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PREFAŢA

S-a împlinit mai bine de un veac de la apariţia primebl· articole
de istorie bucureşteană. Istoriografia acestui oraş s-a îmbogăţit de atunci
cu un vast material, alcătuit din monografii, studii, articole, note etc.
Un aport însemnat în promovarea cercetării trecutului Bucureştilor
l-a adus Muzeul Capitalei. Infiinţat în iulie 1929, prin hotărîrca primarului Dem. I. Dobrescu, Muzeul Municipal a desfăşurat o largă activitate
de cercetare ştiinţifică, concomitent cu strădania alcătuirii unui bogat
şi reprezentativ patrimoniu muzeal.
In anul 1935 Muzeul Municipal a editat buletinul ştiinţific „Bucureştii". Studiile înserate în paginile acestuia, ca şi cele cc au văzut lumina tiparului în lucrări de sine stătătoare, au adus o contribuţie de
seamă la difuzarea rezultatelor cercetării istoriei Bucureştilor, la prezentarea unor obiecte muzeistice de o mare importanţă ştiinţifică. Datorită
însă unor grele condiţii materiale, publicaţia „Bucureştii" îşi încetează
apariţa doar după patru numere, în 1937.
Continuînd preocupările înaintaşilor, colectivul Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti a lărgit cu mult cîmpul investigaţiilor ştiinţiiice,
fapt confirmat de cele 24 volume publicate în ultimii ani. Peste 115 studii
şi comunicări, note şi recenzii au alcătuit sumarul celor patru volume de
„Materiale de istorie şi muzeografie", apărute între anii 1964-·1966. Cum
toate aceste materiale sînt consacrate istoriei Bucureştilor, socotim că se
impune a numi această publicaţie „Bucureşti - Materiale de istorie şi
muzeografie", continuînd astfel tradiţia buletinului Muzeului Manicipal,
a cărui importanţă ştiinţifică s-a făcut remarcată atît în ţară cît ;Ji peste
hotare.i
„Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie" - volumul V însumează, ca şi volumele anterioare, lucrări elaborate de cercetătorii
instituţiei noastre, precum şi studii de înalt prestigiu datorate unor specialişti din afară cadre universitare, cercetători ai institutelor de istorie etc. - iubitori ai istoriei „capitalei. In paginile voll:lmului de faţă
5
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.se abordează teme privind multiseculara dezvoltare a oraşului de la începuturile sale pînă în zilele noastre.
Un capitol de seamă este consacrat problemelor de muzeografie în
care fie că sînt prezentate valori ale patrimoniului muzeal, fie că este
împărtăşită experienţa muzeală a colectivului nostru.
Dorim ca „Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie" să fie
-O largă tribună de dezbateri, în care să &e reflecte mai pregnant stadiul
-cercetării istoriei Capitalei, indisolubila sa legătură cu oraşele patriei,
rolul avut în evoluţia fenomenelor economice, politice şi social-culturale
în 'sud-estul Europei.
Paginile acestei publicaţii sint deschise tuturor iubitorilor istoriei
Bucureştilor, ~are, printr-o migăloasă şi perseverentă strădanie, aduc contribuţii remarcabile la cunoaşterea îndelungatei existenţe a societăţii
<>meneşti de pe teritoriul de azi al Capitalei.
FLORIAN GEORGESCU

Directorul Muzeului de istorie a

or11.~11ltLi Bucureşti
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INCEPUTURILE ORAŞULUI BUCUR~TI IN LUMINA
CERCETARILOR ARHEOLOGICE
de PANAIT I. PANAIT

Inchegarea vieţii urbane medievale pe teritoriul patriei a constituit
-una din cele mai disputate probleme ale istoriei poporului român. Diversi lalea condiţiilor de constituire a oraşului cu trăsăturile lui caracteristice, desăvirşirea acestui proces de-a lungul mai multor secoie, au fost
pre-ocupări cărora li s-au consacrat strădanii deosebite. Atribuind un rol
exagerat comunităţilor etnice nou sosite pe teritoriul locuit de români,
·sau negind complet o atart' realitate istorică, admiţîn:l existenţa unor
relaţii urbane abia în sec. XV-XVIII, unii oameni de ştiinţă din trecut
-nu au putut distinge laturile esenţiale ale arestui fenomen istoric. 1) Reluarea cercetărilor, îndeosebi cu oca~a redactării tratatului de istoria
României, cît şi a unor monografii locale rnu studii cu caracter general,
.a constituit un nou impuls în cercetarea oraşului medieval.
Concluziile de bază la care a ajuns istoriografia noastră contemporană, dovedesc că datorită condiţiilor în care s-a desfăşurat evoLuţia so•c1etăţii româneşti în perioada feudalismului timpuriu şi a primelor se·cole ale orînduirii medievale propriu zise, viaţa urbană se înfiripă, din
punct de vedere cronologic, într-un răstimp e~alonat pe mai multe -;ute
•de ani, iar cauzele care concură la definitivarea acestui proces sînt extrem de variate. Ceea ce s-a stabilit în mod incontestabil este faptul
că în vremea feudalismului timpuriu unele cin r.entrele locale de la
Dunăre, intrate în legături mai largi cu oraşele bizantine, încep ele
insele să manifeste trăsături citadine, surprinse la Garvăn, Păcuiul lui
Soare, Capidava ş. a. 2) Dar migraţia triburilor pecenege şi cumane
precum şi marea expediţie tătară din anii 1241-1242, completată de
:repetate şi pustiitoare reveniri, au adus pretutindeni distrugeri incal1) Pentru tratarea mai pe larg a acestei probleme a se vedea: Stefan Pascu,
Meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea, Ed. Acad. HM, p. 41-44 ;

.'?tefan Olteanu, Cercetiri cu privire la geneza oraşelor medievale din Ţara Roma·
nească, Studii XVI (1963) 6, p. 1256-1258, M. D. Matei, La ville medievale et l'm·-cheologte roumatne; etat actuel des recherches. Dacia N. S. Vili (1964) p, 2î9-281.
2) St. Olteanu, op. cit., Studii XII (1963) 6 p. 12u0-1261.
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'culabile care au stînjenit, pentru o vreme, mersul normal al societăţii
româneşti. Totuşi către sfîrşitul celui de al XIII-lea veac la Cîmpulung şi la Argeş, ca şi în alte centre de dincolo de munţi, pulsau relaţii
orăşeneşti. Secolul al XIV-lea poate fi considerat ca o etapă hotări
toare în evoluţia satului şi oraşului românesc. Inchegarea unor state
feudale suficient de puternice pentru a asigura condiţiile desfăşurării
unui intens proces productiv, a înviorat piaţa internă ducînd în mod
nemijlocit la sporirea schimbului de bunuri. Importante cantităţi de
griu, miere, ceară, vin, sare, peşte ş. a., sînt procurate de negustori
din satele româneşti, pentru a susţine comerţul cu Bizanţul 3), centru
de unde se aduceau stofe, bumbac, mătăsuri~) ş. a. In cadrul acestui fenomen amp1u de dezvoltare economică internă, harta Ţării Româneşti
începe să înregistreze aşezări urbane pe care izvoarele scrise le surprind în cele mai dese cazuri, cu mult după înfiriparea lor; Brăila
la 1350 5), Slati:na la 1368 6), Piteştii şi Roşiorii de Vede ca fihld v~
zitate de călătorii germani Peter Sparnau şi Ulrich von Tennstădt în
1385 7), Rimnicul Vilcea la 1388 8), Tîrgoviştea la 1394 !l) ş .a. Cu primele
decade ale veacului al XV-lea lista aşezărilor urbane se completeaz{1
cu Tîrgu.şorul (1413), Tg. Jiul (1426) Buzăul, Gherghiţa (1431) ş. a. Din
toată această suită de tirguri şi oraşe, cele mai multe se grupează de-a
lungul regiunilor subcarpatice şi numai citeva sînt menţionate la Dunăre sau în zonele de centru ale Cîmpiei române. S-ar părea dup(•
. această situaţie să se presupună o mai accentuată înflorire a regiunilor
·de deal în comparaţie cu cele de şes. Şi totuşi datele· obţinute prin cercetări arheologice ca şi informaţiile cuprinse în izvoarele scrise atestă
existenţa unui sensibil echilibru de dezvoltare economică pe întregul
cuprins al Ţării Româneşti în a doua jumătate a sec. al XIV-lea, ex_c.-eptîndu-se zona centrală a Bărăganului, locuită mult mai tîrziu. Dour1
elemente aveau să concure la o uşoară prioritate a dezvoltării ora7elor
.qin teritoriile sucde1uroase ale ţării; orientarea schimburilvr comerciale spre centrele de dincolo de munţi şi prin acestea cu pieţele din
oocident, şi expediţiile oştilor prădalnice turceşti în a căror sferă de
pustiitoare activitate aveau să intre în. primul rînd, teritoriile de sud
ale ţării. Incepînd cu anul 1388, dată la care vizirul Ali paşa înfrînge
pe Ivanco, conducător al Dobrogei, şi continuînd cu marea expediţie a
lui Baia7id din toamna anului 1394, se deschide o perioadă de neîncetate şi crîncene lupte între Imperiul ajuns ir. culmea puterilor sale ~i
statul valah. Această perioadă corespunde în bună măsură însăşi proIbidem, p. 1276--1277.
Octavian Iliescu, Notes sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance
.d'apre.s une source inedi!e du XIV-e siecle. Puoliees a l'occasion du XII-e Congres des sciences historiques. Vienne 1965, Buc., 1965, p 110-111.
5) N. Iorga, Acte şi fragmente, III, Buc., 1897, p. 37-38.
6) E. Hurmuzaki, Documente XV, p. 1-2.
7) N. Iorga, op. cit., III, p. 1-2. Localitatea Piteşti este menţionată şi într-un
hrisov din 20 mai 1388 în Documenta Romaniae Historica. B Ţara Românească, I.
·Buc; 1966, p. 27.
3)
4)

8) Ibidem

9)
nească

"8

St. Olteanu op. cit., p. 1278, N. Constantinescu
Tirgovişte, Buc., 1965, p. 7.

şi

C. Moisescu Curtea Dom-

din
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"'"'ului de urbanizare a unor vechi aşezări. Cele mai multe dintre elc:"l' voa· resimţi secole de-a rîndul datorită invaziilor turceşti sau vor
cl1dca din nou în starea sătească. Este exemplul aşezărilor de la Zim-nicea, Coconi, 10) Păcuiul lui Soare 11) poate Celei ş. a. cărora şocur
prezenţei otomane le frînează evoluţia firească. Puţine din aşezările·
<lnnărene otomane vor dăinui vitregiilor vremii dez-v-oltîndu-se totuşi
anevoios, printre acestea enumerindu-se Brăila, Oraşul de Floci, Giur~
giu, aşezări mai temeinic legate de unele drumuri comerciale. La inc:eputul secolului al XV-lea Turnu, Giurgiu şi Brăila sînt transfonnatein centre ale unor raiale turceşti.
Cea de a doua categorie 20nală de a.cşezări urbane, ce cuprinde·
porţiunea de centru a cîmpiei şi în care se constituie Ruşii de Vede.
Bucureştii ş. a. a cunoscut o evoluţie lentă mult stînjenită de expedi-ţiile osmane. Bunurile Ţării Româneşti, între care un loc de seamă îl
oci1pă tocmai produsele specifice cîmpiei, peştele, vitele, mierea şi cearac
~i chiar unele cereale sint purtate pe drumuri ce merg îndeosebi 3preBraşov şi Sibiu, favorizînd dezvoltarea tlrgurilor înfiripate pe traseele lor. Fără a le acorda un rol determinant, trebuie menţionat faptul că drumurile de negoţ au avut, în condiţiile extra-carpatice, o por..-dere însemnată. Imbinînd funcţia lor de vamă cu aceia de centre politicesau militare, localităţile intrate pe făgaşul urbanizării s-au impus ca
aşezări cu activitate meşteşugărească. Se poate considera că stadiul
citadin precumpănitor a fost atins în acel moment în care producţia
meşteşugărească a înregistrat o dezvoltare bine definită care a atras
după sine formele noi de organizare urbanială. In unele părţi această
etapă s-a întins pe mai multe decenii, în altele ea a fost de mai scurtă.
durată. Date fiind condiţiile specifice ale evoluţiei societăţii româneşti
în sec. XI-XIV meşteşugurile au dăinuit în cadrul comunităţilor să
teşti. Descoperirea instalaţiilor de redus minereu, de ars oale, a unor
scule meşteşugăreşti sau unelte de muncă, .realizate aici, dovedesc fără
putinţă de tăgadă că meşteşugurile au persistat în cadrul aşezărilor
săteşti asigurînd nu numai desfăşurarea activităţii productive de fiece
zi, ci şi condiţiile saltului pe care sec. al XIV-lea îl înregistrează pretutindeni. In producţia acestor meşteşuguri săteşti, în prisosul de bunuri agro-pastorale obţinute de comunităţile rurale, rezidă geneza
majorităţii oraşelor noastre medievale. Saltul transformărilor urbane trebuie întrezărit în acea etapă în care meşteşugarul sătesc este în mă'
sură
să realizeze bunuri ce depăşesc
putinţa
de absorbţie locală.
el fiind nevoit să pună în circuit produsele sale prin intermediul unui
schimb zonal. Astfel, deşi la baza fenomenului de urbanizare rămîne
procesul de producţie el trebuie urmărit, date fiind condiţiile societăţii
româneşti, mai întîi în cadrul satului 12). De aceia în fa:za de trecere
10) N. Constantinescu, Le stade et les perspectives de la recherche archeologique du village medieval de Roumanie. Dacia N S. VIII (1964) p. 272
11) Radu Popa, Păcuiul lui Soare, Aşezare dunăreană cu trăsături ·urbane in
veacurile XIII-XIV, Studii XVII (1964) 1 p. 115.
12) Ştefan Olteanu, Geneza oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor recente·
in MIM II, Buc., 1965, p. 27.

. g.
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1a stadiul urban unele aşezări pot manifesta, într-o etapă iniţială, o
oarecare pondere comercială, prezentîndu-se ca loc de desfacl~re a pro·duselor regionale. Permanetizarea şi creşterea rolului lor comercial vor
<iuce la absorbirea elementelor meşteşugăreşti, îndeosebi cele libere
săteşti., factor hotărîtor în stabilirea caracterului acelei aşezări. J)intr-un centru de schimb al produselor locale 5i al desfacerii celor provenite din 01·aşe mai evoluate, îndeosebi transilvănene, aşezarea de
acest tip devine ea însăşi centru de producţie me:;;teşugărească. Caracterul complex al acestor transformări face ca etapa de trecere la faza
urbană, aşa numita etapă preurbană, să constituie una din problemele
cele mai minuţios urmărite atit de către arheologia feudală contemporană românească cît şi de cea străină. 13) Săpăturile de la Suceava
iniţiate sub conduc-erea prof. Ion Nestor în 1951, au fost urmate de
luc.:rările şantierelor de la Piatra
Neamţ, Birlad, Roman, Galaţi, de
cercetările de pe teritoriul sudic Carpatin de la Turnu Severin, Giur;giu, Tîrgovişte, Tîrgşor, Bucureşti ş. a. Elementele obţinute în urma
acestor săpături au permis stabilirea cronologică a începuturilor locuirii feudale în fiecare din aceste localităţi iar la Suceava şi Iaşi s-au
_putut delimita sectoarele de activitate a unor grupuri de meşteşugari;
olari, fierari ş. a. 14). Dar în fiecare din aceste centre gama obiectelor
·descoperite, unelte sau podoabe, depăşeşte posibilităţile de producţie
]ocală, în prima fază de constituire a aşezării preurbane. Astfel, adesea
atari centre apar ca aşezări în care funcţiile productive se îmbină cu
cele de schimb, în anumite stadii acestea din urmă avînd un rol mai
.accentuat.

*
Oraşul Bucureşti reprezintă un exemplu bine definit din mai
multe puncte de vedere. Constituit într-o zonă de cîmpie, aproape
la jumătatea drumului dintre albia Dunării şi lanţul de:ilurilor subcarpatice, pe un teritoriu cu străveche şi continuă locuire, oraşul acesta
~i-a împletit faza de maturizare economică cu îndatoririle ce decurgeau
din funcţia lui de reşedinţă de scaun. Dindu-se prioritate fenomenul11i
poi~tic, nu de puţine ori s-a considerat că înfiinţarea oraşului este rezultatul stabilirii aici a cetăţii sau a Curţii domneşti începînd cu Vlad
'Ţepeş şi îndeosebi cu fratele şi urmaşul acestuia, Radu cel Frumos.
In pofida extrem de săracă a ştirilor scrise privind această importantă
·etapă, problema începuturilor Bucureştilor a stăruit în preocupările is13) Ştefan

Olteanu, Problema genezei oraşului medieval în lucrări recent
în ţările vecine în Studii, an XVI (1963) 3 p. 701 ; Mircea D. Matei, Conpe marginea unor aspecte sociale ale istoriei ora~elor medievale româS.C.I.V. XVIII (1967) 1 p. 48 ; Witold Hensel, L'etude des villes de haut
moyen âge en Pologne au moyen de la methode archeologique în Dacia N.S. V

·apărute
tribuţii
neşti în

(1961) p. 465.
H) Mircea D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Ed.
Acad. 1963, p. 79, Al Andronic şi Eugenia Neamţu, Cercetări arheologice pe terito.riul oraşului laşi în anii 1956-1960 în Arheologia Moldovei II-III Ed. Acad.
1964, p. 421.
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toricilor mai bine de un veac. 15) Nu lipsit de semnificaţie este faptul
că ideea fondării oraşului apare chiar în titlul lucrăr:ilor lui Alex. Pelimon şi D. Pappasoglu. O preţioasă concluzie asupra căreia se opresc
primii istoriografi ai Bucureştilor este aceia a presuptmerii începuturilor .aşezării în sec. al XV-lea, explicîndru-se acest fenomen fie pritr-o îndesire a populaţiei, fie prin rolul drumurilor comerciale ce treceau pe aici. Pentru Dimitrie Berindei oraşul se creează ln sec. XIVXV ca un obstacol in faţa invaziei islamice, eveniment politic şi militar cu repercursiuni categorice asupra Bucureştilor. Cel care avea să
.aducă un punct de vedere temeinic, fără a fi totuşi
scutit de unele
inconsecvenţe, a fost autorul „Istoriei Bucureştilor" din 1899 G. I.
Ionnescu-Gion, care considera oraşul închegat în urma unui proces mai
îndelungat de transformare a aşezării rurale în centru urban. Dind capitalei o preţioasă monografie, N. Iorga revenea în unele părţi la ipotezele lui Gr. Tocilescu 16) scriind că „ceea ce a grăbit însă aşezarea
Domniei la Bucureşti, măcar pentru o bucată de vreme, a fost tendinţa
politicii lui Mircea I-iu de a se întinde către Dunăre, unde îl chema
moştenirea Statului bulgăresc desfiinţat şi alianţa pe care a încheiat-o
pentru o bucată de vreme, cu unul din sultanii tineri, rămaşi de pe
urma lui Baiazid I-iu, Musa" .17) Doi ani mai tîrziu, un studiu al prof.
V. Mihăilescu avea să definească Bucureştilor „funcţiunea primordială
de tirg datorită poziţiei lui centrale faţă de circulaţia regională". Continuîndu-şi argumentarea, autorul susţinea, pe bună dreptate, că „din
momentul cînd a ajuns însă capitală, funcţiunea lui politică dominantă
i-a înlesnit considerabil ridicarea şi l-a păstrat în situaţie prosperă
chiar cind alte împrejurări l-au transformat în punct excentric". ill)
Consacrînd un valoros material problemei „Cum au ajuns Bucureştii
capitala ţării" ? istoricul P. P. Panaitescu sesiza continuitatea locuirii
omeneşti pe acest teritoriu apărat de străbune păduri, ctar străbătut
de carele cu peşte sau cu ~reale ce se îndreptau spre toate colţurile
"Ţării Româneşti 19). Trăsătura comună a cercetărilor acestei perioade
este deci recunoaşterea ponderei factorului economic <,>i îndeosebi a celui comercial, care alături de considerentele de ordin politic au dus la
închegarea vieţii orăşeneşti.
In perioada ce s-a deschis după cel de al doilea război mondial,
problema începuturilor oraşului, studiată în cadrul aprofundării istoriei Bucureştilor, a căpătat o largă participare din partea cercetătorilor.
In primul rînd se impune studiul lui Dan Berindei „Oraşul Bucureşti în seo. XIV, XV i;;i XVI", publicat în 1955, în care se încearcă
15)

P. I. Panait, lnceputurile

oraşului

reflectate în primele lucrări de istu-

bucureşteană,

în MIM IV, Buc., 1966, p. 347-353.
16) Gr. Tocilescu, Cetatea Bucureşli sau Cetatea Dimboviţei în Tinerimea
Română XVI (1898) nr. 1, p. 1-24.
17) N. Iorga, Istoria Bucureşti!or, Buc. 1939, p. 9.
18) V. Mihăilescu. Oraşul ca fenomen antropogeografie, Buc. 1941. Extras din
··Cercetări şi Studii Geografice, Seria li, vol. 1, 1937-1938, p. 37.
19) P. P. Panaitescu, Cum au ajuns Bucureştii Capitala ţării?, Interpretări
.româneşti, Buc., 1947, p. 225.
riografie
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pentrn prima dată o tratare marxistă a istoriei Capitalei 20). Dezbătînd
problema începuturilor oraşului autorul acordă o pondere mai mare
dezvoltării negoţ;Jlui şi drumurilor comerciale.
Contribuţii
valoroâse
aveau să aducă studiul lui P. S. Năsturel „Cetatea Bucureşti în veacul
al XV-lea", 21) cel plin de sugestii al lui St. Olteanu „Geneza oraşului
Bucureşti, în lumina recentelor cercetări" 22 ) pi.iecum şi lucrările monografice datorate prof. I. lona50u şi colaboratorii lui D. Berindei, prof.
C~ C. Giurescu 23) şi cele întocmite de colectivul Muzeului de i~torie a
oraşului Bucureşti. 24)

Din analiza tuturor acestor materiale se degajă concluzia că pentru
perioada de început a Bucureştilor, categoria de izvoare căreia îi revine
rolul principal este aceea a materialelor arheologice, că la izvoarele genezei Bucureştilor stau condiţiile economice locale. Această realitate sesizată încă din 1953, cind s-a constituit Şantierul arheologic Bucureşti, a
fost urmărită în cele peste 40 de puncte în care s-au întreprins săpături
arheologice. Ceea ce s-a precizat cu numeroase dovezi este puternica înflorire a aşezărilor din bazinul Argeşului în sec. X-XI. Peste 25 de astfel de sate alcătuite din bordeie şi locuinţe de suprafaţă sînt identificate
îndeosebi pe cursurile rîurilor Colentina, Dîmboviţa, Ciorogîrla. Ele aparţin unor cultivat:ori de cereale şi crescători de vite, în mijlocul cărora îşi
desf:'işurau activitatea meşteşugari cunoscători ai anevoiosului procedeu
de extrngere a minereului din oxizii de fier, de vîrstă cuaternară, depuşi
în această zonă. 25) Obiectele de factură balcanică surprinse în bordeiele
studiate, dovedesc legăturile de schimb întreţinute cu centrele de dincolo de Dunăre. 26) Deşi sec. XII-XIII sînt mai puţin cunoscute, în momentul de faţă, atrag atenţia nu numai descoperirile monetare izolate
semnalate îndeosebi în zona Institutului medico-legal „dr. Mina Minovici" de pe Dîmboviţa cit şi cele trei tezaure de monede alcătuite din
piese de bronz şi argint descoperite pe str. General Eremia Grigorescu,
la Ciurel 27), precum şi pe fosta stradă Sătucu 28). Izolate sau tezaurizate
aceste vistigii surprinse pe o rază reiativ restrînsă constituie nu numai
dovezi ale continuităţii locuirii ci şi a vehiculării de bunuri pe acest
teritoriu.
20) P. Cernovodeanu, Ioana şi P. I. Panait, Cercetarea istoriei oraşului Bucuîn anii puterii populare, Studii XVI (1963) 5 p. 1141.
21) ?. S. Nâsturel, op. cit., în MIM, I MIB, p. 141-157.
22) St. Olteanu, op. cit„ în MIM, II (1965) p. 17-30.
23) I. Ionaşcu, A Petric, P. Caraion, Bucureşti Pagini de istorie, Buc. 1961.
D. Berindei Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-ld62)'
Buc. 1963; C. C. Giurescu Istoria oraşului Bucureşti, Buc., 1967.
24) Bucureşti scurt istoric MIB 1959, Istoria oraşului Bucureşti, MIB, 1965 I.
25) St. Olteanu. Probleme ale metalurgici medievale din ţările române î~
lumina cercetărilor recente în Revista Muzeelor IV (1967) 2, p. 120.
26) Margareta Constantiniu şi P. I. Panait. Cercetarea feudalismului timpu1 iu pe teritoriul oraşului Bucureşti in MIM III (1965), p. 21.
2î) O. Iliescu Despre un tezaur de monede bizantine din vremea Comnenilor
găsit în Bucureşti în SCN III (1960) p. 493-495.
reşti

28) Informaţii
1'umismatică
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primite de la Iulia Constantinescu responsabila Expoziţiei de
a MIB. Vezi şi Istoria oraşului Bucureşti MIB 1965, I, p. 68.
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Totuşi în pofida unor mari eforturi rezultatele, dqi preţioase nu au
fost de natură să elucideze toate aspectele de bază ale problemei. Terenul spre care se îndreptau majoritatea ipotezelor de lucru, acela de la
Curtea Veche a suferit în decursul veacurilor o agitată locuire care s-a
repercutat distrugător asupra vestigiilor iniţicile. Zone întregi surprinse
pe Bd. 1848 sau în Piaţa de Flori sînt înţesate de pivniţele prăvăliilor
negustoreşti din sec. XVIII-XIX care se afundă pină la stratul depus
cu ocazia locuirii feudale timpurii. 29) In toată această haotică depunere
stratigrafică, cele mai vechi indicii feudale, surprinse încă în timpul
primelor cercetări, aparţin celei de a doua jumătăţi a sec. al XV-lea. 3'1)
Ori cu această etapă intrăm deja în domeniul ştirilor oferite de izvoarele
scrise. Din conţinutul lor rezultă că în timpul domniei lui Vlad Ţepeş
sau Radu cel Frumos. Bucureştiul era deja un or.:iş în care se pu!tea
adăposti Curtea voievodală.
In 1960 cercetarea arheologică a căpătat o nouă orientare. Colectivul Muzeului de istorie a ora.:;.ului Bucureşti a trecut la iniţierea unor
săpături atît în centrul oraşului cit şi în zonele din imediata vecinătate a
Capitalei. Rationamentul acestor investigaţii pornea de la înlăturarea prejudiciilor sesizate pînă atunci şi de la faptul că oraşul a cunoscut şi aici,
ca şi pretutindeni, o indisolubilă legătură cu aşezările săteşti din apropiere. Semnalarea acelor elemente de împrumut din mediul urban, tran~
formările economice şi sociale pe care satul le manifestă sub direct.a
înrîurire a unei pieţi învecinate, trebuiau să aducă ştiri noi privind înce-·
puturHe Bucureştilor. S-a încheiat de curînd cea de a şaptea campanie
de cercetări şi rezultatele, unele deja anunţate public 31), altele care constituie obiectul acestei expuneri, au lărgit substanţial posibilităţile de
informare.

*
In .esenţă stăruie în atenţia noastră două principale obiective, satul
descoperit pe malul stîng al Colentinei, în cartierul Străuleşti
Gheorghe-Nou, porţiune din vechiul nrudeu bucureştean. Precapul locului că nu lipsite de importanţă sînt şi descoperirile
de pe dealul Grozăveşti alcătuite dintr-o necropolă, bordeie, gropi dE>
cereale, relicve ale vechiului sat cu acelaşi nume 32) sau cele de aceiaşi
factură, semnalate cu puţin timp în urmă pe Dealul Spirei. 33) Ne vom
referi îndeosebi la primele : Măicăneşti şi Sf. Gheorghe, nu numai pentru faptul că ele au beneficiat de o cercetare mai completă, ci pentru
elementele de jalonare a problemelor ce se pun în disouţie. Un sat

Măicăneşti
şi zona Sf.
cizăm din

29) D. V. Rosetti şi P. I. Panait, Şantierul arheologic Bucureşti, Curtea Vech~,
Materiale VIII, p. 771.
30) P. I. Panait, Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitala în Cercetări arheologice în Bucureşti, I, MIB 1963, p. 145.
31) Rezuliatde obţinute. în anii l 959-l!J63 au fost publicate în „Cercetări arheologice în Bucureşti, I, II, MIB, 1963, 1965.
32) Vestigiile. au fost semnalate în 1966 pe Şantierul de construcţie ~l Institutului politehnic „Gh. G'1eorghiu-Dej".
33) In 1964 pe Dealul Spirii au fost descoperite ·bordeie, de la sfîrsitul sec.
al XV-lea şi o întinsă nefropolă.
·
'
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Măicăneşti ne este atestat la Bucureşti la 18 octombrie 1560 34) făcînd
parte din bogata listă a celor peste 40 de aşezări săteşti pe care istoricul
Ion Donat le-a identificat pe teritoriul oraşului de mai tirziu, pentru
perioada cuprinsă intre sfîrşitul sec. al XV-lea şi anul 1625. 35 ) Numărul
acestor sate, după studiile aceluiaşi cercetător, a crescut cu mult în urma
ultimei împărţiri administrative a ţării cînd raza Bucureştilor s-a extin1,1
în toate direcţiile.
Măicăneştii, aşa cum îl cunoaştem astăzi, era un sat a cărei existenţă începe din a doua jumătate a sec. al XIV-iea şi durează pînă dincolo de mijlocul veacului al XVI-iea. 36) O aşezare obişnuită plasată pe
prima terasă a Colentinei beneficiind de luncă şi de apele rîului, de
pădurile din apropiere, de ogoare pe care se cultivau grîul, meiul, orzul,
aşa cum o dovedesc bolovanii de chirpic ce se mai păstrează şi astă?.i
ca resturi ale vechilor locuinţe. La început, restrîns ca suprafaţă şi ca
număr de gospodării, satul, se dezvoltă continuu, în deosebi în a doua
jumătate a veaou1ui al XV-iea, şi în deceniile ce au urmat în secolul
al XVI-lea. In toată evoluţia lui, viaţa locuitorilor se împleteşte cu transformările economice şi sociale petrecute în zona aceasta a ba:ztlnului d~
mijloc al Dîmbovitei. In prima etapă, satul este alcătuit exclusiv din
bordeie, în general de proporţii reduse, amenajate din bîrne de lemn. 37)
Din totalul de 42 locuinţe semnalate pînă acum, numai 10 aparţin fazei
vechi a aşezării. In genere inventarul lor era modest, fiind alcătuit din
vase de lut nesmălţuite sau obiecte de uz casnic din fier. Dar ceea ce
constituie una din caracteristicile acestei epoci este contrastul între inventarul casnic şi cel funerar. Măicăneştenii şi-au amenajat mormintele
în mai multe necropole. Cea mai veche dintre acestea se află în apropierea bordeielor pe latura de sud a aşezării. O suprafaţă de cca 500 m 2
constituie cimitirul vechi în care mormintele sînt dispLtse ordonat, fără
a se întîlni suprapuneri. Se pare chiar, că aceşti oameni obişnuiau să
se înmormînteze pe familii, adesea întîlnindu-se grupuri alcătuite din
oseminte de bărbat, f.emeie şi copii. In alte cazuri lîngă un mormînt este
lăsat spaţiu liber pentru a adăposti probabil corpul membrului de familie care urma a se înhuma aici. Cunoaştem pînă acum 72 de morminte
din această primă necropolă dintre care 13 s-au studiat în campania din
toamna anului 1966. Sînt în general persoane robuste, de talie mijlocie,
înălţimea medie la bărbaţi urcînd la 165,2
cm pe cînd la femei la
156,7 cm. Pentru o comparaţie mai concludentă amintim că astăzi talia
mijlocie este de 167 cm. Studiile antropologice pe care le datorăm cercetătoarei Ioana Popovici de la Centrul de antropologie al Academiei
34)

Documente privitoare la Istoria României. B.

Ţara Românească.

veac XVI,

YOL III, p. 143.
35) Ion Donat, Aşezările omeneşti din Ţara Românească în sec. XIV-XVI, în
Studii IX (1959) 6 p. 83.
38) P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960 Sectorul Măicăneşti în
Cercetări arheologice în Bucureşti, I, p. 126-131. Ibidem .~antierul arheologic Bă
neasa-Străuleşti. Aşezare feudală in Cercetări arheologice în Bucureşti II Buc.,
1965, p. 190-222.
37) Ibidem. Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului iii secolul al XV -lct?
pe teritoriul de azi al Bucureştiului. în MIM I (1964), p. 221.
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arată că feţele acestor oameni erau de obicei mijlocii sau joase, nasul'
lat, orbitele mijlocii. In genere relieful osos al feţei este bine definit
sesizîndu-se chiar ca o caracteristică, mai frecventă la bărbaţi, un mezoprognatism alveolar. 38). Deocamdată ceea ce atrage atenţia, studiind necropola veche feudală de la Măicăneşti este calitatea şi cantitatea obiectelor ce formează inventarul funerar. Comparînd aceste elemente cu descoperirile din alte părţi, obţinem unele indicaţii asupra stadiului de dezvoltare a schimburilor de bunuri, la sfîrşitul secolului al XIV-lea, în
jurul Bucureştilor. Din datele publicate, se ştie că la Zimnicea, unde·
se presupune pe baza meterialului ceramic, că se atinsese un înaintat
!"tadiu de cultură materială, necropola este extrem de săreică. 39) In mormintele cercetate n-au fost găsiţi decît ciţiva nasturi sferoidali şi dor
cercei. Situaţii similare s-au semnalat la Coconi 40) şi Bragadiru (r. Zimnicea) 41) iar într-un raport mai vechi referitor la cercetările da la Tîrgşor se menţionează de către cercetătorul N. Constantinescu lipsa oricămr
inventar la mormintele aparţinînd sec. al XIV-lea. 42) Alte exemple similare se cunosc la Cîmpulung, 43) în necropola de pe insula Păcuiul lui
Soare de la Dunăre 44 ) sau chiar în cimitirele din R. P. Bulgaria printre care cităm pe cel de la Negovanovţi 4::i). Necropola veche de la Măi
căneşti face o notă aparte prin inventarul pe care îl conţine. La cele n
morminte studiate, dintre care numai 38 sînt persoane mature au fost
găsite 16 inele, 7 monede, nasturi de bronz, cercei, catarămi ş.a. Procentual împărţind numărul pieselor descoperite la acela al mormintelor, la
Măicăneşti se obţine cifra de 046, faţă de 009 la Bragadiru (r. Zimnicea). O
situaţie mai apropiată de aceia de la Măicăneşti se cunoaşte la Drubeta,
unde necropola din sec. XIV-XV are, în lumina datelor publicate, coeficientul de 031, obiectele prezentînd în acelaşi timp şi unele similitudini
tehnice şi decorative cu cele de la Bucureşti. 46)
38) Ioana Popovici, Consideraţii antropologice privind necropolele de la Strău
(mss). Date antropologice privind necropolele de la Măicăneşti au mai fost
publicate de I. Popovici în Studii şi cercetări de antropologie I (1964) 1 p. 47-53, ..
ibidem III (1966) 1 p. 17-26.
39) Ion Nestor şi colaboratorii, Săpăturile arheologice de la Zimnicea (jud.
Teleorman) Studii II (1949) 1 p. 125.
40) Informaţie datorată cercetătorului N. Constantine5cu care conduce lucră
rile de la Coconi. în această aşezare sînt semnalate pînă în prezent trei necropole
feudale. Dacia NS. VIII (1964) p. 272.
41) Materialul descoperit în necropola de la Bragadiru (raion Zimnicea) am
avut posibilitatea a-l consulta prin bunăvoinţa cercetătorului Gh. Bichir.
42) N. Constantinescu, Necropola medievală de la Trîgşor. Materiale... VI (1959)
leşti,

p 723.
43) I. Barnea şi E. Lăzărescu, Sondajul de la Cîmpulung Punctul Cloaşter,
Materiale VIII (1962) p. 68.
44) P. Diaconu, Cetatea bizantină de pe insula Păcuiul lui Soare în Revista
Muzeelor an II (1965) 1 p. HI ; Radu Popa, op. cit., Studii XVII (1964) 1, p. 109-110.
45) T. Gherasimov, Monede româneşti şi bulgăreşti din sec. al XIV-Zea din
necropola de lingă com. Negovanovti în SCIV an XVI (1964) 1 p. 149.
46) Alex. Bărcăc:ilă, Monede, podoabe şi fragmente ceramice de la termele
Drubetei. Materiale V, p. 780.
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In raport de calitatea lor tehnică inelele ce constituie lotul cel mai
TJumeros, se pot împărţi în trei categorii :
inele-verighetă obţinute dintr-o sîrmă de argint uneori torsionată sau dintr-o simplă bară de care este lipit un aplic rotund sau
romboidal. Piesele din acest grup de veche tradiţie, reprezintă 43,50/o din
~ntregul lot de inele. Tipul acesta este cunoscut din vremea feudalismului timpuriu şi va continua să se păstreze pînă tîrziu în timpul orînduirii
feudale. 47) (fig. 1).
- inele formate dintr-un disc sudat la cite o bară rotundă de argint.
1n cîmpul discului au fost realizate cercuri de împunsături şi motive flo-
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Tale extrem de stilizate. (fig. 2). In ultima campanie a fost descoperit, la
redă în cîmpul discului un corb cu pliscul bine
pronunţat, întors spre penajul cozii. Este singurul inel pe care se întîlneşte
un motiv zoomorf. Tipul inelelor cu disc este frecvent întîlnit în aşezările
·din sudul Carpaţilor fiind semnalat la Cetăţeni 48) şi Suslăneşti 49), Ver~

-:M 43, un exemplar care

47) El se va menţine şi in necropola JI de la Străuleşti care datează din
-sec. XV-XVI. Tipul acesta de inel apare frecvent în sec. X--XV atît la noi cit
·şi în R. P. Bulgaria, Izvestiia, III (1912-1913) Sofia, p.
331, fig. 259, Ibidem,
XXIII (1960) p. 51, fig. 18/8), R P. Ungară (Archae 0 logîai Ertesito voL 89 (1%'.:!)
::2 p. 202, fig ..3-a/2, p. 204, fig. 8/ş.a. Szabo Kalman Az alfoldi magyar ne:p. milvelOdis: tortemeti emleket Budapest 1938 p. 65 fig. 297.
·
48) D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţent Materiale VIII· (196·2), p. Bl,
fig. 7/8
49) Inele de acest tip sînt expuse în sălile Muzeului din Cîmpulurig.
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bicioara, 50) Guruieni 51) ş. a. In majoritatea acestor staţiuni, ca şi la Măi
căneşti, el este datat în perioada domniilor lui Mircea cel Bătrin şi
Mihail I.
Ultimul tip este format din inele cu veriga rotundă în secţiune sau
lăţită, în a căror cusetă de argint a fost prinsă cîte o piatră albastră,
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Inele cu disc

verde sau cristal de stîncă. La cîteva exemplare cuşeta este completRtă
cu mici buchete de granule din argint care dau obiectului trăsături ale
vechei arte a orfevreriei bizantine 52) (fig. 3). La Măicăneşti lotul acesta
50) D. Berciu şi colaboratorii, Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj SCIV II
(1951) 1 p. 244, fig. 13.
51) N. Constantinescu, Al. Marinescu ln problema s11telor medievale de pe
Vedea şi Teleorman. Descoperirile arheologice de la Guruieni şi Orleasca de Jos.
Revista Muzeelor III (1960) 1, p. 74 fig. 2/2, 4 Vezi şi Izvestiia, XXIII (1960) Sofia
p. 85, 90.
52) L. Niederle Pfispevky k vyvoji byzantskych sperku ze IV-X stoleti. Praga
1930, p. 124.
:2 -

c. 789
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reprezintă 25~/o

din numărul total al inelelor. In acei89i grupă se intecărei cuşetă nu este ornată cu granule ci dublată
de o foiţă de argint. lnainte de a trece mai departe se cuvinte a sublinia faptul că acest tip nu a mai fost semnalat pînă acum în nicio necropolă de pe teritoriul Ţării Româneşti. El este cunoscut în tezaurul de
la Cotul Morii Popricani (laşi) 53) precum şi în R. P. Bulgaria 54) fără a
avea corespondenţe însă în tezaurul monetar de la Gogoşi-Mehedinţi
în care Alex. Bărcăcil ă distinge prezenţa unor influenţe orientale. 55)
grează şi

run exemplar a
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ta acest stadiu, în inventarul funerar vechi de la Măicăneşti nu înregistrăm niciun inel sigilar, aşa cum se va constata în necropola mai nouă ,
cînd şi în structura socială a comunităţii s~au petrecut importante modificări. Se impune a fi menţionat însă un brîu găsit la M 50. El avea
lungimea de oca 40 cm iar lăţimea de cca 12 cm. Obiectul a fost dotat
cu cataramă dreptunghiulară executată dintr-o sîrmă lăţită . Capătul curelei era căptuşit cu o tablă de bronz îndoită, pe suprafaţa superioară
fiind obţinut prin imprimare un decor geometric.
53) Eugenia Naemţu, Obiectele de podoabă din tezaurul medieval
Cotul Morii, Popricani (Ia ş i) în Arheologia Moldovei I (1961) fig. 1/6 : 3/3.

de

la

54) Sonia Gheorghieva BbJirapcKHTe c Pep;HoneKOBHH Ham1TH în ApxeonorHa III
(1961) 1 p. 6, 3/10-12.
55) Alex. Bărcăcilă Tezaurul medieval de la · Gogoşi-Mehedinţi. Extras din
Cronica Numismatică şi Arh eologi că Buc., 1939 nr. 113-114, p. 10.
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Aplicele, în număr de 14, sînt de două tipuri :
- rozete cu diametrul de 2, 7 cm fiind prinse în piele cu cîte două
nituri.
- aplice formate clin trei discuri alipite care. cons-tituie un obiect
lat de 1,2 cm şi lung de 3,3 cm. Pe partea lor superioară s-a obţinut tot
prin apăsare o steluţă cu 6 colţuri.
Brîul a aparţinut unei tinere persoane femenine care păstra în mîna
dreaptă o monedă de la Mircea cel Bărtrîn.
Rezurnîndu-ne analiza numai la necropola veche, cealaltă din ~are
au fost studiate peste 150 morminte prezentînd alte trăsături, se impun

Fig. 4 -

Monede din sec. XIV-XV.

dteva concluzii atingătoare şi la problema începuturilor oraşului. In
primul rînd datarea certă a vestigiilor arheologice şi antropologice de
aici, dovedeşte că la sfîrşitul sec. al XIV-lea satJul Măicăneşti cun~tea
un variat schimb de produse, cele mai concludente pentru zilele noastre
rămîriînd acelea de podoabă. Numai pe calea acestui schimb putea apare
în portul locuitorilor de aici obiecte de o certă valoare artistică, realizate
în atelierele specializate. Lăsind la o parte faptul că aceşti oameni în
modestul lor mod de viaţă apreciau astfel de bijuterii pe care şi le procurau dind în schimb bani sau produse, se pune legitima întrebare : care
·este centrul de executare a acestor piese ? Din capul locului, cel puţin
pentru cea de a treia categorie de inele, pentru briul amintit, pentru
cercei etc. se exclude posibilitatea realizării lor de un meşter sătesc.
Ele sint piese lucrate într-un atelier cu îndelungată ptactică pe care îl
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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întrezărim

în centrele transilvănene, recunoscute în perioada respectivă
pentru măestria meşterilor lor. 56) Se făcea aşadar aici, în acel sfirşit
de secol XIV un comerţ cu podoabe transilvănene luindu-se în schimb
pe9te, miere, ceară, vite ş.a. Rîndurile celor oe achiziţionau aceste obiecte
erau destul de largi depăşind grupul de elemente feudale şi extinzîndu-se
şi asupra ţăranilor. 57 Dar erau desfăcute şi alte obiecte pe care cercetătorii transilvăneni nu le-au selllllalat încă a~lo şi ele apar în speci2l
în Ţara Românească. Sînt printre ele inelele din cea de a doua categorie, piese ce puteau fi realizate în oraşele de dincoace de munte. Participa oare Bucureştiul la această dată. la realizarea acestei game
de produse şi a altora pe care cercetările de la Măicăneşti nu ne-au dat
încă putinţa să le găsim ?
Răspunsul nu se va putea da atîta timp cît cercetările din raza
oraşului sînt încă restrînse, fără a se putea preciza nucleul aşezării
rurale aflată în stadiul preurban.
Fiindcă, deşi în problema satului cunoştinţele noastre au coborit
cu aproape un veac înaintea documentului din 20 sept. 1459, în aceia a
oraşului propriu zis abia am reuşit de curînd să argumentăm cu elemente
noi locuirea urbană la mijlocul veacului XV.
Datele la care ne referim provin din cercetările întreprinse alături
de arheologul D. V. Rosetti la biserica Sf. Gheorghe-Nou, lucrări solicitate de înaltele foruri patriarhiceşti. In ansamblu săpăturile au urmă
rit obţinerea elementelor nece.sare restaurării acestei impun~.toare ctitorii
brîncoveneşti, mutilată nu numai de calamităţile ce s-au abătut asupra
ei, ci şi de optica discutabilă a restauratorilor de la mijlocul veacului
trecut. Secţiunile deschise pe toate latmile monumentului cit şi în interior reprezentau de fapt cea de a treia etapă de cercetări arheologice
din această zonă.
Biserica Sf. Gheorghe-Nou se numără printre monumentele din
Capitală care au fost supuse unor cercetări arheologice cu decenii în
urmă. In decembrie 1932 V. Drăghioea.nu, delegat al Comisiei monumentelor istorice, a întreprins săpături arheologice în biserică în scopul precizării mormîntului domnescului ei ctitor.
Rezultatele observaţiilor
făcute cu ocazia deschiderii unei casete pe ' latura de sud a pronaosului,
au constituit subiectul unor aprige dispute între arheolog şi cîţiva istorici printre care cel mai insistent a fost geoneologistul Emanuel Hagi
:Mosco. 58) Dar lucrările din acel an nu-şi propuneau mai mult decit
verificarea informaţiilor încrustate, pe frumoasa candelă a Doamnei Marica, şi ~a motiv de insistente dispute. A doua etapă a fost constituită
<le cercetările conduse de D. V. Rosetti în cadrul Şantierului arheologic
Bucureşti în anii 1956-1957. De data aceasta se urmărea un plan mai
larg privind atît monumentele aflate aici, cit şi descoperirea unor ves!:i6) Ştefan

Pascu, op. cit., p. 71.

57) Radu Manolescu, Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şi Braşov
jumătate a S€colului al XVI-Zea, S.M.I.M. II, (1957) p. 165.
Polemica s-a purtat îndeosebi prin coloanele presei bucureştene. Vezi Adeyărul din 22 decembrie 1932, 15, 18, 28 ianuarie. 12 februarie 1933 ş.a. G. D. Flo:-escu, Din vechiul Bucureşti, Buc. 1935, p. 103.

ln p1ima
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tigii din perioada de început a oraşului Bucureşti, avîndu-se în vedere
vecmătatea zonei cu 1erenul Cm-ţii Domneşti. a9) Dar şi atunci nu a fost
posibilă cercetarea completă, secţiunile deschise fiind îndreptate spre
latura de N a ;J'arcului, acolo unde cu mai bine de 100 de ani în urme'\,
cădeau pradă mistuitorului incendiu încăperile şi pivniţele boltite ale
hanului Sf. Gheorghe Nou. ln afara unei preţioase observaţii privind
resturile construcţiilor din cel de al XVII-lea veac D. V. Rosetti sesiza
prezenţa unor ateliere de fierari, precum şi o necropolă, care conform
materialului numismatic găsit şi situaţiilor stratigrafice constatate, se
data in sec. al XV-lea. t-O) Sistarea Lucrărilor într-un stadiu prematur nu
a permis urmărirea mai deaproape a celor mai vechi vestigii feudale
Je aici.
Cea de a h'eia etapă desfăşurată în vara anului 1966 a avut ca
obiectiv central studierea bisericii şi într-un mod restrins laturile de vest
şi de sud ale monumentului. 61) Se completa astfel planul săpăturilor
atacîndu-~e cel mai important obiectiv care trebuia să elucideze problema
necropolei din sec. al XV-lea. 62 ) Datorită depunerilor masive de moloz
săpăturile au trebuit să se afunde pretutindeni peste 2 m. Cel mai vechi
nivel de locuire este alcătuit dintr-un pămînt cenuşiu închis, bogat în
cărbune, care acoperă stratul castaniu de pămînt. 63) Peste acest pămînt
C€nuşiu a fost amenajat un pavaj de cărămidă groasă de 4 cm. Menţionăm acest pavaj deoarece el acoperă sau este perforat de seria gropilor de morminte săpate pe terenul din faţa actualei biserici. De fapt
zona ce înconjoară latura de sud a actualului pridvor, porţiunea din
faţa ctitoriei brîncoveneşti şi cea de pe latura de nord a pridvorului au
alcătuit suprafaţa cea mai solicitată pentru
înmormîntări. In ace9.stă
situaţie mormintele sînt adeseori deranjate, pămîntul răscolit şi materialul funerar amalgamat. Studierea atentă a necropolei a permis tottti;;i
precizarea în secţiunile A, B si F a unor morminte datate pe baza monedelor turceşti la mijlocul secolului al XV-lea. Este vorba de aspri de
argint t>mişi de lVfahomed al II-lea cuceritorul Bizanţului şi conducătorul
expediţiei din 1462 împotriva lui Vlad Ţepeş. 64 ) Dar concomitent cu
aceste precizări secţiunea A deschisă spre Bd. 1848 permitea semnalarea unor fragmente de vase din lut din secolul al XV-lea precum şi
porţiuni din discurile ornamentale nesmălţuite găsite şi la ctitoria lui
Radu cel Frumos, din a doua jumătate a veacului al XV-lea, de la Tînganu. Presupunerea existenţei unei construcţii religioase în imediata
D. V. Rosetti, Sectorul Curtea Veche în Materiale V, (1959), p. 645, 64!l.
Ibidem, Curtea Veche, săpăturile din preajma bisericii Sf. Gheorghe Nou,
în l\Iateriale VI, (1959), p. 783.
61) La aceste lucrări a participat şi A. Ştefănescu student la Facultatea de
istorie a Universităţii Bucureşti.
62) Ne revine îndatorirea de a mulţumi şi pe această cale P. C. pr. Gh. Didicescu şi pr. Tr. Ghica pentru sprijinul acordat lucrărilor efectuate.
63) D. V. Rosetti şi P. I. Panait Cercetări arheologice privind ctitoria brincovenească de la Sf. Gheorghe Nou 1966 (mss).
6 4) Identificarea pieselor numismatice o datorăm cercetătorului O. Iliescu,
şefu~ Cabinetului numismatic al Academiei, şi Iuliei Constantinescu, responsabila
Expoziţiei de numismatică a MIB.
59)
60)
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vecinărtate era susţinută de asemeni şi
acoperiţi cu un. strat de mortar, care

de bolovanii de rîu, parte din ei
se găseau deasupra pavajului de
cărămidă amintit. Săpăturile exterioare
au permis însă desvelirea nici
unor urme d,e c9nstrucţii din sec. XV. Ipotezele de lucru aveau să se
confirme cu ocazia săpăturilor. din interiorul bisericii. Deşi insuficiente
cele două şanţuri deschise în pronaosul edificiului trebuiau să ofere nu
numai datele referitoare strict la actualul monument ci şi la existenţa
unor biserici anterioare, dintre care cea. a lui 'Dobruş Banul din sec. XVI
era deja consemnată chiar lapidar, în cronica oficială a lui Constantin
Brincoveanu, datorată logofătului Radu Grec:eanu 65) Un studiu mai recent documentase posibilitatea ridicării acestui edificiu încă clin prima
jumătate a sec. al XVI-iea 66 ) şi rezultatele stratigrafice din exteriorul
bisericii confirmase şi îmbogăţise cu date noi această datare.
Primul şanţ deschis în pronaos a interceptat la 2, 70 m de latura
nordică a bisericii două ziduri suprapuse, cel de jos iat de 1,40 m făcut
din cărămidă cu dimensiunile de 25X15X4,5 cm iar cel de sus puternic
fisurat gros de 1 m. Exi,stenţa unui cavou şi pericolul de prăbuşire a
profilelor tăiate în stratul de moloz nu au permis decît stabilirea fundaţiei zidului inferio1· pe latura lui nordică. Dincolo de cavoul menţionat
săpăturile au surprins bolovani de rîu deranjaţi, a cărora provenienţă
nu s-a putut preciza prin secţiunea I.
Deschizîndu-se cel de al doilea şanţ, cel axial, în afara primelor
două ziduri de cărămidă, sub latura inferioară a zidului de jos a fost
găsită o porţiune dintr-o altă fundaţie din bolovani de riu. Ea era mai
ieşită spre actualul interior al bisericii cu 0,50 m. Recapitulînd rezultatele
săpăturilor din interior se poate conchide în privinţa zidrurlior descoperite, că actuala construcţie a acoperit prin spaţiozitatea ei, fundaţiile a
încă două biserici .una făcută din bolovani de rîu, de dimensiuni mai
modeste, alta înălţată după raportul stratigrafic pe care mormintele învecinate îl oferă, în prima jumătate a secolului al XVI-lea şi în fine
cea de a treia, cea brîncovenească, transformată şi ea la mijlocul veacului al XIX-lea. 67 ) Avînd în vedere datarea mormintelor de afară, asemă
narea amenajării fundaţmor cu cele de la Tînganu, 68) biserica iniţială
nu poate fi decît o construcţie cel tîrziu de la mijlocul sec. XV. Ea constituie în prezent cel mai vechi edificiu de piatră descoperit pe teritoriul oraşului capitală.
Oprindu-ne expunerea aci, celelalte observaţii de la Sf. Gheorghe,
referindu-se la alte secole şi la etapele ctitoriei brîncoveneşti, se impun
cîteva concluzii privind recentele descoperiri în domeniul începuturilor
oraşului. Ceea ce se precizează incontestabil este faptul că în sec. XIV

nu

65). Radu Greceanu Viaţa lui Constantin Brîncoveanu, Ed. M. Gregorian, Buc.,
1961, p. 258.
66) St. Andreescu,
(1962) 9-10, p. 916,

Dobruş

Banul şi ctitorii.le sale în

Glasul Bisericii XXI

67) Teodora Voinescu, Principii cc;nducătoare în restaurarea monumentelor
artistice de la Bibescu şi pînă azi, Buc., 1944.
68) P. I. Panait, Complexul medieval Tînganu. Aşezarea feudală în Cercetări
arheologice în Bucureşti, II, MIB, 1965, p. 246-247.
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Bucureştilor înregistrează
înmulţesc aşezările săteşti pe

7.ona

o substanţială creştere demografică. Se
cursurile Dimboviţei, Colentinei, Cioro-

girlei.
- Aceste a<?ezări se aflau angaj,ate in a doua jumătate a secolului
al XIV-lea într-un proces de schimb susţinut atît cu centrele din ţară
·cit şi cu altele de peste munţi. Obiectele descoperite la satul l\'.{ăicăneşti
·sînt dovezi categorice care arată că satul abia în:firipat intră îndată în
circuitul acestor tranzacţii negustoreşti.
- Dacă procentele noastre, calculate pe baza descoperirilor diri
mecropola de aici şi din alte aşezări ale Ţării Româneşti, se vor dovedi şi
pe mai departe valabile, înseamnă că în zona Bucureştilor schimbul
acesta era mai insistent, ca în alte părţi, fapt ce se poate explica fie prin
·existenţa unui tîrg, unui loc de desfacere în apropiere, fie priri mai ma-'rea bogăţie a locuitorilor satelor învecinate. Optăm pentru prima explicaţie avînd în vedere asemănarea resw-selor naturale de care beneficiau
satele atît pe Colentina, cît şi la Bragadiru (.Zimnicea) sau Coconi unde
situaţia inventa1~lui funerar se prezintă net deosebit.
- Analizînd ştirile documentare ajungem la concluzia că bazinul
mijlociu al Argeşului şi Mostiştei în sec. XIV-.X"V nu beneficia de nici
un oraş, aşezările urbane existente fiind suficient de îndepărtate pentru
.a permite satelor de aici legături curente. Un tirg a funcţionat în această
zonă, tîrg pe care negustorii localnici şi străini se pare că nu îl OOO'ledu
şi dovezile amintite sint clare. Că el era la Bucureşti, lîngă sau în a-;;ezarea cu acest nume, nru ne îndoim.
- Ceea ce rămîne încă nepreci:ziată este vatra acestui sat pornit
:spre urbanizarea lui. Săpăturile de la Sf. Gheorghe-Nou ne atestă locuirea la mijlocul sec. al )(V-lea, deci cu peste o jumătate de veac mai tîr2iu decît descoperirile de la Străuleşti. Cele mai vechi indicii feudale
propriu zise din raza veche a Bucm·eştilor au fost semnalate pe dealul
de la Radu Vo<lr1 69) pe albia şanţului palăncii lui Sinan P~a, dar ele
sint purtate de undeva. ln lumina lor Bucureştii trebuiesc căutaţi probabil pe ·versantul stîng al Dîmboviţei nu prea departe de promontoriul
de la Raid\u Vodă. Abia în secolul al XV-lea vatra se va deplasa spre
fosta. Curte domnească. Modul în care, în a.ceastă reali~ate se împletesc
cele două laturi ale vielii citadine, activitatea meşteşugărească şi cea de
schimb deja sesizate pentru sec. XV 70) va trebui urmărit şi un veac
în urmă. Că iniţial procesul de schimb beneficia de o pondere certă, este
de asemeni un fapt real.
Sîntem îndreptăţiţi să considerăm aşa cum datele prezentate o dovedesc cu prisosinţă, că tîrgul Bucureştilor nu s-a înfiripat abia la mijlocul secolului al XV-lea, deci în lotul oraşelor mai tîrzii ale feudalismului dezvoltat al Ţării Româneşti. El face parte din acea mare grupare
·de vechi tîrgurl şi oraşe înfiinţate în secolul XIV-lea, chiar dacă unele
din ele apar în documente în primele decade ale secolului următor. Avem
69) Vlad Zirra şi M. Constantiniu, Cercetărilf: arheologice de la Radu Vodă
.din 1954, Raport final, MSS aflat la MIB inv. 61421.
70) D. V. Rosetti, Curtea Veche în Bucureştii de odinioară, Ed St. 1959,

.;i). 151, 155.
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în vooere în pd.mul rînd faptul că a doua jumătate 3 acelui secol XIV, a
însemnat o generală dezvoltare economică şi demografică, că tîrgurile şi
oraşele noastre vechi îşi au în cele mai dese cazuri izvorul atunci. !n
schimb prima jumătate a sec. XV a însemnat, cel puţin pentru zonele
sudice, o 1uptă crincenă cu pustiitoare distrugeri otomane, care au curmat
creşterea firească a acelor aşezări aflate în proce:;e de urbanizare. Multe
din ele, aşa cum aminteam de la început nici nu şi-au mai revenit. Tîrgul Bucureştilor a avut şi el de suferit, înregistcînd o etapă de lentl\ dez·
voltare cu importanţă mai mult regională. Cînd domnia se va stabili
aici, mersul înainte se va deschide pe mai multe filoane toate convergînd
spre transformarea aşezării într-un oraş cu func~ii bine profila:te. 7 1)
Odată cu alegerea lui drept scaun domnesc oraşul Bucureşti intre\
într-o nouă fază, aceia a maturizării trăsăturilor cita.:line. !nceputurile
rămîn însă cu mult timp mai devreme, în a doua jumătate a celui de
al XIV-lea veac presărate în viaţa economică a grupului de aşezări să
teşti aflate ele înşele într-o continuă dezvoltare.

RESUME

Apres une succinte analyse rles C"onditions qui e>nt determine la formation
des agglomerations urbaines roumaines du X-e au XIV-e siecles, l'auteur present~
les resultats les plus 1·emarquables obtenus fi la suite des fouilles archeologiques
et des rechei-ches de documents concernant la Yille de Bucarest. Bien que la premiere attestation documentaire de la ville remente au 20 septembre 1459, Ies
recherches archeologiques t::nt.reprises durant la periode 1933-1966 montrent qu'on
peut signaler l'existence d'un habitat pre-urbain do.ns cette zone des la fin du
XIV-e siede. Ces conclusioris ont pu etre tirees ă la suite des fouilles effectuees
sur les emplacements d'anciens villages et mona!>terc>s autour de la capitale. 11 a
ete egalement avere que le XIV-e siecle a marque, dans Ie bassin moyon de l'Argeş~
une ir:tensification de la vie economique ainsi qu'une augmentation demographique.
Analysant, Ies resultats des recherches effectuees sur la necropole l du villageMăicăneşti du XIV-e siecle l'auteur si!:male la pre5ence d'un commerce intense,
notamment de pieces d"ornamentation. Comparativement al!x autres necropoles
contemporaines, celle de Măicăneşti est la plus riche. Les bijoux qui y ont et~
decouverts, anneaux, boucles d'oreille, cdnturons, etc. proviennent de centres
d'artisanat aussi bien val'lques que transylvains. Comme hypothese de travail.
l'nt;teur suppose que, dans cette premiere phase pre-urbaine, !'habitat de Bucarest
eut un cara·~tere marque de centre d'echanges. Ce ne sera qu'au XV-e siecle que
s'etendra la gamme de produits fabriques par Ies artisans Iocaux, signales ces
derni<::rs temps egalement par Ies fouilles de St. George-Nouveau qui mirent a
jour les fondations d'une eglise de la moitie du XV-e siecle.
L'etablissement de Ia cour du prince vers le milieu de ce siecle a represente
un e1Cme>1:t decisif pour l'amplification de la vie urbaine

71)
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MIB, 1966, p. 82.
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ACADEMIA DOMNEASCA DE LA SF. SAV A ÎN PERIOADA

1716-1775
de prof. univ. I.

IONAŞCU

După ucidere'.l de către Poarta Otomană a domnitorilor C. Brîncoveanu (1714) şi Ştefan Cantacuzino (1716), si instaurarea regimului fanariot care a însemnat intensificarea atît a exploatării feudale cît şi a celef
turceşti prin domnitorii fanarioţi, activitatea Academiei bucureştene dela Sf. Sava s-a desfăşurat în ritm neregulat, cu faze de avînt şi de stagnare. Faza de avint din vremea celor doi din urmă domni pămînteni se
continuă cu toate condiţiile istorice nefavorabile (războiul turco-habsburgic încheiat prin răpirea Olteniei de către austrieci (1718) în domnia:
lui Nicolae Mavrocordat (1716, 1) 1719-i 730), distins intelectual şi pasionat colecţionar de c:ărţi şi manuscrise rare, constituind renumita biblio-tecă 2) de la mănăstirea sa Văcăreşti, imitaţie arhitectonică a Hurezului
brîncovenesc. Deşi exista .Academia de la Sf. Sava, totuşi el a înfiinţat
- cum pare a rezulta din izvoare - o a doua şcoală grecească la Văcă
reşti („Şcoala Văcăreştilor") 3). Izvoarele nu demonstrează, cum s-a afir1) Venit h scaun la 30 ian. 1716, fu luat prizonier de un detaşament nem-tesc la 14 noiembrie şi dus la Sibiu, tronul muntean fiind dat de sultan fratelui
său Ioan (1716-1719). Nicolae revine domn a doua oară în aprilie 1719, după moartea de ciumă a lui Ioan Mavrocordat (Mitrofan Gregoraş, Cronica Ţării Româneşti.
(1714-lî16), în D. Russo. Studii istorice, li, Bucureşti, (1939), p. 444. Ioan Mavro-·
cordat a ajutat ca văduva lui Brîncoveanu să revină în ţară din exil la începutul!
anului 1717, încît ea putea să scrie lui Hrisant la 4 martie că ţara fusese amenintată să ajungă „c Iliadă de rele". în iulie 1719 doamna Marica vestea îndurerată
aceluiaşi patriarh că şi fratele ei Pană Negoescu a murit de ciumă ca şi IoanMavrocordat (Hurmuzaki-Iorga, Documente greceşti, XIV-2, p. 810-811, 848-849) ..
2) Catalogul acesteia. alcătuit în iunie 1723. s-a publicat în colecţia Hurmuzaki, Documente greceşti, XIV-3, p. 145-157. Cărţile şi manuscrisele sînt rînduite petrei formate, apar 237 de tiluri de r:ărti în diferite limbi, predominînd greaca şi
latina. In martie 172î exista la Iaşi biblioteca „Academiei", numărînd 103 titluri
de cărţi : greceşti (35), latineşti (41), italiene (8), „leşeşti" (16) şi slavone (3) (Idem„
vol. XIV-2, p. 90!J-9.l2. nr. 887), aceasta din urmă organizată din îndemnul lui
Hrisant.
3) însemnarea pe ms. gre€. Hesiod cu data de 2 febr. 1723, că „s-a cercetat de către prea învăţatul şi prea înţeleptul şi prea bunul între studioşi d. donmui.
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mat, că „de la 1721 şcoala bucureşteană era bine adăpostită în mănăsti
rea Văcăreştilor" ~). căci însemnări făcute chiar de patriarhul Hrisant al
Ierusalimului din anul 1728 arată că sînt dintre „cărţile afierosite .~coalei
greceşti din Bucureşti, care se află în ... m-rea Sf-Sava, închinată Sfîntului Mormînt" 5). In anii 1740-1741 apar la Bucureşti cîteva cărţi 6) „în
tipografia Şcolii Văcăreştilor", dar una din ele conţine preţioasa lămu
rire : „ ... şi s-au tipărit în m-rea Sfîntului Savvei în Bucureşti, ce iaste
închinată Ierusalimului, în tipografia Şcolii Văcăreştilor, la anul 1741" 7)
Activitatea culturală a lui N. Mavrocordat a primit un sprijin important din partea lui Hrisant Nottara B). Acesta îl îndemnase pe Mavrocordat să întemeieze Academia din Iaşi, în 1714 9). DatOrită corespon. denţei dintre aceşti doi greci culţi, cu mari rosturi politice şi religioase
în Ţara Românească, sîntem în măsură să prezentăm cîteva date sigure
:Prhdnd desfăşurarea învăţămîntului superior bucureştean pînă la 1730.
După moartea lui Sevastos (1702), al doilea director, Marcu Porfiropol, a funcţionat în vremea lui Constantin Brîncoveanu, a lui Ştefan
Cantacuzino, în prima domnie a lui Nicolae Mavrocordat şi a lui Ioan
Mavrocordat (1716-1719). Ca al doilea dascăl Academia a avut înainte
de 1715 pe un Constantin dascălul, trecut în Moldova în acest an. Prin
anii 1709-1716 a putut să facă lecţii la Sf. Sava şi Ioan Avramie trecut
prin universităţile din Italia şi numit predicator1Jl Curţii la Bucureşti de
•Căire Brîncoveanu. Avramie este cel care adună acele „Flori poetice\
.cţedicate de colegi lui Gheorghe Hypomenas, şi le publică în 1709 la VeAntonie Straiigos în Şcoala de la Văcăreşti" (Hurmuzaki-Iorga, Documente, XIV-~.
\P· 977, nr. 854). Pe un ms. al Iliadei se notează: „Am început în anul 1727,
în Şcoala din Văcăreşti, în luna lui februarie (Ibidem, p. 909, nr. 886). în prefaţa
cărţii greceşti a patriarhului Hrisant, Manual despre superioritatea Ierusalimului
şi a Sf. Mormînt Bucureşti, 1728, autorul vorbind despre N. Mavrocordat arată că
a clădit m-rea Văcăreşti la 3 mile de oraş, şi i-a dăruit cărţi bisericeşti şi profane : greceşti, latineşti, greco-latine, arăbeşti etc. „orinduind ca să fie doi profesori
pentru filozofie şi matematică acolo" ; că a închinat întîi mănăstirea la Sf. Treime,
.apoi la Sf. Mormînt (Bianu-Hodoş, Bibliografia .românească, II, Bucureşti, 1913,
p. 35, nr. 198, p. 189-190, nr. 361, prefaţa fiind dată după a doua ediţie din 1768).
Aceasta nu însemnează însă - după cum vom arăta - că Academia de la Sf. Sava
fusese mutată din 1721 la Văcăreşti cum s-a admis.
4) N. Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, Bucureşti, 1928, p. 65.
5) C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909, p. 183, 273,
2"i9, 328.
lntrebări bogosloveşti ... de Ianache biv vtori postelnic; Ina lui Antim, ed. II, şi Liturghie (Bianu-Hodoş, op. cit.,
p. 54-55 nr. 218, 219 şi 220).
7) I. Bianu-Hodoş, ibidem, p. 55, nr. 220.
B) Cf. Al. Mavrocordat, O culegere de scrisori către Hrisant Nottara patriarhul Ierusalimului, în ,.Arhiva ... din Iaşi", VII (1896), p. 488-516. Se arată că Hrisant a publicai la Paris, în 1716 „Introducţiune în geografie şi sferice", dedicînd-o
lui Scarlat Nic. Mavrocordat. în 1704 devt!ni episcop al Cesareei, iar în februarie
1707 patriarh în locul unchiului său Dositei.
9) St. Bîrsănescu, Academia domnească din Iaşi, 1714-1821, Iaşi, (1962) p. 34.

6)

văţătură

:26

Acestea sînt:
bisericească
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neţia

în greceşte 10). Nu avem temeiuri să admitem ca m ianuarie 1716
.director la Sf. Sava era Anton Stratigos 11). Desfăşurarea războiului turco01 ustriac a împiedicat funcţionarea Academiei domneşti, cum rezultă din
corespondenţa dintre Hrisant şi mitropolitW Mitrofan. 12) acesta din urmă
răspunzîndu-i la 28 ianuarie, „în afacerea şcolii" că el bolnav fiind din
.nugust trecut, n-a putut merge la domn şi la divan să vorbească 13).
Partenie Pavlovici, elevul Academiei, ajuns mai tîrziu episcop în Serbia,
pleacă în 1716 din Bucureşti, probabil fiindcă şcoala superioară de aici
-era închisă, să-şi continue studiile în Italia (la Veneţia, Padova,
Bologna etc.) pînă în 1718, cînd revine în Peninsula Balcanică la Kostur,
la un dascăl Metodie, care-i dă noţiuni de logică, matematică
şi folozofie
carteziană 14).
Abia la 19 ianuarie 1719 putea să
vestească mitropolitul pe Hrisant: „Şcoala a început şi se predă ştiinţa
matematică, gramatică şi filozofică. Iar dascălul este dumnealui Gheorghe din Trapezunt" 15), ceea ce însemnează că Marcu murise. Nici o
vorbă de Stratigos ca director. a putut fi însă dascăl al doilea. Insemnarea ultimă dă succinta dar interesanta ştire asupra planului de studii.
bazat pe gramatică, matematică şi ştiinţele filozofice, deci continuarea
celm din epoca brincovenească. Gheorghe (Iordache) Ifrisogon din Trapezunt, dascălul al doilea din vremea lui Marcu din Cipru, a funcţio:..
nat ca .,marc dascăl al şcolii domneşti din Bucureşti", cum se intitula,
20 de ani. S-a bucurat de favoarea lui Nioolae l\favrocordat a cări1i
carte îln greceşte „Despre datorii" ieşi de sub presă „cu ,îngrijirea şi
indreptarea" lui, în decembrie 1719, în tipografia de la mănăstirea An10)

în mai 1715 i se scria din

Iaşi

patriarhului Hrisant

că

Constantin e vred.:.

să fie al doilea dascăl. dar după un an şcolarii din Iaşi se împotriveau învă
ţăturilor date de el. ln mai 1717 dascălul Constantin de Ia „Academia domnească"
ieşeană se plîngea lui Hrisant că şcoala e în lîncezeală, epitropii nu-i plătesc leafa,
fond nevoit să-şi vîndă cărţile şi hainele, şi încheind cu regretul că a fost trecut
aici din Ţara Românească, „unde era ca în ţara lui" (Hurmuzaki-Iorga, Documente

nic

XIV-1, p. 543, m. 541, 682-84; XIV-2, p. 791-92, nr. 784, 814-15, nr. 806 :
XIV.·3, p. 60-61, nr. 38, fi8-69, nr. 43 ; C. Erbiceanu, BUJliografia greacă, Bucureşti, (1903), p. 75-76.
11) N. Iorga, Istoria invăţămîntului, p. 60.
12) A fost egumen la Cotroceni. în 1708 era mitropolit nominal al Nisei.
N. Mavrocordat iI face mitropolit al ţării în locul lui Antim, fâpt pe care-l vestea
Jui Hrisant la 29 sept. 1716 (Hurmuzaki-Iorga, Documente greceşti, XIV-3,
p. 124-125, nr. 80).
13) Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. 128-30, nr. 84, răspuns la scdsoarea din
17 dec.
14) B. St. Anghelov, Contemporanii lui Paisie, vol. II, Sofia, (1964), în bulgară, C. Velichi, recenzie în „Romanoslavica", XII (1965), p. 370 ş.u. Autobiografia
lui Partenie a fost publicată de D. Ruvaraţ în revista „Srpski Sion", an. iXV,
cărţile XIV-XIX, p. 396-556, Belgrad, 1905.
15) Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. 139-40, nr. 90.
greceşti,
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tim 16). Această lucrare a fost tradusă în 1722 de învăţatul umanist Şte
fan Bergler, din Braşov, chemat de Mavrocordat la Bucureşti, socotindu-l cu îndreptăţire un bun cunoscător al limbii grece:;;ti, ,,încît altul
asemenea cu el nu se află în toate Academiile Europei" 17). Au rămas
manuscrise greceşti relative la activitatea lui didactică, de pildă „Dialogurile lui Platon", traduse clin elină în apla în 1726, 18) sau „Dialogul
lui Lucian" în 1727 19), alături de altele de caracter religios, cuprinzînd
teme retorice, :::uvintări la sărbători principale, pe care elevii Academiei domneşti îndrumaţi de directorul ei, le rosteau în f.aţa domnului
ţării 20), mai ales la Crăciun şi Anul nou, cînd profesorii după obicei.
prezentau felicitări, împreună cu toţi elevH lor în greceşte, latineşte şi
româneşte, iar domnul le distribuia cu mîna largă daruri băneşti 21). Din
porunca lui N. Mavrocordat, traducea în mai 1730 în greaca populară,
,,Pravila sfinţilor apostoli" 22). Gheorghe din Trapezunt a fost unul din
lG) I. Bianu-Hodoş, Bibliografia rom. veche, II, p. 1-2, nr. 178. La versurilede laudă adresate de dascălul Gheorghe se adaugă scrisoarea lui Ierotei al Silistrei
(dr. I. Comnen) şi versurile doctorului Dimitrie Gheorgulis Notara, desigur un fost
elev la Sava, care a tradus din latineşte în greceşte o Geografie, intitulată „Scurta
împărţire a sferei pămînteşti" (C. Daponte, Catalogul..., în „Cronicarii greci" (ed. Erbiceanu, p. 221), şi „Filozofia etică", după Aristotel, în 1717 (C. Litzica, Catalogul...,
p. 45, ms. 59 (422). D. Notara adresează laude lui N. Mavrocordat în inscripţia
grecească de la paraclisul mitropoliei bucureştene (N. Iorga, Inscripţii din bisericileRomdniei, I. Buc„ (1905), p. 243. nr. 545). A avut soţie pe Bălaşa, fiica lui Bunea
Grădişteanu fost mare vornic. Au avut patru fete căsătorite cu boieri păminteni ..
Se pare că el este „doftorul Dimitrie" de la Colţea, menţionat în 1732 şi anii
următori.

17) Hurmuzaki-lorga, Doc. greceşti, XIV-2, p. 277, nr. 852, 884-87, nr. 859.
Bergler a studiat la colegiul din Braşov, apoi din 1700 la universitatea din Leipzig,
unde obţine în 1713 diploma de „magister artium", remarcîndu-se ca un pasionat
cercetător al clasicismului greco-latin, un umanist de reputaţie europeană. Bergler
îngriji printre altele editarea operei monumentale „Bibliotheca Graeca" iniţiată de·
eruditul J. A Fabricius şi apărută la Hamburg în anii 1705-1728. In 1722, învă
ţatul braşovean se găsea în Bucureşti fiind în slujba lui N. Mavrocordat. Rămase
aici pînă la sfîrşitul vieţii, întîmplată în 1738 la Bucureşti. Ca fost preceptor al fiului lui N. Mavrocordat, Constantin, s-a bucurat de tot sprijinul acestuia (Maria C.
Marinescu, Umanistul Ştefan Bergler (1680-1738). Viaţa şi activitatea sa, în „Rev.
Ist. Rom.'' XI-XII, 1941-1942, Bucureşti, 1943, p. 163-215).
t.'!) C. Litzica, op. cit., p. 452, nr. 709 (406), Există şi un ms. grec cu teme din
Gramatica lui Alex. Mavrocordat predate de profesorul Gheorghe în 1724 (Idem,
ibidem, p. 72, nr. 131 (545).
ln) Idem, ibidem, p. 416, nr. 680 (208).
20) Ibidem, p. 453, nr. 709 (406), însemnarea din 9 iulie 1729, a elevului academiei bucureştene, ieromonahul Dionisie „de la Agrafa din satul Slatina" (un
sud-dunărean). Daponte, fost elevul profesorului Gheorghe, ne informează că acesta
alcătuia cuvîntări encomiastice „pe care acolo
obişnuiesc şcolarii anual a le pronunţa la domni" (Catalogul istoric, ed. C. Erbiceanu, Duc. 1898, p. 204).
21) C. Daponte, Ephemerides daces, ed. E. Legrand, vol. II, trad. franc., Paris,
(1881), p. 416. Un asemenea fapt se petrecea la 27 dec. 1739, domn fiind Constantin
Mavrocordat.
22) ·Ibidem. p. 435, nr. 696 (297). A îngrijit şi de tipărirea unei cărţulii,
„Slujba Sf. Stelian" (Rîmnic, 1726) (I. Bianu-D. Simonescu, Bibliografia rom. veche, IV, Buc„ 1944, p. 50, nr. 61).
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prielenii cronicarului Afenduli. 23) Din dăscălie, din munca de traducător
~i corector de tipărituri şi din darurile acordate de domnii pe care i-a
st.•rvit, dascălul Iordache a putut să cumpere la 21 decembrie 1725, cu ,900
de taleri, de la Barbu Greceanu, unul din elevii anteriori ai Academiei,
o parte din moşia Băneasa, 24) pe care însă la 1 august 1726 o vinde
lui Gligoraşco fost mare logofăt, acesta prevalîndu-se de dreptul de
protimisis. 25)
Războiul ruso-austro-turc (1736-1739) a pricinuit închiderea Academiei, oraşul Bucureşti fu bîntuit de ciumă, ceea ce obligă pe Gheorghe
~-Irisogon să se refugieze într-un sătuleţ d~ munte. de unde scria în oct.
l 73C:l fostului său elev, levantinul Constantin Daponte, venit în Bucure~ti pe la 1730, acum secretarul lui Constantin Vodă Mavrocordat, că
de va mai reveni în Bucureşti „şi voi mai fi profesor de stiinţele libere
(care compuneau facultas artium), ca mai în trecut, doresc să te văd
~ă ai terminat ciclul Ştiinţelor enciclopedice şi nu o parte numai a ciclului
ori un semiciclu pe jumătate desăvîrşit cuprinzînd studiile, ci tot
oiclul începînd de la un ştiut semn şi terminîndu-se tot acolo, cel mai
perfect şi cel mai extins din formele liniilor dintr-un cerc. 26) Ar fi fost
util să arate cît era durata unui ciclu. Revenit la Bucureşti. bătrînul
trapezuntim moare de diabet în 1739.27) epitaful funerar fiind redactat
de un alt fost elev. Lazăr Scriba din Trapezunt, 28) despre care G. I.
23) Afenduli clucerul, venit din Terapia pe Bosfor, om de încredere şi secretar pentru limba turcă al lui Brîncoveanu, fu trimis de acesta ca reprezentant al său
pe lîngă paşa din Tighina în 1712, unde a cunoscut pe Carol XII. regele Suediei,
despre ale cărui isprăvi a scris „Istoria parţială a celor întîmplate regebi suedez Carol XII" (Hurmuzaki-Kerameus, Documente greceşti, XIII, p. 45-68, trad. de
C'. Liizica) pe care la 15 februarie 1713 Brîncoveanu o trimitea rui Hrisant Noiara
(Hurmuzaki-Iorga, Documente, XIV-I, p. 491-92, nr. 406). In decembrie 1713, Afenduli se găsea încă la Tighina, unde îi scria Brîncoveanu (N. Iorga, Scrisori de
familie ale vechilor Brîncoveni, în An. Acad. Rom„ s. III, t, XVI, nr. 10, Buc.
1935, p. 21-22). învăţase româneşte cum o dovedeşte frumoasa iscălitm·ă în chirilice pusă în 1709 pe actul de schimb al lui Manolache cuparul (Lambrino, ginerele
lui Brîncoveanu) cu mitropolitul Antim (Arh. St. Buc., Mitropc;,lia, CCXXIV-4).
Prin 1720 s-a căsătorit cu Ilinca, văduva lui Mihai postăvarul, aceasta în aprilie
1725 îşi face diata, martor fiind şi dascălul Gheorghe Trapezuntu! (Arh. St. Buc,
Argeş, pac. LXIX-26). In actul din 1 martie 1727, prin care Vlădilă din Uleşti se
obligă faţă de Afenduli fost mare căpitan de margine, să nu mai turbure stăpî
nirea moşiei Gostile, rămasă de la soţie, iarăşi iscăleşte ca martor Gheorghe Trape.zuntul (Arh. St. Buc„ Mitropolia, pac. XVII-66.
24) Arh. St. Buc., Mitropolia, pac. CCLXXII-9, copie.
25) Idem, ibid., CCLXXIl-10.
26) C. Daponte, Ctttalogul isioric .. „ în „Cronicarii greci" de C. Erbiceanu,
p. 216-17.
21,1 Ibidem, p. 220, Dascălul era prieten cu doctorul Depasta, care îl şi trata
(p. 219). în acest an se încheia şi războiul pe care Daponte l-a prezentat într-un
preţios jurnal (Ephemerides daces, trad. de E. Legrand, voL II, Paris, 1881).
28) C. Erbiceanu, Bărl:taţii culţi ... , Bucureşti, 1905, p. 151-52 (nr. 19). Ar:esca
a tradus din limba română în greaca populară, la cererea lui Const, Vodă Mavrocordat din Moldova, în 1734, „Istoria paralelă a domnilor Ţării Româneşti
.şi ai Moldovei" (C. Litzica, op. cit., p. 12-13, nr. 17 (516).
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Zavira

şi

C. Sathas

notează că

a fost medic

şi

profesor la Academia

domnească. 29) ln afară de Partenie Pavlovici şi de Const. Da.ponte -

acesta, autor a :multor opere de caracter analistic şi teologic - mai sînt
de ·menţionat ca elevi ai Trapezuntului : Dionisie Sl,atiniotu, Clement
ieromonah, Atanasie Ioan, ale căror nume se cunosc din rnanuscriselepe care le-au copiat.
Urmaşul lui Gheorghe Trapezuntul la conducerea Academiei din
Bucureşti a fost după informaţia lui Daponte 3<') Alexandru din..
Larissa numit şi Turn.ivitu, care înainte de 1739 funcţionase ca dascăl
al doilea. Prin anii 1748-1751 iscăleau alături de el pentru primirea
lefii şi dascălul Teodor, a cărui activitate se va prelungi pînă în deceniul al noulea, şi Nicolae ajutor de dascăl. 31) Printre elevii lui Turnavitu sînt de menţionat : Manase Eiliad, Grigore mitropolitul şi Chesarie·
al Rîmnicului, 32) Filaret Dimcea ~13 ) (episcop de Rîmnic, apoi mitropolit)„
29) C. Erbiceanu, op. cit., p. 168. Autorul prezintă la nr. 68 pe Lazăr Tra-pezuntul şi la nr. 75 pe Lazăr Scriba, precizînd că primul a trăit „pe la 176î",_
iar al doilea „a răposat la 1767". Este fireşte vorba de una şi aceeaşi persoană.
Lista alcătuită de Erbiceanu are serioase lipsw-i de informaţie, de simţ critic şi
de sistematizare, totuşi ea a rămas pînă astăzi principala lucrare cu privire la.
grecii culţi care au locuit la noi.
30) C. Daponte, Catalogul istoric, p. 221. Pe un ms. de fizică după Coridaleu„
un elev notează că a încheiat copiatul in zilele dascălului Alexandru Papa Anastasiu la 7 august 1750, in Bucure.5ti (C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti •.
p. 48, nr. 67 (707), ceea ce ar lăsa să se înţeleagă că este aceeaşi persoană cu
Turna vitu.
31) Arh. St. Buc., ms 139, f. 179-180. în anul 1749, după martie, dascălul
Teodor încasa de la mitropolitul Neofit Cretanul, şi pentru dascălul Alex. Turna-mtu, 510 groşi (taleri) leafa pe lunile sept. - dec. 1748 şi ian. - febr. 1749. La
30 sept. dascălul Alexandru şi ipodidascălul Nicolae primeau de la mitropolie
200 de groşi leafa pe 6 luni (martie-august) „de la cele două şcoli greceşti", rămî
nind să mai primească 19Ll de groşi, deci 390 de groşi pe 6 luni, în loc de 510 cit
primiseră pe fi ltini anterioare. Apare limpede o scădere a lefurilor. Aceeaşi sumă
de 390 de groşi o primeşte dascălul Alexandru la 1 iunie 1750 (pe sept.-dec. 1749 ~:i
ian.-febr. 1750) iarăşi pentru „cele două şcoli greceşti". La 10 mai 1751, nefiind prezent dasc~lul Alexandru, a încasat d3scălul Teodor cei 390 de groşi pe 6 luni (sept.
:iî50 - febr. 1751). Dar la 23 decembrie 1751, aceeaşi sumă de 390 de groşi o primea chiar dascălul Alexandru directorul „academiei", pe lunile martie - august
i 7:51, precizînd iarăşi existenţa a două şcoli greceşti. Cred că este vorba de „acad_emia domnească" lu care funcţiona Alexandru Turnavitu, şi de şcoala mitropoliei,
ele grad inferior, asemănătoare cu cele de la episcopiile de Rîmnic şi Buzău. In
aceste socoteli apar şi cei doi dascăli Florea şi Lupu de la Sf. Gheorghe Vechi,
care îşi fac ach•verin\ele de primirea banilor in româneşte, 120 de taleri pentru·
c.mîndoi pe 6 luni pe întreg intervalul sept. 1748 - august 1751 După aceast:i
dată, nu mai cunosc state de plată ale profesorilor pînă la reforma din 1776.
32) Daponte vorbeşte de „Grigorie Vlahul conşcolarul meu" (deci elev şi al
lui Grigorie Hrisogon) şi de „Chesarie Vlahul", numindu-i printre bărbaţii învăţaţi
români (Catalogul.„, p. 113-114). Sathas arată că Chesarie a fost şi profesor, fără
a preciza locul şi anul ; că ştia limbile greacă, latină, france.?.ă şi rusă (C. Erbiceanu, Cronicarii greci, p. XXVIII).
33) In testamentul său, după care avem o copie, scrie : „am învăţat la Şcoala>
Sfeti Sava„. învăţătura cărţii greceşti..„ apoi am fost dascăl învăţînd copiii" şi, ulterior, grămătic al cămării" la Scarlat Ghica voevod.
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Diamant Petala Vrylos, Ienăchiţă Văcărescu 34) ş.a. Imprejurările morţif
lui Tumavitu sînt descrise de Manase Eliad, care în decembrie 1759
fusese numit profesoml al treilea la Sf. Sava, 35) precizînd că s-a sfîrşit.
duminică 25 noiembrie 1761, după ce bolise la mănăstirea Mărgineni
~ la 22 septembrie, fiind înmormîntat la Sf. Sava „în fundul iailtarului ". 3G) Pe la jumătatea sec. XVIII trăia în Ţara Româneasca un alt
dascăl din Larissa, anume Gheorghe, care în 1742 îşi lăsa numele pe un
exemplar din „Odiseea" (Cambridge, 1711), 31 ) iar după 10 ani era preceptor la fiul unui boier într-un sat Izvor, învăţîndu-1 Fizica în opt cărţi
a lui Aristotel, comentată de Coridaleu 38).
Manase Eliad, fostul elev al lui Turnavitu, ia direcţia Academiei
domneşti la moartea acestuia (1761). Din perioada studiilor la Sf. Sava
ne-a lăsat un număr de caiete în manuscris, cuprinzînd note la curS1Urile
de gramatică, logică, psihologie, poetică etc. 39). Pe un manuscris al său,
aflat de Erbiceanu la laşi, se găsesc preţioase informaţii asupra predării disciplinelor în Academia bucureşteană : 40 ) „1754 mai 30, am
început... tratatul de Logică; 1755 iunie 16, am sfîrşit logica; la 19 am
început Fizica, împreună cu Retorica de Coridaleu ... La 1756 mai 28, a.
urmat o mortalitate în Bucureşti şi în aceeaşi zi am fugit din Bucureşti
la ţară şi după o lună la Giurgiu şi după puţin la Cernavodă. La 1757
ianuarie 13, ne-am întors din fuga noastră în Bucureşti încetînd boala, şi!
cu începutul lui februarie au început iarăşi învăţătura. La 1757 aprilie 9,.
am terminat cele două retorici, a lui Coridaleu în a lui Ermogen şi a lur
Alex. Mavrocordat Exaporitul, şi am început studiul Despre cer (cosmologie) al celui prea înţelept domn Teofil Coridaleu, împreună cu restul
Despre cer, studiindu-le. La 1757 decembrie 11 am terminat tratatul Despre cer, cum şi întîia carte Despre suflet. La 1757 decembrie 15, am în34) Născut pe la 1740, Ien.'ichiţă scobora prin Sanda Done, fiica lui Ion Neculce şi bunica sa, mama Catrinei St. Văcărescu, din vestitul cronicar moldovean.
(Acad. R.S.R., pac. LXXX-87, apud N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor, p. 366, n. 2)
Pe un ms. grec, cuprinzînd comentariile lui T. Coridaleu la Metafizica lui Aristotel,
elevul notează „Ex libris Ioannis Vacarescul (C Litzica, Catalogul ... , p. 50, nr. 71,
(45), care nu poate fi bunicul său, înrudit cu doamna Marica a lui Brîncoveanu.
Există şi un ms. conţinînd istoria bizantină a lui Ducas în greaca populară cu
însemnarea că e a lui Ioan Vâcărescu vel vistier şi s-a scris în oct.-noiemb. 1765
(C. Litzica, <>p. cit., p. 7-8, nr. 7 (4). Altul al lui Justus Lipsius (lbid. p 58,
nr. 94 (28). Atanasie Comnen-Ipsilanti arată ca elev al lui Al. Turnavitu şi pe·
Gheorghe (Iordache) Stavracoglu (Hurmuzachi-Papadopol Kerameus, Documente,
XIII (1914), p. 172).
:Jii) C. Erbiceanu, Bărbaţii culţi ... , p 162.
36) Idem, ibid., p. 158-159.
37) N. Iorga, Relaţii culturale greco-române, după cărţile bibliotecii din Ploieşti, în „Rev. ist." V (1919), p. 68-69.
31!) C. Litzica, op cit., p. 49, nr. 68 (49).
39) C. Liizica, ibid., p. 46, 55, 73, 114-15, l\ls. de logică îl avea de> la Diamant Petala Vrylos, care însemnează că la 14 noiembrie 1748 „am început logica
şi sfirşitul ei la 1 august (1749)" (p. 46, ms. 64/47, f. 17 v). Ms. „Despre suflet"
aparţinuse tot lui Petala, care notează că a sfirşit de învăţat la 22 nov. 1745 în,
Bucureşti (p. 48, ms. 66/255). Celelalte manuscrise greceşti nu conţin date cronologice.
40) C. Erbiceanu, Bărbaţii culţi ... , 161-62. S-au publicat şi în „Revista nouă"
(I, 1888, nr. 10, p. 399-400) sub titlul Un dascăl grec de la 1754-1761, însă ctL
unele lipsuri.
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<eput Despre naşteri şi nimiciri a lui Cursula şi cartea a doua a tratatului Despre suflet ... La 1759, la începutul lui decembrie, am fost numit
.al treilea profesor la şcoala din Bucureşti, din Sf. Sava, pe vremea prea
inălţatului... domn Io Constantin Mavrocordat, în a cincea domnie a sa în
Dacia" (1756 febr. - 1758 aug.). 41).
Notele de şcolar ale lui Manase Eliad nu conţin decît disciplinele
~are reveneau dascălului de filozofie, acum Alex. Turnavitu, pe care el
le preda în curs de mai mulţi ani în ordine succesivă. Începea cu logica,
care ii 1ua cam un an de zile, apoi continua în anul următor cu F:'izica,
.a cărei expunere o alterna cu Retorica, aceasta din urmă încheind-o
·după un an şi două luni, în timp ce fizica era oontinuată cu Astronomia. făcî111d în paralele şi Psihologia, iar la terminarea AstroI110mi.ci,
începind cursul Despre na<şterea şi pieirea lucrurilor şi continuindu-1
în alternare cu Psihologia (Despre suflet). lnsemnările nu par a con.semna şi încheierea cursurilor superioare pe care elevul le va fi urmat
şi în primul semestru al anului 1758, numirea lui ca profesor putîn·du-se face în vara acestui an, cînd mai domnea în~ă C. l\fr..vrocordat.
in 1760 Manase Eliad alcătueşte cîtev:i versuri greceşti la o carte
tradusă şi tipărită la Bucureşti. '1 2 ) După cîţiva an! îl aflăm în corespondenţă cu conducerea companiştilor (negustorilor) greci din Sibiu,
·unde avea rude 43), care dorea să angajeze un dascăl, cerindu-le să precizeze dacă să fie tînăr, muzicant, laic sau cleric, şi ce leafă oferă, că.ci
la Bucureşti „spoudaioi" (învăţaţi) nu sînt, nici psalţi, iar dascălii particulari aici primc>sc simbrie 150-200 taleri pe an, mănîncă la masă
-cu boierul şi au de toate 4"), ceea ce este o exagerare, căci în iulie 1757
nota că a luat „pe Nicolache nepotul preasfinţitului al Mirelor ~ă-1
învăţ pentru 30 de lei pe an". 45) Nu avem ştiri despre dascălul director
~i Academia bucureşteană în timpul războiului ruso-iturc (1769-1774),
încheiat prin pacea de la Kuciuc-Kainargi. ln acest timp, cind şcoala a
fost închisă şi localul ei ocupat de oşti, Manase a mers se pare la studii
în Italia de şi-a luat doctoratul în medicină. Se poate presupune aceasta,
fiindcă în anul 1778, profesorul Manase era cunoscut acum la Bucureşti „ca iatrofilosof" 46 ) titlu pc care nu-l putea obţine decît în Occident,
41) Data decembrie 1759 nu corespunde cu domnia lui C. Mavrocordat, ci
<:u a lui Scarlat Ghica (1758-1761). Este de presupus că autorul a putut uita mai
-curind data, decit numele domnului, deci numirea s-a făcut mai înainte, probabil
în 1758.
42) Bianu-Hodoş, Bibliografia.„, II, p. 152, nr. 320.
4.1) In însemnările lui arată : „La 1757 iulie 15 am dus pe vara mea la
:Sibiu" (Erbiceanu, Bărb:iţii culţi .. „ p. 162). Aici s-a şi căsătorit, cum arată în
-0ct. 1782 Kaunitz (Hurmuzaki, Documente, VII, p. 374.).
44) N. Iorga, Studii şi documente, XII, Buc. 1906, p. '/9-80, nr. J42.
45) C. Erbiceanu, op. cit„ p. 162, La 8 oct. 1757 lua să înveţe şi pe Anas;:tase nepotul mitropolitului Dristrei iibidem).
46) T. Bodogae, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfîntul Munte Athos,
.Buc., 1940, p. 128 (se menţionează ms. 210 de la Vatopod, cuprinzînd Elemente
de geometrie după Euclid şi Arhi'mede, predate la Sf. Sava din Bucureşti de
. .iatrofilosoful ManaEse").
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se găsea în rdaţii cu arhimandritul argeşean Damaschin, ") cunoscut
pentru poziţia lu.i antiotomană din vremea războiului.
Un alt profesor de la Sf. Sava în deceniile şapte, opt şi nouă este
Neofit Cafsocalivitul, care înainte de a veni la Bucureşti slujise ca descăl la Şcoala de la Muntele Athos, cum apare într-o scrisoare din anul
1759 48), astfel că numai după această dată se stabileşte la noi 49) fiind
angajat profesor la Sfintul Sava probabil în 176!, după moartea lui
Turnavitu şi trecerea lui M. Eliad în postul de director şi profesor de
filozofie. Acest ~eofit, de origine evreu creştinat căruia C. Daponte 50)
~i A. Comnen-Ipsilant 51 ) îi zic Moraitul (din Moreea), a fost un proftmd
cunoscător al cultmii grece;;ti şi un valoros dascăl al Academiei bucuT·e~·.tene. Ne-au rămas de la el numeroase manuscrise, traduceri din ope1•ele homerice şi comentarii teologice. Neofit a atras atenţia contempornnilor săi, printre aceştia fiind şi eleveţianul Sulzer, prin întinselc-i
00mentarii greceŞti făcute la o cunoscută operă grecească din sec. XV,
.,Gramatica lui Teodor" Gazi, lucrare de erudiţie, tipărită de Neofit
cu banii săi la Bucureşti în 1768 52), a cărei prolixitate îl făcea pe Sulzer să exclame : „Acwn mă dumiresc eu pentru ce ,grecii şi românii
învaţă la această limbă în curgere de cite 20 de ani" s'ă) şi să conchidă
maliţios asupra rezutatelor obţinute de instituţia bucureşteană, revoltat
fiind că nu reuşise să convingă pe Ipsilanti Vodă a înfiinţa la Bucureşti
o facultate de drept pe care s-o conducă el. Aprecierile exagerate ale
47) N. Iorga, Studii şi documente, XII, p. 100-101, nr. 189 (scrisoarea ace!;tuia din martie liî9 în legătură cu un zapis din 1778 iscălit şi de „doftorul
Manasi").
48) N. Camariano, Catafogul ... , p. 115, ms. 974, nr. 206.
49) C. Erhiceanu (Bărbaţii culţi ..., p. 160-161) admite că a venit în Bucureşti „pe la 1749", şi ar fi avut elev pe viitorul domn Grigorle Alex. Ghica, iar
T. Bodogap (op. cit., p. 108) subscrie pentru 1750, ariltînd că ia şcoala din Athos,
Neofit a avut coleg pe vestitul învăţat Eugenie Vulgaris, dar la p. 125 afirmă
că „academia athomtă" e infiinţată „d11pă 1750". In realitate, şcoala de la Athos
ia fiinţă la 1753, cînd vine profesor de filozofie, din !anina, E. Vulgarîs. Acesta
funcţionează aici pînă în 1759, cînd călugării, alarmaţi de pasiunea elevilor pentru. filozofia lui Vulgaris, o închid, profesorul Vulgaris trecînd pentru cîţiva ai;ii
1a şcoal11 patriarhiei din Constantinopol, de unde fu silit apoi să se expatrie-.w
din cauza atacurilor adversarilor concepţiei lui mai avansate. Trecînd prin Ţara
Homânească pe la 1î63, se stabileşte la Lipsea, unde rămine pină la 1772 spre
a-şi tipări lucrările (D. Russo, O scrisoare a lut Evghenie Vulgarfs„„ extras din
.,Rev. Ist. Rom." I (1931), p. 12). Din o singură persoană, Neofit ierodiaconul
Cafsocalivitul, unii au făcut patru : 1) Neofit Cafsocalivitul ; 2) N. dascălul ; 3)
i.erodiaconul ; 4) N. din Peloponez (cf. V. Papacostea, Manuscrise greceşti din
arhive străine relative la istoria românilor, in „Rev. Arhivelor", IV (1961), nr. 2,

p. 277)
50)

C. Daponte, Catalogul istoric ... , în „Cronicarii greci", ed. Erbiceanu,

p. 137.
51)

At. Comnen-lpsilanti, în Hurmuzaki,

Documente

greceşti,

XIII

(1914),

p. 169.
5?.) C. Erbiceanu, Bibliograffo greacă ... , p. 113 ; I. Bianu-Hoclos, BibliograU-i
;om. ueche, II, p. 190-91, rir. 362. Neofit face prefaţa la „Invăţătura ortodoxă",

a lui Meletie Pigas, îndreptată de „învăţatul protosinghel Chesarie" şi ţipărită la
Bucureşti în 1769 (Bianu-Hodoş, op. cit., p. 193-4).
53) Fr. J. Sulzer. Geschichte des 'l'ransalpinischen Daziens, vol. III, Viena,
1782.
3 -

c.
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acestuia au constituit din nefericire temeiul atacurilor neîntemeiate ale>
unor cercetători mai vechi din ţara noastră asupra valorii învăţămîn
tului superior din sec. XvlII.
Activitatea didactică a lui Neofit se prelungeşte şi în anii reformei
şcolare făeute de Alex. Ipsilanti în 1776. Războiul ruso-turc întins în
Ţara Românească la 1769 l-a obligat pe Neofit să se refugieze în Transilvania, la Braşov, unde rămîne pînă în 1774. M)
Din însemnările de şcolar făcute de Manase Eliad rP.iese că programul de învăţămînt al Academiei domneşti este, după o jumătate deveac, tot cel fixat în 1707. ln ce priveşte numărul profesorilor îns<i.,.
el oscilează de la doi la patru, cum rezultă din cîtev-a acte domneşti..
Prima indicaţie despre salarizarea acestora ne-o oferă aşezămîntul lui'
Mihai vodă Racoviţă, din 1 septembrie 1741 55), în care postul de dascăl
principal şi director este retribuit cu 360 taleri pe an plus 18(' de taleri
pentru „mîncare", deci 540 de taleri, reprezentînd aproape întreitul
prevederii din 1707. Postul de d"1Scăl al doilea (pentru gramatică) este
prevăzut cu 240 de taleri plus 60 de taleri pcntnt hrană, ad!că 300 'detaleri pe an, întreitul remuneraţiei din 1707. Mai apar însă : dascălul
al treilea, cu 240 + 60 sau 300 de taleri pe an şi „da<>călul pentru italienească" (menţionat pentru prima dată) cu 1EI0+60 san 240 de taleri
pe an. 1n general, se observă o triplare a cuantumului lefilor faţă de
1707, situaţie care nu s-a aplicat însă, deoarece în hrisovul lui Grigorie
din 17 ianuarie 1749 56), se vorbeşte doar de primul şi al doilea dascăl
cărora li se prevedea nwnai leaf.a (360, respectiv 240 de taleri}, lipsind
plata nutrimentului. Nu mai figurează al treilea dascăl, nici cel de:limba italiană. "7) Cu doi ani mai înainte şi h Iaşi, Ghica prevedea tot
doi ·dascăli, . cel mare elinesc au 360 lei pe an, al doilea cu num.ai 120
de lei. 5.'l) Urmaşul în scaun al lui M. Racoviţă, învăţatul domn ·fanariot
Constantin Mavrooordat, înţelegînd că politica culturală a lui Constantin Brîncoveanu de a trimite m de boieri la studii în Italia era aceea
c"are putea asi~m'a pregătirea de profesori cu larg orizont cultural, dispuse ca 12 „feciori de boieri" să meargă „la Veneţia pentru învăţătură"'~
printre· ei fiind şi Răducan Cantacuzino, fratele „Genealogistului", dar
după tr.ei ani, fiind pîrît la Poartă de Mihai Racoviţă că şi-a trimis
la Veneţia cu aceşti bursieri şi averea sa, a fost nevoit să-i readucă în
ţara. 59 ) Faptul ilustrează politica retrogradă '?i' brutală a turcilor care
51) C. Litzica, Catalogul ..., p. 2!Jl, nr. 192, ms. grec de polemică religioasă ..
Arh St. Buc., ms 139, f. 175.
Idem, Diplomatice. nr. 21.
;;7) Din raportul adresat la 20 septembrie 1746, din Bucureşti. de w1 călu
!!ăr piarist, Congregaţiei de Propaganda Fide din Roma aflăm el\ exista aici <>
55)
56)

şcoală specială de limba latină, deci nici la Academie nu se preda limba latină.
şi de aceea a înl.ercat să întemeiez~ o asemenea şcoală. Adaoga însă că se aflau
doi dascăli, un sas şi un polon, care dădeau lecţii de latină (cf. Fr. Pall, notit/1
in Rev. ist., XXII (1936) p. 260-261 ; I. Jozsa, Piariştii şi romanii pină la 1918,
Aiud, 1940, p .69, pe baza aceloraşi date furnizate de Pall.

58)
59)

V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, I, p. 16-18, hrisov din 25 dec. 1747.
Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzini!or, ed. N Iorga, Buc., 190:?.

p. 120.
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se opuneau ca tineretul să se ID.struiască în Apus, de unde puteau să-şi
j nsuşească idei noi, avansate. Const.antin Mavrocordat, dornic de progres
prin cultura clasică, determină pe mitropolit şi boieri ca, la 9 mai 1746,
sf. propună prin anafora domniei a nu mai „înălţa la stepena boieriei,
nici a se primi în orînduiala Curţii" pe acei fii de boieri care „nu
se vor sili spre învăţătură elinească. 60 ) Domnitorul stăruia încă din
anul precedent să introducă în programul de învăţămînt şi limba latină, ca tinerii „să poată învăţa ştiinţele omeneşti şi dumnezeeşti în
limba latină şi cea grecească vulgară" 61)
Constatînd că plata lefilor se face de către visteria ţării cu mare
intîrziere (patru-cinci luni), Grigore Ghica Vodă - c::ire se dovedise
un activ sprijinitor al învăţărnîntului grecesc prin reorganizarea şcolii
din Iaşi 62) hotări prin hrisovul din 17 ianuarie 1749, ca pe viitor sa:lari7..area corpului didactic să se facă din darea preoţilor din ţară, de către
mitropolit (acum cărturarul Neofit I Cretanul, fost preceptorul fiilor
domnitorului, care primeşte sarcina strîngerii dării men~onate. Prin
acest act, învăţămîntul superior trece sub tutela directă a bisericii, ceea
ce va stînjeni dezvoltarea lui pe calea raţionalismului şi iluminismului.
Dispoziţia aceasta fu confirmată de Matei Ghica în octombrie 1752, mitropolit fiind Filaret I 63).
Se pare că adunarea dării preoţilor se făcea greu, profesorii îşi
încasau neregulat lefile, de aceea Constantin Racoviţă acceptă la 26 iunie 1763 o nouă formulă : darea anuală a mănăstirii Glavacioc către visteria ţării să fie încasată de mitropolit ou obligaţia ca acesta să asigure
plata profesorilor de la Sf. Sava, în modul m;mător ; dascălului cel mare
40 de taleri lunar, dascăluLµi al doilea 30 de taleri şi celui de-al treilea
10 taleri,· deci o micşorare pentru „cel mare", un plU5 de leafă pentru
cel de al doilea şi prevederea unui al treilea dascăl retribuit cu aceeaşi
sumă ca şi al doilea dascăl de la şcoala silav:o-română de la Sf. Gheorghe Vechi din Bucureşti 6~). In august 1763, mitropolitul Grigore arenda
moşiile Glavaciocului unui călugăr cu 2300 de taleri pe an, pe cinci
ani. 65)
Scăderea salariilor a provocat imediat protestul dascălilor, în special a celui principal, care era ~i director, determinînd pe Const. Vodă
Racoviţă să-i majoreze leafa de la 30 la 50 de taleri, luînd de la al doilea taleri 10 şi de la al treilea, care nu funcţiona, alţi taleri 10. Măsura
nemulţumi pe al doilea dascăl, şi domnul următor, Ştefan Racoviţă, trebui c:;ă dea un nou hrisov, la 30 mai 1764, prin care se sporea şi leafa
60) Arh. St. Buc., Acte diplomatice, nr. 20 ; publicat cu omisiuni şi erori
ele V. A Urechia, Istoria şcoalelor, I, 14. Atribuirea acestui act lui Grigore Ghica
este o inadvertenţă (N. Iorga, Istoria literaturii române, ed. II, vol. II, p. 507-508).
Este interesant faptul că din 30 de boieri ce subscriu anaforaua numai doi sîr.t
greci.
Gl) N. Iorga, op. cit„ p. 507.
62) N. Iorga, Istoria
învăţămîntului, p.
67-68; St. Bîrsănescu, Academia
domnească, p. 41-42.
63) Arh. St. Buc., Diplomatice, nr. 26.
fl~) Ibidem, nr. 34.
63) Arh. St. Buc„ Mitropolia Bucureşti, pac. CCCXXVI-1.
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dascălullli al doilea la 40 de taleri, plusul de 10 taleri w·mînd să se înca.seze din veniturile mănăstirii Antim din Bucuresti, ctitoria mitropolitului cărturar ivirit, trecută de asemenea sub dependenţa mitropoliei 66). In anul următor, la 10 iunie, acelaşi Ştefan Racoviţă trece în
seama mitropoliei şi mănăstirea Dealul pentru o deplină asigurare a plă
ţii simbriilor dascălilor de la Academia Sf. Sava.
Dacă comparăm aceste lefwi cu pntere:i. de cumpărare a banilor
din acea vreme, constatăm că erau relativ bune. Manase· Eliad arată că
în noiembrie 1754 s-a învoit cu bărbierul „cu 5 lei pe an, ca să vie la
casa mea să mă bărbierească", iar în decemblie 1'755 cu spălătoreasa
„un leu şi jumătate pe an". In martie 1762 plătea bucătăreasa cu un leu
pe lună, iar în aprilie a angajat un bucătar „pentru a face bucate şi a
ne servi pentru 20 de lei pe an şi nimic alta." La 15 mai 1762 fiul clucerului Const. Zagoreanu începea să ia masa la el pentru trei lei pe
lună, iar la 17 mai se învoia cu Ragi Boleţoglu ca fiul ace!'tuia să ia
masa la dînsul cu 50 de lei pe an. Pentru un Eustratie cheltuia cu hrana
lui doi lei pe două luni sau un leu pe lună. ~) Aceste lefuri, în schimb,
apar sensibil mai mici <lecit cele din Moldova, fixate în 1766, unde pentru daseălul cel mare de ,,epistimuri" (stiinţe) se prevedeau 1500 de lei,
pentru cel de al doilea „elinesc" 600 de lei 69).
M0nase Eliad în scrisoarea adresată compani~tilor greci de la Sibiu la 17 februarie 1766, care îl rugaseră să le caute un dascăl, arată că
la Bucureşti un dascăl de casă, avînd doar doi-trei copii, e plătit cu
150-200 taleri pe an 70).
·
La 5 octombrie 1767, Alexandru Vodă Ghica. sesizat probabil de
vrPO jalbă dascălească sau de unii bursieri, porunceşte mitropolitului Şi
vornicului cel mare, spătarului şi logofătului să cerceteze la Sf. Sava
dacă profesorii sînt plătiţi la vreme, dacă sînt vrednici, · dispunînd totodată ca „ucenicii" (bursierii), al căror număr se fixa în 1741 la 10-12, 71 )
să fie trecuţi pentru hrană în seama mănăstirilor, obligîndu-le să dea
fiecăruia şi cite 20 de taleri pe lună, 72) swnă echivalentă cu leafa uritii
dascăl mediocru. Cum se va fi executat a:ceastă dispozitie nu se ştie, în
anul următor, Alexandru nu mai este domn, urmîndu-i Grigore Ghica
doar pentm un an. Deşi om de iniţiativă şi cu vederi avansate, cum o
va dovedi mai tîrziu ca domn al Moldovei, Grigore Ghica n-a avut· timp
să se gîndească la reorganizarea Academiei din Bucureşti, pe care o va
realiza Alex. Ipsilanti.
După doi ani de la măsw·a luată de Alexandru Ghica, odată cu începerea războiului, activitatea dascălilor î111Cetează, clădirea. fiind ocupată de oştile ruseşti. Inchierea păcii în 177 4 a făcut să se restabilească
în ţările române domniile fanariote, deşi boierimea stăruise la Poartă să

'">

Arh. St. Buc., Diplomatice, nr. 36.
nr. 39.
68) C. Erbiceanu. Bărbaţii culţi .„ p. 162.
69) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, IV, p. 51-53.
70) N. Iorga, Studii şi documente, vol. XII, p. 79-80, nr. 142.
71) Arh. St. Buc„ ms. 139, f. 175.
72) Idem, Diplomatice, nr. 41.

66)

67) Ibidem,
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fie numiţi domni pămînteni, propunînd în Ţara Românească pe Ştefan
Pir.;;coveanu 73). O serie de memorii au fost adresate şi Rusiei, rugind-o să
preseze pe turci a consimţi la „alegerea domnilor noştri în fiinţa unui
1lllmintean", dar dorinţa nu s-a realizat căci sultanul numi domn pe
,\lexanJru. Ipsilanti. ln memoriul din 22 iulie 1774, mitropolitul şi boierii munteni mai solicitau „să fie slobozi pămîntenii a merge prin alte
rai i pentru învăţătură, precum nu erau nici în trecut înainte de epoca
fanariotă mărginiţi numai în patria lor" 24 ), aceştia păstrînd încă amintirea poruncii sultanului din 1746 către Constantin l\rlavrocordat de a rechema pe bursierii români din Veneţia.

RESUM:F:
Durant la periode 1716-1775, !'Academie prindere de St. Sava a deploye
son activite suivant le plan d'enseignement fixe ă l'epoque de C. Brîncoveanu,
S<' distinguant en tant 4ue directeurs Marcu Porfiropol, Gheorghe Hrisogon de
Trapezunt, Alexandre de Larissa et Manasse Eliad. 11 est digne mentionner au nombre
des professeurs egalement Neophite Cavsocalivite, qui avait enseigne auparavant
e l'ecole d'Athos et qui etait connaisseur ă fond de la culture grecque. La base
de l'enseignement de l'ac&demie bucarestoise etait constituee par la philosophie
r.eoaristotelicienne due ă l'aJaptation de Teophile Corydalee, directeur de la Grande
Ecole de Constantinopole dans la premiere moitie du XVII-siecle.
Au nombre deş eleves de !'academie ă cette epoque figurent le poete Ienă
chiţă Văcărescu, Ies eveques de valeur Grigore, Chesarie et Filaret, lecteurs assidus
des oeuvres des materialistes et rationnalistes frarn;:ais, etc. Lă furent attires tan!:
par le prestige des professeurs que par Ies avantages materiels offferts par le
tresor du prince de nombreux jeunes gens bulgares, serbes, et grecs de l'empire
ottoman, dont Partenie Pavlovitch, devenu plus tard eveque de la Serbie, Constantin
Daponte, Lazare Scriba, Diamant Petala Vrylos, Manasse Eliad etc.
Mais l'essai de plusieurs princes d'augmenter le nombre des professeurs ainsi
que d'introduire l'et11de de Ia langue latine et de la languE italienne n'aboutit
p9int, par suite du ma'lq1Je de fonds, le trcs0r ne pouvant as5urer le traitement
regulier ni meme des cadres didactiques existants. Cela a determine le prince a
passer l'academie sous l'adrrinistration du metropolite du pays, lequel devait
assume?" E:galement le charge d'en as'>urer le fonctionnement par Ies fond recueillis
par Ies pretres. Cette dispo,sition genera l'enseignement, ainsi sous la tutelle de
l'egljse, dans son developpement dans la voie du rationalisme et de l'illuminisme.
Une reforme en 1776 donnera ă l'academie une nouvelle structure et une autre
<>rientation 3ous l'influence des relations bourgeoises en voie de formation.

73) Dionisie Eclisiarhul, Cronograful Ţării Româneşti, ed. A. Papiu Ilarian.
în „Tezaur de monumente ist<>rice", II, Bucureşti, 1863, f. 165.
74) Mihai Cantacuzino Banul, Genealogia Cantacuzinilor,. ed. N. Iorga, Buc .•

1902, p. 537-39.
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REGIMUL

CONSTRUCŢIILOR

IV -

IN

BUCUREŞTI

IN DECENIII,E

V DIN SECOLUL AL XIX-LEA
de FLORIAN GEORGESCU

In perioada regulamentară problema sistematizării Capitalei a fost
pe primul plan. Modernizarea Bucureştilor era menită să schimbe
vechea lui înfăţişare de tirg cu puternice influenţe orientale.
In mod practic, proiectele au depăşit cu mult realizările, în majoritatea lor planurile de sistematizare ale oraşului neîndeplinindu-se din
pricina opoziţiei înverşunate a marii boierimi deţinătoare de întinse terenuri în Capitală.
De aceea, mai mult decît în domeniul sistematizării generale a
Bucureştilor, se observă progresul realizat în sectornl construcţiilor
şi
al edilităţii.
Sistematizarea Bucureştilor s-a redus, în general, la aplicarea anumitor măsuri pentru înlesnirea circulaţiei de mărfuri in ov:iş, prin crearea ide ple~e, pietruirea uliţelor de acces si repararea podurilor'. In
schimb. transformările au fost cu mult mai vizibile în pdvinţa construcţiilor şi a dotării edilitare a centrului Capitalei.
ln orinduirea feudală, în Bucureşti, casele de zid erau rare. In special domnii şi unii din marii boieri, marii negustori şi clerici de frunte
locuiau în palate şi case de zid spaţioase, restul populaţiei - mai cu
seamă sărăcimea oraşului adăpostindu-se în case de paiantă sau de
lemn.
De asemenea prăvăliile şi dughenele de rînd erau construite din
materiale perisabile, excepţie făcind doar unele hanuri şi în special mă
năstirile şi bisericile dintre care multe erau din piatră. Casele boiereşti
din Bucureşti gmpate în apropierea curţii domneşti, erau ,.frumos acoperite cu şindrilă" şi „zidite din piatră tare". fiind înconjurate totodată
de „grădini şi curţi foarte întinse" 1). Aceste frumoase case boiereşti erau
lucrate de meşteri autohtoni - unii dintre ei ţărani aserviţi, lucrînd în
pusă

l) Edmund Chishull, Travels in Turkey and back to England, London, li47,
p. 81, ap. P. I. Cernovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călătorii străini, vol. I,
p. lî9, mss. depus la biblioteca Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti.
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~ontul muncii
-străini 2).

de

clacă

datorată stăpînilor

-

precum

şi

de

meşteri

prima perioadă a regimului turco-fanariot aspectul caselor
- ca şi al întregului oraş de altfel - fusese puternic influenţat de moda turcească de la Constantinopol. Casele de zid din ce în ce
mai numeroase încep să fie împodobite în stil ţarigrădean, cu arcade şi
ferestre în formă de treflă şi cu balcoane închise ce ieşeau . afară din
corpul casei. Totodată, după acelaşi model oriental, se construesc
-chioşcuri în grădinile curţilor domneşti şi boiereşti, iar locuinţele încep
a fi mobHate cu divane mari şi saltele. In ceea ce prive$te organizarea
şi împărţirea interiorului. după descrierea unor călători străini,. casele
boiereşti erau zidite toate după acelaşi tipîc, mai toate „în formă de cruce",
avînd deasupra parterului „un singur cat, străbătut pe. din lăuntru de
o largă galerie ... care lasă la fiecare intrînd o mică încăpere, unde se cuibăreşte stăpînul şi cu familia sa" 3) ; se afirmă de asemenea că „odăile
:sînt astfel aşezate încît să dea toate într-o sală mare, aflată în mijloc" 4).
La început casele boiepeşti erau presărate în oraş, fără nici o ordine, în mijlocul curtilor întinse ; de abia în a doua jumătate a secolului XVIII se iau măsuri ca să rtu se mai facă zidiri ,.în cale sau în
In

boiereşti

trecătoarea obştei".

5)

La începutul secolului al XIX-lea, modul de construire a. caselor
suferă noi influenţe. Domnitorii începînd cn Constantin
1psilanti, care a convocat Divanul la 15 decembrie 1804 'în urma· fai-·
masului incendiu care pustiise Bucureştii, spre · a elabora · un regulament de .clădire a cas~lor 6) - încep să aibe ca preocupare constantă
problemele edilitare.')
Ca urmare a dezvoltării noilor relaţii capitaliste, un puternic curent de modernizare începe să pătrundă în oraşul orientalizat în parte.
1n arhitectură se fac resimţite multe transformări, în perioada 1806-1812, şi în aceea imediat următoare. Astfel, casele boieresti şi cele ale
1)oiereşti

2) Astfel ridicarea noii clădiri a mănăstirii Sf. Gheorghe la 1707, ctitorită
de C. Brîncoveanu, se datorează arhitectului constructor ardelean Veselei! (E. Legrabd,
Recueil de documents grecs concernent les relations du Patriarcat de Jerusalem
4vec la Roumanie 1569-1728, Paris, 1895, p. 73-78; doc. din august 1707). De
asemenea la 19 august 1709 marele spătar Toma Cantacuzino cerea într-o scrisoare de la Braşov un ştucator şi nişte zidari pentru casele sale din Bucureşti
(N. !orga, Braşovul şi Ror.râr.ii. Scrisori şi lămuriri, Buc., 1905, p. 113) ; iar la 21
:iulie 1712 Matei Filipescu solicită tot de acolo meşteri zidari şi un pietrar (Acad.
R.S.R., XXI/214).
3) M. C. (Jean Louis Carra), Histoire de la Moldavie et de la Valachie avec ·
<me dissertation sur L'etat actuel de ces deux Provinces, Iassy (Paris), 1777, ·
:P· 17'!-173; ap. Cerno\·odear,u, op. cit., Ir, p. 257.
4) Une femme de diplomate .. Lettres de Madame Reinhard a sa mere
"1798-1815, Paris, 1900, p. 200, ap. Cernovodeanu, op. cit., II, p. 353.
5) Hrisov din 12 mai 1768 (Arh. St. Buc„ Suluri, nr. 34).
6) V. A. Urechia, Jstorza românilor, vol. VIII, p. 676-677.
7) Un pit:ic domnesc din martie 1802 fixează prebJl materialelor de con:strucţie, precum şi plata salahorilor ; astfel 1000 ocale var costau 6 taleri, mia de
-cărămizi de frunte 3 taleri, mia de cărămizi de a doua şi a treia mină 2 taleri,
far hîrdăul de nisip 2 bani ; meşterul lemnar de frunte trebuia să fie plătit cu
un taler pe zi, (Ibidem, p. 713).
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negustorilor înstăriţi se adaptează din ce în ce mai mult stilului „el".1pire" şi „neoclasic" răspîndit pe atunci în Rusia 8), iar clădirile orăşe
nilor mai săraci au adoptat tipul caselor săteşti si secuie~ti din Transilvania. 9) Mobilierul a fost de asemenea schimbat, devenind adecvat
noilor locuinţe, iar întrebuinţarea veselei şi a tacîmurilor la masă a
devenit aproape generală.
Din această epocă apar în Bucureşti case cu valoare arhitectonică
apreciabilă, interioarele fiind decdrate ou picturi de oarecare rafinament, lucrări de sculptură, porţi monumentale de piatră. 10)
In·,·prtmele decenii ale secolului al XIX-lea arhitecţi i;:i meşteri
austrieci, germani şi unguri (Hartl, Ott. Weltz, Ihlig, ş.a.) ajunşi pe
meleagurile noastre 11), pe lingă meşteri localnici 12) dotaţi construiesc <>
serie de case noi, contribuind la modificarea aspectului general al oraşului.

Călătorii străini care au vizitat Bucureştii înaintea perioadei regulamnetare au menţicnat schimbările survenite în arhitectura caselor
din Bucureşti. Elveţianul Franc;ois Recordon remarca în 1815 că „multe
dintre cele mai noi clădiri ca de pildă palatele boierilor Brincoveni, Goleşti, Romaniti, Filip Lenş, Cantacuzini şi Villara, merită să atragă

8) Acad. P. Constantinescu-Iaşi, Influenţe ale arhitecturii vechi mseştt asupra i·echii arhitecturi romilneşti, Buc., 1951, p. 156.
11) Y. A. Urechia, Istoria. romilnilor, vol. X A, Buc., 1900, p. 421.
10) La 18 ianuarie 1820 marele logăfăt Dinicu Golescu c;e învoia, prin contract, cu sculptorul austriac Karl Schmutzer să-i facă ornamentaţiile casei CPi se construia în Bucureşti (G. Potra, Documente privitoare la. istoria. oraşului
Bucureşti, p. 738-739, nr. 603). De asemenea artistul decorator italian Giacometti
a pictat· plafoanele palatului Ghica de la Colentina Tei (P. Constantinescu-Iaşir
op. cit., p. 164) ca şi interiorul palatului Ghica de pe Podul Mogoşoaiei (N. Stoicescu Repertoriul bibliografic al monumentelor feuda.le din Bucureşti, Buc., 1961,
p .. 40).
11) V. A. Urechia afirmi\ că arhitectul Josef Hartl ar fi reconstruit în 1822
palatul Ghiculeştilor de pe Podul Mogoşoaiei, precum şi porţile sale monumentl;lle în piatră, ca şi cele, de altfel dărîmate mai tîrziu, ale casei Lenş de pe aceeaşi
stradă (V. A. Urechia, op. cit„ X A, p. 421, 746). Moritz von Ott,
membrq în
comisia creată pentru înfrumuseţarea Politii, a jucat un rol inşemnat mai ales
în lucrările de sisţematizare ale Bucureştilor, iniţiate după 1830 (D. Berindei,
Cu privire la biografia inginerului şi „arhitectonu!ui" Moritz von Ott în Monumente
şi Muzee, I (1958),.p. 205-212). Meşterul Jossă Weltz construieşte biserica. Sf. Di:niirie din Bucureşti la 1819 (G. Potra, . op. cit., p. 7W--7::10, nr. 5!:!5) şi ziclP-Şte
pentru parucicul Ioan Odobescu prin 1820 un rînd de case după „planos apusean" (N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921, p. 283) ;
tot el repară la 1831 clădirea spitalului de. alienaţi ele la Mărcuţa (Arh. St. Buc.,
Administrative vechi. Vornicia din Lăuntru, dos. 515/1831). în sfîrşit arhitectul
prusian Karl Ihlig închei:i. contract la 28 februarie 1819 c11 egumenul mănăstirii
Stavropoleos pentru, unele reparaţii şi lucrări de zidărie (Arh. St. Buc„ M-red:
Sta.vropoleos, XXVII/195 şi 196).
12) Printre aceşti maeştri localnici amintim pe Leonte, calfa de
dulgheri„
care se învoieşte la 22 tnai 1817 cu paharnicul Alexandru Creţulescu să~i facă
o casă, în termen de patru luni, pentru 10 750 taleri (G. Potra, op. cit, p. 7111r
nr. 587); pe Ştefan unchiaş, grosul dulgher din mahalaua Delea Veche, care a.
participat la lucrările de reparatie a caselor. serdarului Marin Butculescu la :J;
februarie 1819. (Documente pi·ivind istoria oraşului Bucureşti, ed. MIB, p. 224-226,
nr. 138) ; pe Nicolaie tirtichigiu, lucrînd la casele căminarului Filip .Lenş de pe
Podul Mogoşoaiei la 3 dec. 1821 (G. Potra, op. cit„ p. 750, nr. 612) ş.a.
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privirile persoanelor celor mai indiferente, atît prin bogăţia cit şi prin
din aceste clădiri. Casele oamenilor de
n-au decît un singur cat afară de parter,
ce este de obicei ocupat de prăvălii" 13). La fel consulul prusian din Bucureşti Kreuchely-Schwerdtberg nota prin 1822 că „între cele mai frumoase
case trebuie să numărăm mai ales pe cele ale cămăraşului Filip Lenş, ale·
mărimea deosebită a fiecăreia
rînd, ca şi acele ale boierilor,

Vedere

generală

a

Bucureştilor

la mijlocul sec. al XIX-lea

banului Văcărescu, ale vistierului Romaniti, ale vornicului Constantin Golescu, ale banului Brîncoveanu şi altele cîteva. 14)
Cu toate că erau costisitoare 15) şi greu de întreţinut membrii claselor dominante se întreceau în a-şi construi clădiri cît mai somptuoase,_
după modelul apusean.
13) Fr. Recordon, Lettres sur la Val.achie ou observaiions sur cette provinceet ses. hal>itants, ecrites de 1815 a 1821, Paris, 1821, p. 20-31, ap. Cernovodeanu,
op. cit., n, p. 406-407 ..
14) Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. .X. p. 515.
15) La 2 iulie 1812 casele marelui ban Ienăchiţă Văcărescu erau cumpă
rate cu suma ridicată de 101.000 taleri de marele vistier Ion Moscu (G. Potra,.
cp. cit., p. 674-675, doc. nr. 549) ; la 22 dec. 1815. Radu Golescu, fost mare ban,
cumpăra şi el cu 40.000 taleri casele răposatului clucer Manolache Lahovari
(Ibidem, p. 709, nr.. i>78) ; la 1 decembrie 1818 fraţii Cotopulis vindeau cumnatului lor, Nicolaie Trăsnea, fost mare paharnic, casele părinteşti din mahalaua
Mihai Vodă pe 36000 taleri (Ibidem, p. 724-725, nr. 592).
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In perioada anilor 1831-1848, datorită regulamentului pentru înfruCapitalei şi a măsurilor adoptate de Sfatul orăşenesc, se constată pe de o parte înmulţirea accelerată a construcţiilor de zid (aceasta
şi ca o măsură de prevenire a incendiilor), iar pe de altă parte fixarea
unor norme de construit obligatorii pentru meşterii zidari şi dulgheri
·din Bucureşti. Crearea pe lingă Sfat, la 27 septembrie 1834 16), a „direc:museţarea

Vedere din Dealul Spirei (fotografie de L. Angerer)

ţiei

arhitectonice" a uşurat autorităţile de control şi îndrumare sarcina de a .priveghia construirea de clădiri în oraş care revenea pînă
.atunci comisarilor de vopsele.
Ritmul de construire a caselor boiereşti continua să răm.înă destul
de accelerat. Ridicarea somptuoaselor locuinţe de pe Podul Mogoşoaiei
şi din Vopseaua de roşu este încredin~ată noilor arhitecţi francezi veniţi
16) Arh. St. Buc., Administrative vechi, Vornicia din Lăuntru, dos 7570/1834
{Ofis domnesc nr. 78 din 27 septembrie 1834 „peatru întocmirea direcţii arhitectonice pe lîngă Sfatul Orăşenesc şi orînduirea domnului Sanjuan în post de
.Oirector arhitect").

42

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

în ţară (Sanejouand, Villacrosse, Lepetit ş. a. 17) Numeroasele anunţuri de
închiriere sau de vînzare a caselor inserate în coloanele de publicitate ale
ziarelor „Curierul românesc", „Cantor de avis şi comers" (devenit ulterior
„Vestitorul românesc") etc. oferă din plin posibilitatea cunoaşterii arhitecturii clădirilor din acea epocă.

Podul

Mogoşoaiei

în

Piaţa

Teatrului

(după

o fotografie de L. Angerer

de la 1856)

Neîndoielnic, se observă ş1 m construcţiile orăşeneşti mărunte un
-oarecare progres, evidenţiat mai ales prin faptul înlăturării progresive
a bordeielor insalubre. Se iau astfel măsuri de către autorităţi pentru
17) Michel Sanejouand, tehnician iscusit, devenit şi „arhitecton" al orasului în 1834, a ridicat palatul Ştirbei de pe Podul Mogoşoaiei (Grigore Ionescu,
Bucureşti. Oraşul şi monumentele sale, Buc„
1956, p. 164) ; Xavier Villacrosse,
de origină catalană, naturalizat francez, este autorul Casei Oraşului (Reşedinţa
Sfatului Orăşenesc) în Piaţa Grigore Ghica Vodă la 1842 (N. Stoicescu, op. cit,
:p. 143) ; iar Lepetit a fost însărcinat la 1838 de comisul Grigore Cantacuzino cu
repararea caselor Moruzi-Cantacuzino („Casa cu Lanţuri") de pe Podul Mogo·şoaiei (M.I.B„ nr. inv. 26961 şi 27076/3).
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dărîmarea „binalelor din Politie c~ sînt slabe şi primejdioase" 18) 3au

de scînduri~'. 19)
cutremurul din 11 ianuarie 1838, care 'avariat nmneroase
case din Bucureşti, autorităţile au dat directive „arhitectonului" oraşului
pentru „cercetarea binalelor dărîmate şi crăpate şi în primejdie de a
cădea din pricina cutremurului". 20)
In perioada regulamentară, Departamentul Treburilor din Lăuntru
a elaborat în mai multe rânduri normative „pentru chipul în care au a se
clădi [în] viitor casele dintr-acest oraş" sau repararea lor, sub stricta suprave!ghere a Secţiei Inginer~ti 21) ; de asemenea Sfatul Orăşenesc a
pentru

înlăturarea „clădirilor

După

a

18) Pentru acestea vezi Arh. St. Buc., Administrative vechi,

Vornicia

din

Lăuntru, dos. 6844/1834 (Pentru dărimături de case primejdioase în oraşul Bucureşti) ; Municipiul Bucureşti, dos. 286/1835 (Delă pentru ciă1·imarea binalelor din
Politie ce sînt slabe şi primejdioase); dos 395/1836 (Delă în pricina caselor şi a:
altar zidiri slabe); dos. 433/1836 (Delă pentru clădiri proaste); dos. 491/1837 (Delă
pentru clădirile proaste); dos. 568/1837 (Delă pentru clădirile slabe ce ameninţă
primejdie); dos 622/1838 (Delă pentru clădirile
proaste); dos. 669/1838 (Delă
pentru zidirile şi clădirile slabe); dos. 693/1839 (Delă pentru clădirile şi zidirileproaste şi scosurile în uliţe); dos. 748/1839 (Delă pentru clădirile proaste); dos.
803/1840 (Delă pentru clădirile şi zidirile proaste şi îndreptarea scosurilar din
uliţe); dos. 806/1840 (Delă pentru clădirile proaste); dos. 1059/1842 (Clădiri şi

zidiri ce sint în proastă stare); dos. 1099/1843, dos. 1200/1844, dos. 1317/1845 (Delepentru clădirile slabe); dos. 1476/1846 şi dos. 1676/1848 (Clădiri slabe şi primejdioase) etc.
19) A se vedea Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos.
1136/1843 (Delă
pentru înlăturarea clădirilor de scinduri); dos. 1469/1846 (Clădirile de scînduri);
dos. 1695/1848 (Pentru clădirile de scînduri ameninţătoare) etc. Totuşi călătorul
rus Anatol Demidov socotea în 1837 majoritatea caselor din Bucureşti ca fiind
din lemn, (G. Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Munteia, Buc., 1947, p. 321)
20) Arh. St. Buc., Administrative vechi, Vornicia din Lăuntru dos 3944/1838.
21) Ibidem, dos. 5347/1836 (Delă pentru chipul în care au a se clădf
in viitor casele dintr· acest oraş); dos 1120/1841 (Delă pentru construirea clădi
ri:or din Captialil după măsurile din n0u întocmite); dos. 1132/1842 (Delă pentru
clădirile ce se fac în Capitală după noua întocmire, prin alcătuirea şi revizuirea
planurilor de către secsia inginerească); Municipiul Bucureşti, dos. 231/1834 (Delă
pentru clădirile ce se fac din nou în oraş, precum şi cele ce se repară); dos.
246/1834 (Delă în pricina zidirii clădirilor din oraş); dos. 343/1835 şi dos. 351/1835'
(Dele pentru clădirile ce se fac din nou în oraş şi
felurite meremeturi): dos.
360/1835 (Delă pentru ;id.irile şi cl4dirile ce ·se fac în Politie); dos. 423/1836,.
dos. 429/1834, dos 430/1836. (Dele pentru alădirile din oraş) ; dos. 42'/ /1836 (Delă
pentru au,torizcţii de clădiri): des. 551/1837, dos. 558/1837, cios. ·31l3,'1837 (Dele
pentru clădirile ce se face din nou şi felurite meremeturi) : dos. 601/1838 (Delă
pentru clădirile şi zidirile ce se fac) ; dos. 610/1838, dos. 636/1838, dos. 664/1838,
dos. 666 şi 667 /1838 (Dele ~ntru autorizaţii de clădiri) ; dos. 654/1838, dos. 686 şi
687/1839, dos. 696/1839 (Pentru clădirile noi şi reparaţii); dos. 749/lP.39, dos. 767/
1839, dos. 800/1840, dos. 808,824 şi 826/1840, dos, 940-942/1841, dos. 948/1841 (DelEr
pentru clădirile din nou şi prefaceri de clădiri); dos 1041/1842, dos. 1087/1843„
dos. 1097;1843, dos. 1106/1843, dos. 1145/1843, dos. 1191/1844 (Clădiri noi şi prefa~eri): dos. 1189/1844, dos; 1299/1945, dos. 1306 şi 1307 /11345,. dos. 1445/1846, do5.
1453/1846, dos. 1529/1847, dos. 1546/1847, dos. 1562 şi 1563/1847, dos. 1572/1847, dos_
1625/1848 (lnvuiri pentru construcţii de clădiri) etc.
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fixat la 24 octomblie 1841 tipurile
fi folosite la noile construcţii.

şi

calitatea

cărămizilor

ce vor putea

22)

l.Jna din cele mai energice măsuri a fost adoptată prin hotărirea
Departamentului din 2 martie i842, care a limitat numărul zidarilor şi al
dulgherilor din oraş în funcţie de capacitatea lor, verificată de organele competente ale Secţiei inginereşti. 23) La 9 martie ale aceluiaşi an
se publică lista cu numele celor 15 zidari şi 18 dulgheri ce aveau voie de
.acum înainte să-şi exercite meseria în oraşul Bucure<şti. 24 )
Autorităţile orăşeneşti nu urmăreau numai
condiţiile de execuţie
ale clădirilor din cuprinsul Capitalei, dar şi încadrarea lor în normele
de sistematizar~ adopt,ate. 25) Astfel Sfatul Orăşenesc constatînd, la 26 mai
1845, abateri „asupra voilor de clădiri ce se slobod proprietarilor cu
tragere de cîte patru palme din faţa uliţii", observa că unii proprietari
nu respectau condiţiile _fixate prin art. 7 al Regulamentului orăşenesc
punînd ,,stîlpi de lemn sau de piatră pe dinaintea [construcţiilor] lor" şi
încălcînd distanţa regulamentară fixată prin lege. Unora ca aceştia, Sfatul le cerea ... „ca, pe lîngă legiuitele patru palme ce urmează a lăsa
uliţii. să lase şi acea palmă sau întinderea trebuincioasă pentru pomeniţii stîlpi" în aşa fel ca „tragerea să se îndeplinească cu întregime şi comunicaţia să nu se împiedice" 26)
Aceleaşi dispoziţii pentru asigurarea „legiuitei lărgimi a uliţei de
·6 stînjeni erau repetate şi de Departamentul Treburilor din Lăuntru,
care prin adresa sa nr. 4031 din 1 iulie 1846, înaintată Sfatului, atrăgea
.atenţia „ca să nu se dea la nimeni voie de a clădi, a reînoi şi a reînfiinţa
în faţa uliţilor, unul, sau mai mulţi din păreţii clădirii sale, nici într-o
v17eme şi subt nici un fel de pretecst, <lecit după ce se va trage mai
întîiu înapoi cu patru palme" ... 27)
22) l. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţarii Româneşti, II.
p. 745-746, nr. 574; mai vezi şi Buletin. Gazetă Oficială, 1846, nr. 77 (19 octombrie), p. 226 (repetarea dispoziţiilor). La 1842 se întocmeau şi măsurile pentru vin:zarea varului în oraş (Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1067/1842) .
. 23) Buletin. Gazetă Oficială, 1842, nr. 14 (2 martie), p. 53.
24) Ibidem, nr. 16 (9 martie), p. 61-62.
25) A se vedea Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 48/1832 (Delă pentru clădirile ce se fac şi se prefac şi îndeplinirea tragerii în.apoi după art. 7 din
reguiamentul înfrum11seţării oraşului; dos. 490/1837 (Delă pentrn zidirile şi clă
-dirile ce se fac şi asupra tragerii cu patru. palme); dos. 1084/1842 (Autorizaţie
asupra cererilor ce se referă la Tehnică); dos. 1138/1843 (Felurite clădiri d'upă
poruncile Sfatului) ş.a.
26) Buletin. Gazetă Oficială, 1845, nr. 52 (30 mai), p. 206.
27) Ibidem, 1846. nr. 58 (14 august), p. 230. în noiembrie 1846 un jurnal al

Sfatului orăşenesc consemna abaterile proprietarilor, care, luînd biletul de la
Sfat, pentru o lucrare se întind mai mult dedt le este voia (Învelişuri neregulamentare, depăşiri de teren, nealinieri etc.). (Curierul românesc, XVIII (1846), nr. 90
-(26 noiembrie), p. 360). Ritmul de construcţie a caselor din Bucureşti în perioada anilor 1846-1847 apare destul de susţinut, după numărul „bileturilor l.le
autorizaţie" eliberate de Sfatul orăşenesc al Capitalei (1 100 „bileturi" în 1846 şi
1838 pînă la 20 octombrie 1847), (Buletin. Gazeta Oficială, 1847, nr. 72 (20 octombrie), p. 290).
·
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Marele incendiu din 23 martie 1847 - distrugind însemnate porteritoriul Capitalei - a impus tragerea unor serioase învă
în ceea ce priveşte regulele de construire a clădirilor in oraş,
nerespectate pînă atunci cu stricteţe. Astfel trei reprezentanţi ai autorităţilor de stat, A. Villara, C. Gh. Filipescu şi C. Herescu, au redactat
un amplu „Regulament pentr..i alinierea şi clădirea din Capitala Bucureşti", în 49 articole, cuprinzînd dispoziţiile cele mai amănunţite cu privire la ridicarea sau repararea oricărei construcţii din oraş: se fixau
înălţimea zidurilor şi a bolţilor, regimul coşurilor de sobă, al pardoselii
de duşumea, al gurilor de pivniţă, lucarnelor etc., sub rigurosul control
al secţiei de arhitectură a Sfatului. 28)
Cu toate limitele inerente activităţii Administraţiei orăşeneşti din
perioada regulamentară, se pot oonc;tata totuşi evidente progrese în opera
de dotare edilitară. Se înmulţesc construcţiile de zid şi se înlătură o parte
din clădirile de scînduri ; concomitent se ridică numeroase clăddri de proporţii publice sau particulare - fără însă a dispare izbitorul contrast
între centru şi periferie.
ţiuni din
ţăminte şi

CLĂDIRI

PUBLICE ŞI PARTICULARE
STILURI ARHITECTONICE

Produsul constructiv al perioadei regulamentare este, din punct
de vedere al arhitecturii propriu zise, mai degrabă modest. Este de subliniat faptul că în timp ce - datorită arhitecţilor străini - campania de·
construcţdi oficiale se va îndrepta cu pa'Şi repezi pe drumuJ. unei arhitecturi monumentale în care felurite curente occidentale se vor întîlni şi
înfrunta, vechea tradiţie a arhitecturii româneşti va trăi numai datorită
rîvnei şi bunului gust al cîtorva meşteri populari. Ei au ridicat case·
modeste dar sănătoase, ascunse prin mahalalele oraşului şi locuite în
special de tîrgoveţi mărunţi. 29)
Arta bucureşteană se va dezvolta îrt prima jumătate a secolului
al XIX-lea, în special sub impulsul curentului neoclasic. De la
mijlocul veacului va precumpăni curentul romantic, adus de arhitecţii
germani. 30)
Curentul clasicist se afirmă de timpuriu în Ţara Românească. Perioada regulamentară cunoaşte clădiri aparţinind acestei arhitecturi, în
oare se combină uneori stîngaci, alteori în forme mai reuşite, elemente
caracteristice diferitelor şcoli ale Renaşterii. 31)
Călătorii străini ai acestei epoci relevă cu prisosinţă cu mai multă
sau mai puţină obiectivitate - schimbările survenite în arhitectura dă2d)

Regulamentul pentru alinierea

şi

clădirea

din Capitala

Bucureşti,

1847,.

p. 1-14.
29)
30)

Vezi pentru aceste case vechi de tîrgoveţi, N. Stoicescu, op. cit. p. 79-89.
Grigore Ionescu, Bucureşti. Ora.~ul şi monumentele sale, Buc., 1956.

31)

Ibidem, Relatare asupra istoriei arhitecturii

p. 153.
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Buc., 1954, p. 134-

<lirilor claselor avute din oraş, consemnînd totodată însă contrastul ceexista între centru şi mahalalele mărginaşe ala Capitalei.
Astfel Helmuth von Moltke, viitorul feldmareşal pmsac, pe atunci
numai căpitan, viL'itînd oraşul la 1835, relata : „In BuC'llreşti se văd cele··
mai sărăcăcioase colibe lingă palate în stilul cel mai modern şi lîngă.
vechi biserici cu arhitectură bizantină.„ iar Asia cu Europa par să 3e
atingă în acest oraş" ... 32)
Scriitorul francez Stanislas Bellanger arăta în 1836 că „aproape·
toate casele ... n-au decît un singur cat şi în cea mai mare parte sînt..
înconjurate ... de grădini sau de terenuri necultivate". 33)
Abatele italian Domenico Zannel!li relata în 1641 că .. orasul Bucureşti are aspectul unui sat mare, pe ici, pe colo, casele sînt despărţite în-tre ele prin grădini nesfîrşite. Luînd ca model acest orru?, poţi fixa limita dintre oraşele orientale şi cele occidentale, deoarece Bucureştii
au cite ceva şi din primele şi din secundele" ... 34)
In sfîrşit medicul german Ernst Quitzman sublinia, în preajma.
revoluţiei de la 1848, că la Bucureşti „ ... apar case noi cu două şi trei
etaje, palate şi biserici împodobesc pieţele, iar inscripţiile valahe cu
litere de un cot, în limba franceză, arată rafinamentul vînzătorilor ....
Nimic nu este mai ciudat decît să zăreşti deodată o construcţie cu
forme corintiene sub un acoperiş de şindrilă. Este adevărat că printre·
noile case boiereşti, se găsesc unele care sînt într-adevăr plăcute şi
solide". 35)
· Aprecierile călătorilor străini asupra clădirilor din Bucureşti pot fi
completate însă cu datele, mult mai exacte, din presa vremii, datorită,
anunţurilor inserate de diferiţi proprietari, boieri sau negustori înstă
riţi, vînzîndu-şi sau închiriindu-şi oasele. 36)
32) Gesammelte Schriften und Denkwurdigkeiten des General-Feld.marschalls ·
Helmuth von Moltke (ed. dr. Gustav Hirschheld), vol. VIII, Berlin, 1917, p. 4, ap__ _
P. I. Cernovodeanu, op. cit., III., p. 473.
33) Stanislas Bellanger, Le Keroutza. Voyage en Moldo-Valachie, vol. II, Paris, 1846, p. 11-12, ap. Cernovodeanu, op. cit., III, p. 475.
34) L'Album, Giornale letterario e di Belle-Arti, Roma, VIII
(1841-1842),.
fasc. 38, p. 298, ap. Cernovodeanu, op. cit., III, p. 498-499.
35) Dr. Ernst Anton Quitzman, Deutsche Briefe ilber den Orient, Stuttgart,
1848, p. 314-315, ap. Cernovodeanu, op. cit., III, p. 525-526. Aprecieri judicioase·

asupra caracterului contrastant prezentat de arhitectura clădirilor bucureştene
în perioada regulamentară se întîlnesc şi în mărturiile lăsate de unii romani
ardeleni, călătorind în Ţara Românească, ca de pildă Timotei Cipariu, Gh. Bariţ
(1836), Ion Codru Drăguşanu (1837) san profesorul Ion Rusu din Blaj (1842) pentru.
care vezi : V. Netea, Timotei Cipariu şi Georg Bariţiu, călători prin Ţara Românească
in 1836 în Studii, XI (1958), nr. 1, p. 117-132 ; Ion Codru Drăguşanu, Peregrinul
transilvan (Ed. R. Munteanu), Buc., 1956, p. 56-60; Ştefan Manciulea, Un ge~
graf ardelean din întîia jumătate a veacului XIX (Ioan Rusu) în Buletinul Societăţii Reg. Române de Geografie, LI (1932), p. 77-79. Chiar bucureşteni ca dasc:alul de geografie de la Colegiul Sf. Sava. Iosif Genilie (1835) sau serdarul Scar··
lat Tîmpeanu (1840) au descris Capitala cu destul spirit de observaţie (vezi Gh ..
Hulgăr, Pagini uitate despre Bucureşti, în Studii, X (1957), nr. 13, p. 139-148 şi
Scarlat Tîmpeanu, Geografia Ţării Româneşti, Buc., 1840, p. 26-30).
36) În acest sens vezi şi articolul lui Ovidiu Papadima, Viaţa socială
a
Bucureştilor în prima jumătate a secolului al XIX-Zea şi folclorul bucU?·eştean
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Astfel, casa paharnicului Dumitrache Drugănescu din mahalaua
Sf. Ecaterina pe Dealul Mitropoliei, în vopseaua albastră nr. 1461, dată
spre închiriere în 1831, avea „patru odăi sus, o cămară, sală mare şi pridvor, patru odăi dedesubt, .„.bucătărie cu două odăi, grajdiu de cai, şopron,
trei hambare de zaherea, o moară de măcinat la întîmplare de secită,
o fintină sau puţ, cărbunărie şi alte multe iconomii şi înlesniri casii.
Pe lîngă aceasta o grădină cu fe1uni de pomi, flori şi verdeţuri.„" 37)
Casa medelnicerului Gheorghe Neculescu de pe Podul Caliţii, vopseaua de verde, nr. 1804, scoasă în vînzare la 1834, cuprindea „două caturi în paente„„ cu două odăi sus şi trei odăi jos şi osebită cămairă jos;
în odăile de sus sobe cu stîlpi şi duşumele şi toată cu geamuri. Faţa casii
este de 7 stînjeni şi latu de patru ; în curte ... o. cuhnie cu 2 odăi, învă
lită cu tenechele, grajd de 6 cai, şopron de trei trăsuri, grajdu pe tălpi
groase ulucit şi şindrilit nou, curtea lungă ca de 35 stînjeni... împrejmuirea cu uluci bune, poartă bună". 38)
Casele clucerului Mihalache Cîmpulungeanu din mahalaua Gorganului din dreptul caselor marelui vornic Nicolaie Ghica, la nr. ..J:75, oferite spre vinzare în 1837, posedau la „catul de sus„. patru odăi, din care 3
~ugrăvite,
cu îndoite ferestre şi cea mare cu jaluzele, o bucătărie,
o cămară„. ln catw de jos 2 odăi mari, un iatac şi o cămară ... Alte 2 odăi
in deosebită bina cu cuhnie, grajd de 6 cai, pod de fîn de 6 care, hambar
<le 30 kg de orz şi şopron de 3 trăsuri. Sub binaua mare, pivniţă şi bră.
gărie deosebite şi în fund grădiniţă ou pomi roditori." 39)
Casele paharnicului Matache Piersiceanu din faţa POdului Mogoşoaiei, mahalaua Sf. Vasile, „atît cele mari şi noi, cit şi cele miici şi
vechi ce sint tot într-o curte pe loc ohabnic cu toate împrejmuirile lor"
erau scoase in vinmre la 1839. Casele ,,cele mari şi noi" aveau „caturi,
cel de sus cu 7 odăi mari, 2 dintr-însele zugrăvite, precum şi sala, galeria. cămară bună şi două umblători : sub dînsele 4 beciuri mari, pivniţă
în Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor, voi. VIII (1959), nr. 3~,
p. 445-454. Importantă pentru cunoaşterea aspeetului unei case boiereşti bucureştene de la începutul secolului XIX este şi descrierea făcută de Ion Ghica,
care arată că aceste clădiri, „aveau ziduri tari ca de cetate... cu odăi multe şi
mari, cu pivniţe adînci şi boltite, cu beciuri şi un rînd de odăi de asupra, cu
poc:! din streaşină pînă-n streaşină ; grinzile erau ca urşii de pod de groase„.
·pardoseala sălilor şi a tinzilor erau din cărămidă pusă pe muchii, învălitoarea
de şindrilă bătută pe şa!)te şi pe nouă, înaltă aproape pe de două ori cit casa, .ca
să nu ţie zăpadă şi ca să se poată scurge apa mai lesne".„ După· Ghica, aceste
case erau „măreţe, bine împărţite, bine aerate, călduroase iarna şi răcoroase vara.
·Corpul principal se compunea din o sală mare... cu odăi în dreapta şi în stînga
cu tinzi în cruci, prin care se comunica cu celelalte părţi ale edificiului ;.„ ·cu
scosuri în toate părţile şi cu sacnasiu, fiecare odaie cu ferestre spre trei !)ărţi
.ale lumii, tavanurile erau de stejar, streaşina scoasă de o jumătate stînjin ca
să-i ţie vara umbră, s-o apere toamna şi primăvara de ploi şi iarr..a de viscol
şi de zăpadă ; curtea era înconjurată de zid bolovănit, înalt şi gros, poarta cu
boltă, cu două rînduri de uşi de stejar ferecate, cu foişor pe deasupra, unde
păt~ zi'-*11 şi noaptea arnăuţi ; sub gang era o odaie pentru pazarghitcl.ean i!1
timp de ciumă" (Ion Ghica, Bucureştiul industrial şi politic (1816) în Opere, vol.
II, Buc„ 1956, p. 304.
37) Curierul românesc, III (1831), nr. 37 (4 iunie), p. 148.
3B) Ibidem, V (1834), nr 85 (8 martie), p. 348.
39) Cantor de avis şi comers, I (1837), nr. 4 (5 mai), p. 16.
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boltită încăpătoare de 16 vase, varane mare depărtată de pivniţă şi căr
bunărie, în balconu lor putină mare legată cu fier, ce stă plină cu apă,
cu lanţ, bun purtător peste toată învelitoarea, zidită din anul 1837 cu
cea mai bună arhitectonie". Casele ,,cele mici şi vechi" erau „într-un cat

cu 6 odăi peripisite, cămară şi 2 umblători, cu pivniţă de grinzi. In jurul
caselor celor mari, 3 odăi de slugi, cuhnie, şopron şi 4 trăsuri şi grajd de
lemn pentru 8 cai, iar împotriva acestora, adică la rindul caselor celor
mici, alt şopron de 3 trăsuri, grajd de 6 cai, odaie largă de slugi şi
cuhnie răsfăţată toate acestea de zidărie şi lucrate acum din nou." 40)
In 1846 Va5ilichi Constantin, proprietar al unei perechi de case „cu
gang pă dedesubt" în Podul Beilicului, mahalaua Sf. Ioan, vopseaua de
r1oş-µ, n:r. 1167, le scotea în vînzare. Ele numărau „6 odăi în catul de
deasupra din care sînt 5 zugrăvite, iar salonul îmbrăcat păreţii în hîrtii
(tapet), însă aceste 5 odăi sînt aşt;ernute cu parcheturi, asemenea şi iatacurile lor, cu uşe de frasin cu lustru şi geamurile de cristal". Apoi „o
sală la mijlocul lor, zugrăvită şi aceasta, afară spre girlă gălărie cu geamlîcuri, în rindul cărora" se aflau ,.3 odăi şi 2 plimbări, iar în mîna dreaptă
2 odăi, cuhnie franţozească şi 2 plimbători, toate acestea zugrăvite". La
catul de jos casa cuprindea „4 odăi zugrăvite şi cuhnie, i galerie tot cu
geamlîc scară de peatră, asemenea şi în dreapta; 4 - pivniţe mari i alte
două mai mici precum şi 4 pe lîngă acestea beciuri ; o spălătroie cu
balcon deasupra ; un grajd de 6 cai, un şopron de două trăsuri şi o odaie
de vizitiu; curtea toată aşternută cu peatră, despre marginea apei girlii :
temelia aproape de 2 stinjini de peatră, scara caselor de jos şi pină în
catul de sus franţuzească cu parmelîcuri de fer şi alămuri". Iii)
Oprim aici această înşiruire care ne permite, într-o măsură destul
de largă, să ne dăm seama de structura locuinţelor cu diversele lor anexe,
din prima jumătat;e a secolului al XIX-lea.

•**
Vom încerca acum să prezentăm, pe sourt, cele mai însemnate clă
diri din Bucureşti care adăposteau instituţiile publice (administrative,
medico-sanitare, culburale etc.) în perioada regulamentară, precum şi casele boiereşti de prim rang construite în ::iceastă epocă.
Incă din 1831 generalul Kisselev dăduse dispoziţii „spre a se închiria case îndemînate" în Bucureşti „pentru judecătorii şi administraţii
ce sînt a se întocmi după Regulament". 42 ) Majoritatea instituţiilor au
funcţionat la început în case aparţinînd unor mari boieri, neexistînd mijloace materiale pentru clădirea unor imobile aparte.
Palatul domnesc de pe Podul Mogoşoaiei. ln timpul administraţiei
militare ruse sub generalul Kisselev, servkiile Marii Vornicii a Treburilor din Lăuntru au funcţionat în casele lui Dinicu Golesou, de pe
şi comers, III (1839), 24 (14 noiembrie), p. 96.
Curierul românesc, XVIII (1846), nr. 64 (6 august), p. 256.
Arh. St. Buc., Administrative Ţara Românească - Vornicia din

40) Cantor de avis
41)
42)

Lăuntru,

dos. 4lî11831.
~
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Podul

Mogoşoaiei, cumpărate

de stat în 1833, pe suma de IO.OOO galbeni
de la fiu acestuia, Ştefan şi Nicolaie Golescu. 43) Dinicu
construieşte casele sale spaţioase între 1812-1815, în stil neoclasic, cu.
etaj. Erau formate din 25 încă~i şi aşezate pe terenurile oumpărate
în 1812 de la boierii Colfeşti. 4) Locuinţa a fost frumos ornamentată
pe din afară, în 1820 de sculptorul Karl Schmutzer, cu basoreliefuri„
frize şi capiteluri vopsite „în ulei", pentru suma de 4.000 taleri. 4..'i)
In timpul domniei 1ui Alexandru Dimitrie Ghica, clădirea a fost
reparată şi modificată de arhitectul Xavier Villacrosse în 1837 pentl"ll'
a fi „domnească curte". 46 ) Aceste reparaţii au modificat întru-citva aspectul vechii oase boiereşti, noua reşedinţă domnească devenind. „o admirabilă clădire, cu oa.mere şi săli împodobite cu măestrie" 47 ).
Subt
Gh. Bibescu - care a locuit în palatul propriu, avere zestrală de la.
:Orîncoveanu, la poalele dealului Mitropoliei - clădirea a fost folosită
numai ca palat de „ţe-remonie". 48) În timpul revoluţiei burghezo-democrat ice de la 1848 palatul a fost sediul Guvernului revoluţionar provizoriur
pe care boierii reacţionari au încercat să-l răstoarne, arestînd acolo pe
membrii săi în urma complotului de la 19 iunie. Eroica acţiune a maselor populare a dejucat însă planurile reacţiunii şi guvernul a fost eliberat, reluîndu-şi funcţiile sale. 46)
Sala Obşteştii Adunări. Lîngă biserica Mitropoliei (aproximativ pe
locul dintre clopotniţă şi actua1ul palat al Marii Adunări Naţionale) în
sala unei clădiri învecinate. s-au desfăşurat dezbaterile Obşteştii Adunări
a Ţării Româneşti, incepînd de la 1830. 50)
Edificiul, făcînd parte din complexul arhitectonic al Mitropoliei, era:
desbtil de modiest şi a suferit în repetate rînduri reparaţii (1833, 18'35,
1838). 51) Călătorul Demidov o descrie astfel la 1837 : „.„această sală, în
care deliberează boierii ţă11ii, are numai un vestibul mic şi se caracterizează, ca şi Dieta Ungariei, printr-o mare simplitate: ea este lungă şi
strîmtă, iar la unul din capete se ridică fotoliul
în care şade mitropolitul, preşedintele de drept al Adunării." 5:.!) Sala ./idunării Obşteşti este

împărăteşti

43) Buletin. Gazetă Oficială, 1833, nr. 14 (16 martie), p. 79.
44) Emil Vîrtosu, Palatul regal. Cum a fost în trecut. De

la Nicolaie gră
la boierul Dinicu Golescu, Buc„ 1937, p. 29-30, nr. 11.
45) G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821)„

măticul

p. 738-739, nr. 603.
46) Reparaţiile au costat peste 312.586 lei, cf. Vladimir Ghica, Din istoria
palatului regal. Amintiri cu prilejul unor vechi socoteli de domniţa Alexandrina
Ghica în Convorbiri literare, XLVII (1913), nr. 4 (aprilie), p. 348, nr. 1.
47) Ştefan Berechet, Călătoria lui Ioachim Vuici prin Temişana, Muntenia„
Moldova şi Basarabia 1840, Buc„ p. 41, ap. P.I. Cernovodeanu, op. cit., 111, p. 504
48) N. Stoicescu, op. cit., p. 43.
49) Pentru toate acestea vezi Florian Georgescu, Participarea maselor popukire bucureştene la revoluţia din 1848, Buc„ 1961.
50) N. Stoicescu, op. cit., p. 144-146.
51) Arh. St. Buc., Vornicia Bucureşti, dos. 4350/1833 şi dos. 6069/1835. (Mere~
metul sălii Obşteştii Adunări şi cheltuieli urmate pină l<i închiderea sienţei);
Il>idem, dos. 2984/1838 (Meremetul sălii Obşteştii Adunări pentru stricăciuni de
cutremur).
·
52) Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie Meridionale„., p. 107,
ap..
P. I. Cernovodeanu, op. cit., III, p. 486.
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înfăţişată în
se datorează

mai multe stampe ale vremii, 53) dintre care cea mai reuşită
pictorului francez Auguste Raffet, însoţitorul de călătorie al

lui Demidov.
Agia. Regulamentul Organic hotărî.se ca reşedinţa Agiei „spre cău
tarea trebilor sale" să fie „pentru totdeauna în casele cele din dosul hanului lui Manuc" "4) pentru a căror reparaţii se alocase şi suma de
22.500 lei. 55)

Palatul

Obşteştii Adunări

Aceste prevederi n-au fost însă respectate şi Agia şi-a avut reşe
între anii 1831-1834 în casele comandirului de roată Constantin
Racoviţă, situate ,,dimpotriva Zlătarilor". 56) In anii următori 1834-1839,
Agia s-a mutat în casele maiorului Nicolaie Fălcoianu, de la poalele
dealului Mitropoliei, în mahalaua Sf. Nicolaie din Prund, plătind o chidinţa

53) Reproduse de Adrian Corbu în Bucureştii Vechi. Documente iconografice,
Buc., 1936.
·
54) Regulamentul Organic (ed. II), Buc., 1847, Cap. II, secsia I, art. 39, p. 535.
55) Analele Parlamentare .. , tom. I, partea I, p. 482.
56) Vasile V. Daşchevici, Istoricul reşedinţelor Poliţiei Capitalei fosta Agie,
Buc., 1934, p. 24-33.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

51

rie anuală de 6.000 lei. 5î) De-abia în 1839 Agia a reuşit să obţie un local
propriu, prin cumpărarea unui rînd de case, aparţinînd spătarului Costache
Ghica lingă podul Mihai Vodă în apropierea Dîmboviţei, în mahalaua
biserica Sf. Ilie Gorgani, care au găzduit totodată „Tribunalul poliţie
nesc" şi „Comanda de foc" a&). ln faţa clădirii, a fost amenajat un turn
înalt de lemn spre a servi drept observator de foc 59). în aceste case Agia
(Poliţia) şi-a avut reşedinţa pînă la 1864 60).
Curtea Administrativă. Noua instituţie creată sub regimul regulamentar s-a instalat în 1838 în casele răposatului vornic Grigore Romanit
de pe Podul Mogoşoaiei (la întretăierea cu uliţa Tîrgoviştei - Calea
Griviţei). 61 ) Iniţial aceste case fuseseră construite la înc~putul secolului al XIX-lea de boierul Constantin Facă., care murind nu a apucat să
le isprăvească. Epitropia copiilor oriani le-a vîndut vornicului Romanit, un
grec îmbogăţit G2). După cum relatează scriitorul Ion Ghica „acesta a
isprăvit-o şi a împodobit-o cu cel mai mare lux : pereţii odăilor toţi cu
mermer (stuc), imitînd marmurile cele mai rare şi mai frumoase, tavanurile de o bogăţie rară şi de bun-gust, lucrate în relief de meşterii
cei mai buni aduşi din Tari.grad ... Odăile toate aşternute iarna cu covoare
scumpe de Uşak şi de Agem, iar vara cu rogojini fine de lndii; macaturile şi perdelele de mătăsărie groasă de Damasc şi de Alep. Scaunele şi
oanapelele toate de lemn de mahon şi de abanos, încrustate cu sidefuri
şi cu figuri de bronz poleit, îmbrăcati:- cu piele de Cordova. ln t.oate
odăile, policandre atîrnate de tavanuri cu girandole între uşi şi ferestre, toate de cristal de Veneţia, tăiate cu diamanturi, în care se oglindeau seara aceea mii de lumînări de spermanţet şi dau casei un aspect
incîntător". 6:1)
După moartea vornicului Romanit cssa a revenit celor 3 surori
ale sale, care au scos-o in vinzare 64 ). ln casele lui Romanit a fost instatată, la începutul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica. cancelaria domnitorului „unde se primeau jălbile de către Măria Sa Vodă." 65) De-abia
57) Arh. St. Buc., Municipiul Bucu.reşti, dos. 210/1834 (Delă pentru închirierea casei căpitanului N. Fălcoianu d? sub Mitropolie pentrtu lacalul Agiei) şd
Curierul românesc, VII (1836), nr. 10 (6 martie), p. 40 ; V. Daşchevici, op. cit.,

p. 34-40.
58) Cantor de avis şi comers, III (1839),
Gazetă Oficială,

nr. 93 (8 iulie), p. 3î2

şi

Buletin.

1839, nr. 42 (10 iulie), p. 167.

59) Localul Agiei cu turnul de observaţie este reprezentat de pictorul francez Michel Bouquet. la 1840 în panorama Bucureştilor văzut de la Curtea Arsă ;
reproducere la A. Corbu, Bucureştii Vechi, pl. V.
60) V. Daşkevici, op. cit., p. 41-46.
61) Arh. St. Buc. Administrative Vechi, Vornicia din Lăuntru, dos. 5654 11838
(Delă

pentru închirierea caselor răpo.~atului vornic Romanit unde este a se muta
Curtea Administrativă).
62) Ştefan Ionescu, Podul Mogoşoaiei Calea Victoriei, Buc., 1962, p. 114.
63) Ion Ghica, Un bal la curte în 1827, în Opere, vol. I, Buc., 1956, p. 332.
64) Curierul românesc, VH (1836), nr. 71 (26 octombrie), p. 284.

65) Raport al Sfatului
Vornicie a Treburilor din

orăşenesc,
Lăuntru Ia

nr. 90 din 18 octombrie 1834 către Marea
Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos.

236/1834 (Delă în pricina cheltuielilor ce să urmează la casele domnului dvornicului Romanet unde se primeşte de Măria Sa Vodă jălbile). f. 5 Mai vezi Ibidem,
dos. 515/1837 ş~ 61)2/1838
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în 1838 s-a mutat aici Curtea Administrativă, după ce clădirea a suferit
unele reparaţii efectuate sub conducerea „directorului arhiitecton" Sanejouand, ce au costat 7850 lei 66). InsHtuţia a funcţionat aici în continuare
pînă la sfîrşitul epocii regulamentare.
Curtea judecătorească. !naltul Divan - instanţă judiciară supremă
a ţării - şi-a ţinut la început şedinţele în casele clucerului Costache
Ştefănescu de pe Podul Mogoşoaiei, în apropierea palatului domnesc

Casa Ragi Moscu
găzduită totodată şi Logofeţia Dreptăţii. Celelalte instanţe judelucrau pe aceeaşi uliţă în casele răposatei boieroaice Anica Deş
boaica, ulterior transformate şi devenite în a doua jumătate a secolului
al XX-iea sediul „Jokey club"-ului frecventat de protipendadă. 67)
În 1840 nevoia de a reuni toate autorităţile judecătoreşti la un loc.
a silit Statul să cumpere casele marei vornicese Zmaranda Manu de la
începutul Podului Caliţili, în apropierea Dîmboviţei, faţă în faţă cu biserica Domnita Bălaşa 68).

unde era
cătoreşti

tDelă în pricina meremetului Casei Curţii Admipublice), f. 1,3-3 v., 23.
67) Ciru Oeconomu, Despre vechile aşezăminte judecătoreşti, Buc., 1891, p. 32.
6A) Cantor de avis şi comers, IV (1840), nr. 86 (27 iulie), p. 344.

66) Ibidem,

nistrative

şi

altor

dos. 254/1835

încăperi
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Salonul cel mare din faţa uliţei, Ia catul de sus. a fost destinat
Inaltului Divan, iar celelalte două Curţii Apelative; Curtea Criminali
a fost instalat!'\ în marea salt\ de jos, unde mai tîrziu a fost sediul Curţii
cu juraţi. Cît. despre tribunale, cu diferitele lor secţii civile, comerciale şi corecţionale, ele au fost amplasate în dependinţele clădirilor, iar
Logofeţia Dreptăţii în casele mici de la poartă 69 ). In locul vechii pU!Ş··
cării din apropierea fostei Curţi Domneşti (Curtea Veche) s-a proiectat
în 1845 zidirea unei temniţe şi întocmirea unui nou regulament de organizare a închisorilor 70)
Casa Oraşului. După peregrinări prin mai multe locuri improvizate 71), Sfatul Orăşenesc s-a decis în 1842, să-şi construiască un local
propriu în piaţa Grigore Ghica. In acest sens s-au dat dispoziţii arhitectului oraşului Xavier Vil1acrosse să efectueze lucrările,. a căror valoare
- după devizul întocmit de acesta la 6 aprilie - s-a ridicat la suma de
99.444 lei. 72) Planurile întocmite de Villacrosse prevedeau ca viitoarea
construcţie sâ aibă „etaj şi un red-şose" (!) (rez-de-chaussee = parter).
Etajul uruna să fie prevă2!ut cu .,una sală mare pentru adunările extraordinare, cel puţin de 6 stînjeni în lungime şi 5 în lărgime ; un salon
mai mic pentru seanţele ordinare; cabinetul prezidentului; două odăi
pentru canţelarii; cabinetul secretarului; un salon pentru canţelaria arhitectonului ; cabinetul arhitectonului. In froniespis (!) va avea loc de ceasornic mare ... Red şoseu (!) (parterul) va avea un vestiar deschis, una
sală de pa perdu (!) (des pas perdus = a paşilor pierduţi), una scară
largă care conduce la etajul l -iu, una odaie pentru casierie, una odaie pentru casa cu bani, una pentru schimb, odaia tistulni, odaia dorobantilor.
odaie pentvu un post de soldaţi. Frontispiţiul să se decore[ze] cu armele
ţării şi va purta în slove de aur: Alexandru II. In sala cea mare se va
pune o marmură, care să poarte originea secţiei construcţiei. Construcţia va fi simplă ... '" 73)
Departamentul Trebi!or din Lăuntru a înştiinţat Sfatul orăşenesc
prin adresa nr. 880 din 29 iunie 1842 de încuviinţarea dată pentru „zidirea Casii Oraşului în piaţa Maghistratului, după planurile închipuite ... de
arhitectonul oraşului" 7"), lucrările urmînd a fi înc1·edinţate unui meşter
priceput ales prin licitaţie. Cel care a contractat lucrarea la 18 iulie a fost
Andrei Stamate. La 6 septembrie 1842 a avut loc o ceremonie impozantă 75) în prezenţa domnului, a guvernului şi a reprezentanţilor institu69)
70)

Ciru Ooeconomu, op. cit., p. 32-33.
Arh. St. Bucureşti, Ministerul di;; Interne-Administrative, dos. 114/1845 (Pro-

iect de organizore

vezi

'l

închisorilor

şi

zidirea

temniţei

din

Bucureşti).

71) Pentru mobilarea primei reşedinţe a Sfatului
E. şi Ion Vîrtosu, H. Oprescu. Inceputuri edilitare ... ,
72)

Sfatului

Bucureşti,

Arh. St.
Orăşenesc

Municipiul

al Capitalei

Bucureşti

Bucureşti,
în piaţa

din piaţa Magistratului,
Buc., 1936, 97-98.

dos. 1064/1842 (Dela clădirii Casii
Grigore Ghica voevod), f. 1-2 v, 13.

73) Ibidem, f. l 7-17v.
74) Ibidem,
75)

f. 30.

Cheltuielile

făC'llte

cu ocazia ceremoniei s-au ridicat la 5906,18 lei (Ibi-

dem, f. 139).
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de Stat 76) pentru punerea pietrei de temelie a Casei Sfatului. Cu
~ceastă ocazie s-a scris pe piatra de fundaţi1e din mannll.ră a edificiului :
„,Alexandru Dimitrie Ghicc.. voevod. Intru prea fericitele sale zile s-a
-clădit această Casă a Oraşului după planul arhitectoriului său Csavie
Vilacros (Xavier Villacrosse) de meşterul Andrei Stamate prin osîr·dia prezidentului Sfatului Orăşenesc d-lui paharnicului şi cavalerului
·conte Scarlat Roset ş-a mădularilor acestui Sfat, d-lui sărdarului Pîrvu
Asan, boierului de neam Theodor Balabun, neguţătorului Ioan Iliad şi
secretarului acestui Sfat d-lui pitarului Constantin Pencovici în piaţa
Grigorie Ghica Voevod la anul 1842, septembrie 6-Bucureşti". 77)
Construcţia clădirii s-a terminat la 12 septembrie 1843 78) totalul
.cheltueili:Lor ridicîndu-se la 102.600 lei 79 ). Noul loca:! a fost inaugurat la
28 octombrie 1843 80) şi a găzduit serviciile Sfatului şi ulterior ale Con:siliului Munir.ipal şi ale Primăriei pînă la dărîmarea sa în anii 1880-1832,
'-CU ocazia lucrărilor de canalizare şi rectificare a cursului Dîmboviţei ~ 1 ).
Dejurstfa sau Comandamentul Oştirii (StatJUl Major) a fost instalată,
·din 1835 pînă la sfîrşitul perioadei regulamentare, în mahalaua Gorgaţiilor

76) Au fost invitaţi reprezentanţi ai Mitropoliei şi înaltul cler, membri ai
Divanului şi Tribunalelor, şi Departamentului Credinţei, ai Secretariatului Sta-tului, ai Vistieriei, Agiei Politii. Obşteştii Epitropii şi ai Eforiei scutelnicilor, ai
-Obştescului Control, ai Eforiei Spitalelor, ai Eforiei Şcoalelor, gazetari, arhitectoni,
ingineri etc. Vezi lista completă în dosarul citat, f. 72-104.
77) Curierul românesc, XIII (1842), nr. 71 (11 sept.), p. 281, unde vezi :)i
-descrierea ceremoniei (p. 281-284).
78) Conform raportului contracciului Andrei Stamate din 12 oct. 1843 către
;Sfatul orăşenesc, fădnd cunoscut „Cinstitului Sfat că casele sale din piaţa lui
-Crigorie Ghica YOeYod s-au săvirşit precum sînt toate văzute, rămînînd numai un
pre puţin cusur de lucru la dînsele, care şi acela este în lucrare si să săvîrşeste
peste puţine zile" (Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1064/1842, f. 235).
La 30 oct. 1843 acelaşi Stamate anunţa Sfatul că la Casa Oraşului „fiind tot
lucrul gata precum este văzut" îşi reclama achitarea ultimelor drepturi financiare

,{Ibidem, f. 249).
79)

Vezi aprobilrea Departamentului Trebilor din

Lăuntru

din 29 iunie 18-!2,

.,(Ibidem, f. 30).
80) Ceremonia inaugurării la George Potra, Primăria Capitalei acum o sută
de ani în Gazeta municipalii, XI (1942), nr. 515 (29 martie), p. 1-2.
8.1) Este cazul să rectificăm aici informaţia .eronată conţinută în Marele
.dicţionar geografic al României, editat de Gen. Brătianu, Tocilescu, Lahovari,

vol. 1, Buc., 1898, p. 697 la articolul „Bucureşti", conform căreia localul Sfatului
Orăşenesc din piaţa Ghica ar fi fost distrus de marele foc din 23 martie 18-!7
Acea:-.tă informaţie gre~ită a fost preluată şi de alţi cercetători, printre care
N. Stoicescu, op. cit., p. 143. în realitate zona incendiului nu s-a extins pînă aici,
deoarece localul se afla în dreapta Dimboviţei peste care nu a trecut focul, Sfatul Orăşenesc nici nu este de altfel inclus în listele vremii printre edificiile ni·
micite de incendiu. Reşedinţa Sfatuiui a subzistat vreme de aproape 40 de ani,
în care timp a mai primit şi unele reparaţii (vezi Arh. St. Buc., Municipiul Bucu-reşti, dos. 1511.'184 7 (Reparaţii la Casa Sfatului); Ibidem, dos. 1726/1849 (Reparaţiile
:localului Sfatului); Ibidem, dos. 2082/1851 (Reparaţii la Sfat); dos. 2797/1856 (Reparaiia Ospelului Municipal) etc. La 1882 Primăria s-a mutat în casele Hagi Moscu de
pe fosta uliţă a Colţei nr. 40 (E. Hagi Moscu, O casă veche boierească în mahalaua
Colţei în Bucureştii Vechi, I-V (1930-1934), p. 80-86).
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nului, în apropiere de Agie, lingă apa DîmboviţeL în casele lui Costache
P:opa, unde plătea chirie 82) ; localul a suferit unele modificări în 1842. 83>
Cazarma de la Dealul Spirei. In primul an de la înfiintarca armatei
naţionale („miliţia pămîntească"). prin prevederile Regulrunentului Orga-

Cazarma din Dealul Spirei în timpul luptelor din 13 septembrie 1848

nic, au fost folosite la Bucureşti drept cazărmi două din hanurile mari
ale oraşului : hanul Golescu în 1831 St,) şi Beilicul 85). Ultimul, grav avariat prin cutremurul de la 1838 86), a fost părăsit.
Vornicia din Lăuntru, dos. 1535/184:t
lui Costache Popa cerind a i se plăti chiria pe 6 luni din
le-au închiriat din 1835 pentru cfartiru. ostăşesc).
83) Ibidem, Municipiul Bucureşti, dos. 999/1842 (Mere'1!ctul Dejurstfei).
B~) N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic ... , p. 144.
85) Ibidem. Pentru unele reparaţii întocmite la cazarma de la Beilic vezi
şi Arh. St. Bucureşti, Municipiul Bucureşti, dos. 880/1840 (Primirea încăperilor
de la Beilic unde a fost cazarma); dos. 1915/1850 şi dos. 1942/1850 (Reparaţii de la
Cazarma Beilic); Analele Parlamentare ... , tom X 1840-1841), partea I, p. 370 ;
Buletin. Gazetă Oficială, 1844, nr. 110 (20 sept.), p. 440.
86) Analele Parlamentare ... , tom VIII (1837-1838), partea l-a, p. 315.
82)

Arh. St. Buc., Ad·•ninistrative Vechi -

(Delă după reclamaţia
urmă a caselor sale ce
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Alexandru Dimitrie Ghica a construit atunci o cazarmă de infanterie-mai sus de Curtea Arsă, în ,Dealul Spirei, ce era alcătuită din.
„două rînduri de case, cu curte la mijloc în formă de paralelogram"~'>
In apropierea acestei cazărmi s-a produs faimoasa ciocnire de la 13 septembrie 1848 a pompierilor cu trupele turceşti invadatoare. venite să înă-·
situată

buşe revoluţi~. 88)

Cazarma de cavalerie Sf. Gheorghe. A doua cazarmă militară din
pentru cavalerie, a fost ridicată de Gheorghe Dim..itrie Bibescu_
pe terenurile cumpărate de stat la bariera Podului de părnînt. Ceremonia
punerii pietrei de temelie a clădirii a avut loc la 22 septembrie 1844 ·
în prezenţa domnitorului şi a statului său major ; cu această ocazie . .în
piatra unghiulară" a cazărmii s-a depus „de către Vodă însuşi" un sul de
plumb conţinînd planul clădirii împreună cu o declaraţie scric;ă şi o mo- nedă bătută în aminlirea evenimentului. li'l) Planurile constructiei cazărmii
de cavalerie Sf. Gheorghe au fost întocmite de către polcovnicul Vladimir de Blarenl:>erg, şeful secţiei inginereşti a Departamentului Trebilor·
din Lăuntru. 90)
In apropierea cazărmii Sf. Gheorghe, părăsită cu timpul, s-a construit.
cazarma de cavalerie Malmezon 91 ), care a funcţionat în tot decursul
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea.
Spitalul Brîncovenesc, cel mai modern şi mai bine utilat spital al
oraşului în prima jumătate a sec. al XIX-lea, a fost oonstruit din averea_
Saftei Brîncoveanu, văduva marelui ban Grigorie, pe un teren cumpărat.
la 4 dec. 1834 de la comisul Costache Creţulesc:u, lîngă grădina bisericii
Domniţa Bălaşa, în apropierea Dîmboviţei. 92 ) La 28 august 1835 băneasa.
Safta a încheiat contract cu arhitectul Josef Hartl pentru ridicarea spitalului, cu două caturi, solid şi îmbelşugat clădit. Clauzele contraetului
foarte detaliat. prevedeau că „zidirea să să facă întocmai după plan; lungul
uouă zeci şi doi stînjeni de a lui Şărban Voevod şi latul unsprezece şi
două palme„. Pivniţa să fie boltita, de trei palme adîncă în pămînt, sau.
şi mai mult, dacă starea locului va erta şi naltă imptJtriva catului, cu
patru ferestre cu grătar de her în ochiuri, îngropat în cercevea de lemnu
lucrată tămplăreşte ... Nălţimea odăilor (de la catul de jos) să fie de doi
stănjăni şi jumătate, socotindu-să de deasupra duşumelilor de josu şi pină..
la duşumelile de sus ; iar tavanurile roate cu var pe şăpci de scînduri
de brad ... Naltimea odăilor bolnavilor şi a celorlalte toate (de la catul
de sus) să fie de doi stănjeni şi jumătate, pănă deasupra grinzilor, cu tavanurile de var şi şipci de scînduri de brad ... Sobele prin odăi să fie cu
stîlpi, iar în sălile bolnavilor, muscăleşti. bine lucrate„. Toată' învălitoarea
Bucureşti,

A7) După descrierea contemporană a lui A. Pelimon, Revoluţiunea românâ:
din 1848, Buc., 1868, p. 84.
AS) Amănunte la Fl. Georgescu, op. cit., p. 104-110.
R9) Curierul românesc, XVI (1844), nr. 76 (25 sept.), p. 302.
90) Ibidem, p
301. Vezi Arh. St. Buc., Administrative Vechi-Vornicia di1l'
Lăuntru, dos. 1367 /1844 (Delă după adresa comisii orînduită spre clădirea cazăr
mii de cavalerie din Bucureşti).
91) N. Stoicesc:u, op. cit., p. 144.
92) Emil Vîrtosu şi Ioan Vîrtosu, Aşezămintele Brincoveneşti•.. , p. 282-284r
nr. 348 şi 349.
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are să fie de table de her muscălescu, adus într-adinsu, de cel mai bunu ...
Tot podu să fie pardosit ou cărămidă, bine potrivit, în ori cîte rînduri
va cere trebuinţa ... ·' 93)
Spitalul a fost terminat la 28 noiembrie 1837, în oonformitate cu
<lispoziţiunile contractuale, costul lucrărilor conforn1 prol€:ctului ridicîndu.-·se la 315.000 lei. 9" Inaugurarea sa a avut loc la 14 octombrie 1838
.in prezenţa domnitorului 95). Conducerea medicală a noii instituţii a fost
asigurată de doctorul italian Franc~sco Nisato !16) prim hirurg, care a comandat instrumentele medicale necesare la Casa Charriere din Paris 97)
7i de doctorul Dimitrie Sakelarie, adus de Safta Brîncoveanu de ~a Iaşi 98).
La început, spitalul a funcţionat cu 60 de paturi instalate în 6 saloane mari, iar după 1842, prin construirea unei noi aripi a clădirii de
către acelaşi arhitect Hartl, i s-au mai adăogat încă 40 de paturi 99),
Jnstituţia a fost pusă sub o epitropie alcătuită din căminarul Manolache
Serghiadi şi stolnicul Iancu Nedeianu 100), oare urma să-i controleze gestiunea şi bunul mers al activităţii generale. Spitalul a funcţionat în modul
.ucesta pînă la 1848.
Spitalul de naşteri şi moşit de sub conducerea doctorului Josef Spo-·
rer a fost înfiinţat la 26 iulie 1839 în mahalaua Broşteni, în apropierea
mănăstirii Radu Vodă, lîngă Dîmboviţa, fiind clădit de marele ban
Mihail Ghica, fratele domnului, care i-a asigurat veniturile din prisosul
averilor spitalului Pantelimon 101 ). Profesorul Geniile descrie (localul
spit::i1ului ca fiind a)eZat într-un loc „plin de linişte şi aer curat ; din
dos şi alăturea şerpuieşte ocolindu-l du1cea Dîmboviţă ; din faţă-i pe
<> altă movilă străjuieşte cu înaltcle-i turnuri măreaţa mănăstire Radu
Vodă; alături mai spre răsălit, pe o movilioară priveghează biserica lui
Bucur, întîiul urzitor al Bucureştilor (!) ; înăuntrul o grădină cu un
format nemărginit vederii, însărcinate cu roduri ce mai atingînd pajiştea
verdurii destinse hrănesc şi veselesc ochii încăntaţi ; tot coprinsul înfă
ţişază o privelişte importantă şi sublimă, cu o curăţenie desăvîrşită şi o
podoabă prea simplă şi priincioasă" 102). In acest spital tinerele mame
erau asistate de 16 moaşe calificate, cu diplomă primită de la „comisia
<loftoriceas6i" prezid3tă de dr. Ioan Rasti 103) ; în 1841 număml moaşelor
~-a ridicat la 21. 104)
Teatrul Naţional. După îndelungile străduinţe depuse de cercurile
progresiste bucureştene, susţinătoare ale culturii naţionale, domnitorul
93) Ibidem,
94) Ibidem,
95) Ibidem,

9r.) Ibidem,
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

285-292, nr.
291, nr. 353
326-327, nr.
320-321, nr.
342-344, nr.
320, nr. 376
378-381, nr.
325, nr. 385.

353.
388.
377.
403.
415.

Cantor de avis şi comers, III (1839), nr. 2 (26 august), p. 5
Ibidem, IV (1840), nr. 87 (30 iulie), p. 345.
Ibidem, IV (1840) nr. 88 (6 august), p. 350.
Curierul românesc, XII (1841), nr. 32 (1 august), p. 119-120.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Bibescu aprobă în vara anului 1843 înfiinţarea unui· Teatru Naţional în
constituind în acest soop o comisie alcătuită din Barbu Ştirbei,
Iancu Filipescu şi Petrache Poenaru. Comisia s-a pronunţat pentru
construirea teatrului pe terenurile boierului Merişescu, pe locul hanului
Filaret, ajuns într-o stare foarte gravă de dărăpănare şL propus spre

Capitală,

Teatul

Naţional

dărîmare la 17 oct.
gină elveţiană Hans

1843 105). La 10 decembrie 1843 arhitectul de oriSchlatter a fost trimis la Munchen de către comisie,
pentru a consulta pe directorul Academiei de Artă, Gaertner, asupra
a:1istului ce ar putea clădi teatrul din Bucureşti 1as). Intre anii 1843-·
105) Arh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor Publice, dos. 72/1844 (Delă după punerea la cale de mai înainte pentru clădirea Teatrului Naţional în locul hanului Filaret), f. 1-2, 4-6, 23, 30. Unele cărămi:ri. din clădirea dărămată a hanului Filaret,
au fost scoase la vînzare prin mezat (Vestitorul românesc, VII (1844), din 1 iulie,

p. 204).
11'6) Ibidem, f.

181

şi

211. Acad RS.R., mss. rom. MI, f. 113-120, 131, 133, 159.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

59

1845 s-au efectuat cheltuieli de 26.073,31 lei pentru dărlmarea h:mului
Filaret şi procurarea cărămizii trebuincioase construirii noului teatru 11rr).
In 1845 arhitecţii Xavier Villacrosse, Balsano şi Iacob Melik au
prezentat comisiei planurile pentiu ridicarea teatrului :WB), însă lucrarea
a fost repartizată în 1846 arhitectului vienez A. Hefft, care a început.
zidirea în decursul aceluiaşi an 109). Hefft a fost asistat în lucrările sale,
de Karl Hartl arhitectul oraşului Ploieşti 110) şi de Melik 111 ), iar decoraiîa interioară a fost asigurată de Mlihldorfer 112). Execuţia teatrului, înce-·
pută in 1846 şi întreruptă în timpul evenimentului de la 1848, a fost continuată în anii următori ; ea s-a terminat la 1852, inaugurarea teatrului
avînd loc la 31 dec. 1852.
Printre clădirile particulare mai de seamă, aparţinînd domnilor
sau marilor boieri din Bucureşti în epoca regulamentară amintim :
Palatul Bibescu-Brîncoveanu. Vechiul palat domnesc ridicat de Constantin Vodă Brinooveanu la sfîrşitul veacului al XVII-lea la poalele·
dealului Mitropoliei, suferind în timp multe avarii şi prefaceri, a ajuns
la inceputul epocii regulamentare a fi locuit de Gheorghe Bibesou, deoarece a fost inclus în averea zestrală a soţiei saJe, doamna Zoe născută
Brîncoveanu. La proclamarea sa ca domn al Ţării Româneşti, Bibescu şi-a
ales c.a reşedinţă domnească această clădire, căreia i-a adus anumite
îmlrnnătă\iri. u:i)
In urma divorţului şi a !'ecăsătoririi cu Marica Văcărescu, Bibescu
a hotărit să părăsească palatul aparţinînd fostei sale soţii, cerind Sfatului Administrativ Extraordinar, la 21 martie 1845, o nouă locuinţă demnă
de prestigiul său 114 ). Sfatul a încericat la început să asigure domnitorului
palatul de pe Podul Mogoşoaiei, dar acesta suferind avarii în timpul
cutremurului de la 1838 şi avînd nevoie de serioase reparaţii care se
ridicau pînă la suma de 20.000 galbeni 1Ei), nu i-a putut fi pus la dispoziţie. Pînă la urmă, Sfatul Administrativ, negăsind o altă locuinţă potrivită
pentru domn, a propus iniţierea unor tratative cu Epitropia orinduită
pentru administrarea averei fostei doamne Zoe, plecată din ţară, pentru
: 4160 lei pentru dărămarea hanului Filaret ;:
cărămizi ; 3061 Iei pentru facerea unui
şopron spre a
lei pentru cumpărarea a 188.000 ocale de
var : 1117,26 lei pentru alcătuirea varniţelor; 1573,25 lei pentru stinsul varniţelor ;:
138 lei pentru învelitul varniţelor ; 650 lei pentru facerea a 2 puţuri ; 27 lei spre
săparea a 3 gropi pentru aşezarea temeliilor; 283,20 lei pentru cumpărarea de
cuie, piroane, unelte şi alte trebuincioase, cf. Arh. St. Buc„ lvlin. Lucrărilor Publice,
dos. 72/1844, f. 209. Controlarea calităţii cărămizilor folosite la construirea noului.
teatru, fusese efectuată de către Villacrosse, arhitectul orasului. asistat de arh. Melik, în iunie 1845 (Il'idem, f. 126).
108) I. C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, p. 396.
109) G. Potra, Teatrul Naţional în Bucureştii de altădată, Buc„ 1941, p. 44.
110) Arh. St. Buc.,Min. Lucrărilor Publice, dos. 72/1844, f. 269.
111) Ibidem, f. 289-289 v.
112) N. Stoicescu, op. cit„ p. 147.
113) Arh. St. Buc„ Min. Lucrărilor Publice, dos. 55/1845 (Delă„. pentru închirie107)

fuseseră următoarele
achiziţionarea a 500.000
adăposti cărămizile ; 8663

Cheltuielile

(i400 lei pentru

rea unui palat spre locuinţa M.S. lui Vodă şi reparaţia palatului din
şoii pentru trebuinţele solenele ale Domniei...) f. 1.
114) Ibidem.
115) Ibidem, f. 2-3 v.
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Mogo-

a se închiria palatul „in care a locuit Vodă de la începutul domniei"
pentru o sumă de 1400 galbeni anual, pe un interval de 8 ani. 111') Domnitorul a aprobat prin ofisul nr. 230 din 23 iunie 1845 soluţia propusă de
.a închiria „chear această casă în care astăzi lăcuim" cu condiţia însă ca
Epitropia să-şi ia obligaţia de „a aduce acea casă în stare de a fi îndestul
de incăpătoare şi comodă pentru a noastră locuinţă, căc.:i de a mai lăcui

Palatul

Ştirbei

strîmtorat ca pma acuma, nici trebuinţele iartă, nici dignitatea poziţiei
noastre" 117 ). Epitropia „averii doamnei Zoe" a acceptat aceste condiţi~
incheindu-se un contract cu Sfatul Administrativ al Ţării Ilornâneşti
la 9 iulie 1845 118). Printre !mbunătăţirile aduse reşedinţei domneşti în
această epocă, relevăm întocmirea oaldarîmu1ui în curtea palatului „pă lo:::iul grădi111iţii din mijlocul acestei curţi şi pă alMurea" prin grija contracciului Mihale Anastasiu în toamna anului 1845 pentru suma de
20.803 lei 119).
Ibidem, f. 7-7 v.
Ibidem, f. 11-11 v.
118) Ibidem, f. 8.
119) Ibidem, f. 13, 30, 33. Mai vezi
1845 (Delă pentru aşternerea cu piatră a
116)
117)

şi

Ibidem, Municipiul
palatului).

Bucureşti,

dos. i370/

curţii
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Domnitorul Bibescu a locuit în palatul de la poalele dealului Mitropoliei pînă la abdicarrn sa, @ci fiind silit la 9 iunie 1848 de masele
revoluţionare din Capitală să semneze Constituţia. 120)
Palatul Bibesr.u Vodă de la Băneasa. Domnitorul a hotărît în 1847
să ridice un nou palat domnesc pe moşia Băneasa a celei de a doua soţii
ale sale, Maria Văcăresou. In acest scop s-a ţinut licitaţia pentru angajarea constructorilor în casele maiorului fon Emanuel Floresou, ginerele
lui Bibescu la 25 fevruarie 1847 121 ). Cu ridicarea noii clădiri a fost însărcinat arhitectul elveţian Hans Schlatter 122 ). Lucrările progresească în
toamna anului 1847, şantierul palatului primind chiar vizita perechii domneşti la 4 septembrie 123). Clădirea s-a ridicat însă numai pînă la cornişă,
deoarece izbucnirea revoluţiei de la 1848 a silit pe Bibescu să părăsească.
ţara, iar construcţia palatului a fost adandonată 124). Ruinele clădirii neterminate şi părăsite au fost dărîmate de Primăria Municipiului Bucureşti in anul 1939 125).
Palatul Ştirbei a fost construit pe Podul Mogoşoaiei pentru marele
logofăt al dreptăţii Barbu Ştirbei de către arhitectul francez Michel
Sanejouand între anii 1833-1835 126). Conceput într-o arhitectură neoclasică franceză, pe un plan în formă de potcoavă întoarsă spre grădină,
palatul era format dintr-un corp central dezvoltat pe travei, cuprinzînd
la parter vestibulul de intrare şi holul cu scara, iar la etajul I, sala de
recepţie 127).

Palatul a primit în 1843 vizita principelui Albrecht de Prusia, în
trecere prin Bucureşti ; acesta a asistat în seara zilei de 22 iunie „la
bcJul oferit de marele vomic Barbu Ştirbei în casele sale în prezenţa
A. Peliman, Istoria revolutiunit române din 1848, p. 105. Singura mărturie
pe care o posedăm asupra vechiului pli.lat Brîncov'enesc de la poalele
dealului Mitropoliei, o reprezintă fotografia purtînd numărul de ordine 3 din albumul fotografic întocmit de Carol Popp de Szathmari. şi dedicat doamnei Elena
Cuza în 1864 întitulat „Souvenir de la Roumanie dedie a son altesse serenissime
Helel'le princesse regnante de la Roumanie" păstrat în original la Biblioteca Academiei R.S.R., Cabinetul stampe, cota D. Col. sp. 295/953. Pentru istoricul palatului,
vezi bibliografia la N. Stoicescu, op. cit., p. 50-51.
121 Vestitorul românesc, XI (1847), nr. 16 (25 febr.), p. 60.
122) Virgil Drăghiceanu, Palatul lui Bibescu de la Băneasa în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VII (1914), fasc. 28 (oct.-dec.), p. 177
123) Ibidem, p. 176-177.
12~) N. Stoicescu, op. cit., p. 60
125) Monitorul comunal al Primăriei Municipiului Bucureşti, an. LXVI (1941),.
nr. 36 (14 sept), p. 11.
126) Curierul românesc, V (1833), nr. 47 (28 sept.), p. 188. N. Stoicescu, op. cit.•
p. 59 corectează informaţia greşită conţinută în lucrarea lui Grigore Ionescu, Bucureşti. Oraşul şi monumentele sale, Buc., 1956, p. 164, după care palatul Ştirbei
ar fi fost construit de Sanejouand în jurul anului 1837. La acea dată arhitectul
francez e!"a decedat de 2 ani, deoarece a murit la 1 sept. 1835 (Analele Parlamentare ... , vol. VII (1836-1837), p. 430). La 29 ianuarie 1837, logofătul Barbu Ştirbei
făcea cunoscut celor interesaţi să-l solicite să se adreseze „la însuşi dumnealui, în
casele cele din nou zidite pe Podul Mogoşoaiei". (Curierul românesc, VII (1837).
nr. 94 (29 ianuarie) suplement).
127) N. Stoicescu, op. cit., p. 59.
120)

iconografică
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domnitorului, la care şi-au dat ooncursul şi soliştii străini ; pianistul
Leopold Mayer şi cîntăreaţia Henriette Karl 128).
ln timpul domniei lui Barbu Ştirbei (1849-1856) palatul a servit
drept reşedinţă domnească 129), iar în 1881 a fost complet restaurat, căpă
tînd o înfăţişare apropiată celei actuale 130).

Casa Moruzi-Cantacuzino
lanţuri). Veche locuinţă boieMogoşoaiei, renovată de marele
1812-1814. 131) Casa a revenit la 1830•

Casa Moruzi-Cantacuzino (Casa cu
a familiei Creţu]escu de pe Podul

rească

vornic Costache

Creţulescu

între

128) Curierul românesc, XV (1843), nr. 48 (25 iunie), p. 193-194. Serata de la
palatul Ştirbei a fost înfăţişată într-o gravură de talentatul pictor francez Charles
Doussault ce se afla în suita principelui prusian (reproducere la Adrian Corbu,.
Bucureştii Vechi, pl. XLVI). Doussault s-a înapoiat ulterior la Constantinopo4 în
vara anului 1843, făcînd parte din in5oţitorii domnitorului Gheorghl'! Bibescu la
poartă (Curierul românesc, XV (1843), nr. 62 (16 aug.), p. 189).
·
129) O frumoasă imagine în culori a acestui palat, datorată lui Boxshall înfă
ţişind pe Ştirbei în faţa reşedinţei sale, primind pe comandantul tl'upelor austriacede ocupaţie, generalul Coronini, la 5 oct. 1854, este reprodusă de N. Fotino, Boierii:.
Goleşti, voi. I, p. 220.
130) Grigore Ionescu, op. cit., p. 164 ; N. Stoicescu, op. cit., p. 59-60.
131) George D. Florescu, Casa cu lanţuri (Casa Cantacuzino-Cretulescu-Moruz!)„
Buc., 1945, p. 9.
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stăpînirea

ginerelui acestui boier, comisul Grigore Cantacuzino 132). La
noul proprietar a însărcinat pe arhitectul francez Lepetit cu întocmirea unor reparaţii, plătindu-i 68 de galbeni ; reparaţiile au privit feroneria, unele transformări în arhitectura clădirii şi împodobirea ou ornamente de ipsos 133). Casa a avut iniţial un foişor cu o scară exterioară
de acces; în această epocă s-a construit o altă scară dublă în sala mijlocie
·de la parter, căreia i s-a întocmit un luminator, iar foişorul a fost închis. De asemenea i s-au mai adăugat clădirii la etaj şi nişte pilaştri
-corintici, fără legătura cu restul construcţiei. La sfîrşitul secolului al
XIX-lea a intrat în stăpînirea familiei Moru2li. I s-a spus „Casa cu lanţuri" deoarece avea în faţă nişte piloni de piatră cu lanţtui 134). Eclifi-ciul, care a adăpostit între 1929-1939 fostul Muzeu Municipal, a fost dă
rimat în 1941. 135)
Casa. Lenş. Filip Lenş (1779-1858), boier din protipendadă ce a
<>cJpat diferite funcţii în administ!'aţia şi justiţia ţării - ajungînd suc<:esiv mare vornic, mare vistier şi în sfîrşit mare logofăt al Dreptăţii !?i-a ridicat o casă spaţioasă 'la 1821 pe Podul Mogoşoaiei, la nr. 262, în
mahalaua Popa Cosma, culoarea de galben 136). Casa avea parter şi un
cat, cu faţada la stradă şi un mare teren înconjurător ce se întindea în
fund pînă în uliţa c~ venea dinspre biserica Sf. Voievozi de pe fostul
pod al Tîrgovi<>tei (actuala Calea Griviţei) 137). In ea a locuit generalul
·Pahlen, primul preşedinte plenipotenţia1· al Divanurilor la 1829, iar
·ulterior a adăpostit cancelaria generalului Kisselev 13il). Fiind avariată în
urma cutremurului din 14 noiembrie 1829 casa a primit reparaţii din
partea lui Le0nte maimarbaşa sub supravegherea polcovnicului Bojdanov. Cheltuielile s-au ridicat la 10.'.lOO lei, dintre care 6.300 lei au fost
;achitaţi de c.ancelaria generalului 139).
Mai tîrziu - în vremea războiului Crimeii - între 1853-1854,
-casa Lenş a fost reşedinţa generalisimului trupelor ruse Mihail Dimitrievici Gorceakov. care a locuit într-însa cu adjutanţii c~mcelariei sale paru<eic conte Suhtelen şi 10cotenent Kotz!O'bue. HO)
.m

rn;rn

p. 10.
de istorie a oraşului Bucureşti, nr. inv. 27076 (doc. original din
~l iunie 1838). La 30 august 1846 arhitectul Iacov Melik cerea 3ă se dea 150 lei
meşterilor parchetari care lucrau la casele lui Grigore Cantacuzino de pe Podul
·Mogoşoaiei (Arh. St. Buc. .-1chiziţii Noi, CCCI/40).
131) N. Stoicescu, op. cit., p. 74-75.
135) Ibidem; George D. Florescu, op. cit., p. 15-16.
136) Arh. St. Buc. Catagrafii, mss 82/1838 (culoarea de galben), p. 319, nr. 2037.
.
137) Vezi şi raportul întocmit de consulul Prusiei la Buc. Ludwig von Kreuchely
.Schwerdtberg în 1822, cu privire la descrierea oraşului în Hurmuzaki, Doc. privitoare la istoria românilor vol. X apendice, nr. II, p. 513-515, nr. V.
· 138) Ciru Oeconomu, Despre vechile aşezăminte judecătoreşti, p. 24-25.
139) Arh. St. Buc., Tribunalul Ilfov Secţia I Civil-Corecţtonal, dos. 94/1831 şi
.Administrative Ţaru Românească-Vornicia din Lăuntru, dos. 2026/1832 (Meremitisi132) Ibidem,
133) Muzeul

rea caselor postelnicului Filip Lenş în urma cutremurului).
140)/bidem, Comisia Culoarei de Negru, dos. 51/1835, folio (Listra încartiruirii

.a 96 ofiţeri superiori ruşi din cuprinsul culoarei de galben, trimişi de comisarul
vopselii, colegului său din culoarea de negru). în casa lui Filip Lenş a fost instalat mai tîrziu Ministerul de război, cu ocazia cumpărării dădirii de la copiii lui
Lenş de către cunoscutul politician liberal Gheorghe Vernescu, la 20 aprilie 1886.
Acesta a pus pe talentatul arhitect Ion Mincu să renoveze vechea clădire, care a
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Casa Suţu. In 1823 postelnicul Costache Suţu - căsătorit ou Luxandoo Racoviţă - rămîne posesorul vechii case din faţa mănăstirii
Colţea, aparţinînd socrului său vornicul Dumitrache Racoviţă. El s-a
hotărit să-i aducă reparaţii şi îmbunătăţiri substanţiale începînd din

Palatul

1831 cînd,

Suţu

la 1864

văzut

din Turnul

Colţei

procedează

uliţii Colţei 141 ). La
ţii Vitul şi Conrad

primit mai multe

la împrejmuirea curţilor casei ou zid de-a lungul
1833 postelnicul Suţu a intrat în legătură cti arhitecSchwink spre a-i ridica case noi pe locul celor vechi

amenajări. După

moartea lui Vernescu, decedat

fără urmaşi,

casa

.a devenit proprietatea statului, instalîndu-se acolo Ministerul Industriei şi Comerţului,

ce funcţiona aici la 1911. Prin exproprierea caselor de la nord şi sud, a fostului
leren Lenş s-a construit între cele două războaie mondiale blocul din fund al actualului Minister al Industriei grele (Calea Victoriei nr. 133). Casa Lenş-Vernescu mai
există şi astăzi, funcţionînd aici registratura Ministerului instalat în impunătorul
bloc alăturat. Date asupra casei Lenş în Dicţionarul bibliografic ilustrat. Figuri
.contemporane din România (sub direcţia lui Th. Cornel şi Marc A. Jeanjaquet)
(ediţia a III-a a numărului de crăcirm, 1911,
p. 12) şi ziarul L'Independance
roumaine, X (1886), nr. 25&1 (20 aprilie), p. 2 şi XVI (1892), nr. 4640 (1 dec.), p. 1.
141) Florian Georgescu şi P. I. Cernovodeanu, Muzeul de istorie a oraşului
Bucureşti, Buc., 1960, p. 18-19. Mai vezi şi Arh. St. Buc„ Administrative Ţara
.Romilnească-Vornicia din Lăuntru, dos. 236/1831. (După otnoşenia postelniculut Constantin Şuţul că nti se îngăduieşte a-şi face zid împrejurul curţii), şi dos. 394/1832
(După raportu Agii pentru 2 salahori ce i-au omorit zidul caselor domnului postelnic Costache
5 -

Şuţu).

c. 71t
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ale socrului său, care începură să se dărăpăneze. Postelnicul nu a fost
mulţumit de lucrările execuJtate de aceştia care i-au construit prost
sobele şi bolta cmhniei, ce ameninţa să se surpe, incit s-a judecat cu ei
la 25 mai 1834 pentru „nepaza". contractului.. După ancheta întreprinsă
de arhitecţii Joja Weltz şi Hartl, asistaţi, de Paraschiva maimarbaşa, desemnaţi ca arbitd de vornicie la 4 iunie şt la 24 iulie 1834, constructorii
au fost obligaţi prin hotărire judecătorească să asigure finisarea lucrărilor
în bune condiţiuni Hi2). Amenajările interioare ale casei iau sfîrşit în
toamna anului 1836, în urma comandării unui „policandel" uriaş cu 24
sfeşnice, executat. de meşterul austriac Eşer. 1'13)
Oasa Sutu nu a primit modificări arhitectonice subs1Bntiale în decursul timpului 144), astăzi ea avînd o formă asemănătoare celei iniţiale,
- cu cite un turn circular la cele patru colţuri ale sale. In unna competentei restaurări executate în 1957-1958 de Direcţia monumentelor istorice, a devenit sediul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti.
In Bucureştii perioadei regulamentare au mai existat şi alte case
vechi boiereşti - dăinuind încă din veacul al XVIII-iea, dar suferind
prefaceri şi înnoiri - pe lingă alte numeroase locuinţe particulare construite în această epocă. Majoritatea lor se aflau pe Podul Mogoşoaiei
arteră principală a ora~;ului şi sediu al protipendadei în secolul trecut 145).
Printre ele putem enumera ca.<;ele Corbeanu - Cantacuzino, Creţulescu,
Pană Filipescu, Dumitrache Ghica (palatul lui Car6gea şi Grigore Dimitrie Ghica), R.acoviţă-Bellu-Meitani - (locuită de generalul Kisselev
în 1829~1834), Slătineanu 146) ş. a. în alte cartiere ale oraşului se mai
aflc;lu c3Sele Bărcănescu din mahaLaua Sf. Sava m), casele Hagi Moscu
din mqha1aua Colţei 148), oasele baronului Conistantin Sakelarie din mahalaua Sf. Vineri 149), oasele marelui ban Mihai Ghica din mahalaua
Sf. Ioan cel Mare 150), casele generalului Nicolae Mavros din mahalaua
142) Florian Georgescu şi P. I. Cernovodeanu, op. cit„ p. l!J-20.
143) Ibidem, p. 20.
144) La 17 noiembrie 1863 cunoscutul sculptor şi artist decorator Karl

Storc~

a fost însărcinat cu transfOrrnări în interiorul edificiului (deschiderea arcadelor.
crearea scării monumentale, sculpturi în lemn etc.), cf. Ibidem, p. 21-22.
145) 1n acest sens este foarte instructivă schiţa Podului Mogoşoaiei cu întreg:
ansamblul ei de monwnente şi case boiereşti din sec XVIII-XIX anexată lucrării
lui Ştefan Ionescu, Podul Mogoşoaiei-Calea Victoriei, Buc., 1962, pl. I.
146) Pentru toate vezi N. Stoicescu, op. cit„ p. 66-67, 70-71, 76-77.
147) Pentru care vezi L'Independance Roumaine, XXVI (1902), nr. 7751 (13 martie), p. 1.
148) E. Hagi Moscu, O casă veche boierească in mahalaua Colţei în BlLcureştii

Vechi, I-V (1930-1934), p. 80-86.
149)

Arh. Sfatului Popular

pentru locurile

pieţii

Griviţa

Roşie,

inventar 4, doc. 16-20 (Documente-

Sf. Vineri).

150) Pentru care vezi şi Muzeul de istorie a oraşului Bucureşt;, nr. inv. 1245S
Cdoc. dm 4 august 1844). Aceste case se aflau pe locul vechii Prefecturi a Judeţului
Ilfov de pe strada Ilfov. O acuarelă reuşită executată de Bromser la la50 redă
imaginea acestor case la mijlocul secolului trecut (reprodusă de Adrian Corbu,.
Uucureştii Vechi, pl. XXVIII).
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Casa Meitani
Jicniţei 151), casele faimosului Manuc-bei, moştenite de fiul său Murat
Manuc, de pe podul Tirgului de afară 152) ş. a
Numeroase clădiri ridicate în această epocă au contribuit la înfrumuseţarea 'oraşului. Pe drept cuvînt se poate afirma că în deceniile IV-V
din secolul al XIX-lea se pun bazele modernizării oraşului Bucureşti.

RESUME
L'etude Regime des constructions-Bucarest-decennies IV-V du XIX-e siecle,
st= fondant tant sur des dccuments publies que sur des sources d'archive, traite des
problemes de constructions ct d'architecture, en offrant une image d'ensemble sur
la metamorphose urbanistique ;le la ville de Bucarest dans la premiere moitie du
XIX-e siecle.
Le travail commence par presenter la situation des constructions durant la
periode du „Reglement Organique", offrant au lerteur une fresque des contrastes
puissants et pittoresques de la ~apitale â cette ep:>que-lâ ainsi que de leurs sources
!.odaies.
151) Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 243/1834 (Delă pentru închirierea
caselor de la Jicnita ale d-lui căminar Ştefan Moshu pentru d. statschi so1:etnic
Mavru).
152) Ibidem, dos. 497/1837 (Delă în princina locului casei lui Manuc-bei ce
este alăturea cu piaţa Maghistratului), Mai vezi şi Curierul românesc, III (1831),
'lr. 60 (3 sept.), p. 240 şi nr. 70 (15 oct.), p. 279-280.
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Quant â la periode suivante, l'auteur fait une analyse des styles et des influences dans l'architecture roumaine, en montrant l'evolution, notamment sous
l'aspect des materiaux de 'C0!1Struction. On y decrit les principaux edifices publics
et les maisons de boyards reprcsentatives, en y joignant un bref aper<;u historique
sur chacun d'eux.
De meme, en partant d'un riche materiei documentaire, on discute le probleme du soin que prennent les ediles et les differents organes et organismes
administratifs en vue de la systematisation de la viile.
Un cachet plus partkulier est confere â l'ouvrage par les commentaires faits
sur les impressions des differents voyageurs etrangers de passage par Bucarest â
l'epoque.
L"etude s'acheve par une argumentation poussee au sujet des premisses de
la ville moderne, qui se developpera surtout pendant la seconde moitie du XIX-e
5iecle
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LEV TOLSTOI LA

BUCUREŞTI

de ALBERT OPULSKI*)

şi

(1854)

PAUL CERNOVODEANU

Cu prilejul cantonării trupelor ruse în Moldova şi Ţara Românească
in timpul campaniei de la Dunăre ce a preced~t războiul Crimeii, marele
scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi (1828-1910), pe atunci tînăr ofiţer,
a stat cîteva luni în garnizoană la Bucureşti, în prima jumătate a anului 1854 1). Datorită, probabil, unei înrudiri mai îndepărtate a familiei
sale cu kneazul Mihail Dimitrievki Gorceakov, generalissimul oştirii ruse
din Principate, Tolstoi a fost mobilizat în armata a 12-a de la Dunăre,
ca locotenent de artilerie. In drum spre front, el s-a oprit la Bucureşti
tende a ajun$ 1a 12 martie 2). Dar la acea dată '.comandan1Jul S!Uprem
lipsea din oraş, conducînd operaţiile de trecere a Dunării, încît tînărului
ofiţer nu i-a rămas altceva de făcut, pînă la întoarcerea superiorului său,
decît să viziteze Bucureştii şi să se familiarizeze cu· viaţa din capitala
principatului muntean.
In această vreme, în o.raşul Bucureşti 3) care ajunsese să numere
peste 100.000 de locuitori, se deschise.seră străzi noi, şosele, se amenajaseră grădini şi parcuri 1a Băneasa, Cişmigiu şi Herăstrău, se clădiseră
case în stil neo-clasic datorită activităţii creatoare a arhitecţilor Villa·
c:rosse, Tillaye şi Gillie, se înfiinţaseră hoteluri mari după model apusean,
ca „Hotel de France", „Hotel zur Stadt Wien", „Hotel de Don:dI'es",
*) Cercetător ştiinţific la Muzeul de stat „L. N. Tolstoi" din Moscova.
l)

Asupra

şederii

lui Lev Tolstoi în

Bucureşti

au mai scris Nicolae Toiu,

Tolstoi în România în „Viaţa Homânească", Iaşi, XX. (1928), nr. 1, pp. 105-114,
Emanoil Bucuţă, Tolstoi la Herăstrău în lucrarea Pietre de vad, Bucureşti, 193i,
pp. 238-246 şi Gheorghe G. Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia,
Bucureşti, 1947, p. 419 şi Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse.„ Bucureşti,
HJ62, p. 303.
2) L. Tolstoi, IloJinoe co6paHHe co11a:enuii B 90 TO\laX (Opere complete în 90
volume), Moscova, tom. 59, p. 257; Journal intime (1853-1865), vol. I, Paris, 1926
p. 114.
3) O vedere de ansamblu Ia N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939,
pp. 287-294 ; Ilie Corfus. Aspecte din laşi şi Bucureşti în timpul oC1ipaţiei ruseşti
din 1852-54„. în Omagiu lui Ioan Lupaş.„ Bucureşti, 1943, pp. 172-177; Dan
Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-1862),
Bucureşti, 1963, pp. 214-218 ; .Nicolae Ciachir, Unele aspecte privind oraşul Bucureşti în timpul războiului Crimeii (1853-1856) în „Materiale de istorie şi muzeografie" (ed. M.I.B.), III (1965), pp. 195-204 ; * • * Istoria oraşului Bucureşti,
(ed. M.I.B.), vol. I, Bu:ureşti, 1965, pp. 273-279, 295-304, etc.
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„Hotel de St. Petersburg" 4) etc. ln Bucureşti, unde directorul băncii din
Dessau (Prrusia) proiectase înfiinţarea unei bănci comerciale şi ipotecare
ou un capital de 24 milioane de franci (1850) 5 ) - se stabiliseră avocaţi,
medici, ingineri, opticieni străini, se introduseseră toate rafinamentele
cerute unei capitale moderne : teatre, restaurante, cluburi, cafenele, gră
dini de vară, cofetării, precum şi ultimele inovaţii tehnice : 'ateliere de
dagherotipii, instalaţii de hidroterapie 6 ) etc., se înmulţiseră distracţiile
fiind chemate la Bucureşti trupe de teatru străine, circuri, virtuozi ai
muzicii 7) ş. a. Pavarea oraşului continuase pe o scară largă, străzile începînd să fie iluminate ou petrol lampant şi se mai adăugaseră încă
25 de felinare pe Podul Mogoşooiei 8); pentru paza de noapte se înfiinţase un oorp suplimentar de sergenţi iar deservirea publicului a putut
fi asigurată prin 400 de birji cu preţuri accesibile tuturora 9). Prefacerile
şi modernizările transformaseră Buour~ştii la mijlocul secolului ail XIX-iea
intr--0 adevărată capitală civilizată din sud-estul european, devenită centrul urban oel mai populat şi mai însemnat din întreaga peninsulă Balcanică şi buourindu-se de un prestigiu crescînd in faţa străinilo'f.
De aceea tînărul ofiţer Tolstoi nu a avut de ce n:greta primele
sale zile de şedere în Bucureşti, cînd, obligat la o inactivitate forţată,
şi-a petrecut vremea luînd parte la viaţia tumultuoasă a Capitailei. El
frecventa destul de des cel mai bun restaurant din Bucurcsti. tinut de
vienezul Brenner 10) în localu!l transformat ulterior în „Hotel de l'Europe'".
Aici, le plăcea ofiţerilor ruşi să-şi petreacă s~rile, să joace bhliard sau
cărţi, să citească, să asculte discuţiile con..-;umatorilor despre politică şi să
servească o cină bună stropită cu vin de Drăgăşani, care constituia faima
restaurantului.
Cu restaurantul lui Brenner rivaliza „Hotel de France" 11), frecventat mai ales de ofiţerii marelui cartier general, ce Yeneau mereu să
4)
mâneşti

N. Iorga,

Viaţa şi domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei, domn al Ţării Ro-

(1849-1856),

Vălenii

de Munte, 1910, p. 126, 129.

5) Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XVIIT, Buc.,

1916, p. 331-334, nr. CCXCVIII-IX, p. 339-340, nr. CCCIV.
6) N. Iorga, op. cit., p. 129.
7) Idem, Ist. Buc., p. 290.
8) Vezi şi regulamentul lampagiilor' din Bucureşti de la 11 dec. 1853 în Mihai
Sînzianu, Jluminat11t în Bucurel!tii de acum optzeci şi doi de ani în „Gazeta municipală", IV (1935), nr. 174 (26 mai), p. 1-2.
9) N. Iorga, Barbu Ştirbei ..., p. 130-131.
10) Brenner, care fusese în slujba armatei ruse în timpul războiului cu turcii
din 1828-1829, s-a stabilit ulterior în Bucureşti., unde a achiziţionat un teren pe
uliţa nemţească (astăzi str. Smîrdan), în apropierea bisericii Stravropoleos. Aici
a ridicat el un han, devenit mai tîrziu hotel, bine cunoscut de străini in scurgerea
a mai multor decenii. Vezi descrierea la W. Derblich, Land and Leute der Moldau
und Wallachei, Prag, 1859, p. 122 (în trad la G. Potra, Bucureştii la mijlocul secolului al XIX-lea. Impresiile germanului W. Derblich, Bucureşti, 1941, p. 10) şi
G. Bezviconi, Călători ruşi ... , p. 362, n. 6.
11) „Hotel de France" se găsea pe Podul Mogoşoaiei la întretăierea cu ulii.a
Lipscani ; a fost ridicat în prima 1umătate a secolului al XIX-lea, pe nişte terenuri
ce aparţinuseră cu un veac înainte boierilor Cantacuzir.o. Din 1866 a purtat şi
numele de „Grand HOtel", fiind complet renovat de proprietarul de atunci T.in.'isache Iliad, cf. Ulisse de Marsillac, Guide du voyageur a Bucarest, Bucarest, (18721,
p. 24. Vezi şi Ştefan Ionescu, Podul Mogoşoaiei, - Calea Victoriei - , Bucureşti,

1962, p. 36-37.

70

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

s€ cinstească ou cîte un pahar de „Clicat" (vin franţu21e<>c) la ghiaţă. Adeseori lua parte la aceste întruniri şi Tolstoi. Dar cel mai mult îi plă
cea să meargă la „Teatrul Mare" (Teatrul Naţional) 12) a cărui clădire -·
cea mai frumoasă din ora.ş - se ină:lţa în Cf;ntru, pe Podul Mogoşoaiei.
'Tolstoi, care privea cu plăcere la „oraşul: mare şi frumos" 13), era entuziasmat de teatrul din Bucureşti şi îl frecventa ou aşidlll!itate. El se ducea
'însă şi la teatrul vechi 14), care nu se putea însă oompara cu cel nou
.şi de aceea clădirea sa mică şi urîtă aproape încetase s~ mai fie călcată
de a.şa numita „societate bună", deoarece aici se mai dădeau spectacole
-şi pentru „oamenii de rînd" : panorame, jonglerii, figuri dţ ceară etc.
Dealtfel, Tolstoi a început deîndată să trăiască „vesel" în Bucureşti,
<:u atît mai mult, cu cît, după cum îşi amintea camaradul său din
.annata de la Dunăre, generalul N. Uşakov, toate clasele locuitorilor
acordau ruşilor o atenţie deosebită, îi invitau la mese şi la serate de
dans şi făceau cu plăcere cunoştinţă cu ei 15). Dacă Tolstoi mai considera
că trăieşte ,,încă nu prea bine", aceasta se d~t.Qra faptuWi „că nu avea
nici o îndatorirP" (slujbă) şi „nu făcea nimica" 16).
" ·
•
In casa logofătului dreptăţii Filip Lenş 17), unde îşi avea sed1ul marele cartier al generalului Gorceakov, Tolstoi s..:.a prezentat d.6ar la
17 martie, a doua zi după reîntoarcerea coiriandantuLui ·general hi oraş.
Cnea:z;ul. l-a primit cu mult mai bine decît S'-ar fi aşteptat Tolstoi, „întocmai ca pe o rucţă", „l-a sărutat şi l-a invitat la dînsul să ia masa în
fiecare zi" şi i-a promis, dacă va fi posibil, să-l reţină pe lingă. sine.
12) Executat după planurile arhitectului vienez J?. Hefft între 1846_:_1852 şi
inaugurat la 31 dec. 1852 ; grav avariat de bombardamentele. aviaţiei hitleriste în
august 1944, a fost dărîmat în 1946, cf. G. Potra, Teatrul Naţional în Lucrarea „Din
Bucureştii de altădată", Buc., 1941. p. 40-44; George· Franga, Pagini din istoria
teatrului românesc, Buc., l!:J44; S. Alterescu şi FI. Tornea, Teatrul Naţional „I. L.
Caragiale" (Monografie) (1852-1952), Buc., 1955, 148 p. ; N. Stoicescu, Repertoriul
bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Buc., 1961, p. 146-147. ·
13) G. Bezviconi, Călători ruşi ... , p. 419.
14) Teatrul vechi a funcţionat în vechile case ale boierilor Slătineni (la întretăierea actualei Căi a Victoriei cu Bul. Gh. Gheorghiu-Dej, în faţa clădirii Casei
Centrale a Armatei), fiind înfiinţat pe la 1828 de directorul de trupă italian Gero·rlimo Momolo ; de aceea localul a mai purtat şi numele de sala Momolo sau Slă
tineanu. Teatrul vechi a funcţionat însă de multe ori şi în sala Bossel. astăzi
·dispărută, de pe actuala Cale a Victoriei, chiar peste drum de fostul Teatru Na1,ional, Cf. Şt. Ionescu, op. cit. pp. 44-46, 57-62.
·
15) N. Uşakov, 3aoocxH 011euu.o;na o uoii:ee Poccuu npoTDB TypunH n aana.o;eLIX
.n;ep>KaB
(Memoriile wrni m:u-tor ocular despre războiul Rusiei împotriva Turciei şi
.a puterilor apusene) în „L{eeRTHa~n;aTLI oeK" (Secolul al XIX-lea), cartea II-a,
Moscova, 1872, p. 39-40.
16) L. Tolstoi, Co1111Remrn .. „ tom. 59, p. 258.
17) Casa lui Filip Lenş (1777-1853), în care a fost încartiruit comandamentul
general rus, a fost ridicată pe la 1820 pe Podul Mogoşoaiei (nr. 262). Impreună cu
]meazul Gorceakov locuiau aici şi prietenii lui Tolstoi, locot. Kotzebue şi locot .
.Suhtelen. Casa era spaţioasă, cu două etaje, avînd faţada la stradă şi dispunea de
un mare teren înconjurător. Reparată capital în deceniul al 9-lea al secolului tre-cut de cunoscutul arhitect Ion Mincu, ea se mai păstrează şi astăzi, fiind folosită
ca local al registraturii Ministerului Industriei de maşini. Amănunte la Şt. Ionescu,
op. cit„ p. 119-120 şi Fl. Georgescu, P. Cernovodeanu şi Al. Cebuc, Monumente
4.in Bucureşti-Ghid. Buc., 1966, p. 49.
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O asemenea pnmire l-a impresionat mrult pe Tolstoi ; de altfel
acest lucru se explică într-o mare măsură prin obişnuita ospitalitatea comandantu1ui general, despre care amintesc mulţi contemporani.
„Masa, - scria, de exemplu, N. Uşakov - se pregătea în fiecare zi pentru 30 de oameni, dar erau invitaţi mai ales cei nou veniţi; ceilalţi veneau fără să mai fie invitaţi, dintre persoanele Cartierului general, începînd de la general, pînă 1a locotenent inclusiv.„ Pe cei mai mulţi
dintre cei ce veneau la masă, prinţul Gorceakov nu-i cunoştea, dar vorbea
de obicei numa! cu cei cu gradele mai mari" 18).
După citeva zile de la sosirea lui Tolstoi la Bucureşti, s-a aflat acolo·
că Anglia hotărise să susţină făţiş Turcia şi că declaI"ase război Rusiei.
ln ziua următoare, la 16 martie, declarase război Rusiei şi Franţa.
E ~sibil ca aceste evenimente să fi jucat un rol în !faptul că
Tolstoi n-a rămas în Bucureşti, ci a fost pus la dlispoziţi:a comandantului diviziei a 4-a de artilerie a generailului-maior V. H. Skotel şi
încadrat (la 20 martie) în bateria a 3-a din brigada a 11-a de artilerie ..
Peste două zile, încă înainte de a reuşi să plece din Bucureşti, Tolstoi
a fost transferat în bateria a 3-a a brigăzii a 12-a care era încartiruită..
la Olteniţa 19).
ln această localitate el însă nu s...ia complăcut. De aceea, după osăptămină de la sosirea sa la Olteniţa, Tolstoi a plecat pentru 3 zile
la Bucureşti, sperînd ca în acest timp să se înţeleagă cu comandantul
general pentru transferarea sa în Capitală. Dar cu toate că demersurilelui au fost încununate cu succes, ele i-au luat mai mult de trei zile.
fapt pentru care, la 7 aprilie, Tolstoi a primit din partea comandantului
bateriei, colonelul K. F. Scheidemann, mustrare oficială, în care sescria : „Acordind o permisiune excelenţei voastre (pentru a pleca) la
Bucureşti pe trei zile :;:i neavînd dreptul de a acorda învoire fără permisiunea comandantului brigăzii, cu atît mai mult cu cît serviciul în
prezent este greu, iar ofiţerii trebuie să fie la posturile lor, vă fac <>mustrare severă pentru şederea fără permisiune în Bucureşti peste ter~e.n:ul aoordat şi vă ordon să vă întoarceţi la baterie imediat ce veţi
primi aceasta" 20).
După toate probabilităţile, reţinerea lui Tolstoi în Bucureşti a.
fost provocată de aceleaşi cauze pentru care colonelul Scheidemann a
cerut întoarcerea sa la baterie şi anume venirea în Principatele dună-
rene a noului comandant general al Armatelor de apus şi de sud, feldmareşalul kneaz Ivan Feodorovici Paskievici, de la care Nicolae I
aştepta mai multă iniţiativă decît de la pasivul Gorceakov. Paskievici,.
trecÎll1cl Qa 3 awilie graniţa şi vi.z:itînd Foc$anii şi Izmailul, a sosli.t la
5 aprilie în Bucureşti, unde a fost încartiruit la palatul fostului domnitor·
18) N.

Uşakov,

3anBCKH .., p. 54.

şi Journal intime .... I, p. 115.
20) 3am1cKH Bcec01o:moii 6n6moTeKH HM. B. M. Jleunna
Vnionale V. I. Lenin), .fascicola 4, Moscova, 1939, p. 50.

19)

Ibidem. Vezi

(PuLlicaţiile

Bibliotecii7~
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-Barbu Ştir.bei 21 ), care în a~el timp, ca şi domnul Moldovei Grigore
rGhica, emigrase la Viena. Kneazul Gorceakov, care plecase să-l întîmp.ine pe SUJP~riiorul său la Focşani, deoarece el era transferat a<l\.llill oa
-şef de stat major, i-a organizat la
Bucureşti
o primire deosebit
·de solemnă. Pa!:.kievici a fost întimpinat în Capitală de o companie de
·<>noare cu drapele, de toate gradele Cartierului general al armatei,
•de înalţi demnitari ai principatului muntean şi de unii din cei mai de
;seamă boieri împreună cu mitropolitul Ţărit Româneşti 22).
Există temeiuri serioase să presupunem că şi Tolstoi a asistat, de
casemenea, la ceremonie. Tolstoi a zăbovit la Cartierul general şi în
.zilele următoare, negrăbindu-se să se l'eîntoarcă la baterie, fapt pentru
-care şi-a atras nemulţumil'ea şefului său direct, deoarece la Olteniţa
:situaţia devenise atît de critică, incît chi,ar şi Paştile a fost sărbătorit
.acolo de soldaţi cu arma în mînă.
De, altfel, neînţelegerea cu comandantul său nu l-a afectat prea
·mult pe Tolstoi, deoarece la 13 aprilie el a fost însărcinat să rălmină
_„cu misiuni speciale" pe lingă conducerea comandamentului corpurilor
de ar:tiille~ al 3-lea, al 4-lea, şi al 5-lea ale generialului-loootene!Ilt
A. O. Serpuhovski şi această înălţare în grad a „măgulit vanitatea" tînă
rului locotenent 23).
Plecînd la Olteniţa să se explice cu colonelul Scheidemann, la
19 aprilie, Tolstoi a revenit la Bucmeşti, unde a primit ordinul de la
;generalul Serpuhovski să facă o deplasare prin Muntenia, Moldova şi
Basarabia. Scopul acestei deplasări a constat probabil, din asigurarea
transporturilor de răniţi şi bolnavi evacuaţi din spitalele desfiinţate din
.Bucureşti şi din Oltenia, prin Buzău, Focşani, Bîrlad, Tecuci spre
Basarabia şi de asemenea din ducerea armelor celor ucişi şi a cojoacelor
.adunate de la soldaţi după venirea primăverii 24).
După îndeplinirea misiunii sale, Tolstoi s-a :reîntors apoi din nou
la Bucureşti, unde a continuat să-şi ducă felul de trai de mai înainte.
"Tînărul ofiţer şi-a caracterizat astfel modul în care îşi petrecea timpul :
„Mă plimbam, ascultam muzică şi mîncam îngheţată ... "25). Viitorul titan
.al literaturii ruse nu se împăca însă cu acest mod de viaţă. „ln afara celor
două săptămîni pe care le-am petrecut la Olteniţa, cînd am fost transferat la baterie, şi de o săptămînă, petrecută umblînd călare prin
-Moldova, Muntenia şi Basarabia", scria el la 24 mai mătuşii sale
"T. A. Ergolskaia, „eu am trăit la Bucureşti; recunosc deschis că acest
Palatul principelui Ştirbei de pe Podul Mogoşoaiei (găzduind astăzi „MuArtă Populară al R.S.R.", de pe Calea Victoriei 107) a fost construit în-1re 1833-1835 după planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, în stil neo.clasic. Amănunte la Gr. Ionescu, Bucureşti. Oraşul şi monumentele sale, Buc., 1956,
.P· 164; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic... p. 59-60; Şt. Ionescu, Podul Mo~10~oaiei ... , p. 105; Fl. Georgescu, P. Cernovodeanu, Al. Cebuc, op. cit., p. 56 etc.
21)

-zeul de

22)
2J)
2~)

25)

N. Uşakov, 3an11c1m ... , p. 83.
Bezviconi, Călători rnşi ... , p. 419.
Tolstoi, Co11HHcmu1 ... , tom. 59, p. 262.
Tikhon Polner, Leon Tolstui sous l'uniforme 1854-1856 în vol. Journal

<intime ... , I, p. 159.
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mod de viaţă întrucîtva distrat, în totală trindăvie şi care costă scump,
·nu-mi place absolut deloc" 26).
Tolstoi voia să reruunţe la inactivitatea sa şi împrejurările s-au
petrecut în aşa fel, incit dorinţa sa s-a îndeplinit; împreună cu comandamentul, Tolstoi a plecat la Silistra, unde a rămas de la 28 m1ai
pînă la 13 iunie 1854, cînd asediul cetăţii a fost ridiicat şi armatele
ruseşti au început retragerea pe drumul Buetrreştilor, spre nord. Trecînd
prin Slobozia, Cecani, Urziceini, Coşereini, comandamentul rusesc s-a stabilit la curtea boieI"ll.lui Barbu Catargiu din Maia, la nord-est de Bucureşti 27). A stat aici şi Tolstoi, care, dealtfel, mai mult se afla în Bucureşti, aşa încît transferul comandamentului rusesc la Frăteşti, iar apoi
la Jilava, nu s-a reflectat asupra situaţiei lui Tolstoi.
In Bucureşti, el a trăit în condiţii excelente, într-o casă cu balcon.
Singurul lucru care îi lipsea, era un pian, dar şi acesta spera de la o
zi la alta să-l înC'hirieze 28).
De altfel, în ciluda timpului liber din belşug şi a condiţiilor excelente de triai, Tolstoi lucra foarte puţin ; îi lipsea însing.urarea pe care
-0 putuse dobînrli atît de uşor în Caucaz 29). Petrecerea timpului fără de
ocupaţie la comandament care descompunea ofi~erimea, s-a răsfrînt si
asupra lui Tolstoi : el juca foarte mult cărţi, pierdea, şi împrumuta bani ;
începuse să manifeste ambiţie şi vanitate 30). Aflînd că rănirea fiului
comandantului artileriei, a sublocotenentului din corpul de gardă al artileriei cu cai. Osip Adamovici Serpuhovski, a fost raportată ţarului,
Tolstoi notează că acest lucru îi .,displace", sublocotenentul fiind doar
„un ticălos", iar mila monarhică „o trivialitate" 31).
„Aşa numiţii aristrocraţi provoacă în mine invidie", 32) nota Tolstoi
în jurnal!ul său. Inoercînd să arate la ful ca ei, Tolstoi se ţinea ex•agerat
de nundnu şi înfumurat. Relaţiiile sale cu tovarăşii de regiment erau
reci, iar ou comandanţii rele cu totul. Au contribuit la aceasta şi înclin.a~ lu§: Tolstoi de a se indispune de o:rOCe fleac, drascibilitatea lui
neobişnuită şi firea sa iute 33).
RelaţHJle proaste ale lui Tolstoi cu camarazii săi de arme, precum
""Şi desele indispoziţii fizice provomte de căldura insuportabilă din vara
anului 1854, ca şi o intervenţie chirurgicală <;uferită pentru vindecarea
unP.i fistule dentare, la 30 iunie, l-au obligat pe Tolstoi să-şi petreacă
aproape toate zUele sub acoperişul casei sale M). Dar de îndată ce se
Tolstoi, op. cit., ibidem.
I, p. 116.
28) Ibidem, p. 123.
29) Pentru care vezi A. Opulski, JI. H. ToJicToii sa KauKaJe (L. N. Tolstoi în
Caucaz), Moscova, 1960, 180 p.
30) Journal intime ..., I, p. 116, 117
31) Ibidem, p. 120 ; P. Menkov, 3am1cKB ... (Scrisori), vol. I, p. lî!l.
32) Tolstoi
Co'luueuu11 ... , tom. 47, p. 16.
33) Journal intime ... , I, p. 120-122.
34) Ibidem, p. 116-117, lHi; T. Polner, Leon Tolstoi sous l'uniforme ... p. 159.
26)

27) Journal intime ..

„
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mai răcorea puţin, el ieşea serile la plimbare în grădini, acestea aflindu-se în oraş într-un număr foarte mare şi întinzîndu-se de la barierele
capitalei şi pînă în centru. Cele mai bune din ele, cu cai 35), Warenberg :>6),
Cişmigiu 37 ), erau frecventate şi de bogătaşii din Bucureşti. In asemenea
grădini domnea multă veselie, cîntau cîteva orchestre, în fiecare duminică se făceau iluminaţii şi adeseori focuri de artificii sau se dădeau
reprezentaţii sub cerul liber. Cu toate că pentru intrarea în grădină
trebuiau plătiţi cite 2 „sfanţi", ele erau pline de lumea care roia şi
prin locurHe însori.te şi pe aleile umbroase şi pe poduri şi în ju1rul
chioşcurilor şi al pavilioanelor.
Ca şi în alte grădini, Tolstoi a fost la Herăstrău 38) şi
plimbat
adeseori pe Podul ~ogoşoaiei. Sclipitoarea viaţă bucure~teană l-a sustras
însă pe extrem de impresionabilul Tolstoi, de la aceea predispoziţie
sufletească ca.re îi era necesară pentru munca de creaţie. Lui Tolstoi

s-a

35) Grădina cu cai - astăzi de mult dispărută - se ridica la mij.1.ocul veacului trecut pe Podul de pămînt, lingă Dîmboviţa ; mai tirziu strada care s-a
tăiat acolo, a purtat în amintirea ei numele de Grădina cu cai. Grădina se afla
cuprinsă între piaţa Mihail Kogălr.iceanu şi B-dul Gh. Gheorghiu-Dej de astăzi,
pe locul unde se ridică în prezent un impunător bloc de locuinţe. Grădina purta
acest nume, deoarece un întreprinzător avusese ideia a ridica în mijlocul ei un
foişor şi a aşeza cai de lemn ce se învîrteau în jur. Tot în această grădină se adunau altădată bucureştenii să vadă circul italianului Carlo Serie şi felul cum dresa
caii polonezul Dunski ; la 1856 funcţiona şi un teatru de vară. Asupra grădinii cu cai
a se vedea unele amănunte în Derblich, op. cit., p. 131, apoi în romanul lui Dimitrie Bolintineanu, Doritori nebuni, apărut în fascicule în ziarul „Dîmboviţa",
anul VI (1864), nr. 40 (14/26 augustj, p. 159 şi la George Potra, Grădinile Capitalet
în lucrarea Din Bucureştii de altădată, vol. II, Bucureşti, 1942, p. 5.
36) Grădina Warenberg ce purta numele proprietarului său german, se afla in apropierea grădinii cu cai, la marginea Dîmboviţei, mai sus de Uliţa
Izvor, stradă ce şi-a păstrat şi astăzi numele. Pe locul grădinei - dispărută demult - se ridică în prezent case de locuit.
Călătorul Derblich povesteşte la 1856 că bucureştenii se duceau să petreacă
in fiecare joi şi duminică la Grădina Warenberg, unde pentru un pret de intrare
de ciţiva ducaţi, asistau la o muzică splendidă şi la o iluminaţie feerică, demnă deoricare mare oraş. (Derblich, op. cit., p. 130, 131).
37) Grădina Cişmigiu alcătuieşte şi astăzi o podoabă în centrul oraşului pe un
spaţ.iu vast cuprins intre B-dul Gh. Gheorghiu-Dej, str. Schitu Măgureanu şi strada
Ştirbei Vodă. Această grădină a :Co~t amenajată între 1847-1851 de horticultorul
german Karl Wilhelm Mayer pe un teren mlăştinos ce alcătuia în veacul al
XVIII-iea vecinătăţile lacului lui Dura neguţătorul. Asupra ei călătorul Derblich
se exprimă astfel în 1856 : ,,locul vesel de adunare al tuturor plimbăreţilor, punctul
de unire al iubitorilor de viaţă, de toate stările... unde te crezi transportat într-un elegant loc de distracţie al unui stat civilizat... în grădină se găsesc mai
multe case drăguţe, unde se servesc diferite produse răcoritoare orientale. Grădina
este întreţinută mereu într-o stare de curăţenie exemplară... Pajişti şi straturi de·
flori, coline şi cîmpii, lacuri şi insule, grote, tufişe şi alee sînt unite într-o variaţie
graţ10asă ... " (Derblich, op. cit., p. 91-93).
38) Grădina Herăstrău era un alt loc de petrecere al bucureştenilor din veacul trecut pe marginea lacului Herăstrău, pe locurile unde se află astăzi splendidul
Parc de Odihnă şi Cultură. La mijlocul secolului al XIX-lea se aflau în grădina
Herăstrău mai multe chioşcuri unde se vindeau răcoritoare şi un restaurant cu
orchestră de lih1tari. La Herăstrău, mult în afara oraşului de atunci, se ajungea:
ieşind de pe Podul Mogoşoaiei şi mergînd pe Şoseaua Kiselev, cel mai renumit
şi elegant loc de plimbare al bucureştenilor de odinioară. Asupra grădinei Heră
r.trău, vezi cîteva date la Ulysse de Marsillac. Guide du voyageur d Bucare3t:
(1872), p. 29-30.
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era ~1ne în raţa rudelor sale de incapacitatea lui de a scrie ş1 mcerca să se justifice, de ce nu lucrează, neoprindu-se în acest caz nici
în faţa celor mai mari exagerări : „Viaţa pentru aceasta (pentru scris)
nu este potrivită" - ii explică el Ergolskaiei, mătuşei sale, la 19 iunie
- „sînt ocupat fie la tabără, fie în campanie" 39).
Dealtfel, cu toate că Tolst.oi, în timpul cit a slujit în armata de
la Dunăre, n-a terminat nici o operă nouă, el a meditat însă destul de
rodnic asupra cî1lorva subiecte (Romanul unui proprietar funciar rus
şi Jdanov) 40) şi a lucrat mai activ la desăvîrşirea celor vechi (Jurnalul,
început în Caucaz, Adolesc:enţa şi Memoriile unui artilerist) " 1). Starea
de nemulţumire a lui Tolstoi din acea vreme U.ebuie însă explicată '?i
prin dorinţa lui de a se transfera în armata din Crimeia ; la 11 iulie el
prezenta un raport în acest sens, fiind nerăibdător să slujească patriei,
acolo unde se întrevedea primejdia mai mare 42). In timpul şederii sale
la Bucureşti, Tolstoi a citit foarte mult, uneori chiar şi „în timpul ceaiului, mesei sau a desertului". El a făcut lecturi din Goethe, Schiller,
Dickens, Georg;:-s Sand, Beecher-Stowe, Dumas, Beranger, La Fontaine,
Carra, Sue ş.a. şi i-a recitit pe scriitorii ruşi, mai cu seamă pe Pu..i:;kin
şi pe Lermontov 4:1).
La 21 iulie, Tolstoi a părăsit Bucureştii, plecînd în misiune la
Rîmnic, apoi în Moldova la Birlad, pentru ca de la 9 septembrie să-şi
stabilească sediul la Chişinău, înainte de a pleca pe frontul de luptă
din Crimeia 44).
Şederea marelui scriitor de mai tîr„âu în Principatele dunărene în
primăvara şi vara anului 1854 i-a lăsat o profundă impresie. El a iubit
pe romd.ni cu care a legat pretenii, mai cu seamă la Bucureşti. Indeosebi
Tolstoi a prins aici afecţiune pentru un medic, cu care se întreţinea
în lungi discuţii, de ore.
El a păstrat cu căldură amintirea acelui om pînă la adînci batrîneţi.
D. P. Makoviţki, medicul lui Tolstoi, în ultimii săi ani de viaţă, a notat
1rl. ];905 ,: „In biblioteca de la Iasnaia Poliana am găsit un exem'plar
din Schiller, (ed. Gotha, 1840).
„Această carte a spus Lev Nicolaevici mi-a dăruit-o un
doctor în Bucureşti, un român care m-a îngrijit şi m-a iubit" 45).
„Despre Bucureşti, mi-a rămas o impresie poetică - mărturisea
Tolstoi acelui~i doctor D. P. Makoviţki. „Acolo era un Corso elegant,
salcîmii albi. După viaţa din tabără şi murdărie, ern foarte plăcut. Birjarii aveau cai minunaţi şi în acelaşi timp toţi erau ruşi" 46).
11

39) Tolstoi, Co11neeB1IJ1 ... , tom. 59, p. 267.
40) Journal intime ..., I, p. 116 şi 128.
41) Ibidem, p. 116, 117, 119, 122, 124, 125.
42) Tolstoi, CmmHeHQ:.11 ... , to:n. 47, p. 11.
43) Journal intime ..., I, pp. ln-131.
44) Ibidem, pp. 1'33-157 ; T. Polner, op. cit., p. 159.
45) D. Makoviţki, HcHOII11JI1111ci<11e aaIIHCKH - Jlen ToJicro:iî:. Marnpna.'ll>r 11 Oy6JI111<au,11H (Scrisori de la Iasnaia Poliana - Lev Tolstoi. Materiale şi publicaţii), Tula,
1958, p. 184.
46) N. N. Gusev, Marepnam.r K 6Horpaq11m JI. H. ToJicToro (Materiale privind
biografia lui L. N. Tolstoi), Moscova, vol. I, p. 492.
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·

Contactul lui Tolstoi cu romanu, observaţiile asupra vieţii lor,..
istoriei lor, i-au risipit foarte repede părerile preconceputedespre acest popor, i-au ajutat să &cape de „vederea injustă" asupra lui„.
după cum notează el însuşi în memoriile sale, vedere care era „comun~
pentru toată armata şi care era împrumutată de la proştii", cu carea avut de a face pînă acum. „Soarta acestui popor este scumpă şi tristă''
- adaugă el în ~ceeaşi notă li7).
Despre români Tolstoi a păstrat o amintire plăcută toată viaţa sa.
„Poporul de acolo seamănă cu poporul rus, cu poporul cel bun rusesc''mărturisea peste mulţi ani Tolstoi 48 • rememorîndu-şi cu nostalgie anii
tinereţii, cînd proaspăt ofiţer, cu firea iute şi dornic de realizări, trăise
cît.eva luni pe pămîntul tării noastre. ·
cunoaşterea

RESUME
Les auteurs reconstituent la periode de la vie du grand ecrivain russe Leon
Tolstoi qu'il passa â Bucarest dans la premiere moitie de l'annee 1854 en sa qualite
de jeune officier d'artillerie. lors de la guerre de Crimee. Detache pour peu d~·
temps â Olteniţa aupres du commandement de la 4-e division d'artillerie, Tolstoi
revient ă Bucarest au debut du mois d'avril, charge de missions speciales aupres.
des chefs des corps 3, 4 et 5 d'artillerie du general-lieutenant. A. O. SerpuhovskL
Plus tard, il effectue un voyage commande ă travers la Valachie, la Moldavie et
la Bessarabie et, entre le 28 mai et le 13 juin, il participe ~ l'assaut de Silistra.
L'ete de l'annee 1854 retrouve Tolstoi ă Bucarest, ou, en dehors de la vie de distractions habituelle ă la capitDle, il s'occupe de lectures et met la derniere main
ă plusieurs de ses oeuvres litteraires (le Journal, commence au Caucase, l'Adolescenceet les Memoires d'un Artil!pur), tout en meditant encore ă d'autres nouveaux sujets.
(Roman d'un proprietaire foncier russe et Jdanov). 11 quitte definitivement BucaresL
le 21 juillet pour se diriger, par la Moldavie, vers le front de Crimee.
Leon Tolstoi a conserve jusqu'ă la fin de ses jours des souvenirs profonds.
de son sejour ă Bucarest P.t sur la nature hospitaliere du peuple roumain.

47) Journal intime ... ,
4~) Makoviţki,

I, p. 126.

op. cit., p. 184.
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PRECIZARI IN LEGATURA CU PATERNITATEA ROMANULUI
„DONJUANII DIN BUCUREŞTI"
de

GUIŢA

FI.OUEA

Istoria romanului românesc, incepută timid la mijlocul veacului
-trecut, îşi prelungeşte copilăria timp de cîteva decenii. străbătînd o
1ndelungată şi contradictorie perioadă de maturizare, timp în care, cu
rari excepţii, nu se ridică la înălţimea succeselor obţinute în celelalte
genuri ale literaturii. Romanul românesc are, a~a dar, nu numai o apari~iie tîrzie, dar şi o evoluţie lentă, cu dibuiri şi obstacole, care-l ftac
să cunoască adevărata maturizare de abia după primul război mondial,
la aproape un secol de la primele începuturi ale genului.
Atmosfera de efervescenţă ideologică de după 1848, accentuarea
·contradicţiilor sociale, apariţia unei lumi noi, legată de evoluţia unei
societăţi moderne, cu o problematică oomplexă, cereau o reflectare
mai amplă a realităţii, sintetizarea unor aspecte noi, variate - lucru
-ce nu putea fi realizat decît prin construcţii epice de mari proporţii.
Inţelegînd această cerinţă imperioasă, majoritatea scriitorilor fac muncă
de pionierat, scriu sau încearcă să scrie romane, teoretizează avantajele
:.genului faţă de celelalte ramuri we literaturii.
Aceste împrejurări au stimulat dezvoltarea literaturii noastre mo·derne, au favorizat apariţia primelor romane naţionale, izvorîte din ne-resitatea de a oglindi problemele majore ale contemporaneităţii, marile
lupte politice şi sociale care au brăzdat societatea românească la jumă
tatea secolului al XIX-iea.
Astfel, în jurul anului 1860, determinate, în parte, de tensiunea
luptelor politice, care au imprimat societăţii române,;ti o evoluţie „ori.ginală", apar mai multe romane, fragmente de roman sau foiletoane cu
pretenţii de „romanţ social" sau de „moravuri".
ln această perioadă au fost încredinţate tiparului, apărind fie în
volum, fie în paginile diverselor reviste, romanele: „Un boem român"
de Pantazi Ghica (1860), romanul anonim - „Donjuanii din Bucureşti"
'(1861-62), „Elena" de D. Bolintineanu (1862), „Misterele căsătoriei" de
·C. D. Aricescu (1862-63), „l\Iisterele din Bucureşti" de Ion M. Bujorearn.I (1862), „Misterele Bucureştilor" de G. Baronzi (1862-64), „Ciocoii
:80
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vechi şi noi" de N. Filimon (1862), „Ursita" de B. P. Haşdeu (1864)
precum şi; foiletoanele „O zi de fericire" de R. Ionescu, „Schiţe din
societatea romt.nească", de P. Ghica, „Doritorii nebuni" de D. Bolintineanu ş. a„ care prin prezentarea unei acţiuni mai complexe, prin încercarea, deşi timidă, de a desfăşura 31Cţiunea pe mai multe planuri,
sau prin schiţarea unor capitole ou posibilităţi de dezvolte.re, depăşesc
cadrul restrîns al nuvelei, apropiindu-se de roman.
·
Aceste sînt doar citeva din cele mai semnifi(".ative încercări, care
oglindesc, pe lîngă influenţa evidentă a literaturii apusene, o necesitate
internă, determinată de dezvoltarea societăţii româneşti, marcînd stadiul
în care se găsea literatura română, etapa „copilăriei" prelungite a romanului. Fără a fi lipsite de valoarea literară, aceste începuturi ale
genului au o incontestabilă importanţă, constituind documentul unei
generaţii, oglindind eforturile acesteia pentru rezolvarea marilor probleme care frămîntau epoca respectivă. Pierdute de multe ori în paginile unor reviste sau sub apăsarea grea a timpului, unele începuturi
ale romanului românesc s-au stins odată ou apariţia, fiind înăbuşite, de
nemunărate ori, de adaptări şi traduceri, plătind un greu tribut lipsei
de experienţă.
Printre romanele sau încercările de roman, apărute după Unire
în care sînt prezentate în mod critic diverse aspecte ale societăţii româneşti, se înscrie şi romanul neterminat „Donjuanii
din Bucureşti",
publicat între 11 decembrie 1861 ·- şi 22 ianuarie 1862 în „Indepehdinţa" 1), ziar care apărea sub direcţia lui Radu Ionescu, cunoscut publicist şi om politic, participant activ la viaţa politică şi culturală a epocii,
Romanul este precedat de o scrisoare, cu valoare de prefaţă, apărută
în ziarul „Independinţa" din 11 decembrie 1861 2), prin care autorul
anonim al „Donjuanilor din Bucureşti" îşi exprimă încrederea că-i va
fi publicat „romanţUJl", dezvoltind cu o competenţă, rară pentru epoca
aceea, o serie de obsen·aţii teoretice în legătură cu romanul în general
şi necesitatea evoluţiei literaturii noastre către „romanţ de obiceiuri",
în special.
Scrisoarea începe cu o critică vehementă la adresa luptelor politice, adevărat „virtej care întoarce şi ameţeşte sărmanele capete" ale
compatrioţilor precizînd cadrul acţiunii romanului „epoca originală
şi caracteristică" pe care ar voi să o înfăţişeze. Legînd, in mod conş.tient,
romanul de problemele ce frămintau epoca, de efervescenţa luptelor politice şi ideologice de după Unire - autorul îşi propune să creeze o
operă militantă, care să ne intereseze prin caracterul său naţional, prin
prezentarea realistă a diverselor aspecte ale societăţii contemporane.
Pledoaria pe care o iace, în această interesantă prefaţă, pentru
deplasarea preocupărilor literare către mman, singura specie capabilă
1) Romanul „Donjuanii din Bucureşti" (din care au fost publicate doar cinci
capitole) începe să apară în numărul 66-67 (11 decembrie 1861) şi continuă în numerele: 73-74, 75, W, 77, 82, 83, 84, 85-86, 87, 88 şi 89, întrerupîndu-se definitiv la
22 ianuarie 181J2.
2) Scrisoarea datează din 28 noiembrie 1861, fiind încredinţată tiparului, din
motive necunoscute, de-abia după două săptămîni.
6 -
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să oglindească plenitudinea schimbărilor din viaţa materială şi spmtuală a societăţii, izvorăşte atît dintr-o necesitate internă, cit şi din
dorinţa de sincronizare cu dezvoltarea literaturii univer.s:aJ.e, dînd, după

exemplul lui Balzac, Dickens, Thackeray, romanul nostru social „care
ne reprezinte cite o faţă numai a societăţii noastre, cite unul din
numeroasele tipuri care vedem împrejurul nostru" 3).
Susţinînd că romanul şi d.:.-ama „în timpurile noastre deţin supremaţia asupra celorlalte expresiuni ale literaturii", el arată că dezvoltarea gîndirii artistice şi a formelor d~ manifestare a ~stcia, a genurilor
literare, este istoriceşte determinată de dezvoltarea societăţii omeneşti.
„Fundul este acelaşi, ca şi în natura intimă ?. omului. dar formele s-au
schimbat"').
Epopeea şi legenda antică, corespunzătoare structurii şi mentalităţii acelei societăţi, se cer înlocuite de roman, care exprimă mult
rn:ai profund fizionomia epocii, aspectele complexe ale vieţii contemporane. „Ceea ce era simplu la începutul societăţilor - spune autorul
- astăzi s-a complicat prin civilizaţie. Viaţa nu mai este supusă unei
fatalităţi neîmpăcate care o condamnă la cele mai Cl'Ude •mferinţe, sau
:iorocllllui puternic care o strălucea prin fapte fabuloase. Oamenii nu se
mJai fac l.zsne eroi, . eroii nu mai trec lesne între zei, şi zeii IlJU mai
locuiesc Olimpul. Tigrii şi leii nu se mai îmblînzesc de sunetele armo11ioase ale lirei lui Orfeu, şi rezbelul nu se mai face pentru răpirea
unei Elene. Cop~lul, legănat şi uimit prin farmecul viselor, s-a făaut
bărbat şi caută realitatea şi viaţa pozitivă" 5).
Autorul anonim al romanului „Donjuanii din Bucureşti", dovedind
o cunoaştere profundă a literaturii universale, face constatarea că, sp1·e
deosebire de poezie, romanul este mai adecvat societăţii moderne, are
o sferă mai largă de cuprindere a vieţii omeneşti (romanul istoric, de
a11aliză şi de creaţie), „poate lua toate formele şi ne poate spune tot,
ne poate descrie tot. F'aptele mari ale istoriei, simţămintele puternice
ale sufletului, obiceiurile vieţii, romanţul cuprinde tot, exprimă tot" G).
Din cauze necunoscute, deşi autorul anunţă că a trimis redacţiei
întregul manuscris, romanul începe să apară deabia peste şase numere,
la 18 decembrie 1861, republicîndu-se scrisoarea către redacţie. Motivul
anunţat că intirzierea s-ar datora unor greşeli strecurate la prima publi~are este neplauzibil, deoarece erorile sînt aproape inexistente, cu
excepţia unor mici inadvertenţe pe care le întîlnim atît în prima cit
şi în a doua scrisoare. Cauza întîrzierii presupunem a fi faptul că
auto:rul îşi scria capitolele de la număr Ja număr, lucru ce-l determină
să mai întrerupă pentru cîteva zile (de la nr. 77 la nr. 82) publicarea
romanului.
să

„Donjuanii din
(86) nr. 66-67 (11 decembrie).
4) Ibidem.
5) Ibidem.
6) Scrisoarea care precede fragmentele romanuh.:i „Donjuanii din
lndependinţa, 1861, nr. 66-67 (11 decembrie 1861).
3) Scrisoarea care precede fragmentele romanului

Independinţa,
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Bucureşti"r

Bucureşti"„

O analiză atentă a celor citeva fragmente publicate scoate în evidenţă faptul că frazele rămase nerevăzute, uneori cu reluări şi lungiri
supărătx:>are, sînt la prima înseilare.
Odată cu întreruperea apariţiei ziarului „Independinţa", din cauza
greutăţilor materiale (22 ia..'1.uarie), încetează şi publicarea romanului
„Donjuanii din Bucureşti".
Tn noua serie a ziarului, începută la 22 noiembrie 1862, preocuparea pentru continuarea romanului dispare, dat.ă fiind schimbarea
orientării publicaţiei, care începe să graviteze în orbita presei anticuziste.
De soarta capitolelor nepublicate din roman, despre care se spune
în scrisoarea - prefaţă că au fost trimise redacţiei, nu mai aflăm nimic,
fapt ce ne facf' să credem că nu au existat în realitate, autorul, prins
după 1862 în tumultul luptelor politice ale epocii, părăseşte definitiv
preocuparea pentru desăvîrşirea romanului
Rămas mai mult în fază de proiect, din care s-a publicat doar
cmd capitole, romanul „Donjuanii din Bucureşti" se înscrie printre
cele mai importante opere ale vremii, mai ales prin problemele teoretice
dezbătute în scrisoarea - care-l precede.
Uitat, aproape cinci decenii, în paginile ziarului Independinţa, romanul a fost scos la iveală şi atribuit lui Ion Ghica, de către Eugenia
Carcalechi, prin articolul său „Despre două scrieri necunoscute ale lui
lor. Ghica", apărut în „Arhiva" din Iaşi, în anul i906. Ipoteza emisă,
fiind susţinută şi de G. Bogdan Duică 7) şi N. Iorga 8), a impus pe Ion
Ghica, aproape patru dect:nii, ca autor al ,,Donjuanilor din Bucur~ti".
Eugenia Carcalechi şi apoi G. Bogdan Duică semnalau, pe bună
dreptate, existenţa unei schiţe de roman a lui Ion Ghica care s-a pierdut
înainte de publicare. 9> De aceia, pe baza unor deducţii insuficient de
convingătoare ei susţineau că fragmentul de roman „Donjuanii din
Bucureşti", publicat după mai bine de un deceniu de la pierderea schiţei
de roman amintite, ar fi opera rătăcită a lui Ion Ghica.
Argumentele aduse, în sprijinul ipotezei emise, nu porneau, însă,
de la o analiză atentă a romanului şi a epocii în care a apărut, fiind
bazate mai mult pe unele date insuficient interpretate şi pe unele asemănări aparente ca : „spiritul fin de observaţie şi de umor" care apropie
romanul de scrierile lui Ion Ghica, precum şi prezenţa acestuia, cu
unf'le articole de economie politică, în paginile „Independînţei". (Eugenia Carcalechi) sau „stilul romantic, cu descripţiunea aprinsă byroniană",
fondul de idei sociologice specifice lui Ion Ghioa şi preferinţa acestuia
de a cita autori antici alături de cei mai moclerni (G. Bogdan Duică).
7) G. Bogdan-Duică, „Un roman de Ion Ghica". Semănătorul, 1906, nr. 17
(din 16 aprilie).
8) N. Iorga, Istoria literaturii româneşti din veacul al XIX-lea (despre „Alte
romane"), ·p. 310-312.
D) Istoria schiţei de roman rătăcită de Ion Ghica, în graba plecării sale la Constantinopole şi eforturile făcute de acesta, precum şi de prietenii săi V. Alecsandri
şi D. Bolintineanu, de a o găsi este expusă pe larg în articolele citate ale
Eugeniei Carcalechi şi G. Bogdan-Duicâ şi în articolul lui D. Păcurariu „1n legă
tură cu începuturile romanulut. românesc", Steaua, 1956, nr. 2.
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Efortmile ulterioare ale lui N. Iorga de a găsi noi probe care să
ateste dreptul de autor al lui Ion Ghica, asupra romanului „Donjuanii
din Bucureşti", nu conving, rămînînd în sfera unor consideraţii prea
generale ca : ,,e lucrarea unui om învăţat" ... ; „a unui critic aspru ... "
„se vede cugetarea cu:npătată a unui seriilor de oarecare vîrstă" etc.
Cu toate acestea cercetările ulterioare asupra operei lui Ion Ghica lC)
sau în legătură cu începuturile romanului românesc 11), fără a aduce
a1te date mai convingătoare care să confirmP, dreptul de autor cil acestuia asupra romanului public2t în .Jndependinţa" - au prelu~t aceiaşi
eroare, provenită - aşa cum arăta G. Călinescu - „dintr-o documentare
superficială ş1 o insuficientă analiză critică a documentelor ... "
O contribuţie importantă la redeschiderea dosarului de patE-rnitate
asupra romanului ,.Donjuci.nii dh Bucuresti" a adus-o G. Călinescu argumentînd sigur ;;i convingător imposibilit,1tea atribuirii acestuia lui
Ion Ghica. 12)
Deşi nu se descoperise încă schiţa de „romanţ" oierdută de Ion
Ghica 13), în graba plecării sale la Constantinopole, G. Călinescu a combătut cu argumente de necontestat, teza susţinută pînă atunci că aceasta
ar fi una şi aceiaşi cu romanul publicat în ,Jndependinţa".
El sesi~ corespondenţ::t ideilor din scrisoarea - prda\,ă a „Donjuan!,!Q!:_ din Bucureşti" cu evenimentele din primii ani de după Unire,
susţinînd că romanul din ,Jndependinţa" este scris in 1861, de cineva
care cunoaşte profund evotuţia societăţii româneşti, dezvoHarea fennmenului literar al epocii.
Pe baza unei succinte analize a fragmentelor de roma:n publicate
în „Independinţa", criticul trăgea concluzia că stilul imperfect, conţi
nutul de idei confuz şi mai ales critica radicală la ad1·esa „epidemiei
politice", nu erau caracteristice operei lui Ion Ghica.
Cercetările ulterioare şi în special descoperirea de către D. Păcu
rariu a manuscrisului pierdut al romanului lui I. Ghica, au infirmat
definitiv o confuzie ca1·e a durat aproape o jumătate de secol din lipsa
„examenului critic" şi a aprnfundării tuturnr surselor legate de împrejurările în care au apărut capitolele „Donjuanilor din Bucureşti" în
ziarul „Independinţa".
10) N. Georgescu Tistu, Ion Ghica - scriitorul, Bucureşti
Boitoş Introducere la ediţia
„Scrisori către V. Alecsandri de
Jţucureşti 1947, I. Manole Prefaţă la ediţia „Scrisori către V.
Ion Ghica", Bucureşti, ESPLA, l:J53 etc.

piu

1935, OlimIon Ghica",
Alecsandri de

11) T. Vîrgolici, lnceputurile romanului românesc, 1963, Silvian IosiCescu
In jurul romanului, 1959. Şt. Cazimir, antologia „Pionierii romanului românesc",
1962, AL Piru, „O sută de ani ele roman", în Viaţa Românească, 1957, nr. 6.
12) G. Călinescu (Aristare), „Romanul lui Ion Ghica", Naţiunea, nr. 478,
1947, din 27 oct„ p. 2.
13) Romanul pierdut de I. Ghica este descoperit de D. Păcurariu printre
manuscrisele acestuia aflate la Biblioteca Academiei R.S.R. (Vezi D. Păcurariu
Cîteva precizări si date noi referitoare la „romanul" lui I. Ghica, Analele Universităţii C. 1. Parhon, seria ştiinţe sociale, filologice, nr. 10, (1957).
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Astfel că anonimatul învăluie, din nou, figura misterioasă a scriitorului care şi-e abandonat încerearea de a creiona o schiţă critică
a societăţii româneşti, aşa cum susţinuse în. scrisoarea care precedlea
capitolele publicate.
Înce1 cînd să descopere după un secol pana care să semneze o operii
neterminată, dar foarte interesantă, G. Călinescu 14) combate pe cei care
susţineau ca autor al romanului pe Ion Ghica emiţînrl ipoteza, acceptată
ulterior în mare măsură ca sigură, că este al lui Pantazi Ghica.
Studiile sale publicate după aceea precum şi contribuţia altor cerC€tatori. în legătură cu începuturile romanului românesc, nu au adus
noi dovezi pentru aprofundarea ipotezei emise, fapt care face ca o
analiză mai atentă a particularităţilor artistice şi ideologice ale ·romanulm publicat în „Independinţa" să fie necesară.
ln articolul său, G. Călinescu socoteşte că romanul publicat în
„Independinţa este al lui Pantazi Ghica, deoarece ziarul era „inspirat
în mod vădit de fraţii Ion şi Pantazi Ghica" 15), iar ultimul fiind printre
colaboratorii frecvenţi ai ziarului, ia în cele din urmă conducerea redacţiei. Nu se precizează însă, perioada în care fraţii Ghica· îşi desfăşoară
activitatea la „Independinţa". Ori, cu mult înainte de 1861, anul apariţiei romanului, fraţii Ghica încetaseră de a mai exercita vreo influenţă
asupra orientării ideologice a ziarelor „Dîmboviţa" şi „Independinţa".
In primul an de apariţie a „Dîmboviţei", fraţii Ion şi Pantazi
Ghica aveau un rol hotărîior în redacţie, ultimul fiind printre cei mai
activi colaboratori, cu o activitate literară şi politică diversă (foiletoane„
articole despre literatură şi teatru, urzicării, cronica artistică şi cronica
internă etc.). Ulterior, şi în special după actul Unirii, entuziasmul lor
se stinge treptat, cohborarea lui Pantazi Ghica la acest ziar devine din
ce în ce mai sporadică, p~ntru ca după 9 aprilie 1~60 să înceteze
definitiv.
·
Ac~astă absenţă, care nu putea fi determinată decit de unele mo~
tive de natură politică, face ca timp de un an şi trei luni (ianuarie 1859
-- . aprilie 11860) numele lui Pantazi Ghica să apară doar de zeoo ori.
în paginile ziarului şi atunci, deobicei cu articole literare şi · despr~
mişcarea teatrală, care nu veneau în dezacord cu linia politică a acestuia,
Era vorba, în mod clar, de un dezacord politic, care a dus. la
încetarea pentru totdeaun:i a influenţei, exercitate de fraţii Ghica, asu-;
pra ziarului.
Deosebirile de vederi politice dintre fraţii Ghica ~i ziar se adîn"
cesc dupa 7 ma.i 1860, cînd D. Bolintineanu cedează conducerea redac-.
tiei lui Radu Ionescu, „unul ciin junii români ce au făcut studii rîn litere.
în Francia, scriitor şi poet român de distincţie'' 16). Luptător consecvent
pentru .unire şi sprijinitor al reformelor lui Cuza, în această ·perioadăt
tînărul ziarisL r,ra adversarul neîmpăcat al politicianismului de culise.
H) G. Călinescu (Aristarc), „Romanul" lui Ion Ghica, Naţiunea, 1947, nr. 478
(27 oct.), p. 2.
15) G. Călinescu (Aristarc) articolul citat.
16) D. Bolintineanu, InşWnj.are, mmbeviţa, ·1860. nr. 56 (U.· mal) p.· 1.
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şi al celor care complotau împotriva domnitorului şi a ţării, in fruntea
cărora se găseau şi fraţii Ghica.
Activitatea ziarului „Dimboviţa", linia lui ideologică este continuată de ziarul „Independinţa", care apare la 25 oct. 1860, sub aceeaşi
redacţie a lui Radu Ionescu. Nici după această dată, Panta.zi Ghica
nu colaborează, fiind absent total din paginile ziarului pînă la 9 aprilie
1863, cînd Radu Ionescu, prins in mrejele politicii, este convertit şi atras
de opoziţie, părăsind „Independinţa", pentru a trece redactor la „Ro-

mânul" lui C. A. Rosetti.
ln aceastâ perioadă, odată cu plecarea din redacţie a lui R. Ionescu şi schimbarea profHului ideologic al ziarului, Pantazii Ghica devine
principalul colaborator al „Independinţei Homâne" şi, nemărturisit, redactorul ei responsabil. Nu încape îndoială că mina care a reu.c~it să dea
o nouă orientare „Independinţiei Române" - este a lui Pantazi Ghica,
despre care se spunea, cu prilejul unui proces de pi;esă, că „este redactorul politic al jurnalului Independinţa, el răspunde publicului, partidului liberal şi naţional al ţării, opiniei publice, de ideile, politica, principiile şi credinţa naţională a foaei noastre" 17).
Pantazi Ghica, preluind redacţia, il?i arată dezacordul faţă de
activitatea fostului redaotor şi faţă de orientarea ideologică pe care acesta
a dat-o ziarului. „Ne pare că de la trecerea acestui jurnal şi pînă acum
sub o redacţiune nouă, am dat destule dovezi de moderaţiune, şi putem
zice că am fost chiar sobri în materie politică." 18), iar în unul din ultimele numere ale ziarului - afilma : „Fostul redactor al „Independintei
Române", unul Clin bănuitorii noştli, şi din cei care ne acuză de inconsecvenţă politică, ştie că la inceputul milllisterului Creţulescu, organul
său de publicitate bătea-n apele acelui minister... " 19).
Arr! insistat, pe larg, asupra profilului ideologic al ziarelor „Dîmboviţa" şi „Independinţa", precum şi asupra raportului pe care fraţii
Ghica l-au avut cn ele, pentru a sublinia fapM că ei au exercitat o
influenţă hotărîboare asupra acestora înainte de 1860 şi după 9 aprilie
1863. In perioada 1860-181l3, cînd sînt conduse de Radu Ionescu, absenţa
lui P. Ghica din paginile lor, colaborarea sporadică a lui Ion Ghica,
dnar cu citeva articole ~onomice, dovedeşte neconcordanţa părerilor
acestora cu linia ideologică a celor două ziare, antipatia lor faţă de
adivitatea desfă.'?urată de redactorul responsabil, în sprijinul reformelor
sociale şi politice ale lui Alex. Ion Cuza.
Constatarea făoută de G. CăHnescu, în legătură cu activitatea desfăşurată la „Independinţa" a lui Pantazi Ghica, este îndreptăţită, dar
se referă la o altă perioadă decît cea în care a apărut fragmentul de
roman „Donjuanii din Bucureşti".· Este, deci, puţin probabil ca Pantiazi
Ghica. absent din paginile „Independinţei" timp de trei ani, să încredinţeze Zli.arului un manuscris, cu rugă,rp.intea de a fi publicat anonim.
F...xistau motive suficiente, de ordin politic şi personal. pentru ca autorul.
dacă ar fi P. Ghica, să fi publicat ro~Ul·in alţcj. :revistă.
1863, nr. 6-7, (1 sept.)
Ibidem, 1863, nr. 38, (18 mai)
19) Ib•dem, 1863, nr. 77. (1 noiembrie).
17) Independinţa Romdnă,

18)
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In scrisoare care ţine loc de prefaţă, autorul anonim al romanului
redactorul responsabil al ziarului o ati:tudine admirativă,
aprecieri elogioase în legătn..tră cu pregătirea şi obiectivitatea arestuia, contrare părerilor lui Pantazi Ghica despre Radu
Ionescu.
De altfel, nici critica vehementă a politicianismuilui, devenit o epi<iemie după Unire, pe care o face autorul „Donjuanilor din Bucureşti"
·nu este a lui Pantazi Ghica, cunoscător al culiselor opoziţiei, moderat
şi contradictoriu în politica ce o desfăşoară. El nu putea să aibă o con·cepţie politică atit de radicală, rnai ales că unele pagini vizează, în mod
clar, pe cei nemulţumiţi de domnia lui Cuza, pe cei ce urzeau pl!anmi
ascunse împotriva domnitorului. în fruntea cărora se afla frarele său,
lon Ghica.
In scrisoarea amintită autorul aprecia că romanul trimis spre publicare e.5te o încercare şi că : ,.Mulţi se vor mira, fără îndoială, că mă
<>cup de observarea obiceiurilor şi cu scrierea unui romanţ, pe cînd
-ocupaţiunea generală este politica ... " 20),
In finalul aceleaşi scrisori declara cu modestie : ,Jzbit d-această
originalitate (a societăţii româneşti n.n.), m-am încercat a scrie un
Tomanţ d-obiceiuri : nu este încă o scriere, este o încercare, şi astfel
~ă iie judecată".
Din pasajele citate re.ise că autorul este la prima încercare de
roman, lucru vizibil şi din lipsa de experienţă cu care este condusă
acţiunea şi poate cauza -pentru care romanul nu este dus pînă la sfîr~it.
"'Timiditatea cu care autorul păşeşte pentru prima dată într-un astfel
-de gen nu era proprie lui Pantazi Ghica, scriitor, la aceea dată, dacă nu
<:onsacrat, foarte cunoscut în societate.
Trebuie să ţinem seama şi de faptul că pînă la 1861, cînd apar
primele capitole din „Donjuanii din Buoureşti", Pantazi Ghica publicase:
„Cămătarul" şi nuvela „O Lacrimă a poetuilui Cirlova" (1858) precum
~i romanul „Un boem român" (J 860).
Dacă autiorul anonim ar fi unul şi acelaşi cu Pantazi Ghica, nu
văd de ce ar fi mai surprins faptul: că se ocupa cu scrierea unui roman
-de obiceiuri, aşa cum arăta în scrisoarea adresată redacţiei, care precede
-caipito4;lle care au ·apărut din ,;Donjuanii din BucuJ."e'Şti".
Abandonarea romanului, după primele capitole, nu era motivată
pentru un scriitor ca Bantazi Ghica, care s-a ocupat de literatură şi după
1861 şi caJ"e nu obişnuia. să-şi părăsească operele neterminate ,şi ne·semnate. ·Articolele şi foiletoanele, urziCăriiJ.e şi memoriile de călătorie·
publicate de Pantazi Ghica în Dimboviţa şi In.dependinţa Română (în ~
rioada in care a activat 1:a aceste reviste) sint lucrări terminate şi semnate, marcind o continuitate a.preocupărilor scriitorUilui.
Acţiunea propriu-zisă a romanului din „Independinţa" este pre-cedată, oa şi alte scrieri" ale epocii, de liungi consideraţii generale asupra
societăţii sau a unor caractere specifice acesteia. Astfel de introduceri
faţă de
făcind unele

are

!O) lndepenălnţa, 1861, nr. SG-67 (11 decembrie) :fragmentele romanului anonim ,,Donjuanii din Bucureştiu,
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Scrisoarea care precede
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menirea de a aviza pe cititor asupra problemelor esenţiale dezîn roman şi a motiva importanţa subiectului tratat.
Scrise sµb influenţa unor modele străine, cele mai multe din aceste
opere împrumutau şi modalitatea de a intra în acţiune. sa .i de a o
prezenta în mod teoretic.
Semnalîind un asemenea procedeu şi în alte opere ale lui Pantazi
Ghica, G. Călinescu trăgea concluzia că romanul „Donjuanii din Bucureşti" este al acestuia. deoarece începe în aceiruşi manieră.
Un asemenea argument însă nu poate atesta dreptul de autor asupra „Donjuanilor din Bucureşti", deoarece procedeul, frecvent ir. epocă,
nu ei:a propriu numai lui Pantazi Ghica, ci şi altor începători ai genului.
Prima încercm·e de roman •.Tainele inimii" de M. Kogălniceanu. este
precedată de un capitol introductiv în ~are ne este prezentat, pe larg,
cadrul şi .atmosfera în care se va desfăşura acţiunea, dindu-se preţioa.s~
informaţii despre Iaşi, locuitorii şi obiceiurile sale .
. .: . Up. asemepea. procedeu, de rezumare teoretică, în prolog. a ac·ţiuriii şi de caracterizare a personajelor. îl întilnim şi la V. A. Urechia,
în ,„Logofătul Baptiste Veleli", Alex. Cantacuzin în „Serile de toamnă
ia·ţărâ"; D. Bolintineanu în „Manoil" şi „t:lena" şi chiar la N. Filimon
'!Ciocoii vechi şi noi".
· . ·Această modalitate artistică traducea lipsa de experienţă a scriitorilor, expunînd în mod teoretic ceea ce. din cauza greutăţilor de
pionierat. nu puteau înfăţişa cu mijloacele literaturii. Acest lucru este
oglindit şi în scrisoarea prefaţă a romanului „Donjuanii din Bucureşti" .
. G. Călinescu remarca în articolul său că fragmentul de roman
şi mai ales scrisoarea prefaţă cuprinde o serie de idei pe care nu putea
să le fornnuleze decît un specialist în probleme de artă. cu o bogată
cultură şi o informaţie la zi. un cercetător minuţios şi competent în
critică şi teorie literară.
Deşi şi-:a încercat condeiul în diverse
domenii ale literaturii,
Panta.zi Ghica, preocupat mai mult de petreceri <lecit de studiu, n-a
dovedit niciodată predilecţie pentru ::isemenea probleme de estetică, interes pentru aprofundarea fenomenului literar al vremii. Articolele sale
critice publicate în „Dimboviţa", „Independinţa Română", „Literatorul"
ş.· a. au mai mult caracterul unor consideraţii generale sau polemice,
fără a pătrunde esenţa problemelor abordate. Dind, uneori, dovada unui
scriitor de talent, el este cunoscut în epocă prin pregătirea sa superfidală, prin puţinele cunoştinţe culese la întîmplare dcin cultura fran.ceză, despre care I. L. Caragiale consemna : „Dumnezeu să-l ierte de
'toate versurile şi de toartă proza cu care a înavuţit tînăra noastră literatură, de toate discursurile pe care le-a pronunţat, pe rînd în cele
două camere şi-n întruniri publice" 21).
în acelaşi articol I. L. Caragiale releva foarte caustic predilecţia
lui· Pantazi Ghi.'ca pentru viaţa aventuroasă şi lipsită de pi;ecicupări
:serbase,
prezentînde-i
ca. pe
„un tînăr' boer:·:: pe
atît de
.urît şi_ de. zevzec
...
.
.
- . ·„
. '
,:
:· .
, ··,
•,
1

în

21) I. L. Caragiale, Opere, vol.. IIJ, 1962, p. 16. "'.'""" „Dii'). . ca,re
'inetoc:la chinorozului nu-i atîf de re·centă pe cit ·s-ar păf'ea".:"
„
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pe cît era fervent (pasionat), sau „ghebosul, înamoratul, gătit, pomăduit
profil, oricît de nedrept îngroşat, ne dă
;?i a culturii lui Pantazi Ghica, care nu-J
puteau releva ca pe un specialist profund în probleme de estetică ~·
istorie literară.
Scrisoarea - prefaţă a romanului „DonJt~anii din Pucure5ti" repre7intă un studiu de estetică; original şi prnfund, care nu putea li
scris decît de un om aşezat, C\ 1 o pregătire sist~mc.tică, avid de cultură
şi temeinic informat în probleme de literatură universală, trăsături carenu-1 caracterizau pe Pantazi Ghica.
Autorul „Donjuanilor din Bucuresti" dovedeşte nu numai un in-teres deosebit pentru problemele de critică şi istoria literară, ci şi o„
informare la zi, o inţelegere complexă a particularităţilor creaţiei unormari scriitori ca : Balzac, Dickens, Thackeray etc.
Caracterizarea concisă, dar deosebit de profundă, a realismului şi·
a particularităţilor de creaţie a acestora, dovedeşte pregătirea literară_
şi competenţa pe care o are autorul în abordarea problemelor teoretice~
Obiceiul de a cita, de a imita sau de a aduce ca exemplu, în susţinerea
unor probleme teoretice ale literaturii,_ o serie de scriitori din literatura:
universală, dovedeşte prestigiul pe care-l aveau modelele asupra lite-raturii noastre, încă tînără, care nu impusese nişte autorităţi naţionaleîn mat-t>rie.
·
Un asemenea obicei îl întîlnim şi la Pantazi Ghica care în pre-faţele unor opere şi în unele articole, citează sau face referiri la seri~
it(Jri din literatura universală. Enumerarea, uneori abuzivă, 3 scriitorilor-şi artiştilor străini dovedeşte mai mult contactul său cu cultura europeană, decît cunostinţe sigure. Lipsit de pregătire specială el nu pute[l
să dea judecăţi de valoare î~ literatură, muzică, arte, arhitectură etc~
O s•lccintă analiză, în această direcţie, va scoate în evidenţă faptuI
că apelul la literatură universală este lci_ Pantazi Ghica mai mult C>
manieră, o modalitate formală, fără a intra în detaliul interior al artei_
fiecărui scriitor citat. a intui originalitatea creat-iei acestuia. Observaţiile pe care le face asupra unor scriitori . sint superficiale şi naive,
frizînd uneori ridicolul. Astfel, Balzac este „acel filozof al omenirii
care a descris viaţa Şi societatea în duioasa ei realitate", Al,ex. Dumas
„zeul romanţului istoric, Herculul
şcoalei
romantice",
„Henri_
Murger, Alfons Car 2 2) acei poeţi ai 'inimei care leagănă sufletul
~i exaltă imaginaţiunea", iar V. Hugo este „atletul versificatiri". 23 Aceleaşi generalităţi, mărturisind o lipsă de pregătire, le întîlnirri .. şi în
observaţiile lui despre fon Eliade Rădulescu şi Bolintineanu„ Eliadeeste „ ... acel atlet al traducţiunilor în· limba română, acel V. Hugo .al
f>Oeziei noastre", iar Bolintineanu „copil răsfăţat aJ Parnasului... regele-poeziei noastre a cărui liră sonoră şi dulce face-. gloria ţării. 24) Nimic'
şi parfumat". Un asemenea
totuşi imaginea preocupi:'dlQr

22)- Henri Murger, scriftor francez, 1822-181ll, autorul „Scenelor din via:,ade boem" ; Alrhonse Karr, scriitor francez, 1808-1890, pamfletar spiritual;- auto=
rul „Viesilor". . .
_
_ ,
.
- 23) Pantaz(Ghi~. Un boem român, (Precuvfotare ,- Boemi~).
- ,,
2~) Pant?zi Q-hica, Of: •. cit1, p. ~-
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!Precis, 111m1c concret, în definirea originalităţii şi a modalităţilor de
-creaţie a acestora.
Referiri la : Rafael, Balzac, Dickens, Moliere etc. întîlnim şi în
„,Donjuanii din Bucureşti", dar aici observaţia este mai la obiect, pă
trw1derea fenomenului artistic este mai fină, descoperind în autorul
.anonim un cunoscător profund al problemelor de literatură şi artă.
Dintre colaboratorii „Independinţei" o asemenea pregătire în pro·bleme de filozofia artei si literatură universală o dovedeste Radu Ionescu, redactorul responsabil al ziarului, despre ccire umil din primii
.:săi biografi, V. Gr. Pop, pomenind de seriozitatea studiilor sale şi de
.inclinaţia lui pentru filozofie, spunea că : „Acolo (în Franţa) studia
filozofia, ocupîn.du-se mult şi cu literatura universală". 2?i), De altfel, stu·1"1iile sale uliterioare ni-l arată ca pe unul dintre oei fnai competenţi
-cercetători în probleme de · estetică şi istorie literară,
despre care
N. Iorga oonsemna că „meritele sale nu sînt nici în poezie, nici în politică ci în critică". 26)
în această perioadă în care apăreau fragmentele romanului „Donjuanii din Bucureşti", Radu Ionescu scrie aproape singur întregul ziar,
<lesfăşurînd o activitate foarte diversă : de scriitor, critic şi istoric lit.erar,
-critic teatral şi comentat.or competent al evenimentelor sociale şi poli-tice ale epocii. El publică aici, fără să semneze, multe articole politice.
poezii şi încercări în proză, avînd coll.'?tiinţa că vor fi identificate cu
:il·estul operei sale prin simpla prezenţă în paginile ziarului al cărui
·cedactor şi îndrumător ideologic era.
Păstrînd misterul în jurul automlui, aceiaşi soartă o are şi romanul
neterminat „Donjuanii din Bucureşti" - care aparţine, ca şi alte înceroeări în proză publicate în acelaşi ziar, 1ui Radu Ionescu.
Deşi: pe nedrept neglijat ori de cite ori s-a luat în discuţie problema ·pat.emităţii romanului publicat în „Independinţa", asemănări
Evidente de ordin stilistic şi ideologic între roman şi restul operei lui
H.adu Ionescu, atestă dreptul de paternitate al acestuia, înlăturînd o
.eroare care a durat aproape un secol.
Scrisoarea adresată de autoruil. anonim redactorului ziarului, cu
nigămintea de a-i publlca romanul, infirmă numai aparent dreptul de
ipatentltate al lui Radu Ionescu, deoarece o asemenea mistificare literară, de n~tură romantică, era la modă în epocă. Ca-ruri asemănătoare
:pot fi citare destul şi cum autorul „Donjuanilor din Bucureşti" nu-şi
propunea să fie original, să se emancipeze de „modelele" literaturii
·universale, s-ar putea să fie o regizare abilă care să a'llCUn.dă teama
incepătonrln.li că nu va reuşi să realizeze cu mijloacele romanului, ceea
-ce şi-a propus.
Un asemenea procedeu, care învălue in mister : figura autorului
:intransigent al acestei schiţe critice· asupra societăţii· rom'âneşti, era determinat şi de greutăţile financiare în care se zbătea ziarul, fapt ce
1

V. Gr. Pop, Conspect asupra Zfterature! romane 11 Hteraţllor rl dl la înpîn4 a;rf în ordine cronologică; 1-11 (2 vol.), Buc., 117~1870.
26) N. Iorga, Istoria literaturet rom4neştl din veacul ol XI X ·IH, p. 29:1.

25)

ceput
~o

şi
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obliga pe redactorul responsabil al acestuia să adopte uneori o linie moderată în critica ce o făcea împotriva unor fenomene negative din
societatea timpului.
O critică atît de radicruă a tuturor aspectelor vieţii contemporane,
analiză ialitransigentă a profilului moral al „liberalului nou", a vieţii
parazitare şi cosmopolite a saloanelor, urale „nu ştiu a recita o singură
poezie naţională... şi unde nu ştiu a vorbi frumoasa lor limbă românească" 27), ar fi îndepărtat pe unii dintre colaboratori şi abonaţi, aducind autorului şi deai şi ziarului prejudicii.
Obiceiul de a nu duce pînă la capăt operele începute şi de a prefera
anonimatul, din diferite motive, este al lui Eadu Ionescu. care privea
activitatea sa de scriitor mai mult ca un exerciţiu. De altfel, firea nesta-·
tornică a celui care fusese anunţat un poet de talent şi un p~trunzător
critic literar, H va face să abandoneze o carieră literară strălrucită, în
favoarea activităţii politi~e şi ziaristice.
Romanul este întrerupt la 22 ianuarie 1862, cind din cauza unor
greutăţi finandare, ziarul este suspendat pentru zece luni. Perioa-3.a
de întrerupere a ziarului marchează o deplasare a ideilor politice şi a
activităţii lui Radu Ionescu către opoziţie, fapt care-l va duce, în curind,
în tabăra adversarilor lui Cuza. La reluare, acesta este prins, din păcate.
-din ce în ce mai mult în vîrtejul luptelor politice, nu se mai ocupă
de literatură, uitîndu-şi sau părăsindu-şi, cu bună ştiinţă, romanllll început.
Poate că abandonarea romanului „Donjuanii din Bucureşti" este
determinată de motive politice mult mai serioase, mimetismul politic
al autonI1ui, care nu poate fi altul decit Radu Ionescu, nu se mai potrivea cu vechile idei critice la adresa politicianismului de culise, întilnite în roman, determinîndu-1 pe autor să-şi renege propriile convingeri.
Argumentele care piledează în favoarea paternităţii lui Radu Ionescu sînt întărite şi de faptul că acesta îşi mai încearcă pana, cu
intenţiJa de a scrie o nuvelă, pe care o abandonează, prins ca şi cu
„Donjuanii din Bucureşti" - în clocotul luptelor politioe.
Astfel, soarta nuvelei „O zi de fericire" pare a fi asemănătoare
-cu a romanului din „Independinţa". Apărută la aceiaşi rubrică „foileton", în ziarul „Dîmboviţa", în mai - iunie 1860, şi apoi reluată în
~,Independinta" 28) nuvela este întreruptă, fie datorită faptului oă scriitorul este prins cu 811.te ocupaţii, fie că, lipsit de ~rienţă nu poate
conduce, pină la capăt, firele unei acţiuni epice masive.
Nu ouooaştem motivul abandonării definitive a nuvelei. Poate condiţiile grele în care lucra scriitorul, fiind nevoit să suspende activitatea
ziarului pentru aproape cinci luni, S8IU poate, aceiaşi neglijenţă ,,manifestată faţă de opera sa literară, pe care o întîlnim şi în cazul „Donjuanilor din Btlcureşti ".

'°

27)

„Donjuanii din

Bucureşti", lndependinţa,

nr. 77., 1861.

21'1) Republicarea nuvelei, cu unele modificări neesenţiale, în numerele 2, 4

:şi 7 (din oct.-nc,lembrie 1860)
intenţia, anunţată de autor, de

în ziarul ,..Independinţa", nu este justlflcatl decît în
a o continua.
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Incercînd şi de data aceasta să păstreze mister în jurul autorului.
primul capitol al nuvelei „O zi de fericire" apare nesemnat şi precedat
de o introducere a redactorului în care se arată : „Un runic· mult iubit
care s-a stins consumat d-un rău ascuns ş-a cărui dulce suvenire nu va
peri decît cu mine, mi-a încredănţat citeva fragmente şi impresiuni
care să-mi aducă aminte de dinsut La public astă-zi numai pentru a
arăta cit poate suferi o inimă nobilă fără a se plinge, fără a se dec;r.uraja. N-am aflat nici un titlu în manwcript, veţi vedea la fine pentru
oe i-am dat pe acesta". 29)
Oapttolele următoare, publicate în „Dimboviţa" sînt semnate cu
iniţialele R. I., iar la reluare în „Independinţa" Radu Ionescu îşi arată
intenţia de a continua nuvela, lucru ce ar fi constituit o impietate dacă
nu i.,-ar fi aparţinut.
Asemănătoare şi ca manieră ou „Donjuanii din Bucureşti", nuvela
incepe cu cîteva capitole în care autorul face expunerea teoretică asupra
dorinţei stare „sufletească foarte vie şi neînţeleasă", - care l-a
dominat, încă din copilărie, pe eroul principal. Acţiunea propriu-zisă.
desfăşurarea epică a evenimentelor, este precedată de o lungă prezen-·
tare a biografiei eroului, insistîndu-se asupra anilor frumoşi ai adolescenţei. „Intrasem în al două-zecilea an al virstei mele ; vîrsta cea ·
mai frumoasă, cea mai incintătoare din viaţa unui om. In areastă vîrstfl
se formează visele cele mai desfătătorie, ·v-isuri zîmbitoare, de fericire
senină şi durabilă, de viitor strălucit şi triunmfător, mii de proecte care
de care maii răpitor prin lumea magică ce desfăşoară în imaginaţia.
noastră„." 30)
In capitolul din „Donjuanii din Bucureşti" unde autorul pr:ezina
portretul donjuanilor se intîlneşte un pasaj asemănătnr in legătură cu
adolescenţa. „Este o virstă în viaţa omului, plină de farmec şi poezie
de vise frumoase şi de speranţe zimbitoare: este o vîrstă în care bucuria
nu se stinge nici odată, în care amorul vesel şi rîzăf.or revarsă plăo~ile
sale suave şi curate, în care entuziasmul pentru tot ce este frumos,.
mare, nobil, este focul sacru care o însufleţesc; această vîrstă pentru
care viitorul deschide un amor o lume radioasă şi încîntătoare, ace::istti
vîrstă fericită· este tinereţea.„" JL)
· Corespondenţe de idei, de stil şi de limbă. care merg uneori pma
la identitate se pot stabili cu uşurinţă între „Donjuanii din Bucureşti"
şi alte opere ale lui Radu Ionescu. Ne vom mărgini în cele ce urmează>
să semnalăm doar cîteva, care pun şi mai mult în evidenţă unitatea
ideologică şi stilistică a romanului din „Independinţ8" cu restul opere_:
lor· lui Radu Ionescu, şi deci dreptul de paternitate, incontestabil, a!
acestuia.
Astfel, în studiul „Doamna Dora D'Istria", publicat în' „Revista
Română'" din iulie 1861, scriitorul arată că politica a devenit o preocu...:
pare generală a socidăţii noastre şi supune unui aspru rechizitoriu, pe
cei ce urmăreau satisfacerea nevoilor particulare, în detrimentul inte211) · Dimboviţcr,

„F.oiletom1l ", anul :n (1860), J.8 mai .

. 31\) Dîmbovitcr, „O zi de feridre",anul .II (1860), 18 mai.
31) Jndependinţa,
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reselor naţionale. „Cu această ocazie (a studiului n.n.) nu putem trece
cu vederea trista indiferenţă care domneşte la noi pentru orice producţiune literară. Toată lumea este mişcată de luptele politice; şi nu am
:zice nimic cînd aceste lupte ar avea de scop organizarea, mărirea şi
întemeierea naţionalităţii române. Dar din nefericire nu este acesta adevăratul scop, şi nu mai voim a vorbi aici despre ceea ce deşteaptă
:şi aprinde atîtea ambiţiuni, interese şi pashmi, a căror luptă paralizează
orice nobilă încercare de a merge înainte, atrăgind spiritele către dezvoltare morală ţ;i intelectuală". 32)
Dezacordul faţă de „epidemia" politică dominată în epoca Unirii
:;,;i după aceea, este exprimat şi in scrisoarea publicată înaintea romanului „Donjuanii din Bucureşti"... ocupaţiunea generală este politica,
da, toţi se ocupă cu politica, şi nu voi cădea în apastazia d-a zice că
politica nu este un lucru interesant şi folositor; dar dacă nu mă însel,
politica a ajuns o boală, o epidemie, un vîrtej care întoarce şi ameţeşte
sărmanele capete ale iubiţilor mei compatrioţi şi mîndri strănepoţi ai
lui Mihai Viteazu şi Ştefan cel Mare". 33)
Idei asemănătoare întîlnim şi în studiul despre .,Alex. Donici" (pubUcat în 1863). „Să uităm pentru un moment neplăcutele ocupatiuni ale
politicii de actualitate, care nu aduc adeseori dedt dezgust şi descurajare, pentru că interesele cele mari ale ţării sînt lăsate la o parte,
cînd e vorba de îndestularea micilor ambiţiuni personale ... ". 34 )
In studii1e citate întîlnim nu numai aceeaşi platformă ideologică,
ci şi o structură asemănătoare a frazei, aceleaşi particularităţi de vocabular, care ate5tă acelaşi autor.
In scrisoarea tiii.misă red&cţiei scriioorul anonim speră, că i se
va publica romanul „fiind întemeiat a crede aceasta prin sentimentul
frumosului şi printr-o critică serioasă ce am obser:at că domină în apreţuirile d-voastră literare" (ale redactC':mlui).
Aceste aprecieri, în legătură cu rolul criticei lit~rare, le întîlnim,
cu citeva luni înainte, în studiul lui Radu Ionescu intitulat „Principi.ele
.criticei", unde se sublinia necesitatea unei crd tici „profunde şi serioase",
care să „examineze orJce operă fără alţă pasiune decît aceea frumosului,
ara tind calităţile şi meritele sale adevărate", avînd la bază „principiele
pe care să se înt~meieze roate cercetările şi apreţuirile sale". :>5)
Observaţii a.semănătoare în legătură cu critic.a literară şi prindpiile care s--0 călăuzească în judecarea operei artistice, stau şi la baza
studiului despre „Alexandru Donici" unde se spune că : „pentru a face
un aldevăna:t bine, ea trebue să fie, în toate observaţiile ş-apreţufrile
sale, dreaptă, luminată şi serioasă".
Plecînd de la aoel&?i izvor, estetica lui Hegel, aşa cum vom vedea
mai departe, atît în „Prinoipiele critlicei" cit şi în scrisoarea ·amintită
32) Radu
p. 427-448.

Ionescu, Doo.mna Dora D'Istria", Revista

Română,

iulie

1861,

33) Independinţa, Donjuanii din Bucureşti, 1861, nr. 66-67.
34) Independinţa Română, 1863, „Al. Donici ... "

35) Revista

Rumână,

mai 1861, Radu Ionescu, „Principiele criticei" p. 116-· 132.
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se vorbeşte despre „poezia epica, poezia lirică şi poezia ch'lamatică" ~
subliniindu-se progresele făcute de acestea în dezvoltarea lor istorică
precum şi de marile av·antaje pe care le au în epoca modernă, romanul
.şi drama, care „domnesc în timpurile noastre toate celelalte expresiuni
ale litera turei".
Considerîndu-se că în evoluţia sa istorică, epopeea, prin maturizare·
şi adincire a modiului de reflectare a realităţii, a dat naştere la roman~
în „Principiele criticei" se spune : „Dezvoltată în timpurile primitive
şi eroice ale umanităţii, într-o epocă în care fenomenele naturei, necunoscute încă, producea impresiiuni foarte vii, în care divinitatea era
amestecată în toate acţiunile omeneşti, poezia epică lua o faptă însemnată, săvîrşită de 'un erou, amesteca în viaţa şi în luptelie sale pe oameni
şi pe zei, şi strîngea împrejuru-i toate împrejurările, credinţele şi civilizaţiunea acelei epoci". 315)
Reluată în scrisoarea din „Independinţa" ideea este mult mai clară:
„Ceea ce era simplu la începutul societăţilor, astăzi s-a oomplicat prin
civilizaţie. Viaţa nu mai este supusă unei fatalităţi neîmpăcate care o·
condamna la cele mai crude suferinţe, sau norocului puternic care o·
strălucea prin fapte fabuloase. Oamenii lllU se mai fac lesne eroi, eroii
nu se mai trec lesne între zei, şi :reii nu mai locuiesc Olimpul. Tigrii
şi leii nu se mai îmbulzesc de sunetele armonioase alei lirei lui Orfeu,
şi rezebelul nu se mai face pentru răpirea unei Elene. Copilul, legănat.
şi uimrut prin fanneOUJl viselor, s-a făcut bărbat şi caută realitatea şi
viaţa pozitivă". S7)

Asemănări înt[lnim şi în modul în care este subliniată
literatură să oglindească specificul naţional ; „putem

necesitatea
însă avea
romanţe de obiceiuri care să ne reprezinte cîte o faţă numai a societăţii
noastre, cite unul numai din numeroasele tipuri care vedem împrejurul
nostru. (Donjuanii din Bucureşti). „Acţiunea epică trebuie să fie mare şi
însemnată, ca să poată deştepta interesul şii admiraţiunea geE,erală, să
aibă un caracter naţional prin personajele şi obiceiurile ce cîntă spre a
eterniza viaţa unui popor, şi să exprime pasiunile şi sentimentele cele
mari ale sufletului ca să fie înţelească şi admirată de toţi timpii şi de
toţi populii („Principiele criticii")".
Consideraţiile profunde în legătură ou natura romanului, apariţia
şi evoluţia lui ca gen care „domneşte în rtimpurile noastre toate celelalte expresiuni ale literaturei", prezentate în scrisoarea care ţine loc
de prefaţă romanului „Donjuanii din Bucureşti" aiu la bază o evidentă
influenţă a ideilor estetice ale lui Hegel.
Un studiu ·atent s.l acestei scrisori, care oonstituie una dintre cele
mai interesante pagini de estetică şi filozofie a artei din secolul al
;-crX-lea, va evidenţia iaptul că nu este vorba de o influenţă indirectă.
ci de o cunoaştere profundă a ,;Est.eticii" lui Hegel, a concepţiei sale
în legătură cu evoluţia dii.feritelor genuri ale literaturii şi artei, în strînsă
legătură cu dezvoltarea societăţii omeneşti.
ca o

36) Ibidem.
37) lndependinţa,
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Astfel, Hegel sublinia că „Romanul, în sensul modern al cuvîn-tului, presupune o societate organizată prozaic, în cadrul căreia el încearcă, prin vitalitatea evenimentelor, a personajelor şi a destinului
acestora, să restituie, pe cit e cu putinţă poeziei drepturile ei pierdute. 38)"
Pornind de la această cerinţă autorul „Donjuanilor din BUC'Uresti "se întreabă : „Societatea noastră română, în cr>.re trăim şi lucrăm, aretipuri şi obiceiuri a căror descriere să ne poată interesa şi fi folositoare? Romanţul în deosebitele sale forme, poartJe dobîndi un caracter
d-originalitate, descriind faptele, pasiunile şi obiceiurile ce ar studia,...
analiza şi observa în societatea noastră" ?
De teamă că ruu va reuşi şi să înfăţişeze, plin romanul său, starea
societăţii româneşti, autorul face o scurtă descriere a acesteia, din care·
reiese „cîmpul întins care se deschide înaintea romanţului şi originalitatea ce poate dobîndi". Prezentind-o ca pe societate prozaic organizata
„un amestec de civilizaţie şi de barbarie", el arată oontrac;tul ce exista
în viaţa materială, morală şi intelectuală a acesteia.
Concordanţa între ideile lui Hegel şi cele din scrisoarea prefaţă
a romanului publicatt în „Independinţa" merge uneori pînă la identitate,...
în speiciial atunci cînd se susţine descendenţa romanul.iui modern di.n
epopee, sau cînd vorbeşte de avantajeile pe care le are romanul faţ&
de celelalte genuri aile literaturei.
Autorul romanttlt.:i „Donjuanii din Bucureşti" susţine că „poezia<
n-a perit şi nu peri, pe cît sufletul omenesc va avea încă sentimentul
frumosului, pe cit el va simţi bucuriea şi durerea, pe cît el va putea:.
iubi", şi spre deosebire de aceasta, „romanţul poate lua toate formeleşi ne poate spune tot, ne poate descrie tot. Faptele mari ale istoriei,
sentimentele puternice ale sufletului, obiceiurile vieţei, romanţul cuprinde tot, exprimă tot. Unul caută dezvoltarea vieţei în studiul faptelor istorice, altul în analiza inimei omene;;ti, cel din urmă în observarea obiceiurilor. Aceste trei forme se completează una pe alta şi formează istoria întreagă a societăţii". 39)
Subliniind că poezia are un cîmp infinit 40), Hegel numea romanuP
„epopee burgheză mode1rnă", remarcînd în legătură cu nartura lui că :,,Aici apare mai întîi toată. bogăţia şi multiplicitatea interec;elor, situaţiilor, caracterelor, relaţiilor vieţii, fondul vast al unei lumi întregi, pre-cum şi reprezentarea epică a evenimentelor. 41)
Am insist:it asupra izvoarelor care stau la baza acestei prefaţe 42),.
pentru a demonstl'a că aut.orul „Donjuanilor din Bucureşti" era un cunoscător competent al lui Hegel, printre primii care populiarizează ideileacestuiia în România.
30) Hegel, I...a Poetique, Paris, 1855, p. 211.
39) lndependinţa, 1661, nr. 66-6',' (11 decembrie), Scrisoarea care precede-

fragmentele romant1lui „Donjuanii din Bucureşti".
40) „Cours d'Estetique", par W. Fr. Hegel, analizat
Voi. I, p. 177 şi La Poetique (1855), p. 211

şi

tradus de Ch. B(,nard,.

41) Ibidem.
42) Autorul

se ferea să facă prefaţă, aşa cum singur mărturiseşte, încercîndi
dea cîteva pagini de explicaţii asupra intenţiilor şi cauzelor care l-au detenninat să scrie romanul.
să
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Acest lucru scoate şi mai mult in evidenţă faptul că romanul nu
.;apanine lui Pantazi Ghica, deoarece studiile acestuia de critică literară
nu aduc vreo re7onanţă a ideilor lui Hegel, pe oare probahil că nu l-a
-cunoscut.
De altfel, în perioada în care Pantazi Ghica învăţa în Franţa, fiind
preocupat mai mult de viaţa boemei pariziene, ideile lui Hegel nu pă
trunseseră încă îndeajuns în conştiinţa unei pături mai largi a intelectualităţii franceze. Prelegerile lui Ch. Benard 43) (1840-1850) şi „La
Poetique" (1855), care constituie prima ediţie a „Esteticii" lui Hegel în
Franţa, nu apăruseră în întregime la plecarea acestuia ·spre patrie si.
este puţin probabil ca ideile hegeliene să fi reţinut atenţia lui P. Ghica .
.:.Jovezile că el ar fi cunoscut estetica lui Hegel, fie şi indirect, lipsesc
cu desăvîrşire. Preocupările sale, în ~pitala Franţei, de alt3 natură, ne
:face să credem r.ă ideile hegeliene, foarte puţin răspîndite în acei ani,
nu i-au fost familiare.
Fără a contesta influenţa exercitată de filozofia lui Hegel (şi de
-Est.Etica acestuia) asupra unora dintre emigranţii români de la Paris,
sau a unor tineri care studiau, în aoel;!'a perioadă, în universităţile din
-Germania lili), o cercetare atentă a dezvoltării ideilor estetice din România, în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, va sublinia că
·sînt puţini cei care au cunoscut şi înţeles „Estetica" lui Hegel, încercînd
:Să-şi formeze, bazaţi pe ideile ei, un sistem propriu de estetică şi filo2ofie a artei.
Un izvor precis din Hegel poate fi recunoscut, în primul rind, în
scrierile lui Radu Ionescu şi în activitatea de început a lui T. Maiorescu 45),
:primii care dovedesc cunoaşterea filozofiei acestuia şi predilecţie pentru
ideile lui estetice.
Radu Ionescu înceal'Că primul aplicarea ideilor hegeliene la realităţile r-0I11âneşti, publicînd, aproape concomitent cu romalllUl „Donjuanii din Bucureşti", studiul „Principiele criticii", care cuprinde zece
.capitole asemănătoare, in majoritate, ca denumire şi problematică, cu
't::apitolele esteticii lui Hegel.
Scrisoarea care ţine loc de prefaţă romanalui „Donjuanii din Bucureşti" constituie o continuare a problemelor de estetică enunţiat.e în
.Princip[ele criticei", nu numai prin izvorul comun care le stă la bază,
.ci şi prin încercarea de a stabili unele trăsături specifice dezvoltării
!iteraturei şi artei, a raporturilor acestora de interdependenţă cu evoluţia
0

,societăţii omeneşti.

Preocupările de critică literară, pornind de la aceiiaşi sursă, sint
T~luate in studiul
despre Al. Donici publicat în „lndependin\a"
'(l!H:i2-1863) şi reluat în „Revista Română" (1863).

Foarte interesantă, prin profunzimea problemelor abordate, scri·soarea care precede romanul din „Independinţa" dovedeşte o evidentă
43) Ch. Benard, Cours d'Esthetique, par V. Hegel, analyse et traduit en
;parli par M. Benard (1840-1850).
44) T. Vianu, Influenţa lui Hegel în cultura română, Buc., 1933.
45) După 1870 T. Maiorescu se îndepărtează de filozofia lui Hegel devenind
.adeptul filozofiei lui Schopenhauer.
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înrudfre de idei şi izvoare cu studiile lui Radu Ionescu, fapt ce ne !.ace
tragem concluzia că aparţine aceluiaşi autor.
Argumentele aduse în sprijinul ideii enunţate în acest studiu pot
ii înmulţite, dar în încheiere ne vom opri totuşi, foarte pe scurt, doar
asupra cîtorva consideraţii comparative în legătură cu stilul şi limba
folosită în opera lui Pantazi Ghica şi în romanul
„Donjuanii din

.să

Bucureşti".

Un studiu atent asupra struct..urii frazei .~i lexicuilui romanului publicat în „In:dependinta" şi in special al scrisorii care-l precede, va
scoate în evidcnt.l deosebiri fundamentale faţă de opera lui Pantazi Ghica.
Cunoscut în epocă prin stilul său înzorzonat şi emfatic, prin maniera supărătoare de a îngrămădi adjectivele şi diminutivele, fără o
funcţie de nuanţare a conţinutului de idei, precum şi prin folosirea
cu ostentaţie a unui număr foarte mare de neologisme, Pantazi Ghica a
fost, nu rare ori, ţinta ironiilor lui Caragiale şi a criticelor lui T. Maiorescu.
„In fantezia d-sale cea învăpăiată, adjectivele înoată cu ~rămada.
şi d-sa pescuieşte cînd pe unul, cînd pe altul şi-l aruncă fără alegere
în braţele vremmi substantiv". 46)
El a devenit celebru în urma portretului ridicol pe care i-l schiţează Caragi,aJe şi Eminescu 47) şi în special a studiu1ui „Beţia de cuvinte" prin care T. Maiorescu supune unei analize critice nu numai stilul
.său deficitar logicii ci şi manierismul existent în stilul epocii, tendinţa
de nesoootire a limbii, maladie aproape generală în acel timp.
Lipsit de un simţ al limbii, fără a intui normele generale ale
acesteia, el foloseşte, în opera sa, un număr exagerat de neologisme, care
substituind artificial cuvinte autohtone de largă circulaţie şi cu valenţe
afective puternice, nu au fost, în marea lor majoritate, asimilate de
limba română. De regulă în vocabularul său întîlnim franţuzisme.
In Preruvîntarea ror.1anului „Un boem român", ca şi în alte
opere, foloseşte un număr foarte mare de neologisme care duc la un
limbaj artificial, îndepărtat de uzul general. Astfel, în loc de mărginită
spune bornată (borner), de întunecos = sumbru, domnii == regnuri
{regner), studiu înfocat = studiu ardent, poftit = konvuoatat (convoiter), stringind =- glandind (glaner), a sfinţi = a sacra (sacrer), tînăr
= june, parte = oontigentul (contingent), Intrebuinţează cu precădere
cuvinte ca: buduar, expedienuri, gratificat, amfază, ardent, gentilom
etc. Asemenea abuz de neologisme nu este un fapt izolat, caracteristic
numai penJtru acest roman, ci constitue un viciu întîlnit în întreaga
:sa operă.
Stilul lui Pantazi Ghica este preţios, monoton prin acumulările retorice exagerate . „Cind un horn spune că există o femee
oribită de o pasiunea rea, illicită chiar imorală precum este Frosa Zănă
ticeasca : aresta oare vo~ să zică în termeni generici că toate femeile
în societate nu au respectul datorii lor, al moralei, a honoarei, al feriMaiore!!:cu, Beţia de euvinte, Critice, 1966, p. 156.
L. Caragiale, Opere, vol. III, p. 16-17 „Din care se vede că metoda chinorozului nu-i atît de recentă pe cit s-ar crede", - M. Eminescu „Scrisoarea a III-a („Patrie şi patrioţi" şi „Memento").
46) T.
47) I.

'1 -

c. 789
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cirei căminului, al repausului marital. al iubirei şi
devotamentuluf
familiei ?", 48) sau „Boemia este tinereţea voioasă, viitorul strălucind, studiul ardent, iluziunile aurite, amorul pur, ambiţiunea nobilă, cugetările
înalte" 49).
Cu un colorit retoric, potrivit manierei dominantă în epocă, stilul lui este sec; îmbrăcind un conţinut de idei confm: şi sărac „întrebuinţînd cuvintele pentru plăcerea sonului lor şi fă·ră nki un respect
pentru acea parte a naturii omeneşti care se cheamă inteligenţă" 50)
Deşi lipsa de experienţă şi influenţa epocii sînt evidente şi în
stilul şi lexicul romanului „Donjuanii din Bucureşti" - putem constata
cu uşurinţă la Radu Ionescu unele particularităţi care-l deosebesc de
opera lui Pantazi Ghica, în special printr-un simţ superior al limbii,
mult mai simplă şi mai firească şi deci mai apropiată de limba vorbită,
p1-ecum şi printr-o topică a frazei asemănătoare ca structură cu vorbirea
populară.

Şi autorul romanului „Donjuanii din Bucureşti" foloseşte neologisme, fără a face, însă, abuz, dovedind un mai mare discernămînt în
alegere şi un deosebit simţ al proporţiilor în fol01Sirea şi îmbinarea lor.
Intrate structural în fondul de cuvinte al limbii române, neologismele
folosite au dus la îmbogăţirea acesteia, la dezvoltarea posibilităţilor ei
de1_ a e:xiprima, îin forme noi, un conţinut nou de idei. Folosirea lor
fiind asociată cu termeni aparţinînd vechiului fond de cuvinte - s--au
impus datorită faptului că, în momentul introducerii lor, exprimau o
necesitate obiectivă (flori suave, nume misterioase, frumoase suvenire,
nespusă voluptate etc).
Deosebiri evidente, faţă de opera lui Pantazi Ghica, întîlnim nu numai în componenţa lexicului, ci şi în modul propriu de a se exprima, în
stilul lipsit de artificialitate.
Fără a mai fi carenţă de logică, fraza lui este bine organizatc'1,
exprimînd simplu şi concis un bogat conţinut de idei.
Sînt unele opere pe care împrejurările, nu totdeauna prielnice
cuvintului scris şi adevărului, le-au vitregit de identitatea creatorilor
lor, fiind alăturate, uneori arbitrar, operei unui sau altuia dintre scriitorii epocii, sau păstrînd, mai departe, -enigma celor care le-au încredinţat tiparului.
O asemenea soartă a avut-o şi romanul „Donjuanii din Bucureşti".
care după mai bine de un secol de la publicare este consemnat în istoriile literare ca aparţinînd fie lui Ion sau Pantazi. Ghica, fie unui
scriitor anonim din epoca Unirii. Fără îndoială, încercarea de a stabili
adevărul cu privire la paternitatea romanului este menită a pune capăt
unor incertitudini şi de a integra această interesantă încercare literar3
operei lui Radu Ionescu, de care este legată, aşa cum am văzut, printr-o serie de trăsături comune.
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48)
49)

Pantazi Ghica, Un boem român, 1860.

50)

T. Maiorescu,

Idem.
Beţia

de cuvinte, Critice, 1966, p. 156.
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Argumentele a<luse în legătură cu noua paternitate a romanului
uot fi îmulţite printr-o analiză :mai amănunţită a î:mprejurărlior în care
apărut scrierea în paginile ziarului „Independinţa" şi a asemănărilo:
evidente cu restul operei lui Radu Ionescu, stabilinc.l în mod clar, făra
greutate dreptul de autor, incontestabil, al acestuia.
.
Cunoscut şi valorificat insuficient, neglijat pe nedrept atunci cînd
se vorbeşte de începuturile lite-raturei noastre moderne, Radu Ionescu
a fost o personalitate marcantă a epocii, care (din scurta şi zbuciumata
sa viaţă) s-a ocupat doar un deceniu de literatură, lăsind o operă foarte
diversă : poezie, proză, istorie şi critică literară, critică teatrală şi socială, deosebit de interesantă prin originalitatea şi profunzimea ei.
Din cauza firii sale nestatornice, pendrulînd între literatură şi activitatea politică, Radu Ionescu nu a pătnms în conştiinţa publică, groaz:nica sa moarte a aşternut <..'Olbul uitării peste o viaţă zbociumată, Şl
nu rare ori pusă în slujba ideilor înaintate 3.le vremii, peste o operă
nedesăvîrşită, dar distinsă şi interesantă, care marchează o prezenţă
vie în frămîntările culturale ale epocii, unul din primele paragrafe din
istoria criticii literare româneşti.

a

R ESUME
L'etude Precisions au sujet de Za paternite du roman Zes Don-Juans de Bu.carest se propose de faire quelques considerations generales sur Ies debuts du
roman roumain, en approfondissant Ies problemes sociaux-politiques, qui ont genere
l'apparition et le developpement du genre et en examinant les circonstances dans
lesquelles fut public! le roman anony:rne „Les Don-Juans de Bucarest".
Oublie durant presque cinq decennies dans les pages du journal „L'Independance", ce roman fu sorti de l'oubli en 1906 et attribue a Ion Ghica par Eugenia
Carcalechi. Les arguments invoques a l'appui de l'hYDOthese emise quant a Ia
paternite du roman, these soutenu ulterieurement aussi par G. Bogdan-Duică et
N. Iorga-, ne partaient pas d'une analyse suffisamment attentive des fragments.
parus et avaient a leur base une documentation superficielle ainsi qu'une analyse
critique des documents insuffisante.
.
Ce n'est que quatre decennies plus tard, en 1947, que G. Călinescu demontre
de maniere convaincante que le roman pub'liee dans „L'Independance" n'apartient
pas a Jon Ghica, tout en i'attribuant toutefoit a son frere, Pantazi Ghica.
Dans la presen te etude on se :propose de .retablir. la veritable paterni te du
roman „Les Don-Juans de Bucarest". qui est I oeuvre de Radu Ionesco, poete et
critique litte:-aire de l'epoque bien connu, redacteur responsable du journal dans
lequel paraissaient Ies fragments non signes du roman. Les arguments invoques
s'etayent non seulement sur une analyse detaillee des doc.uments de l'epoque, mais
encore sur de nombreuses ressemblances d'ordre stylistique et de structure ideologique. Le roman „Les Don-Juan de Bucarest", appartient, ainsi donc, indubitablement, â Radu IoQesco.
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CONSIDERAŢII PRIVIND DEZVOLTAREA INDUSTRIALA
A ORAŞULUI BUCURE51'I INA DOUA JUMATATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA
de

ŞTEFAN

IONESCU

Dezvoltarea indll6trJei oraşului Bucweşti în a doua jumătate a
sec. al XIX-lea, constituie un proces economic ce poate fi explicat
numai prin transformarea modului de producţie, prin trecerea de la
orinduirea feudală la cea capitalistă. Desfăşurarea evenimentelor politice ne arată că întreaga evoluţie a societăţii româneşti, în general, şi
deci şi a oraşului Bucureşti in deosebi, are o cauzalitate legică
Revoluţia de la 1848, cu programul ei de reforme. proclamaţia
de la Islaz cuprinzînd vestitul „punt" 13, referitor la desfiinţarea clăcii
şi la improprietărirea ţăranilor, a constituit premiza unor ample
transformări istorice, ale (:ăror concluzii definitive aveav să fie trase
după 23 August 1944, adică după aproape un secol d~ ~a deslănţuirea ei.
Al doilea mare eveniment politic, după revoluţia de la 1848, îl
constituie Unirea Principatelor, care a deschis noi orizonturi de viat~
politică pentru poporul român şi a angajat dezvoltarea economică a
ţării pe făgaşurile determinate de dezvoltarea capitalismului, cu toate
că pentru reforma agrară, a fost aleasă „calea prusl:tcă".
tn sfirşit, cea de a treia verigă o formează războiul din 1877-187r.
pentru cucerirea independenţei României, care a determinat o creştere
sensibilă a pieţei interne şi a înlesnit consolidarea noii ordini burgheze.
Deci, revoluţia de la 1843, Uni·rea din 1859 şi domnia lui Al. Ioan
Cuza (1859-1R66) precum şi războiul pentru cucerirea independenţei
(1877-1878), iatâ :nomentele politice. mai de searn:'l, din a doua jumă
tate a sec. al XIX-lea, ce aveau să determine, prin implicatele lor,
odată cu dezvoltarea economică în general, şi cu cea industrială, în deosebi - consolidarea regimului burghezo-moşieresc.
„Extinder-ea relaţiilor capitaliste, - spune tov. N. Ceauşescu în
expunerea rostită cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea Parti<iului Comunist Român - prccesul de dezvoltare a industriei fac să
crească rolul burgheziei în viata politkă şi socială a ţării. Clasa capitalistă esie interesată în dezvoltarea economiei industriale, a comerţu
lui şi transporturilor, în folosirea ştiinţei şi tehnicii în producţie. Ceea
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ce corespunde cerintelor obiective ale progres:Jlui societăţii. In a doua
jumătate a sec. al XIX-lea, numeroşi gînditori şi oameni politici demonstrează necesitatea
industrializării
pentru progresul societăţii, pentru
viitorul României şi întărirea independenţei sale, creind un putertnic
curent de opinie pentru reforme democratice care să asigure dezvoltarea multilaterală a ţării".

In acest cadru economico-social, care a dat acestei perioade istorice o coloratură specifică pentm viaţa poporului român şi pentru evoluţia societăţii, dezvoltarea industriei în oraşul Bucureşti, ca fiind cel
mai mare centnI urban clin ţară şi deci şi cel mai important centru
eoonomic şi politic, fiind capitala României -- ilustrează cel mai complet însuşi procesul de industrializare a ţării întregi. Totodată, treb'-iie
accentuat şi faptul că, paralel cu dezvoltarea economică a oraşului,
asistăm şi la apariţia, formarea şi maturizarea proletariatului bucureş
tean, în raport direct cu ritmul dezvoltării lui industriale. Altfel zis,
oraşul Bucureşti a fost centrul luptei clasei muncitoare, aici înregistrîndu-se cele mai de seamă bătălii ale proletariatului.
Cu toate că revoluţia de la 1848 a fost înăbuşită de baionetele
otomane, totuşi spiritul ei nu a putut fi învins. Orînduirea feudală primise lovitura mortală. Deşi, după 13 septembrie a fost instaurată căi
măcămia reac~;1onară a lui Constantin Cantacuzino :?i apoi. din mai 1849,
domnia, la fel de reacţionară, a lui Barbu Ştirbei, totuşi, mersul înainte
al istoriei, desfăşurarea ei legică, nu putea fi oprită de nici o forţă. De
aceea, în viaţa oraşului Bucureşti, care face obiectul analizei de fată,
asistăm la o creştere, deşi lentă, a elementelor capitaliste şi deci şi la
o sporire a numărului atelierelor de cooperaţie capitalistă simplă, şi
a manufacturilor, acestea alcătuind «Veriga intermediară dintre meserie şi mica producţie de mărfuri ca forme primitive ale capitalului, de
o parte, şi marea industrie mecanizată (fabrica), de altă parte». 1)
In sfirşit iau fiinţă fabrici care utiLizează forţa aburilor. Cu toate acestea, producţia era în cea mai mare măsură dată de atelierele meşte
şugăreşti şi, bine înţeles, de cele bazate pe
cooperaţia capitalistă simplă. In 1860 erau în Bucureşti, 6825 meşteşugari.
Evoluţia spre
formele capitaliste ale producţiei a fost impusă
~i de dezvoltarea edilitară şi urbanistică a oraşului, mai ales după Unire
şi, în deosebi. după anul 1862, de cînd, ca urmare a recunoaşterii de
jure a actului de Ia 24 ianuarie 1859 de către puterile europene interesate, oraşul Bucureşti devine capitala României, stat naţional unitar. Astfel, dezvoltaI'!ea edilitară ~i urbanistică a oraşului a dus în mod
inerent la creşterea numărului meseriaşilor şi la specializarea lor, in
deosebi în ramurile legate de construcţii, drumuri etc. In 1861 erau
ti7 cărămidării, dintre care 32 la Cotroceni, 23 în lunca Crîng~i şi 12
in lunca Colentinei şi Fundeni. Meşteşugarii erau organizaţi în corporaţii, dar ele devin anacronice din anul 1863, dnd apare legea patentelor, şi 1864, cind iau fiinţă ca111erele de comerţ. 2)
1) V. I. Lenin, Opere complete, III, Bucure!?ti 1961, p. 376.
2) Istoria oraşului Bucurr.:ti, I, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1965,

p.
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Paralel cu transformările intervenite în rîndurile meşteşugarilor,
se constată ,[IltSă că încep să fie importate m~ini in deosebi pen;tru
industria alimentară, fiind mai rentabilă. Astfel, încă din anul 1853
a rosti înrfilnţată moara cu aburi Assan, cu maşini aduse de ii.a Viena,
-<le 1a casa Siegel. Zece ani mai tîrziu, în 1863, existau în ţară 33 mori
-cu aburi, iar moara Assan continua să se claseze ca cea mai mare. 3)
Au existat tentative sL"11.ilare încă din 1847 dar numai după revoluţie şi, mai ales, după Unire, ele s-au concretizat. Astfel, în 1862 a
luat fiinţă o altă moară cu aburi : a lui N. T. Olmazu. Iar în 1865 sînt
desfiinţate, printr-un decret semnat de Mihail Kogălniceanu, morile de
apă de pe Dîmboviţa care, d~i insuficiente, mai aveau dezavantajul că
provocau în fiecare an, numeroase inundaţii catastrofale, apele Dîmboviţii cuprin:ziînd mahalalele învecinate, Izvor şi celelalte. „Moara acţio
nată cu mîna, spune Marx, creează societatea cu stăpîni feudali; moara
cu aburi, societatea cu capitalişti." 4)
~ot în primii ani de după revoluţie se constată o creste1ie simţi
toare a numărului fobrkilor de bere. Din 11 fabrici cu aburi, din toată
.ţara, în 1853, 4 erau în Bxureşti. Stabilimentele lui Andrei Cabe şi
Gh. Crept încep siJ. funcţironeze din acel an, 1853, ~ar un an mai Vîrziu,
în 1854, ia fiinţă fabrica de bere a lui Carol Oppler. In industria alimentară, încă din anul 1850 se observă un interes masiv din part.:-a
micilor capitalişti ai vremii. Din acel an, încep să fie organizate fabrici
<le mezeluri, cea dintii cunoscută la Bucureşti, este a lui Paţac care
începe să producă într··o formă rudimentară, ~iind modernizată abea in
.anul 1886. 5)
Cit priveşte industria textilă, cunoaşte şi ea începuturi modeste.
In 1859 funcţiona la Dămăroaia, o fabrică de mătase care îşi înceteazf1
însă curînd activitatea din cauză că era mai rentabil exportul viermilor
de. mătase în Franţa, decît fabricarea mătăsii aici. Un an mai tîrziu,
în 1860, ia fiinţă pri.ma fabrică modernă de textile {tricotaje de lină)
„Fabrica de tricotaje H. Schubert şi fiii".
Industria maiterialeJ.or de construcţii, avînd în vedere modernizarea capitalei ţării, are o dezvoltare mai susţinută. Prima fabrică de
·cărămidă, utilată cu maşini, ia fiinţă în 1860
şi
aparţine
serdarului
?ilipescu. In 18fi5, pe locul unde este azi Circul de Stat şi cvartalul de
blocuri, se afla fabrica de cărămidă a lui Max Tonolla. In aceşti ani,
funcţionau,
cum am arătat, 67 cărămidării manuale. Abia în
ultimul deceniu al secolului trecut. datorită intensificării ritmului de
constmcţii, avînd în vedere atît sensibila creştere a numărului populaţiei oraşului, cit şi imperativa lui modernizare, iau fiinţă alte numeroase
fabrici. In 1894, fabrica de la Herăstrău, a lui Hagi Tudorache,
{!Unoscutul negustor şi cămătar bucureştean; în 1895, a ing. G. Cutaridi, în Militari; în 1898, fabricele de articole de ciment ale
lui Athanase O. Bolintineanu : în 1899, fahricele de cărămidă din Bucureştii Noi şi Bariera Herăstrău, ale lui N. Basilescu şi Gheorghe CerIstoria României, IV, Buc„ 1964. p. 194.
K. Marx, Fr. Engels, Opere, Buc„ IV, 1958, p. 130.
5) Istoria României, IV, Buc., 1964, p. 195.

:l)
4)
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-chez şi, în sfirşit, în anul 1900 fabrica de articole de ciment a lui Gh.
Matiolli, încep să aibă mare căutare pe piaţa bucureşteană din
cJJUza introducerii tehnicii construirii în beton armat. Strîns legată de
industria materialelor de construcţii, sînt şi Fabrica de bazalt artifi.cial de la Cotroceni (1865), ca societate anonimă, precum şi aceia, la
fel, de bazalt şi ceramkă, tot de la Cotroceni, din 1869, a lui A. Weigand.
Dacă pînă la Unirea Principatelor nu a existat nicăieri în ţară o
industrie de stat, fenomen explicabil dacă avem în vedere, pe de o parte,
stadiul de organizare i'itatală a celor două provincii : Moldova şi Ţara
Românească, iar pe de altă parte, evenimentele militare (războiul Cri-·
meii, 1853-1856} şi pregătirea Unirii (1857-1859), clin timpul domniei
reformatoare a lui i\l. Ioan Cuza, începe să se contureze şi existenţa
unei asemenea industrii. Astfel, în 1863 este construită în stil romantic
clădirea unde începe sa funcţioneze Arsenal'lll Armatei, ridicată în Ded1ul Spjirei, unde a fost Curtea nouă a lui Al. lpsiliantle (177 4-17a2) .
.Şcoala de meserii, înfiinţată în 1855 la Pantelimon, este dotată cu
maşini moderne în anii aceleaşi domnii. Cu maşini moderne funcţiona
~i Fonteria şi capsulăria naţională şi, la fel, atelierele tipografice ale
Imprimeriei statului, sint modernizate ou maşini noi. (In 1864, Imprimeria statului avea J00 lucrători). ln 1864, statul înfiinţează două noi
fabrici : „de tutunuri" şi „de cărticele" (foiţă de ţigări). Odată cu construirea Gării de Nord. în 1872, au fost organizate, în faţa ei, pe terenul unde se află azi Ministerul Transporturilor şi TelecomunicaţiHor şi
parcul, -- Atelierele centrale C.F.R. Aici rămîn pînă în 1930 cînd, în
<!adrul modernizării Gării de Nord, sînt mutate in susul căii Griviţei.
"Tot statul înfiinţează, în 1873 şi Pirotehnia armatei iar din 18i9 începe
să funcţioneze Atelierul mecanic al poştelor precum şi fabrica de chibrituri. Pentnt a se putea face faţă nevoilor de pîine ale armatei este
infiinţată în 1881 Manutanţa centrală a armatei. Cum nevoile legate de
salubritatea oraşului cresc din ce în ce, în 1893 sînt organizate Atelierele
Primăriei Capitalei. In sfîrşit, în 1895 statul înfiinţează Pulberăria
armatei. 6)
In asemenea condiţii, fără sprijinul accentuat ,al capitalului străin,
dat fiind că toate incercăTile ck>mnitorului Al. I. Cuza s-au lovit de rezistenţa capitaliştilor străini,
dezvoltarea industriei bucureştene, nu
.putea fi decît foarte timidă în această perioadă. Dacă industria alimentară, uşoară sau a materialelor de construcţii a cunoscut un oarecare
_prog~es, în schimb industria meta1urgică s-a redus la înfiinţarea cîtorv3.
unităţi. Este vorba de o fabrică de clopote, mai aurind un atelier, înfiinţat în 1858 de Daniil Wolf, şi de o fabrică de foi de tablă a lui B. Gaiser, care a început să producă din anul 1859. Iar în 1864 se înregistrează
transformarea fabricii Lemaitre în Metalurgia română.
Pentru toate datele privind fabricile, întreprinderile industriale din Bucuvezi ing. N. Paiano „La grande industrie en Roumanie de 1866-1906"
Buc„ 1906.
6)

reşli,
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Stadiul general al dezvoltării economiei naţionale şi mai cu seamă
al industriei bucureştene, în timpul domniei lui AL Ioan Cuza, se poate
vedea din conţinutul primei expoziţii „naţională de agricultură şi in'dustrie", organizată la Bucureşti, între 20-27 mai 1865.
Int.enţii1le domniei şi ale guvern.elor lui A~. Ioan Ouza au fost,
şi la acest capitol, pline de entuziasm şi de simţ al prevederilor. Considerînd că statul trebuie să incurajeze dezvoltarea economiei ţării şi
să stimuleze inliţiativa particulară în domeniul înfiinţării de fabrici,
Al. Ioan Cuza a semnat la 12 iulie 1863 un decret cu privirere la organizarea şi modul de funcţionare al expoziţiilor economice. Cea dintîi expo~iţie hortioolă şi de apicultură a fost organizată la Bucu~ti,
în Cişmigiu, intre 1-8 octombrie 1864. ln răspunsul său dat animatorului expoziţiei, P. S. Aurelian, cu ocazia distribuirii premiilor, Mihail
Kogălniceanu, primul ministru, a ţinut să sublinieze rolul mare
pe
care-l joacă agricultura, comertrul şi industria ţării ,,la dezvoltarea prosperităţii publice".
Prima expoziţie naţională de agricuJtură şi industrie a fost deschisă însă, tot la Bucureşti, intre 20-27 mai 1865, pe locul unde sînt
Halele Obor, la bariera moşilor, în casele lui Ion Heliade Rădulescu,
aflate azi în incinta Uzinei de pompe. Expoziţia cuprindea vreo 1 200
exponate, iar din presa vremii aflăm că ele erau într-o majoritate
covîrşitoare agricole. Ceea
ce demonstrează caracterul predomdnant
agrar al economiei naţionale de atunci. La a.ceastă expoziţie industria
b~teană a fost prezentată ou citeva maşini şi instntmente de
cîmp şi grădină, fabricate în atelierele Şcoalei de agricultură de la
Pantelimon. De asemenea, Atelierele Armatei au expus colecţii de arme„
W1! tuDw Qan(delaib~ şi piese de fontă turnate. 1n sfîrşit. turnărtDrila de
la Belvedere a lui Effingham Grant 7) a prezentat mori manuale şi cu
aburi, ferăstraie etc. 8)
Deşi, după cum am văzut, capitalismul 5e dezvolta lent în prima
decadă după revoluţia de la 1848, totuşi, se obsea'vă o certă dezvoltare
a comerţlllilui şi a pieţei interne. ln anul 1860, din 30.00J de comercianţi,
cîţi erau în ţară, 4 742 erau la Bucureşti 9), Oraşul începe a fi legat de·
celelalte centre ale ţării cu drumuri mai accesibile. ln 1863, drumul
principal ce lega or8.'1ul cu restul ţării, era în mare parte şoseluit. Se
foc poidutL1i de fier iar în 1869 se dă în exploaitare prima linie ferată.,
Bucureşti-Giurgiu. Sînt construite cele dintîi linii t.elegrafice electrice.
între anii 1854-·1855. ln acest an ia fiinţă şi o şcoală de telegrafie. In
7) Effingham Granţ (1820-1898) a funcţionat în perioada revoluţiei de la
1848 ca secretar al consulatului britanic de la Bucureşti. A fost şi reprezentantul
unei societăţi de asigurare engleză, „Globus". A rămas în ţară căsătorindu-se cu
Zoe Racoviţă, fiica lui P.J. Racoviţă şi a Anei C. Golescu. A fost proprietarul
multor terenuri din cartierul care şi azi îi poartă numele. (Cf. Matei Ionescu :
Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureştene, în Materiale
de istorie şi muzeografie, IV, 1966, p. 170).
B) Cf. But:ur Tincu. Primele expcziţii economice organizate în Bucureşti fn
anii 1864-1865, -în Materiale de istorie şi muzeografie, IV, 1966, p. 273-280.
9) N. N. Constantinescu (sub redacţia lui) Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare din România, Buc., 1959, p. 137.

104

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

anul 1857, telegraful este preluat, în mod complet, de către stat. Se
~mit timbre poştale ; primele datează din 1862 iar în 1865 apar timbre
au efigia lui Al. Ioan Cruza.
In schimb, piaţa financiară a avut mult de suferit din cauză că
nu exis1Ja un sistem modern de credit. Este cunoscută şi forma cămă
tăriei. Ln. 1860 erau în Bucureşti 39 bancheri, dar şi 32 zanafi I~ 25'.
„zălogari" 10). La 19 octombrie 1865, Adolphe de Herz şi I. Lobel înfiinţează Banca României, societate anonimă cu un capital de 25 milioanelei. Circulaţia monetară se făcea foarte greu, erau 70 de monede stră
ine care circulau pe piaţia bucureşteană. Eforturile lui Al. Ioan Cuza
de a obţine împrumuturi pe piaţa străină nu au reuşit, nu numai din
cauza neîncrederii capitaliştilor străini faţă de tînărul stat român, ci
şi din cauza scurtei lui domnii.
Ca orice început au fost nenumărate greutăţi, dar cu timpul au
fost învinse. După reforma agrară din 1864, care a lăsat libere pentru
munca în intreprinderi industriale braţele foştilor clăca5i, s-a produs
un adevărat eveniment pe piaţa internă, care, conjugat cu ascensiunea
capitalismului şi ou importul de capital străin, a dus la crearea unei
industrii în sensul modern al ouvîntului. Apar unităţi industriale în
foarte variate ramuri de producţie, bineînţeles ponderea căzînd tot asupra industriei alimentare, uşoare sau de construcţii, avînd în vede:re
caracterul neplanic, al dezvoltării industriei într-o societate capitalistă.
ln industria alimentară, este înregistrată în 1874, înfiinţarea Fabricii
de conserve D. Staicovici, iar în 1876, Fabrica de zahăr de la Chitila,
In general, se r~mareă însă faptul că pînă la războiul pentru cucerirea
independenţei naţionale (1877-1878), dezvoltarea industriei bucureştene·
a conti;nn.liait. să se producă într-un ritm destul <le lent. ln aoeastă perioadă, de la reforma agrară (1864) pînă după războiul independenţei
(1878), mai apar doar citeva unităţi din industria metalurgică (turnă
toria F. Freund în 1867 şi Oompania generală Liege în 1872), o întreprindere de tîmplărie mecanică (E. Lessel, în 1874), întreprinderi de
cartonaje şi tipar (F. Gobl în 1865 şi I. V. Socec în 1871) precum şi
întreprinderi de pielărie şi tăbăcărie (Bernard Weitasse în 1867 şi M. G.
Trandafirescu în 1873. 11) Nimic în industria materiilor textile şi de·
îmbrăcăminte întrucît în pielărie şi textile, produsele proveneau numaf
din atelierele meşteşugăreşti ; nimic în indmtria alimentară, în afară
de cele două unităţi menţionate ; nimic în industria chimică.
Această situaţie se explică prin criw economică dintre anii 1874·-·
1875 şi aplicarea convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria din 1875,
impusă de conservatori, care erau în cea mai mare parte moşieri, pentru a-şi asigura exportul grînelor. Astfel, dezvoltarea industriei a fost
în mod sensibil frînată, deşi reforma agrară dăduse libert'.ite braţelor·
de muncă.
ln schimb, meseriile au un mers ascendent şi ocupă sectorul principal al producţiei în ll11Ullte ramuri, bineînţeles în ramurile care îşi procurau materii prime din interiorul ţării, ca mătasea, pielea, blănurile.
JO)

11)

Ibidem, p. 278.
Istoria or«:•ului

Bucureşti,

I, 1965, p. 306.
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:m continuat a fi confecţionate de
manuali. Insă, totuşi, se produc şi unele specializări în
·diverse ramuri ca în sortimentele de mobilă, sau ca stabilimentul din
Dealul Spirii care fabrica şi candelabre. Totodată, se constată şi un
adevărat exod al meseriaşilor spre Atelierele CFR şi altele.
Specializarea pe diverse ramuri de meserii pe de o parte, şi exodul
meseriaşilor din meseriile lor de bază pe de altă parte, marchează sta·diul de prefacere, de transform.are a fortelor de producţie. Trecerea de
la o orînduire la alta nu se putea face fără zguduiri adînci în structura
societăţii. ln această perioadă se produc cele mai contradictorii situaţii:
se înmulţesc ramurile de producţie meşteşugărească, fenomen firesc în
·orînduirea feudală, dar se constată şi un exod al meseriaşilor din ramu1-ile de producţie care nu le mai puteau aSIÎgura existenţa; se produce
o criză economică dar începe să intre şi capitalul străin ; dispar unele
meserii, apar altele. In toată această frămîntare în structura economică
.a societăţii, un singur fenomen este permanent şi nefluctuant : tendinţa
către progresul social şi înoirea forţelor de producţie. De aceea, 1Jocmai
în această perioadă de criză, este înregistrată ascensiunea capitalismului şi deci, în mod inevitabil, şi consolidarea lui. odată cu lărgirea pieţei,
ca urmare a ciştigării independenţei naţionale.
Perii.oada ce începe pentru economia ovaşului Bucuresti, după răz
boiul pentru cucerirea independenţei. mav.:hează o înilmire economică
deosebită care contribuie în mod substanţial la dezv:oltarea economiei
naţionale în general. In ultimele două decenii ale sec. al XIX-lea au
fost înfiinţate în Bucureşti 60 de fabrici şi ateliere, în afară de mori,
brutării şi fabrici de bere. Erau în total peste 4000 lucrători 12). Evident
nu a existat o modernizare integvală a economiei bucureştene, dar au
fost făiouţi mulţi paşi înainte în această privinţă. ln timp ce industria
alimentară sau a unor materiale de
construcţii, fiind
mai rentabilă
era dotată cu maşini moderne, ramura pielăriei era încă în stadiul
muncii manuale, aproape în întregime. Totuşi, se constată că industria
de tip modem era majoritară şi că vechile ateliere meşte:~ugăreşti se
-împuţinau din ce în ce. Pătrunderea capitalului străin, în deosebi austro-german, se face pe scară mare. El s-a îndreptat, în deosebi, spre
industria uşoară avind materiile prime în ţară. Ramurile a!cestei in-dustrii, deşi n-au beneficiat de avantajele legii de încurajare a industriei naţionale din 1887, totuşi s-aru dezvoltat continuu.
1n această perioadă iau fiinţă morile A. St. Solaoog1u şi Stancovici (1885), A. Popovici (1895) şi Jehender Halberstadt (1900) ; o fabrică
de pîine „Viaţa", cunoscută încă din 1878 cu numele de „Manutanţa Primăriei" începe să producă în mari cantităţi din anul 1898; în 1882 ia
fiinţă Fabrica de spirt Bragadiru, iar 2 ani mai tîrziu Fabrica
de bere cu acelaşi nume şi Fabrica de spirt de pe domeniile
Barbu Ştirbei la Buftea. Un loc de seamă în industria alimentară
îl ocupau fabricile de produse zaharoase : D. Rovaciu (1882), Gh. Riegler
(1884), H. Frank Sohne (1889), M. Economu (1890), O. I. Zamfirescu
·Textilele,

încălţămintea şi blănuri,le

meşteşugari

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

ln industriia textilă şi a încălţămintei se constată, este drept, un
mMe awnit. Numai că, te~ilelle iee se fabricau la BUiCUTeşti, \erau, în
-deosebi, postavuri groase şi pînzeturi pentru armată şi populaţia rurală.
Populaţia citadină se aproviziona cu textile aduse din Germania, Angliila, F:rainţa sau Belgia. Ţesăturri:le de bumbac sau in ce se făceal\.I/ în
întreprinderile Drăghiceanu Cristescu (1886), A. A. Crompton et comp.
·(1894), ţesăturile de lină Dr. Cerchez (1896), pîsleile de la Societatea
pentru furnituri militare (1881), pentru a cita numai cît.eva, nu au rezol·vat integral, atît cantitativ cît şi calitativ, această problemă industrială.
O altă industrie - tăbăcăria -- cu veche tradiţie încă din sec.
al XVII-lea era tributară industriei chimice străine, în ceea ce priveşte
procurarea de tananţi. Totuşi, au luat fiinţă mari fabrici de încălţă
minte : Gr. Alexandrescu (1885), Societatea pentru furnituri militare
fost Mandrea (1887), G. Costamgna (1888), Th. Sapatino (1889), şi Toma
I. Ceamis (1893).
1n industria metalurgică, progresul continuă a fi foarte lent. In
1887, cînd apare legea pentru încurajarea industriei naţionale, în Bucureşti erau foarte puţine fabrici. In general au luat fiinţă fabrici de
turnătorie şi construcţii, E. Ciriak (1882), Emil Wolf (J 883), K. Priefert
-(1887), Fr. Weigel (1889), I. Haug (1890), şi Jaques Katz (1898). De asemenea, în 1890 producea şi fabrica Steaua Română, de la bariera Gdvi ţa, piese necesare industriei petrolifere.
Producţia acestor fabrici nu putea acoperi nevoile locale. De aceia
·oraşul ca şi ţara întreagă de altfel, continua a fi tributar pieţei străine
în domeniul industriei metalurgice.
In schimb, afirmarea şi dezvoltarea prodigioasă a culturii, în toal.e
formele ei de manifestare, literatură, artă etc., au făcut ca industria
·celulozei, hîrtiei, tiparului şi cartonajului, să capete întîietate în indusstria bucureşteană. Porndnd de la tipografia lui i\lbe.rt Baer (11850),
a lui Carol Găbl (1859), F. Gobl (1865) şi I. V. Socec (1871), acestea
din urmă deja amintite, continuînd cu Tipografia Cărţi bisericeşti (1882),
S. Schwarz (1883), Iosif Gobl (1889), T. Basilescu (1890), StabHimentul
1'Iinerva (1892), Soc. Anonimă Adevărul (1895), şi C. Sfetea (1896), vom
constata că în industda tipografică s-a menţinut un ritm similar cY.
CJ.cela al industriei tipografice străine.
Se impun a fi menţionate şi eforturile de industrializare făcute la
· :;fîrşitul sec. al XIX-lea de către Primăria oraşului. Modernizarea capitalei, care reclama mari lucrări edilitare şi urbanistice şi un utilaj mo. dern, precum şi creşterea ei atît ca teritoriu cit şi ca număr de locuitori, ·au obligat administraţia municipală să treacă la crearea multor
·întreprinderi legate de iluminat, salubritate, canal, apă curentă etc .
.Astfel, în 1871 a fost inaugurată Uzina de gaz aerian de la Filaret; în
1884, Uzina electrică a Teatrului Naţional ; în 1888 sînt făcute filtrele
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ele la Arcuda, iar în 1889 oraşul începe să fie luminat cu curent de la
Uzina Grozăveşti care alimenta şi prima linie de tramvai electric Cotroceni-Obor înfiinţată la 9 decembrie 1894.
O industrie ce se dezvolta nestingherit pe o bază legică, precum şi
legătmile din ce în ce mai strînse dintre oraşul Bucureşti şi restul ţării
sau străinătate, impuse de intensificarea relaţiilor comerciale, de import
şi mai ales de export, toate acestea au creat necesitatea
înfiinţării
de·
bănci sau societăţi de asigurare. In 1880 ia fiinţă Banca Naţională, ca
principală institutie de credit şi singura în drept să emită monede sau
bancnote. Banca Marmoroch, una din cele mai vechi bănci bucureştene datînd încă din 1848, îşi intensifică activitatea financiară cu capital german şi maghiar. In 1894 ia fiinţă Banca Agricolă, în 1897 Banca
generală română, în 1898 Banca de scont etc. Şi tot în aceste ultime decade ale secolului trecut apar şi se întăresc societăţile de asigurare. In
1881, vechile societăţi „Dacia" şi „România" fuzionează iar din anul
1899 începe să activeze şi Societatea Naţională.
Astfel, cu tot mersul uneori lent, alteori sinuos, la sfîrşitul
sec. al XIX-lea industria bucureşteană ajunsese să fie c.ea mai puternică industrie din ţară, numărul unităţilor ei totalizind aproape o jumă
tate din numărul total al fabricilor din toată vechea Românie. Din totalul unităţilor si întreprinderilor industriale din Buoureşti, aproape 100
iTJ.treu în prevederile legii de încurajarea ind1UStriei naţionale, avînd
deci, fiecare, un capital de cel puţin 50.000 lei, 25 de lucrători şi maşini
perfecţionate. In afară de aceste fabrici. mai existau altele . multe. care
nu intrau în prevederile legii menţionate, adică morile, fabricile de bere„
spirt etc.
In asemenea condiţii obiective era firesc ca şi procesul apariţiei
şi forrnă.rii proletari ci.tru.lui bucureştean să se desfăşoare în ritmul apariţiei, formării şi dezvoltării industriei bucureştene. De la crearea Societăţii de ajutor reciproc a tipografHor bucureşteni din 1858, pînă la
crearea P.S.D.M.R. in 1893, ca şi de la primele greve spontane, cu caracter pur revendicativ, pînă 1'a grevele organizate, cu caracter politic
revoluţionar, ca greva lucrătorilor în lemn şi fier în 1888, este tot atîta
drum ca de la atelierele de cooperatie capitalistă simplă, la fabricile şi
uzinele moderne de la sfîrşitul sec. al XIX-lea. In această jumătate de
veac. de la 1848-1900, s-a desfăşurat procesul formării clasei munciioare bucureştene, începînd prin a fi o clasă în sine şi terminînd prin
a fi o clasă pentru sine. Timidele începuturi ale proletariatului bucure:;;tean, tot drumul parcurs de el, furmaţia lui marxistă, închegată de-a
lun,gw ani.lnr printr-o stăruitoare muncă ştiintifică, prin lecturi marxiste. toate ace5tea au contribuit la maburimrea lui. Iar alături de munca
educativă pe care au depus-o .chiar muncitorii între ei, trebuie să men\.ionăm şi contribuţia cercurilor revoluţionare, a revistelor socialiste. ce·
au apărut mai ales la Bucureşti, precum şi legăturile cu proletariatul
internaţional, ce n-au fost întrerupte niciodată.
In felul acesta, printr-o metodică pregătire în timp, proletariatul
hucureştean, deşi a primit o grea lovitură în 1899 prin dizolvarea
PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN R01
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MÂNIA. din oauza aşa zişilor „generoşi", a putut totuşi ca, încă din
primii ani ai secoh.111ui al XX-lea, prin „România muncitoare", prin crearea Partidului Social Democriat din România, prin demonstraţii şi greve,
să duqă mali. departe steagul luptei ce avea să se lînalţe biruitor în
anul 1921, odată cu crearea Partidului Comunist Român.
RJ!;SUME

L'auteur montre que le developpement industrie! de la ville de Bucarest dans
la seconde moitie du XIX-e siecle (1848-1900) a ete rendu possible par la transformation du mode de production, par suite du passage du systeme feodal au systeme capitaliste. Par ailleurs, il ne neglige pas non plus les facteurs politiques,
tels que la revolution de 1848, la reunion des principll'Utes (1859) et la proclamation
de l'independance (1877), qui ont facilite, en creant l'Etat national roumain uni,
le deroulement du processus de l'industrialisation, ce qui a permis que la capitale
de la Roumanie ait, ă la fin du XIX-e siecle, !'industrie la plus developpee de tous
les centres du pays.
Dans l'article, on suit toutes les phases de developpement de !'industrie bu,·arestoise, en commern;ant par les transformations intervenues au rang des artisans
a la suite de l'utili~dtion de la force motrice. On constate que, en general, !'industrie
legere, et, plus partfrulierement, !'industrie alimentaire et celle des materiaux de
construction sunt preponderantes. vu leur caractere plus marque de rentabilite. On
y souligne l'importance de la creation de !'industrie d'Etat, entreprise par Alexandre
Ioan Cuza durant son regne (1859-1866) ainsi que l'importance des premieres ex·
positions industrielles.
En ce qui concerne le commerce, corollaire implicite de la vie economique,
l'auteur fait ressortir les grandes difficultes que recontra surtout le regne de Al.
Ioan Cuza, par suite du manque de voies de communication, routes, voies ferrees,
etc. On y mentionne egalement les difficultees provenant d'un systeme monetaire
qui ne commenl'.'e ă s'affirmer qu'en 1867.
Dans la seconde partie de l'article, l'auteur presente les nouvelles conditions
objectives qui sont apparues ă la suite de la proclamation de l'independance, conditions facilitant l'extension et la multiplication des marches et imposant un rythme
nouveau au developpement de !'industrie bucarestoise.
Cette situation nouvelle a mene â la consolidation du capitalisme et a rendu
possible l'affirmaticn du proletariat bucarestois.
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UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
(1900-1944)

BUCUREŞTI

de PETRE DAICHE

tn cadrul diferitelor forme de energie electricitatea ocupă, în zilelenoastre, un loc deosebit de important, ea fiind una din m~uile descoperiri care a uimit decenii de-a rîndul omenirea şi a cărei importanţa a
depăşit cu mult limita celor mai optimiste prezumţii.
De aceia era îndreptăţită afirmaţie făcută la începutul sec. al XXlea şi anume că „trăim in veacul electricităţii" 1)
Rolul şi impmtanţa electricităţii decnrge din aceia că ea se produce uşor prin transformare.a celorlalte forme de energie ; poate fi
transportată în timp foarte scurt la distanţe mari şi este uşor de distribuit
la consumatori, unde poate fi rapid convertită în una din formele de
energie luminoasă, termică, mecanică, chimică etc. Ea a stat la baza multor
descoperiri uimitoare ale geniului uman : radiocomunicaţiile, radiolocaţia,
pătrunderea în interiorul atomului şi descompunerea acestuia etc.
În veacul nostru electricitatea a pătruns adînc în viaţa pub1ică
şi privată, jucînd un mare rol economic şi devenind, în acelaşi timp, un
factor cultural de prin rang. Extraordinara utilizare a electricităţii în
viaţa practică, începînd cu secolul trecut, a făcut ca ea să devină indis·
pensabilă societăţii moderne.
In România, şi în special în oraşul Bucureşti, energia electrică a
fost utilizată aproape imediat după aplicarea ei în străinătate. Astfel.
în 1882, lingă Palatul regal au fost instalate maşinile, cazanele cu aburi
şi dinamul care urnmu să producă curent pentru exteriorul Teatrului
Naţional şi pentru Pal.atul regail. 2) A doua centrală electrică a fost construită, în 1885, chiar în clădirea Teatrului Naţional, iar 3 ani mai tîrziu
1) Energia, an I (1921) nr. 1, (ian.), p. 58.
2) Pentru începuturile folosirii electricităţii

în Bucureşti vezi : Prof. ing.
D. Leonida şi ing. N. Caranfil, Scurt istoric al instalaţiilor electrice din România;
Isidor Budu, Iluminatul capitalei, Buc., 1923; Monitorul Gazelectra an I (1936),
nr. 1, (aug.), p. 6-î ; Alex. Cebuc, Contribuţii la istoricul iluminatului din Capitală pină la 1900, în Mat. de ist. şi muzeografie, vol. II (1965); Istoria oraşului
Bucureşti, voi. I, Buc. 1966.
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a fost inagurată prima instalaţie electrică municipală care fumiza curent
t-lectric Abatorului. 3 ) Pentru a pune în mişcare pompele de alimentar'"'
cu apă, precum şi pentru iluminatul Cişmigiului, a Bd. Elisabeta, a Sos.
Kiseleff şi a unei linii de tramvai, a fost dată în folosinţă, în 1889, centrala electrică Grozăveşti. 4)
Chiar dacă ora.ş.ul Bucureşti a fost printre cele clintii oraşe care·
au introdus lampa electrică în teatru, sau pentru luminatul bulevardelor, ori a fîntînilor luminoase din Cişmigiu, el a rămas totuşi în urmă,
la începutul sec. aJ. XX-lea, în ceea ce priveşte înzesbiarea sa cu o reţea
generală de distribuţie electrică, la îndemîna tuturor locuitorilor. 5 )
Problema esenţială, o adevărată dilemă care sta !n aţenţia ediliilor
şi a populaţiei oraşului, era sintetizată la începutul sec. al XIX-lea în cuvintele : „gaz (aerian) sau electricitate" ? Gazul de iluminat sau gazul artificial, cunoscut îndesebi sub denumirea de gaz aerian, produsprin distilarea cărbunilor, a început să fie folosit, ca sursă de lumină Îi1
Bucureşti, în 1862. 6) Pînă pe la 1893 luminatul cu gaz aerian se obţinea
prin aşa numitele becuri fluture cu flacără ce rezulta din arderea gazului ce ieşea printr-o deschizătură şi ardea liber. 7)
După 1881 o dată cu inventarea de către Edison a becului electric cu incandescenţă, care avea lumină mai plăcută - între adepţii
luminatului cu gaz şi cei care susţineau introducerea electricităţii se
dă o adevărată luptă, primii <lucind o amplă campanie de ponegrire
a electricităţii. 8) In urma cercetărilor întreprinse de adepţii gazului se
ajunge la perfecţionarea becurilor folosite la iluminatul ou gaz aerian.
J\stfel au aparut becurile Argaud, cu cilindru de sticlă, cel cu regenerare, Simmens - cu care se lumina la acea dată şi Sala Ateneului
şi în sfîrşit, pe la 1893, becul Auer cu sită incandescentă care putea concura cu succes becul Edison.
Electricienii continuă şi ei cercetările şi în 1900 obţin becurile
Osmiu şi apoi becul cu fir de Wolfram în vid şi mai tîrziu - în 1913
- în gaz metan, tranşînd astfel definitiv în favoarea lor lupta c 1-1
„gazerii ". 9 )
In afara gazului aerian şi a electricităţii, la începutul sec. XX-iea
la iluminatul oraşului Bucureşti se mai foloseau lămpi sistem Croizat,
cu ulei dens, iar la periferie lămpi cu petrol. 10)
Prof. ing. D. Leonida şi ing. N. Caranfil, op. cit., p. 2.
Istoria oraş'Ului Bucureşti, vol. I, Buc., 1965, p. 366.
5) I. Ştefănescu-Radu, Scurtă privire asupra dewoltării producţiei şi distribuţiei energiei electrice in Bucureşti, în Gazeta Municipală, an I (1932), nr. 25
(3 iulie), p. 1-2.
G) Electricianul, an II (1925), nr. 17-18, (mai-iunie).
7) Buletinul Gazelectra, an VIII (1943), nr. 9-10, sep.-oct. p. 9-10.
8) Studii similare aveau loc în aproape toate ţările deoarece companiile de
gaz erau foarte puternice şi ele nu vedeau cu ochi buni extinderea electricităţ.ii
(Buletinul I RE, an II (1934), nr. 4, dec. p. 712.
9) Buletinul Gazelectra, an VIII (1943), nr. 9-10, (sept.), p. 9-10.
10) La şedinţa Consiliului comunal din 2 febr. 1903 s-a acordat lui V. Croizat
c prelungire a luminatului cu ulei dens, iar la 1 aprilie 1903, a fost admisă oferta
lui P. Roşianu şi P. Constantinescu, în locul antreprizei Bărbulescu, pentru lum_inat cu „gaz" petrol (Monitorul comunei Bucureşti, an XXVIII (1903), nr. 18 (4 mai),
p. 275).
3)
4)
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Utilizarea energiei electrice - în special la ilul!linatul oraşului -·
:se impunea ca o necesitate stringentă la începutul sec. al XX-lea. 11)
.Neglijarea acestei probleme avea repercusiuni defavorabile asupra modernizării oraşului, asupra progresului în domeniul economic şi sodaloultural. Edilii oraşului au înţeles acest lucru şi de aceea au inscris.
printre problemele esenţiale cărora administraţia locală trebuia să le
acorde prioritate - alături de alimentarea cn apă şi luminatul electric. Dar pentru a putea face faţă cerinţelor, pentru a înlătura rămi
nerea în urmă în acest domeniu, edilii oraşului trebuia să învingă principalul obstacol şi anume monopolul societăţii concesionare care se
opunea cu îndirjire modernizării iluminatului. Din documentele păs
trate, din activitatea Consiliului comunal, redată în Monitorul comunal,
rezultă că intre Primărie şi societatea concesionară au avut loc ample
discuţii şi dezbateri în legătură cu iluminatul, cu forma administrativă
pe care urma s-o îmbrace viitoarea L'Oncesiune. Nu de puţine ori µentm „împăcare" cele două instituţii au făcut apel la instanţele judiciare. 12) „Dacă pînă astăzi - spunea primarul Mihai G. Cantacuzino
în 1905 - nu s-a putut aduce îmbUillătăţiri însemnate luminatului oraşului; cauza este împrejurariea ca actuala concesiune nu a luat
încă sfîrşit şi că, prin monopolul ce ea prevede, nu era posibil să se
ia nicio dispoziţiune, în afară numai de o înţelegere cu compania existentă. S-a ţinut astfel în Loc, de cîtva iimp, orice progres în luminatul oraşului deşi era încă de mult posibil să i se aducă îmbunătăţirile
pe ca.;:e tehnica modernă le oferă ... Este chiar umilitor pentru dapitală de a fi menţinut atît timp acest luminat".13)
Dorinţa populaţiei de a utiliza curentul electric n-a mai aşteptat
.ca Primăria să rezolve litigiul său cu Societatea de Gaz şi în lipsa unor
instalaţii electrice municipale numeroşi locuitori, mai ales din centru
~i fireşte dintre cei cu venituri mari, şi-au creiat instalaţii proprii. Astfel s-ţru înfiinţat - în special după 1900 - o mulţime de ~tlailaţii
particulare, fiecare cu uzina ei, deservind grupuri de case sau case
izolate. Chiar pentru instituţii administrative ale statului, cum erau
Poşta, Palatul de Justiţie etc. s-a recurs la acest sistem. 14) Aceste in!ltalaţii nu erau rentabile din ounct de vedere ecpnomiic. In 1904 se aflau
in Butulrfeşti 53 de astfel -de instalaţii electrice oare lumilri1aiu 30.506
lămpii incandescente, puterea maşinilor fiind de 2031 kW. 15)
In aceste condiţii şi societatea concesionară a iluminatului, pentru
a împiedica Primăda să accepte o nouă concesiune, îşi revizuieşte proLuminatul electric reprezintă un mare progres al civilizaţiei nu numai penacest fel de iluminat era superior tuturor celorlalte surse de lumină artifolosite pină atunci - ci şi datorită avantajelor sale din punct de vedere
igienic, posibilităţile sale largi de întrebuinţare, siguranţa contra incendiilor, utilitate şi comoditate.
12) Monitorul Comunal, an XXIV (1899), nr. 3, (18 aprilie), p. 68.
11)

că
ficială

tru

13) Expunere de motive şi piese justificative. Act de concesiune şi caiet de
.sarcini, Buc., 1905, p. 9.
14) Ibidem.
1'1) Ibidem, p. 80; Vezi şi Al. Cebuc, op. cit., p. 112.
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priile principii înaintînd, încă în 1905, un nou proiect de concesiune
în care era indus si iluminatul electric. !n Consiliul - comunal au avut
loc ample dezbateri pe tema dacă e oportună !;>i necesara prelungirea
ooncesiunii - chiar în noua ei formă - sau dacă nu s-ar putea exploata energia electrică, incl1;siv iluminatul, în regie proprie. Numeroşi membri ai Consiliului comunal s-au pronunţat
favoarea regiei,
în cel mai rău ca? ei acceptau regia mixtă. Expunindu-şi punctul de
vedere, primarul de atunci, M. G. Cantacuzino, a încer:cat să convingă
membrii consiliului că exploatarea în regie proprie ar necesita 13 milioane lei pentru întinderea instalaţiilor, pentru uzina electrică şi conducte, fond de rulment, cantori etc. care nu ar fi putut fi procurate 16)
i•'ireşte, existau greutăţi obiective dar nu de neinlăturat. Se pare că
motivul prindpal al înclinării către acceptarea unei noii concesiuni ~i
pe care 11 exprimă insuşi primarul oraşului, era acela că i-ar „fi greu
administraţiei comunale să reziste la cererile cetăţenilor de a se ieftini
~azul şi electricitatea ; s-ar da lupta electorală pe această temă şi
atunci ce randament ar putea avea o asemenea regie." 17)
După discuţii aprinse, la 13 octombrie
1905, consiliul comunal
aprobă in principiu proiectul noii concesiuni acordate Societăţii de Gaz
şi Electricitate urmînd să se discute detaliile. Prin legea din 25 fehr.
1906 comuna Bucureşti era autorizată să concesioneze Societăţii generale de Gaz şi Electricitate luminatul Bucureştilor, confractul încheiat
intrînd în vigoare în luna aprilie 1906 18) concesiunea din 1868 fiind
reziliată (art. 1). rn)
In actul de concesiune se preconizează luminatul cu electricitate
în centru şi cu gaz aerian la periferie. 20)
Teritor"iul care, conform concesiunii, urma să fie iluminat cu gaz
şi electricitate cuprindea jumătate din suprafr.ţa oraşului :~i anume partea cu populaţia cea mai numeroasă. avînd următoarele limite : şoseaua
Jianu, de la intersecţia cu str. Ghica pinii în piaţa Victoriei, iar de aici
prin şoseaua Bonaparte, calea Dorobanţilor pînă dincolo de str. Floreasca; de aici în linie dreaptă pînă în str. Maica Domnului, Pantelimon, str. Ceairului. tăind cartierul Tei aproape în două, apoi prin str.
cimitirul Reînvierea, str. Sf. Dumitru, şos. Iancului, Mihai Bravul, calea fiaionu1ui, str. F'oişorului pînă la Dîmboviţa, pe care o traversează
ta podul Abatorului. continuînd în linie dreaptă pînă la şoseaua Şerban
Vodă (mai jos de intersecţia cu str. Cuza Vodă) şoseaua Viilor, str.
?v~ăgurele, Fundăt11rn Hahovei, calea Rahovei, şos. Doamnei, şos. Pan-

în

Monitnrul comunei Bucureşti, an XXX (1905), nr. 43 (30 oct.), p. 527.
Ibidem, p. 5:!8.
11!) Loi autorisant la comune de Bucarest a concluse une transaction avec
la compagne de gaz et D'Electricite, Expose des motifs debats a la Chambre des
deputes, 1-re partie. Arhiva IDEl::l. dos 2/1906, p. 2.
19) De la Mehedinţeanu ,:i Negroponte concesiunea iluminatului cu gaz a
Bucureştiului treee Ia o Societale engleză, apoi la o societate franceză. Jn 1885
concesiunea revine Companiei de gaz care se transformă în 1906 - în urmu
încheierii noii convenţiuni - in Soc Generală de Gaz şi Electricitate din Bucureşti.
20) Expunere de motive şi piese justificative ... p. 54.
16)

17)

ol!.-

c. 789
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durilor, de unde printr-o linie dreaptă se uneşte cu şos. Basarabilor,
şos. GroL.:ăveşti, str. Ghica, şos. Jianu. 21)
Comuna şi-a rezervat dreptul de a distribui electricitate pentru
nevoile comunale, pentru tramvaie şi pentru un sector cuprins între
Str. Hailelor, str. Negru Vodă, pînă la intersecţia cu str. Spaniolă,
Morga, str. Labirint, Mircea Vodă, Calea Dudeşti, str. Foişorului, Podul
de la Abator, dJe aici în linie dreaptă pînă la str. Şerban Vodă, str.
Bibescu Vodă, str. Domniţa Bălaşa, unindu-se prin Calea Rahovei cu
str. Halelor. 22)
Pentru a face faţă noilor necesităţi de curent electric Societatea
generală de Gaz şi Electricitate a prevăzut construirea unei noi uzine
în focul celor 4 uzine mici de care dispunea la începutul activităţii sale,
în 1906; şi anwne aceia de la Teatrul Naţior1al, cea de la Contr;oceni,
cea din Pasajul Villacros şi cea de la Cafeneaua High-Life care alimenta
cîteva clădiri din jurul Ateneului avînd un total de abonaţi în jur de
100.
Plasată alături de Uzina de gaz şi considerată uneori ca o anexă
a acesteia, noua Uzină electrică a fost înzestrată cu cele mai modeme
instalaţii electrice existente atunci. 23 ) La început uzina a cărei construcţie a durat apnoape 2 ani cuprindea 3 grupuri generatoare de
energie electrică cu motoare Diesel-Carels de cîte 675 CP fiecare şi a
început să furnizeze curent în toamna anului 1908 cu o putere instalat..i
de 1200 kw. 2 ·~') Sistemul ales a fost trifazat de 5000 V transformaţi
la tensiunea de utilizare de 3X208/120 V în numeroase posturi de trans··
forrr.are răspîndite în oraş. 25) Cu toate că Uzina a fost dotată cu instalaţii modeme ea a fost concepută totuşi într-un spirit îngust cu U1I1ităţi
mici şi cu deficienţe de proiectare. 26) Deşi noua uzină de la Filaret urma
să preia sarcinile celorlalte instalaţii particulare încă în primul an de
funcţionare, totuşi, ea nu a lucrat cu întreag<i. capacitate de producţie.
Preţul de 0,80 lei k:W/oră al electricităţii vădit exagerat pentru acea
vreme, a făcut ca iluminatul electric să nu ia cuvenita dezvoltate în
oraş. 27) Proporţia străzilor luminate cu gaz aerian şi electricitate este
edificatoare, ea reflectind cum nu se poate mai bine situaţia redată mai
sus. Astfel în 1906 pentru luminatul oraşului se foloseau 3969 becuri
de gaz, aerian 1 3113 lămpi cu petrol, 1018 lămpi cu ulei mine1·al, 151
21) Planul oraşului Buc. cu situaţia reţelei iluminatului electric perimetrul
gazului, sectorul rezervat de Primărie. Ataşat lucrării Expunere de motive şi piese
justificative ...
22) Ibidem, vezi şi Isidor Budu, op. cit., p. 8.
23) Cum este organizată şi cum funcţionează Societatea Generală de Gaz
şi Electricitate din Bucureşti, Buc. 1938, p. 42-46.
24) Prof. ing. D. Leonida şi ing. N. Caranfil, op. cit., p. 3.
25) Ibidem. Din cele 79 de posturi de tra:u:formare existente în 19011-1909.
63 erau instalate în chioşcuri metalice avînd o putere instalată între 15-150 KVA.
ln 1939 se mai aflau în funcţiune 24 (Revista Gaz Electra, an IV, nr. 4, (noiembrie
1939), p. 120). Asemenea chioşcuri metalice se mai pot vedea şi astăzi pe str
Dristor 76, str. Romulus, lingă Podul Mihai Vodă, intersecţia Căuzaşi - Văcăreşti>
cal. Floreasca, şos. Cotroceni 21 etc.
2G) /nstrăinarea uzinelor electrice ale comunei Bucureşti, 1921, p. 35.
27) Tribuna edilitară, an V, (1936) nr. 177 (14 febr.).
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lămpi

cent.

electrice cu arc voltaic

şi

66

lămpi

electrice cu arc incandes-

28)

In anii ce au urmat Uzina electrică Filaret a continuat să se dezvolte. Astfel, în 1910 s-au adăugat 2 maşini noi de 180 kW ; în 1912-·
1913 - 3 motoare de cîte 675 CP. O dată cu instalarea lor uzina înswna o putere de 3975 CP, fiind [a acea dată una din cele mai mari din
ţară. Alte 2 maşini au fost adăugate după 1913, astfel că puterea. instalată a ajuns, în preajma primului război mondial, la 6900 CP. 29) Combustibilul folosit pentru punerea în funcţiune a motoarelor a fost pînă
la război motorina, iar după aceea păcura.
Cu toate progresele înregistrate în producerea şi distribuirea energiei electrice (in 1908 existau deja 60 km străzi care beneficiau de iluminatul electric) 30) acestea nu erau pe măsura necesităţilor, de aceea întîlnim frecvente şi uneori violente critici la adresa primăriei şi a Societăţii concesionare. Chiar dacă multe din aceste critici avînd în vedere
că erau făcute de „opoziţie", aveau la bază un mobil politic, ele exprimau o stare de spirit reală.
Creşterea necesităţilor pentru alimentarea cu electricitate, inclusiv a cerinţelor comunale : exploatarea tramvaielor electrice, iluminatul
străzilor în sectorul rezervat Primăriei, pentru funcţionarea instalaţiilor
comunale etc., au determinat Primăria să caute alte surse, hotărind
construirea unei uzine electrice noi la GrozăvEşti, lingă Uzina hidroelectrică. Intre Primărie ~i Societatea de gaz şi electricitate s-au purtat
tratative pentru construirea uzinei preconizate, tratative care nu au dus
la vreo înţelegere. In aceste condiţii, la şedinţa Consiliului comunal din
6 noiembrie 1909 se fixează pentru 20 noiembrie acelaşi an „ţinerea
licitaţiunei. relativă la construirea uzinei electrice a comunei". 3 1)
Din cele 36 „case" din ţară şi străinătate invitate la licitaţie, s-au
prezentat direct 22 de firme, şi alte 9 indirect, prin intermediul primelor. R.ezultatul licitaţiunei, după aprecierea primarului Vintilă Brătianu,
cuprins în raportul 143/1910, „se poate considera ca foarte avantagio!'>
pentru comună". 32) Comisia numită pentvu cercetarea ofertelor a considerat ca mai avantajoase condiţiile oferite de firma AEG-Berlin, cu
care s~a încheiat contractul pentru instalaţiile de producere a energiei,
cu condiţia de a construi cazanele în Bucureşti, la Uzinele „Vulcan" _
Instalaţiile de transformare au fost adjudecate firmei „Siemens-Schuckert". 33) Aşa cum am amintit, atît studiile cit şi planurile lucrărilor de
construcţie au fost întocmite de specialişti români. 34)
Construirea Uzinei electrice comunale de la Grozăveşti a declanşat
llll nou conflict de proporţii, între Primărie şi Societatea concesionară.
A&tfel, prin petiţiunea adresată Tribunalului Ilfov, înregistrată la nmr.ă28) Frederic Dame, Bucarest en 1906, Buc., 1907, p. 298.
29) Cum este organizată.„ p. 7.
:JO) Ibidem, p. 9.
31) Monitorul Comunal, an XXIV (1910), nr. 2 (17 ian.), p.
32) Ibidem, an XXIV (1910), nr. B, (28 februarie), p. 115.

12.

33) Ibidem.
34) Către alegători,

Buc., 1909, p. 18.
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rul 5826 din 1 martie 1:919, 15) Societatea generală de gaz şi electricitate
din Bucureşti a intentat acţiune Primăriei capitalei, principalele acuzaţii
fiind următoarele : 1. Primăria a decis construirea unei uzine electrice
(Grozăveşti). 2. A decis sa vîndă curent electric noii Societăţi de tram~
vaie. 3. A :refuzat să desfiinţeze cablurile electrice parlicu1are de pe străzi,
existente la acordarea concesiunii şi instalate pe baza autorizaţiilor date de
Primărie ; 4. A refuzat Societăţii prelungirea cablurilor pe şoseaua Booaparte şi Dorobanţi. 36)
Referindu-se la acuzaţiile aduse, în răspunsul său Primăria spunea :
„A dorit Societatea de Gaz şi Electricitate ·şi mărească cadrul dezbterilor şi să-şi pregătească o atmosferă mai favorabilă asupra acestui proces
temerar, şi în acest scop a început prin a ne aduce. cu J;irgi dezvoltări
nişte nedrepte învinuiri, debitîndu-le în expresiuni îndrăzneţe de bun plac,
rea credinţă ... Această atitudine agresivă explică îndeajuns curajul ce a
avut Compania prin protestul făcut prin portărei de a se opri votarea
de Parlament a legilor pentru construirea uzinei (Gmzăveşti) şi a legii
tra111vaielor comunale, care se păreau ei nedrepte după opiniile interesate
ale jurist-consulţilor ce ocupau Consiliul de administraţie". 37)
Sentinţa Tribunalului din 30 iunie 1910 a precizat că Primăria a
violat contractul numai în ceea ce priveşte dreptul de luminat cu electricitate a şoselei Bonaparte : celelalte 4 capete de acuzare fiind respinse
ca nefondate. 38)
Uzina electrică Grozăveşti, inaugurată în 1912, a avut la început
!'nenirea de a produce curentul electric necesar instalaţiilor de captare <şi
pompare a apei, pentru atelierele şi serviciile comunale şi pentru luminatul sectorului din jurul Halelor centrale, re~rvat Primăriei. In această
primă etapă au fost instalate 4 căldări de aburi de cite 300 mp suprafaţă
de încălzire, 2 turbine de aburi şi 1000 kW fiecare, cuplate cu alternatori
de 1250 kVA. 5000 V şi instalaţiile de conexiune şi distribuţie necesare. 39) In vederea asigurării tramvaielor cu curent continuu de 800 V,
s-a dat în exploatare substaţia de redresare din Bd. Carol (în apropierea
pieţei C. A. Rosetti}.
In a doua etapă, 1913-1914, s-a instalat un al treilea giup turbogenerator de 2000 kW şi incă 4 căldări de aburi. "0) De la începutul activităţii uzinei, combustibilul folosit la încălzirea căldărilor a fost păcura.
In anii 1912--1915 una din problemele legate de utilizarea energiei
electrice care s-a impus atenţiei Consiliului comunal a fost preocuparea
de a reduce preţul curentului electric. La această ooncluzie a ajuns, în cele
din urmă, şi Societatea de Gaz şi Electricitate, deoarece preţul mare al
curentului nu stimula înscrierea a noi abonaţi. Primăria era interesat{.
şi ea în creşterea numărului abonaţilor, deoarece avea un procent de 100;0
35) Procesul Companiei de gaz şi electricitate în contra
Bucureşti,

36)
3i)
38)
39)
40)
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Buc., 1910, p. 7.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 87.
Revistfl Gazelectra, an [. (l!J37), nr. 9, (aprilie), p. 270.
Cum este organi::ată şi cum funcţionează ... p. 32.
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asupra incasărilor şi 500/o din venitul net. H) ln Consiliul comunal din
21 mai 1912 se propune şi se aprobă reducerea preţului pe kW/oră
de la 54 la 44 bani pentru localurile statuilui. 42) Un nou tarif este aprobat de Consilic1l comunal în şedinţa extraordinară din 10 iulie 1914 43) :
30 bani kW/oră utilizat pentru forţă motrică şi scopuri industriale, iar
pentrn iluminatul electric particular se fixează 50 de bani kW/oră. 44 )
Dezvoltarea continuă a surselor de producerea curentului electric,
extinderea. reţelei, înmulţirea abonaţilor a fost întreruptă o dată cu începerea primului război mondial, Războiul, anii ocupaţiei, au determinat
mari greutăţi în producerea şi distribuirea eJ1fil'giei electrice, greutăţi adînc
resimţite atît la iluminatul public şi privat cit şi în alte domenii unde
electricitatea era folosită ca sursă de energie. Procurarea păcurei., in condiţiile în care multe exploatări petroliere fuseseră distruse. se făcea în
condiţii tot mai grele, fapt ce a determinat utilizarea altor combustibili.
Astrei, cu ocazia instalării căldărilor nr. 9 şi 10, de 450 mp suprafaţă de
'.încălzire, s-au prevăzut grătare speciale pentru încăil:Ziirea lor cu căr
buni. 4';) Aceleaşi neajunsuri le întîlnim şi în funcţionarea Uzinei Filaret.
fată ce notează ing. St. Ionescu în însemnările sale despre funcţ\onarea
Uzinei Filaret în timpul războiului : „nu avem personal, majoritatea
fiind mobilizaţi, nu avem materiale, mergem ba cu păcură, ba cu petrol
lampant şi uneori cu motorină, uleiul era de o calitate extrem de p:roast~
şi dădea loc la explozii şi la tot felul de accidente". 46)
Pentru ameliorarea situaţiei şi asigurarea oraşuliui cu electricitate
s-a ajuns la o înţelegere între Primăria capitalei şi societatea concesionară, pentru realizarea unei legături între Uzina Grozăveşti şi reţeaua
electrică a oraşului deservită pînă atunci numai de Uzina Filaret. ln
timpul ocupaţiei germane a Bucureştilor (6 decembrie 1916 - 11 noiembrie 1918) nu numai luminatul electric a avut de suferit, ci şi cel care
folosea alte surse. Astfel, în perioada 1916-l!:ll8 a fost suprimat luminatul cu petrol şi benzină, ceea ce a făcut ca periferia oraşului să rămînă
în întuneric. Hotărîrea de a suprima luminatul cu petrol şi benzină a fost
luată de Primărie la 18 ianuarie 1916. 47)
,
In ceea ce priv~te luminatul cu gaz aerian, şi el a suferit mari
modificări. Pînă în 1916 lanternele cu gaz au funcţionat normal, apoi
numărul lor a scăzut la o treime, aşa cum se vede din tabelul de mai

Jos : 48)
anii

media pe an

1915

1916

1917

7.786

7.149

3.320

1918
2.224

1919
2.511

41) Arh. IDEtJ, dos. 2/1906, Loi autorisant la comune de Bucarest a conduse
une transaction avec la Compagne de Gaz et D'Electricite...
42) Monitorul comunal, an XXV (1911), nr. 28, (10 iulie), p. 436.
4~) Aprobat prin decret regal 3175 din 19 sept. 1914 publicat în Monitorul
Oficial 169 din 26 oct. 1914.
H) Mo-iitorul comunal, (9 noiembrie> 1914), p. 731.
4:i) Cum este organizată.. p. 32.
46) Revi~ta Gazelectra, an II (1937), nr. 1, (aug.), p. 154.
47) Anuarul statistic al oraşului Bucureşti, 1915-1923, Buc. 1924.
4B) lnstrăinarea uzinelor electrice ale comunei Bucureşti, Buc., 1921,
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La sfîrşitul războiului mondial situaţia uzinelor şi instalaţiilor care
alimentau cu electricitate Bucureştiul era precară. Instailaţiile se degradaseră, combustibilul se procura greu, lipseau mijloacele băneşti. Desigur,
toate acestea erau greutăţi obiective generate de război, dar ele ar fi putut
fi mult mai reduse şi oraşul nu ar fi resimţit atît de mult felul defectuos
în care se făcea 1mninatul sau distribuirea electricităţii în alte scopuri dacă
Societatea Generală de Gaz şi Electricitate, care încasa anual 630.000 lei,
sumă destinată lărgirii, completării instalaţiilor, ar fi folosit-<> numai în
acest scop. In realitate această sumă era oapirba.lizată, „deoarece din 1910
aproape nu a făcut nimic... nu a reînoit nimic, lăsînd instalaţiile într-o
stare de~lorabilă, care explică accidentele zilnice de la Uzină şi oanalizatiune". 4 ) lnsăşi societatea recunoaşte în petiţia din 7 mai 1919 trimisă
primăriei că „Pînă acum nu s-a putut crea un fond de reînnoire a instalaţiilor absolut indispensabile, din care cauză avem de făcut numeroase şi
importante reînoiri de maşini şi materiale, atît 1a gaz cît şi la electricitate". 50)
Desigur, pentru felul defectuos în care se asigurau necesităţile de
curent electric nu trebuie să acuzăm numai Societatea concesionară. Nici
Primăria care avea de rezolvat multiple cerinţe ediJ.itare, din lipsă de fonduri, nu a întreprins decit lucrări mărunte, reduse mai ales la întreţinerea
curentă a instalaţiilor.
Intre timp cerinţele de curent electric sporesc. Primăria şi Societatea de gaz şi electricitate primind „o mulţime de cereri din partea
populaţiei nevoiaşe a oraşului oa să execute racordări electrice, fie pentru iluminat fie pentru forţă motrice". 51)
Situaţia existentă îndreptăţea Informatorul tehnic din 1 mai Hl22
să afirme că „la 3 ani de la sfirşitul războiului nu s-a făcut nimic" 5 :!)
pentru acoperirea necesităţilor de curent electric. In vederea găsirii mpd;alităţilor de solu~iooore a producerii şi distribuirii energiei electrice, în
Com.iliul comunal au loc numeroase discuţii şi propuneri. Societatea concesionară, invocînd starea ,,aşa de dăunătoare populaţiei oraşului", propune
ia rindul ei să i se cedeze „Uzina comunală care printr-o funcţionare
raţională, combinată cu cea de la Filaret ar putea asigura în bune condiţii necesităţile de curent pentru lumină şi forţă motrice". 63)
Comisia Interimară a Bucureştilor, după lungi dezbateri, a înaintat
la 16 dec. 1920, spre aprobare, decizia 624, în care se exprima hotărîrea
fuzionării uzine1or primăriei cu acelea ale Societăţii generale de gaz şi
electricitate. Această hotărire a Comisiei Interimare a fost aspru criticată.
Procopie Dumitrescu, Vintilă I. C. Brătianu şi Emil Petrescu, foşti primari ai Bucureştilor. au înaintat Ministerului de Interne un memoriu
în care se critică hotărirea Comisiei interimare, prin care „în realitate
se înstrăinează Uzinele comunale". 54)
49) Ibidem.
50) Ibidem, p. 30.
51) lnst;răinarea uzinelor electrice ale
52) InformatorJ.l tehnic, an I, nr. 3, (1
53) lnstrăinarea uzinelor electrice ... p.
5~)
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comunei Bucureşti, p. 41.
mai 1922), p. 74.
41.

Ibidem, p. 11
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Hotărirea Comisiei interimare este infirmată de Ministerul de Interne. tn aceeaşi adresă, din 9 dec. 1920, se arată că Societatea şi-a trecut
toate acţiunile în patrimoniiuil Societăţii arumime române „Omnium electric român", constituită in 1920 de mai multe bănci din ţară (care de
fapt nu erau decit societăţi cu capital străin, ca : Societatea ThomssonHouston, Banque de Paris et Pays-Bas şi altele). Aceste firme care formal
se pretindeau româneşti, erau în realitate „internaţioniale", ele „camuflează actuala societate de gaz şi electricitate". 55)
Necesitatea folosirii în comun a celor 2 uzine - Grozăveşti - Filaret - a ieşit în evidenţă în 1922, cînd în timpul serbărilor din Parcul
Carol (azi Libertăţii) citeva rachete căzute pe acoperişul Uruiei electrice
au provocat un puternic incendiu oare a deteriorat sala maşinilor, provocind stricăciuni la 6 maşini. lncendillll producindu-se în preajma încoronării regelui Ferdinand, Primăria Bucureştilor a fost nevoită să pună
Uzina Grozăveşti la dis:ppziţia reţelei oraşu~ui. 56) Şi cu acest prilej s-a
dovedit necesitatea de a se exploata în comun, de o singură administraţie,
cele două termocentrale.
lntrucît Primăria Bucureştilor nu a fost de acord ou fuzionarea celor 2 uzine sub forma „regiei cointeresate" ea încheie în 1924 o convenţie prin care cumpără toate acţiunile societăţii „Omnium electric român'".
Hăscumpărarea s-a făcut în condiţiuni extrem de dezavantajoase pentru
primărie, plata realizindu-se prin obligaţii emise de primărie în valoare
de 36. 720.000 franci francezi, ou o dobîndă de 70/o pe an, amortizabile în
:rn de ani. $uma amintită depăşea cu mult valoarea instalaţiilor exis-

tente.

57)

Vom analiza în continuare felul în care s-au dezvoltat instalaţiile
pentru producerea electricităţii în perioada dintre cele două războaie mondiale, principalele uzine care concurau la alimentarea oraşului cu curent
electric. Pînă în 1924 oraşul a continuat să fie alimentat de cele două
mari uzine din interiorul său, Grozăveşti şi Filaret. ln acel an Capitala
a început să primească curent de la termocentralele Schitu-Goleşti şi
Floreşti, intrucît cele două uzine amintite mai sus nu mai puteau face
faţă cerinţelor în continuă creştere.

Dezvoltarea Uzinei Grozăveşti. De la terminarea primului război
mondial (1918) şi pină în 1922 nu s-a întreprins aproape nimic pentru
dezvoltarea Uzinei Grozăveşti. ln acel an, ca urmare a creşterii generale
a consumului de energie electrică, la care trebuie să adăugăm dezvoltarea
rapidă a liniilor de tramvai electric ca şi faptul că Societatea generală de
gaz şi electricitate cumpără, începind din 1924, o parite din curentul produs
de această uzină, a impus o mărire şi modernizare a instalaţiilor, atît a
turbogen.eratoare1or cit şi a generatorilor de abur. Lucrările au început
cu mărirea clădirii principale, lucrare terminată în august 1923. 58) O
55) Ibidem, p. 12.
56) Tribuna edilitară, an V, nr. 177, (14 febr.), 1936.
5i) Milan Popovici, Aspecte din istoria finanţelor oraşului Bucureşti,
inţifică,

Ed.

Şti

Buc., 1960, p. 146-147.

58)

Buletinul Gazelectra, an I (i941) nr. 1-5, (ian.-mai), p. 272.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

119

nouă

manre a clădirii - sălile în care erau instalate căldările si masinile, s-a făcut în 1928, putîndu-se astfel instala încă două grupuri turbOgeneratoare şi 4 căldări mari cu aburi. 59 )
O nouă etapă în modernizarea şi mărirea capacităţii de producţie a
uzinei începe în 1936, o dată cu montarea grupului turbogenerator nr. 7 cu
o putere de 20.000 kW şi înlocuirea turbinei nr. 5 cu alta de 12.500 kW_
In aceea.şi perioadă au fost demontate cele două grupuri mici de 1.100 kW.
astfel că la sfirşitul anruJ.ui 1936 sala maşinilor cuprindea 5 grupuri turbogerieratoare care însumau o putere instalată de 54.500 kW. 60 ) Toate turbinele existente atunci funcţionau cu o viteză de 3000 învfrtituri/minut„
iar alternatorii produceau curent trifazic de 5.500 V. 60 )
Cum era şi firesc, paralel cu introducerea noilor grupuri de maşini,
s-au instalat noi căldări de aburi şi s-au moderni:z.at cele vechi sau altele
(exemplu căldările 5-8) au fost sooase din uz. In 1937 sala căldărilor
cu aburi cuprindea 14 căldări încălzite cu păcură cu o capacitate de
260.000 kg aburi/oră. 61 ) Importante transformări cunoaşte uzina în 19;39
o dată cu instalarea unor căldări moderne de mare randament, sistem
Lăffler Witkowitz - printre cele mai moderne unităţi din Europa
şi cu funcţionarea cea mai economicoasă din lume avînd o presiune de
130 atm şi o temperatură de 500°C. 62 ) Prin instak~rea celor două căl
dări, care au costat 300 inilioane lei, puterea uzinei a crescut la
80.000 kW devenind ooa mai puternică termocentrală din ţară. Edificatoare în ilustrarea dezvoltării uzinei Grozăveşti sînt cifrele care indică
energia produsă şi primită de uzină în perioada 1912-1936. Astfel, de la
5000 kW/oră în 1912 s-a ajuns la 10000 în 1915 (cifră valabilă şi pentru
1921) la 20.000 kW/oră în 1924, la 55.000 în 1929 şi la 90.000 kW/oră în
1936. 63 )
Una din marile probleme ale uzinei a fost aprovizionarea cu combustibil deoarece în timpul funcţionării cu sarcină normală uzina consum:a zilniJc păcura adusă de un tren de 55 de vagoane a 10 mti' kg
vagonul, într-un singur an - 1938, consumîndu-se 54.451 tone păcură. 64 )

Centrala termoelectrică Filaret. In timpul primului război mondial
uzina a trecut prin momente grele ca urmare a lipsei de personal, combustibil şi suprasollicitarE>a maşinilor. Situaţia s-a ameliorat odată cu
efectuarea legăturii cu uzina Grozăveşti şi instalarea în 1918 a unui
rnp1Jo11 de 12000 CP. După război, cu toate că şi această uzină a lfctst
dezvoltată şi modernizată, ea a rămas mult în urmă din punctul de vedere al puterii instalate, faţă de uzina Grozăveşti. Dezvoltarea uzinei
după război a început în 1922 prin includerea unui nou motor de 2000 CP,
Cum este organizată şi cum funcţionează„. p. 34.
Monitorul Gazelectra, an li, (1937) nr. 7, p. 181.
61) Cum este organizată„. p. 35.
62) Condiţiile în care funcţionează o întreprindere de folos obştesc, Societatea Generală de gaz şi electricitate, Buc. 1928-1939, p. 17.
6:J) Buletinul ,;azelectra, an. I (1941), (ian.-mai), nr. 1-5, p. 275.
64) Statistica uzinelor electrice din România, 1939, p. 109.
59)

60)

J 20
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iar în 1937 a unui motor de 5000 CP. 65 ) O nouă etapă in dezvoltarea uzinei a început în 1937, an în care s-au comandat casei Sulzer 2 unităţi de
~.OOO CP (6300 kW) care urmau să înlocuiască 3 grupuri de 1000 kW.
Noile motoare au fost recepţiunate în zilele de 13-15 noiembrie 1939 6.;),
instalarea lor permiţînd uzinei Filaret să devină cea mai mare termocentrală electrică cu motoare Diesel din Europa. 67)
Modernizarea întreprinsă fo uzina Filaret în anii 1937-1939 a ur·
mărit transformarea ei într-o surnă de energie capabi[ă să facă faţă c~
rinţelor de a funcţiona ca uzină de „vîrf" şi uzină de rezt!rvă. De ce i S··:t
.încredinţat uzinei Filaret sarcina principalâ de a funcţiona în orele ele
vîrf ? Răspunsul este simplu şi cei care i-au rezervat acest rol au avut
in vedere o situaţie obiectivă. Se ştie că cererea de energie diferă îr1
timpul celor 24 de ore ; ea este foarte mare seara, scade în timpul nopţii.
spore;;te din nou dimineaţa, pentru ca în timpul zilei să se reducă din
nou. Orele cînd consumul este foarte mare, seara, se numesc ore de vîrf.
Centrala Filaret a putut îndeplini acest rol deoarece era dotată cu motoare Diesel care suportă opriri şi pomiri dese, timpul de pornire fHnd
foarte sourt, fără o pregătire prealabilă şi fără să &e consume combustibil atunci cînd nu functionează. In afara folosirii uzinei în perioadele
<le virf ea era foLosită atunci cînd se iveau defecţiuni în funcţionarea
celorlalte surse de producere a energiei electrice. 68)

Uzina hidroelectrică Dobreşti. Beneficiind de stipulaţiile legii energiei, promulgată în 1924, lege care a încercat să pună bazele unei politici energetice naţionale, Primăria Bucureştilor obţine aviz favorabil din
partea Consiliului energiei pentru concesionarea riu1ui Ialomiţa pe porţiunea valea Scropoasa -- Dobreşti în vederea construirii unei hidrocentrale. 69 ) Hotărirea primăriei Bucureştilor de a construi o nouă uzină electrică la Dobreşti era determinată de faptul că sursele existente nu mai
puteau acoperi necesităţile de curent electric pentru căi ferate, tramvaie,
poştă, telefoane, industrie, utilizări casnice, captările şi distribuţia apei,
iluminatul public şi particular etc. 70)
Aşezată la confluenţa Ialomiţei cu Brăteiul, cota 893,50 m, uzina
Dobreşti, construită în anii 1928-1930, foloseşte apele Ialomiţei captate
Îl1j cheiilie Orzea la cota 1197 ,50 m şi ale Bră\teiului captate la cota
1206,35 m, avînd cădere brută de 304 m şi un debit instalat de 7 mcl5ecundă. 71 ) Lucrările de captare au cuprins în faza iniţială un baraj care
permitea acumularea unui volum de 556.000 roc apă la Scropoasa. Condlucta de aducerea apei la camera de echilibru, cu diametrul interior
de 2 m, are o lungime de 2023 m, din care 928 m galerie în stîncă şi
1095 m condUJCtă metalică. 72) Conducta de aducţiune Brăteiul are o lunCum este organizată ... p. 42-43.
Revista Gazelectra. an IV (1939), nr. 5, (dec.), p. 180.
Gazeta municipală, an VIII, nr. 397, (5 noiembrie), 1939, p. 5.
Informator-ul tehnic, an VI, (1927), nr. 11-12, (1-15 iunie), p. 52.
G9) Cum este organizată ... p. 45.
70) Condiţiile în care funcţionează o întreprindere de folos obştesc. Societatea
generală de gaz şi electricitate, Buc., 1928-1939, p. 8.
71) Arh. IDEH, dos. 1/1931, fila 1, Amenajarea hidroenergetică a Ialomiţei superioare; uzina Dobreşti şi uzinele proiectate la Scropoasa. şi Gilma..
72) J!Jidem, Memoriul prof. Dr. ing. D. Pavel, din 1 sept. 1940.
65)
66)
67)
68)
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gime de 3533 m, din care 553 m galerie în stîncă. Atît centrala electrică~
cit şi staţia de transformare sint instalate într-o clădire comună de formă
dreptunghiulară (58,85 X 25 m). ln centrală au fost instalate iniţial
4 unităţi electrogene mari de cite 4000 kW, 6000 V fiecare şi 500 t/min .•
legate direct cu altematori trifazici de o putere apropiată de 5000 kVA.
Aceştia din urmă sînt legaţi direct cu 4 transformatori de 6/110 kW. 73 )·
Puterea instalată a uzinei. inclusiv turbina de 200 CP pentru servicii
auxiliare - se ridioa la 22810 CP sau 16.000 kW.
Capacitatea uzinei Dobreşti calculată la o producţie mijlocie era de
57 milioane kW/oră. Dar funcţionarea ei era determinată de debitul apei
existent, astfel că în timpul perioadelor de debit scăzut ea atingea abia o·
pr.ddlucţle de 8-10 mii kW. lncă din 1941 s-au făcut studii pentru
folosirea ei ca uzină de bază în ln.mile cu apă multă şi ca uzină de vîri'
în lunile secetoase. Construcţia hidrocentralei şi a liniei de transport de
la Dobreşti la Buoureşti au fost executate pentru Municipiul Bucureşti
de Societatea „Ialomiţa" 74 ) prin firmele Compagne d'Entreprises Electro-Mecanique din Paris şi Brown-Bovery, care în schimbul investiţiilor
rămîneau proprietare ale instalaţiălor timp de 19 ani, în această perioadă
Primăria plătind consumul de C'UI"ent electric. După încheierea perioadei
de 19 ani, fără nicio plată, instalaţiile reveneau de drept Primăriei_
Dar prim!ăria, la numai 8 ani de la darea în exploatare - miercuri
21 sept. 1938 75 ) intră definitiv în posesia uzinei Dobreşti. Acest lucru
a fost posibil prin convenţia încheiată, în ziua de 9 sept. 1938 intre·
Primăria Bucureşti, U.C.B., Societatea generală de gaz şi electricitate
şi Societatea Ialomiţa, în baza legii pentru naţionalizarea Uz. Dobreşti
publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 9 sept. 1938. Naţionalizarea
s-a făcut prin răscumpărare la suma de 98.900.000 franci belgieni, plus
l 20.000.000 lei. 76)
In afara uzinelor amintite, la alimentarea Bucureştilor cu energie
electrică, începînd din 1930, a contribuit termocentrala Schitu-Goleşti.
Acest lucru a fost posibil prin încheierea unui contract, în 21 noiembrie
1928, între Societatea generală de gaz şi electricitate şi Societatea „Lignitul" plin care aceasta din urmă se obliga să furnizeze, aontracost.
12.000.0•JO kW/oră curent electric anual. 77 ) Curentul furnizat de termocentrala Schitu-Goleşti era utilizat tot în perioadele de vîrf şi ca rezervă. 7 8)
73)

Arhiva S.P.O.B., Banu Manta. Fond P.O.B., Dir.

Administrativă.

1938,

dos. 16.
74) „Ialomiţa", Societate anonimă română de forţă şi lumină electrică cu
sediul în Bucureşti, str. Pitar Moşi Nr. 21, a fost creată conform actelor publicate
în Monitorul Oficial nr. 2 (23 februarie), 1938, fiind de fapt o creaţie a Soc. franceze·
Compagnie d'Entreprises Electro-Mecaniques şi Brown-Bovery.
75) Cum este organizată ... p. 49.
76) Condiţiile in care funcţionează o' întreprindere de folos obştesc p. 22-23.
77) Arhiva S.P.O.B. din Banu Manta, Fond P.O.B., Administrativ, dos. 16/1938,.
unde se află o copie a contractului.

78) Condiţiile in care funcţionează ..
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p. 8.
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Dezvoltarea mare pe care a luat-o consumul de energie electrkă
pnmu1.. război mondial a determinat o revizuire completă a mijloacelor de distrnbuţie în oraş, reţelele şi toate inst.alaţiile aferente fiind
oompletate, mărite şi adaptate noilor cerinţe. Bazele reţelei de distrihuţie au fost puse în 1906 prin proiectul întocmit de Alex. Davilde&:n,
1..indley, De Many şi I. Ştefănescu-Radu. 79 Deşi criticat la acea data
(sistemul ales a fost trifazic 5000/208 V) acest sistem a permis ca reţeaua existentă să-şi poată mări enorm capacitatea de distribuţie prin
adăugiri continuie.
Paralel cu lucrările efectuate în centru, în 1924 a început extinderea reţelei de distribuţie în toate cartierele periferice, iar după 1926
şi în cele 12 comune subortlonate. O amploare deosebită a aunoscrut extinderea reţelei după 1930, ca urmare a intrării în funcţiune a noilor
surse sau mărirea capacităţii de producţie a celor vechi, cît şi a cererii
continuie de ourent electric.
Pentru asigurarea transportului de energie în 1937 se aflau tn
funcţiune 3 linii. Ro)
Prima, şi cea mai importantă era linia de 110 kV care tf\aiilsporta
la Bucureşti energia electrică produsă de uzina Dobre)ti. Construită pe
stîlpi metalici, la Tîrgovişte, la această linie se racorda, într-o staţie
de transformare de tip exterior, linfa de 60.000 V care transporta energia produsă de uzina termică Schitul Go[eşti. 81 )
Oea de-a doua linie folosită era linia Bucureşti-Ploieşti (60 km),
care a servit înainte la alimentarea oraşului cu curent de la FJoreşti
sub tensi.unea de 60.000 V şi care din 1937 funcţiona la tensiunea de
15.000 V. 82 )
Cea de-a treia linie cuprinsă între Bucureşti şi Arcuda (24 km)
servea iniţial pentru necesităţile instalaţiilor de apă iar din 1930 ea a
început să furnizeze ourent la comune sau abonaţi individuali. 83)
Distribuţia electricităţii la abonaţi se face prin reţeaua electrică
de distribuţie. Energia produsă de uzinele amintite (Grozăveşti, Filaret,
Dobreşti, Schitu-Goleşti) era distribuită în interiorul
oraşului,
în perioada respectivă, prin 4 staţii de alimentare de 30.000 V /5000 V situate
la Obor (azi. Bd. Dimitrov) construită în 1930, la Filaret, Griviţa (1931) şi
Grozăveşti fiecare din aceste staţii alimentînd o anumită ZIQnă a oraljiWIUi. 8 ~) De la staţiile de distribuţie pleacă cabluri de alimentare (subterane, cu tensiunea 500 V) care fac legătura între staţii şi posturile
de transformare. în 1939 existau pe întreg cuprinsul oraşului 482 poslun.
fiecare post asigurînd alimentiarea cu electricitate a unei porţiuni din
suprafaţa oraşului. 85 ) De la posturile de transformare cablurile (majoritatea subterane dar 5i aeriene) transportă energia de joasă t.ensiune
(208/120 V) pentru alimentarea abonaţilor. Graţie celor 3 reţele amindupă

79) Gazeta Municipală, an I,
80) Tribuna. erhlitară, an VI,

nr. 25, (3 iulie 1932), p. 1-2.
nr 25!i, (15 oct. 1937).

81) Arh. JDEB, dos. 1, 1931, fila 10.
82) Tribuna edilitară, (15 oct. 1937).
B3) Ibidem.
84) Cum este organizată ... p. 64-65
85) Condiţiile în care funcţionează o

întreprindere ... p. 14.
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tite a fost posibilă extinderea alimentăuii cu electricitate, fiecare porţiune a oraşului putind să fie alimentată pe două căi diferite, ceeaa
ce dă o mai mare siguranţă în exploatare.
Pentru a ne da seama de dezvoltarea reţelei electrice vom compara situaţia din 1921 cu cea din 1939. ln 1921 reţeaua electrică t.otala..
era de 236,800 km din care reţeaua de mică tensiune însuma 166 km~
iar cea de mare tensiune era de 70,8 km, fiind deservită de 107 posturii
de transformare. 86 ) In 1939, ca urmare a amplelor lucrări întreprinse,
s-a extins atât reţeaua de înailtă tensiune cît şi cea de joasă tensirune.
Astfel reţeaua de înaltă tensiune cuprindea 285,2 km linii aeriene c:;i
732,8 km cabluri subterane, din care 68,6 km pentru tensiunea ele·
JO.OOO V, 16,4 km pentru 15.000 V şi 647,8 km pentru tensiunea de
:iOOO V. 87) Reţeaua de utiiizare directă, tensitinea de 120/208 V pentru·
o.~ .işi 220/380 V în suburbane însuma în acelaşi an (19'.39) 550,5 km
linii aeriene, din care 255 km în suburbane şi 982 km cabluri subterane. 88) In vederea alimentării tramvaielor, curentul trifazat de 5000 v·
era transformat în curent continuu de 800 V, în care scop s-au con-stuit 5 unităţi de transformare cu maşini modeme: redresori cu mercur
ce au înlocuit vechile maşini rotative. Cele 5 staţii de tram;formare·
aveau în 1939 o putere de 20350 kw. 89)
Pentru a putea urmări dezvoltarea anuală a reţr~lei, dăm mai jos
un tabel pentru perioada 1924-1930. 90)
Reţeaua subterană
mică

tensiune

de

Reţeaua aeriană de
mică tensiune

anii

metri

Particular

1924
l!J25
1926
1927
1928
1929
1930

192243
202240
219974
247771
297750
329047
350748

17203
22274
25279
35516
49505
66587
79187

Reţeaua·subterană
înaltă tensiune

Publlc

24495
34536
41162
62901
106317
158393
186716

5.000

89659
94252
103747
128627
175498
225689
260149

de

'

3().()()()

10403
10403
23478

Cunoscind sursele de alimentare ale Bucureştilor şi reţeaua de
se impune a prezenta în continuare utilizările energiei eleetrice, a domeniilor în care ea îşi găseşte întrebuinţarea. Vom începe cu
pn::7.entarea utilizării electricităţii la iluminat. Am arătat, în paginile
anterio:-,;·0, greutăţile existente la sfîrşitul primului război mondial :n_
producerea electricilii.ţii, greutăţi care s-au răsfrînt nemijlocit şi asupra
iluminatului public sau particular. In primii ani de după război, aşa
clistd.buţie,

86)

Isidor Budu, op. cit., p. 44.

1939, p. 70.
p. 71.
89) Condiţiile în care funcţionează o intreprindere ... p. 24.
90) Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1924-1930, p. 340
87) Statistica uzinelor electrice din România,

1!8) Ibidem,
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cum rezultă din analiza datelor statistice, predomina iluminatul public
al străzHor cu gaz aerian. ln 1923 situaţa iluminatului celor 2398 străzi,
cu o lungime de 556.382 m, era următoarea :
1876
123
24
5

370

străzi

în lungime

„
„

„
„

„

"
"

"

"
,,

„

t.otală

de 296,315 km cu gaz aerian
68,580 km cu petrol intf'ns
8,987 km cu electricitate
7 ,500 km cu electricitate şi gaz·
"
175.000 km neluminate. 91)

„
„

Din aceset cifre rezultă că peste 78% din străzile oraşului erau iluminate cu gaz aerian, peste l50/ 0 nu erau luminate deloc, iar cu electricitate erau luminate aproximativ 1% din numărul total al străzilor.
lncepind din 1924 ponderea electricităţii în ansamblul iluminatului:
a crescut continuu în detrimentul gazului aerian sau a celorlalte sisteme
de iluminat. Desigur, Societatea generală de gaz şi electricitate, care
avea importante investiţii în instalţiile de producere şi distribuţie a
gazului aerian, făcea totul pentru a menţine numărul abonaţilor. „Cu
toate eforturile noastre, se spune în bilanţrul şi darea de seamă pe 1934„
de a menţine abonaţii şi consumaţiunile la gaz aerian, numărul abonatilor la gaz aerian se micşorează pe fiecare an în favoarea electricităţii. 02 )Şi Societatea de gaz şi electricitate avea toate motivele să fie îngrijorată
deoarece în timp ce consumul de gaz aerian s-a menţinut aproximativ
la acelaşi nivel (9.160.893 m.c. în 1924 şi 8.439.151 în 1936) 93) numărul'
abonaţilor a scăzut de la 12.544 la 3.289 in aceeaşi perioadă. 94 ) De asemenea, treptat, se renunţă la iluminatul cu petrol, lămpi sistem „Olso" ,.
în 1934 propunîndu-se ca din numărul de 360 asemenea lămpi să rămînă:
in funcţiune doar 78. 95)
Analiza luminatului electric duce la concluzia, mai ales dacă facem
o comparaţie între situaţia de la sfirşitul prim'.tlui război mondial şi cea.
din preajma celui de al doilea război mondial - că s-au depus eforturi
mari şi că s-au înregistrat succese edificatoare. ln acelaşi timp se impune însă şi constatarea, de asemenea obiectivă, şi anume că succesele
înregistrate, marile investiţii şi lucrări întreprinse, nu au putut ţine pasul.
cu ampla dezvoltare şi modernizare a oraşului, cu cerinţele mereu sporite ale locuitorilor săi. Fireşte, cauzele sînt multiple, ele reflectînd
carenţele administraţiei municipale şi ale regimului burghezo-moşieresc.
Ele ţin atît de felul cum erau percepute veniturile comunale cit şi
91) Anuarul statistic al

oraşu:ui Bucureşti

pe

anii

1915-1932, Buc.,

1924„

p. 217.
92) Arhiva ID:!:B, Bilanţ şi dare de seamă pe 1934, p. 9.
93)Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1924-1930, p. 343.

Arhiva IDEB, dos. 1 (1934-1936), fila 16.
Arhiva S.P.0.B. din Banu Manta, Fond P.M.B. Secretariat, 1934, Dosar 11,
nenumerotat.
94)

115)
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otle utilizarea acestora. 96) Şi în acest caz datele statistice sînt deosebit de
~locvente. Astfel, în 1928 aproape 'jumătate din 1rmgimea străzilor celor
4 sectoare ale oraşului, adică 238 km, erau ne1uminate sau iluminate
încă cu petrol, în timp ce în 1939 rămăseseră fără reţea electrică sau de
_gaz 81 km străzi. ln situaţia aceasta nu sint inc1use comunele suburbane, llillde în 1936 doar 56 la sută din lungimea străzilor beneficiau
-de instalaţii electrice.
·
Dezvoltarea iluminatului electric al străzilor poate fi ilustrată şi
prin numărul becurilor folosite : 8657 în 1934, 13318 în 1936, 18505, in.clusiv comunele subordonate, în 1938 şi 20081 în 1940. 97 )
Fireşte, progrese însemnate au fost obţinute şi în asigurarea electricităţii pentru abonaţii particul(!.ri, Jn 1936 la o populaţie de 786 929
fiind 75.000 abonaţi.
Aceasta înseamnă că mii de locuit.ori şi locuinţe, în special în
·cartierele periferice şi comunele suburbane, nu aveau acces la µtilizarea
dectricităţji.

Intre cele două războaie mondiale şi în special în deceniul 19331943, se dezvoltă într-o proporţie necunoscută în trecut utilizarea energiei electrice fumizait.ă de Uzinele comunale, ca forţă motrice în industrie. Dacă în prima parte a perioadei la care ne-am referit mai sus
majoritatea întreprinderilor industdale îşi asigurau forţa motrice prin
uzine electrice proprii, în cea de-a doua parte multe din acestea abando-.
nează uzinele electrice proprii in favoarea raoordării la uzinele centrale
comunale. Dăm mai jos principalele întreprinderi şi instituţii care în 1935
dispuneau cLe uzine electrice proprii. 9 a)
Denumirea

şi

'fesătoria mecanică „Balcan"
Arsenalul Armatei
Banca Naţ. a R0maniei Uz. în imobilul
Crissoveloni
Fabrica de tutun „Belvedere"
Fabrica de Piele „Bourul" S.A.R.
Fabrica de bere „Bragadiru"
Cartea Românească
Fabrica de ciocolata „ Zamfirescu"
Tesătoria

I

sediul întreprinderii

Anul punerii
in t'uncţiune

1926
1925

600.000 kW/o

Băncii

1928
1911

-

1913
1927
1921

„Dîmboviţa"

l''abrica de bomboane „Bucureşti"
Fabrica de Chibrituri „Filaret"
Bumbăcăria „Colentina"
Heinrich Frank Sohne
Fabrica de mătase „Galia"

I

Total energie
electr. produsa

1922
1925
1923
1927
1930

100 OOO
975 OOO
:ns OOO
2 600 OOO
100 OOO
162 OOO
464 OOO
132 OOO
224 OOO
242 OOO
126 OOO
600 OOO

,,"
"
"

"

"
"

"
"
"

"

"

96) Pentru unele amănunte în legătură .cu procurarea şi utilizarea fondurilor
băneşti vezi Milan I'opovici op. cit„ iar pentru carenţele administraţiei Petre Daiche
A.specte ale ad-ţiei Bucureştilor între cele două războaie mondiale în Mat. de ist.
şi muzeografie, voi. IV (1956).
A7) Gazota Municipală (24 martie 1940).

9rl) Statistica uzinelor electrice din România, 1935, p. 112-116, 148.

128

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Denumirea

şi

sediul intreprinderii

I

Moara Herdan
Fabrica de uleiuri „Hermes"
Industria Iutei S.A.R.
întrep. „Gr. Alexandrescu"
rnd. fierului Fca. de laminate S.A.R.
F·abrica „Malaxa"
Soc. română pentru ind. de bumbac
J:"abrica de pielărie „Mociorniţa"
Noua ind. de cristale şi oglinzi „Nico~
Fabrica de săpun „Stella"
Fabrica textilă „Mioara"
Moara Comercială
Fabrica de .uleiuri 1regetale „Phenix"
':Fabrica de' ciocolată „Regina Maria"
: l''abrica de mezeluri „Rochus"
Fabrica textilă "Saturn"
' Tehnifa textilă „Sfinxul„ S.A.R. .
1ntrep. de arte grafice „Socec".
. .
Stella (conservele Staicovici, Economu et comp.)
Fabrica de ciocolată „Suchard"
'ţesătorie mecanică şi frîngherie (fost Drăghi·
ceanu-Cristescu)
Uzinele chimice române
Uzinele metaluraice „Lemaître"
Intrep. textilă „Venus"
Noua societate a atel. ,,Vulcan"
Metalurgia „Bucureşti"
„Unirea" (Dep. Griviţa)

Anul punerii
ln runcuune

1923
1929
1921
1925

I

Total enerwte

eJectr. produall.

1500 OOO kWio
94 OOO „
4 500 OOO
800000

„

„

4 428 OOO

1929

1929
1926
1913

276 OOO
360 OOO

..„

1910

1922
1910

120 OOO
80000

1928
1924
1907
1923
1923

235000

1922
1921

210 OOO
i86000

1934

50000
'J77 OOO

1909

38000
98000
90000

„
„
„

„

220000

30000

1932

:•

3000

„

„

După 1935 numărul abonaţilor industriali la Uzinele municipale
creşte continuu. Industria5ii au început să prefere racordarea la reţeaua
electrică a oraşului deoarece erau scutiţi de exploatarea unei uzine proprii, cate cerea aprovizionarea cu combustibil, instalaţii relativ oosti-

sitoare şi necesitatea unor specialişti. 99) Existau însă şi industriaşi care
aveau uzine electrice proprii şi care nu renunţau uşor la ele în favoarea
uzinelor comun11le. Primăria, şi în special Societatea generală de gaz
şi electricitate au făcut eforturi pentru a arăta avantajele pentru comună, ale creşterii numărului „abonaţilor importanţi" acei ,,consumatori buni, adică cei de forţă motrice", care consumă în mod uniform, în
toate epocile anului, fapt ce asigură o mai bună utilizare a instalaţiiLor
şi maşinilor producătoare de energie in timp ce consumatorii mici utilizează curent inegal, pentru asigurarea lor cu electricitate, cheltuielile
fiind mult mai mari.. Insu.şi statul, prin legea explootărilor comunale
din 'i' mai 1938, a îngrădit întreprinderilor şi atelierelor mici - cu o
putere instalata de 15 CP - de a avea uzine proprii pentru producerea
99) Urbanismul,

VIII, nr. 1.
9 -

an XVII, (1940), r.r. 1, (ian.-febr), p. 29 ; Buletinul IRE, ·an

c. '189
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motrice, fiind oblig.aţi să se racordeze la reţeaua oraşului. 100) Ern
un început de reglementare a construirii de centrale electrice particulare
şi de încurajare a eforturilor pentru sporirea abonaţilor la uzinel<'Municipiului. Prin concentrarea şi compensarea cererilor de putere, Uzina
centrală nu avea nevoie să-şi sporeac;că maşinile şi instalaţiile în proporţie cu noi abonaţi, ci mult mai puţin. In perioada 1931--1936 s-au
instalat în Bu~ureşti 8700 CP în uzine particulare. Socotind în mijlociu
IO.OOO lei calcul: pentru instalarea lor, rezultă că 87 milioane lei „au
trecut în străi:nătate numai pentru Bucureşti, bam ce puteau fi păstraţi
în ţară". 101)
Conjuctura generală favorabilă de dezvoltare a industriei după 19~!4
a infleunţat poziţiv cerşterea munărului abonaţilor concretizată în creş
te1ea indi~lui electricităţii pentru forţă motrice cu un spor mediu
supe1for aşa cum rezultă din datele statistice. Astfel în 1935 situatia
consumului de energie electrică pentru diferite categorii de abonaţi era
următoarea:
·
-..-

lmmnat şi alte utilizări casnice
luminat birouri, magazine, localuri publice etc.
forţă motrice
tramvaie
pom~a şi ~aptarea apei
luminat public
Total:

17 581 241 kW/oră
19 634 715
26 027 969
,.
40 692 540
"
6 811 284
4 530 636
,,"
115 278 385 kW/oră

Peste numai 3 anf în situaţia distribuţiei electricităţi.ii se constată
importante modificări privind rapol"tul dintre diferite categorii de conc;umat.ori. Dar să lăsăm să vorbească cifrele :
~

-

24 330 134
luminat locuinţe şi utilizări casnice
luminat birouri, magazine, localmi publice
23 597 835
10 379 926
luminat publk
48 409 266
forţe ·motrice
·uzine de apă
8 054 779
41899911
tramvaie
Total : 156 671 851

kW/oră

,.

,.

„
102)

kW /oră

Din compararea cifrelor pe cei 2 ani se constată un spor general
fa toate categoriile, cele mai mari salturi înregistrînrlu-le consumul
pentru forţă motrice care aproape s-a dublat. Referitor la indrustriaşii
legaţi la reţeaua de distribuţ.ie se constată că aceştia au o consumaţie
apropiată celor din străinătate, astfel că industriile din jurul Capitalei
100) Monitorul oficial; an VCI, (1938), nr. 104, (7 mai), p. 2223.

101) Memoriul privitor la articolul 187 # 231 din Proiectul legii administrative, Buc., 1936, p. 5.
.
10'2) Arhiva IUEB; Dare de seamă pe 1936, dos. 1/1934, p. 5.
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ajunseseră la o anvergură comparabilă cu aceea deivoltată în jurul
marilor oraşe europene. 103)
.
De asemenea, consumaţia anuală pe cap de· loCuitor pentru utilizăd
casnice se apropia în 1933 de cea a unor mari metropole europene.
lri acel an în Bucureşti s-au distribuit 25,33 kW/oră pe ~oouitor faţă de
37~5 kW/oră la Paris şi 70,5 kW./oră la Stockholm. 104)
.
Cu toate că Bucureştiul concentra un· număr de 892 527 locuitori~
el deţinea în 1938 locul 2 pe ţiară, după Baia Mare, în privinţa distribuţiei de electricitate pe cap de locuitor. Iat.ă car:e era media de kW/oră
pe locuit.or în 1938, în principalele oraşe ale ţării :
Bucureşti

Arad
Baia Mare
Brăila

200
55
430
110

kW/oră

"
"

"

Cluj
Ga.laţţ

Sibiu
Timişoara

100
123
160
194

kW/oră

„
„
" 105)

După primul război mondial utili2area energiei electrice pentru necunoaşte o continuă dezvoltare. Pentru a stimula
aparatelor electrice casnice şi pentru a înlesni cumpărarea
lor de către abonaţi, Societatea generală de
şi eleetricitate a înfiiz;iţat un serviciu denumit „Tot electric", care a organizat o expoziţie cu
demonstraţii practice la sediul său din Bd. Take Ioneoou 33 (azi· Bd.
!Magheru).
. · . '.Nu putem încheia acest capitol al utilizării energiei electrice fără·
a vorbi de evoluţia tarifelor, de greutăţile întimpinate de Primărie din
partea abonaţilor şi vice-versa . ..In Bucureşti, ca de altfel în toată ţara,
p.veţul curent:t,tlui s-a menţinut destul de ridicat în comparaţie cu alte
ţări, cauzele care au concurat la aceasta fiind multiple.
ln 1924 se plătea 8 lei un kW pentru inst.aJ:aţiuni publice, case·
particulare (locuinţe) şi forţa motrică, şi 11 lei un kW pentru magazine
şi societăţi particu.lme. 106) Cheltuielile pentru producerea curentului erau
foatre mari, ele provenind din cumpărarea curentului de la alte uzine,
amortizarea instalaţiilor şi plata personalului, acestea din urmă însumînd
20-300/o din totalul cheltuielilor, Cele mai mari cheltuieli remltau din
amortizarea instalaţiilor exis,tente, dobînzile pentru capitalul investit şi
împrumutat, precum şi cheltuieli pentru alimentarea unui fond de dezvoltare şi menţinere in funcţiune a instalaţiilor. La acestea se adăugau
taxe sociale, cheltuieli şi diverse sarcini concesionare. Statul însuşi provoca mari greutăţi şi contribuia direct la menţinerea preţului de cost
ridicat al electricităţii ; neplata energiei consumată de autorităţile de
stat, afectind preţul de cost cu 1-30/o. 101)
In afara cheltuielilor directe, preţul curent nu era influenţat de·
anumite sarcini indirecte suportate de întreprinderile electrice : cheltu-

voile

giospodăreşU

răspîndirea

saz

103) Ştefănescu-Radu, Citeva cifre asupra utilizării eriergiei electrice de
diferite categorii de abonaţi, A.P.D.E., Buc., (1933), p. 5.
10~) Ibidem.
105) Statistica uzinelor electrice din România, (1938), p, 102-103.
106) Informatorul tehnic, an II (1924), nr. 4, (15 febr.), p. 41-42.
107) Argus, (9 sept. 1932).
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ieli pentru întreţinerea iluminatului public al străzilor, al pieţJelor, extinderea i.:1uminatu1ui, instalaţii de lămpi puternice în centru, furni~rea de
energie electrică cu preţ redus la spitale, şcoli, looaluri. comunale, societăţi de binefacere. 108)
Enorma întindere a Bucureştilor faţă de nwnărul locuitorilor, ca
şi predominarea abonaţilor cu venituri foarte mici şi consum redus, făcea
oa extinderea şi intreţinerea reţelei şi a instalaţiilor să coste mu11.t. Astfel.
in 1932 densiitatea abonaţilor era în Bucureşti de 173 pe km2 faţă de
2150 la Viena. 109)
Tariful electricităţii vîndută abonaţilor a cunoscut importante
modificări.

Astfel, în 1928 se ·plătea 15 lei kW/oră pentru iluminatul general,
12 lei kW/oră pentru luminat şi alte utilizări casnice şi 10 lei pentru
forţă motrice şi alte utilizări industriale.
Un nou tarif care a dus la o substanţiială ieftinire a curentului
s-a aplicat începînd cu 1932. Noul tarif împărţea consumaţia în trei
tranşe, tranşa 1 -- 10 lei kW/oră, tranşa a II-a 7,5 lei kW/oră, şi
tranşa a III-a - 4 lei kW/oră.
Un an mai tirziu. în 1933, luminatul magazinelor şi birourilor se
plătea ou 12 ilei k.W/oră in loc de 13 Pentru firme. pasaje pu:bliice şi
alt luminat exterior se percepea 5,50 lei kW/oră. Tariful casnic a cunoscut
şi: el scăderi atit la măr1kea tranş.clor 1 şi 2 cit şi la scăderea preţului
tranşei a II-a de la 7,50 la 7 lei kW/oră înoepind de la 1 iulie 1933.
Ou toate că producerea şi di.;tribuin?a energiei electrice nu a ţinut,
in toate etapele, pasuil cu wnpla dezvoltare a ora-:;ului, tottl.7i se poate
afirma, şi datele statistice sînt convingătoare, că s~u realizat progrese
deosebite în creşterea producţiei de energie electrică cit şi a consumului
pe cap de locudtor. Electricitatea s-a impus, astfel deveniind un element indispensabil al vieţii cotidiene. De la modeste începuturi existente la începutul veacului nostru. în numai 40 de ani. electricitatea a
cunoscut o amplă dezvoltare, situînd Bucureştiul la un loc de fru!'lte
in ceea ce priveşte consumul de energie electrică.
RtSUM~

En Roumanie et specialement ă Bucarest, l'C-nergie electrique fut utilisee
presq11e en meme temps qu'elle le fut dans les autres pays ; en 1882, le palais
royal et Ie theâtre national etaient eclaires par le corant electrique. Au debut,
l'utilisation de !'energie electrique - notamment pour l'eclairage publiceut a
c.ffonter la concurrence du gaz aerien. Mais avec la decouverte, vers 1913, du bec
Wolfram dans le vide, la sup:'.>riorite de l'electridlC:· n'a plus pu etre contestee.
Dans l'article, on souligne le dCYeloppement et I'utilisation de !'energie electrique sous ses multiple:> aspects. C'est ainsi qu'on montre Ies sources principales
de production de l'electricitc· (usines de Grozăve~ti et J<'ilaret a l'intereur de la ville
et de Dobreşti et Schitu-Goleşti a l'exterieur), la quantite d'energie electrique distribuee ă Bucarest par rapport aux autres centres du pays et meme par rapport
ă plusieurs capitales europeennes.
!OA) Ibidem.
109) Gazeta M11nicipa!ă, an
110) Ibidem; an II, nr. 77, ~!l

II, nr. 70, (21 mai 1933), p. 1.
iulie 1933), p. 5.
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BUCUREŞTII

IN TIMPUL RASCOALELOR

ŢARANEŞTI

DIN 1907 *)
de MATEI IONESCU

Dispunînd în mod firesc de o viziune de ansamblu asupra situaţiei
generale din ţară, Capitala a putut avea cu mult mai devreme ca alte
oraşe, presentimentul deznodămîntului din primăvara anului 1907. Pe
parcursul anului 1906, cel puţin, presimţirile şi avertismentele s-au rostit
deschis de pe tribune publice şi de către oameni autorizaţi. La sesiunea
Academiei din martie 1906 doctorul C. I. Istrati declarase textual că
satul românesc este un „vulcan". 1) In tot cursul anului 1906 succesiunea
avertismentelor a fost cu adevărat impresionantă. Vintilă Brătianu scria
despre ,,o cotitură a vieţii noastre publice" şi despre „un vînt puternic"
ce „pare că suflă din nou în satele noastre". 2) La 13 martie 1906, mişca
rea din Piaţa Teatrului Naţionail condusă de N. Iorga - un adevărat
început de rebeliune - era, în bună parte, opera studenţimii de origină
ţărănească iar duşmanul ei declarat moşierimea cosmopolită. 3) ln septembrie 1906 se ţinea un Congres al băncilor populare ai cărui participan~i s-au adunat apoi, în sala Oppler, pentru constituirea unei organizaţii politice ţărăneşti, avînd ca organ de presă „Gazeta Ţăranilor"
întemeiată la finele secolului trecut de C. Dobrescu-Argeş din Muşe
teş,11i., judeţul Argeş. Ca urniare a Congresulllli de la Oppiler, gaze1la
publica la 7 octombrie un apel în care se scria textual: ,,O revoluţie
sponta.nee se va produce, torente de s.înge vor curge şi cine ştie ce
se va alege de soarta ţării". 4) Deşi apărea la Muşeteşti, sub conducerea lui Alexandru Vălescu - cumnatul lui C. Dobrescu-Argeş - to*) Comunicare prezentată în ziua de 1 martie 1967 Ia Muzeul de istorie a
oraşului ~ucureşti.

I) „An. Acad. Rom." seria a II-a (Dezbateri) voi. XXVIII, 1905-1906, p. 203;
iVIatei Ionescu şi Traian Lungu, _4cademia Română şi chestiunea ţărănească în
St-udii tom. 19, nr. 6, l<IGG, p. 1111-1120.
2) Vintilă Brătian~1. Menirea Partidului Naţional Liberal, Buc., 1906, p ;l2:I) V. Maciu, Poziţia păturilor sociale faţă de răscoala din 1907 în Studii şi
referate privind răscoalele ţărăneşti din 1907, Buc., 1957, p. 127.
4) „Gazeta Ţăranilor", nr. 41, (7 octombrie 1906), p. 2.
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t~i, după aderarea lui Vasile Kogălniceanu la mişcare în 1905 5), şi mai
ales după participarea activă a acestuia din urmă 1a Congresul de Ştiinţe
Sociale şi la Congresllil de la Oppler - gazeta avea legături sistem.atice
cu C'.apita.l.a artît cu Vasile Kogălniceanu cit şi cu o întreagă reţea de

încasatori şi vinzători de icoane „pentru jurămint". 6) Tot în octombrie
1906 apărea în ziarul socialist „România Muncitoare" un semnificativ
desen, cu text, consacrat noului contingent oare intra pe porţile căzăr
rni.IJOr : tatăl cerea asigurări fiului său - viitor soldat - că nu va trage
în popor; finalul dialogului era : „Armele în pămînt sau în pieptul
-călăilor". 7)

In aceeaşi lună Iorga publica binecunoscutul său articol „Ascundeţi
ţăranii". Avertismentul, deşi în altă formă, era la fel de clar: „mina
pelagroasă... scrlie pe pereţii amiţi ai sălilor de banchete run nou
,,Mane, Tekel, Fares" de amenin~are ; ... la un popas neaşteptat, răsare ca
din fundul tmui mormînt adînc şi negru, A vei singetind, care-şi cere
dreptatea în lumea 1ui Oain". 8 ) „România muncitoare" făcea la 11 februarie 1907, cu alte cuvinte, aceeaşi prevestire : „ ...dacă lucrurile nu
.se vor îndrepta - ~i nu credem - vom intra curînd intr-o perioadă de

agitaţie,

de revoltă şi de vărsări de sînge".

9)

Intre timp ministrul de

finanţe, Take Ionescu, declarase canooLarululi Bullov, că prevede răs
coale 10 ) şi repetase aceeaşi temere lui A. von Kiderlen-Wachter, ministrul Germaniei la Bucureşti şi prinţului Schomburg-Hartenstein,

ministrul Austro-Ungariei. 11 )
Şi totuşi atunci cînd s-au petrecut evenimentele de la Flămînzi
şi din zonele învecinate, nimeni nu a a~t la Bucureşti sentimentul
că deznpdărrljÎntul a sosit cu adevărat. Ştirile au parvenit desiglu.r rou
intirziere dar, aşa cum vom vedea mai jos, chiar după verificarea lor,
-ele nu au fost privite într-o lumină reailă. Fireşte, un rol important
1-a aV'llt împrejurarea că iimp de aproape două săptămîni, mişcările
ţărăneşti au rămas oarecum localizate in zona nordică a Moldovei şi
n-au avut ritmul de extindere frulligerător din primele zile ale lui martie.
Oricum însă, dacă se analizează atent tot ce s-a spus public, tot ce
s-a scris şi în general tot ce s-a petrecut practic în Bucureşti pînă la
·g martie - se degaje clar concluzi1a că aşanumita ,,optică a Centi:iului"
.a fost înşelătoare. Deşi, aşa cum arătam mai înaint~, evenimentele au
5) Al. Vălescu, Schiţă a.mpra luptei dusă pentru infiinţarea partid1.dui
·rănesc, Piteşli, 1921, p. 8-10.
6) Amănunte dPspre toate acestea se găsesc ~n lucrarea manuscrisă a

ţii

lui
mea" (Arhiva Bibl. Centrale de Stat. Fcnd
Kogălniceanu. Pachet VII dos. 9, Icoanele proveneau de la călugărul Isaia Prescof
cu locuinţa la schitul din strada Halelm", care le vindea omului de legătură al lui
iKoţălniceanu şi Vălescu, fiind apoi difuzate la ţară („Apărarea mea", p. 87-88).
7) România muncitoare, an II (1906), nr. 38 (29 octombrie).
8) Neamul romanesc, an I, nr. 42, p. 685-686
9) România muncitoare, an. II (1907), nr. 50 (11 februarie), p. 2.
10) C. Xeni, Take Ionescu, Bucureşti 1932, p. 195.
11) C. Coman, Atitudinea ministrului Austro-Ungariei la Bucureşti faţă de
·răscoala din 1907 rt!flectată în rapoartele sale diplomatice în Studii, an X, (1957),
nr. 2, p. 189-200 ; Matei Ionescu, Criza politică din martie 1907 în St:1dii şi referate privind răscoalele ţărăneşti din 1907, Buc., 1957, p. 165-166.
Vasile
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lost prevăzute - nici unul din factorii de răspundere din smul clasei
dominante nu a fost conştient de 1a început de adevărata semnificaţie
a m~ilor din nordul ţării. Pînă la 9 martie cercurile politice din
Bucureşti, inclusiv vîrfurile clasei stăpînitoare, nu au bănuit că răscoalele
se vor extinde şi că vor cuprinde întreaga ţară ; giuvernul, palatul şi
liderii opoziţiei liberale s-au comportat chiar pînă la începutul lui martie ca şi cind se aflau în faţa unor mişcări ţărăneşti periferice, locale,
atît de obişnuite în cele două decenii anterioare. Am arătat şi cu alt
prilej, pe baza mărturiilor din arhivele militare, că sub impulsul unor
raţiuni de ordin pur politic, care IlJU au ni.ci o legătură serioasă cu considerentele umanitare, guvernul conservator a dat iniţial armaitei ordine
foarte puţin ferme pentru ca, apoi, sub presiunea mişcării să emită în
decurs de 5-6 zile şi la intervale de nici 24 de ore o suită de noi ordine
în urma cărora - cu începere de la 5 martie s-a ajuns la focul de salvă
în plin. 12) Arătam de asemenea că explicaţia acestei atitudini a guvernulw oonservat.or trebuie căutată nu numai pe cimpul răscoalelor, ci şi
în oraşe, pe scena politică, şi cu deosebire pe prima scenă politică a ţă
rii, în Capimlă. Ce se petrecea deci în acest început de martie la Buoure:şti ? Aici guvernul Cantacuzino avea de fă.cut faţă unei situaţii deosebit de grele. Căci nu numai muncitorii, socialiştii, nu numai studenţii şi
gruparea de la „Neamul românesc", nu numai simpatizanţii noului partid.
ţărănesc dar însăl'.Şi opoziţia liberală ataca vehement guvernul şi fapt de reţinut - îl ataca, în aşa fel ca şi cînd operaţiunile militare din
Moldova nu ar fi fost altceva decît o manevră politică pentru prevenirea şi nu pentru reprimarea unor răscoale ! La 1 martie oficiosul libe-ral „Voinţa Naţională" dezminţea încă existenţa unor răscoale, iar a doua
zi scria textual : „Răscoaile ţărăneşti sau uneltiri f~ti ? In zilele
de 3, 4, 5, 6 la Cameră, la Senat şi în oficiosul partidului - lideri libe-iiali de t.alia lui D. Sturdza, Ion I. C. Brătianu, Spiru Haret şi I. Atianasiu - atacau vehement trusturile arendăseşti din Moldova şi guvernul
care le apăra. E absurd să se prezume că pamdul 1iberal - a dărui
componenţă socială nu mai are nevoie de nidun fel de explicaţii -s-ar fi jucat conştient cu focul şi ar fi atacat cu atîta putere pe conservatori - dacă ar fi sesizat de la început semnificaţia ooală a tulburărilor
din Moldova. Optica centrului a fost aşadar, la început, înşelătoare nu
n.imai pentru guvernanţi oi şi pentru viitorii lor înlocuitori.
LHcrurile se complioau şi prin aceea că pe scena politică bucureş
teană au reapărut, deastădată într-o conjunctură primejdioasă, manifestări şi din partea altor forţe sociale şi politice care -- deşi cu ţeluri şi
metode diferite -- atacau totuşi concentric guvernul conservator. Mai
întii, încă din februarie, au intrat puternic în scenă organizaţiile studenţeşti. Cine va analiza oonţinutul întrunirilor succesive tinute la „Dada", la sediile organizaţiilor studenţeşti, la universitate şi în alte locuri
publice, nu va găsi, fireşte, nici o concepţie clară, unitară asupra chestiunii ţărăneşti şi nici revendicări extreme. Va afla însă o sguduitoare
12)

Matei Ionescu, op. cit., p. 158-159 ; Arhiva Marelui Stat Major. Istoric

.o:l Regimentului Suceava nr. 16, f. 36, 40, 43, 44.
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unanimitate în solidarizarea cu cauza răzvrătiţilor, în constatarea situaţiei
insuportabile de la sate şi în protestul contra rezolvării revendicări.lor
ţărăneşti prin forţa armelor. Au vorbit de pildă la „Dacia" reprezentanţi
ai societăţii „Avîntul", ai „Societăţii Studenţilor fii de ţărani" precum
şi ai altor fracţiuni. S-au afirmat acolo păr.:Yi şi soluţii diferite dar la
sffrşit s-a adăugat : „Studenţimea răspunde cu violenţă la violenţele
~uvernului". 13) Cî,teva zile mai tîrziu, o mare masă de studenţi asculta,
tot la „Daic'1" cuvîntruJ. lui Iorga şi al doctorului Ion Cantacuzino. ('u
o zi înainte, armata înlocuise pentru prima oară cartuşele de manevră
cu cartuşe de război. 14) Moartea primii.or răsculati. răpuşi în 5 martie
pe străzile Botoşanilor şi la podul de peste Siret de la Lespezi, crea acum
mtrunkii de protest un aiJ.t climat, o altă coloratură : protestu] oeda acum
locul ameninţării. 1s)
Dar, la numai cîteva sute de metri depărtare de sala „Dacia" se
hotărau aproximativ în aceleaşi momente - măsuri cu totul contrarii. La Palat a avut loc miercuri 7 martie un oonsiiliu de miniştri,
după oare regele a trimis la curtea belgiană contesei Maria de Flandra,
sora sa, o scrisoare : „din păcate - scria el - va trebui să curgă mult
sînge, deoarece este imposibil să fie potoliţi ţăranii cu măsuri blînde". 16 )
Vineri, la 9 martie, telegraful a adus însă la Bucureşti, vestea
caire a declanşat criza. Făcind un mare salt geografic, răscoala izbucnea
în această zi la vest de Bucureşti, în Alecsandria, şi izbucnea - lucru
demn de reţinut - nu direct din sate ci din sinul rezervelor anniatei.
Şi fapt şi mai remarcabil - aceste contingente ostăşeşti mc1 nu
mai încercaseră măcar să-şi mascheze începutul acţiunii cu revendicări
economice - chiar şi ameninţătoare - adresate autorităţilor, ci trecuseră direct la soluţia năpiraznică a torţei şi a sîngelui.
Fără a o spune deschis, clasa stăpînitoare, avu prin naşterea acestui primejdios focar de răzvrătire din vestul Capitalei şi al ţării senzaţia încercuirii. Din acest moment, adică de la 9 martie, nimeni
nu s-a mai încbit la Bucureşti de generalizarea mişcării. S-a născut
astfel în climatul centrului politic al ţării o nouă conjunctură, foarte bine
delimitată în timp, care a început în cursul zilei de vineri 9 martie,
cînd a parvenit ştirea de la Alecsandria, şi a durat pînă în noaptea de·
luni 12 spre marţi 13 martie, cînd generalul Averescu - după o scurtă
şi dramatică auc'Uenţă la rege în care a primit dezlegarea pentru cunr
plita lui misiune 17) - a preluat comanda armatei.
Evident, prima şi cea mai import.antă manifestare a acestei noi
conjuncturi, a fost declanşarea - deocamdată în culise - a crizei
din interiorul guvernului Cantacuzino iniţiată de Jean Lahovary şi Take
Ionescu în cursul Consiliului de miniştri ţinut la Palat chiar la 9 martie~
1907, nr. 1101, 6 mar11e.
Arh. Marelui Stat Major, dos. cit., f. 43-44.
15) Dimineaţa, nr. 1103, 1907, 8 martie.
16) Matei Ionescu, op. cit., p. 163.
li) Mircea Ştefan Cioroiu, O viaţă de prestigiu: Alexandru Ave:Jescu, Maal României, Buc., 1938, p. 22 ; Matei Ionescu, op. cit., p. 174.
13) Dimineaţa,

14)

reşal
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Aceşti

doi miniştri, dar mai cu seamă Take Ionescu 18), au avut atuncr
iniţiativa demisiei propriului lor guvern.
Intre til11lp izolarea politică a guvernului Cantacuzino apărea într-o
nouă lumină în sensul că primejdia nu mai venea acum de la opoziţia
liberală cu care dealtfel Take Ionescu începuse tratativele încă de
la 10 martie - ci din alte direcţii.
Credinţa armatei a ridicat, precum se ştie, în aceste ultime zile
şi ore ale guvernului Cantacuzino, mari semne de întrebare. DefecţiuniJ.e·
semnalate atît printre rezerviştii în drum spve reşedinţele gaTnizoanelor
c'ît şi prirutre soldaţili încadraţi în unităţi sînt astăzi la fel de binecunoscute 19) ca şi manifestăriJe organizate de cercul „România Muncitoare" din Bt;cureşti, chemarea lansată la 9 martie, meetingul de la
„Eforie" de duminică 11 martie, şi mai ales apelului lui M. Gh. Bujor
din aceeaşi zi „Către concediaţi şi /rezervişti" care punea deschis problema fraternizării armatei cu răsculaţii. Fără îndoială, manifestările
publice ale lT'Urd.torirnii - fie că erau incitatoare ca apelul lui Bujor,
fie legalizante ca moţiunea de la „Eforie" - erau socotite totuşi - şi
într-un caz şi într-.altul - primejdioase în climatul de după 9 martie,
fiindcă ele se rleclarau pentru răsculaţi şi împotriva clasei dominante.
Şi totuşi, guvernul, poliţia, Siguranţa, combătînd desigur acţiunile muncitoreşti publice primeau cu şi mai mtUltă îngrijorare ştirile ce veneau
dinspre cartierul de nord-vest al oraşului. Acolo se punea la cale greva
lucrătorilor din atelierele C.F.R. care urma, fireşte, să cuprindă şi personalul de la rr.~şcare. Semnificaţia unei astfel de greve, şi paralizarea
aparatului reprc.>iv ce i~ fi urmat, nu mai au nevoie de sublinieri.
Mişcariea de la C.F.R. a fost ulterior reprimată în faşe de guvernul
liberal prin concentrarea tuturor lucrătorilor rezervişti. 20 Greva deci
nu a . izbucnit. Dar ne-a ,atras totuşi atenţia o scrisoaire a avocatului
I. Demetriade, (domiciliat în str. Sfinţii Voievozi 3-bis), în care acesta,
scriindu-i lui 'Take Ionescu. rezuma astfel, lapidar, cauzele căderii
guvernului conservator: „Ne-am retras, pentru prinlejdia ce simţeam
de revolta rezerviştilor de la Alecsandria şi greva în perspectivă de la
C.F.R. 21)
Intre timp gruparea de la „Neamul Românesc", liderul şi simpatizanţii ei continuau să acţioneze. Conciliabulele secrete în legătură cu
intervenţia armatei austro-ungare 22 ) au ajuns în cele din urmă suh
o formă sau alta la cunoştinţa opiniei publice bucureştene fie prin intermediul faiu1oasei scrisori a lui Petre Carp publicată în „Pester Lloyd"
şi reprodusă în presa română, 23) fie prin ştirea despre petiţia unor mari
proprietari din Oltenia, care cereau venirea trupelor străine. 24 ) Acesteia
din urmă, studenţii i-au răspuns printr-o manifestaţie, desfăşurată în
Matei Ionescu, op. cit., p. 166.
Coralia Rădulescu, Atitudinea armatei în timpul răscoalelor ţărăneşti din:
1907, în Studii şi materiale de istorie modernă, Buc., 195, vol. I, p. 366-367.
20) Adevărul, 1907, nr. 6315, (23 martie), p. 2.
21) Arh. Ist. Centrală, Fond V. Morţun, pach. 31, doc. nr. 150.
22) BARSR, M-sse. Arhiva Palatului, Mapa 18/1907, f. 77-78.
23) Dimineaţa, 1907, nr. 1113, 18 martie.
24) N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, voi. II, Buc.
18)
19)

1934, p. 158.
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·faţa locuinţei

lui Nicolae Iorga în care poziţia moşierilor olteni a fost
cu deosebită asprime. 25)
ln ultimefo ore de guvern.are a conservatorilor ştirile despre zbuciumul din sufletul ţăranului-soldat deveneau din ce în ce mai alarmante. La R. S~rat, chiar şi ofiţerii însăircinaţi cu represiunea dăduseră
semne de şovăi'liă, ia.T evenimentele din dimineaţa de luni 12 martie
- cunoscute în publicistică sub numele de „Drama de la Stăneşti" au confirmat temerile anterioare. Un întreg pluton din Compania 1 a
regimentului 5 Dorobanţi-Vlaşca a lăsat pe răsculaţii din Stăneşti de
pe moşja Lahovary să incendieze conacul şi să-l linşeze pe propriul
.său comandant, fără să deschidă focul. La Bucureşti, două ore mai
tîrziu, regele anUiliţa lpe Gh. Cantacuzino că după amiază, la ora 5,
guvernul liberal va depune jurămîntul. Intr-adevăr luni, 12 martie, către
seară, conducerea ţării a trecut în mîinile guvernului Dimitrie Sturdza.
La 7 seara decretele de numire a noilor prefecţii erau semnate iar după
aceea se ţinp,a ia Palat, sub preşedinţia regelui, primul Consilliu de
miniştri al noului guvern, in care s-a adoptat cunoscutul manifest regal.
Şi, în dimineaţa de marţi 13 martie cu mu]jt înainte de a se deschide
vestita şedinţă a Camerei în care s-a consfinţit scurta concordie liberaloconservatoare pe platforma carpistă : întîi represiune apoi vom aviza
- a părăsit garnizoana Bucureştilor prima expediţie de pedepsire dotată
cu artilede. Iar primul sat dat flăcărilor a fost tocmai Stăneştii, acolo
unde fusese ucis la 12 martie locotenentul Niţulescu şi unde se petrecuse defecţiunea celor din regimentul 5 Dorobanţi Via.şea.
Se parre că chiar în cursul zilei de 12 martie liberali.ii au căutat
să neutrailizeze opoziţia viitoare a foştilor lor aliaţi în lupta contra
·conservatorilor. Iorga scria „Haret a fost la mine, dar din mc1 o
parte nu s-a încercat o presiune asupra mea, fiind rugat numai să ţin
seama în redactarea „Neamului românesc" de catastrofa care intervenise". 26) Iorga a declarat apoi la un miting studenţesc că sarcina momentului este aceea de a opri rfocul şi nu de a-l exinde. 27 ) Dar marii
proprietari şi arendaşi nu-l puteau crede. ln memoriile sale el descrie
.atmosfera care a urmat după apariţia articolului ,,Dumnezeu să-i ierte" :
„Scrisorile de ameninţare cu moartea se îngrămădeau". Un grup de
studenţi au făcut ziua şi noaptea de gardă lJa locuinţa lui : „Dormiam
- scria el - cu revolverul la căpătiiu". 28) In timpul răscoalelor, ca
şi, după aceea, Iorga, a fost pentru ţWa.ni şi împotriva celor ce i-au
ucis. 29)
La 14 martie Vintilă Brătianu chema la el pe Alexandru Vălescu
- aflat în capitală
şi-i cerea să sprijine potolirea răscoalelor prin
gazeta sa. 30)
·condamnată

25) Mircea St. Cioroiu, op. cit., p. 23.
26) N. Iorga, op. cit., p. 157.
27) Dimineaţa, 1907, nr. 1108, 13 martie.
2B) N. Iorga, op. cit., p. 158.
29) Despre poziţia lui, mai pe larg, în : A. Oţetea, Răscoala din 1907, în is.toriografia românească, în Studii şi referate privind răscoalele ţărăneşti din 1907,

Buc., 1957, p. 90-97.
30) Al. Vălescu, op. cit., p. 7.
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Incepînd de luni, 12 martie, şi pînă duminică, 18 martie, capitala
ceea ce acelaşi Vintilă Brătianu, numea mai tîrziu „Săptămîna

trăit,
-critică".

.a

Atmosfera bucureşteană nu mai seamănă în această săptămînă c;u
·<:ea dinainte. Manifestaţiile, mitingurile încetează, presa centrală - aşa
ctu,rru vom arăta mai jos - îşi 6chimbă tonul, trenurile descărcă la
Chitila, în Gara de Nord şi în Dealul Spirii, trupe aduse din Moldova
·şi,
fireşte, şi refugiaţi: moşieri, arendaşi
etc. Alexandru Ioachimescu,
fost director la R.M.S. povestea despre zilele acelea : „ .. .la Regie era o
.aglomeraţie de peste 1.500 lucrători şi era unul din punctele periculoase
în cazul unei eventuale înaintări a răsculaţilor spre Bucu'I"eşti sau a
vreunui început de răscoală locală. Guvernul avea la Prefectura Poliţiei
'lln fel de cartier pentru chestia răscoalelor şi starea spiritelor din Bucureşti, în special din cartierele mărginaşe ; acolo mă duceam zilnic spre
a raporta de starea spiritelor şi a lua instrucţiuni. Acolo găseam pe
-vintilă Brăthnl', care cu sîngc I"ece asculta rapoarte şi dădea instrucţiuni..." 3 1) Vintnă Brătianu însuşi scria : „Dacă aiceastă linişte nu se
-dobîndea aşa repede şi nu se dispunea de armata din Moldova, nu se
ştie dacă organizaţia actuală de stat mai exista o zi, şi dacă Capitala
ţării, de acolo (Ip unde plecau măsurile de liniştire, nu devenea teatrul
unui război civil". 32) „După cunoştiinţa ce aveam - scria el în continuare - dacă răscoalele s-ar fi întins Vineri şi Sîmbătă, dacă nu s-ar
fi înăbuşit începuturile de răzvrătire din judeţele dimprejurul Capitalei
(Dîmboviţa, Ilfov şi Prahova), duminică lia 18 martie nu se poate prevedea ce s-ar fi întîmplat în Capitală. Cei care îşi amintesc de panica
din acel~ zile în Bucureşti, pot să-şi dea seama de efectele ce-ar fi
·avut cea mai mică luptă pe stradele Capitalei". :i:i) La rîndul lui, regele
·Carol într-o altă scrisoare către sora sa Maria de Flandra, venea şi cu
alte amănunte : „Toţi - scria el la 28 martie - îşi pieT"duseră capul
·şi panica din oraşe era de nedescris, deoarece ştirile alarmante soseau
una după alta, şi se mai răspîndise şi zvonul că bandele de ţărani se
îndreptau spre Bucureşti... In ziua în care a fost panica cea mai mare
în Bucureşti şi trupele au fost consemnate în cazărmi, Şcoala militară
.a făcut de gardă la palat; era într-o duminică ... "
In aceste zile tulburi, corespondentul ziarului „Times" James
Bourchier a fost primit în audienţă la palat. Despre impresiile corespondentului englez cu privi.re la audienţă istoricul R. W. Setten-Watson
·scria mai tîrziu că Bourchier „fu stupefiat văzînd că acesta (adică regele
- n-n-) avea asupra chestiunii o viziune strîmt militară şi nu lua în
•considerare decît latura ei disciplinară" 34).
In Bucureşti paza gărilor, a poştei centrale, a Băncii Naţionale,
a Uzil1!ei de Gaz de la Filaret, a fost preluată de gărzi militare. La
.tianu

32) Vintilă Brătianu,

·~:escu,

opera lui Vintilă Bră
p. 54
publicate de S. Marinescu şi C. Gre-

31) Aşezărr.întul Cultural Ion C. Brătianu, Viaţa şi
văzute de prietenii şi colaboratorii săi. Bucureşti, 1936,

Scrieri şi cuvîntări,
3 vol .• Buc. 1937-1940. val. II, p. 12.
33) Ibidem, p. 5
34) R. W. ~tton-Wattson. Histoire des Roumains, Paris, 1937, p. 431.
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Radu Vodă, la Cotroceni, pe cheiul Dîmboviţei se executau, demonstrativ, teme de luptă. Regimentele moldovene în drum spre apusul ţării
făceau între 2 trenuri - marşuri demonstrative, în echipament derăzboiu, pe stră~ile Capitalei. Furierul batalionului I din regimentul
Ştefan cel Mare a înserat în registrul istoric al regimentului pînă şi
traseul pa:rcurs de unitatea sa în cursul zilei de sîmbătă 17 martie :
„Batalionul I - scria el - ajungînd la Chitila primeşte ordin de la
M. R. să deb~r~e în gara Dealul Spirei. In urma ordinului M. St. M.
debarcă şi execută un marş pe următoarele străzi ale Capitalei : Cizmăriei, Calea Rahovei, Orfeu, Carol, Victoriei, Belvedere, Ştirbei-Vodă,
Griviţei, Rampa Militară după care se îmbarcă din nou
şi porneşte
la Piteşti". 35)
Şi totuşi, în cursul „săptămînii critice" multe familii bogate erau
departe de a se simţi în siguranţă; preferau Braşovul sau Rusciukul.
„Dimineaţa" a publicat un apel „către cetăţenii capitalei" în care aceştia
erau conjuraţi să nu dea crezare svonurilor, să lase deoparte „frica
inexplicabilă" şi „panica". Linia forturilor, arăta ziarul, este de nepă
truns. 36) „Voinţa naţională" - oficiosul guvernamental - a scris în
acelaşi sens. 3'i)
La Bucureşti, se aflau, cum era firesc, mulţi cetăţeni străini : corpul
diplomatic, oameni de afaceri. călători şi, bineînţeles, corespondenţii
marilor ziare europene. Este deci interesant să se con.semneze ce făceau
aceştia, cum reacţionau ei în faţa evenimentelor. Activitatea străinilor
din Bucureşti şi mai cu seamă ştirile care plecau din Capitală peste
hotare, au preocupat în mod cu totul deosebit guvernul liberal. ln cursul
„săptămînii critice" şi chiar după aceea, cenzura telegramelor prezentate
spre expediere la Poşta Centrală din Bucureşti de către corespondenţii
străini era executată de însuşi primul ministru. 38) La secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R.S.R. se găsesc zeci de asemenea telegrame adnotate, trunchiate, modificate, anulate chiar în întregime, prin
scrierea uşor de recunoscut, a lui Dimitrie Sturclza. Răul pe care egoismul
clasei stăpînitoare îl făcuse prestigiului ţării s-a căutat a fi limitat prin
tot felul de expediente. In afară de cenzură, care nu putea desigur să
dea mereu re?ultatele scontate, s-a recurs la o seamlă de interviuri date
de oamenii politici şi chiar de· rege ziarelor austriace, germane, engleze,
franceze, spre a se contraco.ra efectele răscoalelor în străinătate. Contra
propaganda era considerată cu atît mai necesară cu cit cercurile economice, oamenii de afaceri din ţară şi străinătate, erau foarte îngrijoraţi
şi circumspecţi : Bursa din Bucureşti înregistra de la o zi la alta scăderi
de curs de căte 50, 60 şi 100 puncte la acţiune, iar sub influenţa ştirilor
-- deseori denaturate şi exagerate - difuzate de presa germană, bursa
berlineză înregistra scăderi simţitoare la valorile româneşti. 39) Cercurile de
Arh. M.St.M., Istoric al Regimentului Ştefan cel Mare, nr. 13, de !a înpînă la 1 ianuarie 1931, p. 26.
36) Dimineaţa, 1907. martie
37) Voinţa Naţională, Bucureşti, 1907, nr. 6545 din 18/31 martie, p. 1.
38) Matei Ionescu şi Corina Pătraşcu, Cu privire la poziţia unor puteri europene faţă de răscoala din 1907 în Studii, nr. 1/1957, p. 25.
39) România economică, 1907, 18 martie, p. 169.
35)

fiinţarea
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-afaceri germane cereau date reale „neatenuate" despre evenimente. ''°) Despre aspectul politic al chestiunii am arătat mai sus activitatea ministrului
Austro-Ungariei în legătură r:u problema intervenţiei armate. E de adău
gat că acţiunea sa a fost după cit se pa.re secondată de o parte a presei
austro-ungare (h special „Pester Lloyd) care dădea de înţeles că un
asalt al răsculaţilor asupra Bucureştilor ar putea servi drept semnal
pentru invazia aL·mată şi scria textual : „Pare că nu e exclus ca întimplările din România să devină o chestiune europeană". 41)
In acest context, pastorala arhiepiscopului romano-catolic al Bucureştilor, Raymund Netzhammer, către populaţia catolică din sateie apropiate de Capitală (care precum se ştie era aproaipe inexistentă) 4'.l) 'Căpăta un înţeles aparte. Deşi făcută probabil la cererea lui Dimitrie
Sturdza - ca~ dealtminU:ri alcătuise personal proiecte de rugăciuni
tip pentru clerul ortodox, protestant şi catolic - pastorala lui Netzhammer, emisă la 13 martie, părea parcă a sublinia tocmai pericolul iminent
ce plana asupra Bucureştilor, 43) pericol, după cum se ştie, mult exagerat
de presa străini în general, de cea budapestană şi vieneză în mod
deosebit.
Intr-un moment deci, cînd presa austro-ungară declara deschis că
pierderea de c:ltre guvernul român a capitalei şi, implicit, a controlului
asupra ţării nu poate lăsa indiferentă monarhia apostolică, - Netzhammer scria printre rînduri că reşedinţa guvernului nu mai are de
fapt alt apărător dedt pe Dumnezeu. 41)
Reprezentanţii străini au avut totuşi cu precădere preocupări de
ordin practic. C.ici - dincolo de solidaritatea de clasă şi de compătimi
rea, mai mult sau mai puţin sinceră, pentru lecţia teribilă servită de
ţăranii români moşierilor şi arendaşilor de aici diplomaţii străini
s-au interesat în primul rind de soarta şi averea concetăţenilor lor. Din
avalanşa de demersuri ale misiunilor diplomatice a.creditate la Bucureşti, sînt cu deosebire de reţinut acelea privind măsurile de apărare
a industriei petroliere şi a marilor depozite şi stocuri de mărfuri din
porturile dunărene şi maritime. Sub egida diplomaţilor respectivi, reprezentanţii tuturor societăţilor petroliere străine au prezentat un meArh. M.A.E., dos R-12/1907, vol. V. b.
Arh. 1\1.A.E. dos H-12/1907, vol. V.
42) Exceptînd o mică colectivitate din satul Cioplea.
·13) „Ne rugăm la Dumnezeu să vă apere, căci, „cînd nu păzeşte Dumnezeu
oraşul, în zadar veghează străjerii" (Ps-126-1) (în „Conservatorul", Buc., 1907, nr. 60,
17/30 martie).
44) Netzhammer a exploatat r:u abilitate şi reversul situaţiei prin binecunos<:uta sa broşură Religiunea de stat din România, apărută după răscoale la Salzlmrg.
Acuzînd masa clerului ortodox romim de complicitate cu răsculaţii, prelatul evidenţia prin contrast - loialitatea clerului catolic care ţinuse în frîu pe credincioşii săi de la sate şi pe cei din judeţele Roman şi Bacău cu deosebire. Comentind resorturile - lesne de înţeles - ale acestei broşuri. Telegraful Român
din Sibiu scria la 12 iulie 1907 : ... „prelatul catolic a aruncat o undiţă colosală în
speranţa unei foarte bogate pescuiri". Poate că şi acţiunea lui Netzhammer ală
turi de multe alte motive - îl va fi determinat ulterior pe Spiru Haret să încerce a-i disculpa - pe cit i-a fost posibil - pe preoţii de la sate, în binecunoscutul său raport public.
40)

41)
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moriu colectiv în cadrul unei audienţie comune la primul ministru şi la
Jl)IÎ.nistrul de finanţe prin care cereau imperativ guvernului să ia măsuri
de siguranţă pe Valea Prahovei. 45)
In cursul răscoalelor şi îndată după aceea, reprezentanţii diplomatici străini din Bucureşti au înaintat cereri de despăgubiri suferite de·
supuşii lor. Aceste cereri exagerate şi ca număr (în total 261) au atins..
însă suma exorbitantă de pe'.;te 5.300.000 lei. 46)
· '
In ultima decadă a lui martie, răscoalele, reprimate sîngeros, au.
adus pe primul plan al scenei politice bucureştene dezbaterea asupra
celor ce se petreceau la sate clupă sfărîmarea rezistenţei ţăranilor, deci.
după încetarea actelor -de răzvrătire. începu astfel campania de presă.
în jurul aşa-numitelor „orori inutile". Analiza stricta-sensu a expresiei„
deli!avantajează evident chiar şi pe cei ce s~au declarat împotriva asasinării ţăranilor prizonieri, presupunînd că celelalte
orori, săvîrşite ~n.
Cl,U'sul luptei, ar fi fost socotite de ei utile, deci scuzabile. Dar, dacă
se _ţine seama d~ atmosfera în care se năşt.ea această. campanie de de-·,
mascare, produsă în condiţiile ofensivei militare şi politice a stăpînirii.
şi în ambianţa creată de setea de răzbunare a miilor de proprietari şi
arendaşi aflaţi în capitală sensul real al „ororilor inut~le" este indiscutabil mult mai larg. ln legătură cu aceasta vom spune cîteva cuvinte
despre ro1ul „Aclevărului" şi al directorului său. După cum se ştie„
îp. 1907 „Adcvfaul" nu mai avea de mult pe frontiscipiu vechea şi·
mîndra lozincă republicană „Fereşte-te române de cui străin în casă" !
<!§a cum avuse-se cindva pe vremea bătrînului său director şi fondator
Alexandru Beldiman. Dar Constantin Mille, cu talentul său de publicist
şi :_organizator, reuşise totuşi să creeze: „Adevărului" (şi din 1904 şi"
„Dimineţ:ili ") un loc aparte, fruntaş, în presa română, iar sieşi un loc.
de deputat ~,independent;' situat la stînga vieţii politice, aşa cum putea
fi· ea definită în condiţiile regimului cenzitar şi al absenţei socialiştilor
din parlament. „Adevărul" putea fi socotit cel mai de stînga dintre
ziarele burgheze influente, deşi evoluţia sa în timpul răscoalelor a fost
sinuoasă.

A fost primul ziar burghez care a subliniat caracterul social şi ·
cauzele reale ale răscoalelor ţărăneşti. Apoi a încercat o eschivă de la
directivele guvernamentale, căutîndu-şi o poziţie aparent cit· mai neutrală, caractenz2tă în articolul manifest· „Către ţăranii răsculaţi" în care·
scria : „Cum altădată, femeile sabine s-au aruncat între soţii şi părinţii
lor; pentru a linişti focul războinic, trebuie ca noi, cetăţenii luminaţi,
cărturarii, ziariştii să ne punem în faţa soldaţilor care vor să tragă în
români ca şi dînşii, ca să-i liniştească, şi între ţăranii care merg să
distrugă nebuneşte tot ce l:e iese înaint.e şi să-i liniştească", (nr. 630&
din 14 martie). Se pare că această poziţie a fost considerată. de noul
guvern ca insuficientă şi inoperantă.. Căci, o zi - două mai tîrziu
rolul sabinelor era părăsit, manifestul lui Bujor calificat ca „absurd".
şi se declara că ar fi o nebunie să se mai ceară soldaţilor să nu tragă_
45)
46)
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Matei Ionescu
Ibidem, p. 30.

şi.Corina Pătraşcu,

op. cit„ p. 10.
·
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Această regretabilă

dare înapoi - rezultat sigur al ingerinţelor guvernamentale - poat.e doar umbri dm- nu poate şterge amintirea poziţiei
lui Constantin Mille din ultimele zile ale răscoalelor. Directorul „Adevărului" poate fi considerat .printre acei factori oare au contribuit la
oprirea carnagiului. Asumîndu;..şi o grea responsabilitate, el a dezvăluit
cu a'tît curaj în faţa opiniei publice din ţară şi străinătate, cruzimele
înfiorătoare, crir.aele oribile ale represiunii incit guvernul l-a conjurat
să înceteze campania de presă, care, se spunea, „pătează" prestigiul armatei. s-a promis în schimb încetarea execuţiilor sumare şi anchetarea
abuzurilor. Despre această gravă chestiune scria B. Brănişteanu, în prefaţa unei biografii a lui Mi11e 47) Ea este, într-un fel, confirmată de
9-ouă interesante pasagii consemnate în jurnalul de operaţii al Corpului I Armată. La data de 20 martie jurnalul respectiv cuprinde urmă
torul text : „Cum. se întîmplă întotdeauna în astfel de ocaziuni, unele
jurnale între care „Adevărul" a început a exagera procedeurile întrebuinţate de 3rmată pentru astimpăravea răscoalei ceea ce văzîndu-se
la Minister a dat ordinul telegrafic cifrat cu Nr. 219". 48) La 22 martie
pasajul pare şi m.ai explicit : „Tot ca urmare la publicaţiile din jurnale·
Ministerul a dat ordinul telegrafic Nr. 1813 relativ la modul cum trel;>uie să se procedeze la potolirea revoltelor". "9)
Vor fi ff\'1.lf aceste ordine un rol realmente temperant? Vor fi
fost ele executate ? Vor fi oprit ele măcar într-wi tîrziu valul execuţiilor sumare ?
Nu se poate da un răspuns precis. Clar este însă că „Adevărul'"
este citat într-un act confidenţial în sensul menţionat de Brănişteanu.
Aşadar; în ultimele zi1e ale lui martie totul luase sfîrşit. E o
greşeală să se afirme că clasa dominantă a răsuflat pe deplin uşurată.
Judecind după tonul presei de toate orientările, după dezbaterile parlamentului şi în generalJ - după tot ceea ce putea defini în mod serios
curentele de opinie şi starea de spirit generală - centrul politic al ţării
a trăit \în continuare mult timp într-o atmosferă apăsătoare, care a
stăruit ulterior şi după împlinirea răfuielii cu cercul „România Muncitoare" şi după condamnarea la muncă silnică pe viaţă şi degradarea celor
din reg. 5 Dorobanţi Vlaşca şi după amnistia impusă în vară de rezistenţa ţăranilor în timpul secerişului. O minte lucidă a clasei stăpîni
toare de talia lui Radu Rosetti avertiza că a doua oară nu se mai putea
abuza de credinţa în steag şi disciplina oarbă a soldatului-ţăran. Iar
de pe tribuna Academiei, Xenopol spunea la 3 aprilie, lucruri multe
şi discutabile despre revoluţie şi despre căile de realizare a dreptăţii
sociale. Dar, într-un moment cînd iarba nici nu începuse să crească
peste morminte şi peste gropile comune, el rostea profetic, o solidă
judecată asupra jertfei răsculaţilor şi a rodniciei ei viitoare : „Insemnează ... toate acP.ste mişcări care frămîntă omenirea actuală, că ne apro47)

Al. Nora. Un om uitat: Constantin Mille, Buc .. 1945, p. 14.

4fl) Arh. M. St. M. Corpul 1 Armată. J•u-nal de OpeTaţii 15.09.1906-12.08.1916,

f. 20.
49) Ibidem,

f. 21.
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:piem de zileJe de apoi, că civilizaţia e în pericol ?„. Noi nu o credem ;
;noi vedem în asemenea frămîntări, fierberi din care va ieşi o lume
nouă. Vedem în ele un pas uriaş al evoluţiei, pe urma căruia va răsări
•O lume mai dreaptă, mJai adevărată şi mai frumoasă ş.i tot către aceeaşi cale ne îndreaptă şi marea turburare prin care trece acuma iubit.a
.noastră ţară". M)

RESUME

L'article presente, synthetiquement, l'echo des evenements des villages durant
·ies soulevements paysans de 1907, dans la capitale du pays. L'auteur expose tant
la vision - au debut trompeuse - des milieux gouvernementaux que Ies secousses
.Politiques durant les soulevements, Ies actions de l'opposition de toutes Ies nuances,
des liberaux jusqu'aux socialistes, qui ont contribue ă la cqute du gouvernement
. ccinservateur Gr. Cantacuzino. De l'exposition il resuite que ·jusqu'au 9 mars, ·voire
jusqu'ă la date 01i Ies soulevements ont pris une ampleur encore plus grande, ni le
_gouvernement ni l'opposition libt'rale n'avaient saisi la profondeur et l'ampleur
:reelle du mouveme•1t revolutionnaire paysan.
D'autre part, l'auteur presente l'atmosphere et l'echo des soulevements dans
toutes les coucltes de la societe bucarestoise, en relevant la sympathie et la soli„darite dont a 1oui la lutte des paysans au sein des ouvriers, des etudiants, des
hommes des culture de toutPs orientations et, contrastant, l'inquietude, voire mcme
_ila panique au sein des classes dominantes.

50)

'.Mem.

A. D. Xenopol,

Secţ.

Evoluţia

în istorie, An. Ac. Rom. seria II-a tom. XXIX

ist. Buc. 1907.
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ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI BUCUREŞTENE
iNTRE CELE DOUĂ RAZBOAIE: MONDl:ALE
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Urmărirea procesului de creşte~e a inqUş~riei . buroreşteri.e într,:!
cele două războaie mondiale este destul de dific;ilă, intrucît· ·Hpsese, · îri.
general, date statistice centralizate. Pînă în 1930 nu :~vem asemenea
referiri asupra numărului întreprinderilor industriale dh~:G:!apitalij:. A.bia
recensămîntul populaţiei din acel an indica 18.473 întreprir_ldc;?ri-·industriale şi comerciale, fără a menţiona cite dintre ele erau întreprinderi"
industriale, cite ateliere meşteşugăreşti şi cite întreprinderi comerciale.
Din aceste motive, în prezentarea dezvoltării industriei bucureştene, vom folosi printre alte materiale, Indicat.orul industriei româneşti. Trebuie să menţionăm însă, dintr-un ·început, că din -informaţiile
privind felul întocmirii acestei lucrări, rezultă că Ministerul Economiei
Naţionale, Direcţia dezvoltării producţiei, a trimis întreprinderilor, prin
inspectoratele industriale, formula.re cuprinzîild o serie de' ·rubrici referitoare la numelt:: şi sediul firmei .~au societăţii, ·ia capitalul social· sau
cel învestit, la puterea motrice, numărul lucrătorilor şi 1elul producţiei.
Aceste date fiind obţinute pe bază declarativă,: fără verificare, nu pot
fi considerate decît date orientative.
La sfîrrşitul primului război mondial, industria · l;mcureşteailă · se
afla într-o situaţie deosebit de grea. Numeroase instalaţii fuseseră ·evacuate odată cu retragerea trupelor române, schimbindu:-se astfel centrul de greutate al activităţii economice din Muntenia! în 'J.\4oldova. Mobilizarea personalului şi lipsa materialelor auJ{iliare necesare prelucrării,
creaseră industriei o situaţie deosebit de ·precară pe întreg teritoriul
ocupat, ceea ce a provocat o puternică micşorare a producţie• faţ;l de
capacitatea ante!'ioară de lucru. Deosebit de aceasta, alte nuineroâ.se întreprinderi îşi modificaseră profilul, orientîndu-se spre producţia de
război. Uzinele Wolff şi Lemaître, cele mai importante întreprinderi
bucureştene în ramura metalurgică, au îi:iceput să fabrice ·bombe explosilbfile, chiar obuze şi proiectile, în vreme ce întreprinderea Katz, ce
producea în timpuri normale doar oale de metal, aj~e .'în .,;:mii ocupaţiei să producă muniţii, găsindu-se sub supravegherea directă a Mi10 -

c. 739
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nisterului de Război. 1) Alte intreprinderi au fost demontate şi transportate în Germania, fiind considerate pradă de război. Aşa au fost
instalaţiHe de maşini de la „Arsenalul Armatei", de la „Pirotehnie"
precum şi de la ,,Pulberăria Dudeşti", răminind în Capitală doar citeva
din maşinile nE>cesare punerii în funcţiune a instalaţiilor pentru fabricarea obuzelor. 2) Conform regulamentului din 14 aprilie şi 12 iulie 1917,
toate celelalte întreprinderi fuseseră sechestrate iar proprietarii obligaţi
sub ameninţare!!. amenzii să-şi înregistreze toate maşinile şi uneltele
la biroul admin!straţiei militare pentru a fi puse la dispoziţia exclusivă
a Secţiunii utilizării maşinilor. 3) „Toate stabilimentele şi exploatările
indus_triale de orice fel - se hotăra în şedinţa din 17 decembrie 1917
a Consiliului de Miniştri - aparţinind fie statului, judeţului, comuneJ
lor, instituţiunilor de utilitate publică supuse ori nu controlului statului,
fie particularilor, trec, ca activitate, sub controlul şi supravegherea autorităţilor militare, aceasta din toate punctele de vedere. Lucrătorii şi
celălalt personal sint consideraţi ca supuşi regimului militar".")
Pe baza acestor hotărîri, Statul Major economic german, imediat
după ocuparea Bucureştiului, a decis ca morile, fabricile de bere, de
conserve, amidon etc. să fie deturnate de la sistemul lor de producţie
obişnuit din timpul de pace, pentru a fi afectate industriilor speciali-zate în producţia de război. Au fost repuse astfel în funcţiune fabrica
de cherestea Lessel, fabrica de zahăr Chitila, fabrica de bere Bragadiru,
fabricile de conserve şi marmeladă, morile etc. Toate acestea au produs
o puternică dezorganizare a industriei Capitalei, în aşa măsură incit în
urma evacuării tn~pelor de ocupaţie, aceasta s-a găsit în imposibilitatea
de a funcţion~, întîmpinînd cele mai mari greutăţi pentru refacerea şi
adaptarea ei la producţia de pace. De aceea statul român a fost obligat
să ia unele măwri în vederea reprofilării şi creierii posibilităţilor de
dezvoltare . rapidă a industriei. In acest scop, printr-o hotărlre a Consiliului de Mini.ştri publicată în Monitorul oficial din 10 august 1919
se decidea acordarea unui acont de 100/0 asupra despăgubirilor de război,
tuturor industri3.Şilor ale căror fabrici fuseseră distruse sau aduse în
stare de nefuncţionare din cauza şi în timpul războiului (pagube materiale rezultate C.in : distrugerea clădirilor, maşinilor şi instalaţiilor fie
prin bombardainente şi incendii, fie prin ocuparea inamică, din demontarea maşinilor, din r~hiziţionarea maşinilor, uneltelor, fabricatelor şi
a tutW'dr' materiilor prime). 5) In acelaşi timp, prin decret lege, s-a
infiinţat pe lingă Dir~ţiunea Refacerii Economice din Ministerul de
Indu8trje şi Comerţ, o comisi.une ... care avea menirea de a ajuta şi
îndruma refacerea gospodăriilor şi micilor intzieprinderi din zonele cuprinse intre Carpaţi ş~ Dunăre şi din Dobrogea, care au fost mai cu
deosebire dăun~_it" de cauze de război. 6) Statul român a luat deci unele
Industria şi războiul, Buc., 1916.
Ilie I. Georgian, România sub ocupaţia duşmanului, fasc. II, Buc., 1920,
p. 128-129.
3) N. Arcadian, Industrializarea României, ed. a II-a, Buc., 1936.
4) Bursa, 1918, 30 decembrie, p. 142, 1919 şi 12 ianuarie, p. 915.
5) Bursa, 1919 din 17 august.
6) Bursa, 1919 din 27 iulie, p. 435.
1) Ioaniţescu D. R.,
2)
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măsuri pentru refacerea şi punerea în funcţiune a întregului aparat
de producţiie şi circul:aJţi.e distrus de război şi de ocupanţii gennanL
Astfel Uzinei Wolff i s-a indicat - după alungarea ocupanţilor, să-şi
orienteze producţia în aşa fel încît să contribuie la repararea podurilor,

locomotivelor etc. 7) ştiut fiind că buna întreţinere a căilor de transport,
constituie un factor de bază al progresului industriei. In aceste condiţii, în pericada ce a urmat încheierii păciil generale, toate ramurile
de producţiun(', industriile au luat o mare dezvoltare... multe industrii
existente s-au transformat, s-au mărit şi modernizat, llllUlte industrii
au fost din nou create. 8) Este vorba de acea manifestare de energie
economică numită pretutindeni „furia întreprinderilor" ce a avut loc
imediat după război. ,,A fost o vreme în special în anii 1919 şi 1920
cînd creaţiunile de întreprinderi noi apăreau la fiecare pas, cu diferite
obiecte, cu diferite nume, cu diferite grupe de capitalişti, cu diferite
interese şi cu multe, foarte multe scopuri". 9)
Impulsionată fiind şi de stat prin diferite avantaje acordate iniţiatorilor: terenuri pentru construit clădiri,
scutiri de vamă pentru
maşinile importate, plata în primi 10 ani a unui impozit mic de numai
3-4%, industri~ bucureşteană a cunoscut, după primul război mondial,
o puternică dezvoltare. Au luat fiinţă noi întreprinderi, unele dintre ele
cu o pondere deosebită nu numai în economia oraşului ci şi în aceea
a ţării. Aşa au fost de pildă Uzinele Fichet înfiinţate în anul 1920 după
modelul societăţii cu acelaşi nwne din Paris şi care a contribuit la instalarea tezaurelor mai tuturor mairilor bănci din ţară ; întreprinderea
„Metalloglobus" înfiinţată în 1923 în vederea fabricării şi comercializării
articolelor de fier şi metal; Uzinele „Griviţa" ; „Uzinele Chimice Române" etc. Tot în 1923 au luat fiinţă, pe bază de credite obţinute de
la stat, „Uzinele N. Malaxa" cu un capital iniţial de 10.000.000 lei.
Creată la început pentru a repara locomotive, această mare întreprindere a trecut în scurt timp la fabricaţia locomotivelor, construindu-şi
un atelier lîngă halta Titan.
Numai în ramura textilă „Indicatorul industriei româneşti şi al
centralelor electrice" din 1922 înregistra în anii 1919-1922, 14 noi întreprinderi înfiinţate în Bucureşti, unele dintre ele, cum este de exemplu
fabrica de confecţii „Echipamentul" din Aleea Tonola 2-4 sau grupul
industrial ,-iG.I.B." din str. Izvor 90, cu o mare Capacitate de lucru
însumînd împreună 600 lucrători şi 164 H.P. 10)
In acelaşi timp întreprinderile existente şi mai ales cele cu o puternică tradiţie de lucru s-au întărit, sporindu-şi atît capitalul investit
cît şi forţa motr~că folosită şi numărul lucrătorilor. v;echea uzină Vulcan,
de la un capitol de 2.000.000 lei înregistrat în 1912 ajunge la 20.000.000
în 1921. 11) Bineinţ"'les că această 1 creştere se explică în special prin
7)
8)

Actualitatea, 1921, sept., p. 15
Buletinul Societăţii Politehnice, Istoricul

dezvoltării

tehnice în România,

II, p. 2361.

Economia Naţională, an XLIII, (1922) martie 3.
Indicatorul industriei româneşti şi al centralelor electrice, Buc., 1922.
11) Anuarul Catalog al industriei metalurgice şi miniere din România, 193:}.

9)

10)

p. 247.
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lărgirea participării capitalului străin. Intre anii 1912-1922 puternicul
grup francez format din „Schneider et co. constructions des Batignolles"
şi „Dyle et Bacalau", a preluat împreună cu Marmorosch Blanlq uzina
-Vulcan·· şi a transformat-o în „Noua Societate a Atelierelor Vulcan"
care la rlndu-i trebuia să preia o serie de uzine la Braşov, Cluj şi.
Timişoara. 12) Din cele 419 întreprinderi cite număra cu aproximaţie
Bucureştiul în 1 E.122, cele mai multe făceau parte din ramrurn metalurgică ~ 137, totalizînd 5.106 lucrători. Faptul se explică pe de;(> parte
prin necesităţile mari de produse metalurgice imediat după război, cînd
distrugerile erau încă evidente, iar pe de altă parte prin aceia că .indus~
. Q:-ia metalurgică s-a ;bucurat cel mai mult de politica protecţionistă şi
· C'bmertzile statului, datorită intereselor oamenilor de stat, principalii.;,deţinăfori de acţiuni în această ramură.
'·
Dar din aceste 137 întreprinderi doar cîteva pot fi considerate mari,
restul fiind simple ateliere mecanice menţionate ca atare, chiar de Indicatorul âmintit.
. După .structura ei, această ramură industrială se prezenta "âstfel :
7 ateliere ·Clei ti'nichigerie ; 66 ateliere mecanice şi garaje ; 2 bijuterii,
2 întreprinderi cu specific electric; 26 turnătorii; 10 intrepnnderi de
construcţii metalice şi cazangerii; 5 fabrici de maşini diverse, 'o fabrică
pentru industria plumbului şi alte cîteva pentru producerea nasturilor
de metal, aparatelor ortopedice etc. Din această situaţie putem trage
concluzia că m?joritatea întreprinderilor considerate mari, în r~alitate
erau simple ateliere ,mecanice care foloseau cea mai mare parte . din
fot:ţa'!notrk.e şi'·dihurtulhărul lucrătorilor. Aşa zisa ramură constructoare
'de m'iaşini era destul de puţin dezvoltată în Capitală, necesarul de maŞini
-ş( utilaje pentru înzestrarea industriei fiind, în cea mai mare parte,
procurat din import. De altfel toate ramurile cheie ale industriei :·:construtj.ia de maşini, chimică, electrotehnică erau în faza de început.
Indicatorul menţionează o singură fabrică de becuri electrice, în afara
bineînţeles a centralelor electrice.
Industria chimică care era alcătuită în fapt din întreprinderi ce
produceau, culori, lacuri, vopsele, cerneluri, ghiaţa artificială, parfumuri,
din vopsitorii şi spălătorii chimice, dispunea abia de 1627. lucrători şi
2522 H.P. la 58 de aşa zise fabrici. ln afară de „Uzinele Chimice
Române" ce foloseau o forţă motrice de 975 HP şi 300 lucrători şi care
produceau asfalt, faianţă, cauciuc, restul, în mare majoritate - abia
ajungea la 25 'lucrători avînd în realitate mai mult caracterul unot"
ateliere meşteşligăreşti !'au a unor laboratoare mai mari. Cea mai dezvoltată era industria alimentară, care deşi urma ca număr de întreprinderi după cea metalurgică - 62 - în fapt era mult mai putetnică
decît aceasta, atît în ceea ce priveşte numărul lucrătorilor, cît ·şi în
ceea ce priveşte forţa motrică şi chiar producţia industrială. Astfel ea
concen.ţra o forţă motrică de 9890 H.P. şi 4521 lucrători. 13)
12) Contribuţii la Istoria capitalului sţrăin în România, Ed. Acad. R.S.R„ Buc.,
1960, p, 88 ...
.
13) ·la care se mai adaugă şi cei 600 lucrători sezonieri din timpul campaniei
de fabricare a zahărului de la fabrica Chitila.
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De fapt dezvoltarea cu precădere a industriei alimentare a fost un
fenomen caracteristic pentru întreaga ţară, în această perioadă. în care
piaţa era în general deficitară, în primul rînd în ramurile producăf;oare
de bunuri .de consum. De aceea ramurile cele mai solicitate au fost,
în afara de industria alimentară, industria textilă, a lemnului, a matedalelor de construcţie şi industria pielăriei.
,.
Anii următori, fiind anii de apogeu ai politicii liberale. ce agita
lozinca „Prin noi înşine", prin care se urmărea întărirea poziţiilor burgheziei liberale asigurîndu-se măsuri cit mai favorabile de dezvoltare
a industriei, a dus la redresarea industriei bucureştene - deşi în mod
inegal ·- ajungîndu-se în preajma anului 1925 ca multe ramuri să atingă
nivelul capacităţii de producţie antebelică.
Indicatorul industriei româneşti din anul 1925, ilustrează într-un
mod convingător acest aspect pentru oraşul Bucureşti. Fenomenul :;e
poate urmări nu atit prin creşterea numărului de întreprinderi, care
atingea pe toate ramurile cifra de 454 (fără întreprinderile de stat)
cit, prin creşterea forţei motrice şi mai ales a numărului de lucrători.
De la 23 105 muncitori cit am întilnit în 1922, numărul lucrătorilor s-a
ridicat la cifra de 26.234 în 1925. Această creştere a forţei de muncă,
într-un ritm cu mult mai accentuat decît cel al cresterii numărului de
întreprinderi, ilustrează o întărire a întreprinderilor 'şi deci o concentrare a forţei de muncă în unele ramuri industriale. Astfel chiar în
ramura metalurgică, numărul întreprinderilor nu a crescut aproape
de loc în vreme ce numărul lucrătorilor a crescut la 6 204 lucrători, la
fel ca şi forţa motrică care atingea în 1925 cifra de 6640 H.P., ceea
ce însemna 90/o din totalul pe ţară. 1")
De asemenea a sporit volumul de capital investit, mai ales în ramurile producătoare de bunuri de consum. Prin existenţa unor întreprinderi puternice, care în perioada următoare războiului s-au întărit,
prin sporirea capitalului şi a capacităţii de lucru, prin înfiinţarea unor
noi secţii, Capitala s-a afirmat tot mai mult ca principal centru economic al României. De exemplu uzinele „Malaxa" după 5 ani de la
înfiinţare şi-au mărit capitalul de 5 ori, ajungînd în 1928 la un capital
de 50 milioane lei. Uzinele metalurgice „Lemaitre" care în 1922 aveau
doar 320 lucrători, pînă în 1928 numărul acestora a crescut de aproap•~
3 ori, ajungînd la 900 lucrători, iar forţa motrice de la 340 H.P. la
1060 H.P. Au fost făcute, de asemenea şi mari investiţii. La Uzinele
„Lemaître" numai în 1930 au fost instalate două cuptoare pentru topit
fontă cu o capacitate de 3 tone fiecare, un ascensor mecanic pentru
încărcarea automată a cuptoarelor, un cuptor de topit bronz, două camere pentru uscarea miezurilor cu o instalaţie mecanică pentru ars praf
de cărbune, o instalaţie mecanică pentru curăţatul pieselor de fontă
cu ajutorul nisipului pulverizat. 15)
, .
H) Analele economice

şi

statistice, an IX, (--a1-1unie, p. 38.
M. Dogaru, Fondul Uni
. nerală a industriaşilor din
România, Revista Arhivelor, nr. l, 1963, p 314
··
., ....
l::i)

V. Axem:iuc

şi
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Important de subliniat este de asemeni şi faptul că din însăşi
populat.ia activă a oraşului Bucureşti, care depăşea 500/o din întreaga
populaţie a Capitalei, 280/o era ocupată în industrie, iar din aceasta
aproximativ 310/o lucra în întreprinderi cu peste 100 muncitori iar
peste 500/o în ateliere meşteşugăreşti 16).
Pe drept cuvînt perioada 1919-1924 poate fi considerată, pentru
oraşul nostru, ca perioada de redresare a industriei şi aducerea unor
ramuri la nivelul producţiei antebelice, iar perioada 1924-1928 ca
faza de avînt industrial, concretizată în sporirea absolută a cantităţii
de forţă motrice a capitalului, şi mai ales a volumului de producţie.
Aceasta din urmă dublîndu-se în 1928 faţă de 1924.
După această perioadă, se fac simţite primele semne ale crizei
de supraproducţie care atinge apogeul în anii 1932-1933 şi în care
ani multe întreprinderi au fost nevoite să-şi reducă producţia faţă
de capacitatea de lucru, iar altele să-şi închidă porţile. Producţia bunurilor de consum a scăzut puternic, dar s-a menţinut la nivelul relativ ridicat producţia industriei de mijloace de producţie şi textilă.
In 1930 industria bucureşteană era încă dezvoltată. Recensămîntul
populaţiei din 1930 menţiona aşa după cum am amintit 18.473 întreprinderi industriale, comerciale, alimentare etc., cu un personal de 126.505
oameni repartizaţi astfel :
întreprinderi cu

„

"

"
"
"
"
"
peste

"
"

"
"

"

1 persoană
4166
2-5 persoane 10.742
6-20
2.889
"
21-50
412
"
51-100
147
"
101-200
55
"
201-500
46
"
500
16

"

avînd 32.055 salariaţi
26.457
"
"
12.860
"
"
10.436
"
"
7.993
"
"
14.135
"
"
18.403 17)

"

După
triale. Deşi

"

acest an producţia a început să scadă în toate ramurile indusîn 1934 unele ramuri ieşiseră din criză, vom folosi totuşi
pentru orientare cifrele publicate de indicatorul industriei româneşti
pe acest an.
Din totalitatea ramurilor industriei bucureştene, singura care a
depăşit atît nivelul celorlalte ramuri industriale, cît şi propriul său
nivel din 1928, în ceea ce priveşte numărul întreprinderilor şi concentrarea muncitorilor, a fost industria textilă. Dacă în 1928 existau în
Bucureşti 79 întreprinderi textile şi de confecţii cu 7040 lucrători, în
anii următori, pînă în l 934, numărul întreprinderilor s-a ridicat la 98,
iar al lucrătorilor la cifra de 12.259. Acest nivel, relativ ridicat al industriei textile, se explică pe de o parte prin comenzile statului, iar pe de
Buc., 1930.
Recensiimint'!J.l general al populaţiei României, 1930, vol. X, p. 696.

16) Recensămîntul oraşului

17)
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.altă

parte prin politica protecţionistă, consumul intern - desigur scăzut,
_fiind în cea mai mare parte acoperit de producţia autohtonă. Pentru
industria metalurgică, Indicatorul nu dă date pentru 8 întreprinderi
bucureştene, printre care trei dintre cele mai însemnate „Malaxa",
„Griviţa" şi „Metalurgia Bucureşti", din care cauză nu putem aprecia
_gradul de dezvoltare a acestei ramuri pentru perioada 1928-1934. Cifra
totală a numărului de întreprinderi de 75, mai mică decît cea din 1928,
me duce la concluzia că o serie de mici întreprinderi au fost înghiţite
de cele mari, sau desfiinţate în faţa puternicei concurenţe. Criza a
lovit chiar şi cele mai puternice fabrici. Dacă în 1929 întreprinderea
_„Vulcan" folosea 500-600 lucrători, în 1932 abia ajungea la 100-120
lucrători. La fel şi întreprinderea „Haug", de la 80 lucrători în 1929
.ajunsese la 30 lucrători în 1932. 18)
In afară de reducerea numărului de muncitori, se constată şi o
·reducere a timpului de lucru. La întreprinderea „Vulcan" se lucra pma
în 1929 în acord şi ore suplimentare, iar în 1932 se lucrau numai 3 zile
-pe săptămînă, sau zilnic doar 4 ore. 19)
In comparaţie cu alte ramuri industriale, ramura metalurgică a
-suferit totuşi mai puţin decît altele, graţie comenzilor statului şi căilor
'ferate. Astfel întreprinderile „Malaxa" au livrat statului - în aceşti
ani - locomotive la preţuri care depăşeau cu 1360/o preţul de cost.
După criza din 1929-1933 şi pînă la al doilea război mondial, dezvoltarea industrială „consta - aşa cum menţiona revista „Lupta de
dasă" din 1938 nu în progresul industrial absolut ci în deplasarea
dezvoltării în direcţia industriei de armament şi în general a celei
legate de furniturile de război".
În Bucureşti, pe baza materialelor documentare, se poate urmări
-acest proces. lncă cu mult înaintea izbucnirii celui de al doilea război
mondial, în Capitală, în afară de Arsenalul Armatei, şi alte întreprin·deri produceau armament. Aşa erau uzinele „Malaxa", „S.E.T.", între'Prinderile metalurgice „Dumitru Voina". Din 1936, pe baza indicaţiilor
Ministerului Armamentului, fabricile „Lemaître" şi ,,Wolff" trebuiau să producă şi ele unele părţi pentru asamblarea proiectilelor.
Dintre toate aceste intreprinderi, Uzinele „Malaxa" constituiau una
·din bazele principale ale industriei de război, ln acest scop, pe lîngă
fabrica de material rulant şi fabrica de ţevi, în 1936 au luat fiinţă în
cadrul uzinelor „Malaxa" fabrici.le de muniţiuni şi oţelăria, precum şi
turnătoriile de fontă şi metale neferoase. Alături de aceste secţii, au
:mai fost înfiinţate în Bucureşti, alte noi întreprinderi : „Prima Fabrică
Metalurgică Română" în 1936 şi un an mai tîrziu, fabrica de paraşute
„Irvin".
In acelaşi timp însă, se constată orientarea marilor întreprinderi
spre realizarea unor mijloace de producţie de o tehnicitate mai scăzută
<eeea ce face ca ponderea industriei grele să crească în ansamblul indusHI) 'Buletinul Ajutorul Muncitoresc Român,
11!) Idem, p.15.

nr. 3, 1932, (martie-aprilie), p. 15.
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triei Qucµn~ştene de la.100/0 în 1935 la 15,1% în 1938, fiind în ajunul
celui de al_ doilea răzpQ.i :mond,ial una dintre cele mai importante ra.muri
industri~le. .
-'rn afară de industria metalurgică, s-a dezvoltat şi industria textilă. In: această .ramură au luat .fiinţă o serie de mari întreprinderi ca=
„Filatura Românească· de .bumbac",· ·„Bumbăcăria Românească", „Ţesă
toriile Reunite", „Noua Fabrică. de ţesături de mătase", „Noua filatură
de Bwnbac" etc.
In aceeaşi categorie se încadrează şi industria pielăriei. Un puter.nic avînt l-a· cll-noscut de exemplu întreprinderea „Mociorniţa" care
s-a întărit fie! prih creşterea unor noi secţii, fie prin reutilarea celor
existente. Progresul înregistrat de această întreprindere a fost izbitor.
Numai în 5 ani din 1934 pînă în 1939 puterea instalată a crescut mai
bine de 3 ori, de la 280 H.P. la 880 H.P., iar numărul lucrătorilor de
la 470 Ia 750.
·
La fel se prezentau ,Şi întreprinderile Gr. Alexandrescu. O oare:care creştere au înregistrat şi celelalte ramuri industriale, anul 1938'
cunoscînd ·indici de dezvoltare neintîlniţi pînă atunci în orînduirea
burghezo-moşierească. Privită 'însă pe întreaga perioadă, se observă. că
o ramură s...!a dezvoltat ·cu precădere în Bucureşti şi anume industria
textilă, inclusiv. confecţiile, deţinînd 260/o din valoarea totală a întregii
producţii pe ţară. Acest lucru se explică prin avantajele pe care le
prezenta, venituri imedjate fără investiţii mari de capital. Dar chiar şi
în cadrul acestei namuri, au cunoscut o puternică dezvoltare numai acel~
întreprinderi în care cu minimum de investiţii se obţineau cele mai
mari venituri. Aşa erau ţesătoriile care întreceau cu mult capacitatea
de producţie a filaturilor, ceea ce ne duce la concluzia că industria.
bucureşteană· ·s-a dezvoltat într-un mod unilateral şi anarhic, ca expresie a goanei· după cit maLmultă;plus-valoare.
o cauză a acestei situaţii, o constituia ponderea importantă a
monopolurilor internaţionale în industria bucureşteană. Astfel în afară
de faptul că profiturile stoarse din exploatarea muncitorilor încăpeau
pe ·mina unor industriaşi şi bancheri, o însemnată parte din acestea
nici nu rărnîneau în ţară spre a contribui la reproducţia lărgită; ci
era trimisă în străinătate, interesele capitaliştilor autohtoni fiind strîns
împletite cu· cele ale capitalului monopolist străin.
.
PentrU: economia locală, dominaţia capitalului străin a însemnat
limitlll"ea puternică. a pieţei interne pentru produsele autohtone, îngreuierea considerabilă~ a problemei realizării acestora, cu alte cuvinte
frînarea industriei.
Cu toate acestea oraşul Bucureşti a continuat să fie principalul
centru economic ·.al . ţării, păstrîndu-şi şi consolidîndu-şi rolul pe care-l
deţinea în:':inâustna Rord.âri.iei.
In 1938. conberttra aproape 230/o din capitalul investit, 16,4% din
forţa motrice„. 18,8% din numărul lucrătorilor şi 17,20/o din producţia.
totală a ţărli. ·

152

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Aceste cifre demonstrează pe de o parte rolul important pe care1-a jucat industria bucureşteană în economia generală a ţării, iar pe
de altă parte repartiţia teritorială inegală a industriei antebelice. tn
timp ce populaţia oraşului Bucureşti reprezenta doar 40/o din întreaga_
populaţie a ţării, aici se concentra 19% din volumul producţiei materialelor de construcţie şi o mare producţie alimentară, fără a avea surse
de materii prime, ca alte regiuni rămase în urmă. Marile fabrici de
uleiuri Phonix, Assan, Zimmer, Hermes, ce produceau mai mult dejwnătate din cantitatea de produse a întregii ramuri se aflau în Capitală, deşi materia primă era adusă de la mari di5tanţe, iar produsele·
fabricilor trimise în toată ţara.
In concluzie, în etapa de care ne-am ocupat, putem conchide că
Bucureştiul este şi rămîne centrul economic al ţării concentrînd principalele şi cele mai numeroase întreprinderi industriale. De asemenea,
cu toate vicisitudinile impuse de evenimente, industria bucureşteană
urmează cursul unei dezvoltări continue. Remarcăm, însă, că aceasta
apare - cum e şi firesc - supusă anarhiei specifice economiei capitaliste şi intereselor acţionarilor români sau străini.
De reţinut mai este faptul că perioada dintre cele două războaie·
mondiale include premisele dezvoltării ulterioare a industriei româneşti, .
în special a principalelor ramuri : industria grea, industria chimică,.
precum şi cea textilă şi de confecţii.

RESUME
Le travail Le developpement de l'industrie entre les deux guerres mondiales,
traite du r6le jouf> par l'industrie bucarestoise dans l'ensemble de l'economie du,
pays.
Le materiel est organise par problemes de la sorte : situation de l'economie
roumaine apres la guerre, causes ayant freine le developpement de l'industrie ·
dans les annees de l'apres-guerre, mesures adoptees par l'Etat roumain en vued'encourager !'industrie autochtone. crise economique de 1929-1933 et orientation
de l'industrie vers la production de guerre.
L'~rticle souligne le cours de developpement continu de l'industrie buca-..
restoise, soumis toutefois ă l'anarchie specifique de !'economie capitaliste ainsi que··
le fait que, dans la periode analysee, existent les premisses du developpement industriei ulterieur de la Roumanie.
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,ASPECTE ALE EVOLUŢIEI DEMOGRAFICE ŞI TERITORIALE
A BUCUREŞTILOR IN ANII PUTERII POPULARE.
de ALEXANDRU CEBUC
Transformările profunde, social-economice, care au avut loc în
'România după victoria istorică a insurecţiei armate din august 1944.
s-au reflectat cu o deosebită profunzime şi în viaţa oraşului Bucureşti,
care a cunoscut o dezvoltare fără precedent în toate domeniile de
,activitate.
„Călăuzindu-se după învăţătura marxist-leninistă şi pornind de la
realităţile ţării noastre, partidul a pus în centrul politicii sale indus-trializarea socialistă a ţării, baza progresului întregii economii, a dezvoltării multilaterale a societăţii socialiste." 1)
Permanenta dezvoltare a relaţiilor de producţie socialiste în toate
sectoarele economice a provocat schimbări fundamentale în structura
socială a ţării.
Procesul de continuă dezvoltare industrială a ţării, a determinat
un puternic aflux al populaţiei spre centrele urbane. Alături de indus·trie un factor important care a deternimat aceste vehiculări în ceea ce
priveşte populaţia, a fost dezvoltarea fără precedent a instituţiilor de
'învăţămînt, cultură, artă, sănătate, sport etc., care au atras permanent
mase largi de oameni ai muncii.
De asemenea au avut loc schimbări mari şi în ceea ce priveşte
repartizarea teritorială a populaţiei. Desigur că aceste schimbări care
:s-au petrecut în anii puterii populare, nu au fost întîmplătoare.
Ele, aşa cum este foarte bme ştiut, au apărut în patria noastră, ca şi
în oraşul Bucureşti, în cadrul procesului creerii şi dezvoltării bazei tehnico-materiale a societăţii socialiste, fiind rezultatul acţiunilor conştiente
ale conducerii de partid şi de stat, concretizate într-o serie de măsuri
ştiinţifice, care au înlesnit apariţia şi dezvoltarea lor.

1) Nicolae Ceauşescu „Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist
Român cu privire la activitatea partid1Llui în perioada dintre Congresul al VIII-Zea
şi Congresul al IX-Zea al P.C.R., în volumul Congresul al IX-Zea al Partidului Coimunist Romdn. Buc., 1965, p. 22.
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In cadrul acestui proces în plină dezvoltare, oraşul Bucureşti,
prin deosebita sa pondere politico-economică şi culturală, îşi aduce
aportul în opera de desăvîrşire a construcţiei socialiste în România.
Făcînd o analiză asupra evoluţiei populaţiei oraşului Bucureşti,
.de la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial şi pînă în anul 1967,
-constatăm că această evoluţie s-a dezvoltat în concordanţă cu principalele momente politice prin care a trecut oraşul Bucureşti.
Incă din timpul orinduirii feudale, respectiv prin diverse documente, catagrafii sau conscripţii, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania s-au situat printre primele state din Europa care au înregistrat
numărul populaţiei. Astfel, recensămintele din anii 1838, 1859/1860,
1893, 1912 şi 1930 sînt o continuare a vechilor tradiţii care vor cunoaşte
-0 înflorire deosebită în special în ultimele decenii ale secolului nostru.
Principalele recensăminte care s-au efectuat după 23 August 1944.,
.au fost acelea din anii 1948, 1956 şi 1966. Dar, pentru a putea trage
unele concluzii cu privire la această stare de lucruri, vom face apel,
în măsura în care va fi necesar, şi la cele două recensăminte efectuate
ânainte de 23 August 1944, şi anume cel din anul 1930 şi cel din 1941.
La recensămîntul efectuat în anul 1941, populaţia Bucureştilor
era de 992.536 locuitori, faţă de 631.288 locuitori cit erau la 29 decembrie 1930, 2) adică o creştere cu 361.248 locuitori. Inainte de a trece la
.~.naliza situaţiei Municipiului la recensămîntul din 1948, iată care era
teritoriul pe care îl avea oraşul Bucureşti în această perioadă. Teritoriul Municipiului Bucureşti era circumscris în linia de centură a
forturilor, excepţie făcînd numai satul Căţelu, care, deşi era situat în
interiorul liniei de centură, el aparţinea de fapt comunei rurale Glina,
plasa Pantilimon.
Suprafaţa întreagă a Municipiului 32. 783 ha - precum şi
numărul mare de locuitori, clădiri şi gospodării care erau de recenzat,
.a făcut necesară o împărţire a teritoriului în unităţi mai mici : centre,
-circumscripţii şi sectoare de recensămînt.
Ţinîndu-se cont de faptul că datele recensămintelor din anii 19!10
~şi 1941 au fost totalizate şi prezentate pe sectoare administrative, circumscripţii de poliţie şi comune suburbane, pentru a se putea face
.comparaţia cu datele din 1948, s-a adoptat şi pentru 1948
împărţirea
administrativă şi poliţienească.
Această împărţire

cuprindea.
de poliţie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (Chestura
I de poliţie) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, (Chestura II de poliţie).
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, (Chestura III de poliţie) ; 31, 32, 33,
:34, 35, 36, 37, 38, (Chestura IV de poliţie. 3)
a) 34

circumscripţii

2) Sectorul I Galben (117.253); II Negru (162.359); III Albastru (150.364); IV
Verde (134.599), comunele suburbane avind în total 66.713 locuitori.
3) Monitorul oficial 1946, Nr. 110, (14.V), Decizia Nr. 5001 a Ministerului Afaoeerilor Interne.
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Fină la 30 octombrie 1947, fostei grupări a circumscripţiilor pe
chesturi îi mai corespundea şi o împărţire pe 4 sectoare administrative
(I Galben, II Negru, III Albastru, IV Roşu).
b) In aceiaşi perioadă erau înglobate la municipiu şi cele 4 comune
suburbane (cartiere) : 'Crîngaş, Şerban Vodă, Tudor Vladimirescu, 4)

Herăstrău.

5)

c) 7 comune urbane - oraşe nereşedinţă: Băneasa, Colentina~
Fundeni, Dudeşti-Cioplea, Griviţa-„16 Februarie 1933" (fost Marele
Voievod Mihai), Militari şi „30 decembrie 1947" (fost Principele
Nicola~).

d) 6 comune rurare : Chiajna, Dobroeşti, Pantelimon, Popeşti-Leor
Tudor Vladimirescu (Ghencea II). 6)
Aşa cum se specifica în legea nr, 320/1939, cele 34 circumscripţii de poliţie menţionate la punctul a), şi cele 4 suburbane (cartiere)„
menţionate la punctul b), constituiau regiunea urbană, municipiul propriu-zis.
Prin aceeaşi lege (320/1939) cele 7 comune urbane şi 6 comune
rurale (punctul c şi d) situate între limita municipiului propriu-zis şi
linia de centură a forturilor erau denumite regiunea suburbană.
Suprafaţa celor 4 secto'are regiunea urbană a municipiului totalizînd în anul 1948 un număr de 9997 ha, plus cele 22.786 ha cit
însumau comunele din regiunea suburbană, dădeau pentru întreg municipiul Bucureşti suprafaţa totală de 32. 783 ha. 7)
A'?a cum am amintit mai sus, primul recensămînt efectuat în anii
puterii populare a fost cel de la 25 ianuarie 1948. Din datele publicate
de comisia centrală de recensămînt a populaţiei pe Capitală, situaţi.a
a fost următoarea : B)
deni,

Roşu,

Regiuni teri tor ia le

1. Total Municipiu

I

Populaţia totală

I

Procente

1.041.807

100,0

2. Regiunea

urbană

886.110

85,1

3. Regiunea

suburbană

155.697

14,9

4) Monitorul. oftdal, 1943, nr. 45, (23 februarie), Legea nr. 99, care instituie
regimul administrativ al suburbanelor Crîngaş, Şerban-Vodă şi Tudor Vladimirescu.
5) Herăstrăul -- fostă circumscripţia 10 de poliţie şi-a schimbat regimul
administrativ devenind suburbană înglobată la Municipiu.
6) Populaţia şi clădirile Municipiului Bucureşti în 1948, Institutul central de
Statistică, Buc , 1948, p. 10.
7) Ibidem, p .. 11.
8) Tbidem, p. 13.
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Dacă facem o confruntare a numărului populaţiei Municipiului
Bucureşti rezultată în. urma recensămîntului din 25 ianuarie 1948 cu
populaţia din anul 1941 (992.536 persoane)
şi cu
aceea din 1930
(643.430 persoane) calculată pe acelaşi teritoriu (32.783 ha), constatăm

un spor de 398.377 persoane sau 61,9% faţă de 1930 şi numai de 49.271
persoane (sau 50/o) faţă de anul 1941.
Analizînd media anuală de creştere a populaţiei dinţr~. anii
1930-1941 care a fost de 31.736 persoane, ar fi trebuit ca, păstrînqu-se
acelaşi ritm de creştere, populaţia capitalei să ajungă în an~l 19.ţ8 la
aproximativ 1.200.000 locuitori. Dacă populaţia oraşului în anul 1948.
a ajuns la numai 1.041.807 locuitori, aceasta se datoreşte în· primul
rînd situaţiei speciale în care s-a găsit oraşul Bucureşti în timpul celui
de-al doilea război mondial.
Pe de altă parte, în perioada imediată după război, organele administrative ale oraşului au împiedicat stabilirea în Bucureşti de noi cetăţeni.
Ori, după cum este bine cunoscut, sporul mare în ceea ce priveşte
creşterea numărului populaţiei Bucureştilor l-a dat în general migraţia
populaţiei de la sate la oraş.
· .
· . .
In acelaşi timp, în anul 1941 numărul populaţiei ·apart=i ' ~rtificial
mărit din pricina concentrărilor militare cit şi prin p'tezenţa refugiaţilor din timpul războiului. Analizînd din acelaşi punct de vedere situaţia anului 1948, observăm o scădere a populaţiei ca urmare a ·pierderilor de vieţi omeneşti din cauza războiului cît şi a diverselor einigrări
ce au avut loc în intervalul dintre anii 1941-1948.
Iată care a fost populaţia Municipiului la CE;le două recensă
minte, analizate prin comparaţie : 9)
Anul
recensămintului

I

l

Tot a I

cifre abs.

I

Indice

Reg. urbană

cifre abs.

I

Indice

I

Reg. suburbană

I

cifre abs.

Indice

\

1941 . . . .

992.536

100

868.423

100

124.113

100

1948 .•.•

1.041.807

105

886.110

102

155.697

125

Făcînd raportul sporului populaţiei între cele două recensăminte
dintre anii 1941 şi 1948, vom constata că zona suburbană a adus ·în
această perioadă un spor rnai mare de populaţie (250/o faţă numai de
2% în sectoarele urbane).
Tot cu prilejul recensămîntului din anul 1948, s-a constatat că.
densitatea populaţiei în regiunea urbană a Municipiului era de 89 locui-·
tori la hectar, revenind 8.900 locuitori pe km 2•
9) Ibidem, p. 16
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Iată care a
fost, la recensămintul amintit, densitatea
pe hectar în regiunea urbană şi pe cele 4 sectoare 10)

Diviziuni teritoriale

Municipiu - Reg.
Sectorul I
Sectorul II
Sectorul III
Sectorul IV

I

urbană

Producţia

Ia ba

I

I

Populaţia

totali

populaţie!.

Total ba

9.997
2.262
1.924
4.377
1.434

886.110
182.319
242.716
301.477
159.598

1119
81
126
6g
111

·;
'
ro

i

In general densitatea populaţiei era mai scăzută pe măsură ce
de centru.
Dintre sectoare, aşa cum se poate observa şi din tabelul de mai
sus, cel de-al Ii-lea sector, cu o suprafaţă de numai 1924 hectare, avea.
densitatea cea mai mare : peste 126 persoane la hectar; sectorul III, cu
4377 hectare, plasîndu-se ultimul, cu 69 persoane la hectar.
Făcînd raportul între numărul bărbatfilor şi cel al femeilor pe·
întreaga capitală, cu prilejul aceluiaşi recensămînt, constatăm că au
fost recenzaţi 499.893 bărbaţi şi 541.914 femei, cifre care raportate la,
totalul populaţiei pe întreg Municipiul ne dau procentul de 48% băr
baţi şi 520/o femei, sau 108 femei la 100 de bărbaţi.
Faţă de populaţia pe întreaga ţară, în Capitală, în anul 1943
aveam un minus de 0,6 la bărbaţi şi de plus 0,6 la femei. Iată care·
era repartiţia populaţiei Municipiului Bucureşti după sex, pe sectoare
şi suburbane cu prilejul acestui recensămînt : 11)
creştea şi depărtarea faţă

S E

Diviziuni teritoriale

Total

MASCULIN

cifre
absolute

Municipiu (regiunea

I

X E

I

FEMININ

I

%

cifre
absolute

48,0

541.914

52,0

0

Yo

urbană şi

suburbană)

1.041.807

499.893

886.110

412.305

47,5

464.805

52,5

Sectorul I

182.319

82.672

45,3

99.467

54,7

Sectorul II

242.716

111.114

45,8

131.602

54,2

Sectorul III

301.477

150.128

49,8

151.349

50,2

159.598

77.391

48,5

82.207

51,5

Regiunea

urbană

Sectorul IV

.

J

10) Ibidem, p. 102-103
11) Ibidem, p. 19.
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s
Total

Diviziuni teritoriale

cifre
absolute

Regiunea

suburbană

..

Băneasa

Colentina-Fundeni
Dud eşti-Cioplea
Griviţa •
„16 februarie 1933"
Militari
„30 Decembrie 1947"

...
.

Cheajna
Dobreşti

Pantelimon
Popeşti-Leordeni

. .

Roşu

Tudor-Vladimirescu

E

X E

I

MASCULIN

I

%

FEMININ
Cifre
absolute \
%

155.697
8.315
30.418
14.103
39.917
11.861
15.492
12.613

78.588
4.415
15.401
7.470
19.794
5.852
7.386
6.714

50,5
53, I
50,6
53,0
49,6
49,3
47,7
53,2

77.109
3.900
15.017
6.633
20.123
6.009
8.106
5.899

49,5
46,9
49,4
47,0
50,4
50,7
52,3
46.8

3.376
2.224
4.975
6.052
1.431
4.920

1.685
1.150
2.464
3.088
707
2.462

49,9
51,7
59,5
51,0
49,4
50,0

1.691
1.074
2.511
2.964
724
2.459

50, I
48,3
40,5
49,0
50,6
50,0

'

Analizînd în continuare recensămîntul anului 1948, iată care aL
fost distribuţia pe grupe de vîrstă a populaţiei pe întregul Municipiu,
regiunea urbană şi suburbană. 12)
Grupe de vtrtll.
Populaţia

Diviziunea teritorialii.

Municipiu (regiunea

totală

O/o

Regiunea

am

15-44

ani

I

4!>-60

ani

I

60 ani
peste

şi

urbană şi

suburbană)

Regiunea

71 7-~41

sub
ani

urbană

I .041 .807 80.201 93.314
7,7
9, I
100,0

613.170
58,9

17,2

7,2

886. l IO 62.668 73.250

524.323

157.654

68.215

59,2

17,8

7,7

88.847
57, I

21.088

7.165

13,5

4,6

•/o

100,0

•/o

155.697 17.533 21.064
100,0 11,3
13,5

suburbană

7,1

8,3

178.742

75.380

'
Una din principalele observaţii care se poate desprinde din tabelul de mai sus, este şi aceea că la grupa de tineret pînă la 14 ani„
12)

Ibidem, p. 21.
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<Există

disproporţie destul de mare între regiunea urbană şi cea subDin totalul populaţiei în regiunea suburbană 24,8% o reprc:2intă tineri pînă la 14 ani, în timp ce în regiunea urbană sînt numai
15,40/0. Cea de-a treia grupă, 15-44 ani o reprezintă majoritatea
:populaţiei Municipiului, adică 58,90/o, deci, aşa cum· rezultă din tabe-.
Iul de mai sus, situaţia se prezintă invers ca la tineret, şi anume, 57,10/o
<lin totalul populaţiei regiunii suburbane şi 59,2% din totalul populaţiei
1regiunii W'bane făcea parte din această grupă. Populaţia ultimelor
<l.ouă grupe, 45-60 ani şi peste 60 ani, maturi şi bătrîni, este mai
'puţin numeroasă, prima categorie atingînd pe întregul Municipiu 17,20/ 0
·<lin totalul populaţiei, iar cea de a 2-a numai 7,20/o. Această din urmă
·cifră, (7,20/o) din populaţia oraşului şi chiar penultima de 17,20/o, demon;,.
~trează media scăzută a vieţii din oraşul Bucureşti în urma celui de-al
..cJoilea război mondial.
Perioada dintre cele două recensăminte ale anilor 1948 şi 1956 .
{'.Unoaşte o schimbare profundă în toate domeniile de activitate ale
vieţii oraşului. Schimbările structurale petrecute în economia naţională
a ţării a orientării ei pe baze noi, socialiste au provocat modificări în
'întregul peisaj urbanistiC' bucureştean. S-au construit intreprinderi noi,
-s-au reprofilat şi dezvoltat altele, au apărut numeroase cartiere de
1ocuinţe, s-au efectuat un mare număr de lucrări edilitare ~ urbanistice etc. Toate aceste activităţi au necesitat, desigur, noi braţe de muncă
-care au fost aduse din mediul rural sau din alte oraşe ale ţării.
In acelaşi timp, în afara sporului rezultat din migraţia din mediul
rural, se pot comenta şi datele privind sporul natural al populaţiei,
sprijinit fiind într-o foarte mare măsură de grija pe care întotdeauna
,statul a avut-o pe linia ridicării nivelului de trai al poporului nostru.
Aşa cum este ştiut, recensămintul populaţiei, următor celui din
1948, s-a efectuat la 21 februarie 1956, în urma căruia au rezultat pe
1ntrPaga capitală un număr de 1.236.908 locuitori 13), ceea ce repre-zintă 70/o din populaţia întregii ţări şi 22,3% din întreaga populaţie
"Urbană a ţării.
Din aceştia, 591.461 erau bărbaţi şi 645.477 femei, care raportaţi
la totalul populaţiei oraşului de 1.236.908 locuitori, ne dă un procent
r.de 47,80/o bărbaţi şi 52,20/o femei.
In comparaţie cu recensămîntul efectuat în anul 1948, cînd numă
rul bărbaţilor era de 48,00/o şi al femeilor de 52,00/o, în anul 1956
numărul bărbaţilor a scăzut cu 0,20; 0 iar al femeilor a crescut cu 0,60/o.
Făcînd o comparaţie a numărului de locuitori ai Bucureştiului
~in 1956 cu recensămintele din anii 1930-1941 şi 1948 avem următo
rul rezultat 14)

o

'1rbană.

13) Anuarul statistic al
_1959, p 36.
14) Ibidem.
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de st.

Bucureşti,

Bua.,

In procente

Numărul populaţiei

Anul

recensămîntu I ui

I

Total

I Masculin \ Feminin I Mase. I Femin.

I

Bărbaţi

la 100

temei

1930

639.040

314.680

324.360

49,2

50,6

97.0

1941

992.536

499.813

492.723

54,4

49,8

101,4

1948

1.041.807

499.693

541.914

48,0

52,0

92,2

1956

l .236.908

591.461

645.447

47,8

52,2

91,6

Analizind situaţia populaţiei pe raioanele administrative observăm
o neomogenitate a ei, aceasta explicindu-se pe de o parte prin aceea
că nici suprafaţa nu este aceeaşi, iar pe de altă parte, că unele din
aceste raioane sînt mai industrializate, cazul raioanelor N. Bălcescu,
V. I. Lenin, 23 August, T. Vladimirescu, iar altele cu mai multe imobile de locuit, exemplu fiind raioanele : „1 Mai", „30 Decembrie", unde
locuinţele noi sînt predominante.
Şi acum, iată care a fost populaţia oraşului Bucureşti cu prilejul
recensămîntului din 21 februarie 1956, pe sexe şi raioane :
NumArul
Total

1.

Bucureşti.

Total

2. Oraşul
3. Comune subordonate
I. Raionul 30 Decembrie
Oraşul

Comune subordonate .
II. Raionul „1 Mai" .
Oraşul

Comune subordonate .
III. Raionul „23 August"
Oraşul

Comune subordonate .
IV. Raionul T. Vladimireseu

..

Oraşul

Comune subordonate .
11 -

I

In procente

populaţiei

Masculin

I

Feminin

Masculin

I

Feminin

1.291.411
1.177 .661
59.247

591 .461
562.273
29.188

645.447
615.388
30.059

47,5
47,7
49,3

52.2
52,3
50,7

149.632
245.031
4.601

79.070
67.807
2.263

79.562
77.224
2.338

46,8
46.8
.49,2

50.7
53,2
50,8

180.272
6.629
173.642

86.063
3.118
82.945

94.209
3.511
99.698

47,7
47,0
47.8

52,3
53,0
52,2

140.002
130.172
9.830

67.422
62. 711
4.711

75.580
67.461
6.119

48,2
48,2
47,9

51,8
51,8
52, 1

169.257
165.939
2.318

80.370
78.791
1.579

88.887
87.148
I. 739

47,5
47,5
47,6

52,5
52,5
52,4

c. 789
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In procente

Numărul populaţiei

Total

V. Raionul N.

Bălcescu

Oraşul

Comune subordonate .
VI. Raionul V. I. Lenin
Oraşul

Comune subordonate

I

Masculin

I

Feminin

Masculin

I

Feminin

152.356
139.604
12.752

72.911
66.319
6.592

79.445
73.285
6.160

47,0
47,5
51,7

52, 1
52,5
52,5

198.122
192.802
5.320

94.615
91. 792
2.823

103.507
101.010
2.497

47,8
47,6
53, 1

52,2
52,4
46,9
;

VII. Raionul „16 Febr."
Oraşul

Comune subordonate .
VIII. Raionul

133.559
124.765
8.794

65.424
61, 165
5.259

68.135
63.600
4.535

49,0
49,0
48,4

51,0
51,0
51,6

113.708
105.705
8.003

54.586
50.743
3.843

59.122
54.964
4.160

48,0
48,0
48,0

52,0
52,0
52,0

Griviţa

Roşie

Oraşul

Comune subordonate .

>

\

Măsurile importante luate de partidul şi statul nostru în anii
puterii populare, în special în ceea ce priveşte ocrotirea sănătăţii
populaţiei, au favorizat
creşterea
duratei medii de viaţă, atît în.
ţară cit şi în oraşul Bucureşti.
Comparată cu situaţia pe întreaga ţară, în oraşul Bucureşti durata
medie a vieţii era următoarea în anul 1956 15)

R. s. România

Oraşul Bucure.şti

1956

1956

Total

63,17

68,30

Masculin

61,48

68,30

Feminin

64,99

cca. 70

Ultimul recensămînt al populaţiei din 15 martie 1966, efectuat
în primul an al noului cincinal, şi la un deceniu de la ultimul recensămînt al populaţiei (1956), a marcat o etapă nouă în construcţia societăţii socialiste în patria noastră.
15) Pate puse la dispoziţie de
popular al oraşului Bucureşti.
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Terminarea procesului de făurire a relaţiilor de producţie socialiste
în toate ramurile economiei naţionale în anul 1962, a schimbat într-o
măsură deosebită şi structura socială a populaţiei ţării noastre.
Dezvoltarea ritmică a economiei naţionale în cei 10 ani dintre
cele două recensăminte, a dus la importante schimbări în efectivul,
structura şi repartizarea forţei de muncă atît pe ramurile şi subramurile economiei naţonale cît şi în profil teritorial. Procesul de introducere
a tehnicii noi în economia naţională a determinat apariţia unor ocupaţii
noi şi dispariţia altora.
A crescut ponderea populaţiei ocupate în industrie, şi a scăzut în
mod corespunzător ponderea populaţiei ocupate în agricultură.
Datorită acestor schimbări esenţiale în economia naţională, datele
recensămîntului populaţiei din 15 martie 1966 pot fi utilizate în mod
corespunzător ca elemente de calcul la elaborarea planurilor de dezvoltare a economiei naţionale etc.
Cu prilejul recensămîntului populaţiei de la 15 martie 1966 f6).
s-a constat că numărul locuitorilor ţării se ridică la 19.105.056, din care
de sex masculin 9.356.715 iar feminin 9.748.341, înregistrindu-se un
spor de 1.615.000 locuitori în rursul ultimilor 10 ani.
In cadrul aceluiaşi recensămînt oraşul Bucureşti avea un total
de 1.511.388 locuitori, din care 731.257 bărbaţi, 780.131 femei, ceea
ce reprezenta faţă de totalul populaţiei pe capitală 48,40/o bărbaţi şi
51,6% femei, adică 106,6 femei la 100 de bărbaţi.
Iată cum sînt repartizaţi cei 1.511.388 locuitori ai capitalei pe
raioane şi sexe, regiune urbană şi rurală.
Populaţia

Raionul

pe raioane: 15 martie 1966

I Pop. toralll. I

Masculin

I

Feminin

I

Reg. urbanii.
Reg. rurală

u.

30 Decembrie

151.875

71.773

80.102

1 Mai

207.472

99.329

108.134

23 August

187.295

9'2.363

94.932

T. Vladimirescu

186.823

89.985

96.838

u.

N.

205.006

104.797

110.209

u.

V. I. Lenin

223.601

106.435

117 .166

u.

16 Februarie

197.706

98.446

99.260

Griviţa Roşie

141.610

68.129

73.481

Bălcescu

16)

puse la

R.

u.

R.

u.

R.

R.

R.

R.

u.

R

u.

R.

144.738
7 .137
195.011
12.461
175.059
12.236
182.557
4.266
205.535
9.471
200.582
23.019
189.275
8.461
141.610
11.661

'

'

Datele cu privire la recensămîntul populaţiei din martie 1966 ne-au fost
de către Direcţia orăşenească de statistică.

dispoziţie

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

163

Raionul cu populaţia cea mai numeroasă este V. I. Lenin, cu 223.601
locuitori, urmat de „N. Bălcescu" şi „1 Mai".
Populaţia urbană a oraşului a fost cu prilejul acestui recensămint
de 1.434.337 locuitori, din care 692.701 bărbaţi şi 741.636 femei. Populaţia rurală era de 77.051 locuitori, din care 38.556 de sex masculin
şi 38.495 de sex feminin. 17)
Puternica dezvoltare pe care a luat-o industria socialistă în perioada celor 10 ani dintre cele două recen.<>ămint.e, creşterea importanţei
transporturilor şi a vieţii cU!lturale, au dus în afara sporirii numărului
populaţiei, aşa oum am văzut, şi fa extinderea teritorială a ora•;mlui,
extindere care comparativ cu perioada dinainte de 23 August 1944,
a imbrăcat aspecte calitative noi.
Cu prilejul recensămîntului populaţiei din 15 martie 1966 s-a constatat de fapt că oraşul s-a extiru; şi ca suprafaţă, dar aceasta într-un
mod organizat, conform planului de sistematizare.
Astăzi, oraşul Bucureşti are o suprafaţă totală de 102.390 hectare
sau 1023,90 km2, la care revine o densitate de 1476 locuitori pe km 2.
Iată care a fost suprafaţa fiecărui raion în parte, comparativ cu
nwnărul de locuitori rezultat in urma recensămîntului de la 15 martie
1966
Raionul

I

1. 30 Decembrie

Suprafaţa

ln ba

I

Populaţia

8.122

151.875

2. 1 Mai

16.717

207.472

3. 23 August

18.438

187.295

4. T. Vladimirescu
5. N.

Bălcescu

6.354

186.823

16.922

215.006

6. V. I. Lenin

18.079

223.601

7. 16 Februarie

11.926

197.706

5.828

141.610

8.

Griviţa Roşie

Datorită faptului că oraşul Bucuresti s-a dezvoltat în trecut in
mod mai mult sau mai puţin organizat, fiecare cetăţean reuşind să-şi
construiască o locuinţă cu sau fără o aprobare din partea administraţiei oraşului, teritoriul său, aşa cum am văzut şi mai sus, a luat o extindere deosebi tă.
In ahH puterii populare, ca urmare a plinerii în aplicare a planului de sistematizare, oraşul a cunoscut, de data aceasta, o dezvoltare
deosebită pe verticală.
·
In urma unor hotărîri ale partidului şi guvernului, în anii construcţiei socialiste s-a trecut la construcţia unor cvartale de locuinţe, în
speciai în partea periferică a oraşului, unde necesitatea sistematizării
17) Ibidem.
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se făcea mai mult simţită - ca urmare a existenţei in aceste părţi a
marilor întreprinderi aceasta avînd drept rezultat dezvoltarea în
suprafaţă a oraşului.
Construcţia unor noi cartiere de locuinţe intre 5 şi 10 ha în apropierea marilor intreprinderi industriale s-a realizat pe baza principiului construcţiei de cartiere complexe, prevăzute cu toate cerinţele edilitare şi spaţii verzi. ln acelaşi timp, în scopul sistematizării marilor
artere de circulaţie care înconjoară oraşul, artere ce fac legătura Capitalei cu celelalte regiuni ale ţării, cit si prin construcţia magistralei
circulare ce înconjoară oraşul, s-a trecut la ridicarea unor ansambluri
şi clădiri monumentale, care pe lingă faptul că schimbă în mod radical
aspectul urbanistic al zonelor periferice ale oraşului, fac ca ele să se
extindă teritorial.
Un alt factor care a determinat mărirea teritorială a orasului în
anii puterii populan::, a fost realizarea unor ansambluri de locuinţe modeme, dotate cu toate obiectivele social-culturale necesare unei vieţi din
ce în ce mai bune.
Astfel, o puternică dezv-:iltare teritorială a avut loc în partea de
nord-vest a oraşului, care cuprinde raionul „Griviţa Roşie şi o parte a
raionului .,16 Februarie", unde prin construcţia complexelor edilitarurbanistice s-a transformat radical aspectul de altă dată al acestor cartiere. Dezvoltarea puternică pe oare a luat-o uzinele „Griviţa Roşie",
construcţia şi reconstrucţia uzinelor „Laminorul", „ Tableta", fabricii de
lină „Griwţa", construcţia complexelor dm jmul Gării de Nord, noile
cartiere Giuleşti şi Bucureştii Noi, au necesitat suprafeţe întinse de
teren care au dus şi la extinderea oraş.ului pe verticală.
Pe aceeaşi linie a sistematizării s-a şi trecut la construcţia unor
Doi ansambluri de 1ocuinţe şi a unor edificii culturale în partea de nord
a Capitalei, pe o suprafaţă de 37 ha, unde s-a realizat noul cartier de
locuinţe „Floreasca", cvartalul de locuinţe „Tonola" etc.
In partea de nord-est a oraşului, în care se află raionul „1 Mai",
s-a produs o nouă extinda-e prin parcelarea unor terenuri. De asemenea în aoeastlă parte a oraşului au fost înglobate şi fostele comune
suburbane Băneasa şi Colentina.
In partea de est a oraşului, pe mari suprafeţe de teren, s-au construit numeroase ansambluri de locuinţe pe b-dul Muncii, cartierul Vatra
Luminoasă, Mihai Bravul, Titan etc. Din anul 1950 în această parte a
oraşului s-au încadrat la Capitală şi fostele comune suburbane „30
Decembrie" şi Dudeşti-Cioplea.
In partea de sud şi vest a oraşului, unde se află o serie de întreprinderi mari, ca : „Autobuzul", Electromagnetica, Semănătoarea, Combmatul de cauciuc Jilava, Danubiana, noua fabrică de produse farmaceutice etc. s-au construit numeroase locuinţe muncitoreşti, au fost create
adevărate ansambh1ri arhitectonice.
·
De la primele blocuri din Ferentari (8 ha) şi Pieptănari, s-a 3juns
la ansamblul de locuinţe din Titan, Drumul Taberii, şos. Olteniţei.
Giurgiului, Berceni, s~rgent Niţu Vasile etc.
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O extindere deosebită a luat-o oraşul ş1 m direcţia comunei Militari, care aşa cum s-a văzut mai sus, începînd din anul 1950 a fost
inclusă la oraş, ca şi în direcţia cartierului Cotroceni, unde prin construcţiile ce s-au realizat oraşul a luat o extindere deosebită.
Stadiul în care a ajuns oraşul Bucureşti în ce priveşte extinderea,
va rămîne în general pe loc, în continuare construindu-se mai mult în
zona existentă, iar în ceea ce priveşte lunca Dîmboviţei şi Oolentinei,
se va căuta a se desfiinţa o serie de cartiere insalubre de pe mail.urile
acesiora, amenajindu-se în general spaţii verzi, complexe sportive,
locuri de recreiere.
Creşterea suprafeţelor construite în viitor va avea loc mai ales în
interiorul inelului nr. 2, format din b-ch.1:1 N. Titulescu, b-dul Ilie Pintilie, Ştefan cel Mare, Mihai Bravu, Şoseaua Viilor, Panduri, Groză
veşti, Basarab, în jurul cărora de asemenea se vor creia complexe sociale.
Ultimele măsuri luate de către statul nostru pe linia creşterii nivelului de trai, prin condiţiile tot mai bune de viaţă, vor avea drept rezultat creşterea numărului populaţiei într-un ntm tot mai susţinut, astfel incit aceasta să corespundă cerinţelor actual~ ale unei societăţi socialiste.
RESUME

Les profondes transformations sociales et economiques qui ont eu lieu en
Roumanie apres la victoire de l'insurrection armee d'aout 1944 se sont manifestees
et se manif~stent encore de maniere pregnante aussi dans la vie de la ville de
Bucarest. L'autcur s·occupa dans sor etude des changements survenus de l'evolution
demographique et territoriale de Bucarest durant les annees du pouvoir populaire.
C'est ainsi qu'on presente l'augmentation de sa population et les causes
l'ayant determinee. La population de la ville est passee de 992 536 habitants en
1941 ~ 1236 908 en 1956 et a 1511388 (y comprise la population des communes
sous-ordonnees) en 1966.
La population par district, sa repartition par groupes d'âge et de sexe, sa
densite, le taux d'accroissement naturel et d'autres causes ayant determine l'augmentation de la population rle la ville de Bucarest trouvent leur place dans cette
etude.
Ori y presente egalement les causes qui ont determine l'accroissement de
l'etendue de la ville qui occupe aujourd'hui avec les communes sous-ordonnees
une supel'ficie de 102 390 hedare:;.
·
·
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II. MATERIALE DE MUZEOGRAFIE

FIBULE LATENE DIN COLECŢIILE MUZEULUI DE
A ORAŞULUI BUCUREŞTI

ISTOR~

de M. TURCU
Cercetările arheologice întreprinse pe teritoriul oraşului Bucureşti.
în împrejurimi 1) au scos la iveală, între altele, o serie de fibule din
epoca Latene, de provenienţă geto-dacă.
Asemenea piese de mare interes şi certă valoare arheologică au
fost descoperite la Butimanu şi Tei, aşezare a cărd continuitate de
viaţă se constată atît în epoca Latene cît şi în perioada următoare, respectiv în secolele III-IV e.n., în cetatea întărită de pe Argeş, de la
Popeşti-Novaci şi în aşezările săteşti de la Căţelu-Nou şi Tînganu,
datate în secolele II-I î,e.n..
Prin studierea 1or - obiecte preţioase de podoabă - fibulele getodace, aflate în colecţia muzeului nostru, ajută cercetătorii la datarea
complexelor arheologice în. ·contextul cărora au fost descoperite ; fotodată grupul de piese originale, dă posibilitatea publicului să-şi completeze cunoştinţele asupra culturii materiale a strămoşilor noştri.
Aceste fibule, în geieral, înfăţişează forme comune celei de-a
doua epoci a fierului şi se pot încadra în următoarele grupe :
Grupa I-a: Fibulele· de tip trac .:___ Certosa ~ cu buton terminal 2);
Grupa II-a: Fibulele cu resortul bilateral;
Grupa III-a: Fibulele de tip Nauheim. 3)

şi

l) Fibule Latene geto-dace s-au descoperit prin cercetările arheologice de la
'Tei ale lui D. V. Rosetti, din aniî 1929--1930, de la Butimanu, r~o:tmI' Snagov, în
cetatea geto-dacă de la Popeşti-Novaci, cercetată de D. V. Rosetti în anii 1931-1947,
precum şi în aşezările săteşti de la Căţelu Nou, în anii de săpături arheologice :
1960-1961, 1963-1964 conduse de V. Leahu, şi de la Tînganu, în campaniile de
cercetări arheologice ale anilor 1961, 1963-1964, 1966, efectuate de P. Panait şi J.\.L
Turcu.
2) Fibulele de tip trac - Certosa - poartă denumirea după necropola celebră, boloneză, de la mijlocul epocii fierului, unde au fost descoperite exemplarele
cele mai numeroase, frecvent întîlnite atît în fosta provincie 'fracia cît şi în tara
noastră

3) Fibule de tip Nauheim, găsite din abundenţă în necropola cu acest nume,
situată în apropiere de 1''ranckfurt, au fost datate în a doua jumătate a sec. I î.e.n.
- sfirşitul Latenului III, pe baza unor monede romane, descoperite în acelaşi

context.
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După materialul din care au fost lucrate, ele sînt în majoritate
din fier, iar celelalte din bronz şi argint.
Grupa I~: Fibulă din fier (pl. I, fig. 1) cu lungimea de 7 cm, descoperită în aşezarea de la Tei ~) are : arcul w;;or dezvoltat la mijloc, în
secţiune semioval, prevăzut la extremitatea piciorului ou un buton şi un
apendice pentru prins acul (nr. inv. 15.867).
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~
{( l

3 ·::c,__

Certosa şi de tipul Nauhelm

Un exemplar din bronz (pl. I, fig. 2) ou lungimea de 3 cm, găsit
la Butimanu 5), în apropierea Capitalei, păstrează numai o mică parte
•) D. V. Rosetti, Tombes a inctneration du second dge de fer et de l'epoque
romatne. La station Tei, în B1icureşti,. Publicaţiile muzeului Municipiului, 1935,
nr. II; Buc., p. 65, fig. 38. Autorul a descoperit fibula împreună cu un anou
un pandantiv, ambele lucrate din bronz şi însoţite de oase calcinate, depuse într-un mormînt ele incineraţie, databil în Larene .
.5) Fibula a fost publicată de Dr. Severeanu : Fibules appartenant aux collections dn musee municipal de Bucarest et clu dr. Sevf<reanu în Bucureşti, Gazeta
muzeului Muntc!piului Bucureşti, 1935, nr. 2, Buc., p. 196, Iig. 24.

şi
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a piciorului în

formă

de S, terminat cu un

butonaş

conic

şi

un apendice-

. (nr. inv. 15.847).

O fibulă tot din bronz (pl. 1 fig. 3), lungă de 4 cm, aflată în aşe-
zarea geto-dacă de la Căţelu Nou, 6 ) cu resortul unilateral conservat,
are însă lipsă partea arcului ce cuprinde piciorul.
Exemplarele descrise prezintă analogii cu cele descoperite în tezaurul de la Huşi 7) datat în sec. III-I î.e.n. B) - Latene III, precum şi
cu fibulele găsite la Tinosul, 9) Drubet::t şi Răcari, în fostul judeţ Dolj,10).la care se alătură piesa donată Muzeului Naţional de Antichităţi 11) şi
cele de la Poiana în nivelul II 1, încadrate de Radu Vu1lpe în : „fibulele-·
de tip frac care reprezintă o variantă oarpato-b:ilcanică de tip Certosa". 12)
Tipul de fibule Certosa, foarte răspîndit pe teritoriul patriei noas- ·
tre, a făcut obiectul unor studii, fiind împărţit în mai multe-·
variante. 13) Cele descrise se încadrează în varianta fibulelor cu
piciorul în fonnă de S, terminat printr-un buton, 14) putînd fi datate,.
pe baza contextelor în cadrul cărora s-au descoperit, in perioada tîrzi~
a culturii geto-dace - Iatene III.
Grupa a II-a, reprezentată prin cele mai multe exemplare în colecţiile muzeului, cuprinde fibule cu resortul bilateral datate în perioada
Latene III.
Fibulă din fier, (pl. II fig. 1) cu lungimea totală de 5,6 cm, iar
lungimea resortului în T de 4,5 cm, este prevăzută cu cîte 12 spirale defiecare parte a arcului, legate prin coarda ce trece pc sub arc pentru
a se înoda deasupra acestuia. Acul lipseşte. Obiectul a fost descoperit
la Popeşti Novaci (nr. inv. 14.702).
arheologice de la Căţelu Nou, Cercetări arheologice·
vol. II, p. 61, (fig. 13/1).
1) Dr. Severeanu, Tresor de Huşi: Ornaments et monnaies dc.ces de la re-gion de Huşi, Bucureşti, Gazeta muzeului Municipiului, 1935, nr. 1, p. 22 şi 32, pl. L
6) V. Leahu, Săpăturile

în

Bucureşti,

R) Ibidem.
9) Rd. şi E. Vulpe : Les f ouilles de
10) D. Berciu, Arheologia preistorică

Tinosul, Dacia I, (1924) p. 212, fig, -13_
a Oltenfet, Craiova, 1939, p. 218, fig. 261..,

3, p. 210, fig. 261. 4.
11) D. Popescu : Nouveaux tresors geto-daces en argent, Dacia, XI-XII, (1945-_:1947), p. 56, fi<,! 11/2 şi 13.
12) R. Vulpe : La dt,ilisation Dace a la lumiere des fouilles de Poiana, Dacia.
1·evue d'archeologie et d'histoire ancfenne, ns. I (1957), p. 149-150, fig. 51.
t~i) R. Vulpe grupează fibulele de tip Certosa în trei variante (cf. It. Vulpe : .
L'âge du fer dans lu regtons traces de la peninsule Balcanique, Paris, 1930, p. 5962) Mikov le împarte în patru, (cf. Izvestia-Bulletin de l'Institut archeologique bulgare Vl, 1930-1931, p. 171-181) în timp ce D. Berciu le erupează în cinci variante
şi subvariante. prec1zînd existenţa a 36 staţiuni arheologice, cu un total de 66 fibulede tip Certosa, dintre care numai 21 au fost găsite în nordul DunăriJ. (cf. D. Berciu : Ein Problem aus Fruhgeschichte S1ld- europas, die trakischen Fibeln, Balcania VI, Buc., 1943, p. 283-306, I. Nestor analizează aceste variante în strînsă legătură cu localităţile unde tipul de fibulă d~scris a fost identificat (cf. I. Nestor :
Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumiiinen, Ber. d. ro'Il. germkomm, l!l33,.
p. 158-160.
14) Fibulele de tip trac din colecţiile muzeului, aparţin tipului doi dup."'1
Radu Vulpe, al !reilea după V. Mikov şi al cincilea după D. Berciu.
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Exemplarul următor (pl. III, fig. 1) are lungimea totală de 3,9 cm
aceia a resortului tot de 3,9 cm asemănător precedentului, executat
din fier, prezintă arcul strimbat înspre dreapta, poate din timpul confecţionării obiectului; deasupra acestuia se înoadă coarda cu 18 &"pirale.
Obiectul nu se ştie unde a fost descoperit (nr. inv. 18287).
O fibulă (Pl. III, fig. 2) asemănătoare ca tip, găsită la Popeşti Novaci, lungă de 2, 7 cm şi cu resortul lung de 3,6 cm, diferă de precedenta numai oa dimensiuni şi număr de spirale; în cazul de faţă ele
sînt în număr de 20. (nr. inv. 14.699).
Toate cele 3 fibule, descrise, prevăzute cu resortul bilateral în T
prezintă analogii cu un exemplar de la Remetea 15) - Banat.
In aşezarea geto-dacă de la Tînganu au fost descoperite două fragmen1le ide fibule din bronz (Pl. II, fig. 2-3) ; una dintre ele ou lungimea de 5 cm, de tipul cu resortul bilateral, păstrează numai o singură
parte din acesta şi acul. A doua cu lungimea de 7 cm, are oonservat
arcul simplu în secţiune rectiliniar şi din resort două spirale. Port agrafa
este ruptă. Aceasta prezintă analogii cu alte exemplare de la Poiana 16)
-şi

~i Popeşti-Novaci 17).

O fibulă din fier (Pl. II, fig. 4) cu lungimea de 7,5 cm, provenită
dela Popeşti-Novaci are arcul semicircular uşor înălţat, tn. secţiune
rectangular şi resortul prevăzut iniţial cu 6 spirale, păstrează numai cinci
pe deasupra cărora trece coarda (nr. inv. 14.705).
La Căţelul Nou - Bucureşti, în aşezarea geto-dacă au fost descoperite două fibule 18) (Pl. II, fig. 5-6) cu lungimea de 8,9 cm şi 7 cm.
asemănătoare cu ultimul exemplar descris, dar spre deosebire de acesta
ceie de la Căţelu-Nou au resortul prevăzut numai cu patru spirale legate pr:in coardă. O piesă identică a fost întîlnită în cercetările arheologice de la Piatra Neamţ 19).
C. S. Nicolaescu-Plopşor consideră o piesă de la Orlea (colecţia Cumpănaşu) asemănătoare de altfel cu cele de la Căţelu Nou şi
Popeşti Novaci de origine celtică, provenită alături de alte obiecte din
fier „din morminte de luptători din epoca Latene geto-celtică" 20 ).
Un alt exemplar din fier, (pl. III, fig. 3) de la Popeşti Novaci
•CU aircul simplu ridicat furmînd un fel de unghi, are din resort păs
trate numai două spirale (nr. inv. 14.691). Acest tip de fibulă întîlnită pe teritoriul ţării prin cercetările de la Poiana, 21) cunoaşte o largă
răspîndire în Franţa şi Germania. 22)
V. Pîrvan : Getica, Buc., 1926, p. 554, fig. 372.
Rd. şi E. Vulpe: Les fouilles de Poiana, Dacia III-IV (1927-1932), Bu:.,
p. 326, fig. 106 (4 şi 30).
17) Şantierul arheologic Popeşti, în Materiale şi cercetări arheologice, vol. VI,
1959, Buc., p. 318, fig. 13/1.
18) V. Leahu, op. cit., p. 61, fig. 39/4 şi 39/6 cuprinde fibulele publicate.
19) C. Mătase, I. Zamoşteanu şi M. Zamoşteanu, Săpăturile de la Piatra Neamţ
fa Materiale şi cercetări arheologice, vol. VII. 1961, Buc., p. 342, fig. 3/5.
20) Dr. C. S. Nicolaescu Plopşor : Antiquites celtiques en Oltenie, Dacia
XI-XII, (1945-1947), Buc„ p. 30, fig. 3
21) Rd. şi E. Vulpe, op. cit., p. 326, fig. 106 (4 şi 30).
22) Paul Vouga, Latene monographie de la station publiee au nom de la commision des fouilles de Latene, 1923, p. 63, pl. XX, fig. 8.
15)
16)
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Categor iei de fibule cu resortul bilateral îi aparţin 3 exemplare
din fier (pl. II, fig. 7), (pl. III, fig. 4-5), tot de la Popeşti Novaci avînd
lungimea de 9 cm, 8 cm şi 6,2 cm cu arcurile simple în secţiune rotl1ll'.lde, terminate prin cite două spirale păstrate. (nr. inv. 14.690, 15.875,_
14.693).
Două fibule lucrate de asemenea din fier, descoperite la Popeşti
Novaci şi Căţelu-Nou 23), (pl. III, fig. 6 şi pl. II fig. 8) cu lungimea.
de 5,5 cm şi 4,9 cm au arcul rectiliniar terminat prin port agrafă şi re:JOrtul format numai din două spirale păstrate, peste care trece coarda
(nr. inv. 14.698).
Confecţionată din fier o fibulă (pl. II, fig. 9) cu lungimea de 6,7
cm, cuprinde capul format dilI1 şase spirale legate prin coarda ce trece
pe sub arcul plat rectiliniar, ornat pe suprafaţa sa cu un decor foarte
puţin vizibil, format din linii paralele şi striate. Piciorul este lucrat
d:itjt.r-o bucată cu arcul (nr. inv. 14.695). Analogii se pot face ou un
exemplar descoperit la Poiana. 24)

2,

8.
7..
Planşa

a III-a -

Fibule

cu resortul bilateral

23) V. Leah u, op. cit.,
24) Şant ie rul Poiana,

p. 61, fig. 39/5.
SCIV, an III (1962), p. 206, fig. 25/5 şi p. 202. Fibula dela Poiana, spre deosebire de aceia d escrisă are port agrafa şăn ţui tă şi resortul format n umai din patru spirale.
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Două arcuri din fier cu lungimea de 4,5 cm şi 4 cm, (pl. III fig.
7-8) de formă rectiliniară, se datează după tipul de fibulă căreia îi
.aparţin perioadei Latene III (nr. inv. 14.701, 14.696).
Un alt arc de fibulă, faţetat hmg de 4,3 cm (pl. III fig 9.) descoperit la Popeşti Novaci es·te confecţionat tot din fier. (nr. inv. 14.700).
Lucrat din bronz, arcul unei fibule simplu şi rotund lung de 6,5
cm, (pl. III fig. 10) păstrează clin port agrafa uşor curbată o mică porţiune. După tipul de fibulă din care face parte şi acest arc se încadrează în perioada LatenuLui tîrziu (nr. inv. 15.876).
In colecţiile muzeului se află o serie de fibule cu resortul
bilateral, care au arcul decorat sau modificat. Cu mici excepţii, ele se
încadrează în perioada Latenului III, la fel ca cele cu resortul bilateral,
dar simplu.
Astfel, un tip de fibulă din fier lung de 9,7 cm, (pl. II, fig. 10)
destul de CU!Iloscut în aşezările geto-dace din ţară, este cel cu arcul
semicircular, în secţiune semioval prevăzut cu 2 butoni laterali. Capul
păstrează trei spirale, cea de a patra a fost iniţial formată de coarda
(fragmentară) ce trece pe deasupra capulrui. Port agrafa şi acul lipsesc.
O fibulă identică s-a găsit la Poiana 25 ), în Moldova, iar alta există în
colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi. 26) Ambele se datează ca şi
·exemplarul de faţă, descoperit la Popeşti Novaci, în perioada Latene
II. (nr. inv. 14.697).
O piesă din bronz găsită la Popeşti Novaci cu lungimea de 5,6
cm, (pl. II, fig. 11) prezintă arcul semicircular, terminat spre cap printr-un disc de .care este ataşat resortul format din patru spirale, legate

2-----J.-l._

Planşa

a IV-a -

Fibule de tipul cu resortul bilateral.

Rd. şi E. Vulpe, op. cit„ p. 328, fig. 106 (16).
D. Popesc.i, Fibules en bronz de collection du Musee National de Antiquitees, Dacia V-VI (1935-1936), p. 240-241, fig. 1, nr. 4:.
25)
26)
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prin coarda ce

tr~e

pe sub discul ornamentat ou

două

linii incizat.e.

unliite . în apropierea piciorului fibulei, formind în acest fel un unghii
ascuţit. (nr. inv. 14.719). O piesă asemănăt.oare s-a găsit tot la Popeşti

Novaci 27).
Un alt exemplar descoperit, de asemenea, la. Popeşti Novaci cu
lru.ngim.ea 8,8 cm (pl. IV, fig. 1) se Cfil"acterizează printr-un arc uşor
curbat, lucrat dintr-o placă îngustată spre picior, unde capătă o secţiune
rectangulară. Piciorul curb se termină cu port agrafa şănţuită; în partea
superioară ·a acestuia sînt 3 inele răsucite. Decorul format dintr-o nervură longitudinală încadrată de două linii în relief împodobeşte arcul
(nr. inv. 14.715).
Acest tip de fibulă descoperit în ţară tot la Popeşti Novaci, 23) se
află şi în colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi 29), iar în sudul Rusiei, in Italia, Austria şi Boemia este frecvent întîlnit. 30)
Un alt exemplar lucrat din bronz (pl. IV, fig. 2) lung de 5,1 cm
de la Căţelu-Nou 31) este prevăzut cu un arc convex împărţit în două
fa\ete şi decorat pe toată lungimea sa cu crestături. Acest arc, mult
curbat şi deformat, se isprăveşte ou port agrafa destul de largă, avînd
un buton terminal, în ca2JU1. de faţă rupt. Resortul cuprinde patru spirale, prinse de coarda ce trece pe sub capul arcului. Fibula prezintă
analogii cu exemplare descoperite la Bîtca Doamnei, 32) Poiana 33) şi Popeşti Novaci. 34)
O altă fibulă din bronz (pl. IV, fig. 3) cu lungimea totală de 7,7
cm, are piciorul întors şi prins pe arc, aproape de resort, printr-un inel
cu capetele netmite. Ornamentul format dintr-o nodozitate -- buton discoidal - , este prins deasupra arcului. Resortul păstrează două spirale
şi jumătate, iar arcul lipseşte. Nu se cunoaşte locul de descoperire (nr_
inv. 14.713). De la Poiana 35) un exemplar asemănător are piciorul prins
la jumătatea resortului simplu fără inel, iar fibulele de la Apahida,
Balsa şi Gyoma 36) sînt identice cu aceea descrisă, dar legate de arc
27) Şantierul arheologic Popeşti, în Materiale şi cercetări arheologice, vol. VI._
1959, p. 341. Fibula găsită între nivelurile 0,70 m şi 1,10 m aparţinînd „palatului".
este datată în Latene III pe lJaza a două monede scyphate, aflate în acelaşi loc cu.
fibula.
28) Informaţie primită de la Radu Vulpe, căruia îi mulţumim şi pe această
cale.
29) D. Popescu, op. cit., Dacia V-VI, 1935-1936, p. 240-241, fig. 1, nr. 8 ..
Acest exemplar nu are însă cele 3 inele pe picior, iar port agrafa este puţin ri-dicată de vîrf şi străpunsă.
30) B. Salin : Dfe aUgermanische Thierornamentik. Stockholm 1934, p. 6, fig. 7.
31) V. Leahu, op. cit., p. 61, fig. 39/3.
32) C. Matase, I. Zamoşteanu, :M. Zamoşteanu, op. cit„ p. 341, fig. 3/4.
33) Rd. şi E. Vulpe, op. cit„ p. 344, fig. 126, 2 p. 326 şi 328 fig. 106, 6 şi 111, 2.
34) Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheologice, voi. VI.
1959, p. 314 şi 318, fig. 13/2.
35) Şantierul Poiana, SCIV, an. III (1952), p. 206, fig. 25/1 şi p. 202.
36) V. Pîrvan, op. cit., p. 551.
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prin mai multe inele. Tipul de fibulă cu nodozităţi datează din perioada-,
Latene II 37) şi are o largă răspîndire şi pe teritoriile Italiei, Austriei.Franţei, Germaniei 38) şi al Ungariei. 39)
Sp1·e deosebire de fibulele dacice pre>văzute cu mai multe nodo-zHăţi, pe arc, cele cu o singură nodozitate de aspect discoidal, cum este·
cazul celei descrise mai sus, amintesc tipuri vestice pur celtice, care
au putut, însă, să se răspîndească şi printre geto-daci. 40)
Grupa a III-a. Fibulele de tip Nauheim, aparţin epocii lui Augustus 41) şi sînt tot atît de bine cunoscute în Dacia ca şi în Ungaria şi~.
Ciermania.
Această categorie în colecţia
oraşului Bucureşti este reprezentat
din fier, aflate la Popeşti-Novaci.

de fibule a Muzeului de istorie a
prin 4 exemplare : 2 din argint şi 2'

Exemplarele din argint (pl. I, fig. 4-5) cu lungimea de 8 -cm
sînt identice. Astfel, arcul este aplatizat rectiliniar, capul în formă de-linguriţă are rolul de a proteja resortul, în cazul de faţă rupt. Pe arc·
se păstrează un decor format din nervuri, iar piciorul ornamentat cu
ajururi este încadrat de cite două rinduri paralele de mici incizii, care·
la una dintre fibule se repetă într-llll al treilea brîu tot de incizii dispuse în zig-zag (nr. inv. 14.728 şi 14.729).
Cele două fibule din fier (pl. I, fig. 6-7) au lungimea de 5,5 cm·
şi 7,8 cm. Ele se prezintă la fel cu cele din argint. Una păstrează un mic·
fragment din resort, iar cealaltă are piciorul răsucit în afară. Port
agrafa şi acul lipsesc. (nr. inv. 14.692, 14.704).
Fibulele de tip Nauheim descrise, sînt alk'lloage cu piese găsite la,
Tinosul 42) (un exemplar din argint) şi Poiana 43) (o piesă tot din argint)·
în nivelul de cultură Poiana II2 şi IV 1-2, aparţinînd civilizaţiei getodace din secolele II-I î.e.n. - perioada Latene III - 44). ln tezaurele-de la Remetea 45) şi Merii Goala 46), din fostul judeţ Teleorman, ultimul
intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Antichităţi, se află, de ase-meni, fibule de tip Nauheim, întîlnite şi în cetăţile dacice de la Costeşti 47) şi Popeşti Novaci 48).
37) J. Dechelette: Manuel d'archeologie 111, partea a II-a, Paris, 1914, p ..
1253, fig. 535-3 ; exemplarul publicat e descoperit în statiunea Latene : P. Vouga,.
op. cit., pl. XX, fig. :; 2 şi fig. 32.
38) Max Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte Herausgegeben, Dritter Banc),.
Berlin, 1925, Tafel 106/e Fibel A; Europa, p. 296.
39) V. Pîrvan, op. cit., p. 556.
40) Ibidem, p. 551.
41) Ibiden!, p. 554.
42) Rd. şi E. Vulpe, op. cit., Dacia I (1924), p. 111-114, fig. 43.
43) Idem, op. cit., Dacia III-IV (1927-1929), p. 326, fig. 106, 15, 16, 17.
4'1) Rd. Vulpe, op. cit., Dacia I n.s. (1957). p. 146 şi 150, fig. 5/2-3.
45) V. Pîrvan, op. cit., p. 554, fig. 372.
·16) D. Popescu, Objets de paru.re geto-daces en argint. Dacia VI-VII (1937-1940), p. 185-186, fig. 3/2-3 şi p. 188, fig. 6.
47) Jbidem, p. 191.
4 Bl Şantierul Popeşti în Materiale şi cercetări arheologice, vol. VI, fig. 21, 2"
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Dechlette exemplifică tipul de fibulă Nauheim prin piese de bronz,
.argint şi aur, descoperite la Stradonitz şi într-o serie de localităţi din
Franţa: Châlon, Besan~on, precum şi în munţii Beuvray, tuturor dîn..<lu-le aceeaşi încadrare -- Latene III 49)

*
Vestigii arheologice importante, fibulele Latene din colecţia muzeu_lui, ajută la determinarea contextelor arheologice în cadrul cărora au fost
descoperite, dovedind, în acelaşi timp, stadiul de dezvoltare al societăţii geto-dace.
RESUME

Sur le territoire et dans Ies environs de la viile de Bucarest une serie de
1'ouilles archeologiques ont menc ă la decouverte de fibules datant de l'epoque
·Latene et de provenance geto-dacique.
On a trouve de telles pieces ă Butimanu, Tei, Căţelu Nou, Tînganu et Poipeşti Novaci. Ces oh)ets, en fer, bronze et argent, presentent des formes communes
a celle de la deuxieme epoque du fer, pouvant etre groupes de la sorte : fibules de
type thrace-Certoza, avec le ressort bilateral et de type Nauheim. Presentant des
analogies avec d'autres exempll:lires decouverts dans des habitats geto-daciques du
..pays ainsi que dans differents habitats Latene situes dans la plaiRe de Panonie, en
France, en Iralie et en A!lemagnc, Ies fibules decrites peuvent s'encadrer dans les
J!)Criodes Latene II t.t III.

~n) Dechlett~.

op. cit., p 1254, fig. 537/7
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STATUETE DE PIATRA DIN COLECŢIA „MARIA
Dr. GEORGE SEVEREANU"

ŞI

de VIRGINIA CRACIUNESCU

In Colecţia Maria şi Dr. George Severeanu se află fragmente de
statuete clin marmură sau alte roci, oare prezintă deosebit interes prin
apartenenţa lor la plastica minoră, şi care vor forma obiectul prezentării de faţă.
Majoritatea obiectelor din Colecţia Dr. Severeanu provin de pe
teritoriul ţării noastre, de aceea sintem îndreptăţiţi să presupunem că şi
piesele sus amintite ar putea avea aceeaşi provenienţă (in special din
Dobrogea), deşi instrumentele de inventar nu fac nici un fel de menţiune asupra locului de descoperire.
Cele douăsprezece piese din micul grup de care ne ocupăm cuprind
o varietate tipologică remarcabilă, care pleacă de la zeităţile principale
ale Panteonului greco-roman, pînă la tipurile dionisiace şi la plastica
laică a personajelor din epoca romană imperială.
In ordinea mai înainte amintită, vom da descrierea şi identificarea
fiecărui fragment, pentru ca aceste modeste vestigii ale art.ei elenisticoromane să fie adăugate repertoriului general de artă antică de pe teritoriul ţării noastre.
r. Cap de marmură reprezentînd pe Zeus diademat [fig. 1] (lnv.
19076/392), înalt 15 cm. Marmură de Pentelic cu granulaţie fină şi slab
oxid de fier, ceea ce-i dă o culoare uşor galbenă. Spărturi mai însemnate
în partea stingă a bărbii, arcada oculară stingă şi vîrful nasului.
Aparţinind fără îndoială unei statuete de cul,t interior, acest c.ap
vădeşte, atît prin trăsăturile sale constitutive, cit mai ales prin jocul
de umbre şi lumini a înfăţişării agitate a chipului, o tradiţie scopasică,
cunoscută prin multe exemplare de la începutul perioadei elenistice.
Dacă spre această atribuire tipologică ne îndreaptă uşoara înclinaţie a
capului faţă de gît şi o tot atit de puţin sensibilă lăsare a sa spre spate,
detaliile de finisare tehnică nu sînt la înălţimea modelului pomenit; astfel, părul bogat, est.e schiţat radiar din creştetul capului iar buclele care
încadrează figura sînt evidenţiate prin lucrări cu trepanul cirrularre, expediindu-se astfel in mod facil, o ocazie de a desfăşura 'arta savantă
12 -

c. 789
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a clar-ebsourului. Barba insă, alături de atitudinea şi pla-:ticitatea scopasică, subliniază prin tratarea ei sumară „romantismul" pe care-l sugerează ansamblJul.
După oailităţile de execuţie şi a marmurei utilizate înclinăm să
datăm piesa de faţă în sec. al III-lea e. n.
II. Fragment de statuetă din rocă neagră (granit şistat) reprezentînd
capul lui Jupiter - Sarapis [fig. 2] Inv. 19075/436), înălţimea de 8 cm.
1n creştetul capului se remarcă o porţiune de formă circulară aplatizată,
avînd practicat un orificiu către interior, în care se va fi racordat un

F:ig. 1

~

Cap Zeus

Fig. 2 -

Ju~iter Sarapis

modius din metal, presupunem de culoare contrastantă. cu· cea a rocii.
Bogata pod.oab~ capileră este executată prin bucle traforate a.cline pe
:triunte, dar: a.hia schiţate pe restul capului. Barba, mai amănunţit executată, este' abun~ntă, lăsînd liberă o faţă bine lustrµită de· dimensiuni
r.xluse în raparţ cu masivitatea ansamblului. Uşoara încliri?re a capului
către dreapta ~recum. şi sprîncenele: arcuite patetic, îrid!reptăţesc atribuirea unei tipologii elenistice, piese fiind exeeutată probaţiil îrt epoca
romapă'. · · .
· ·
.
· ·
.
·
Ii( Fragment de· statuetă Teprezentînd capul zeiţei Venus [fig. 3f
(inv .. 19078/1284),. înălţimea 14 ·cm executat în marmură albă cu ·granulaţie fină,. 'faţa foarte "deteriorată în ·sensul netezirii' întregului ei reli~f.
Chipul, zeiţei VenUs -: realizat în vremea alexandrină în tbate materialele plastice : argilă, bronz, marmură ~ are atitudinea clasică, cu. capul
înclinat către stînga, ·uşor înt.Jrs spre profil, cu părul bogat, strîns în
coc c~tre qreştet ..Faţa este . încadrată de <:ţcelaş păr bogat,. pieptănat în
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rulou deasupra urechii şi alcătuind o cunună, sugerată, prin linii sumare
de către. 'artist, mai . puţin pr~ocupat de desăvîrşirea detaliilor, decît de
precizarea atitudinilor ; astfel partea din spate a capului este doar
rotunjită prin daltă, fără a se insista asupra amănootelor, ceea ce ne
îndreptăţeşte să presupunem rostul de statuetă de cult al acestei piese
în care accentul cade pe frontalitate, fiind aşezată probabil în interiorul
unei nişe. Databilă aproximativ în sec. II î.e.n.
IV. Fragment de statuetă reprezentînd un cap de femeie ~inv.
19081/1077), înalt 6,1 cm. Marmură al:bă cu granulaţie fină .. Statueta

Fig. 3 -

Cap Venus

Fig. 4 -

Cybelle tfonînd

este o replică în marmură, de dimensiuni aproape egale cu binecunoscutele statuete caroplastice atît de răspînclite în sec. III-I î.e.n.
Oapul uşor înclinat către dreapta, părul bogat prins într-o diademă
şi strîns la ceafă în coc, este despărţit pe creştet în chipul nervurilor
unor founze. Fruntea este triunghiulară, trasată puţin cam brusc, ceea
ce va face să înclinăm spre o datare mai tîrae a acestui tip cunoseut,
adică spre sec. I. e.n. Datorită distrugerilor suferite, relieful feţii este
aproape insci.~bil, întregul însă remarcindu-se prin proporţiile desă
virşite şi abtudinea graţioasă.
V. Statuetă acefală ~ reprezentînd pe zeiţa Cybela pe tron
[fig. 4) (inv. 19092/1369), înalt 22,5 cm), executată din marmură albă cu
granulaţie foarte mare. Lipsesc braţele şi capul, observîndu-se orificjile in care urmau să se racordeze atît capul cît şi braţele lucrate în
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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piese separate. Fără îndoială, aşa CtUn se cunoaşte din nenumăratele re.plici din piatră sau teracotă, răspîndite în provinciile orientale ale imperiului roman, zeiţa Cybela este ,o divinitate sincretizată reunind cultul
Terrei Mater, al Venerei, al Demetrei etc ... Simbolurile acesteia, timpanul şi leul, nu apar în exemplarul de faţă, primul, deoarece era fixat pe braţul pierdut, cel de al doilea, ,aşezat întotdeauna la picioarele
divinităţii, pentru că partea din faţă a blocului de marmură este ruptă.
Datarea probabilă sec. I-II e.n.

Fig. 5 -

Cybela

Fig li -

Tyche sau Demetra

VI. Fragment de statuetă reprezentînd capul zeiţei Cybela cu
ca1athos (Fig. 5) (inv. 19080/462), înălţimea 4,7 cm. Marmură albă cu granulaţie medie. Acest fragment aparţine uneia dintre nenumăratele statuete înfăţişînd pe zeitatea din Pessinus, al cărei cult se răspîndise încă
din epoca elenistică în· tot bazinul mediteranean. Execuţia piesei este
corectă, exemplarul constituind un obiect de serie, în care aspectul tehnicist prevalează asupra artisticului. Credem că provine din Dobrogea
şi poate fi datată pentru sec. I-II e.n.
VII. Statuetă de marmură acefală şi căreia îi lipseşte partea inferioară a picioarelor [fig. 6) (inv. 19997/449), înalt. 36,5 cm. Marmură
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albă cu granulaţie mare. Statueta reproduce una clin poziţiile clasice
ale se:11lpturii grecesti încă din !Veacul IV l.e.n. şi anume, prin sprijinirea greutăţii pe piciorul drept şi cu cel sting uşor flexionat. Chitonul
lung, bogat drapat, cade de la jumătatea corpului în jos, în falduri. perpendiculare regulate, creind un joc de umbre ce contrastează ou partea
lisă a piciorului flexionat. Statueta oon1l:inuă să fie masivă pînă la piedestal, întregind astfel, printr-o verticală perfectă, partea superioară
a corpului poziţionată în „sigma", datorită flexiunii piciorului sting.
Deşi ambele braţe lipsesc, ne putem da uşor seama, că cel din dreapta
st: sprijinea probabil pe un sceptru, iar cel stin~ în poziţie întinsă, sus.,.
ţinea un obiect.
Datorită faptului că această piesă era statuetă de cult (Demetra.
Tyche) şi că se afla aşezată într-o nişe, partea clin spate este tăiată drept,
avînd doar schiţat, un uşor relief, faldurile unui himation (mai bogat
drapat în partea superioară a omoplaţilor). După stilul drapajului, înclinăm a crede că este o operă care aparţine sec. III î.e.n. şi care prin
atitudine şi cadenţa vestimentară aminteşte de binecunoscutul pnototip
cu Eirene şi Plutos ale lui Cefisodot cel Bătrîn.
VIII. Fragment de statuetă de marmură, reprezentînd partea superioară a corpului unei zeităţi femenine (inv. 19095/413) înalt 19,3 cm.
Marmură albă cu granulaţie fină. Trupul este învestmîntat într-un chi-·
ton drapat, strîns în talie şi la subţiori de un cordon. Frcigmentului destul
de deteriorat, îi lipsesc braţele şi capul. Se pare că braţul drept al sta.tuii era ridicat, ţinînd probabil un spectru înalt. Poate că avem de a
face cu o reprezentare a Demetrei.
După execuţia drapajului bănuim că acest fragment datează din
sec. I te.n.
IX. Fragment de statuetă reprezentînd jumătatea din faţă a capu„
lui lui Dionysos tînfu- [fig. 7] (inv. 19073/401) înalt 7,7 cm. Marmură
alb-patinat cu granulaţie foarte fină. Datorită tăierii a jumătăţii posterioare a capului, executată special în vederea ataşerii la un fundal, credem că fragmentul pe care-l prezentăm va fi făcut parte integrant.ii
diD.tr-un alt relief din frontonul vreunei edicule votive. Figura tinără
a lui Dionysos, cu un uşor zîmbet, ca şi excavarea ochilor lipsiţi de
globul ocular, subliniază plasticitatea figurii. Părul pieptănat radiar, de'.
o parte şi de alta a 1mei creste mediane, este lăsat ~ frunte în ondula-·
ţii închise, peste ca·re este sculptată o cunună de fructe (?) destul de
slab conservată. Pieptănătura puţin obişnuită este mai degrabă de modă.
orientală, ducîndu-ne cu gîndul către produsele de acest fel ale atelie~
relor din Asia-Mică. Datarea probabilă sec. II-III e.n.
X. Fragment de statuetă reprezentînd un cap de menadă [fig. 13],
(inv. 19079/442) înalt 5,9 cm. Marmură albă cu granulaţie mare. Avînd
in vedere secţionarea lisă a capului în regiunea gîtului, credem că aceasta
era o piesă separată care se monta pe un corp lucrat independent şi
convenţional ca ţinută. Răsturnarea capului către înapoi, înclinarea lui
faţă de axa gitului, podoabă capilară abundentă şi oarecum dezordonată,
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pieptănată în şuviţe groase , abia contur(lte, care pornesc .imediat deasupra arcadei oculare, 'lăsînd descoperită fruntea îngustă, conferă aspectul
sălbatic al acestor diV:inităţi din cortegiul bahioc. Chiar atitudinea capului
vădeşte o stare de extaz dionisiac.
Dalta meşterului anonim săpînd în unele locuri, ca de pildă la
rădăcina nasului şi la colţurile gunii, prea ad.inc cu trepanul, a hotărît
calitatea de rebut a piesei de faţă ; că este aşa, ne-o întăreşte aspectul
nefinisat a1 ochilor şi al gurii.

Fig. 7 -

Dionysos

Fig. 8 -

Menadă

XI. Fragment de statuetă reprezentînd capul unui faun [fig. 9],
(inv. 19074/423) înalt 8 cm. Marmură albă cu granulaţie foarte fină.
Capul are urechi ascuţite, nasul turtit, gura larg întredeschisă cu buze
groase, mustăţi şi barbă de ţap. Părul, tăiat în şuviţe groase, nefinisate. Aspectul general este de bestialitate, mergînd pînă aproape de
degradarea figurii umane în care se observă o anumită intenţie caricaturală, căci este bine cunoscută acea tendinţă a artei elenistico-romană
de a denatura figura omenească în ipostaze diferite, mergînd de la
defecte fizice pînă la compunerea figurii din părţi constitutive ale unor
animale. Aşa apar în gliptică categoria de pietre gravate numită „griloi",
iar în rondbosurile microdimensionale statuetele de pitici, de negri, de
oameni ou capul de măgar, de cîine, de lup etc ... Fără a nega piesei de.
care ne ocupăm" rostul sau de simulacru al unui acolit din cortegiu dionisiac, reţinem · totc)dată expresia gustului caricatural, propriu sfîrşi
tului elenismului.
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XII. Fragment de statuetă reprezentînd un cap de femee (inv.
19072/393) înalt. 10 cm. Marmură
albă foarte patinată, cu granulaţie
medÎe. Partea din dreapta, din spate, după cum şi părţile proeminente
ale figurii sînt ciobite. Fragmentul
înfăţişează un personaj femenin dia<lemat, cu părul pieptănat din cre:;itetul capului către urechi, despărţit
în două de prelungirea urcată pînă
1n zona occipitală a cocului de la
.spate, în care se află strîns părul
din părţile laterale, petrecute peste
urechi. După aceste detalii de coa- :
fură, abia observabile, datorită spăr
turilor care afectează zonele amintite, înclinăm să datăm acest portret de dimensiuni reduse, în epoca
lui Traian, după moda lansată de
principesele din familia acestuia :
Plotina, Marei.ana, Matidia.

*•*
In rîndurile de mai sus am
Fig. 9 - Faun
prezentat fragmentele de statuete
de piatră din Colecţia Maria şi Dr. Severeanu, încercînd să le identificăm
-şi să le dat.ăm cît mai exact, în ciuda stării precare de conservare, nădăjduind ca astfel vor fi cunoscute cîteva elemente artistice din epoca
_greco-romană şi romană bogat reprezentată de monumentele sculpturale aflate in colecţiile din ţara noastră.
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RESUM:e.:
Dans la collection Dr Severineanu se trouvent une sene de fragments sculpttirels de faibles dimensions, en marbre ou autres roches, dont la provenance, bien
que n'etant pas mentionee dans le instruments d'inventaire, est supposee 4!tre Ia
Dobroudja, de merne d'ailleurs que pour la plupart des objets de cette coUectlon.
Les douze pieces dont nous nous occupons ici, dont nous rappelons quelque&
tetes de statuettes representant Ies prindpales divinites du Pantheon greco-romain,
telles Zeus, Jupiter Serapis, Venus Cybelle, Dionysos, ainsi qu'une Menade, un
Faune,. etc., comprennent encore quelques torses feminins, qui, malgre leur etat
·precaire de conservation, ont ete identifiees et datees comme etant de l'epoque hellelnistique tardive ou de l'epoque romaine.
Etant donne l'1mportance de ces pieces pour l'etude de la plastique mineure,
par la description de ces modestes vestiges de l'art hellenistico-romain de Ia collec:tion Dr Severeanu, l'auteur apporte une petite contribution au repertoir general!
d'art antîqile sur le terriotire de ht· RQurhanie.
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CARŢI

TIPARITE IN BUCUREŞTI PINA LA 1821
AF'LA'fE IN BIBLIOTECA MUZEULUI
dle VICTORIA! ROMAN

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, pe lîngă bogatul său patrimoniu muzeistic, este înzestrat şi cu o va!loroasă bibliotecă de spe-cialitate.
In această bibliotecă, al cărei fond a sporit simţit.or, mai cu seamăl,
în uJtimul deceniu,. sint strînse aproape în totalitatea lor, cărţi cu privire la oraşul Bucureşti, în general, sau la istoria lui, îndeosebi, preculn!
şi lucrări în care se găsesc referiri la capitala patriei noastre, de la cele
mai vechi, din secolul al XVI-lea, pînă la cele de actualitate.
Ne propunem în articolul de faţă să prezentăm tipăriturile bucu-·
reştene apărute pînă în anul 1821, aflate în biblioteca muzeului.
Intrucît cărţile prezentate aci, cu excepţia a trei, sînt descrise în:
cunoscuta „Bibliografie românească veche" a lui I. Bianu şi N. Hodoş,
vom pune accentul pe elementele ce nu sînt incluse în lucrarea mai sus.
amintită, adică pe descrierea propriu-zisă a cărţii din punct de vedere
al legăturii acesteia, al imaginilor imprimate pe ooperţi etc., precum şi
asupra menţiunilor, adnotărilor marginale făcute de căire diferiţii posesori şi cititori de-a lungul anilor. Aceste însemnări ne dau posibilitatea
să ajungem la concluzii de o însemnătate ce nu poate fi subestimată.
Ca ultimă menţiune - considerăm utilă prezentarea acestor cărţi în
ordinea tipărririi lor.
1. CHEIA lNŢELF:SULUI, Bucuresci, 1678 1)
Deşi

are o vechime de aproape 300 de ani, cartea se menţine !n
stare ; şi-a păstrat legătura originală executată din piele neagră
avînd imprimate diferite desene, care, din pricina timpului, s-au estompat, astfel că nu se mai poate deduce ce au reprezentat la început.
Interesante apar două însemnări marginale aflate la fila 1 şi 2, ~,i
anume : „Aceasta c. a lui Nicolae Iorgovici din Lipova" ; iar pe ultima
bună

I) Bianu Ion,. Hodoş Nerva, Bibliografia
p. 217, (de acum vom cita doar B.R.V.)

românească

veche 1508-1830, vol. I„
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-filă : „Anul 1780 noiemvrie 29 zile au repausat întru domnul împără
teasa şi crăiasa văduva Maria Theresia"; prin urmare menţiunea a fost
:făcută la peste 100 de ani de la apariţia cărţii de către proprietarul ei,
locuitor în Banat.

:2. EVANGHELIA, Bucuresci 1682 2)
Această carte are legătură originală, sooarţele sînt confecţionate clin
_lemn, invelite în piele de culoarea vişinei putrede, avînd imprimate cu
..aiur în oolţuri chipurile celor 4 evooghelişti. Coperta din faţă are în
mijloc imprimat momentul învierii, deasupra căruia se află cuvîntul
„Voscresenia". Pe coperta din spate, la mijloc, eSlbe imprimat un desen
:nedistinct.
După cwn reiese din însemnările marginale aflate la filele 1, 2, 101
,-şi pe oaire le vom cita mai jos, această evanghelie a aparţinut bisericii
„Sfinţii lngeri" din Curtea de Argeş. Prima însemnare, care este şi cea
mai veche, ne arată că : „Această carte este a bisericii cei Nouă unde
·este hramul sfinţii Ingeri în locul bisericii după vale".
·
Menţiunea nu are nici dată şi nici semnătură. A doua însemnare: „Tudose Stoica paraclisie:rul. Anul 1914 octom. 16 la biserica
..Sfint. lngerii din Curte de Argeş. Această carte este a bisericii finţii
~înge. din oTaşu Curte de Argeşi". La 4 ani după această menţiune, la
_filla 16a găsim numai semnătura autorului însemnării de maii sus şi.I
.anume: „T·Uidose Stoica paraclisierii 1918 iunie 24" .

..3. APOSTOL, Bucuresci 1683 3)

Cartea prezintă tot o legătură originală executată din scoarţe de
lemn îmbrăcate în piele maro. Din păcate, ea este deteriorată, atît de
mult, incit nu se pot descifra pe de-a intregul însemnările marginale
şi nici citi complet textul.
Şi de aci desprindem o serie de amănunte interesante din însemnă
rile marginale. Astfel, aHăm că această carte bisericească a fost un timp
:.proprietatea preotului Gheorghe, iar mai tîrziu a preotului Mihai, amîndoi de la Oraviţa, fiind cumpărată ou 400 de galbeni şi 12 taleri. Iată
însemnarea de la fila 160 : „Şi am scris în zilele luminatului domn Ioan
Mihai Racoviţă", sau la pagina 61 şi 65 „ ... ceea ce şi la cumpărat cu
400 galbeni 12 taleri să fie (text rupt) lui şi a feciorilor lui iar cine să să
ispitească că este această carte a (text rupt) şi am scris eu popa Gheorghe
,de la Oriaviţi şi era luna (text rupt). Popa Mihai de la Oriaviţi precum să
se ştie că laro (text rupt)".
4. BIBLIA, Bucuresci, 1688. ~)
însemnările marginale întîlnite la această carte sînt, de asemenea,

-interesante.
2)
3)
4)
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Pornind din Bucureşti, Biblia despre care este vorba ciroulă în d-teva locaHtăţi din Transilvania, după cum vom vedea, ca să se înapoieze
:în omşuJ de .origină. ln cirouitul pe care-l face, trecind de la un proprietar, la altul, cartea este preţuită din ce în ce mai mult. Astfel, la
fila 4 citim : •. Pentru cartea asta eu Nicolae Jurca au plătit 4 f. Feleg
:Pătru 1ui Simion a'.l plătit 8 fr 5 cri. la Nicolae Juroa lui Petru în anul
1894 în aprilie 23". La fila 103, Felea Pătru menţionează o ştire asupra
-vremii : „Au făcut în ianuare in 11 de dooo zi în anul 1893 şi au fost
:zăpadă foarte mare fără măsură. Felea Petre".
Mai tîrziu Biblia se află în proprietatea lui Gheorghe Anca din
_„Shoaru". Aflăm acestea din menţiunile de La filele 193 şi 3t:l, fără a se
.arăta vreo dată.
In anul 1925, Biblia trece în stăpînirea lui Moise Anca, iar peste un
an, adică în 1926, găsim la fila 1 o nouă semnătură a lui Nicolae Anca,
toţi trei semnatari şi probabil proprietari, făcînd parte din aceeaşi familie, fără a ni se da vreo ÎJildicaţie asupra gradului de rudenie dintre ei.
La fila 590 şi 591 a Bibliei găsim aplicate cîteva ştampile, fapt din
-care reiese că tipăritura a aparţinut şcolii primare din comuna Sohodol.
Valea-Verde, după care a trecut la locuitorul Traian Siene din Abrud-sat,
.aşa cum indică ştampila acestuia.
Faptul că a apaa:-ţinUJt unui locuitor din Abrud reiese si din însemnarea de la fila 361, în care se spune că: „In luna dec. 21 au fost un
puhoi de saiu speriat tot Abrudul", fără însă a menţiona şi anul în oare a
fost această calamitate.
Peregrinările cărţii continuă, importanta tipăritură fiind achiziţionată de astă dată de un ofiţer superior, oare notează : „Cumpărată de
~eneralul Nicolau Teodor, comandantul Diviziei I Vinători munte din
Aiud". Menţiunea este făcută în anul 1936, la fila 1. La 4 decembrie, 1959,
cartea intră in posesia muzeului, fiind cumpărată de la Rizeanu Marigareta.
5. EVANGHELIA GRECO-ROMÂNĂ, Bucuresci 1693 6)
Din menţiunea făcută pe ultima pagină a lucrării aflăm că această
·evanghelie bilingvă, sooasă la lumină cu cheltuiala domnului Constantin
l3rîncoveanu, a fost tipărită de către Antim Ivireanu, marele om de cultură, care mai tîrziu avea să ajungă Mitropolitul ţării şi una dintre
personalităţile proeminente ale epocii sale.
Cartea se prezintă cu legătură originală din pie!l.e de culoare verele,
.avînd imprimate cu aur în c21e 4 colţuri chipurile evanghelişti.lor ; în
mijloc este înfăţişată Fecioara Maria cu pruncul în braţe. Pe coperta
din spate, în afara evangheliştilor, în mijloc, se află scena răstignirii.
Marginile cărţii sînt aurite, iar hîrtia folosită estJe filigranată.
5) B.R.V.,

vol. I, p. 328.
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6. EVANGIIELIE, Snagov 1697 8)
Este un alt exemplar al unei Evanghelii apărute t.ot în timpul lui'
Constantin vodă Brincoveanu, tipăritorul ei fiind tot „smeritul întreiermonahi Antim Ivireanul", de astă dată imprimarea cărţii făcîndu-se
la tipogra:fila de la Snagov.
·Evanghelia aceasta a avut o mare circulaţie, aparţinînd în deosebi
feţelor biseri~ti.

Urmăriind însemnările marginale de pe această evanghelie putem
afla cit de mult a ciroulat cartea de la un proprietar la altul. Astfel la
fila 3 găsim: „Această !vanghelie este a popi Costandin sin popi Dragomir ot Buzău care carte cumpărată de tatăl său popa Dragomir ot
Buzău şi am scriu eu popa Mitrea cu zisa popi lui Costandin dec. 20 1765.
Această carte este a pop. Dragomir de la DiaduJ. ... lui Avram şi am vîndut. drept taleri 5 pl şi păn Dudu o am văndUJt, fostau mulţi oameni
martură cari să vor iscăli mai jos. Eu popa Hrizea martor (urmează şi
alţi martori). Şi am oumpărat pe foamete eu popa Dragomir de la popa·
Avram şi o vindea de foamete şi au fost domnul nostru Ioan vv. în scaun
în Bucuresci decembrie 21 leat 7226 (1717) şi cînd o am cumpărat am
fost diacon". La filele 73-74: „Această sf. Evanghelie este a popi Crăs
tea. Este cumpărată de Toderu feciorul popii Mitrea", iar la fila 98 v:
„Adică eu dascălul Toader sin popa Mitrea datam adevărat zapisul :rp.eu
la mina preotului Cîrsti p~ să ştie că am vîndut această evanghelie
drept taleri 61 şase lei şi bani mi i-a dat toţi deplin în mina mea şi să.
firriu şi pomeniţi... Ieromonah Gherasim şi eu Herotonitu... Dionisie
(martor). In zilele 1793".
Mai departe, la fila 145 v: „Această Evanghelie au oompărat.o
preotul Mironeanu... dela preotu Crăciun în taleri 302 adică şaptespre
zece lei la leat 1802 febr. 22" ; şi în sfirşit la fila 160 v : „Să să ştie că
această sf. Evanghelie este a popi lui Miron ot Cărcin şi au cumpăratu
dela popa Cirst.ea Gustă din satul Goleşti de cînd foamete în taleri 32" ~
Impresionante sîn.t cele 2 menţiuni, în care se arată că Evanghelia a fost vîndută în timp de foamete.
Doi preoţi au fost nevoiţi să-şi vîndă cartea de căpătii, spre a-şi
procura de mîncare în timpul foametei.
Astfel, popa Avram „o vindea de foamete" în anul 171'i ; iar mai
tirziu, prin 1802, o vindea şi popa Cî:rstea Gustă, în posesia căruia ajunsese „de cînd foamete".
Pe lingă aceste însemnări găsim alte 2 menţi,uni, deosebit de interesante, prima la fila 177 v: „Să ştie de cind sau cutremurat pămîntul
foarte tare la mezu nopţii în luna octombrie la zece zile spre sfîntla Duminică leat 17 ... (text rupt), anul întreg neputind fi aflat, fiind manuscrisul
rupt.
A doua menţitme de natură istorică este şi mai importantă : „Să
ştie de cînd au robit turcii Ţara Muntenească şi Ţa. Moldovi pă unde au
putut ajunge. Mai 1770".
6) B.R.V.,
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7. CARTE SAU LUMINA, Sna.gov 1699 7)
Legătura originală a cărţii este executată
-coperţi imprimate desene stilizate.

în piele

neagră,

avînd pe

Pe versoul forzaţului găsim următoarea însemnare : ,,Această carte
în contra apusenilor credincioşi şi aduce multe dovede despre
bisericii răsărit. Citiţio oei ce vă interesaţi 1863 iunie 26" ; iar
mai jos : „proprietar al acestei cărţi este Ioan Zichil preot gr-ort. In
Valea l\fare comitatul Hunedoarei''.
Interesant este stilul modern al preo'Lului Zichil şi mai cu seamă
îndemnul pe care-l adresează de a se citi această carte. socotită de el
deosebit de valoroasă pentru ortodoxie.
vorbeşte
credinţa

S. DUMNEZEESTILE SI SFINTELE LITURGHII A

CELOR DINTRU
SFINŢI PARINTILOR NOŞTRI A LUI IOAN ZLATOUST, A LUI VASILE CEL MARE ŞI A PREJDEŞTENII. Acum intr-acestaş chip tipăriti!.
Jn zilele prea luminatului domn şi obliiduitoriu a toată Ţara Rumânească,
Ioann Nicolae Alexandro voevod, cu toată cheltuiala prea sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, chir Daniil. In sfnta Mitropolie a Bucureştilor.
La anul dela Hs. 1729. De cucearnicu întru preoţi popa Stoica Iacovici.
Cartea are 211 de pagini. S-a folosit imprimarea în roşu şi negru;
textul este repartizat pe toată pagina, care cuprinde 26 de rînduri. In lu-crare se află şi 5 graV'llri. Sub gravura sfintului Vasile găsim data 1698.
Ţinînd seama de faptul că tipăritura este datată cu anul 1729, dedurem
că a fost folosită o gravură mai veche cu 31 de ani.
Titlul cărţii este încadrat intr-un chenar simplu de desene geomet.rice. Pe versoul foii de titlu se află stema Ţării Româneşti, avînd pe
margine imţilalele domnitorului.
Din însemnările marginale vedem că şi această tipăritură bucuresteană a ajuns în Transilvania, şi anume la Arad.
Astfel, la fila 64 v. se află următoarea adnotare: „Eu unit Avraam
Blăjan preot annul 1830 iunie 7 ma sfinţit diacon în Arad şi tot în acest
an în 28 zile iunie ma sfinţit pe satul Părăpi diacon în Arad cerea preot
să tocmească. Mam unit în 7 martie 1864 20 nov. Eu Avraam Blăjeanul
preotul parohiei Perăpi profesia am pus prin D. Ştefan Bergăn prot logof... unit şi credinţă adevărată am primito de faţă au fost ilustrisimul...
'(text rupt) bine cuvîntă ... Alexandru".
La fila 4 : „Această sfîntă liturghie este a c. preot Mihail Raini din
satul Nevrincea 84 ... august 10 zile".
Pe forzaţul copertei sînt scrise următoarele . „Dăruită de Ioan
Lăpăduş teolog c III 1892/893". „De prezinte paroh ort. rom. în ohabomat'fiÎC. Domnului djeneral Nicolau Teodor 1930 octombre 24 Ioan Lăpăduş
paroh ort. rom.".
Menţionăm că această liturghie nu este trecută în „Bibliografia românească veche".
7) B.R.V., vol. I, p. 370
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9. OCTOIH acum întracestaş chip tălmăcit pre limba rurnanea.scă spreinţelegerea de obşte şi tipărit în zilele de Dumnezeu inălţatei domni a
prea luminatului obladuitoriu a toată Ţara Rumânească Io Nicolae Alexandru voevod. Cu blagoslovenia şi cu cheltuiala prea sfinţitului Mitropo.lit al Ungrovlahiei chir Daniil. In sfînta Mitropolie a Bucureştilor. La·
emul de la Hs. 1730. Iar dela facerea lumii 7239. De cucearnicul între·
.preoţi Popa Stoica Iacovici Tipograful.
Cartea are ti30 pagini numenotâte, plus 4 nenu'merotate. S-a folosit.
tipar negru şi roşu. Pagina cuprinde 26 de rîndwi. Titlul lucrării este
încadrat într-un chenar negru. Pe versoul foii de titlu se află stema
ţării cu iniţialele domnito:rlll1ui. Pe pagina 4, nenumerotată, se află o gvavură oare reprezintă pe Ioan Damaschin;
Menţionăm că exemplarul aflat în biblioteca muzeului este o ediţie·
din 1730, deci cu un an mai veche decît cel prezentat în B.R.V., care
este din 1731.
Şi acest octoih a circulat în Transilvania. Astfel, pe prima pagină,
găsim următoarea însemnare: „Ioan Samoilescu dascăl... zisu Căstău.
Această ~ este a bisericii Castăului greco răsăriteană. Kasztteu în
26/2 856". De asemenea; la pagina 230 : „Această carte iaste a bisericii
gr. R. a Castaului, Neunite, Kasetau în 3/4 a. 1888. [oan Samoilescu cantor greco răsăritean".
· Cum a ajuns cartea în Castău aflăm din însemnările de pe primele·
pagini : „... (text rupt) Eu popa losiv din Castău dila oun diac din Sadu.
cu 13 florinţi l-am cumpărat mie uric".
Pe lingă însemnările legate de circulaţia acestei cărţi, aflăm şi
alte date privind unele calamităţi natUrale, care au avut loc,· ca de pildă :
„La anul 1898 au bătut piatra griu la Cîmpu Boulrui de au cosit ho]deleîn 4 iunie" (pag. I).
Cru,1:.ea are legătură originală din piele, imprimattă în auriu, şi reprezentind diverse stilizări, iar în mijloc· o scenă nedistinctă.
10. LITURGHIE,

Bucureşti,

1741 B)

Şi această carte a avut o mare circulaţie. Din însemnările de la:
pag. 118 aflăm că : „Ac-eastă sfântă şi dumnezească leturghie o am văn
d~t eu Bucur jupînului Iacob Precup din Hud:ac... dirept 13 horgoleşi şi
un pitac.„ (text rupt) dată de pomană la sfînta besarică ca să fie mie şi
soţii mele Precup Marie, Ion Moisi Grigorie să-i pomană au dat iară cine·
sor ispiti să o fure să fie anathema". Apoi a aparţinut Muzeului Simu,
care a donat-<> Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti.

11. PENTICOSTAR,
Cartea mai
:

Bucureşti,

păs:trează

-ornamentaţii.

1743 9)

în parte
·

Pe prîma pagină a cărţii
carte iaste a sfintei beseareci
B) B.R.V.,
D) B.R.V.,

190

legătura originală

din pi:ele maro cu·

găsim următoarea însemnare: ,,Această,
Stremţu". Iar pe ultima filă : „Această.

vol. II, p. 55.
vol. II, p. 70.
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sfîntă şi dumnezească carte ce să cheamă Penticostar iaste a sfintei bi-seareci Streanţu cumpărată cu banii bisericii şi cine o va fura în iad va
intra şi tare va strica o drace„. că ce-am făcut noi mai face şi am scris'
eu Florea Toader din Streamţu. Pop Szimion din Stremesu au cumpărat
o carte cu tri" (textul se termină aici).

12. DUMNEZEEŞTILE ŞI SFINTELE LITURGHII a celor dintre sfinţi·
părinţilor 'fl,oştri a lui Ioan Zlo,toust, a lui. Vasilie cel Mare şi a prejdeş
t(!nii. Acum tipăr~te întru al doilea an din a patra domnie a Ţării Rumii.neşti a prea lu.minatului şi preaînălţatului domnului nostru Ioann Constandin Nicolae voievod, cu blagoslovenia prea sfinţitului Mitropolit al

Ungrovlahiei chir Neofit. Şi s-au tipărit în tipografia domnească în oraşul
Bucureştilor. I.a anul de la zidirea lumii 7254 (1746). De cucearnicul între·
preoţi Popa Stoica Iacovici Tipograful.
Cartea are 246 pagini plus 4 pagini la început, nenumerotate. S-a
folosit tiparul roşu şi negru. Textul este repartizat pe toată pagina, care ·
cuprinde 26 de rînduri. Liturghia mai cuprinde şi 5 gravuri care reprezintă pe Sf. Ion, Sf. Vasile (aooasta e datată 1689) etc. de asemenea e·
împodobită cu frontispicii şi litere ornate.
Titlul lucrării este încadrat într-un chenar simplu de desene geometrice. Pe versoul foii de titlu se află stema ţării cu iniţialele domnul~i, sub care se află 4 versuri.
·
Cartea prezintă legătura originală clin piele maro, avînd imprimat
pe margine un chenar de frunze şi flori stilizate, iar în colţuri, cite o··
crenguţă. Pe coperta din faţă este reprezentat un sfînt al cărui chip,
nu se mai distinge.
Din însemnările marginale de pe carte aflăm că această tipăritură ·
bucureşteană a ajuns în Moldova. Astfel la fila 211 : „Se ştie de cind am•
venit eu preutu Constandin in satul Cuounllllui Alixandru Postelnic în
Horodişte în... veleatul 7278 (1770) fevr. 20 dru cu tocmală 12 lei un
postav şi scuteală pentru dăjdi şi un om scutelnic". La fila 212-213 :
,.Să se ştie că după doispreci ani a venirii mele iar am mai însemn:at ca
să se ştie leat 7284 (1776) ... aici la Ho.rodişte la satul Cuconului Alixandru ·
postelnicu iar dela hs. 1781 mart. 5 dni".
Către sf.irşitul secolului al XIX-lea găsim această carte în satul'
Buhalniţa, aşa după cum reiese din însemnarea de la pagina 11 :
„Această oarrtie numită leturghie este dăruită bisericii din cot. Buhalniţa de presviterea Elena D. Paulian 1894 sept. 6 Alexandrescu".
De remarcat faptul că exemplarul acesta nu este menţionat în bi-·
bliografia românească veche, unde este trecut exemplarul din 1747. Intre·
oele două ediţii apair unele moddficări în foaia de titlu. Ast:rel, în Liturghia de care ne OCU!păm se menţionează că e tipărită în „al doilea" an·
al domniei i cu „blagoslovenia" mitropolitului. In cea din 174 7 se arată
că e scrisă în al ,,treilea an al domniei", cu „blagoslovenia şi cheltuiala"
·Mitropolitului. De asemenea prima a fost tipărită în Tipografia Dom-nească de către preotul Sroica Iacovioi, iair a doua în tipografia Mitropoliei de către „Bwbul Buc. Tipograful".
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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:13. EVANGHELIE,

Bucureşti

1750 t°}

Cartea are legătură originală în piele de oWoare maro. Pe copertă
,,găsim imprimată o icoană a Fecioarei Maria cu Isus în braţe, avind în
.idreapta şi în stînga doi îngeri, iar în colţurile copertei, cei patru evan.:ghelişti ; totul încadrat într-un frumos chenar.
Intre exemplaxul prezentat de noi şi cel menţionat în bibliografia
veche există următoarea deosebire. Se specifică în exemplarul nostru că tipograful a~estei lucrări est.e Barbul Bucw.""eŞteanul,
"singur, pe cind în cel de-al doilea exemplar, apărut în acelaşi an, adică
în 1750, aflăm că, pe lingă Barbu Bucureşt.eanul, a mai lucrat şi Gri:gorie Tipograful.
Şi pe această carte găsim unele însemnări din care putem afla cui
;a aparţinut şi localitatea în care s-a aflat : „Popa G.orde del Gărghiu au
.<latu galbenu deplin despre care să cvităluiaşte scriamu în Gărghiu
l 4 zile dechemvrie 1756 notăraşu Popa Mihaiu clei..." „Diacul dial Găr
,ghiu au dat 3 măr... despre care să cvitălueşte 1756 dechemvrie 14 7.ile.
Prisamu în Gărghiu Notăraşu Popa Mi". (pag. 1)
românească

14. PSALTIREA PROHOCULUI SI 1MPARATULUI DAVID acum înitracesta chip tipărită, în zilele pre~ luminatului domn Io Constandin l\1i4iaiu Raco. voevod cu blagoslovenia şi cheltuiala prea· sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Filaret. In sfînta Mitropolie a Bucureştilor în
-0nii 7262 (1754). De Barbul Buc. Tipog.

Cartea cuprinde 168 de file. Are titlul în limba română, iar textul
"(n limba slavonă. ln „Bibliografia românească veche" se face menţiunea
<'ă şi prefaţa Psaltirei este scrisă în limba română, însă în exemplarul
-comentat de noi, prefaţa este tot în limba slavonă. Probabil că autorii
;bibliografiei nu au văzut cartea ; ei o menţionează prin faptul că le-a fost
semnalată de C. Erbiceanu.
Cartea are format mic, tipruul negru cu o singură gravură pe ver. soul foii de titlu. Pagina cuprinde 19 rînduri. Are legătura originala în
µiele maro, Olt ornamente imprimare, destul de şterse. Insemnarea mar,_ginală de la sfîrşitul cărţii nu ne indică !;i localitatea proprietarului, ci
-Ooar că: „Această carte este a mea şi am dăruit-o lui Pavel Zaharia spre
pomenirea mea şi a părinţilor mei. Sofia Monahia". Mai găsim o ştampilă
.a familiei Năsturel. A aparţinut apoi Muzeului Simu, iar în 1957 a fost
·donată Muzeului de istorie a oraşului Buoureşti.
.13. SLUJBA S-TULUI VISARION,

Bucureşti

1750 -

Greceşte 11)

Cartea are hîrtie cu filigran, iiar legătura este originală în piele
.nlaro, avînd în mijloc imprimată în auriu, într-un oval format din raze,
răstignirea.

Din prefaţa cărţii aflăm că a fost tipărită pentru prima dată în
anul 1705, dar s-a „stricat", şi atunci Mitropolitul Filaret a hotărît să
10) B.R.V.,
li) B.R.V.,
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voi. II, p. 113.
vol. li, p. 147.
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~ie retipărită cu cheltuiala sa şi sub îngrijirea „boierului Ioan, mare şe
trar", pentru a fi împărţită gratuit credincioşilor.
La sfîrşitul cărţii găsim următoarele însemnări marginale : „Această
sfînt.ă cărticică grecească ou vrevea lui Dumnezeu mă scănesc a tălmăci
ş1 eu cel care mă arăt iscălit aici mai jos 1817 aprilie 13. Dar cu greu
este omului rumân a tălmăci grecească pentru că nu este pe Htinească
ci este aleasă grecească. (semnătura indescifrabilă). Ca:desă a şti că
această sfintă carte ce să... la Dărăşti este dela biserica Domniţi Bălaşe
şi ou vrerea Domnului nostru Is. Hr. rugindu-mă lui Hristos spre a face
şi eu ca să pricep ceva... drept aceia am scris pă dînsa eu cel care
mă voiu arăta mai jos 817 aprilie 13. Dărăşti (s.s.)

:i.6. Simeon. Arhiepiscopul Tesalonicului. VOROAVA DE lNTREBARI ŞI
RASPUNSURI II\TTRU HRISTOS. Bucureşti 1765 12)
Lucrarea prezintă legătura originală în piele maro, avind impri-mate o serie de ornamentaţii.
La sfirşitul cărţii găsim tipărită următoarea notiţă : „Şi la sfintele voastre rugăciuni să nu uitaţi şi pre robuL. Fioru !erei Hartofilaxu,
cel ce au procitit cartea aceasta".
Şi pe aceasttt carte găsim o serie de însemnări marginale pe care
le dăm mai jos. Astfel de la pagina 1 pe marginea de jos a cărţii :
„Această sfintă carte ce se numeşte... (text rupt) mi s-au dăruit de prea
sfinţia sa întru duhul sfînt părinte sufletescu mitropolitul a toată Ungrovlahie chiriu chir Grigorie pe care şi eu am a fi erosito dela (text lipsă)
unde se cinsteşte şi să prăznueşte hramul născătoarei de dumnezeu şi a
bunii noastre mîngăieri... neamului omenesc ce să numeşte adormirea, ci
dar cine va îndră?ni a o înstreina dela această sf. biserică să fie c;upt
hl.estemul maicăi precisti iar cine va vrea ca să citească pe dînsa pentru
folosinţa sufletului său să aibă blagoslovenia maicăi precisti şi ajutor
sfinţii sale şi pentru întrărirea am pus şi pecetea noastră iulie 15 176:> ·
-şi am scris eu Badea log. za divan fiind log. al Dl. din luna lui febr.
'281767".
Pe al doilea forzaţ găsim alte date despre această carte şi anume:
„Acest Tesalonic este al mieu a p1~ului Petru din satul Bozoia dăruit
de fratele mieu părintele Mitrofan din Sfînt.a Mănăstire Bisericani şi mi
1-au legat diaconu Gavril cu 6 lei în anul 1823 martie zi 21 şi domn era
atuncea Ion Sandu Sturza voevod şi mitropolit Venia'llin în Moldova
-şi paştele au fost april 22 şi omăt au fost şi păn după sfintuJ Gheorghie
şi piatră mare ca nucile au fost într-o joi în luna lui mai în trei zile.
Preot Petru ot Bozoia 1823 mai 5"
De pe ultima pagină aflăm alte date : „Această dumnezeiască şi
sfîntă carte am vînduto pă:rinte1ui Efrem Arhimandritului din Războeni
în 16 lei pentru credinţă am iscălit Gheorgheşanu (?) Aici în semna eu
popa Ioan pentru această sfîntă carte precum să se ştie că este a popi
Nk~lae şi am scris ca să să ştie "
12)
13 -

B.R.V., \'Ol. II, p. 166.

c. 739
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17. APOSTOL,

Buoureşti

Lucrarea are

1784

13)

legătura originală

18. Manolache Persiano, FAPTELE
1789 - Greceşte 14)

în piele maron.

VITEJEŞTI

ALE LUI MAVRQGHENI„

Bucureşti

· Cartea,

deşi legată,

19. OCTOIH MARE,

nu mai

Bucureşti

prezintă legătura originală.

1792 15 )

Cartea are o legătură frumoasă, modernă, în piele maro. Pe versoul foii de tiit1u găsim următoarea însemnare : „Octoih rumânesc îl
am dăruit de pra sfînt ... părintele Sidis chir Grigorie 1794 de.„ (text rupt).
şi l-am legat eu" (s.s.)

20. CARTE FOLOSITOAHE DE SUFLET,

(Bucureşti)

1799

16)

Pe ultima pagină ia lucrării găsim următoarea însemnai e marginală : „Această carte ce să cheamă prăse.„ ce are într-însa toată învă
ţătura cătră duh. am cumpărat dela Sfînta Mitropolie în tl. 5, dar cine
s-ar jspiti a o fura şi · a o înstrăina - într-altă parte să fie afurisit de
trei su.te s.filnţii părinţii dela Nicheia şi am scris pentru ca să să ştfo,
noiemvrie 17 1800",

21. SLUJBA CUVIOSULUI DIMITRIE DELA BASARABOV ; ed.
Bucureşti

IT~

180117)

Cartea nu mai prezintă legătura originală. Ca şi pe aLie cărţi, şi
pe aceasta găsim unele însemnări, astfel, pe forzaţul doi dascălul Simeon
scrie : „Eu smeritul robul lui dumnezeu Simeon dască·1u am scris în anul
o mie opt, 1809 oct. 27 cind iau mutat popa Ioan moara în gio. pre gărlă
mai în gios". In continuare găsim semnătura următoare: „Smeritul Theodor Ticsia 1882". Pe verso al foii de titlu se păstrează o însemnare.
care, ca şi prima, nu menţionează localitatea în care s-a scris: „Eu,,~
popii„. am scris la anu 1834 cînd au fost pohoiu ... " Pe ultima pagină se
afla nişte însemnări - ,,sfaturi creştineşti" - datate 30 mai 1818, fără.
semnătură sau loc.

22. LEGIUIREA LUI CARAGEA,
colecţiile

In

Bucureşti 1818 18)

MuzeUJl.ui se află şi două exemplare din Legiuirea lui

Menţionăm că cele două exemplare :fiac parte din aceeaşi ediţie ;
nici unul nu are legătura originală, fiind totuşi legată. La unul din
exemplare, la sfîrşitul lucrării, înaintea cuprinsului şi eratei, au mai

Ca.ragea.

13)
14)

15)
16)

17)
18)

~94

B.R.V ,
B.R.V.,
B.R.V.,
B.R.V.,
B.R.V.,
B.R.V.,

voi.
vol.
voi.
voi.
voi.
voi.

II, p. 284.
II, p. 333.
II, p. 349.
II, p. 411.
II, p. 431.
III, p. 225.
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fo!'.l introduse 5 fni, din care 3 sînt copii de pe 6 documente din anii
ml 1. 18::!4 :;;i 1828. La al doilea exemplar găsim o serie de adăugiri sau
modificări la textul original. .A.stfel, la pagina 26, la sfîrşitul celor
19 puncte referitoare la „clacă", est.e adăugat următorul text: ,,
Din
zece co pi ţi fin una sau cum se vor tocmi·•, sau la pagina 66, la punctul 9
din capitolul privind „darurile dinaintea nunţii", este modificat cuvîntul „căsătorie" cu cel de „nuntă" ; aceliaşi lucru şi ]a punctul 90 al aceluiaşi capitol. Sau la pagina 70 jos, privind capitX>1ul „moştenire fără
diată", este adăugat „ + Cum şi copii vitregi de mumă moştenesc pe
tată dăopotrivă 07i pre mumă, fieşcare dăooebi pre a sa". De remarcat este
faptul că aceste adăugiri sînt executate aşa de bine, încît pot fi foarte
greu deosebite de textul tipărit, întrucît, atît caracterele, cît şi cerneala
sînt foarte asemănătoare.
Presupunem că intervenţia caligrafului respectiv a fost făcută la
scurtă vreme după apariţia tipăriturii, deoarece patina vremii este aceeaşi
]a ambele texte.

+

23. MOLITVENIC BOGAT,
cu

Din legătura originală
îmbrăcămintea lipsă.

24, R1NDUIALA,

Bucureşti

Bucureşti

a

cărţii

1819 19)

an

rămas

numai

coperţile

din lemn,

1820 20)

Cartea are 254 de pagini, din care 2 la început şi 1 la sfîrşit sînt
nenumerotate. Tiparul e negru, iar pagina se prezintă fără înflorituri
şi cuprinde 15 rinduri. Pe fila 2 are o gravură, reprezentînd pe Hristos
şi este semnată de Ghervasie Monah. Lucrareş are unele frontispicii şi
litere ornate, în general destul de simple.

25. PSALTIRE,

Bucureşti

1820

21)

Cartea nu prezintă legătura originală ; hîrtia are filigran. Pe versoul foii de titlu se află prefaţa semnată de eforii tipografiei : „ConstantÎIIl Caracaş doftol'ul Politiei ; Răducanul Clinceanu biv vei stolnic:
Dimitrie Topliceanu biv vei sluger ; urmează o predoslovie a lui Chesarie Episcopul Rîmnicului şi .,învăţătură cum se citeşte Psaltiria", după
oa.re urmează Psaltirea. După aşa numita listă de „nume jidoveşti",
exemplarul de faţă mai cuprinde pe 3 pagini, a căror hîrtie a fost adăo
gată. un minologhion cu sfinţii din lunile septembrie şi octombrie. Această
listă este scrisă de mină, cu tuş roşu şi negru.
Faptul că hîrtia adăogată este oarecum asemănătoare cu cea a că1·ţii
precum şi cernelurile folosite, ca şi caracterul literelor, pledează pentru
presupunerea că adăugirile respective au fost făcute la puţin timp după
apariţia cărţii.
19) B.R.V., vo!. III, p. 306.
20) B.R.V, vol. IV, p. 22.
21) B.R. V., voi. III, p. 342.
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Interesant este faptul că scriitorul paginilor şi-a liniat încă 4 pagini
tnaint.e, făcindu-le un frumos chenar, fără însă a le mai completa şi pe
acestea.
26. Petre din Efes, NOUL ANASTASIMATAR,

Bucureşti

1820 -

Gre-

ceşte 22)

Cartea este scrisă în limba greacă şi prezintă legătura originală în
pieie maro, cu unele ornamentaţii imprimate.
Din însemnarea de pe forzaţ aflăm că „Acest Anast.asimatar este
a iui Constandin dascălu oe l-am cumpărat în tl. 25 în zilele prea luminatului nostnt domn Alexandţ-u Nicolae Suţu voedov... la biserica Sfintului Spiridon Nou 1820 avgust 9 Constandin dascălul".
27. Barac Ion, RISIPIREA IERUSALIMULUI,

Bucureşti

1821

23)

Cartea are 245 de pagini, folosind doar tiparul negru. Se prezintă
într-o formă simplă, fără ornamente, doar cu cîteva frontispicii.
Pe paginile 3---8 se află o prefaţă, în care autorul lucrării Ion Barac
[cunoscut şi ca unul dintre primii traducători în limba română ai faimoasei Culegeri de poveşti arabe - 1001 de nopţi (Halima)], arată că în
alcătuirea acestei lucrări a ţinut seama de „rinduiala aceia cu care Iosif
Flavie o au scris", folosind scrisorile acestuia, fără a schimba cu nimic
realitatea evenimentelor. De asemenea, îşi exprimă dorinţa de a face cunoscute unele evenimente ist.orice, precum şi „dacă se poate să crea.c;că
cit de cit măcar poezia în limba românească".
Această carte a fost dată ca premiul I elevului Lăzărescu Alexandru 2~) la Colegiul Sf. Sava, lucru pe care il deducem după eticheta lipită pe forzaţ, tipărită şi completată după cum urmează :
Impărţirea darurilor
Examenul general al anului 1846
în
Colegiul Sf. Sava din Bucureşti
Premiul 1-iu
Dat lui Lăzărescu Al€Cu
Scolar în el. I umaniore
Pentru a sa silinţă la învăţătura limbei române.
(Pecetea Eforiei)
Pe verso forzaţului găsim scris : „Din tr'ale lui A. Lăzărescu
nr. 45".

... • „

către

Din lectura însemnărilor marginale, făcute pe cărţile respective de
cititorii acestora, se desprind o serie de concluzii.
22) B.R.V., vol.
23) B.R.V., vol.
24) Este vorba

III, p. 351.
III, p. 369.

de scriitorul Lăzărescu Alexandru, care a scris o serie de articole politice şi de critică literară şi artistică la revistele Contemporană, Literatorul. Românul, Telegraful etc. Uneori îşi semna articolele cu pseudonimul Laerţiu
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Este interesant că multe din aceste tipărituri erau foarte căutate, în
special de către românii din Transilvania, care, oprimaţi politic şi religios, luptau din răsputeri să-şi menţină religia ortodoxă, împotriva
uniţilor.

ln acest sens amintim că guvernul imperial de la Viena a interzis
categoric pătrunderea cărţilor româneşti în ţara de peste munţii... „Curtea
de la Viena, înştiinţată de acest colportaj întreţinător al vechii confesiuni
ortodoxe impotriva uniţilor, prin ordinul împărătesc de la 14 octombrie
1746 opreşte cu desăvîrşire importul cărţilor bisericeşti din Muntenia,
luîndu-se în acela~;i timp dispoziţia ca să se infiinţeze o tipografie românească pentru uniţi." 25)
Existenţa, pentru vremurile acelea, a unui număr important de
tipografi ca: Antim Ivireanu, Iordache Stoicovid, Gheorghe Stoianovici,
Stanciu Tomovici, Stoica Iacovici, Barbul Bucureşteanul, Dimitrie ş. a.
arată neîndoios marea preocupare a oamenilor de cultură ai vremii de
a răspîndi cărţile bisericeşti şi mirene.
Menţionăm că unele din cărţile prezentate, de.şi tipărite la Snagov,
au fost înglobate la Bucureşti, întrucît tipografia aflată în prima localitate era strîns legată de Capitală, avînd împreună un rol important
în răspîndirea culturii.
Se cuvine să amintim ~i existenţa la Bucureşti în 1820 a unei tipografii de note muzicale organizată de către Petre din Efes, cu cheltuiala
lui Grigore Băleanu la Sf. Nicolae Şelari.
Majoritatea cărţilor prezentate au avut o intensă circulaţie nu nuz:nai în oraşul Bucureşti, unde au fost tipărite, ci şi în Ţara Românească,
Transilvania şi Moldova.
Sînt frecvente menţiunile asupra stării timpului, a calamităţilor
naturale ca: zăpadă mare, piatră, puhoi de apă, cutremur etc.
Găsim şi unele însemnări cu caracter istoric, ca moartea împără
tesei Maria Thereza, năvălirea turcilor în Muntenia şi Moldova în
01I1ul 1770 etc. Foarte frecvente sînt blestemele pentru cei care ar îndrăzni să fure aceste cărţi.

RESUME
En presentant Ies livres imprimes ă Bucarest jusqu'en 1821, se trouvant dans
le patrimoine du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest, le travail commente les
inscriptions marginales sur les feuillets des livres anciens, en etablissant quelques
dates d'interM historique general ou en tirant des conclusions au sujet de l'historique du livre respectif.
Le travail suit le fii chronologique des impressions, mettant ă disposition de
nombreuses donnees sur leur large air de circulation.

25)

C. Bobulescu, Din trecutul

vista muzeului

~i

cărţii bisericeşti.
Bucureşti,

Pinacotecii Municipiului

Colportajul, în

Bucureşti,

Re-

nr. 1, 1935, p, 53.
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EDIFICII SOCIAL-CULTURALE ŞI LUCRARI EDILITARE
BUCUREŞTENE DIN' SECOLUL AL XIX-LEA REFLECTATE
IN MEDALISTICA
de GHIGORUŢA MARIA

Dezvoltarea multilaterală pe care oraşul Bucureşti a cunoSC\JJt-o
în cursul secolului al XIX-lea, a marcat realizări importante şi în domeniul edilitar-urbanistic. In această direcţie sînt cunoscute importante
transformări care dau oraşului o nouă înfăţişare, făcindu-se tot mai simţită tendinţa de moderni:.?Jare a noilor edificii. Deşi se înregistrează importante realizări, încă din perioada regu1amentară, o rodnică activitate
in domeniul construcţiilor a fosit iniţi•ată, mai ales în a doua jumătate
a secolului :al XIX-lea, potrivit intereselor societăţii în continuă dezvol-.
tare. Ceea oe este caracteristic însă acestei perioade, este menţinerea
în aspectu:! general al oraşului a unui puternic contrast între edificiile
ridicate în centru şi cele de la periferie, contrast ce Se va adînci în primele decenii ale seco1u1ui următor. Trebuie subliniat de asemenea faptul
că în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, paralel cu operia de oonstruire a unor noi edificii, 3e continuă şi o seamă de lucrări de restaumre a unor vechi monumente arhitectonice bucureştene de o valoare
deosebită pentru istori•a oraşului. Alături şi de alte manifestări artistice
care au consemnat acesbe tnansformări edilitar-m~banistice, un rol important a revenit şi medlailisticei.
Arta medalistică, deşi îşi trage originea încă din antichitate, ea
cunoscind o nouă înflorire în ţările occidentale Itafila, Franţa, Germa::l!ia în timpul Rena7terii, 1) a înregistrat la Bucureşti, ca şi in restul ţării,
un reail progres, mai ales în deceniul patru al seco1u1ui al XIX-lea. Deşi
în acest domeniu s-au făcut timide încercări in decursul secolelor XVIJXVIII, ele au fost puţine la număr şi au redat figurile unor voiev-0zi
oa Mihai Viteaml şi Constantin Brincoveanu. 2) Ţinînd seama de starea
de dependenţă a ţării faţă de Imperiul Otoman, chiar şi aceste modeste
începuturi C01I1stituiau realizări meritorii ale medalisticei Ţării Româneşti în perioadele respective.
Stadii.ul acesta a putut fi depăşit abia în cursul secolului al XIX-lea,
odată cu transformările politice prin care a trecut Ţara Românească. tn
1) Cronica numismaticii,
2) Ibidem
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Buc .. anul I, (1920), nr. 5, p. 10.
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tematica acestor rea.Lizări un loc important a revenit şi noilor construcarhitectonice bucureştene, alături de acestea continuîndu-se emiterea
medaliilor consacrate unor personalităţi sau organizării unor manifestări
economice culturale etc. Graţie unor gravori talenta.ţi, medaliile au consemnat începuturile lucrărilor de edificare a celor mai reprezentative
construcţii sau resta.urarea importantelor monumente are şi religioase
ţii

bucureştene.
medalăile emise în secolul al XIX-lea,
construcţiile bUJOUreŞtene demne de atenţie, piese ce se află
colecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti.

Vom prezenta cîteva din

care privesc
în

1839 -

MEDALIA INSTITUTULUI DE

NAŞTERE ŞI MOŞIT.

Măsurile de organizare a aslistenţei medicale şi de
unităţi sanitare iniţiate în prima jumătate a secolului

noi
dus, la 26 iulie 1839, La deschiderea, în mahalaua

Fig. 1 -

creare a unor
al XIX-lea au
Radu-Vodă a; „Inst!--

Medalia in,Stitutului de naştere şi moşit (1839)i/
'

-

;

j'

tutului de naşcere şi de moochiit". 3) Pe lingă această unit:lte sanitară,
Alexandru Dimitrie Ghioa, s-a constituit
medical în Buour,eşti şi anume „o şooală
de Mamichie" ") (moaşe). Atît spilla.111.Jil. cit şi şcoala erau admiinistrate,
conform regulamentului promulgat prin decretul nr. 3 din 10 iulie 1332,
<iJe epitropia Pantelimon, 5) din veniturile căreia trebuiau să fie i'n-

deschisă în timpul domniei lui
şi prima formă de învăţămînt

treţinute.

Cu prilejul fondării, în anul 1839, a looalului noii unităţi sanitare
!S-au emis medalii comemorative din argint şi aramă. 6)
Av. INSTITVTVL DE NASCERE SHI DE MOSHIT.
In centru, pe un fundal de raze, în triunghi un ochi.
Rv. SA ORGANISAT IN DOMNIA !N: S: PRINZ. ALEXANDRU
D.GHIKA w. 1839 ; legendă circulară, în centru, în relief, stema Ţării
Româneşti.

Bronz, diiam. 46 mm 7) (fig. 1)
3) Grigore Musceleanu, Prima fondaţiune a ospiciului Sf. Panteleimon şi
reedificarea lui, Buc .. 1868, p. 10.
4) Idem; vezi şi Al. Galeşescu, Eforia spitalelor civile din Bucureşti, 1899,

p. 704.
5) Idem.
6) Buletinul Societăţii Numismatice Române,
7) Colecţia M.I.B, inv. 77283.

Buc., anul III (1906); p. 10.
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MEDALIA F!NT!NELOR DIN BUCUREŞTI

1846 -

Printre principalele Lucrări edilitare efectuate în Bucureşti î.n prima
jumătate a sec. al XIX-lea se numără şi construirea fîntîne1or de pe podul Mogoşoaiei, lucrări întreprinse între anii 184:5-1847. Alimentate
printr-o

reţea simplă de conducte, aceste fîntîni nu satisfăceau decît
unei părţi infime a populaţiei oraşului, şi anwne a celei
cu toate că planrul lui MarsiHon prevedea aprovizionarea

cesităţile

nedin
cu

centru,
3000 m3 de apă zilnic a or~u1ui prin 60 de fîntîni. B)
Cu prilejul instalării in oraş, în anul 1846, a noului sistem de
alimentare ou apă au fost emise medalii din argint care să comemoreze
evenimentul. 9)
AV - <l>bNT'BNELE SAU KJl'BDINT IN OPAlllU BUKUPElllIJIOP JlA 1846 IN ZIJIEJIE CTPb IN'BJIUATUJIUI DOMN fEORfI&
D. EIBECKU.
RV - Neptun culcat
Metal alb, diam. 65 mm 10) (fig. 2)

Fig. 2 -

1852 -

Medalia fîntînelor din

Bucureşti

(1846)

MEDALIA BISERICA SF. SPIRIDON NOU

In anul 1852, în preocuparea gravorilor a stat. şi executarea unei
medailli consacrate reconstrucţiei bisericii Sf. Spiridon Nou. Acest edificiu buowieştean, ridicat în anul 1767 din ponmca lui Scarlat Ghica.
a fost terminat ·in anul 1768 de Alexanchiu Scarlat Ghica, 11) şi a cunoscut în decursul anilor mai multe lucrări de restaurare. Cele mai importante sînt acelea începute în 1852, cînd biserica a fost dărîmată şi înăl8)

Florian Georgescu, Alexandru Cebuc, Petre Daiche : Probleme ediUtare·

bucureştene.

Alimentarea cu apă. Canalizarea Dîmboviţei. Asanm·ea lacurilor din·
nordul Capitalei, B:.ic., 1966, M.l.B., p. 28.
9) B.S.N H., Buc., anul III, (1906), p. 16.
10) La M.1.B., galvanoplastie, inv. 416-11. Se găseşte un singur exemplar ori-

ginal la Cabinetul numismatic- al Academiei R.S.R.
11) V. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale clin Bucureşti, 1961, p. 297.
·
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ţată

din temelie, deoarece în urma cutremurelor din 1802 ~i 1838 ea a~
fost grav avariată.
Cu ocazia inaugurării noului edificiu au fost bătute medalii comemorative din argint, bronz aurit şî bronz argintat. 12)
A V - PEKJl'BDIT'B DIN TEMEJIIE IN ZIJIE M'BPII CA.TIE~.
5AP5U DIMITRIE IllTIPBEI BOIVOD; legendă circulară : în centru
faţada bisericii Sf. Spiridon Nou, avind scris în dr. JIUNA în st. AUfUCT, jos 1852.
RV - CA INUECTUT ZIDIPEA DE CKAPJlAT f Pif OPIE fIKA._
BB. JlA ANUJI 1767 C'A DEC'BB)KPWIT DE AJlEKCANDPU
CKAPJIAT fIKA BB. JlA ANUJI 1768; text pe 9 rînduri.
Bronz aurit, diam. 61 mm 13) (fig. 3)

Fig. 3 -

Medalia biserica Sf. Spiridon Nou (1852)

1858 - MEDALIA ZIDIREA STABILIMENTULUI II AL SPITALULUI
PANTELIMON.

Epitropia spitalului Pantelimon, în ro.portul din 10 febmarie 1858 1"}·
Alexandru Dimitrie Ghica, caimacanul Ţării Româneşti, propune:i
construirea unui nou stabiliment „pe locu în apropierea Capitalei, dupe projectele întocmite, pâstrănd titlu totu": Spitalul Panteleimon, încăpă
tor de 300 paturi pentru bole iuţi. 15)
In ~mintirea acesh1i eveniment s-au bătut medalii chiar înainte de·
începerea lucrăriloţ şi care se prezintă în felul următor:
A V - PRINTtr'.LUI ALEKSANDRU D. GHIKA SEFULU FAMILIE
KTITORILOR ACESTOR ASEZAMINTE,
In centru stema Ţării Româneşti.
RV - ALU II-LEA STABILIMENTU DE SPITAL ALU:SF:PAN"-TELEIMON ZIDITU IN A.NULU 1858 SUB GUVERNFLU I.S. ; deasupra_
textului în triunghi, pe un fundal de raze 11n ochi.
Bronz, diam. 46 mm 16) (fig. 4)
către

12) B.S.N.R„ Buc., anui
13) Colecţia M.l.B., inv.

III, (1906), p. 16.
33813

14) Grigore Musceleanu, op
15) Idem, p. 23.
IG) Colecţia M.l.B.,

cit., p. 22.

inv. 31655.
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Medalia zidirea stabilimentului II
al Spitalului Pantelimon (1858)

Fig. 4 -

1858 - MEDALIA MITROPOLIEI DIN BUCUREŞTI
In anul 1858, în thnpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghic.a, se
fac o serie de lucrări de restaurare la vechiul palat ail Mitropoliei, construit între anii 1654-1658 de Constantin Vodă Şerban. ln amintirea
reclădirii Mitropoliei se bat, în septembrie 1851'.1, medalii comemorative
din aur, argint şi bronz. 17)
.
•
AV - REEDIFICAREA MITROPOLIEI lNCEPUTĂ LA ANUL 1858
LUNA SEPTEMVRIE, legendă circulară; în centru faţada palatului mitropolitan, sub el însemne mitropolitane.
RV - IN DILELE INSA, PRINŢULUI ALCSANDRU DIM. GHICA
IN ALU DOILEA GUVERNU ALU SAU. FIINDU MITROPOLITU EM.
SA NIFON 11-d ALU UNGROVLACHIEI, EAR MINISTRU BISERIC,
AD INTER. GRIGORIE BENGESCU Ild; text pe 7 rînduri mărginit din

Fig. 5 -

Medalia Mitropoliei din

Bucureşti

trei părţi de o coroană din frunze de măslin ;
încoronată, în cioc ţine cruce, aripile desfăcute,

(1858)

deasupra textului aquilă
în gheara dr. ţine sceptru,

în st. sabie.
Bronz, diam. 63 mm ts (fig. 5)
17) Catalogul medaliilor Moldo-române cunoscute de la anul 1600 pinii la
1906, Buc., 1906, p. 20 ; In legătură cu emiterea acestei medalii vezi amănunte la
-Oliver Velescu, O veche medalie românească: „Reedificarea Mitropoliei din Bucureşti", (1858), în Materiale de istorie şi muzeografie, vol. III (M.I.B.), 1965, p. 20:>-210.
18) Colecţia M 1.B., inv. 33819.
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Puternic influenţată de transformările economi·oe şi social-politice
petrecute după unirea ţărilor române, arta meda1istică va cunoaşt.e un
nou avît. Alături de o serie de medalii care comemorează evenimentele
politice sau personalităţi ale vremii, se emit şi medaH.i care privesc construcţiile arhitectondce menite să redea instituţiile nou creiate în Bucureşti, devenit după 1862 capitala statului naţional România. Amintim
în această direcţie emiterea medaliilor privind construirea a două edificii legate de numele lui AL I. Cuza şi a soţiei sale şi anume : Azilul de
·Orfani Elena-Doamna şi Manufactura de arme.
J ~62 -

MEDALIA AZILUL ELENA-DOAMNA

Din iniţiativa Elenei Doamna, oare a oferit suma de 1000 galbeni
din oaseta sa partioul!ară, 19) a fost :llondat la Cotroceni, un azil pentru
copii găsiţi şi orfani.

Fig. 6 -

Medalia azilului Elena-Doamna (1862)

Cu prilejul inaugw-ării azHului au fost emise medalii comemorative
din bronz, bronz aurit şi bronz argintait. 20)
AV - ASILUL ELENA - DOMNA; text scris sus pe două rînduri; în cent.mi faţada imobilului din Cotroceni; în continuare jos text :
PENTRU COPII GĂSIŢI ŞI ORPF ANI, text scris pe patru rînduri terminate jos ou o stea în cinci colţuri.
RV - FONDAT LA ANUL 18112 IULIE 29 DE M. S. DOMN.I\
ELENA SOCIA DOMNITORULUI ROMANIEI ALESSANDRU ION I;
text pe 7 rînduri în centru stema Principatelor Unite, iar în continuare
FIIND MINISTRU DE INTERNE D. NICOLAE CREŢULESCU, text în
semicerc.
Bronz, diam. 51 mm 21) (fig. 6)

1863 -

MEDALIA „MANUFACTURA DE ARME" DIN

BUCUREŞTI

Concomitent cu dezvoltarea armatei naţionale, în a doua jumătat-e
a secolului al XIX-lea se pune problema constituirii unor ateliere modeme necesare fabricării muniţiilor. Pentru noua construcţie a „manu19) Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 839.
20) B.S.N.R., Buc., an. III, (1906),
21) Colecţia M.l.B„ inv. 33976.

p. 24
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facturii de arme" (Arsenalul Armatei) a fost ales terenul de la Curtea
Arsă, 22) ocupat cu un secol şi jumătate în urmă de reşedinţa domnească,
înălţată de Alexandru Ipsilanti. In iunie l 863 au loc festivităţi legate deinaugurarea noului local, cu care prilej au fost emise medalii comemorative din bronz aurit, bronz argintat şi metal alb. 23)
AV - MANUFACTURA DE ARME;
Text pe trei rînduri din care primul în semicerc ; în centru stema
Principatelo·r Unite.
RV - MANUFACTURA DE ARME A ROMÂNIEI FONDATA IN
TIMPUL DOMNIEI LUI ALESSANDRU IOAN I° FIIND MINISTRU DE:

Fig. 7 -

Medalia „Manufactura de arme"
din Bucureşti (1863)

Medalia „Spitalul
Pantelimon" (1868)

Fig. 8 -

RESBEL GENERALUL JOAN : EMAN : FLORESCU ANUL 1863 LUNA
IUNIE ; legendă pe nouă rinduri pe tot cîmpul.
Bronz aurit, diam. 45 mm 2") (fig. 7)
H!68 -

MEDALIA „SPIT ALUL PANTELIMON".

Spitalul de la Pantelimon a cărui zidire a început :n anul 1750 2'>).
în timpul lui Grigore Ghica Vodă şi ale cărui lucrări au fost executate
de „Sandul Bucşenesau Viv-vel Serdar fiind ispravnic Curţii Domnesci" 26) a fost destinat celor ce sufereau de „boale hroniceşti". 27) Ajuns
în. stare de ruină spitalul a fost dărimat şi reconstruit în anul 1868 la
stăruinţa doctorului Carol Davilla.
Cu prilejul reconstrucţiei s-a bătut şi o medalie comemorativă.
din bronz.
AV- OSPICIULU ST. PANTELEIMON REDICAT LA ANNU 1750•
DE GRIGORIE GHICA VODA. RECONSTRUIT DIN TEMELIE 27 IULIU
1868, IN DILELE MĂRIEI SELE. Text pe 9 rînduri.
R V - Bustul lui Carol I
Bronz, diam. 46 mm 28) (fig. 8).
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
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Gazeta Municipală, 193'/, 5 ~eptembrie.
B.S.N.R., Buc., 1906, p. 25.
Colecţia M.I.B., inv. 33792
Grigore Musceleanu, op. cit., p. 1
Idem. p. 2.
Ibidem, p. 3 ; vezi şi N. Stoicescu, op. cit.,
Colecţia M.I.B., inv. nr. 31655.
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1869 -

MEDALIA PALATULUI UNIVERSITAŢII DIN BUCUREŞTI

Printre cele mai reprezentative opere arhitectonice bucureştene se
şi palatul Universităţii. Construcţia concepută după planurile
arhitectului român Alexandru Orăscu 29) a început să fie înălţată încă
din 1856, dar a fost dată integral ilil follosinţă în anul 1869, cu care ooaziie au fost emise medalii comemorative. 30) Originalul acestei medalii
nu se găseşte, cele existente în diferite colecţii sint galvanoplastii ce
au fost făcute de Resch la Braşov. 31)
numără

Fig. 9 -

Medalia palatului

Universităţii

din

Bucureşti

(1869)

A V - TRIUMFUL SCIINTZELOR, text scris sus : în continuare
text circular AC;\DEMIA ROMINA IN BUKURESTI MDCCCLVII; în
centru faţada palatului universităţii avînd la bază flori şi frunze stilizate.
RV - IN MEMORIA FONDATORILOR. SA PUS TEMELIA LA IO
OCTOMBRIE; legendă circulară; SPRE DESVOLTAREA SPIRITELOH.
TINERIMII ; text scris pe 4 rînduri în centru ; deasupra textului vultur
.aşezat pe un fundal realizat din steagul şi armele ţării româneşti, cu
capul spre st., ţine în cioc cruce, în gheare fulgere; în jur ghirlandă
din frunze de stejar.
Metal alb, diam. 50 mm 32) (fig. 9).
Noile condiţii create în ţară după cucerirea Independenţei de stat
a Româruei în 1877 au determinat unele transformări şi în aspectul edilitar urbanistic al oraşului Bucureşti. Se construiesc în această perioadă
numeroase edificii administrative care schimbă mult vechea faţă a oraşului. Pentru iUilele din aceste edificii se emit cu prilejul inaugurărilor
medalii comemorative, cum sînt:

1886 - MEDALIA ATENEULUI (punerea pietrei fundamentale)
Palatul Ateneulllli Român ridicat pe fundaţiile părăsite ale unui
manej de circ - de aici forma circulară a vestibulului şi a sălii 33) Grigore lo!'lescu, Bucureşti şi momentele sale. 1956, p. 155.
Ion Ionescu, Condiţiile edificării palatului „Academiei" (Universităţii) din
Bucureşti în anii 1857-1864 în Materiale de istorie şi muzeografie, M.I.B., vol. III,
p. 108.
31) B.S.N.R., buc., 1806, p. 19.
32) Colecţia M.I.B , inv. 33971.
33) Grigore Ionescu, op. cit., p. 172.
29)
30)
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a fost construit între anii 1886 şi 1888 după planurile arhitectulJU.i francez Albert Galerou 34) şi a constituit, după Teatrul Naţiona.l, un important monument arhitectonic pus în slujba culturii româneşti.
Cu prilejul punerii pietrei fundamentale a fost emisă o medalie
cu următorul conţinut.
·
A V - PUNEREA PETREI FUNDAMENTALE 26 OCTOMBRIK
1886, legendă ciroulară; în centru A PALATULUI ATHENEULUI ROMÂN, text pe 4 rînduri.
RV - ATHENEUL ROMÂN BUCUREŞCI, legendă circulară, în
centlr'U 25 IANUARIE 1865 scris pe oouă rînduri.
AE, diam. 56 mm 3.r;) (fig. 10).

Fig. 10 -

1889 -

:\'.îedalia Ateneului, punerea pietrei fundamentale (1886)

MEDALIA INAUGURARII ATENEULUI ROMAN

Construcţia

Ateneului fiind terminată în anul 1889, cu ajutorul
publice, a prilejuit baterea unei noi medalii din arşi bronz 36) ce a fost distribuită la inaugurarea edificiului.
A V -· ATHENEUL ROMÂN DIN BVCVRESCI, legendă scrisă în·
semicerc sus şi jos, în jur ce:r:c perlat ; în centru faţada Ateneului avind
la bază scris MDCCCLXXXVI-MDCCCLXXXIX.
RV - CONSACRAT. SCIINTEI. LITERELOR. ŞI ARTEI : legendă
cirouJară
în cerc perlat, în centru planul Ateneului. Bronz, diwn ..
50 mm 37).
unei
gint

contnibuţii

1896 -- MED_'\LIA PALATUL C.E.C.

Construit pe locul mănăstirii şi al hanului Sf.
tul casei de depuneri, oonsernnaţiuni şi economie
planurile arhitectului francez Paul Gottereau între
lejul punerii pietrei fundamentale a fost emisă o
tivă
34) Ibidem.
35) Colecţia M.1.B., inv 33940.
36) B.S.N.R., Buc., an. III, (1906), p.
37) Colecţia M l.B., inv. 33tl58.
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Ion cel Mare, palaa fost înălţat după
1896-1900. Cu primedalie comemora-

AV - CASA DE DEPUNERI CONSEMNAŢIUNI ŞI ECONOMIE,..
în semicerc pe 2 rînduri sus; în centru faţada palatului, la baza.
lui text: PUNEREA PIETREI FUNDAMENTALE, jos MDCCCXCVJI.
totul în oerc perlat.
Bronz, diam. 55 mm 38) (fig. 11 ).
Meda1istica a oglindit astfel în mace măsură - alături de alte·
manifest.ări plastice ale vremii noile transformări pe care Capitala,
le cunoaşte, îndeosebi în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea. Consecinţă firească s
transformărilor edilitar urbanistice prin care
trece oraşul, arta medalistică consacrată acestor probleme a consemnat unele din realiză
rile care au schimbat vechiul aspect medieval
al oraşului şi au sugerat o orientare nouă în
arhitectura lui. Desigur că pentru perioada la
care ne-am referit, exemplarele privind edificiile nou create sint relativ puţine faţă de
numărul mult mai mare de medalii emise
Vig. 11 - Medalia
Palatului CEC
pentru a comemora personalităţi ale vremii
sau e•.renimente politice.
Medalii privind .construcţii bucureştene se vor bate în număr din'
c~ ~n ce mai mare în primele decenii ale sC'OOlului al XX-lea cinel.
alătwi de piese emise pentru unele instituţii de stat, vor apare exemplare care se referă la unele construcţii partioulrare.
Meda:liile, fiind emise pentru a comemora inaugurarea edificiului
nou construit sau restaurat, constituie preţioase izvoare de informare
şi în acelaşi timp lucrări artistice.
Prin aceste calităţi ele ocupă un loc de seamă în patrimoniul
muzeistic. Muzeul de ist.orie a oraşului Bucureşti posedă în colecţiile·
sale, alături de alte obiecte muzeistice valoroase, o bogată colecţie de
medalii, din care în prezenta lucrare am înfăţişat numai o parte, acelea
referitoare la edificiile mai importante construite în Bucureşti in secolul al XIX-lea.
legendă

RESUME

La note Edifices sociaux-c11lturels et travaus edilitaires bucarestois au XIX-e
siecle refletes dans les medailles se propose la mise en valeur du lot de medailles
consacrees aux travaux edilitaires et aux constructions plus representatives bucarestoises de la seconde moitie du XIX-e siecle se trouvant dans Ies collections du.
musee.
On y fait une presentation succinte et interessante de la medaillistique bucarestoise, qui comr lete les informations comprises dans le texte des medailles, avec_
references â l'h1stoire, a l'architecturi;,, etc.

38)

Idem, inv 33835.
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UN CATALOG DE LIBRARIE DIN BUCUREŞTI
Dn; PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
de ELISABETA ANGRELOVln

Prima jumătate a secolului aJ. XIX-lea reprezintă perioada în
-·.:are cultura începe să păitrundă tot mai larg în rîndul maselor, înre~istrindu-se o creştere a publicaţiilor româneşti, fie originale fie tra·<luceri şi în special o îmbogăţire de scrieri cu caracter laic.
Imulţindu-se numărul publicaţiilor şi al cititorilor, se va simţi din
·ce î'n ce mai mult nevoia unei difuzări mai organizate a cărţilor, cit şi
„:a unor metode de a face ounoscute unui public cit mai larg de cititori,
-cărţile care puteau să-l intereseze, fie aflate în depozit, fie nou apărute.
Astfel iau naştere librăriile - prăvălii speciale unde se vindeau cărţi,
::spre deosebire de trecut cînd acestea erau desfăcute direct de tipo. grafii sau prin băcăniile şi prăvăliile de „braşovenii".
Deşi nu este în intenţia noastră de a ne ocupa de comerţul desff.şurat de librării, trebuie să amintim totuşi că în Bucureşti prima
1ibrăriie. care era ma.i degrabă un cabinet de lectură, a luat fiinţă în
anul 1826, din iniţiativa francezului TMerin de Meronville, pe looul
unde se afJă astăzi Palatul Republicii. In 1836 este cumpărată de Friedrich Walbaum 1 şi Weisse şi preluată apoi de C. A. Rosetti şi Win. terhalder 2) în jurul anului 1846.
De asemenea, din foaia de titlu a unei cărţi apărută probabil la
Iaşi în 1827 „Obiceiul de a se roşii ouă", aflăm că această carte
se
găseşte de vînzare şi „în BucuT"e?ti la Dlor I. Romano\· şi I. Popovici",
deci aioei;;ti dai aSOICiaţi se ocupau încă de pe atunci de comerţul de
·-cărţi.

tn 1833. se iau „măsuri pentru cenzură" în ce priveşte comerţul
se dezvolte prin deschiderea de noi
1850 e si tipografie) ne interesează
în mod deosebit prin catalogul nedatat al acestei librării, care face
parte din fondul de cărţi al bibliotecii Muzeului de istorie a oraşului
Bucure;;ti şi despre care putem af.irma că este printre primele cataloage de cărţi apărute în Bucureşti.
cărţi, totuşi acesta continuă să
librării, iar librăria Romanov (din

de

1)

'brar al
2)

în „Almanah al Curţii şi al Statului" din 1838, Fr. Welbaun apare ca li(p. 25).
M. Th. loaniţiu, Istoria editurii româneşti, Buc., 1943, p. 136.

Curţii,

:208
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

TXorăria Romanov ~re o suită aproape continuă de cataloage. Astfel. în 1833 apare „Catalogulu cărţiloru din libraria lui Iosif Roma1iov", 3) iar 1836 apare în tipografia lui Eliade Rădulescu, care de altfel
işi vindea cărţile în această librărie, un „Catalog pentru toate cărţile
ce se află în Librieriia D. D. Iosif Romanov şi cumpania în Bucureşti
La nr. 419 Văpseoa roşie în Uliţa Braşovenilor şi în Iaşi la D. D. Dimitrie Nica, librer; în Focşani la D. Hr. Ragi Calciu, 1836", li) Are 12
µagini şi conţine cărţi bisericeşti şi istorice, menţionate numai cu titlu,
-fără autor.
In 1837 apare o nouă ediţie : „Catalogu corţilbr ce se află în
librcrieu nc•nârieoscă a Dumnealor Iosif Romanov şi I. Popovici în
Bucureşti, in Uliţa Braşovenilor supt, num. 419, Văpseoa roşie şi la
D. Visarion Husul dela Bărătie păste drum", 5) care are 10 pagini, corespunde ca titlu cu cel aflat in colecţiile noastre, dar nu ca pciginaţie, datare şi dimensiuni.
În 1838 s-a tipărit un „Catalog de cărţile ce se află în Libreriea
Rumânească din Bucureşti a D. D. Iosif Rn.manoi• şi Comp. pe Uliţa
Sf. Gheorghe Nou în Braşoveni. 6) E cel mai mare catalog. apărut pînă
acuma, de 38 pagini, şi cuprinde 296 de titluri. cărţile fiind împărţite
în bisericeşti şi profane, şi aranjate în ordinea autorilor. Se dă autorul,
titlul. formatul, locul şi anul. O prescurtare a acestui catalog se găseşte
în „Foaie pentru minte, ini~ă şi literatură" apărută la Brao;;ov în 1838,
nir„ ll2 dtn 17 sept., la pagina 96-98, în continuarea unui articoil, şi
are titlul „Catalog, 1de cărţi ce se află la librerla Domnului Romancv
în Bucur·eşti". 7) Or.:dinea cărţilor, nedatate, pe două OOloane. este identică cu cea din catal<?gt.11 pe care-l publicăm aici, însă cărţile bisericeşti
nu sint trecute deloc 1iar o carte lipseşte. Faptul că şi în „Cr<izeta Transilvaniei" din 1842, 8 ) ·apărută tot la Braşov, se publică din căt;"ţile aflate
în librăria Romanov din Bucureşti, iar în cataloagele apămte se anunţă
jn ce loc se află de vinzare cărţile din această Hbră:rie, U;i Iaşi s0ll.l. Ilia
Focşani, demonstrează încă odată impOrtanta care se atribuie popularizării acestui nou eomerţ bucureştean.
,
ln anul 1840 apare : „Catalog pentru cărţile ce se află de .vînzare
in libreriea cea Rumânească din Iaşi, a dlui Dimitrie Nica şi ţ:umpania
3)

!arcu Dim., Bibliografia

chronologică

1873, p. 32. .

4) Theodorescu
5) Ibidem.

română....

1550-1873, ed. II, Buc.,

Barbu, Ista't,ia bibliografiei române, Buc., 1945, p. 25

6) Ibidem, p. 26.
''
7) Acest catalog împreună !cu
se află în biblioteca Acaden'~iei

cele apărute· in 1840 şi 1845 sînt singurel·~
care
R.S.R. La B.C.S„ B.C.U., Biblioteca Facultăţii
de filologie, de istorie ca şi în numeroase al.te biblioteci din Bucureşti nu se gă
seşte nici un fel de catalog,
8) In exemplarul aflat la Biblioteca Academiei, acest c:aţalog lipseşte. în nr. 2
din 12 ian. al acestei gazete f?ăs1m numai următorul anunţ ,,Librărie". D-lui Iosif
Rnmanov si companie niai deschide o prăvălie (boltă) cu cărţi româneşti, din cite
au ieşit pînă acum. Prăvălia este în colţul porţii Sfintului Gheorghe Nou în Bucureşti. Doritorii pot afla orice carte tipărită în limba românească. ln .nr. 52 din 28
decembrie al aceluiaşi an, găsim pe Iosif Romanov, librer şi Visarion Rusu librer,
abonal.i la „Gazeta de Transilvania" şi „Foaie pentru minte, inimă şi literartură".
14 -

e. 739
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-~i m Bucureşti la Iosif Romanov, Bucureşti, 1n tipograf ia Pitarului
Cst. Pencovici, 1840". De format mic - 18X 18 cm - avînd 20 de-

pa.gini, tot fără datare, începe ca şi în cat.alogul aflat în p:>sesia muzeului cu „cărţile biserice~ti". Cu mici modificări în textul ti'tlurilor şi
unele inversări în ordinea cărţilor, şi acest catalog este identic cu c.eI
din colecţiile noastre, avînd însă în plus 43 de titluri. In aceste 2 cataloage, spre deosebire de cel al muzeului şi cel din 1845 nu apare
cartea lui Vasilie Popp, tipărită la Sibiu în 1838 „Disertaţie despre
tipografiile româneşti". (cat. muzeu nr. 87).
In 1845 apare „Catalogul cărţilor româneşti, bisericeşti, istoriceşti"

tragedii, romanţuri şi pentru Scoale, atit vechi cît şi noi tipărite, ce
se află în libreria lui Iosif Romanov şi Tovărăşia din ]Bucureşti, pă
uliţa Braşovenilor, mahalaoa Sfintului Gheorghe Nou nr. 264, 1845.
iunie 30". Tot de format mic, are 20 de pagini şi ouprinde în plus
un capitol cu 314 de titluri de cărţi de şcoală, unele din aceste titluri
fiind trecute în cataloagele precedente la cărţi de teatru sau „istoriceşti". Cîteva .cărţi sint dat:lte; una apărută la la5i în 1794 demonstrează că se făcea oomerţ şi ou cărţi mai vechi.
Niciunul din aceste cataloage nu corespunde cu cel aflat în biblbteca 11nJU2Jeului, care are titlul identic cu cel apărut în 1837, însă paginaţia şi dimensiunile diferă. Are 4 pagini, textul fiind împărţit pe două
coloane, cu dimensiunile de 21,5X17,5 cm. Catalogul nu are foaie detitlu şi cuprinsul este impărtit în 3 părţi : „Cărţile bisericeşti" cu 77
de titluri, „cărţile istoriceşti cu autorii lor" - 120 de titluri, şi „cărţile
pentru Tiieatrul Naţional din Bucureşti", 35 de titlliri. In total 232 de
titluri. Clasificarea cărţilor în cele 3 părţi este 1 destul de arbitrară,
deoarece, după cum vom :vedea, la „cărţile istoriceşti" sau
pentru
„Tiieatrul Naţional", se găsesc abecedare sau cărţi de medicină.
Pentru datare ne-am folosit de faptuJ. că printre ,,eărtile istoriceşti" apar calendare pe anul 1839. Probabil că şi catalogul a apărut
Î1Il. a.niull 1839 odată cu calendarele, cum este de exemplu catalogul dih
anul 1840 în care sînt trecute oailendiare cu această dată. Considerăm
că a apăI!Ult ·in ianW. 1839, filnd astfel o suită anuală de cataloage ; ne
surprinde totuşi faptul că nu se află niciun tit1u JlOIU, deşi apăruseră
muUe cărţi noi în acel an, ci numai unele reeditări. 9)
Identificarea 10) cărţilor este destul de dificilă, ţinînd seama că
nu există an de apariţie şi nici locul sau autorul, iar titlul este adesea
9) Nr. din catalog: 27, 28, 29, 49, 176.

1

Pentru identificare s-a folosit : Bibliogrdfia românească veche, voi. I-III,
de I. Bianu şi N. Hodoş, Buc., 1899 şi vol. IVI' de Dan Simionescu, Buc., 1940 ;
Vasilie Popp, Disertaţie despre tipografiile rom~neşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor pînă la vremile n?astre, Sibiu, 1838 ; Dimitrie Iarcu,
Bibliografia chror.ologică română sau catalou generalu de cărţile române... 15501873, ediţia II-a Buc., 1873 ; George Ionescu, Spicuiri din trecutul tipografiei, cu
privire mai ales la tipografiile româneşti din diferite epoce, Buc., 1907 ; Gh. H.
Adamescu, Contrib11ţiuni la bibliografia romlinească, fasc. I-III, Buc., 1921-1928,
etc. precum şi parte din cărţile trecute în catalog. Pentru o mai uşoară urmărire
am dat numai · B.R.V., Iarcu şi uneori „Spicuiri". Am trecut numai identificarea
cărţilor apărute în Bucureşti, iar la cele apărute în alte Jocalităti la care nu figura localitatea în catalog, noi am dat şi locul de apariţie pentru a ne putea da
seama de Circulaţia cărţilor.
10)
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modificat. Pentru cărţile apărute în Bucureşti vom da toarte ediţiile,
inclusiv anul 1839, noi ne putînd şti dacă în acea librărie nu se găseau
~i cărţi mai vechi, lucru foarte posibil, deoarece începuse şi la noi încă
din trecut să se dezvolte gustul la unii cărturari de a aduna cărţi mai
vechi. De altfel librăria Romanov se ocupa cu un fel de schimb între
cărţi noi şi vechi cu Moldova şi restul 'fării Româneşti.11)
După cum am văzut, cărţile care se aflau în librăria Romanov
erau foarte diferite ca tematică, predominînd mai mult cărţile cu caracter laic, interesînd prin aceasta un public larg de cititori.
Remarcăm de asemenea numărrul mare de cărţi ·- mai mllllt de
jumătate --.., tipărite în Moldova, Transilvania, 'fara Românească, (Buzău, Rîmnic: 1 : Craiova), precum şi cărţi apănlte la Buda, Viena şi Veneţia sau St. Petersburg. Unele din ele au văzut lumina tiparului mai
intîi la SibiJU sau Buda şi apoi la Bucureşti. Acest fapt ne arată strinsele legături culturale care existau între Ţara Românească, Transilvania
~i Moldova.
Din ac.est catalog circa 45% din cărţi sînt tipărite în Bucureşti,
iar 60 de titluri se află în biblioteca M.I.B.
In acelaşi timp constatăm că numai în biblioteca l\U.B. se află
peste 100 de titluri de cărţi apărute între sfîrşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XIX-lea (inclusiv Hl39) care nu figurează în acest catalog.
Trebuie să amintim că a;oeste cataloage de librării, şi deci impMcit
şi cel aflat la M.I.B., sînt foarte importante pentru istoria cărţii în ţara
noastră, căci alături de cataloagele de biblioteci publice sau particulare, tipărite sau în 1 manuscris, şi de catal~le cabinetelor de lectură,
ele sînt primele bibliografii apărute la noi în ţară.
De asemenea, aceste cataloage indică gradul de cuJ.tW'ă al societăţii bucureştene, ce 1 anume se citea în Bucureşti în acea perioadă,
demonstrează laicizarea tiparului, prin difermţa mare între :numărul
cărţilor laice şi cele bisericeşti, arată dezvoltarea t.eatrol.ă în Bucureşti 12) prin faptul că un capitol special este consacrat pieselor de teatru pentru Teatrul Naţional din Bucureşti şi în special arată dezvoltarea tiparului românesc, mai ales cel bucureştean.
HESUME

La premiere moitie du l'(JX-e siecle est marquee par un accroissement de
l'interet accorde au livre en tant que mC>yen de repandre la culture. C'est l'epoque
de l'apparitio!l des premieres librairies et des premiers catalogues de librairies. La
librairie Romanov f! une vaste ae_tivite er. ce sens, publiant de nombreux catalogues
ă partir de 1833.
L'auteur de cet article s'occupe de l'identification des livres publies dans un
catalogue sans date de cette librafrie, ayant du paraître en 1839 et comprenant 232
titres. L'annee de parution manque, ainsi que, dans la. plupart des cas, l'auteur et
la localite, le titre des livres se trou\rant souvent modifie.
11) Ioan Lupu, Un bibliofil român din prima jumătate a veacului al XJX-lea;
căpitanul

Constantin Oltelniceanu, „Studii

şi

cercetări

de bibliografie", III, 1960,

p. 131.
12) Prin întemeierea Societăţii Filarmonice (1833), sub .conducerea lui I. He~
Jiade Rădulescu, al cărui scop principal era înfiinţarea unui teatru naţional ; prin
crearea unei şcoli de muzică· vocală, de declamaţie şi literatură (1834), ca şi prin
editarea periodicului „Gazeta Teatrului naţional" (1834), mişcarea teatrală bucu~
reşteană se întăreşte din ce în ce mai mult.
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CATALOG
şi

Cărţilor ce se află în Librieriea rumânească a Dumnealor Iosif Romanov
I. Popovici în Bucureşti, în Uliţa Braşovenilor supt Num. 419, văpseoa roşie,
şi 'la P. Visarion Rusul dela Bărăţie păste drum (1839)

Cărţile bisericeşti

:

1 1) Minee pă 12 Luni, tip. î. s. M. Neamţ.
2) Vieţile sfinţilor pă 12 Lum tip. în sf. Mânăstire
3. Vieţile Sfinţilor tip. în Bucureşti 2).
4. Triodion cu Strastie, tip. în Buda.
5.
„
„
tip. în Sf. M. Neamţul.
6. Ohtoice mare, tip. în Buda.
7.
„
„
tip. în Blaj.
8. Evanghelii tip. sf. M. Neamţul.
9.
„
tip. în Buda.
10. Apostol, tip. în Bucureşti 3).
11.
„ · tip. în sf. Episc. Buzău.
12. Penticostare, tip. în sf. M. Neamţul.
13.
„
tip. în Bucureşti 4).
14.
„
tip. în Blaj.
15. Moltvelnice, tip. în Bucureşti 5). Sibii şi Buzău.
16. Aghiasmatoriu, tip. în laşi.
17. Psaltiri mari, tip. în Bucureşti 6).

Neamţul.

I

Pentru o mai uşoară urmărire vom numerota toate titlurile.
Pentru cărţile tipărite în Bucureşti se va men.tior.a data apariţiei, tipografia, autorul, etc. „Vieţile Sfinţilor pe martie". Tip. Mitropoliei, 1835 (Iarcu p. 35).
Pe lunile aprilie-august, tipărite tot în tipografia Mitropoliei în 1836 (larcu p. 36).
Vieţile sfinţilor pe luna iulie se găseşte în biblioteca MIB. Tipogr. Mitropoliei a
funcţionat între anii 1675-1836. In 1690 se înfiinţează şi o secţie pentru tipărituri
în limba greacă. Ca tipografi cunoscuţi au fost : Antim Ivireanul, Barbu Bucureşteanul, Mitropolitul Grigorie etc. în 1851 îşi reia activitatea.
3) ,,Apostol" Buc., Tip. Mitropoliei, 1683 (Bibliografia româJiească veche, nr.
76). A mai apărut în 1743 1764, 1774, 1784, 1820 (BHV-229, 335, 384, 466, 1064).
Ediţia din 1683 şi 1784 se află în biblioteca MIB.
4) Penticostar, Buc., Tip. Mitropoliei, 1743. (BRV 232). Au mai fost ediţii
in 1768, 1780, 1782, 1800, 1820 (BRV 359, 439, 454, 627, 1079). Penticostarul din 182(t
a apărut in „Priv1leghiata tipografie a Dr. Carac;iş Clinceanul şi Topliceanul". Tipografia particulară „Privileghiata" tipografie a .doctorului Caracaş împreună cu
stolnicul Răducanul Clinceanul şi slugerul Dumitrache Topliceanul a luat fiinţă în
1817 la cişmeaua lui Mavrogheni unde fusese mai întîi tipografia grecească a fraţilor Lazari (înfiinţată în l'i89) în 1831 a fost . cumpărată de Ion Heliade Rădu
lescu, care o mută in mahalaua J:'udescu şi apoi lingă Tîrgul Moşilor în grădina
sa numită „Heliade". Penticostarul tipărit în 17611 se află în biblioteca M.l.B.
5) Molitvenic, Buc., tip. Mitropoliei 1680 şi 1729 (B.R.V. 291 (IV) şi 19:J). A
mai apărut în 1741, 1747, 1764, 1794, 1819, 1832 (B.R.V. 221, 257, 337, 57'l, ton .)i
Iarcu p. 31). Ediţiile din 1819 şi 1832 se află în biblioteca M.I B. Ediţia din 183'.?
a apărut în tipografi&. lui Heliade.
6) Psaltire, Buc., tip. Domnească a Mitropoliei. 1694 (B.R.V 96). A ţnai apă
rut în 1735, 1745, 1748, 1754, 1756, 1758, 1775, 1780, 1796, 1820, 1827, 1830 (B.R.V.
211, 245, 264, 292, 301, 309, 393, 441, 603, · 1083, 132'1, 1495). Psaltirile tipărite în
1754 şi 1820 se află în biblioteca M.1.B. Psaltirea din 1820 este tipărită în tipografia
dr. Caracaş, Clinceanul şi Toplicean:.11.
·
1)
2)
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18. P.saltiri bogate, tip. în Buzău, Sibii, Braşov.
19.
„
cu tîlc, tip. în Buda.
20.
„ . coala în 8, tip. în Sibii.
~l. Ceasoslove bogate, tip. în Braşov şi la sf. M. Neamţul.
22.
„
mic, tip. în Sibii.
23. Cazanie, tip. în Buzău.
24. Liturghii tip. în Sibii, Buzău şi Bucureşti').
25. Catavasieriu cu greceşte şi rumân, tip. in Sibii.
26. Ohtoih cu Catavasieriu, tip. în Sibii.
27. Bucoavne, tip., în Sibii şi Braşov,
28. Minunile Maicii Domn., tip. în Rîmn.
29. Infruntarea Jidovilor, tip. în Iaşi.
30. Noul Testament, tip. în sf. Mînăst. Neamţ şi în Sanct. Petersbl.,lrg.
31. Sf. Ioan Zlataust, tip. în Bucureşti 8).
32. Sf. Simiot1 Tesalonic, tip. în Bucur. 9).
33. Descoperirea Dumnezăeştilor Dogme, tip. în sf. M. Neamţului.
34. Acatiste, tip. în Sibii şi Buda.
35. Culegere a multor Rugăciuni /Buda/.
36. Pravoslavnica Credinţă, tip. în Buc. 1°).
37. Dovedire împotriva erusului Armenilor, tip. m Bucureşti 11).
38. Patima şi moartea lui Hristos în stihuri cu 11 Icoane, tip. în Sibii.
39. Invăţătură cătră Preoţi şi Diaconi, tip. în Buzău.
40. Istorie sf. despre Palistina cu o Hartă, tip. în Buda.
41. Alegere din PsE\).tire, tip. în Sibi:i.
42 Paraclis Maicii Domnului /Braşov şi Măn. Neamţului/.
43. Ohtoih grecesc, tip. în Bucureşti 12).
44. Psaltire greceşti, ţip. în Veneţie 13).
45. Sf. Dimitrie cel nou, tip. în Bucur. 14).
7) Liturghie, Buc., tip. Mitropoliei, 1680 (B.R.V. 71). Au mai fost ediţii în
1728, 1741 (tip. Şcoalei Văcăreştilor), 1742, 1747, 1780, 1797 (B.R.V. 146, 220, 226,
254, 432, 610). Liturghiile din 1728, 1741 şi 1747 se află în biblioteca M.I.B. în afară
de acestea mai sînt în aceeaşi bibliotecă 2 Liturghii tipărite în 1746 şi 1792 r.are
nu figurează în B.R.V.
B) Sf. Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, trad. de Şerban şi Radu (Greceanu),
Buc., tip. Mitropoliei, 1691 (B.R.V. 91). S-a mai tipărit în 1746 şi 1827 (B.R.V. 248.
1312).
9) Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, Voroavă de întrebări şi răspunsuri
întru Hristos, Buc., tip. Mitrop~liei, 1765. (B.R.V. 344). Se află în bibl. M.I.B
10) Pravoslavnica învăţătură, Buc., tip. Mitropoliei, 1794 şi 1815 (B.R.V. 581
şi 874). în 17-15 şi 1827 apare Pravoslavnica mărturisire (B.R.V. 244 şi 1323).
11) Dovedire împotriva eresului Armenilor Buc., [Tip. Mitropoliei) 1824.
(B.R.V. 1207) G. Ionescu, op. cit., 'JJ. 80 dă o ediţie şi în 1826 iar !arcu, op. cit.,
.
p. 27 şi V. Popp op. cit., p. 67 şi în 1825
12) Ohtoih ce se zice elineşte şi „Parachitichi", Bucureşti, tip. Mitropoliei,
1774 (B.R.V. 338). O ediţie din 1792 (B.R.V. 557) tipărită în aceeaşi tipografie se
află în bibl. M.LB.
!3) To juhozuturin Psaltirion David, Veneţia 1817. Acest exemplar se află
în biblioteca M.I.B.
14) Slujba cuviosului Dimitrie de la Basarabov, Bucur, tip. Mitropoliei 1770
(B.R.V. 424). Mai sînt ediţii în 1801, 1828, 1832 (B.R.V. 642, Iarcu p. 29 şi 31) Edi~iile din 1801 şi 1828 se află în biblioteca M.l.B.
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46. Pravilă pentru Ispovedanie, tip. în Rîmn.
47. Paraclis Sf. Haralambie şi Mina /Braşov/.
48.
„
la morţi năpraznice.
49. Catehismul de F. Aaron, tip. în Buc. 15).
50. Apocalipsisul Sf. Ioan, tip. în Buda.
51. Cărticica bunelor Năravuri, t. î. Sibii.
52. Ecstract din vechiul Testam., t. î. Sibii.
53. Cunoştinţă de Dumnezeu de Efrosin Poteca, tip. în Buda.
54. Enhirid sau mînelnic, tip. în Bucur. 16).
55. Cîntări de Stea, tip. în Bucureşti 17).
56. Cărticica pentru taiearea Sf. Ioan, s. Efrem Sirul în 3 1Tom. tip fo
S. M. Neamţul.
57. Evanghelie in 4 coala, tip. în Buzău.
58. Oglinda inimii cu 10 figuri, tip. în sf. Mitrop. tB).
59. Biblii mari, tip. în Blaj.
60.
„ în 4 coala, tip. în Sanct. Petersb.
61. Psaltichii în 3 Tom., tip. la Viena.
62. Docsastario grecesc, tip. în Bcureşti) rn).
63. lnvăţături creştineşti, tip. în Blaj.
64. Mina Sf. D. Damaschin, tip. în Iaşi.
65. Vieaţa Sf. Vasilie şi Vămile Văzduhului, cu o icoană 21>).
66. Rabi Samoil Mustrătoriu rătăcirii jidoveşti, tip în Buzău.
67. Povăţuire cătră cel ce să pocăeşte, tip. la Buzău.
68. Teologia Sf. Ioan, tip. în Iaşi.
,
69 Sf. Grigore Nazaenzinean, tip. î Buc. 21).
70. Cuvinte 10 pentru Pronie, tip î Buc. 22).
71. Istorie Sf. cu un Catehism de P. Efrosin Poteca 23).
72. Istoriea sfîntă de Jiean /Sibiu/.
73. Catehism, tip. la Iaşi.
74. Funiea întrestă, tip. la Iaşi.
75. Prohod Domnului, tip. la Buzău.
76. Sfinţirei ape în 3 limbi s. r. gr. /Buda/.
77. Polieleul la toate Praznicile, tom. al 2-lea de Peontichie /Buda/.
15) Fl. Aaron, Catehismul omului creştin, morlil şi social Buc., tip. lui Eliade,
1834, (Iarcu p. 35) Ediţia a II-a în 183G. Ed. Şcoala de la Sf. Sava (!arcu p. 41).
1'3) Enhiridu, adică mînelnicu al prai,osl. Creştinu, de AL Sturza, din elin, de
Efr. Poteca, Bucureşti, tip. Eliade 1832 (!arcu p. 31) Se află în bibl. M.1.B.
17) Anton Pann, Cîntări de stea, Bucureşti 1822 (B.R.V. 1161) O editie şi în
1830 apărută în Privileghiata tipografia lui Clinceanu şi Toplicean11l (!arcu p. 30).
18) Oglinda omului din intru de Nicolae şi Ioan Bîtcoveami, Buc„ tip. Mitropoliei, 1835, (!arcu p. 35).
:
19) Lambadaire P. Scurt Doxastar, Bucureşti, tip. de curînd întemeiată (a
lui Petre Efesul), 1820, în greceşte CB.R.V. 1095).
20) Viaţa Sf. Vasilie cel Nou, Râmnic, 1816 (B.R.V. 925) A doua ediţie apare
la Bucureşti în 1819 în Tipogr. Riiducanul Clinceanul şi Dwnitrache Topliceanul
(B.R.V. 1050).
21) Grigore din Nazianţ, Cuvint pentru 1Jreoţie, Buc„ 1821 (B.R.V. 1121).
22) Theodorit, Cuvinte zece.„ trad . .de Mitrop. Grigore, Bucureşti, tip. Mitropoliei 1828 (B.R.V. 1380).
23) Tip. în Buzău în 1836. Se află în biblioteca M.I.B.
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CARŢILE ISTORICEŞTII

CU AUTORII LOR

78 (1) Telemah în 4 tom. de Gr. Pleşoean 24 )
79 (2) Numa Pombilie î 2 tom. de A. Beldim. /Iaşi/
.SO (3) Tragodia lui Orest, de Idem /Buda/
81 (4) Plutarh în 2 Tom. de Nicola Niculoe /Buda/
82 (5) Prunci părăsiţi de I. Teodorovici Paroh. /Buda/
83 (6) Teofron, de Idem. /Buda/
84 (7) Sadin sau Ursitoarea. de C. Căpăţînean /Sibiu/
.85 (8) Mitologhie, de idem. /Craiova/
86 (9) Mărimea Romanilor de Idem /Craiova/
87 (10) Di~rtaţie despre tipografiile româneşti în Ardeal, Ţara român.,
MolllJ.ova ş.a. de Vasilie Popp 2.5) /Sibiu/.
88 (11) Abeţedare, de Grigore Pleşoean /Craiova/ .
.89 (12) Abeţie moral cu Icoane de Idem. /Sibiu/
.90 (13) Aneta şi Luben, de Idem 26).
91 (14) Gramatica f.r., de Idem. 27)
92 (15) Dialog f.r., de Idem /Craiova?/
:93 (16) Gramatica grecească terpsitea
94 (17)
„
rumânească, de Iliad. 28)
95 (18)
„
de I. Pop 29)
96 (19) F.ol.ogarion grecesc
97 (20) Cele intii cunoştinţe, de Gr. Pleşoean 3o)
98 (21) Culegere clin lung, de G. Mercovid 3 1)
99 (22) Istoriea un~ersală în 4 Tom, de Egumen sf. Ioan 32)
100 (23) Cărindariu ~ 140 de ani cu zodiile tui 3<-)
101 (24)
„
pă 100 de ani /Buda/
102 (25) Gromovnicul', lui Eraclii Impărat 34)
24) Telemahu (întîmplările

lui) în 4 tomuri, trad. de Gr. Pleşoianu, cu stampe,
tip. lui Eliade, 1831 (!arcu p. 30) Se află în Bibl. M.I.B.
25) Se află în Bibl. M.I.B.
.
26) Marmontel, Aneta şi Luben (Bucureşti) 1829, trad. de Gr. Pleşoian
{B.R.V. 142î). Nu e!>te indicată tipografia, în schimb este anunţat în foaia de titlu
că se vinde la „libreria D. George Petrovici din Bucureşti Ungă Bărăţie". Este
dintre primele librării bucureştene. Mai tîrziu în 1836 George Petrovici apare aso·cial cu Iosif Romanov
,
27) Fournier M., Gramatica franţuzească, trad. de Gr. Pleşoianul (Bucureşti?)
1830, (B.R.V. 1482). Ed. II, Buc .• tip. lui Eliade, 1834 (!arcu p 34).
28) Eliad I. (Rădulescu) , Gramatica românească. /Sibiu/, 1828 (B.R.V. 1366).
Se află în biblioteca M.I.B
'
20) Gramatica română pen~ru clasele începătoare, ed. I de Ioan Pop, Buc,
tip. lui Eliade, 1835 (!arcu p. 34): Edi(ii şi în 1836 şi 183î (!arcu p. 36 şi 38).
30) Prima ediţie probabil în Craiova 1828 (B.R.V. 1377) O altă ediţie în
1
Bucureşti la 1833 (B.R.V. 1377 şi . lnrcu p. 32). Prelucrate după P. Blanchard.
31) Nopţile lui lung (culegeri) din franc. de Sim. Marcovici, Buc. 1831 (Iarcu
p. 31) In „Spicuiri" apare ca tipărită la tipografia lui Eliade (p. 109). Ediţia a II-a
tiparită în tipografia lui Eliade în 1835 (!arcu p. 35) se află în Bibl. M.I.B
32) Atanasie Staghiritul. Prescurtarea istorii universale, trad. de Grigorie,
egumenul m-rei Sf Ioan din Bucureşti. 4 vol. Bucureşti (Privilegiata tipografie)
1826-1327 (tom. III-IV în 182î) (B.R.V. 1278). Se află în biblioteca M.I.B.
33) Calendar pe 140 de ani (1816-1956) ((Bucureşti)) 1823 (B.R.V. 1175) şl
/Iaşi/, 1823 (B.R.V. llî5 a). Se află în bibl. M.I.B.
34) Gromovnic (Bucureşti), 181î, (B.R.V. 941).
.Bucureşti,
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103 (26) Cărindare pă anul 1839 3:;)
104 (27) Istoria lui Arghir, de Ioan Barac /Sibiu şi Braşov/
105 (28) Piram şi Tizbe, de Vasile Aaron. /Sibiu/
106 (29) Anul cel mănos, de Idem. /Sibiu/
107 (30) Istoria lui Sofronim şi Harite, de Id. /Sibiu/
108 (31) Leonat din Longobarda, de Idem. /Sibiu/
.109 (32) Indreptătoriu beţivilor, de A. Pan
110 (33) Cîntece Lumeşti, de Idem. 36)
111 (34) Harta Poştelor din Româniea, de Grig. Pleşoean
112 (35) Călătorie lui C. Golesc, de însuşi El. /Buda/ 37)
113 (36) Gramatică grecească şi rusască
114 (37) Abeţedariu rusesc şi rumânesc /Iaşi/
115 (38) Vieaţa şi pildele lui Esop /Sibiu/ (Buda).
116 (39) Istoriea lui Alecsandru Machidon /Sibiu/
117 (40) Războiul Franţezilor î Rusiea de C1uceriu Paraschiva; 38)
118 (41) Bătaea Franţezilor la Drezda /Buda/
119 (42) Luarea Paflizului /Buda/
120 (43) Fabulile lui Tichindeal, de D. Tichind. 39 )
121 (44) Istorie pentru începutul Rumânilor î Dachieâ, de Petru 11.aeru 4 n)
122 (45) Învăţătură pentru vermii de mătase. /Buda/
·~
'
123 (46) Cartea lui Dion Filosof. 41 )
124 (47) Iconomiea de cîmp. /Buda/
125 (48) Invăţătură de a prăsi cartofi.
126 (49) Caligrafia lui G. PP. 42)
127 (50) Invăţătură pentru curăţenie Dinţilor, de Dan Tist. 43)
128 (51) Istorie a 4 Corăbieri ruseşti.
:
129 (52) Carte de Doftorie şi ori ce meşteşug, de Abţi 1'7aşa
130 (53) Istoriea Sindipi Filosof, /Sibiu/
·
131 (54) Floarea Darului 44)
132 (55) Invăţătura cotului de buţi 4;;)
în

35) Calenda1'iu populariu, an II, ((Bucureşti)), tip. Walbaum, 1839
Bucureşti a mai apărut Călindaraşiu pe 183!! şi tot î:i. 1839 un

(larcu p. 42)Calendar la

Buda (larcu p. 42), lip. Z. Carcalescbi.
36) Poesii deosebite şi cîntece de lume, de Anton Pann, Bucureşti, 1831
(larcu p. 30). Dă şi o ediţie în 1837 (p. 38).
37) Se află în biblioteca M.I.B.
38) Oştire Franţezilor în Rossia, Bucureşti, in Privelegiata Tipografie, 1826·
(B.R.V. 1286). Se află în biblioteca M.1.B.
39) Ed. I la Buda în 1814. Ediţia a II-a la Bucureşti în 1838, Ed. de Eliade
şi Romanov (larcu p. 39) Se află în Bibl. M.I.B.
'.·
40) Ed. I la Buda 1812. Ed. II-a la Bucureşti, tip. lui Eliade, 1834 (Iarc•1
p. 33). Se află în bibl. M.l.B.
41) Dion Filosoful, Cuvinte, trad. de Ianacl~e Papazoglu, Bucureşti, Privelegiata Tipografie, 1825 (B.R.V. 1239).
42) Caligrafic de G. Popp, Bucureşti, Tip. Eliade, 1832 (Iarcu p. 32) Mai e
o ediţie şi în 1834.
43) Saligher I. (Dantistul) Povăţuire pentru curăţenia gurii, Bucureşti, PriYilegiata Tipografie, 1828 (B.R.V. 137!:1).
44) Floarea darurilor (Tip. de Antim Ivireanul) Snagov, 1700 (B.R.V. 119}
Alte ediţii la Bra~ov şi Sibiu.
45) lnvăţătură pentru măsura cotului (Bucureşti), Tip. Mitropoliei, 1795 WdII) (B.R.V. 588) Ed. III în 1824 (B.R.V. 1288).
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133 (56) Suppunere la Monarh /Buda/.
i34 (57) Istoriea Cnezului Mencicov, sau jucăreoa Norocului din vremea_
lui Petru cel Mare, de Protoerei Lazăr Asache. /Iaşi/
135 (58) Engolpion de aur, de Gr. Pleşoean. /Sibiu/
136 (59) Risipirea din urmă a Ierusalimului. de I. Barac 46)
137 (60) Caracteruri compuse, de Parizu M 47 )
138 (61) Halema în 4 Tom. de J. Ger. Gorjan. 48)
139 (62) Heromandie sau gîcire pă palmă. /Sibiu/
140 (63) Armetică de începători, de G.P.P. 49 )
141 (64) Armetica lui Franchior, de I. Iliead 50)
142 (65) Elemente de fik>sofie morală, de C. Golesc 5 1)
J43 (66) Invăţătură de muilcte ştiinţe cu întrebări şi răspunsuri din Biblie/Sibiu/
144 (67) Istoriea Impărăţii Rusăşti în 2 Tom. 52)
145 (68) Robinzon Cruzos. în 2 Tomuri. 53)
146 (69) Deprinderi la cetit, de G.P.P.
147 (70) Dascal de limba f.r., de I. G. Gorjan M)
148 (71) Moartea lui Avel, de A. Beldiman "5)
149 (72) Abeţe greco-roman, de Gr. Pleşoean 56).
150 (73) Elemente de Geografie, de F. Aron 57)
151 (74) Dregătoria bunii creşterI, de D. Bojinca, /Buda/
152 (75) Anticele Romanilor, î 2 Tom, de Idem. 58).
153 (76) Oglinda sănătăţi şi a frumuseţii, de D. Ştefan. 59)
154 (77) Oglinda noroculuT.
155 (78) Hristo~tie au Şcoala moral., de A. Pan. 60)
4G) Barac Ion, Risipirea Ierusalimului, Bucureşti, Tip.
Mitropoliei, 1821'".
(B.R.V. 1112) Se află în bibl. M.I.B.
47) Momuleanu Paris, Caracteruri, Bucureşti, Tip. de: la Cişmeaua lui Ma-·
vrogi'J.eni, 1825 (B.R.V. 1241).
48) Apărută la Sibiu în 1835-6 (Iarcu p. 35, 36) Se află în bibl. M.T.B.
49) In bibl. Academiei se afla o ediţie din 1832 tipărită în Bucureşti, şi alta
la 1835, f.l., de Ceorge Popp.
50) Aritmetica raţională, din Francoeur, de I. Eliad, Buc., Tip. Eliade 183z-·
(!arcu p. 31).
51) Vamva Neofit, Elementuri de filosofie morală, traducere de Radovici
Constandin din Goleşti, Bucureşti, tip. de la Cişmea, 1827 (B.R.V. 1307). Se află<
în bibl. M.I.B.
52) Apărută la Iaşi în 1832-33 Se află în Bibi. M.J.B.
53) Idem, in 1835. Se află în Bibl. M.1.B.
54) Dascălu pentru limba franc. de I. Ger. Gorjan, Bucur„ Tip. lui Eliader
1832, (Iarcu p. 32) Se află în Bibl. M.1.B.
55) Apărut la Buda in 1818. Se află în Bibl. M.I.B.
56) Pleşoianu Gr. şi Gheorghie Librier, Abeţedar greco-român, Bucureşti, 1825 ..
(B.R.V. 1244). Manole Vasile dela Tipcgrafia la Cişmea scoate o nouă ediţie ÎTh
1827 completata şi cu limba bulgară (B.R.V. 1317) iar în 1834 apare ediţia a III-a
în tipografia lui Eliade, numai greco-român (!arcu p. 33) Această ediţie se află
in Bibl. M.1.B.
57) Elementuri de geografie, de Aron Florian, Bucureşti, Tip. lui Eliade, 1834
(Iarcu p. 33).
58) Tip. la Buda în 1832-33. Se află în Bibl. M.I.B.
59) Piscupescu, St. V. Oglinda sănătăţii, Bucureşti, Tip. de la Cişmea („la
care se ~i află de vînzare"), 1829, (B.R.V. 1425) Se află în bibl. M.l.B.
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:156 (79) Antropologhie de Vasici Doft.oru. /Buda/
157 (80) Prescurtare din Petru Maeru. /Buda/
158 (81) Cărindario pă anul acesta în care să cuprind toate fapt. muer.
celor rele.
159 (82) Hrison Engolpion. /laşi/
160 (83) Povăţuitori tinerimi. /Buda/
161 (84) Tremnicul cel mare de semn omeneşti. /Iaşi/
162 (85) Pavel şi Virginea, tip, în Iaşi
163 (86) Adunare de pilde filosofeşti. /Rîmnic, Sibiu, Buda/
164 (87) Povăţuire pentru Holera 61)
165 (88) Starea de acum din oblăduirea geograficească politicească a Prinţipatului, Ţării rumâneşti şi al Moldovei. /Buda/
166 (89) Apologhie 62)
167 (90) Retorica, de S. Marcovici. 63)
168 (91) Inţelepte şi frum. Istorii de năravuri.
169 (92) Filosof. Indiean sau mijloc de a trăi C'ineva ml felicit în soţietate,
de D. Jiean. 64 )
170 (93) Păstrătoriu Pruncii de Ioachid. 65)
171 (94) Uniforma Feldmareşalului Velincton /laf1i/
172 (95) Istoriea Ţării rumâneşt~, în 3 Tom., de F. Aron 66).
173 (96) Geografiea, de I. Geanili 67)
174 (97) Vocabulari grec, f.r. de G. Apostol 6!!)
175 (98) Mijloc şi leacuri de ciumă, de D. Ştefan. 69)
176 (99) Scurtare de Gramatică f.r. de Arist. 70)
177 (100) Caligrafii de Idem. franţuzeştii
178 (101) Vestita Cometă a an. 1843, de I. Sibin /Buda/
60)

Hristoitie seu

şc6la

moravurilor, din grec. în versuri de Anton Pan. Bucur.

Tip. lui Eliade, 1834 (!arcu p. 33).
61) Povătuiri pentru holeră Bucureşti, 1829, foaie volantă (B.R.V. 1465) şi
(povăţuiri pentru) Buc„ Privilegiata Tipogr. 1831 (!arcu p. 31).
62) Prima ediţie la Mănăst. Neamţului în 1816. Ed. a II-a în Bucureşti „în
din nouă făcută tipografie a Dlor Clinceanul„., 1819 (B.R. V. 1030).
63) Curs de retorică de Sim. Marcovici, Buc., tip. lui Eliade, 1834, (Iarcu

Holera
·cea

.P· 33).

64) Ed. I-a apărută la Bucureşti în tip. lui Eliade în 1835 (!arcu p 34) Ed
JI-a la Sibiu. E după Lord Chesterfield.
65) Apărută în Sibiu în 1835. Se află în bibl. M.I.B.
66) Istoria Princ. Ţării Rumânesci, t. I de Aaron Florian, a doua oară Buc„
"Tip lui Eliade, 1836 (Spiciuiri p. 117). In 1837 apare tom. II (!arcu p. 37) iii !n
1838 tom. III (!arcu p. 39) Se află în bibl. MIB.
67) Geografia istor., astrom., natur. şi civ„ a contin. în genere şi a Romdniei în parte de Iosif Genilie, Bucureşti, Tip. lui Eliade 1835 (!arcu p. 34) Se află

_în bibl. M.1.B.

'

de G. Ap. Scalistira, Bac„ Tip. lui Eliade 1835,
·Oarcu p. 35) Se află în bibl. M.l.B.
60) Piscupescu St. (Dr.) Mijloace de ocrotirea ciumei, Bucureşti 1824 (B.R.V.
1219) In „Spicuiri" (p. 104) apare că a fost tipărită în privelegiata tipografie de la
-Cişmeaua lui Mavrogheni a Dr. Caracaş, Clinceanu şi Topliceanu. Pe foaia de
titlul este anunţat că se află la C. Vasilie, legătorul de cărţi, în Hanul SE.
-Gheorghe cel Nou.
70) Gramatică Fr. rom. (prescurtată) de C. Aristia, Bucureşti, Tip. lui Eliade,
1835 (!arcu p. 35. !arcu du o ediţie şi în 1839 (p. 42).
68) Vocabular fr. Grec. rom.
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179 (102) Adelaida sau păstoriţa alpicească. /Sibiu/
180 (103) Istorii bibliceşti cu întrebări. /Buda/
181 (104) Gramatică nemţască rumânească. /Viena, Sibiu, Bva5ov/
182 (105) Diealo.g nemţ. şi rumân, de M.D. 71)
183 (106) Biblioteca, de Zaharie Karcalechi. /Buda/
184 (107) Almanah Statului. 72)
185 (108) Alese şi frumoase Istorii morale. /Buda şi Braşov/
186 (109) Oglinda Statu1ui şi sfinţirea Steaguri11. MiliţiI Tării rum. de P.
Temp. /Braşov/
·
187 (110) Hronic Moldovlahilor, de Cantimir 73
188 (111) Cărindare pă 10 ani
189 (112) Culegere de înţelepdune 74
190 (113) Beltodor şi Beltodino /Sibiu/
191 (114) Relaţiile lui Stirbei 7&)
192 (115) Vechiul şi noul gicitorio. 76)
193 (116) Tîlc viselor. 77)
194 (117) Obiceiul de asă împilrti Oaă roşii la Paşti. 78)
195 (118) Mitologhica Ruşilor de A Geanoglu 79)
196 (l 19) Vestitele Viteji ale lui Mihaiă Vodă, în stihul. /Iaşi/
197 (120) Hotărîrea plăcută L:ameh şi Ziil.a de T. Pa!adi. so)
CARŢILE

PENTRU TIIEATRU

NAŢIONAL

DIN

BUCUREŞTI

198 (1) Gramatica poezii 01)
199 (2) Bărbat bun şi fămeea bună care sint prea putine. 82)
200 (3) Mahomet sau Fanatismul, de I. Iliead. 83)
Maximil Drocu, 1837 (Iarcu p. 38) - Dialoguri româTip. lui Eliade (probabil) 1837 (Spicuiri p. 121).
72) Almanahul Statului, pe 1836, Anul I, tip de Z. Carcalechi Ia Buda (Iarcu
-p 37). Almanahul Curţii şi al Statului pe 1837 tip. de Carcalechi în Bucureşti
Tip. Walbaum ca şi cel pe 11138. Ambele 5e află în bibl. M.I.B.
73) Tip. la Iaşi în 1835-1836. Se află în bibl. M.I.B.
74) Darvari N. Dim Culegere de inţelepciuni, trad. de Iancu Nicolae Moldovean, Bucureşti, în privilegiata tipografie, 1827, B.R.V. 1306). Se află în biblioteca
M.I.B.
75) Relaţie despre lucr. Departament. treb. biser. presentate Obs. Adunări
la 16 Noembr. 1834 de B. D. Stirbei, Bucureşti, Tip. lui Eliade 1834, (Iarcu p. 35)
Se află în bibl. M.1.B.
7G) Lesviodacs A. Geanoglu, Vechiul şi noul ... ghicitor după Martin Zadeca,
1836, Tip. în oraşul .lumii [ = Bucareşti] (Bibl. Academiei).
77) Tîlcul viseloru după Martin Zadeca Sviţ. de A. Gianoglu Lesviodacs,
Bucureşti 1836 (Iarcu p. 36).
78) Obiceiul de a se roşi ouă -.Iaşi„ 1827 (.B.R.V. 1321) Pe foaia de titlu este
anunţat că: „să află de vînzare în Bucureşti, la d-lor I. Romanov şi I Popovici".
79) Noaptea şi diua Rosiei seu Mitologia slavon. şi creŞtinarea Zoru de A. G.
Lesvidas, Bucureşti 1836 (Iarcu p. 36).
80) [Bucureşti], 1837 - (Bibl. Academiei).
81) Reguli sau Gramatica poezii traduse în româneşte de I. E. Bucureşti 18:n
(Popp p. 68, Iarcu p. 30). Iarcu arată că ar fi apărut în Tip. lui Eliade iar în „Spicuiri" în privilegata tipografie (p. 107). Iarcu dă o ediţie şi în 1832, (p. 32).
82) Bărbatul bun şi femeia bună, din Marmontel, de I. Eliad în Buc., Tip,
lui Eliade, 1832 (Iarcu p. 31).
·
83) Fanatismulu seu Moamed proorocul, din Voltaire, tragedie în 5 acte, de
Ioan Eliad, Buc. Tip. Eliade, 1831 (Iarcu p. 152).
71) Dialoguri rornânesci,

no-nemţeşti

de M.D„

Bucureşti,

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

219

201 (4) Amfit1·ion 84)
202 (5) Lord Biron, partea 1 şi 2, de Idem. 86)
203 (6) Culegere de proză şi poezie, de Idem. 86 )
204 (7) Poeziile, de I. Văcărescu! B1)
205 (8) Regul, de Idem, 88)
206 (9) Eraclie, de I. Ruset. 89)
207 (JO) Ermiona de I. Văcărescu!. 00)
208 (ll) Preţioasele de I. Ghica. 91)
209 (12) Şeful nărod de Niţăsoul. 9 2)
210 (13) Bădăran boerid, de I. Voi.nescul. 9 ~)
211(14) Regulamentul organic. 94)
212 (15) Proectele obşteşti Adunări pă an. 1831, 1832, 1833, 95)
213 (16) Triumf virtuţi, de S. Marcovicl 96)
214 (17) Vicleniile lui Scapin, de C. Rasti. 97)
215 (18) Sgîrcitul de S. Ruset. 98)
216 (HI) Operile lui Cesar Bolean. 99)
217 (2fl) Saul, poezie, de C. Aristie. lOO)
84) Amfitrion (din Moliere) de I. Eliad, comedie în 5 acte, Bucureşti Tip'.
Eliade, 1835 (larcu p. 34).
85) Din Operele lui Lord Byron, traduse de I. Eliade, tom. I (1837), tom.
IJ (1839), Buc., Tip. lui Eliade. (In Spicuiri vol. II apare tot în 1837). Se află în
bibl. M.I.B.
dG) Apare în Buc. în Tip. lui Eliacle în 1836. (larcu p. 36).
87) Văcărescu Ion, Poezii alese «Bucureşti» 1830, (B.R.V. 1504). ln „Spicuiri"
apare că a fost tipărită la Cişmeaua lui Mavrogheni (p. 106).
8B)Regulu tragedie în 5 acte de Iancu Văcărescu, din H. von Collin, Bucureşli, Tip. lui Eliade 1836 (!arcu p. 36).
89) Eraclie dh Corneil, trag. de Iancu Roset, Buc., Tip. lui Eliade 1831
(Jarcu p. 3(1) Se află în bibl. M.I.B.
90) Ermiona seu miresa lumei cei-lalte, din Tigler, dramă în 5 acte, de
I. Văcărescu, Buc., Tip. lui Eliade, 1834 (larcu p. 33).
91) Preţioasele din Moliere corn. 1 act. de I. D. Ghica, Buc, Tip. lui Eliade
1835, (larcu p. 34).
92) Şeful Nerod, din Cotzebue, farsă b 1 act, de G. Niţescu, Buc„ Tip. lui
F.Jiade, 1835 (Iarcu p. 34).
93) Bădărenul boerit (Dourgeois gentilhomme) din repertoriul Teatrului Naţional, din Moliere, comedie în 5 acte, tradus de Căp. I. Voir,escu II, Buc., Tip.
lui Eliade 1835 (IarC'U p. 34) !arcu dă o ediţie şi în 1836 (p. 35) Ediţia din 1835
se află în bibl. M.I.B.
94) Regulamentul organic, 1832, ed. Officiale, Bucureşti, Tip. lui Eliade 183:?
(larcu p. 31) Se află în bibl. M.I.B.
95) Ale obişnuitei Obşteşti Adunări pe 1831 (larcu p. 30), Ale obişnuitei Obş
teşti Adunări, lucrări 1831-1832, ed. oficială, urmată de un regulament, Bucureşti,
Tip. lui Eliade, 1832 (larcu p. 31) Proiecte pe 1833, ed. oficială, Buc„ Tip. lui
Eliade, 1833 (!arcu p. 32) Toate se află în bibl. M.I.B.
96) Viaţa contelui de Comminj sau triumful virtuţii «Bucureşti„ 1830 (B.R.V.

1497).
97) Vicleniile lui Scapin, clin Moliere, corn. 3 acte, de C. Rasti, Buc., Tip.
lui Eiiade, 1836. (!arcu p. 36) Se află în bibl. M.I.B.
98) Sgîrcitulu din Moliere, corn. 5 acte de I. Rosetu, Buc., Tip. lui Eliade,
1836 (larcu p. 36) Se află în bibl., M.I.B.
99) Meditaţii, opere originale de Cesar Boliac, Buc., 1835 (!arcu p. 35) Se
află în bibl. M.I.B.
100) Saul după Alifieri, trag. în 5 acte, tip. de C. Aristia, Buc., Tip. lui Eliad
183G (!arcu p. 36) Se află în bibl. M.I.B.
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218 (21) Văduva vicleană de C. Moroiu 101).
219 (22) Triumf amorului, de Vintărhalter. 102)
220 (23) Ahter fără voe, de Idem. 103)
221 (24) Gemeni din Bergarn, de proporgicul Florescu Fiiul. 104)
222 (25) Siciliean, Amor zugraf, de Burchi. 105)
223 (26) Grădinarul orb, de I. Văcărescu! 106)
224 (27) Poeziile lui G, Asache. /laşii
225 (28) Trizeci de Anni un jucătoriu de cărţi, de C. Negruţ. /laşi/
226 (29) Descrierea apelor minerale din Prinţipat Moldavii.
227 (30) Pravila pămîntului, de D. Caragea vv . 107)
228 (31) Filosoful ş.i. Indiianul. 100)
229 (32) Instrucţie înscurt de Prinţipurile Iegieismului, sau Asistemi
Morizoniane, şi de întrebuinţarea Doftorii universală de vegetalurJ, /Iaşi/
230 (33) Culegeri din autorii Clasici.
231 (34) Noul Erotocrit, î 5 Tom. de A. Pan. 1°9 )
232 (35) Istoriia împărăţii turceşti, de A. Geanog.

101) Văduva viclcnă, de la Goldani, corn. în 3 acte, de C. Moroiu, Buc. Tip.
lui Eliade, 1836 (!arcu p. 31l).
102) Triumful amorului şi actorul fără voe, din repert.
Teatrului Naţional,
comedie vodevilă ir. 1 act, tip. de Vinterhalder, Buc., Tip. lui Eliade, 1836 (larcu
p. 36) Se află în bibl. M.l.B
103) Vezi mai sus: Triumful amorului.
1114) Gemenii din Bergam, din Florian, comedie în 1 act, de I. Florescu Buc.
Tip. lui Eliade, 1836 (!arcu p. 36). Iareu dă data de 1835.
105) Sicilianul sau amorul zugrav, din Moliere, comedie în 1 act, de I. Burchi,
Buc., Tip. lui Eliade, 1835 (!arcu p. 35) Ediţie şi în 1836 (!arcu p. 36).
106) Tipărită în Blaj în 1836. Se află în bibil M.I.B.
107) Legiuirea lui Caragea, Buc., în privilegiata tipografie de la Cişmeat; lui
Mavrogheni 1818 (B.R.V. 983) Ed. II de Sim. Marcovici a apărut în tip. lui Eli'lde
la 1838. (!arcu p. 40) Ed. I-a se află în bibl. M I.B.
108) Filosofulu Indianu, seu midloculu d'a trăi mai feriictu în societate de
D. Jianu, Buc., Tip. Eliade 1835 (!arcu p. 34).
109) Apărut în Sibiu în 1838. Se află în bibl. M.I.B.
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PROIBCTE DE CONSTRUIRE A UNUI LOCAL AL PRIMARIEI
ORAŞULUI BUCUREŞTI

de DORINA CIRSTEA.

ln urma unirii Moldovei cu Ţara Românească. oraşul Bucureşti
a devenit Capitala stlatului român modern.
Imprejur.area aceasta a stimulat dezvoltarea Eucure~tilor sul;> toateaspectele: economic, demografic, administrativ, cultural etc. Astfel, s-au.
complicat treptat şi problemele administriaţiei locale, ale organizării vieţii
orăşeneşti, sub celle mai diferite forme. Aceasta a făcut să crească rolul
putenii locale şi să devină tot mai necesară perfecţionarea sistemului de
conducere a oraşului-capitală.
La 1/13 iulie 1864 a fost promulgată Legea comunală, întocmită
de M. Kogăiniceanu. 1) Legea a înlesnit mruillt evoluţia oraşelor româneşti.
pe făgaş.ul capitalismului şi a oontribuit la modernizarea acestora. Puţină
vreme mai tîrziu, la 7 aJUgust 1864, a luat fiinţă şi Primăria oraşului
Bucureşti. 2)

Noua instituţie s-a consolidat,
întărit în a doua jumătate a seoolu:lui
a oraş.Uilui Bucureşti.

In atari

condiţii

-

şi

rolul ei a crescut, prestigiul i s-a.
trecut, pe măsura d~zvoltării însăşi

într-o vreme în care multe instituţii culturale·
îşi face loc şi ideea

îşi ridică în Bucureşti clădiri proprii 3) edificării unui palat al Primăriei Capitalei.

de stat

In această privinţă, pentru a reconstitui preocupările şi eforturile·
municipalităţii şi edililor oraşului Bucureşti de a clădi un edificiu al
primăriei, sînt utile materialele aflate în patrimoniul M.I.B. depozitul
secţiei de istorie modernă, într-un dosar cu titlul „Chestiunea Palatului

Comunal. Litigiu arh. Antonescu-Mincu", cu nr. de inventar : 73.604. In.
dosar sînt cuprinse : 3 numere din „Monitorul comunal", organ oficial al
Primăriei oraşului Bucureşti (nr. din 24 februarie 1913, 22 septembrie
1) Monitorul Oficial 1864, nr. 75, p. 341-346.
2) Istoria oraşuhii Bucureşti, vol. I, Buc. M.1.B., 1965, p. 296.
3) Intre 1883-1885 a fost construită clădirea Băncii Naţionale; în 1888 este-

terminat Ateneul Român, în ultimul deceniu al secolului trecut se construiesc 'ii
palatul C.E.C., Biblioteca Centrală Universitară, Palatul Poştei.
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l 913 şi 24 noiembrie 1913) ; un compendiu al istoricului proiectelor, discu\iilor şi contractăTilor privitoare la clădirea unui palat al Primăriei,
intitulat „Chestiunea oonstrucţiunei Pialatu1ui Comunal din Capitală" (6
foi de culoare albastru pal, scrise de mină cu cerneală neagră pe ambele
feţe); un a:l doilea compendiu. intitulat „Afacerea Mincu", conţinînd
date referitoare la angajamentele arhitectului român şi la sumele încasate de el în cadrul obligaţiilor Primăriei de a finanţa proiectarea (o
coală dublă pe care sint scrise, tot de mînă cu c.emeală neagră, primele
două pagini) ; „copie după raportul Direcţi.unei lucrărilor tehnice înregistrată la nr. 89962 din 25 febr. 1913", (o coală dublă avînd scrise dactilografiat 2 pag. şi jumătate) ; copii după moţiunile adresate la 19.::KII.
1912 şi 23.XI.1913. de Societatea arhitecţilor Primăriei Capitalei, în care
.se protestează faţă de abandonarea proiectului Mincu (coală dublă tipărită
pe cele patru pagini) ; un decupaj dintr-un ziar (fără titlu şi dată), conţinînd nota „Construcţia p~Jatului Comunal" semnată de c:rhitectul Petre
Antonescu; 7 copii (7 foi scrise de mină) după corespondenţa între Ministerul de Interne şi Primăria Capitalei privind precizarea normelor
legale de contractare şi plată a proiectelor pentru palatul Primăriei.
Din toate aceste date rezultă că, pentru prima dată ideea oon5truirii
unui palat al Primăriei Capitalei s-a transpus în fapt în anii 1895-1896
pe cind primar al oraşUilui Bucureşti era Nicolae Filipescu.~) Atunci, a
foot organizat un „concurs restrins" în cadrul căruia au depus - în stadii
de anteproiecte - planuri în stil românesc pentru Palatul Primăriei,
trei arhitecţ.i : Giulio Magni, Gheorghe Sterian şi Ion Mincu. Toate anteproiectele au fost plătite cu suma de IO.OOO lei fiecare.
Dar, pentru a servi ca bază unui plan de ridicare a Pafatului Comunal, a fost ales numai proiectul Lui Ion Mincu.
Ideea construirii Palatului Primăriei a fost părăsi1:ă apoi, timp de
aproape 2 ani. Ea este reluată în 1899, o dată cu preluarea funcţiei de
primar al oraşului Bucureşti de către scriitorul Barbu Ştefănescu Delavrancea. Făcînd cunoscu1:ă intenţia sa de a începe construcţia unui
palat comunal în Capitală, Delavrancea este autorizat de Consiliul Comunal al oraşului, într-o şedinţă ţinută la 21 octombrie 1899, să încheie, în vederea înreperii lucrării, un contract cu arhitectul I. Mincu. 6}
Contractul s-a încheiat Ia 23 decembrie şi prevedea ca arhitectuil. să
execute schiţele şi planurile definitive ale Palatului Comunal, în condiţii
identice cu cele în care şi alte ministere contractaseră executarea de
palate publice. -La 29 decembrie 1899 arhitectul încasează de la Primă
rile un avans de 15.000 lei. Alte sume, totalizînd 20.000 lei, sînt ridicate de Mincu în 1900. 6)
ln atelierul său - instalat intre anii 1900-1904 în Palatul Justiţiei, care se afla atunci în construcţie I. Mincu începe executarea.
schiţelor de proiect. 7) Arhitectuil depune însă la primărie doar patru
4)

Clădiri,
5)
6)
7)

Chestiunea Palatului Comunal. Dosar M.1.B.
p. 80.
Chestiunea Palatului...

construc~, proiecte şi studii, Buc. 1963,

nr.

73604 ; P.

Antonescu,

Ibidem.

Mihai

Caff<'~.

Arhitectul Jr;n Mincu, Buc., 1960, p. 192.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

227

schiţe

de proiect şi nu o lucrare definitivă. B) Totuşi proiectul Primăriei
Capitalei a fost expus pentru public în rotonda Ateneului Român. 9)
Din planşele păstrate rezultă că palatul trebuia să fie cu un volum central dominant încadrat de două puternice turnuri cu contraforţi de zidă
rie ... partea centrală a clădirii se continua lateral, în dreapta şi stînga,
cu două corpuri de legături mai joase şi cu o tratare decorativă destul
de neutră, ceea ce face ca bogăţia şi monumentalitatea corpului central să fie şi mai mult scoasă în evidenţă. Intreaga compoziţie se încheia
cu două corpuri a căror siluetă masivă sugerează arhitectura culelor
olteneşti 10). Pentru corpul central al palatului Mincu propunea o ornamentaţie bogată, întemeiată, în bună măsură, pe elemente de artă statuară. Contraforţii aveau să prezinte la partea inferioară firide, conţi
nînd statuile unor domni ai Ţării Româneşti, iar o mare compoziţie cu
subiectul istoric trebuie să fie plasată pe axul faţadei. 11) In multe privinţe, ornamentaţia sculpturală a palatului se inspira din vechile monumente româneşti. De fapt, întreg proiectul Palatului Comunal realizat
de I. Mincu, reflecta încercările arhitectului de a crea la sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru o arhitectură monumentală
care să dezvolte stilurile şi înfăptuirile arhitecturii româneşti vechi sau
populare.
Dax, proiectul întocmit de I. Mincu nu s-a realizat, marele arhitect nu a apucat să viadă ridicîndu-se în Buow-eşti, după planurile sale,
un edificiu al Primăriei. în materialele deţinute în legătură cu „afâcerea Mincu" se arată că nu se cunosc cauzele exacte ale nerealizării
contractllilui. Un biograf al lui Mincu crede în.să că nerealizarea proiectului s-a datorat faptl.lilui că „Primarii s-au schimbat c.a şi guvernele
iar fondurile erau mereu cheltuite pentru lucrări „mai urgente". 12)
Totuşi explicaţia aceasta nu satisface pe deplin, deoarece cind Vintilă
Brătianu, devenit primar al oraşului, reia iniţiativa construirii Palatului Comunal, proiectul Mincu este găsit necorespunzător cu noile gusturi
şi cerinţe în arhit'ectură. Cînd primar al Capitalei ajunge generalul Dobresou, ideea necesităţii revizuirii şi chiar schimbării proiectului alcă
tuit de I. Mincu se menţine 13). Aceasta detern1ină însă atitudini de opoziţie in cercurile specialiştilor oa şi în opinia publică. La 5 octombrie
1912 mai mulţi arhitecţi din Bucureşti adresează un memoriu Ministe:ru1ui de Interne .cerind să i se lase lui Mincu executarea lucrării. 1")
Dar nu după multă vreme I. Mincu se stinge din viaţă. La 19 decembrie
1912, Societatea Arhitecţilor Români adresează primarului oraşUilui
Bucureşti o „petiţiune" prin care solicită executarea Palatului Primă
riei după proiectul lui I. Mincu oompletat şi transpus în fapt de către
un grup de 5-6 arhitecţi, oare ar putea fi selectaţi printr-un conCW"S. ffi)
li) Chestiunea Palatului. M.l.B. Dosar nr. 73604.
9) Mihail Caffe, op. cit„ p. 193.

•

HI) Ibidem, p. 194.
11) Ibidem.
12) Ibidem, p, 194.
13) Chestiunea Palatului
14)

1s,
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Comunal, Dosar M.l.B., 73604.

Ibidem.
Ibidem.
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Propunerea n-a fost însă acceptată de primana Capitaleh Aceasta
a încredinţat executarea unui nou proiect de palat comunal. arhitectului Petre Antlonescu. Se incheie un contract şi arhitectuJ.ui i se oferă1
Wl aconto de 100.000 lei 16) Astfel se ajunge la un conflict. In ianuarie
1913 familia arhitectului decedat depune la Municipiu o acţiune de
protest solicitînd suma de 50.000 lei, daune morale şi materiale, fixînd
ca termen de executare data de 4 martie 1913. 17) Este interesant că, în
şedinţa Consiliului Comunal din 17 februarie 1913, primarul Capitalei,
Dr. Constantin I. Istrati, spune : „La venirea mea aici am găsit douiă
contracte : unul cu D-l Mincu şi altul cu D-l Antonescu. Cel cu D-l
Mincu era făcut astfel, incit făcîndu-se contractul cu D-1 Antonescu,
D-l Mincu avea dreptate să se supere. Lui Mincu i se ,oferise înainte ca
indemnizare ca să nu se facă prooes, o sumă de 35.000 lei. Cînd el era
încă în viaţă, a venit la mine un prieten al famiUei, membru al Academiei şi mi-a spus : „Aţi despuiat pe acest om de munca lui, daţi-i
cel puţin consolaţia că veţi da femeii lui ceva, după moartea lui. Eu
am zis : Comuna nu va pierde nimic, ci se va face Wl act de dreptate
şi nu de generozitate, dacă i s-ar da lui Mincu 50.000 lei". 18)
Din datele care există azi nu se cunoaşte precis şi în amănunte
felul în care s-a lichidat contractul Mincu şi acţiwiea de protest intentată de familia sa. Din spusele primarului Capitalei, Dr. c~ I. Istrati,
s-ar părea că acţiunea s-a te1minat prin acordarea sumei de leii 50.000
drept despăgubiri familiei. Oricum proiectul pentru Palatul Comunei
realizat de arhit.ect.ul Ion Mincu a fost în felul acesta, în anul 1913,
complet abandonat, rămînînd în disentie proiectul nou întocmit de arhitectul P. Antonescu.
Contractul acesta a provocat discuţii în cercurile arhitecţilor şi în
opinia publică. Astfel, o nouă petiţie este adresată primarului Capitalei
de către „Societatea Arhitecţilor Români", la 23 noiembrie 1913. Prin
ea Societa.tea militează, „din nou pentru aducerea la îndeplinire a planurilor concepute de precursorul necontestat al arhitecturii româneşti". 19)
Dar nici această acţiune de protest nu are efect.
Proiectul iniţial aJ. arhitectului P. Antonescu ţinea seamă de „obiş
nuitele două mari grupe de elemente funcţionale din cadrul unei administraţii municipale ... ". 20) De aceea în planul construcţiei există un
grup de „încăperi formînd recepţia, cu oficiul stării civile şi grupul încă
perilor care compun birourile diferitelor servicii ca: Direcţia administrativă, contabilitatea, corespondenţa, Direcţia tehnică, Direcţia culturală etc. 21 ) Din punct de vedere arhitectural, P. Antonescu propune un
edificiu a cărui monumentalitate reproducea îndeosebi la acoperiş, loggia, ferestre etc. elemente vizibile de arhitectură tradiţională româneas16)
17)

Ibidem.
Ibidem.

111) Monitorul Comunal, an XXVII (1913), 8, 24 februarie, p. 128.
Dosar M.I.B. nr. 73604.

19)
20)
21)

Arhitect P. Antonescu op. cit., p. 80.
Ibidem.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

229

că. Faţada principală era, central, dominată de un turn înalt pe sub
care se află şi intrarea principală.
Acest proiect a suferit mai multe îmbunătăţiri în ce priveşte mai
ales distribuţia şi destinaţia unor încăperi, precum şi unele completări
cerute de Primărie. 22) Dar el a fost viu dezbătut şi criticat în presa

vremii. Obiecţia principală s-a făcut cu privire 1a turn, arătîndu-se că
el nu corespunde unui local modetn că nici nu este de tradiţie românească autentică. Arhitectul P. Antonescu şi-a apărat proiectul printr-un
articol în revista „F'lacăra". El a arărtat că „turnul nu este caracteristica
exclusivă a unei arhitecturi" şi că se întîlneşte totuşi şi in arhitectura
medievală românească. „Dovadă turnul Chindea din Tîrgovişte, Golia
de la laşi, Colţea db Bucureşti. Dacă am fi avut si noi organizaţii politice cu primării - afirma arhitectul - pfobabil că l-am fi găsit şi la
primării, nu numai izolat sau la mînăstiri". In fine P. Antonescu stă
ruia asupra funcţiei de .,semn al puterii şi autonomiei comunale" pe
care au avut-o şi o au turnurile primăriilor vechi „după cum steagul
e simbolul armatei şi sceptrul e simbolul pute1ii". 23)
Dar cu toate că discuţiile asupra proiectului Palatului Comunal
au fos.t aminate şi în mare măsură au criticat proiectul lui P ..Antonescu, nu ele au zădărnicit aplicarea planului, ci lipsa de fonduri. Situaţia este foarte clar expusă de primarul Capitalei Gr. G. Cantacuzino,
in şedinţa extraordinară a Consiliului Comunal al oraşului, ţinută la 2
augm;t 1913. El a spus : „Noi avem 3 milioane credite din împrumutul
de 30 mi1doane şi 2 milioane din partea statului ; în total 5 mili,oone.
Palatul va costa după spusele şi ca:lculele diferiţilor speciali~ti, cel puţin
10-12 milioane, bani pe care nu-i avem. Eu nu arr. obiceiul să angajez
lucrări fără să am bani." ~)
Astfel realizarea proiectului Palatului Comunal a fost amînată, în
acel moment (toamna anului 1913), făcindu-se doar propunerea să sei intervină „pe 'lingă D-nii Miniştri de Interne şi de Finanţe, ca să prevadă în bugetul statului o sumă anuală de 3.000.000, pentru ca a5tfel
să avem asigurat toată suma ce ne trebuie". 25)
Izbucnirea primului război mondial. intrarea României în răzhoi,
ocuparea Bucureştilor de annatele germane, iar apoi greutăţile de după
război, toate acestea au făcut ca şi proiectul de Palat Comunal întocmit de arhitectul Petre l\..ntonescu în 1913 să fie părăsit. Abia după
douăzeci de ani este reluată ideea de a construi un edificiu pentru Primăria oraşului Bucureşti.
Dacă locul a rămas

hotărît acela-:;i (intersecţia dintre actualele
bulevarde al Republicii cu N. Bălcescu), trecerea anilor a fă.cut însă
ca nici proiectul Antonescu (din 1913) să nu mai corespundă noilor gusturi şi principii estetice. Se recurge din nou la arhitectul P. Antonescu
- cerîndu-i-se acestuia un nou proiect, care a şi fost selecţionat 1a un
concurs in anii 1935-193î.
22) Ibidem.
23) Extras din articolul din „Flacăra", păstrat în dosarul citat.
24) Monitc:..r..1.l Comunal, XXVII, 1913, 22 septembrie, p. 633-634.

25) Monitorul Comunal,
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XXVH, 1913, 47, 24 noiembrie, p. 793.
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In acest al doilea proiect, palatul comunal este tratat într-o
viziune arhitecturală modernă. Edificiul apare sub forma unei construcţii
cu două ari.pi, dintre oare una mai scurtă se termină cu un turtn. ln
centrul compoziţiei se găgeşte palatul propriu-zis, cu sala de serbări şi
partea publică a serviciilor; în aripa stîngă teatrul. Palatul propriu-zis
se articulează pe faţada posterioară, cu un corp semicircular, care constituie centrul aidministrativ şi din care se desfac - în chip de spice
- patru blocuri de servicii 26) (Acest al doilea proiect de Palat Comunal este amplu pre:zJentat cu desene şi planiuri în lucrarea citată a arhitectului P. Antonescu).
Dar, izbucnirea celui de-al doilea război mondial a zădărnicit din
nou aplicarea acestui nou proiect de palat al Primăriei.

*
In lucrarea de faţă a fost prezentat pe scur.t istoricul a trei proiecte de realizare a unui edificiu pentru un palat al Primăriei Capitalei.
Aceste proiecte nu au fost realizate datorită condiţiilor istorice
(eoonomice, mai ales) neprielnice. In prezent Sfatul popular al oraşului
Bucureşti se află instalat într-o clădire ridicată tot după planurile arhitectului P. Antonescu, într-un stil de tradiţie românească.
RESUME
Dans l'article on presente des materiaux d'archive du Musee d'Histoire de la
ville de Bucarest au sujet des essais entrepris par les ediles et les architectes de
ia capitale en vue de la construction d'un Palais Municipal. Le dossier intitule:
La question du Palais Communal", conserve materiaux se rapportant aux projets
pour la bâtises de la Mairie elabores par les architectes Ion Mincu et Petre Antonescu.
Un projet non definitif de l'architecte Ion Mincu, datant de l'annee 1899, est
abandonne par la Mairie, qui commande un autre projet ă l'archltecte P.
Antonescu, ă la fm de l'annee 1912.
Le projet P. Antonescu n-a pas ete accepte integralement, des modifications
etant demandees.
Un second projet de l'architecte P. Antonescu n'a pas pu Mre realise par
suite du manque de fonds ă l'epoqut!, etant plus tard abandonne par suite de l'eclat
de la seconde guerre mondiale.

26)

P. Antonescu, op. cit.,

p. ai,

83.
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IN

OBIECTE ŞI FOTOGRAFII DE LA GEORGE GEORGESCU
MUZEULUI DE ISTORIE A ORAŞULUI BUCUREŞTI

COLECŢIILE

de VALERIU LEAHU

Din ianuarie 1920, de cînd a urcat pe podiumul Ateneului RomâD
Bucureşti pentru a dirija orchestra simfonică a Ministerului Instrucţiunii, şi pînă la începutul lunii septembrie a anului 1964, ctnd moartea
l-a răpus, pe neaşteptate - în ciuda anilor mulţi şi a unei necurmate
mtllilci de o viaţă, artistul dovedind ne5eeate virtuţi şi un elan nici el
biruit - timp, aşadar, de peste patru decenii, George Georgescu s-a
afirmat ca unul dintre oamenii de seamă ai culturii noastre - o prezenţă în totul strălucitoare nu numai în cimpul muzicii româneşti, dar
şi îh ·arta interpretativă din vremea sa. „Marele dirijor al României'•

din

(cum îl numea în 1940 ziarul berlinez (Deutsche Algemeine zeitung);
„un şef de orchestră de geniu" (ourn îl definea, chiar la începutul carierei sale, în 1921, un cotidian francez); „unul dintre cei mai mari şefi
de orchestră ai timpurilor noastre" (cum il caracteriza in 1942 un coment,iţtor muzical italian, iar mai ;fuziu, !urii Şaporin) ; ori „bătrinul leu
al estradelor mondiale" sau „aiutentic mare senior al baghetei" (duro
apărea cercurilor muzicale din Polonia sau din Italia, in anii din urmă
ai carierei sale) j); în fine, „muzica însăşi într-o formă umană" (cum l-a
caracterizat, clndva, Casals) 2 - acest.a a fost George Georgescu, al cărui
foc in istoria artei dirijorale mondiale se află - aşa cum mulţi l-au
definit 3) - în grupa mariior şefi de orchestră ai lumii de la sfirşitul
secolului trecut şi din prima jumătate a veacului nostru - alături de
Felix Weingartner, Arturo Toscanini, Wilern Mengelberg, Wilhelm Furtwăngler, Bruno Walter, Dmitri Mitropoulos.
Prezenţă activă şi prestigioasă la pupitrele tuturor marilor orchestre simfonice din Europa şi din Statele Unite ale Americii, George Geor1) Citatele sint extrase din lucrarea: Lucian Voiculescu, George Georgescu„

cincizeci de ani de activitate

artistică,

1957, p. 123

şi

urm.

2) Cf. Contemporanul, 1962, nr. 36 (830) din 7 septembrie, p. 6.

3) Vezi George Bălan, George Georgescu, în Contemporanu!, 1964, nr. 36 (934)din 4 ses>tembne, p. 2. Iar la Salzburg, în 1963, se apreci'l că George Georgescu·
„întruchipead cea mai bună şi mai veche tradiţie dirijorală europeană" (cf. Contemporanul, 1963, nr. 33 (879) din 16 august, p. 1).
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gescu a apărut aşa, întotdeauna, numai-şi-numai ca ambasador al artei1
culturii din România. 4 ) Făcînd cunoscută arta sa iubitorilor de muzică din întreaga lume, dirijorul a ,rămas de-a lungul carierei sale statornicit în ţara lui - ca întemeietor şi conducător de mari ansambluri.
ori instituţii muzicale româneşti, ca pedagog de înaltă clasă, ca cetă-
ţean, iar înainte de toate, oa şef de orchestră poporului român, în.
primul rind, dăruindu-i artistul talentul său prodigios, energiile sale~
capacitatea sa de organizator şi diriguitor, spiritul său luminat.
Ce a însemnat George Georgescu pentru viaţa muzicală şi pentru
cultura românească din deceniile al treilea - al şaptelea ale secolului,
XX - aceasta poate fi, în paginile de faţă, cu un rost precis, abia,
schiţat, doar definit.
In mişcarea muzicală din România de la începutul veacului nostru. George Georgescu a îndeplinit, pe tărîmul artei interpretative, ceea
,ce marele său prieten, Enescu, a realizat atunci în cîmpul creaţiei. Pe
temeiurile tuturor înfăptuirilor de pînă la el, privind lucid neajunsurilemari - care se vădeau în viaţa concertistică din ţară ; dar înţelegînd
şi sensurile noi şi nevoile care se desluşeau în evoluţia culturii româneşti modeme Goorge Georgescu s-a situat în fruntea celor care
militau atunci pentru reorganizarea, înnoirea şi ridicarea pe o treaptă'
superioară a activităţii de interpretare muzicală, înfăptuind aceasta cu1
autoritatea lui necontestată şi cu acel prestigiu desăvîrşit izvorîte din
excepţionalele sale calităţi de muzician şi organizator.
A găsit în ţară un ansamblu simfonic (orchestra din Bucureşti a,
Ministerului Instrucţiunii Publice) cu o înjghebare anemică; şi-a dat,
partea de contl'ibuţie cea mai însemnată ]a ctitorirea unei noi orchestre - Filarmonica din Bucureşti 5) - pe care apoi, a condus-o şi educat-o cu statornicie mai bine de patruzieai de ani. A găsit un colectiv
artistic în destrămare şi - identificîndu-şi propria-i e~istenţă cu cea a,
Filarmonicii bucureştene - a înfăptuit una dintre cele mai renumite'·
orchestre simfonice din Europa. Intors la Bucureşti a întîlnit un dirijor
bolnav şi obosit de lupta grea pentru triumful binelui în viaţa muzicală
a ţării ; l-a în.locuit pe Dimitrie Diniou, dînd baghetei acestuia un elan
pe care predecesorul său nu putea să-l aibă, şi o aureolă şi un triumr
pe care înaintaşul nu le putuse visa nicicînd. A constatat în ţara sa, în
chiar oraşul„capitală, un repertoriu simfonic pe cît de sărac, pe atît deanchilozat. A purces deîndată la înnoirea acelui reper.toriu, făcînd cunoscute publi~ui, pe lingă capodoperele clasice încă neauzite la noi,.
numeroase lucrări reprezentative din muzica modernă - de la Mahler.
Richard Strauss sau· Ravel, pînă la Strawinski sau Schonberg. S-a lovit:
şi

4) Interesant că postul de radio NBC acorda lui George Georgescu întoc-mai acest calificativ, prezentind publicului american pe marele dirijor român..
cu prilejul turneului întreprins de acesta în S.U.A., în 1960 (cf. Contemporanul
1960, nr. 50 (739) din 9 decembrie, p. 6).
5) Nefiind aici locul să evocăm, fie şi în aspectele sale principale, istoricul·
înfiinţării Filarmonicii, pentru a reliefa rolul esenţial ai lui George Georgescu, trimitem la articolui lui Petre Niţulescu Filarmonica, publicat în lucrarea Muzico
românească de azi, Bucureşti, 1939, p. 965 şi urm.
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·şi

el de indiferenţa publicului pentru creaţia muzicală autohtonă; dar
·s-a afirmat de la începutul carierei sale, ca U111ul dintre propagatorii
"Cei mai entuziaşti ai şoolii român~ti de compoziţie, sl11jindu-şi colegii
·şi prietenii compozitori cu o impresionantă solicitudine. George Georgescu
a fost acela care a condus în prime audiţii, în ţară şi peste hotare, lu··crări de Filip Lazăr, Alexandl'U Zirra, Ion Nona Ottescu. Theodor Ro„galski, Paul Constantinescu, Mihail Jora, Dinu Lipatti, Mihail Andricu
şi de mulţi alţi compozi,tori români reprezentativi dintre cele două răz
boaie mondiale. lntors în România, după anii de studii şi concerte date
'mai ales în Germania, şi-a găsit de asemenea colegii instrumentişti,
-cîntăreţi, dirijori în plin efort de înjghebare a „Operei române" la
Bucureşti. S-a integrat şi el în rîndw"ile lor, George Georgescu fiind
apoi unul dintre directorii noii instituţii şi unul dintre dirijorii ei cei
.mai activi.
lată dar, schiţat numai, ceea ce George Georgescu a dăruit, de-a
lungul întregii sale vieţi, muzicii şi culturii româneşti. La acestea treouie adăogată însă ·acea strălucire parti~tllară, unică, a artei sale, acea
·artă de şef de orchestră pe care George Georgescu a profesat-o aproape
jumătate de veac nu numai cu un prodigios talent, ci şi cu o pilduit.oare
-conştiinciozitate şi ou o exemplară exigenţă, izvorite dintr-un respect
adinc şi nedezminţit faţă de muzică, faţă de public, faţă de orchestrele
c"Şi de soliştii cu care a colaborat.
Insuşirile de mare artist ale lui George Georgescu, renumele ·său
internaţional şi înaltul nivel artistic pe care, sub conducerea sa,
l-a
-0.obînclit orchestra Filarmonica din Bucuresti - 1loate acestea s-au răs
. frînt nemijlocit în viaţa muzicală a Capitaiiei din deceniile al treilea al şaptelea ale veacului nostru. Căci, atrase de arta lui George Georgescu, onorate de colaborarea ou dirijorul român, aproape toate marile
personalităţi ale artei interpretative muzicale contemporane au venit şi
ac concertat la Bucureşti - împrejurări în urma cărora capitala Ro:mâniei a căpătat, cu timpul, renumele unuia din marile centre muzicale
ale Europei. Compozitorii Richard Strauss, Igor Strawinski şi Bela
Bartok; violoncelistul Pablo Casals; pianî.5tii Alfred Cortot, Wilhelm
Backhaus, Walter Gieseking, Arthur Rubinstein şi Sviatoslav Richter;
·violoniştii Jaques Thibaud, Zino Francescatti şi David Oistrah sînt
numai cîţiva dintre marii artişti care au concertat sub cupola Ateneului Român, acompaniaţi de Filarmonica bucureşteană condusă de George
·-Georgescu. Remarcabilul şef de orchestră şi-a adus, ca atare, contribuţia
:sa însemnată nu numai la propăşirea muzicii româneşti, dar, nemijlocit,
:~i pentru afirmarea şi strălucirea vieţii concertistice din C~pitala ţării.

-··

Rolul de prim ordin pe care George Georgescu l-a avut în mişca
-rea muzicală românească modernă precum şi în viaţa muzicală a Capitalei, în deceniile trei-şapte, implică şi pentru Muzeul de istorie a ora:şuilui Bucureşti, îndeosebi acum, după moartea dirijorului îndatorirea
-Oe a păstra şi perpetua memoria acestui mare muzidan .
.:-234
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In lwia decembrie a anului 1964, Muzeul a primit clin ·partea
<loamnei Florica Geor;ge Georgescu, soţia reputatuilui artist, o valoroasă
donaţie de obiecte şi fotografii reflectînd ,aspecte din activitatea muzicianului, în ţară şi peste hotare. 6) Donaţia cuprinde o partitură de orchestră şi două baghete care au aparţinut lui George Georgescu, o
coroană omagială primită de dirijorul român din partea Radiodifuziunii
cehe, patru copii fotografice şi 43 clişee foto - reproduceri după fotografii afliate în posesia familiei artistului. Publicarea, în cele ce unnează,
a obiectelor şi fotografiilor legate de activitatea lui George Georgescu

Fig. 1 -

Partitură şi baghetă

care au

aparţinut

lui George Georgescu

urmăreşte nu numai simpla pwiere in circuit mai larg a acestei noi ":'i
de preţ oolecţii a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, oi Şi evtlcarea - fie chiar succintă - a unor evenimente oare au împlinit carieTea strălucită a şefului de orchestră român.
Partitura la „Simfonia clasică" de Serghei Prokofiev, păstrată în
patrimoniul M.l.B. ou nr. inv. 86.034, aduce mărturia unor atribute cu
-totul caracteristice dirijorului. Intii - interesul viu manifestat de el pentru valorile autentice ale creaţiei muzicale contemporane ; de altă parte
- dovada respectului profund şi statornic pentnl operele şi stiltu·ilc
·compozitorilor studiaţi şi interpretaţi de-a lungul anilor de dirijor.
Propagator strălucit al capodoperelor clasice, romantice şi postromantice (acestea alcătuind îndeosebi repertoriul său), George Georgescu
6) Arhiva M.I.B., Donaţia Florica George Georgescu, 1964, XII,
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egală măsură, interpretul remarcabil şi al multor pagini din
numeşte (cu un termen mai general şi mai imprecis) „muzică
modernă". Se poate astfel relata că din programele conducătorului Filarmonicii bucureştene n-au lipsit opus-uri ca „Ritttl primăverii" de Strawinski, „Noaptea transfigurată", de Arnold Schonberg, „Pacific 231"

a fost, în
ceea ce se

de Honegger, „Crearea lumii" de Darius Milhaud, Simfonia a II-a de
Szymanowski, Simfoniile I-a şi a V-a de Şostacov.ici, Simfonia a II-a
de Haciaturian etc. Acest interes pentm operele reprezentative din
creaţia muzicală contemporană i-a indreptat atenţia şi spre lucrările lui
Serghei Prokofiev, pdma şi ultima simfonie scrisă de compozitorul sovietic făcînd parte din repertoriul permanent al lui George Georgescu.
Dar parcurgerea opusului prokofievian aflat altădată în posesia lui
George Georgescu, reflectă totodată cite ceva din concepţia dirijorului
asupra artei interpretative, felul său de a se apropia, de a ctu1oaşte şi
tăhnăci o partitură. Insemnările puţine, de altfel, şi întotdeauna în sensul notaţiilor tipărite, privitoare la intensitatea sonoră, sculptarea contmurilor melodice, la metrica Lucrării sînt, toate, mărtwii ale concepţiei
de a dirija a lui George Georgescu, întemeiată pe o perfectă însuşire a
partiturii, pe cunoaşterea tuturor detaliilor ei, dar pe sculptarea cu
deosebit gust şi discernămînt, a ceea ce, melodic şi orchestral, apare, pe
fiecare pagină, esenţial, semnificativ.
Partitura de orchestră a primei simfonii a lui Serghei Prokofiev
este o ediţie Breitkopf-Haertel, în format 23X31 cm, însumînd 96 pagini
(fig. 1). Pe contrapagina de titlu este aplicată o foaie conţinînd, notate
cu creion albastru, însemnări referitoare la reliefarea intervenţiei, în
cadrul discursului muzical, a unor compartimente din orchestră. Pe
pagina următoare (albă) se află semnătura în ortografie franceză a dirijorului (notată tot cu creion albastru), cu creion negru fiind apoi indicate localităţile şi unele date cînd George Georgescu a dirijat „Simfonia clasică", începînd cu prima audiţie de la Bucureşti (9 octombrie 1927)
~ sfîrşind mi notaţia execuţiei, tot de la Bucureşti, din 30 şi 31 octombrie 1960. 7) Pe prima pagină a textului muzicaJ., în colţul din stinga,
sus, este consemnată (în limba română) posesiunea partiturii şi repetată
(în ortografie franceză), cu cerneală albastră, semnătura dirijorului. In
interiorul partiturii se întîlnesc diverse notaţii cu creion albastru, referitoare mai ales la intensitatea sonoră şi metrică.
Dintre baghetele cu care George Georgescu a dirijat adeseori reţine atenţia îndeosebi cea păstrată cu nr. inv. 86.032. Aceasta i-a fost
dăruită muzicianului român de Sir John Barbirolli, în zilele celei a
doua ediţii a Festivalului muzical internaţional George Enescu, cînd, la
17 septembrie 1961, în sala mare a Palatului Republicii, renumitul şef
de orchestră englez a condus Filarmonica din capitala României într-un
7) George
Georgescu a dirijat Simfonia clasică şi după concertele din 3(}
31 octombrie 1960. Ne referim la interpretarea opusului menţionat în cadrul
unui festival Prokofiev dat la Bucureşti, de Filarmonica, în mai 1963 şi la includerea aceleiaşi lucrări în programele dirijate de şeful de orchestră rcmân la Viena,
la 24 mai 1963 şi Milano, la 7 şi 8 iunie 1963. Cf. Contemporanul, 1963 nr. 23 (869)
din 7 iunie, p. 6 ; idem, nr. 24 (870) din 14 iunie, p. 8.
~i
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concert cuprinzind în program Simfonia a V-a de Schuberth, Concertul nr. 2 pentru vioară şi orchestră de Prokofiev (solist Ion Voicu) şi
Simfonia a II-a de Brahms. 8) Sir John Barbirolli o dăruit lui George
Georgescu bagheta cu care a dirijat concertul, mărturisindu-şi şi astfel
preţuirea pentru orchestra creată şi edu<.ată de marele muzician din Bucureşti.
Mica coroană omagială din „frunze
de laur", păstrată în colecţiile M.I.B. cu
nr. inv. 86.033, poartă prinse de ea trei
panglici: una lungă de aproximativ
70 cm, alăturînd culorile albastru şi galben ; şi alte două, mai înguste şi mai
scurte (circa 50 cm), roşii. Acestea din
urmă păstrează inscripţia „Milemu hostu
George Georgescu, 3.6.1954. Cs. rozhlas
Brno (Oaspetelui drag George Georgescu
3.6.1954. Radiodifuziunea cehoslovacă.
Brno). Darul aminteşte de colaborarea şe·
fului de orchestră român cu Filarmonica '
din Brno, cînd, la data menţionată, George Georgescu a înregistrat un deosebit
succes dirijînd poemele simfonice „Don
.Juan" de R. Strauss şi „Taras Bulba" de
...Tanacek, Concertul pentru pian şi orchestră de Paul Constantinescu (solist Valentin Gheorghiu) şi Simfonia a II-a de
.Johannes Brahms. 9
Dintre cele patru fotografii, una (nr.
inv. 86.029), copie alb-negru la mărimea
17 X 23 cm, reproduce bustul lui George
Georgescu, în profil, văzut din dreapta..
Chipul - aici de o nobilă şi gravă expresie este acela al dirijorului aflat către
.sfîrşitul celui de al cincilea deceniu de
viaţă perioadă în care, de altfel, fotografia a şi apărut într-unele din programele de sală ale Filarmonicii din Bucureşti.

Următoarele două

Fig. 2 -

Coroană onagială dăruită

fotografii - de de Radiodifuziunea cehoslovacă
.asemenea copii alb-negru, însă la dimensiunile 13 X 18 cm - datează din anul 1941, reproducînd imagini luate
cu prilejul unui turneu al Filarmonicii din Bucureşti prin cîteva oraşe
ale Germaniei. Ambele fotografii sînt realizate la Milnchen (pe verso-ul
lor se află sigiliul firmei Hanns Holdt din oraşul menţionat) unde, la
8) Contemporanul, 1961, nr. 38 (780) din 22 septembrie, p. 6.
9) Lucian Voiculescu, op. cit., p. 113.
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14 ianuarie 1941 a avut loc un concert, în al cărui program au figurat
îndeosebi lucr~ki de compozitori români. Intre altele, a fost interpretat
şi „Concertin;J în stil clasic pentru pian şi orchestră" de Dinu Lipatti„
solist fiind compozitorul 10) O fotografie (nr. inv. 86.027) înfăţişează.
Filarmonica din ca?itala României, în formaţie completă. La pupitru,
George Georgescu dirijează, întors spre stînga, conducînd viorile prime.
Cealaltă fotografie (nr. inv. 86.026) îl arată pe George Georgescu împreună cu Dinu Lipatti, solistul concertului de la Milnchen, din 14 ia-·
nuarie. Dirijorul este aşezat, avînd în faţă o partitură pe care o urmă
reşte, asistat de marele pianist, aflat în picioare, în stînga.
In fine, cea de a patra fotografie (nr. inv. 86.028, la fel, copie albnegru, cu dimensiuni 13X17) înfăţişează un grup de muzicieni români„
membri ai Filarmonicii din Bucureşti, aflaţi la un banchet împreună cu
reprezentanţi ai oficialităţii şi cu muzicieni bulgari. Printre personaje·
se recuno.sc diiijorul George Georgescu, pianistul Dinu Lipatti, Alexandru Teodorescu, primul concert-maestru al Filarmonicii din Buc."tlreşti,.
Romulus Orchis, impresarul orchestrei etc. Fotografia este luat.ă cu prilejul unui turneu al Filarmonicii din capitala României, la Sofia, în
primăvara anului 1942. Concertele dirijate de George Georgescu şi avînd
ca solist tot pe Dinu Lipatti au avut loc la 21 şi 23 mai, in programele
lor figurînd lucrări de Brahms, Wagner, Respighi şi R. Strauss şi lucrări
de compozitorii români George Enescu, Dinu Lipatti, Paul Constanti-nescu şi Mihail Jora. 11)
In seria celor patruzecişitrei clişee-foto pc celuloid (negative albnegru, format 6X6 cm) nouă îl înfăţişează pe George Georgescu la diferite vîrste, în ipostaze variate. Serrmalăm dintre aceste clişee, pe cel
(nr. inv. 95.34 7) reproducînd o fotografie în care George Georgescu,.
copil, apare alături de mama sa şi de tatăl său. funcţionarul vamal
Leonte Georgescu (fig. 3) ; un alt clişeu (nr. inv. 95.334) a cărui imagine
îl arată pe viitorul Ş':?f de orchestră la VÎ·rsta terminării studifilor, în
tinută de gală, caracteristică vremii (îmbrăcat în pardesiu cu revere·
late, de mătase ; cu guler tare, înalt, ou cravată ; purtînd pe cap joben.
şi ţinînd în mîna dreaptă b:iston); un al treilea clişeu (nr. inv. 95.333)
reproducînd un profil al dirijorului (aşezat, fumînd) aflat pe la vîrsta.
de patruzeci de ani - ţinuta frapînd prin distincţie şi eleganţă ; clişeul
cu nr. inv. 95.329, înfăţişîndu-1 pe George Georgescu îmbrăcat de iarnă,
în timpul unui turneu în Italia, la începutul anului 1938 ; şi în fine,
clişeul nr. inv. 95.317, a cărui imagine îl arată pe marele dirijor ro-mân către începutul ultimului său deceniu de viaţă, surprins în timpul
îndeplinirii îndatoririlor de director al Filarmonicii (aşezat la birou.
şeful de orchestră semnează corespondenţă).
Zece clişee reproduc fotografii în care George Georgescu apare·
alături de interpreţi celebri sau de mari compozitori ai timpului IllOIStru,
împreună cu care dirijorul român a concertat în ţară sau peste hotare„
ori s-a fotografiat consemnînd afectuoase şi durabile amiciţii. Clişeul nr.
inv. 95.346 îl arată pe George Georgesau alături de renumitul violonist
IO) Dragoş Tt.năsescu,

Dinu Lipatti, Viaţa in imagini, p. 13 şi fotografia la.
în articolul nostru); Lucian Voiculescu, op. cit., p. 84-85.
li) Lucian Voiculescu, op. cit., p. 89.

care ne referim
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Bronislav Huberman, imaginea datind din 1921, cînd, la 5 mai, în cadrul!
unui festival Beethoven ce a avut ,l!oc în sala Ateneului, artistul polonez·
a interpretat sub· bagheta dirijorului român, Concertul şi cele două ro-mante pentru vioară şi orchestră de marelui compozitor german.
Clişeul nr. 95.309 reproduce o imagine oarecum cunoscută : 12)
George Georgescu împreună cu marele violonist francez Jaques Thibau~

Fig. 3 -

Copil,

împreună

cu

părinţii

şi

cu dirijorul şi compozitorul Alfred Alessandrescu. Thibaud, care îm.
anii dintre cele două războaie mondiale, a concertat la Bucureşti în.
repetate rînduri (în 1924, 1926, în 1935, 1936 şi 1937) a statorniici~ o
caldă prietenie cu cîţiva muzicieni români, îndeosebi cu George Enescu·
s1 cu George Georgescu. 13) Prietenia aceasta a fost temelie pentru cîteva
12)

este

O fotografie reproducînd acelaşi moment, locul fiind însă puţin deplasat~.
în monografia Alfred Alessandrescu de Vasile Tomescu, Bucureşti,..

publicată

1962, p. 71.
13) „Cartea de aur" a Filarmonicii „George Enescu" păstrează, între altele·
un autograf dat de Jaques Thibaud orchestrei „et â son grand chef le cher Georgesco, affectueusell)ent".
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veritabile evenimente in viaţa muzicală bucureşteană din perioada interbelică de neuitat fiind concertul din 5 mai 1924, cînd Enescu şi
Thibaud, acompaniaţi de Filarmonica condusă de George Georgescu au
interpretat Concertul pentru două viori şi orchestră de Johan Sebastian
Bach. 14) Fotografia pe care o reproduce clişeul menţionat datează din
aprilie 1926 cind, cu prilejul unui nou turneu la Bucureşti, violonistul

Fig. 4 -

Alături

de Alfred Cortot,

după

un concert la Ateneu

francez, colaborînd i·arăşi cu George Georgescu, a interpretat Simfonia
de Lalo. i5)
George Georgescu alături de marele pianist al timpurilor noastre
Alfred Cortot apare intr-o fotografie reprodusă în clişeul cu nr. inv.
·95.338. Cei doi artJişti au colaborat la Buoureşti ori de cite ori pianistul
francez a concertat în România: în aprilie 1924, tot în aprilie - 192fi,
în noiembrie 1935 şi în martie 1937. Imaginea lia care ne referim (vezi
fig. 4) a fost luată la această din urmă dată, cînd de asemenea în sala

·spaniolă

prefaţat de Andrei Tudor, George Enescu, Viat• in imagini,
1959, data concertului acestuia e fixată : 1 mai 1926. In lucrarea lui
:Luoan Voiculescu, citată de noi, data concertului apare: 5 mai Hl24. Această
din urmă lucrare înregistrează participarea lui Jaques Thibaud la Bucureşti, în
·1926, doar în cadrul concertului din 26 aprilie.
15) Publicînd fotografia care îi arată pe George Georgescu, Jaques Thibaud
·-şi Alfred Alessandrescu, Vasile Tomescu (loc. cit.) o datează în anul 1928. Dar
vreun turneu al lui Thibatfd la Bucureşti, în 1928, nu este menţionat nici în presa
""Tremii, nici în lucrarea lui Lucian Voiculescu, utilizată de noi.

14)

tn albumul

Bucureşti,
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Ateneului Român, Cortot, acompaniat de orchestra Filarmonica sub ba~heta lui George Georgescu, a interpretat „Suita în gustul teatral" de
Couperin-Cortot, Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră de Chopin
şi Simfonia pe tema unui cîntec de munte de Vincent d'Indy. 16)
Clişeele cu numerele de inventar 95.339 şi 95.351 reproduc două
imagini care, deşi pot fi con.siderate secvenţe „ist.orice" pentru viaţa muzicală a Bucureştilor dintre cele două războaie mondiale, au rămas totuşi,
pină in prezent, inedite. E vor:ba de fot.ografii luate in timpul concertului „extraordinar" care a avut loc în sala „Aro" (Patria) în seara de
9 decembrie 1937 şi cînd, alături de Filarmonica din capitala României,
au colaborat trei mari interpreţi ai timpului nostru : Casals, Enescu şi
George Georgescu. Fiecare din cei doi muzicieni români avuseseră deja
prilejul să cunoască arta lui Pablo Casals şi să „cînte" alături de el.
Enescu şi violoncelistul spaniol făcuseră parte dintr-o formaţie de muzică rde cameră încă în anii de tinereţe şi de studenţie, la P:aris. 17)
George Georgescu dirijase în vara lui 1931, cu prilejul unui turneu în
Spania, orchestra „Pablo Casals" din Barcelona. 1B) Acum, în decembrie
1937, la Bucureşti, cei trei mari muzicieni se întîlnesc avînd să colaboreze laolaltă. Concertul din sala „Aro" a constituit o manifestare muzicală în care interpretarea a dobîndit superlativul la modul desăvîr
-şirii. Iată de ce evenimentul a avut un larg ecou în viaţa artistică a
Bucureştilor şi în presa timpului. După uvertura operei „Euryanthe" de
Weber, Casals a interpretat Concertul pentru violoncel şi orchestră de
Schumann, iar apoi, împreună cu Enescu, Dublul concert pentn1 vioară
·şi onchestră de Brahms întreg programul desfăşurindu-se sub bagheta lui George Georgescu Sub impresia momentului trăit, Pablo Casals a aoordat colectivului simfonic şi dirijorului care-l acompaniaseră
un aut.ograf (în limba iranceză): „Orchestrei Filarmonice din Bucure!)ti,
admirabilului ei conducăt.or, scumpul meu prieten rieorge Georgescu, în
amintirea serii de 9 decembrie 1937, cînd eu am aVl\lt onoarea să particip alături de marele Enescu" 19). Una dintre fotografiile la oare ne
referim (fig. 5) a fost luată în timpul primei părţi a concertului din s·ala
~,Aro", înfăţişîndu-1 pe George Georgescu dirijînd orchestra în timp ce
Casals „işi aşteaptă intrarea". CeRlaltă fotografie (fig. 6) îi arată pe cei
trei ·artişti - aşteptind, toţi, la începutul părţii a doua a concertului,
„atacul" partiturii brahmsiene.
George Georgescu alături de unul din marii compozitori ai secolului nostru, Aram Haci,!"-turian, apare în imaginea reprociusă de clişeul
cu nr. inv. 95.334. Fotografia este făcută la Moscova, în noiembrie 1952
şi aduce mărturia preţuirii reciproce şi prieteniei care i-a legat pe cei
doi muzicieni. George Georgescu a contractat mRrea 3a admiraţie faţă
Lucian Voiculescu, op. cit., p. 76.
Despre Enescu, Casals avea să-şi amintească mai tirziu spunind: „O jumătate de veac de prietenie mă leagă de dînsul. Pentru Enescu am avut întotdeauna un sentiment de a•1Încă drago~te ... " (cf. J. M-a Corredor, Convorbiri CIL
Pablo Casals, Buc., 1964, p. 64.
18) Luoan Voiculescu, op. cit., p. 59.
l>l) Op. cit., pl. IV.
16)

17)

!.6 -

c. 739
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Fig. 5 -

In timpul concertului din seara de 9 decembrie 1937

Fig. 6 -

242

Enescu, Casals

şi

George Georgescu
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de compozitorul sovietic studiind şi interpn~tînd celebml opus al acestuia din urmă, Simfonia a II-a „cu clopote" - Hadaturian a apreciat
la modul cel mai înalt magistrala şi unica interpretare dată de dirijorul
român simfoniei. Faptul se întrevede şi în dedicaţia scrisă de Haciaturian pe fotografie : .,Marelui artist şi dirijor George Georgescu, recunoştinţă" .„ In imagine (fig. 7) Haciaturian apare impreună cu George
Goorgescu (in stinga) şi cu C'Ompozitorul român Anatol Vieru -- 1a acea

Fig 7 -

Fotografie cu autograf de la Aram Haciaturian

dată aflat la Moscova pentru desăvîrşirea studiilor muzicale, chiar sub
îndrumarea autorului „Simfoniei cu clopote".
Clişeul cu nr. inv. 95.330 îl arată pe George Georgescu alături de
un alt mare artist sovietic - alt mare prieten : pianistul de reputaţie
mondială Sviatoslav Richter. Priietenia între acesti doi muzicieni s-a
cimentat, şi ea, prin colaborările ce au avut loc fie la Moscova (în
timpul turneelor dirijorului român în U.R.S.S.) fie în România, atunci
cînd Richter concerta la Bucureşti. Fotografia reprodusă în clişeul menţionat datează de la începutul lui septembrie 1961, fiind făcută cu prilejul participării lui Sviatoslav Richter la a doua ediţie a Festivalului
şi concursului muzical internaţional „George Enescu". Atunci, pianistul sovietic şi dirijori.11 român au colaborat din nou, interpretînd „Burlesca pentru pian şi orchestră" de Richard Strauss. lr.tr-una din zilele
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premergătoare festivalului, artiştii
teneşte în faţa casei de creaţie

s-au fotografiat - îmbrăţişaţi priedin .palatul de la Mogoşoaia.
George Georgescu rolaborind cu alte două personalităţi de prestigiu ale artei interpretative muzicale de azi - pianista franceză Monique de la Bruchollerie şi violonista Lola Bobescu - constituie subiectul
imaginilor reproduse în clişeele nr. inv. 95.349 şi 95.345. Ambele foto-

Fig. 8 -

George Georgescu

şi

Lola Bobescu în 1963

grafii au fost făcute în timpul repetiţiilor de pregătire a concertelor
in caire aiu apărut cele două soliste - în fiecare dintre imagini, dirij!orul, la pupitru, discutînd pe marginea partiturii cu una sau <alta
dintre partenere. Fotografia în care George Georgescu apare alături
de Monique de la Bruchollel'ie a fost ocazionată de un turneu al artistei
franceze la Bucureşti în anul 1962; 20); cea înfăţişînd pe dirijor şi pe
Lola Bobescu (fig. 8) datează din toamna anului 1963, cînd ia 23 şi 24
20) Fotografia aceasta este datată şi localizată (în limba franceză) „martie
1962. Bucureşti". Dar în anul menţionat Monique de la Bruchollerie n-a concertat
în luna martie, ci Ja 1 şi 2 decembrie cînd, acompaniată de Filarmonica „George
Enescu" dirijată de George Georgescu, a interpretat Concertul nr. 3 pentru pian şi
orchestră de Beethoven (cf. Program de sală al concertelor Filarmonicii din 1
şi 2 decembrie 1962, Biblioteca M.I.B.).
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noiembrie, în studioul Radioteleviziunii au fost interpretate Suita I-a
de George Enescu, Concertul pentru vioară şi orchestră de Johannes
Brahms şi poemul simfonic „Moarte şi transfiguraţie" de Richard
Strauss.
•
~· ' ._.
In fine, clişeul cu nr. inv. 95.328 îl arată pe şeful de orchestră
român din nou împreună cu Casals, amîndoi muzicienii aflaţi acum pe
culmile împlinirilor, aile celebrităţii, la vîrsta
amintirilor. Imaginea

Fig. 9 -

Intilnire cu Casals la Londra

fixează

intilnirea care a avut loc între marii artişti la Londra, în toamna
anului 1963. George Georgescu sosise acolo conducînd Filarmonica intr-un turneu prin cîteva din oraşele Angliei - primul concert avînd
loc la 30 septembrie, cînd interpretarea dată de dirijorul român „Simfoniei fantastice" de Hector Berlioz a trezit un profund ecou în lumea muzicală engleză . 21 ) Cu puţină vreme înainte sosise în capitala
anglo-saxonă şi Casals, care, cu o zi înainte de concertul dirijat de
George Georgescu, avea să conducă şi el un concert al Filarmonicii din
Londra, la „Royal Alberth Hall" 22) Aşa s-a ajuns la întîlnirea dintre cei
ci.oi mari artişti şi vechi prieteni. Fotografia (fig. 9) îi arată conversînd
Alfred Hoffman, Stiluri dirijorale: George Georgescu, în Studii şi cerde istoria artei. Seria teatru, muzică, cinematografie, nr. 1, (1965) tom. 12,
p. 35-36
22) Cf. Contemporanul 1963, nr. 37 /883 din 13 septembrie, p. 6.
21)

cetări
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inir-o cameră de hotel, şeful de orchestră român - cu jovialitate, muzicianul spaniol - cu uşoară nostalgie. .
Dintre dişeele cuprinse în donafia pe care o prezentăm, două
sprezece reproduc fotografii înfăţişîndu-1 pe George Georgescu la pupitrele unora dintre marile orchestre simfonice ale Europei sau din
Statele Unite ale Americii. Un prim clişeu - nr. inv. 95.342 - îl arată
pe şeful de orchestră dirijînd în sala Ateneului Român - dar nu Filarmonica bucureşteană, ci' pe cea berlineză. Imaginea (fig. 10) datează din

Fig. 10 -

Dirijînd F'ilarmonica din Berlin în sala Ateneului

primăvara anuluI 1940, cînd orchestra Filarmonica din Berlin a întreprins un turneu în capitala României. Solicitat de conducerea orchestrei
germane, la 1?. rnai, George Georgescu a condus colectivul oaspete, într-un concert în al cărui program au figurat Simfonia a V-a de Beethoven, Concertul pentru violoncel şi orchestră de Haydn şi poemul
simfonic „Till Euleuspiegel" de Richard Strauss.
Un alt clisei.I - nr. in·l. 95.350 - îl înfăţişează pe reputatul dirijor
de asemenea la pupitrul unei orchestre, conducînd, asistat, în sală de un
public numeros. Fotografia poartă menţiunea „Musik Freunde Wien,
1943. XII1 15". Este o imagine luată cu prilejul unui concert care a avut
loc în oraşul lui Haydn şi Mozart, al lui Beethoven şi Schuberth, la data
amintită, cînd George Georgescu colaborînd cu celebra Filarmonică din
Viena şi cu arnciaţia „Prietenii Muzicii" a dirijat „Missa solemnis" de
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Beethoven. Concertul acesta a înregistrat un succes deosebit în „oraşul
muzicii", fapt reflectat de presa vieneză. 23)
In imaginea reprodusă de clişeul cu nr. inv. 95.340, George
Georgescu apare conducînd la Moscova orchestra simfonică a Radiodifuziunii sovietice. Pelicula înregistrează în acest caz amintirea unuia dintre
sucesele răsunătoare pe care marele dirijor român le-a cunoscut în ultimul său deceniu de activitate artistică : interpretarea dată de el Simfoniei a II-a de Haciaiurian în faţa publicului şi muzicienilor sovietici,
asistat de compozitorul însuşi. Concertul a avut loc la 18 octombrie 1955,
în program figurînd şi suita „Privelişti moldoveneşti" de Mihail Jora
şiJ Concertul nr. 3 pentru pian şi orchestră cfe Prokofiev, solistă fiind
Silvia Şerbescu. Aprecierile venite din partea opiniei publice muzicale
.sovietice au fost superlative. Dirijorul Nicolai Anosov, referindu-se la
tălmăcirea de către George Georgescu a Simfoniei lui Haciaturian scria :
„Interpretarea dată de dirijorul român m-a zguduit. Aş putea spune că
nouă, muziciePilor sovietici, abia atunci ne-a fost dezvăluit miezul acestei simfonii... Pe mine personal, interpretările date de Georgescu simfoniei lui Haciaturian mă stimulează să visez la o realizare asemănă
toare a acestei lucrări..." 24) Criticul muzical V. Kricov scria, la rînciu-i,
că George Georgescu „a cucerit pe ascultători prin inspirata interpretare
a Simfoniei a doua de Haciaturian... una dintre cele mai bune opere
ale lui A. Hacfr.turian se întoarce pe estrada noastră de concert după
-0 perioadă de zece ani de uitare, din iniţiativa unui muzician de peste
hotare ; acest fapt constituie o critică vie la adresa instituţiilor noastre
<le concert". 25) Iar reputatul compozitor sovietic I urii Şaporin scria în
„Pravda" din 21 noiembrie 1955, într-un articol intitulat semnificativ
„Măiestria unui eminent dirijor" : „Nu de mult s-a încheiat la Moscova
turneul dirijorului român George Georgescu ... Aceste concerte au întărit părerea ce mi-am format-o despre el, că este unul dintre cei mai
remarcabili dirijori contemporani". 26)
Un alt m~re succes peste hotare al şefului de orchestră român
ni-l evocă cinci clişee - nr. inv. 95.320, 95.327, 95.331-95.332 şi 95.336
- reproducînd fotografii făcute în timpul turneului întreprins de George
Georgescu în Statele Unite .ale Americii, la. sfîrşitul anului 1960. Deşi
bine cunoscut -;;i mult apreciat şi peste Ocean, dirijorul de la Bucureşti nu mai fusese totuşi acolo din anii 1926-1927, de cînd îl înlocuise
pe Toscanini la pupitrul Filarmonicii din New-York şi condusese spec1:acole cu „Boema" şi „Carmen" la Opera din Washington. Interesul
stîrnit de turneul artistului român apărea, deci, legitim şi el s-a reflectat în avancronicile elogioase ale ziarelor „Cleveland Press", „Cleveland
Dealer" sau în prezentarea făcută de postul de radio N.B.C. din Washington. 27) Concertele au avut loc la 1 şi 3 decembrie la Cleveland,
în „Severance I-lall", în faţa unui auditoriu de peste două mii de per23) Extrase din presa vieneză la Lucian Voiculescu, op. cit.,
24) Contemporanul, 1956, nr. 42 (524) din 19 octombrie, p. 4.
25) Citatul extras din Lucian Voiculescu, op. cit., p. 165-166.
26) Loc. cit.
27) Contemporanul 1960, nr. 50 (739) din 9 decembrie, p. 6

p. 139-140.

; Scinteia XXX,

(1960), nr. 5008 din 5 decembrie, p. 4
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soane; apoi, m zilele de 13, 14 şi 15 decembrie la Washington, in
„Constitution Hall" ; la 28 decembrie cu orchestra din Baltimore, iar
la 30 şi 31 decembrie 1960, la Philadelphia, cu celebra orchestră simfonică de acolo, apreciată ca cea mai bună din Statele Unite. 28) Succesul a fost pretutindeni cieosebit. Presa din Cleveland a apreciat pe

Ftg. 11 -

Philadelphia, SUA, decembrie 1960

George Georgescu drept „cel mai mare dirijor pe care l-a primit.
vreodată Clevelandul" considerîndu-1 totodată „interpret perfect al lui
Strauss". Iar ziarul „Washington News" din 14 decembrie 1960, referindu-se la concertul dirijat de oaspetele român, îl califica drept „un
concert magnific" 29) Clişeele păstrate în colecţia M.I.B. îl arată pe
George Georgescu - în timpul turneului în S.U.A. - la repetiţiile cu
orchestrele din Cleveland, Washington şi Philadelphia. Intre imagini se·
distinge un splendid şi caracteristic profil al dirijorului, aflat la pupitrul
orchestrei simfonice din Philadelphia (fig. 11).
28) Ibidem; 1960, nr. 5017
29) Contemporanul, 1960,

din 15 decembrie, p. 4 ; 5020 din 18 decembrie, p. 3.
nr. 5017 din 15 decembrie, p. 4; nr. 5020 din 13

decembrie, p. 3.
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Clişeul cu nr. inv. 9!1.321 reproduce o imagine din timpul unui»
concert la Praga, în celebra catedrală gotică Sf. Vit. Spaţiul imens
al celor trei nave ale catedralei este înţesat de public, iar la altar se·
zăreşte ansamblul coral şi simfonic al Filarmonicii cehe (fig. 12). Con-·
certul, în al cărui program a figurat monumentala Simfonie a IX-a.
de Beethoven, a marcat momentul închiderii ediţiei din 1962 a Festivalului muzical internaţional „Primăvara la Praga". Cinstea de a dirija
concertul final a fost acordată lui George Georgescu, muzicienii cehi
apreciind la modul acesta valoarea
şi renumele şefului de orchestră român. Faptul se cere menţionat,
ştiind că în acel an, la festivalul
„Primăvara la Praga" participaseră
mari personalităţi ai artei interpretative muzicale - printre dirijori,
Charles Munch şi Zubin Mehta, de

pildă.

In fine, în seria clişeelor reproducînd fotografii făcute cu prilejurile turneelor lui George Georgescu peste hotare, încă trei, redind
prim-planuri ale dirijorului, au fost
ocazionate de turnee la Budapesta
(clişeul nr. inv. 95.310) şi în Republica Democrată Germană, la Berlin şi Leipzig (clişeele nr. inv. 95.337
şi 95.348). Indeosebi reţin atenţia
aceste două din urmă imagini : sînt
printre ultimele fotografii ale lui
George Georgescu, datînd cu citeva
luni înainte de moartea marelui
muzician român. Turneul întreprins
în Republica Democrată Germană,
Fig. 12 - Concert în catedrala
precum şi în Berlinul occidental
Sf. Vit din Praga
în martie 1964, a constituit o altă
- dar ultima - manifestare a recunoaşterii valorii internaţionale a dirijorului de la Bucureşti. Se comemorau atunci 100 de ani de la naşterea lui Richard Strauss. George·
Georgescu dobîndise încă din tinereţe renumele unuia dintre cei mM
desăvîrşiţi interpreţi ai operelor compozitorului german, numărîndu-se·
printre aşa-numiţii „dirijori straussieni", alături de Klemens Krauss„
Karl B6hm, Eugen Jochum. 30) A fost deci firesc ca în programul festivităţilor prilejuite de centenar, lui George Georgescu să i se încredin-·
ţeze conducerea unuia dintre concerte, colaborînd cu „Berliner-SimfonieOrchester". Cum s-a relatat şi în muzicologia românească, concertul
„a fost memorabil", critica germană considerînd că „pentru această ani30) Cf. Ernst Krause, Richard Strauss,
George Georgescu" figurează printre marii

Bucureşti,
interpreţi

1965, p. 133, unde „romanul
ai lui R. Strauss.
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-versare nu putea fi găsit un interpret mai nimerit, decit renumitul artist
·din Bucureşti." 31) Asemenea împrejurări ni le evocă cele două clişee
menţionate, în care George Georgescu, la pupitru, interpretînd muzica
maestrului şi prietenului său, este surprins într-un moment de dureroasă transfigurare (fig. 13).
Alte cinci clişee redau fotografii în care George Georgescu apare
în fruntea orchestrei Filarmonica „George Enescu" din Bucureşti. Cli.şeul cu nr. 95.324 înfăţişează o imagine cunoscută, ea fiind reprodusă
şi pe anvelopa discului cu oratoriul „Tudor Vladimirescu" de Gheorghe
Dumitrescu, produs de Casa „Electrecord".
Clişeul cu nr. inv. 95.313 a fost prilejuit de participarea Filarmonicii bucureştene la ediţia din 1956 a fstivalului muzical internaţional „Toamna la Varşovia". Împreună cu George Georgescu, aflat pe
podium, întreg colectivul orchestrei răspunde aclamaţiilor publicului.
Fotografia evocă concertul dat de Filarmonica bucureşteană la Varşovia,
în 11 octornbri(- 1956, prilej cu care reprezentanţii artei româneşti au
obţinut un prestigios succes. „Din formaţiunile pe care le-am auzit
pînă acum, în frunte se situează neîndoielnic ansamblul Filarmonicii
din Bucureşti, chrijat de George Georgescu" - scria la 18 octombrie
revista „Przeghd Kulturalnej". Iar săptămînalul „Swiat" conchidea :
„Am ascultat 5 mari orchestre de peste hotare şi putem să le apreciem
acum luînd în considerare valoarea colectivelor, clasa dirijorilor, precum şi prognmr-:le prezentate. Cea mai bună a fost Filarmonica din
Bucureşti". J 2)

Un alt turneu al Filarmonicii - în Republica Populară Ungară orchestra fiind condusă tot de întemeietorul şi educatorul ei - este
evocat de clişeele cu numerele de inventar 95.315, 95.322 şi 95.333.
In toate trei, George Georgescu apare în fruntea colectivului simfonic
bucureştean, aclamat de public. Reţine atenţia imaginea în care dirijorul român este felicitat dE marele compozitor maghiar Kodaly Zoltan
(fig. 14). Fotografia a fost făcută la 10 octombrie 1962, după un concert
care a avut loc la Budapesta, cind, răspunzînd solicitărilor publicului,
orchestra de la Bucureşti, sub bagheta lui George Georgescu, a interpretat în supliment „Intermezzo-ul" (dansul) din suita „Hary Ianoş"
-de Kodaly. 33)
Turnee pe.;te hotare E:vocă şi clişeele cu numerele de inventar
95.311-95.312, 95.316 şi 95.325-95.326, reproducind afişe de concert,
programe de s~lă şi comentarii apărute în ziare străine pe marginea
unor concerte dirijate de George Georgescu. Semnalăm dintre ele întîi - reproducerea programului de sală la un concert care a avut
loc la Bratislava, în Republica Socialistă Cehoslovacă, în zilele de 15
şi 16 octombrie 1959, cind cercurile muzicale din ţara prietenă l-au
solicitat pe artistul român să onoreze prin participarea sa evenimentul
împlinirii a :wc2 ani de la înfiinţarea Filarmonicii slovace ; iar apoi,
programul la un concert al Filarmonicii bucureştene dat la 27 octom31) Alfred Hoffman, op. cit., p. 36.
32) Ambele citate sînt extrase din
33) Informaţii pe baza colecţiei

lucrarea lui Lucian Voiculescu, p. 159.
de afişe şi programe aflată în biblioteca

Filarmonicii „George Enescu" .
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brie 1961 la Paris, în sala Pleyel, amintind de asemenea de unul din
marile succese înregistrate în anii din urmă de dirijorul român.
In fine, colecţia de obiecte şi fotogrrafii reflecîtnd aspecte din
activitatea marei ui muzician George Georgescu mai însumează încă două
clişee, evocînd şi ele alte două mof!1ente de se~ă în viaţa şi cariera
artistică a şefului de orchPstră. Clişeul cu nr. mv. 95.318 reproduce
pagina a doua ~:tlbă şi prima pagină a textului muzical din partitura

Fig. 13 -

Una din ultimele fotografii...

Fig. 14 -

La Buda[;esta, felicitat de
Kodaly Zoltan

la Simfonia „Patetica" de Ceaicovski, care a aparţinut lui George
Georgescu. Pagina albă conţine şi în acest caz însemnări asupra datelor
~i locurilor unde dirijorul a interpretat opus-ul ceaikovskian (Iig. 15).
Din şirul notaţiilor reţinem pe cea dintîi: „Das erste Mal, in Beethoven
Sall Berlin, am 21 Februarie 1918 mit der verstarkten „Philarmonischer
Orchester" dirigiert" (La 21 februarie 1918, în sala Beethoven din
Berlin am dirij2·t pentru priniEi oară puternica Orchestră Filarmonica").
Cu asemenea cuvinte simple, în forma aceasta modestă consemna George
Georgescu, pentru sine însuşi, strălucitul său debut dirijoral - ale cărui
împrejurări le aminteşte cli~;eul menţionat, din colecţia M.l.B... Tînărul
violoncelist rom!m George Georgescu, care, în puţini ani de activitate
artistică, dobindise un binemeritat renume internaţional (ca solist şi
<:a membru in celebrul cuartet „Marteau") dădea în decembrie 1916
un concert la Konigsberg. Pe cînd cînta, constată la mina stingă simpwww.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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tomele unei crampe, de care, cu toate eforturile medicilor, n-avea să
se vindece. Cariera de violoncelist îi era astfel încheiată. Durerea artistului generează insă, repede, hotărîrea de a deveni dirijor. Cu concursul
lui Richard Strauss, ajunge elevul marelui Arthur Nikisch, conducătorul
orchestrelor 1''ilarmonica din Berlin şi Gewandhaus din Leipzig. După
mai puţin de doi ani de studiu, George Georgescu se prezintă la pu-
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Partitura simfoniei „Patetica" de Ceaicovski, cu menţiunea
debutului dirijoral al lui George Georgescu

autografă

a

pitrul Filarmonicii berlineze, în faţa unui auditoriu şi a unor cercuri
muzicale exigente. Cu un program incluzînd poemul simfonic „Till
Eulenspiegel" de Strauss, Concertul pentru pian şi orchestră de Grieg
şi Simfonia „Patetica" de Ceaicovski, debutul a însemnat pentru românul
George Georgf'scu - triun1ful. Ziarul „Berliner Lokal Anzeiger" referindu-se la sîirşitul carierei dc:o violoncelist a lui George Georgescu şi
la debutul său dirijoral scria : „putem să strigăm bucuroşi : „Le roi est
mort, vive le roi" 34)
Aşa a început cariera strălucită a marelui şef de orchestră George
Georgescu, carieră care - datorită talentului aceluia rar dublat de <>
34) Virgil Gheorghiu, Din muzica
Lucian Voiculescu. op. cit., p. 9 şi 123.
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muncă

tenace - avea să fie împlinită, odată cu trecerea anilor, de
succese.
Unul dintre acestea este evocat de pelicula nr. inv. 95.341 : reproducerea diplomei prin care guvernul român acorda în 1949, premiul
de stat clasa l-a şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat al Republicii Populare Române" „Dirijorului George Georgescu, pentru interpretarea Simfoniei a II-a de Haciaturian, a Simfoniilor lui Ceaikovski
şi pentru întreaga sa activitate muzicală ... " Era gestul de preţuire al
întregii naţiuni, pentru artistul care, timp de aproape patruzeci de ani,
dăruise poporului din rîndurile căruia răsărise, întregul său talent, toată
puterea sa de muncă, însuşirile sale cele mai de preţ .
nenumărate

•••
Obiectele şi fotografiile rămase de la George Georgescu şi aflate
acum în patrimoniul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti reflectă
- aşa cum am încercat s-o arătăm - momente importante din biografia
unuia dintre cei mai reprezentativi muzicieni români din epoca noastră.
Dar cum Gecrge Georgescu a avut, în evoluţia vieţii muzicale din
capitala României un esenţial aport, piesele din colecţia prezentată
constituie, în egală măsură, mărturiile multor evenimente care au împlinit progresul vieţii concertistice în Bucureştii ultimilor patruzeci de
ani. Din aceste clouă puncte de vedere, valoarea istorică a colecţiei asupra căreia am referit aici nu mai are nevoie să fie în plus demonstrată.
O împrejurare, noar, rămînc să fie subliniată : anume - că, acum, cînd
baghetele şi partiturile marelui şef de orchestră stau expuse în vitrine
de muzeu ori rî'1duite în rafturi de biblioteci, iar cunoştinţa cu măies
tria interpretativă a dirijorului mai poate fi înlesnită numai prin înregistrări pe discuri şi benzi de magnetofon, fotografiile înfăţişîndu-1 pe
George Georgeseu la pupitru rămîn singurele mărturii pentru ceea ce
~ fatal a dispărut şi nu mai poate niciodată renaşte - nici sub
vraja cuvîntului scris şi nici din sunetele revărsate de imprimările făcute
de marele muzician: acea fiinţă vie, care, urcată pe podium-ul de coneert, se mistuia vibrînd la toate nuanţele, de toate înţelesurile pe care
a putut dintotrleauna să le rostească muzica ; omul acela care, aflat la
}Jupitru şi mînuind bagheta, însufleţea orchestra şi ştia, cum puţini alţii,
să obţină totul de la ea ; dirijorul care, cu o îndreptare crescută a
trunchiului şi o ridicare a capului şi a braţelor desfăcute către înălţimi
slobozea, ca un demiurg, impresionante deslănţuiri sonore ; pentru ca
în clipa următoare, numai cu un simplu semnal de şoaptă să prefacă
lumea sunetelor in nimic ; şeful de orchestră care îşi fermeca publicul
cu gestica sa - pe cit de simplă, pe atît de elegantă, pe cit de sobră,
pe atit de eficientă ; artistul care cu mijloace puţine obţinea maximum-ul
de frumos, de firesc şi de adevărat... Despre toate numai înregistrările
pe peliculă mai pot perpetua imaginea vie a aceluia care a fost marele
dirijor român de valoare internaţională George GeorgEscu.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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RESUME
Dans l'article on publie des objets et des photographies ayant appartenu au.
grand chef d'orchestre roumain George Georgesco, entres en 1964 dans le patrimoine du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest : la partiture de la „Symphonie
classique" de S. PrCJkofiev, deux baguettes (l'une offerte au chef d'orchestre roumain par le chef o·orchestre anglais Sir John Barbirolli), quatre photographies et
43 cliches. Ces demiers montrent George Georgesco ă des âges differents et dans
des hypostases varkies : soit ă c~te de grands interpretes avec lesquels il a collabore
(fig. 4-9), soit au pupitre d'orchestres symphoniques d'Europe ou des Etats-Unis
d'Amerique (fig. 10-13), soit au pupitre de la Philarmonique „George Enesco" ă
l'occasion de tournces ă l'etranger (fig. 14). D'autres cliches sont les reproductions.
de partitures ou de diplOmes des distinctions accordees au musicien tout au long
de sa carriere.
En presentant chaque piece de la collection d'objets et de photographies qui
sont restes apres la mort de George Georgesco, l'auteur reconstituie les moments
importants de la carriere de ce grand musicien roumain.
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III. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII'.

O SCHIŢA TOPOGRAFICĂ A CURŢII BISERICII MAGUREANU
DIN BUCUREŞTI LA 1780
de AURELIAN

SACERDOŢEANU:

Documentul cartografic pe care am avut prilejul să-l public nu
de multă vreme, dă o seamă de amănunte cu privire la stăpînii locurilor riverane Pîmboviţei în Bucureşti de la podul Mihai Vodă pînă
mai jos de Curtea Veche în anii 1803-1805. In acelaşi timp se arată şi
străzile apropiate, cum şi ostrovul făcut în dreapta Dîmboviţei de Gîrlişoara, braţ care se desfăcea din ea. 1) Acest document cartografic pune
capăt discuţiilor cu privire la înfăţişarea topografică a oraşului în acel
loc şi în acea vreme.
Intîmplător am mai dat peste o schiţă topografică privitoare la
curtea bisericii Măgureanului, zisă şi Şerban Vodă, şi vecinătăţile ei pe·
o porţiune de peste 100 metri din podul Mogoşoaiei, acum calea Victoriei, pe dreapta din splai pînă în colţ cu strada 30 decembrie. 2) Textul
care o însoţeşte arată măsurate opt laturi : „Din piatra cea veche de
lingă portiţa lu~ Costand beşleaga, în sus pă lîngă pod pînă în colţul
băcănii stînjeni 55 şi o palmă domnească. Din colţu băcănii pînă la locu
Creţulescu stînj. 5 fără de un pod de mînă. Alături cu locul Creţu[lescu}'.
pînă în portiţa Tudorii ţiganci stînj. 17 i 2 pal[me]. Tot alături cu locul
Creţu[lescu] pînă în portiţa de la altaru biserici stînj. 14 pol. fără o
1) Aurelian Sacerdoţeanu, Un document cartografic bucureştean din 1803-"

1805, în .,Mat.eriale de istorie şi muzeografie", IV, Muzeul de istorie a oraşului.
Bucureşti, 1966, p. 245-255. Foto::opia promisă acolo la p. 246 n. 1, se publică ac"um

(la pag. 261) ; pentru transcrierea ei trimitem la planşa din extras, în cea din volum
fiind omise unele topice şi date. Tipografia neavind I.iteră grecească .:uvintele citate
în acel articol sîn:t aproximative dair din aceleaşi motive nu le facem nici acum
îndreptarea cuvenită, cititorul putinoo-le uşor corect·a.
2) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXI/20 Orig. hîrtie (310 X
440 mm), desenul avind dimensiunile 135 X 310 mm (vezi transcrierea ei alăturat).
Originalul a fost greşit arhivat sub aceeaşi cotă cu o anafora din 21 noiembrie 1793,
întărită de domn la 22 noiembrie, dar cu care nu are nici o legătură. Schiţa Ja-.
început avea în dos: „însemnare pentru locul Măgureanului", la care s-a adăugat:
„Anaforaoa veliţilor boeri pentru metohul şi casele de la Măgureanu în mahalaoa
lui Şerban Vodă, 1793 noem. 18". care corespunde anaforalei din 1793. Aceasta
doved~şte că greşeala de arhivare este veche.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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'Pahnă.

Din portiţă pma m colţu graj[dului] sărd[arului] Drugănescu
stânj. 5 fără un lat de mînă. Din colţu graj[dului] pînă în dud stînj.
·9 i 2 palme. Din dud pină în colţu grajdului lui Constandin beşleagăi
.stînj. 17. Şi din colţul grajdului beşleagăi pînă în piatră stînjeni 17" .
. Acesta acopere locul din jurul bisericii rămas gol în planul din
1803-1805 amiP.tit mai sus.
Schiţa nu are dată da!" o măsurătoare la faţa locului făcută la
12 martie 1780 de trei vornicei sau vornici al doilea şi o anafora din
13 martie acela:;;i an semnată de doi vornici mari şi confirmată de
·domn la 9 aprilie, arată că a fost alcătuită cu această ocazie. 3) Din
acestea rezultă că în partea de sus erau vecini boierii Creţuleşti, în fund
:spre răsărit serdarul Scarlat Drugănescu iar în jos Constandin beşleaga
{căpitan de bPşlii) ; prin faţă ,trecea podul Mogoşoaiei. Procedura care
:·s-a urmat pentru fixarea hotarului este arătată în anaforaua boierilor,
în general fiind cea obişnuită în asemenea cazuri.
VornicPii Niţă, Radu şi Ion au măsurat perimetrul locului bisericii, pe care l-au şi descris, dar au notat pe schiţă şi construcţiile aflate
~pe el. Dintre acestea anaforaua marilor vornici aminteşte casele pre·tinse de un Dumitrache postelnicel, dar nu spune nimic despre „casa
-cojocarului" şi alte două binale aproape de aceasta, despre care ne
!lămuresc alte acte din dosarul în chestiune.
La 24 aprilie 1774, un Barbul cojocar a luat loc de la biserică
··2 stînjeni şi jumătate să-şi facă o casă plătind chirie 2 taleri de stînjin,
-cu condiţia ca după moartea lui şi a soţiei sale casa să rămînă bisericii.
După măsurătoe1rea recentă se constată că ocupase 4 stînjini pentru
<:are, la 16 ianuarie 1781, se obligă să respecte angajamentul vechi de
.a plăti tot 2 talei i de stînjin. 4)
Tot în 17?4 surorile Stana şi Ilinca, în aceleaşi condiţii ca Barbu!
·Cojocar, închiriază loc de la popa Ioan arhonton mănăstirilor şi de la
popa Teodosie, preoţii bisericii, ca să-şi facă pe el o căşcioară. Se pare
că atunci ele n-au făcut zapis de învoială dar, după mărturia lor şi ca
•urmare a măsurătorii făcute, la 29 noiembrie 1780 se obligă să plătească
chiii'a locului 8 taleri şi jumătate pentru 3 stînjeni şi 2 palme, cit
-0cupau efectiv. I')
Documentele reproduse aici aduc o contribuţie şi la istoria instituţiilor noastre vechi, practica de cancelarie şi procedura de cercetare.
-Observăm că relaţiile slujbaşilor inferiori este integrată în anaforaua
boierilor divaniţi numai cu unele modificări de stil ; vorniceii propun
locul unde să sc> pună pietre de hotar dar acestea sînt puse de divaniţi
şi tot divaniţii fa:: propunere de soluţionare a litigiului.
:l) Vezi documentele în anexă. Despre locul Creţuleştilor, băcănia din colţ
>(a lui Ianache şi Damian) şi Iordache croitor al fostului mare paharnic Matei
'-Creţulescu, vezi şi hotărîrea boerilor din 1780 noiembrie 2, în Documentele privind
istoria oraşului Bucureşti, de Florian Georgescu, Paul I. Cernovodeanu şi Ioana
·Cristache Panait, Bucureşti 1961, p. 123-124.
4) Arh. St. Buc„ Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXI/4.
5) Ibidem, CLXXI/16, orig, hîrtie, scris de Velcea logofăt, cu mărturia lui
Popa Dimitrie protopop, Ion cupeţ, Ion şi Teodosie Katzugas, aceştia doi din urmă
-semnînd greceste.
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Este de atras atenţia şi asupra unor mici diferenţe fonetice între
scrisoarea micilor boieri ş:L a scriitorului anaforalei marilor boieri. Acestea însă nu implică nici o rliferentă între limba păturilor sociale cărora
aparţin scriitorii, ceea ce presupune o şcoală de pregătire echivalentă.
Schiţa de faţă şi documentele aduse în sprijin luminează mai mult
şi mai bine o p:.gină din viaţa societăţii bucureştene de acum aproape
două sute de ani în urmă.

ANEXE
1

1780 martie 12. Hotiirnicia locului Bisericii
Bucureşti făcută

Trăsura

c.um

locului bisericii

Şărban

de vornicii al doilea
Vodă

ce s-au

făcut

Niţă,

Măgureanu

Radu

şi

din

Jon

acum mart 12, 1780r

arată.

Mai întîi am mers la capul locului din jos ~i am pus sfoara din piatra·
cea veche care iaste la marginea podului, în capul ulucilor Costandin beşleagă în
dreptul zidului curţii Florescului, şi am tras în sus pă dinnaintea casii lui Costandin beşleaga şi pă dinnaintea: bisericii tot pă margmea podului pînâ în coltul
băcănii ce dă în Podul cel Mare care vine de la ::.:urtea Domnească cea vecl1e,.
unde s-au făcut .semni să se pue piatră şi au eşit stînj. cincizeci şi cinci şi o palmă
domnească. Şi dinrt-acest colţu trăgînd faţa pă marginea podului tot a aceştii uliţa
mare ce vine de la poarta din sus a Curţii Domneşti, pînă în prăvălia şi locul
Creţulescului, s-au găsit stînjini cinci fără un pod de mînă şi s-au făcut semne să
să pue piatră.
Dintr-acest semn puindu-să sfoara din marginea podului $1 trăgîndu-să în jos.
pă din dos, pă lîngă ulucile bisericii alăturea cu locul Creţulescului pînă în portiţa Tudorii ţigancii în dreptul grajdului lui Iordache Fica, ce sînt tot pă locu
Creţulescului, şi au eşit stînj. şaptesprezece şi doao palme, unde s-au făcut semn
ca să sa pue piatră ; şi dir.. portiţa Tudorii ţiganii puindu-să sfoara s-au tras iarăş
în jos, pă lîngă ulucile bisericii tot alăturea cu locul Creţulescului pînă în ,portiţa
ce iaste lingă oltarul bisericii, s-au găsit stînjini patrusprezece şi jumătate făr.31
o palmă unde s-au făcut semne ca să să pue piatră
Şi dintr-acest semn puir.du-să sfoara s-au tras iarăşi în jos pă lîngă ulucile·
bisericii, alăturea tot cu 101;:ul Creţ1Jlescului pă;:iă în colţill grajdului dum. si>.rd
Scarlat Drugănescu, s-au găsit stînjini cinci fără un lat de mină, unde s-au făcut
semn ca să se pue piatră.
Şi dintr-acest semn puind ~foara curmeziş, p:i linge talpa grajrliului dun:.
şărd. ce iaste pe locu dumnealui şi până în dud, au eşit stînj. noao şi doao palme,
unde !i-au ft:cut semne ca să să pue piatră.
Din dud puind sfoara în jos pă lîngă ulucile dumnealui sărdarului şi aU!turea cu locul dumnealui, pănă în colţul cel de dinJOS al grajdului lui Costandin.
beşleaga ce să hotăraşte cu locul Florescului, şi au eşit stînjini şaptesprezece.
Şi llin col\ul acestui grajdiu curmeziş, puindu„să sfoara pii lîng.i ulucile tot
ale lui Costandin beşleaga spre pod, ci pă dinjos iaste locul Florescului, s-au tras
pănă în margina podului, unde iaste piatra cea veche, unde am început dintruntii măsurătoarea locului, şi au eşit stînjini şaptesprezece, care să chiamă latul
Jocului la hotarul cel de dinjos dăspre Florescu!. ·
Şi aşa, printr-a:este· semne ce să numesc mai sus s-au !ncheiat de jurînprejur tot locul aceştii numite biserki .
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DePi fiind noi orînduiţi din cinst. porunca dumnealor vel vornici a trai:;e
acest loc pă cum am găsit cu cale şi cu dreptate, am dat această adeverinţă a
n0astră iscălită.

1780 mart 12.
Măsurătoarea
Niţă

acestui loc s-au

făcut

cu

stînjănul

răposatului

Şărban

Vodă_

vt. vornic

Radu vt. vornic
Ion vt. vornir
Arh.

st.

Buc., Mitropolia

Ţi!r;t

Romaneşti,

CLXXI/13. Orig. birt.

2
1780 aprilie 9. Alexandru Ioan Ipsilanti voievod întăreşte
anaforaua marilor vornici Badea Ştirbei şi Dumitrache :Racoviţă cu privire la hotărnicia locului bisericii Măgureanu.
din Bucureşti şi la casele construite pe el.

Io Alexandru Ipsilant vvdu, bj, ml. gspodr zemli Vlah.
cercetarea -:;i alegerea ce în faţa locului au făcut dumnealor velit ii
dvornici, după aceste dovezi întărim şi domniia mea ca să aibă sfînta biserică
stăpînirea sa pă semnele ce să coprindu într-această anafora.
(L.S.)
1780 april 9.
După

Prea înălţate doamne,
Din luminata porunca înnălţimii tale ce prin luminat pitac ni să porunceşte
ca să dăscoperim şi să îndreptăm toate locurile sfintii mitropolii ce are aici în
Bucureşti, din care locuri fiindcă şi locul bisericii unde să cinsteşte şi să prăznueşte·
hramul Metamorfosis a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Is. Hs., din
mah. Şărban Vodă, care sfîntă biserică este metoh sfintii mitropolii, să inpresurast>
de către vecinii înprejuraşii aceştii sfinre biserici.
Dt-ei noi mai întîi am orînduit vornicei de au mersu la faţa locului, unde
mergînd şi înşine noi şi fiind de faţă atît preoţii sfintii biserici şi alţi mahalagii,
cum şi însuşi prea sfinţiia sa părintele mitropolitul, dupe arătarea preoţilor sfintii
biserici şi dupe cum au mărturisit şi alţi mahalagii pe unde este locul sfintei
biserici.
Mai întîi am mers la capul locului din jos şi s-au pus <>Ioara din piatra cea
veche care este în marginea podului, în capul ulucilor lui Costandin beşleagăi în
dreptul zidului curţii Florescului, şi s-au tras în sus pe dinnair:.tea casii lui Cos1andin beşleagăi şi pe dinaintea bisericii tot pe marginea podului pînă în colţul
băcănii ce dă în Podul cel Mare care vine de la Curtea Domnească cea veche,
unde am pus piatră şi au eşit $.înj. cincizeci şi cinci şi o palmă domnească. Şi
dintr-acest colţu trăgîndu-să faţa pă marginea podului tot a aceştii uliţă mare
ce vine de la poarta din sus a Curţii Domneşti, pînă în prăvălia si locul boerilor
Creţuleştii s-au găsit stînjini cinci fără un pod de palmă şi am pus şi piatră.
Dintr-această piatră puindu-să sfoara din marginea podului şi trăgîndu-să în
]os pă din dos, pă lingă uludle bisericii alăturea cu locul boerilOir Creţuleşti pină
)n portiţa Tudorii ţiganci1 în dreptul grajdului lui Iordache Fica, ce sint tot pe
locu boerilor Creţuleşti, şi au eşit stinj. şaptespreze:e si dooă palme, unde s-au
pus şi piatră; şi din portiţa Tudorii ţigancii puind:1-să sfoara s-au tras iarăş în
jos, pe lingă ulucile bisericii tot a!ăturea cu locul boerilor Crt:·ţiuleşti pînă în portiţa ce este Ungă oltarul bLsericii, s-au găsit stînjini patrusprezec-e ş1 jumătate fără
o palmă, unde am pus şi piatră.
Şi ddntr-această piatră puind•1-sa sfoara s-au tras iarăşi în jos pă lingă·
ulucile bisericii, alăturea tot cu loc..'UI boerilor Creţuleşti., pină în colţul grajdiului
dum. sărd. Scadat Drugănescu, s-au găsirt stînj.tni cinci fără un l!at de mină,
unde s-au pus şi piatră.

t
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Şi dink-această piatră puind sfoara t•urmeziş, pe lingă talpa -grajdiului dum.
ce este pă loca dumisale şi pină în dud, au eşit stînj. :ioăo şi dooă palme:,
unde am pus şi piatră.
Din dud puind sfoara în jos pe lîngă ulucile sărdarului Drugănescului şi
alăturea cu locul sărdarului, .pînă în colţul cel de dinjos al gradiului lui Costandin
beşleagăi ce să· hotăraşte cu locul Flore!'<:ului, şi au eşit stînjini şaptf•sprezece şi
am pus piatră.
Şi din colţul acestui grajdiu curmeziş, puindu-să sfoara p~ lîngă uluci!':! t.)t
ale lui Costandin beşleagăi spre pod, ce pă din jos este locul Flore<>cului, s-au tras
pînă în marginea podului unde este piatra cea veche, unde s-au început dintru-ntîi
măsurătoarea locului, şi au eşit stinjeni şaptespre?.ece, care să chiamă latul locului
la hotaml cel de dinjos dăspre Flore5cul.
Şi aşa pintr-aceste semne ce să numesC' mai sus ~-au încheiat de jurînprejur tot locul aceştid mai sus numite sfinte biserici, puind noi şi pietri.i ca să
fie nestrămutată stăpînirea sfinţii ·biserici şi fără de a nu avea altă pricină de gilc;:eavă sfînta bi,serică cu vecini dupri:iprejur.
Pentru că, ş1 dupe cum ş: mai sus arătăm, aşa ne-au adeverit şi au mărtu
ns-it atit preoţii cit şi .mahalagii, fiind prea sfinţiill sa .părintele mitropolitul de
faţă, că printr-aceste semne ce să numesc n1ai sus aşa au stăpînit ~finta bise!'kă
din vechime, ci şi de acum înainte găsim cu cale şi hotărîm ca întocmai după
semnile cele împietrite ce mai sus s-au arătat aşa să fie stăpînirea sfintei biserici.
. Dar fiindcă un Dumitrache postelnicel, ce au ţ.inut întru căsătorie pe o
nepoaită a 11..Ll\Ui popii Brătiian ce au fost preot la această sfîntă biserică, are dooă
<:ăşcfoare pă locul sfîntii biserici în ocolu semnilor de mai sus numite, însă o casă
dintr-aceste doo i-au fost dată' zestre iar ceilaltă căşcioară o are soţii:! sa de
cJ.Wronomie de la un preot ce au fost frate numitului popii Brătiian. Şi făcea ace'>!:
postelnicel pîră zicînd că locul de sup't aceste dooă căşcioare nu este al sfintii
bisernci ci au fost de stăpînir~ al ace1ui popii ~rătiian şi al frăţine-său, şi. cerea
şi aoum ca să-l stăpînească; zicind că l-au stăpînit şi numiţii mai sus preeţi iăr
ele
nu~i supăra nimeni pentru chirie, i-am cerut ca să ne &rate nisoareva zapise
ca să dovedeai.scă cum că acele dooă căşc.ioare sînt şi cu looul lor şi zise că zapise
n-are, el pentru căci le-au stăpinit acei preoţi făr de chirie cit au trăit cere şi el
să le &tăpl:nească asemenea.
!mpotniva căruia ne arătă prea sfinţiia sa păl'intele mitropolitul mai întii
carte de danje a unui răposat Apostol clucer i a jupinesii lui Păunii, scrisă -:u
leat 7194 iuniie 18, de sint ani nooreci şi doi, priin care arată că dă danie aceştii
sfinte biserici o pereche de case cu locu lor, care loc arată că este aproape de
sfînta biserică: Şi aşa inăl'tllrisiră preoţi acum şi mahalagii, că acesta este locul
ce-l cere acest postelnicel.
..
Şi tof prea sf.inţiia sa ne mai arătă şi un hrisov al iră~atului mării sale
Costandin Vodă Brîncoveanu, fiind .scris cu leat 7197 ghenar 22, adică ou trei ani
mlai în unni:i. .că.Mii de danie de mai sus numitu, prin care hrisov .în1iă1'lşte şi
măriia sa daniia hld Ai.posto! cLucer şi hotărăşte ca să stăpinească sfînrta biserică
acel loc ce este aproape de sfînta biserică cu bună pace.
Asemenea ne mai· arată prea ·sfinţ. părintele mitropolit şi o adeverinţă a unui
Meletie monah, sordsă cu leat 1775 dichemv., prin care scrie că la sfîrşitu său fiind,
dă această măa"turisanie în frica lui Dumnezeu, oum că au auzit din gura popii
BI:ătiian, că druj:le moartea lud să răn).'îie c115iLe ale biserikii pentru a Lui pomeni·re ;
iar pentru locul de supt casile popii Jui BrăUian mărturiseşte acest Me1etie monah
că ştie că este bun şi adevărat al sfintii biserioi şi l-au stăpînit sfîn:ta biserică
din vechime.
. Asemenea şi un Ion biv vt. comis şi Marin biv vt. pitar, pri11 adeverinţele
for in scr.is supt iscăUtură. să vede _că mărturisesc amin.dai, că ştiu că locul de
rupt casile acelui popii Brătiian este al sfintii biserici şi n-au avut acel popa
Brăitiian treabă ou locul, ci numai cu aceste dooă-căşcioare.
De care prioină ne adeverim că acei preoţi fiindcă sLuja la sfînta bisericii
adevăN1.t ,nu 15-au supărat de chirie pentru· a. lor slujbă, iar locul să dovedi că e.ste
drept al sfintii bţserici.
.
.
.
•
. .
. · Şi fiipqcă acest .postelnicel c~. fai;e piră este mirean şi nu are .niotun fol09.
sfiillta biserică de la el ca să slujască sfintii biserici şi pentru a lui slujQă .sâ
sărd.

a
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nu-l supere de chirie, dupe mai sus numitele dovezi ce ne arată prea sfinţ. p~r:in
tele mitropolit, nu am priimit cererea numitului postelnicel fiind făr de mornn
temeiu de dreptate. Ci aşa s-au găsit cu dreptate: sfîn.ta biserică să stăpînească
locul tot dupe semnile ce să arată mai sus şi acest postelnicel rămîne a să învoi cu
prea sfinţ. părintele mitropolitul pellltru cită chirie este cu dreptul a da, fd:indc:ă
să cunoscu curat că tot locul acesta este lămurit şi drept al sfintii biserici.
Ci noi de cercetarea ce am făcut şi în ce chip am găsit cu cale şi cu dreptate arătăm înnăilţimil tale, iar hotărirea cea desăvîrşită rămîne a să face de
înălţimea ta.
Şj măsurătoarea acestui loc s-au făcut cu sj. răposatului Şărban Vodă.
1780 mart. 13
Badea Ştirbei vel vornic
Dumitrache Racoviţă vei vornk
Trecut în . condica
mvanurLui.
.
Aril. Stat. Buc., Mttropolia Ţdrtl Romaneşti, CLXXI/14. Orig. hîrtie groasă dlfollo ;
E;Jglllul domnesc oval ln tuş. roşu clar, cu f;lata 1774. Pe p. 2. jcs .ln dreapta: „Havaetu tl.
tocmai".
Insemnarea despre stlnjenul cu care s-a măsurat este adăugată după scrierea actu!ul
insă de aceeaşi mină. Tot adăugată este şi ln actul precedent.

[>&tru

RESUME
Esquisse topographique de la cour de l'eglise Măgur:eanu de Bucarest en 1780.
Par· ses recherches d'archives l'auteur a trouve une esquisse topogrephique
.de l'emplacement et du voisinage de l'eglise Măgureanu, appelee aussi Serban Vodă,
de Bucerest, aujourd'hui disparue et qui se trouvait la ou commence aujourd'hui
Calea Victoriei. En la publiant, l'auteur trouve l'occasion de montrer la procedure
suivant laquelle, dens la capitale du pays, on levait de telles esquisses topographi·ques lorsque des litiges se produisaient au sujet des limites des proprietes et quelle
etait la pratique de l'ancienne chancellerie du prince dans de tels cas. L'espuisse
et les documents inedits qui y sont joints, avec de tres riches details, illustrent
une page de la vie de la soch:·te de Bucarest de ce temps-lâ.
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CONTRIBUŢII

LA ISTORICUL MORILOR VL~DICHII
(SF. ELEFI'ERIE) DIN BUCUREŞTI
de MARIA STAN

Morăritul reprezintă unul din cele mai vechi meşteşuguri pe care
documentele emise la mijlocul sec. al XV-lea îl atestă în bazinul Arge-şului. Strîns legate de existenţa unor comunităţi omeneşti, de bogăţia
agricolă a zonei şi de cursul apelor ce brăzdează această porţiune cen.trală a Cîmpiei muntene, morile au înregistrat un proces continuu de
-dezvoltare în tot timpul orinduirii feudale. Cum era şi firesc puternica
afirmare a Bucureştilor în sec. XV-XVI au atras în mod nemijlocit
înfiinţarea unui număr tot mai mare de instalaţii de morărit şi în raza
tîrgului sau în imediata lui vecinătate. Datorită penuriei izvoarelor do•cumentare privind cel de al XV-lea veac şi a inexistenţei izvoarelor
•cartografice de: detaliu, sau a puţinelor date arheologice, morile sînt
atestate la Bucureşti abia către sfîrşitul sec. al XVI-lea deşi ele existau
'în mod incontestabil cu mult timp înainte. Cînd în 1572 vornicul Ivaşcu
Golescu vindea voievodului Alexandru al II-lea Mircea satul Grecii de
pe Dîmbovi:ţa menţ~ona şi morile ce le avea în acel sat pe cursul
rîului. 1)
Cîţiva ani mai tîrziu izvoarele atestă morile lui Dobromir banul,
una la „locul adînc" de sub actualele dealuri Mihai Vodă, şi Spirei, cealaltă pe Dîmbo•1iţa la Gorganul din faţa viitoarei ctitorii a lui Mihai
Viteazul. Alte mori se aflau în aceeaşi vreme presărate pe cursul Co1entinei aparti.nînd fie unor mănăstiri 2) ca Plumbuita fie. unor mari
dregători.

Cu sfîrşitul sec,. al XVI-lea şi prima jumătate a veacului următor
documentare privind instalaţiile de morărit plasate pe cursul celor
.două rîuri ce străbat moşia Bucureştilor se înmulţesc. Din analiza lor
irezultă ca m acea vreme morile reprezentau proprietăţi ale domniei
:sau ale marilor boieri, ale mănăstirilor şi chiar ale moşnenilor. Impor~tirile

1) C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Buc„ 1967, p. 341.
2) Documente privind Istoria României veac XVI B 'fara Românească, 1952.

·vol. V, p. 49-51.
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tanţa

lor economică era deosebită fapt care a stimulat continua lor
dezvoltare în pofida marilor neajunsuri pe care implicit, le provocau
prin pustiitoarele revărsări ale Dîrn.boviţei. Avînd un rol de seamă morile din Bucureşti erau lucrate şi ingrijite de meşteri pricepuţi. Aceştia
confecţionau roata cu mecanismul de învîrtire şi de transmitere a miş
cării la pietrele de măcinat, casa morii, podeţele de acces, scocurile,
.zăgazurile ş.a. 3) cu lemnul necesar pus la dispoziţie chiar de acel care
iăcea comanda. La construcţie participau de asemenea fierarii care executau piesele din fier şi dulgherii. Pietrele de măcinat erau cumpărate
.de la oraş sau se comandau pietrarilor la munte. Documentele prezintă
"Situaţia cînd uriii locuitori din satele specializate în astfel de lucrări
se obligau să execute şi să transporte aceste pietre în schimbul scutirii
lor de unele obligaţii.
Un document din 15 ianuarie 1809 menţionează pe „Rizea ot satul
Pietrarii sud Dîmboviţa posluşnic al mitropoliei... care s-a orinduit a
.aduce, pe fieştecare an la luna lui maiu doaoă pietri de moară mai
bune la moara ot Sfîntu Elefterie". 4)
Obligaţie asemănătoare avea şi Nicolae fratele aceluiaşi Rizea .
.In sarcina meşterilor morari intra şi măsurarea cumpenei luminii apei
sau „diiastina". stabilirea cauzelor care au provocat înecarea unor mori.
Astfel un document din 12 august 1678 menţionează lucrările executate
.de „Neagul meşterul domnesc dinpreună cu Novac, meşterul de la morile lui Mihai Coşăreanul şi cu Vasile, meşterul de la ma.rile Vlăducăi
(Vlădichii n.n.) i Bogdanu de la morile Hagiului i Radul meşterul de
la morile agăi lui State care în urma poruncii domneşti au măsurat
apele la toate morile". 5)
Alte documente mai amintesc „meşteri buni de mori, precum Frenti
meşterul i Neagul", care lucrau la morile mănăstirii Sf. Sava şi Stan de
la morile lui Paraschiva logofătul. 6)
Inmulţirea morilor în împrejurimi şi mai ales în Bucureşti indică
creşte!'ea producţiei cerealiere şi totodată cerinţele sporite ale populaţiei
oraşului.
Mănăstirile
boviţa printre

au fost cele mai bogate posesoare de mori pe Dîmacestea numărîndu-se mănăstirile Radu-Vodă, MihaiVodă, Sf. Sava, Cotroceni, Văcăreşti etc. Incă din primele decenii ale
sec. al XVII-lea Mitropolia poseda pe cursul Dîmboviţei, mai sus de
oraş un vad de moară. El a fost primit prin cartea de danie din 1629
iunie 14 a lui Alexandru Iliaşi care arată că „am dat această poruncă
a domniei mele sfintei şi dumnezeieşti mitropolii, ca să fie volnic cinstitul şi luminatul părintele nostru mitropolitul Ungrovlahia, Grigorie cu
:.această carte a domniei mele să ţie 1 vadu de moară aicea la Bucureşti
3) Biblioteca Acad. R.S.R., XCI/205, vezi şi Şerban C„ Dizertaţia Meşteşugurile
.din Ţara Românească, în sec. XVIII. (Perioada de la sfîrşitul feudalismului dezvoltat şi începutul destrărr.ării lui), Buc., 1964, p. 120.
4) Arh. St. Buc., Mss. 161, f. 72 v.
5) C. C. Giurescu, op. cit., p. 342.
G) Dan Berindei, Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti
~1459-1862), Buc., 1963, p. 66.
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Dîmboviţei, care vad iaste în ocina Lupeştilor drept morile sfintei
de încoace despre ocina domnească de în ,;us. Pentru că am dat
domnia mea şi am miluit. ca să fie sfintei mitropolie întărire şi de·

în apa
Troiţe

hrană". 7)

·

Această

danie este amintită mai tîrziu într-o hotărnicie făcută de·
Mihai Racoviţă în anul 1742 martie 4. 8)
La această moară veneau să macine locuitorii din mahalaua Sf ..
Elefterie, dar probabil şi cei de pe moşiile învecinate cum ar fi Lupeş
tii etc.
Aceştia erau obligaţi să plătească o anumită dare pe „chila decereale măcinată.
Astfel un document din 1797 decembrie 8 consemnează „ ... că de·
acum înainte pentru grîul cel vom aduce la moara sfintei mănăstiri i
Sfintul Elefterie ca să măcinăm să avem a da de chilă po taleri unul". 9)
Dezvoltarea acestor mori în cursul secolului al XVII-iea şi ar
XVIII-iea se reflectă destul de slab în documentele cunoscute pină în<
prezent. De remarcat faptul că ele au înregistrat o creştere continuă, la
1678 avînd deja un meşter priceput în persoana acelui Vasile de care~
am amintit. Incă din această perioadă instalaţiei de măcinat i s-au
alăturat probabil şi vadul de tăbăcit şi cel de piuă.
Incepînd din anul 1797 se observă un fenomen nou - acela al embaticării morilor Vlădichii, vadului de tăbăcărie şi cel al pivei de postav. 10)
Cit era de întins vadul de tăbăcărie de aici nu cunoaştem dar·
se poate presupune pe baza datelor privitoare la alte vaduri.
Astfel la 7 august 1696 măsurîndu-se un vad de moară pe Dîmboviţa se stabileau dimensiunile de 10, 13, şi 17 stînjeni lăţime (circa
19, 66, 25, 56, 33, 42 m) iar lungimea de circa 78,64 m. 11)
Rezultă deci că Mitropolia beneficia de un spaţiu suficient de·
întins pentru ca în decursul vremii să se organizeze un complex economic destul de productiv.
Ulterior, în sec. XVIII-XIX, sint cunoscute ca funcţionind a1c1
magazii, prăvălie, pivniţ3, care la rindul lor erau importante surse d~·
venit.
Mitropolia ca proprietară a recurs în sec. XVIII la embaticarea
proprietăţilor sale de la Elefterie. In 1797 martie 20 Năstasie Tabacciul încheie un contract cu Mitropolia prin care lua cu chirie vadul
morii de tabac. 12)
Pe acest vad Năstasie Tabacciul urma să construiască o moară.
de tabac unde avea să îşi „lucreze meşteşugul", cum spune documentuL
7) Bibl. Acad. R.S.R., XIV/1.
8)
9)
10)
11)
12)
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Arh. St. Buc., Mss.
Arh. St. Buc., mss.
Arh. St. Buc., mss.
C. C. Giurescu, op.
Arh. St. Buc., mss.

131, f. 9-9 v
158, f. 44.
158, p. 45 v - 46
cit., p. 342.
158, f. 2.
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La sfîrşitul contractului se prevedea o clauză : în cazul în care arennu îşi putea plăti la soroc chiria atunci mitropolia ca proprietară a
vadului putea să îi sfarme moara. Nu ştim dacă această înţelegere a fost
pusă în practică, dar la data de 20 decembrie a aceluiaşi an intervine un
nou contract între mitropolie şi Nicolae logofăt sin Matei morar care s~
angajează „ ... să dea la sfînta mitropolie taleri. 1800 adică una mie opt sute,
din care bani taleri 1000 adică una mie i-au dat acum înainte, iar cealaltă să-i aibă în răspuns la soroc la jumătatea de an ... " 13)
Pe aceste vaduri luate în arendă Nicolae logofătul a construit
o moară, 'J instalaţie de tăbăcărie şi o pivă de postav. El va menţine
embaticul şi în cursul anului următor pe baza contractului din 3 februarie 1800. De data aceasta preţul de închiriere scăzuse la 1700 taleri,.
adăugîndu-se însă obligaţia ca arendaşul să asigure pentru vadul morii.
de tabac o dare specială numită havaiet în valoare de 100 taleri. 14)-·
In 1801 februarie 1 Nicolae logofeţelul ia în continuare în arend:"i.
aceste stabilimente pentru suma de 2000 taleri. Contractul de arendă
dă dreptul arendaşului că încaseze venitul de la aceste stabilimente„
în schimb casa mitropoliei putînd să macine la aceste mori fără a i selua uium.
Astfel documentul spune că „ ... pînă la împlinirea anului luîndu-şii
tot venitul ce va fi atît de la moară cât şi de la celelalte să ştie şi
aceasta că câtă zaherea va fi trebuincioasă a se măcina pe seama casii
sfintii mitropolii i a robilor ţigani să se macine orkînd i să va trimite:
a lua oiem." 15
Că într-adevăr oraşul trecea în acest timp printr-o situaţie grea:
din punct de vedere economic se vede şi din faptul că tot în acelaşi
an Nicolae logofeţelul este numit ispravnic la aceste mori din urmă
toarele motive : „Fiind că venitul morii sfintii mitropolii i Sfîntu Elefterie pănă acum s-au dat în arendă, iar acum aflîndu-se casa mitropoli
în mare lipsă de bucate cu această carte a smereniei noastre orînduim
ispravnic pă Nicolae logofeţelul sin Matei morar ca să aibă purtare
de grijă de a strînge oiem de la aceste mori căt şi venitul de la pivele
de postav şi havaietul vadului de tăbăcărie şi la împlinirea anului să
aibă a arăta dreaptă socoteală." 16)
In contractele încheiate se mai prevedea ca în cazul în care din·.
diverse motive arendaşul numai putea să ţină în arendă aceste stabilimente, el era obligat să-l vînză mitropoliei şi nu altei persoane. M9.i
existau asemenea contracte încheiate şi cu alţi mici chiriaşi. Atrage·
atenţia documentul din 1 octombrie 1801 prin care Anastasie neguţătorul arată că „ ... făcîndu o casă cu pio de tăbăcărie în lăturea cu
moara sfintii mitropolii ot Sfîntu Elefterie plătim orînduita chirie locdaşul

13)
14)
15)
16)

Arh. St. Buc., mss. 158, f. 42 v Ibidem f. 142 v.
Arh. St. Buc., mss. 156, f. 27.
Arh. St. Buc., mss. 156, f. 27 v.
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vadului ci'l.t taleri una sută pă an la sfânta mitropolie, acum neputînd
·de a mai plăti această chirie şi nedăndu-mi măna de a mai ţinea am
văndut-o sfintei mitropoli în taleri 220... care vănzare s-au făcut din
buna voa mea nesilit de nimenea pentru care am primit de la sfînta
imitropolie şi bani ce să arată mai sus toţi deplin în măna mea ... " 17)
Anul 1801 va fi ultimul an al colaborării mitropoliei cu acest
Nicolae logofeţelul căci în ianuarie 1802 se încheie un nou contract
<le embaticare, de data aceasta cu un oarecare Dima în schimbul sumei
•tle 3000 taleri.
Din contractul de arendă rezultă că la această dată instalaţiile
·erau bune „atăt în lăuntru cât şi afară zăgasurile, scocurile, roatele,
pivele i vad de tăbăcărie şi pietrele morilor... " 18)
Moara Vlădichii era dotată cu mai multe roate, avînd deci o
·capacitate sporită.
Acelaşi contract mai prevedea şi o altă condiţie : în cazul în care
:se strica ceva la aceste mori arendaşul urma să le dea la soroc în stare
'bună cum le-a primit, reparindu-le pe cheltuiala sa.
Administraţia (iconomia) mitropoliei era şi ea obligată de ace.laşi contract să participe la această reparaţie prin darea de scînduri
:pentru scocuri şi pietre de măcinat.
La 1803 februarie 1 aceste mori sînt arendate de chir Panait
pentru suma de 2500 taleri, şi în acelaşi timp fiind numit ispravnic
{i purtătorul lor griji. 19)
Un an mai tîrziu un contract încheiat la 1 februarie 1806 arată
·că veniturile morilor de la Sfîntul Elefterie au fost luate în arendă
:de la mitropolie tot de chir Panait in asociere cu Hristea pentru suma
·<le 2300 taleri. 20)
Inc~pînd din anul. 1805 veniturile morilor de la Sfintul Elefterie
·este dat în arendă pe o perioadă mai îndelungată.
Astfel chir Costea şi Dima încheie la 1805, februarie 1, un contract de arendă pe 3 ani. Cauza care a determinat mitropolia să recurgă
·1a astfel de soluţii rezidă în faptul că instalaţiile se găseau într-o stare
proastă. Situaţlie despre care documentul menţionează „.„că atăt la
mori cum şi la pivă e:::te trebuinţă a se drege precum scocurile, prefuşti i lumina, roatele cele mari şi cele mici şi zăgasu să aibă cum
·ştie a le preface de isnoavă ... " 21)
Mitropolia se obliga „a da pietrele cele trebuincioase şi la pre·facerea zăgasului să dăm ajutor doao zeci ţigani a lucra cu măinile„." 22)
Pentru ca arendaşul să fie interesat în repararea morilor, mitropolia a mai scăzut din preţul de arendare. Fapt semnalat de document
Arh. St. Buc., mss. 156, f. 67 v
Arh. St. Buc. mss. 156, f. 83
19) Arh. St. Buc., mss. 156, f. 122.
20) Ibidem, f. 142 v
21) Ibidem, f. 169.
22) Ibidem, f. 169.
17)

lf')
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.astfel „ ... căci pentru că să să silească cu dregerea şi prefacerea morilor
i a pivii i-am lăsat şi noi puţin mai jos de căt au fost în anii trecuţi..." 23)
Cei doi embaticari nu vor reuşi să-şi respecte angajamentele decit
doi ani, căci la 15 ianuarie 1807 intervine un nou contract între mitropolie şi 'l'eodor brutar. Suma de închiriere scăzuse la această dată la
2000 de taleri noul chiriaş obligîndu-se să continue lucrările de reparaţie.
·
De la această dată şi pînă la mijlocul deceniului al Iii-lea al secolului al XIX-lea ştirile iar se împuţinează. Ştim doar că în anii 1815,
1816, 1817 morile au fost luate în arendă de slugerul Manolache Piciu. 24)
In anul 1825, aprilie 21 aceste mori au fost luate în arendă de
\Tasilie Dumitriu şi Ivancea Dumitru pentru suma de 2500 taleri 25), ceea
ce înseamnă că între timp ele fuseseră reparate şi că exista o grijă
permanentă în acest sens. Prin contractul din 1825 casa mitropoliei
era obligată să dea „ ... cîte cincizeci de care cu mărăcini cu vlăfari
pentru dregerea zăgazului" 26). Se mai prevedea pentru trebuinţa morilor
„ .... un ţigan herar ce să află cu locuinţa acolo aproape ca oricănd să
va strica vre un her de ale mori să-l dreagă fără dă plată căruia are
ai da numiţi arendaşi trebuincioasa hrană". 2î)
Dintr-o catagrafie a averii mitropoliei din Bucureşti făcută în
anul 1842, ianuarie 16 rezultă că morile de la Sfîntul Elefterie împreună cu acareturile (odăi pentru locuit, magazie, hambare, pivniţă,
prăvălie) au continuat să fie arendate mai departe la diferite persoane
particulare în general meşteri legaţi de producţia alimentară : Gheorghe
_ginerele Măntulesii, Ioniţă Ungureanu, Vasile Morar, Andrei făinar ş.a.
In aceeaşi catagrafie se găseşte o descriere a morii de la Sf. Elef·terie în acel timp :
„Casa cu 6 roate, păreţi de stîlpoaie de stejar însă aşezate partea
-despre uscat jumătate pă temelii de lemn groase pă pământ şi jumătate
către apă, temeliile pă taraci, două uşi de scînduri de stejar, înveli.tarile şindrilă de brad nou.
Păreţi despre apă slabi şi citeva tălpi putrede şi rupte, încet au
'.Şi rupt apa pă dedesupt făcănd măncătură. Scocurile şi roatele de
.afară fărămate şi in proastă stare i precum şi fusele sparte şi slabe.
Podul de afară pe care trece de la o casă pînă la alta stricat.
Podurile morilor care tine pietrele slabe şi rupte pe alocurea~
cu 6 părechi pietre, din care o păreche fiind slabe şi sparte numai
·şînt în stare a lucra, 2 coşuri de scînduri vechi şi slabe, 2 postave
asemenea precum şi păreţii luminii de la Dămboviţa pînă în scocuri
23) Ibidem, f.

169.
Arh. St. Buc., D'JS, mănăstireşti, Mitropolia Buc., dos. 545/1852, f. 1-22.
25) Arh. St. Buc., mss. 161, f. 42 v - 43.
26) Arh. St. Buc., mss. 162, f. 66 v - 67.
1?7) Ibidem.
24)
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slabi şi rupţi şi toate aceste lucruri fiind vechi şi slabe au trebuinţă
unele de meremet, iar altele urmează a să face din nou." 28
ln catagrafie se mai relatează că arendaşii nu se preocupau de·
întreţinerea acestor acareturi în stare bună, ci le lăsau pe seama morarilor mitropoliei. Starea lor era atit de rea încît documentul rnenţio-·
nează că „„.de la aceste binale mitropolia nu mai are nici un folos ... " 29)
ln anul 1850 Tache Ionescu cere învoire Departamentului din
lăuntru şi Sfatului orăşenesc al Capitalei să clădească o moară nouă pe·
vadul morii Vlădichii de la Sf. Elefterie, în care scop prezintă şi un.
plan al construcţiei pe care urma să o facă. 30) Din cauza deselor reclamaţii ale locuitorilor din mahalaua Sf. Elefterie pe care le primea
Sfatul orăşenesc în urma inundaţiilor provocate de această moară„
Departamentul din lăuntru şi Comisia lucrărilor sistematice numeşte·
în anul 1851 o Comisie care să meargă la faţa locului. 31)
·
Această Comisie cercetează pe teren situaţia şi emite unele dis-poziţii care cuprindeau o serie de indicaţii tehnice necesare la ridi- ·
carea noii construcţii. 32)
Prin respectarea acestora se evita ca mahalaua Sf. Elefterie şi
proprietăţile din jur să mai fie inundate în viitor de apa Dirnboviţei.
In anul 1852 vadurile de moară de la Sf. Elefterie au fost luate
cu embatic de epitropul răposatului sluger Manolache Piciul. 33)
Deoarece Mitropolia nu primise de mai mulţi ani chiria pentru.
aceste embaticuri intentează proces în 1852 împotriva epitropului Manolache Piciul cerindu-i achitarea banilor proveniţi din chiria acestor·
embaticuri. 34)
Intre anii 1852-1853 arendaşul morilor de la Sf. Elefterie are
proces cu proprietăţile din jur (Nicolae Biţcoveanu, generalul Florescu, Grădişteanu etc.) pentru faptul că le-a lipsit de apă prin construirea unui zăgaz nou 3s (prost construit) care provoca uneori ·şi inundaţii.
Din sumele date ca despăgubire deducem că pagubele au fost mari.
Astfel numai generalul I. E. Florescu trebuia să îi dea 41.300 lei pentru
grădina cu pornii roditori, cheltuieli de judecată etc. Spirea Nicolau
ia în arendă aceste mori în 1854 decembrie 8.
Arendaşul aduce la cunoştinţă Mitropoliei că morile au nevoie şi
de o cîrciumă pe care în document o menţionează astfel „ ... ne-au făcut
cunoscut că morile aflîndu-se în trebuinţă de cîrciumă ecaret adică cel
mai de căpetenie, pentru moară şi care însoţeşte venitul ei, s-au găsit
Arh. St. Buc., mss. 144, f. 130 v - 131.
Arh. St. Buc., mss. 144, f. 131.
30) Arh. St. Buc., Minister-ul Lucrărilor Publice, dos. 25/1850, f. 71.
31) Ibidem, f. 124.
32) Ibidem, f. 125.
33) Arh. St. Buc., Dos. mănăstireşti, Mitropolia Buc., dos. 515,'1852, f. 1-~2.
34) lbi.dem, dos. 339/1852, f. 1-118.
35) Arh. St. Buc., Dos. mănăstireşti, Mitropolia Buc., dos. 552/1852, ·f. 1-324 ;.
dos. 371/1853, f. 1-120.
28)

29)
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~ilit de au cheltuit mai bine de 300 galbeni şi au făcut bina cum se
<:ade ... " 36)
Denumirea de morile Vlădichii vine de la faptul că în documentul din 1629 a lui Alexandru vodă Iliaş se spune că a dăruit un vad
·de moară lui vlădica Grigorie, mitropolitul de atunci.
Pe acest vad au fost ridicat de către mitropolie o serie de construcţii care au început să fie cunoscute populaţiei oraşului Bucureşti
sub denumirea de morile Vlădichii.
După construirea bisericii Sf. Elefterie în anii 1743-1744 37),
mahalaua înconjurătoare şi fostele mori ale Vlădichii vor fi cunoscute
.cu acelaş nume ce ii poartă ctitoria fiului acelui vestit Maxim cupeţul.
Morile Vlădichii au făcut parte din complexul de mori ce au
·dăinuit în mod cert pe malul stîng al Dîmboviţei încă din sec. al XVI-iea
şi pînă în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, plasate între morile
Făliei şi Mihai-Vodă.

La Sf. Elefterie putem spune după datele furnizate de documente că a existat un stabiliment economic format din moara propriuzisă, piYele de postav şi vad şi moara de tabac. Acest stabiliment economic împreună cu clădirile anexe de care dispunea au produs venituri
mari atît proprietarului direct (Mitropolia) cît şi embaticarilor.
Moara Vlădichii funcţiona în sec. al XIX-lea cu 6 roate, deci
producea făină în cantitate apreciabilă. Capacitatea morii se mai poate
deduce şi din faptul că încă înainte de 1831 avea o magazie de
rezervă pentru cereale şi făină. 38 ) Din anul 1831 magazia de la Si.
"Elefterie trece în proprietatea Consiliului Municipal. 39)
Deci această magazie exista de mult în comparaţie cu magaziile
de rezervă, care ş-au înfiinţat pe lîngă morile de la Făliei, Grozăveşti,
·Ciurel, Roşu, Radu Vodă 4.0) printr-o hotărîre a Sfatului orăşenesc din
.anul 1854.
Moara Vlădichii a fost desfiinţată după marile inundaţii din iunie
1864. Acest lucru se vede şi dintr-o „Hartă a morilor de pe apa Dîmboviţei" 4.1) făcută de inginerul I. I. Teofilu, care dă şi un extras din
:articolul „Cauzele înecului capitalei de rîul Dîmboviţa" reprodus după
·ziarul Libertatea din 16128 iulie 1864.
Pe baza datelor fumizate de documente am încercat să arătăm
·că această moară s-a dezvoltat în strinsă legătură cu economia oraşului Bucureşti.
36)

Arh. St. Buc., mss. 152, f. 33-33 v.
Stoicescu. Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Buc„

37) N.

Buc., 1961, p. 279.
38) Arh. St. Buc., Municipiu Buc., dos. 23/1854, f. 1-10.
39) Arh. St. Buc., Municipiul Buc., dos. 23/1854 „Dreptul de posesie a consiliului pentru locul şi magazia ce se află pe dînsul la Sf. Elefterie", f. 9.
40) Arh. St. Buc., Municipiul Buc., dos. 23/1854, f. 10.
41) Arh. MIB, Planuri, nr. 39178
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RESUME
L'article Contributions documentaires a l'historique des Moulins de l'Eveque·
(St. Elefterie) de Bucarest (propriete de la mitropolie) presente, en se basant exclcsivement sur le materie! d'archive, l'histcr.ique de ces moulins.
Des documents consultes il resulte que cet etablissement economique de
!'eveche St. Elefterie a fonctionne du XVII-e au XIV-e siecle.
Dans une cnrtographle de 1842 on voit que le moulin etait muni de 6 roues
et qu'il avait doni:- une capacite accrue pour produire des quantites de farine suffisamment grandes pour alimenter les etablissements de panification de Bucarest.
Un phenomene nouveau dans leur developpement historique c'est l'evolution
de l'emphytheose ă partir du XVIII-e siecle.
L'emphytheose etait une scurse importante de revenus pour la metropolie en
tant que proprietaire direct, mais egalement pour ceux qui prenaient a bail ces.
moulins.
Les Moulins de l'Eveche font partie du complexe de moulins qui ont existe
sur la Dîmboviţa des le XVI-e siecle.
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ORAŞUL BUCURF,ŞTI,

CENTRU DE SPRIJIN AL MIŞCARII
ELIBERARE DIN BALCANI (1848-1912).

DE:

de NICOLAE CIACHIR şi
GELCU MAKSUTOVICI
dezvoltării statelor din Balcani, problema
a constituit piatra de încercare a luptei comune
suveranitate naţională, a colaborării şi prietenieL
Un climat politic favorabil relaţiilor de bună vecinătate şi ajutor reciproc a fost întotdeauna o necesitate imperioasă în înlăturarea barierelor şi intoleranţelor ce le despărţeau. In acest sens vom căuta să
aducem cîteva date referitoare la felul în care oraşul Bucureşti a
contribuit la sprijinirea luptei de eliberare a popoarelor din Balcani
într-o etapă deosebit de importantă pentru cucerirea independenţei de
stat a unora din ele. Intr-un interviu acordat televiziunii bulgare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al P.C.R., arăta: „Condiţiile de dezvoltare istorică au făcut ca popoarele balcanice să fie
animate de aspiraţii şi idealuri comune în lupta împotriva cotropitorilor, pentru eliberare naţională şi socială, pentru unitate de stat şi
neatîmare". 1)
Condiţiile create pe teritoriul României mişcării de eliberare a
popoarelor din Balcani, cu atît mai mult cu cît ele au avut o continuitate, au situat poporul nostru la rangul de prieten loial şi desinteresat
acestor popoare şi de susţinător al progresului în această parte a
Europei.
In evul mediu popoarele din Balcani : bulgari, sîrbi, muntenegreni, greci, albanezi, au fost cotropite de Imperiul Otoman. Ţările
Române, deşi au fost nevoite să recunoască suzeranitatea Porţii Otomane, şi să-i cedeze unele teritorii ca : Dobrogea, Giurgiu, Turnu,
Brăila etc„ totuşi şi-au păstrat o largă autonomie internă. Aflate 1n
nordul Dunării, au fost mai ferite în faţa expansiunii otomane, iar aici
s-au refugiat mulţi balcanici care au găsit azil şi condiţii prielnice sil
lupte pentru scuturarea jugului otoman.

In procesul complex al

relaţiilor interbalcanice
pentru independenţă şi

1) România Liberă, 1966,

nr. 6781, 5 august, p. 1.
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In urma mişcării de eliberare a popoarelor din Balcani şi a nume-roaselor războaie purtate de marile puteri (în special Rusia) ca şi a
·decăderii economice şi politice a Imperiului Otoman, la începutul secolului al XIX-lea au loc schimbări în viaţa popoarelor din Balcani.
Astfel, tratatul de la Adrianopol (1829) recunoaşte autonomia administrativă a Greciei (care va deveni independentă în 1830), a Serbiei,
Muntenegrului şi a Ţărilor Române. Turcii retrocedau Principatelor
Române teritoriile aflate în nordul Dunării, iar suzeranitatea otomană
.se reducea la plata unui tribut, la confirmarea domnitorilor şi interzicerea de a ~ntreţine relaţii diplomatice şi a i.ncheia tratate: Economice
foră (:Onsimţămintul Porţii. Deci, drumul spre unire şi ind~pendenţă
era deschis.
Sub directa dominaţie se mai găseau : Albania, Bulgaria, Macedonia, Bosnia şi HerţegoYina, sangeacul Novi.-Bazar, părţi din Serbia
Veche, părţi din Epir, Tesalia, Cipru etc. Aceste regiuni subjugate,
împinse de puternice necesităţi economice şi politice, luptă pentru eliberarea lor naţională.
La noi în ţară, datorită aşezării geografice şi a conducerii binevoitoare a celor două Principate, s-au aşezat în special bulgari, dar şi
un număr destul de mare de albanezi. Scăpau astfel de persecuţiile
turceşti şi li se ofere3.u condiţii mai bune ca să-şi organizeze lupta în
vederea emancipării naţionale. 2)
Pornind din Paris, din februarie 1848, valul revoluţionar a cuprins
Viena, Frankfurt, Pesta, Praga, Iaşi, Bucureşti etc. „Incepînd din 1789
- arăta F. Engels - hotarele revoluţiei înaintează neîncetat. Ultimele
'€i avantposturi au fost Varşovia, Debreţin şi Bucureşti". 3)
La 11 iunie 1848, masele populare din Ţara Românească şi în
!>pecial din Bucureşti, conduse de burghezie, au silit pe domnitorul
Gh. Bibescu să semneze „constituţia", adică programul revoluţionar
de la Islaz, şi să abdice. ") Intr-o corespondenţă trimisă din Constantinopol, la 23 iunie 1848, se arată că revoluţia din Bucureşti a produs
<> profundă senzaţie in capitala Imperiului Otoman şi că aceste evenimente pot fi preludiul altor evenimente revoluţionare care să se
extindă şi în Balcani. 5) Balcanicii stabiliţi în Ţa:ra Românească, şi în
Pentru rolul oraşului Bucureşti în sud-estul Europei,
ne ocupăm, vezi Paul Cernovodeanu, Bucarest.

2)

"<:are

pînă

la perioada de

Important
centre
politique du sud-est europeen d la fin du XVII-e siecle et au commencement du XVlll-e în Revue des etudes sud-est europeennes, tome IV -

1966, nr. 1-2, p. 147-167; vezi de asemenea atît pentru perioada anterioară cit
;:;i pentru secolui 19, lucrarea lui Dan Berindei, Ora$Ul Bucureşti, reşedinţă şi ca;iitală a Ţării Romdneşti (1459-1862), Bucureşti, 1963; pentru amănunte in legătură
·-CU rolul maselor vezi studiul Florian Georgescu, Participarea maselor populare
-Oucureştene la revoluţie; din 1848, Bucureşti, 1961, 117 p. ; vezi şi Istoria oraşului
Bucureşti, ed. Mu:teul de istorie a oraşului Bucureşti, \'Ol. I, 1965, p. 484.
3) Marx-Engels, Opere, vol. 9, Buc., 1959, p. 35.
4) Anul 1848 în Principatele Romdne, tom. I, p. 556.
5) Anul 1848 în Principatele Romdne, tom. II, Buc., 1902, p. 50.
~72
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!Special cei din Bucureşti, mai ales bulgari şi sîrbi, au· participat ală.=.
turi de români la revoluţia din 1848. 6) La 7 august 1848, consulul
-Greciei era împuternicit să recunoască noul regim din partea guvernului său, şi să declare la palatul locotenenţei domneşti din Bucureşti
.„„.profunda simpatie a naţiei elene pentru România, şi ii considerăm
-ca pe nişte fraţi". 7)
Evenimentele revoluţionare din Ţările Române ca şi cele din
·<Cadrul Imperiului Habsburgic, au făcut să crească starea de spirit
revoluţonară din peninsula Balcanică, în sensul că în Albania se pro·<iuc unele mişcări, B) iar între Muntenegru, Herţegovina, Metohia şi
regiunile Albaniei de Nord se duc tratative în vederea unei acţiuni
comune împotriva turcilor. 9)
Istoricul iugoslav D. Djordjevici, arată că „Bulgaria nordică era
·sub puternica influenţă a mişcărilor revoluţionare din Valahia din
1848", 10) că în regiunea Vidin se creează o situaţie revoluţionară, au
loc mişcări în 1849, care „se transformă într-o mare insurecţie în
1850". 11)
Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, deşi înfrîntă „„.a
-.contribuit la dezvoltarea luptei revoluţionare în răsăritul Europei, în
·special în Balcani". i2)
Pe plan extern, în vara anului 1853, ciocnirea de interese a marilor puteri europene, a dus la declanşarea războiului Crimeii, care a
.avut la bază războiul ruso-turc. Revoluţionarii din Europa au sperat
.că vor putea folosi războiul ruso-turc pentru a-şi dezvolta lupta lor
revoluţionară.

Dacă revoluţionarii români vedeau în
ţionar autocrat, care a pătruns cu trupe în
<:ît şi în Ţara Românească şi Transilvania şi

Rusia ţaristă statul reac1848-49 atît în Moldova,
a înăbuşit mişcările respective, popoarele din Balcani, în special poporul bulgar, care era
lipsit complet de drepturi sub turci, vedeau în Rusia ţaristă statul
-cu ajutorul căruia se puteau emancipa de sub turcL Astfel emigranţii
bulgari au creat „Eforia centrală din Bucureşti" care avea ca sarcină
să recruteze voluntari bulgari pentru războiul împotriva Turciei şi să
întreţină legături cu comandamentul rus (la 16/28 iulie 1853, sosea
la Bucureşti, generalul Gorceacov, comandantul şef al trupelor de
-ocupaţie din Ţările Române). 13) Comandamentul rus a recurs la for6) C. Velichi, Participarea bulgarilor la revoluţia burghezo-democratică din
.1848 din Valahia în volumul „Bălgarski-rumânski vrăski, Sofia, 1965. p 365.
7) Anul 1848 in Principate„. voi. III, doc. 1344, p. 274.
8) D. Djordievici, Reuulutions nationales des peuples Balkaniques, 1804-1914,
:Beograd, i965, p, 77.
9) Fuad Sliplicevici, Jstorija naroda Jugoslavije, II Sarajevo. 1961, p. 93.
10) D. Djordjevici, Revolutions.„ p. 82.
11) Ibidem, p. 82.
12) Istoria României, IV, p. 113
. 13) N. Ciachir, Unele aspecte privind oraşul Bucureşti în timpul războiului
°Crimefi (1853-56) în Materiale de istorie şi muzeografie, Bucureşti, 1964, M.I.B.,
·vol. III, p. 197.
:.t~
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marea de detaşamente de voluntari din populaţia balcanică - bulgari„
sîrbi, greci, albanezi şi chiar şi din români. 14) Autorităţile române şi
populaţia au sprijinit aceste acţiuni. Autorităţile române urmau să dea
concurs generalului locotenent Sallos în vederea formării acestor voluntari. 15) Această acţiune s-a desfăşurat în special în Bucureşti, iar din
3/15 aprilie 1854, cancelaria brigăzii a 3-a de gardă a generalului Sallos
se afla în Bucureşti. 1G) Pentru întărirea detaşamentelor de voluntari cu
cadre de specialitate, au fost vărsaţi subofiţeri din miliţia Moldovei
şi a Ţării Româneşti. 17) Aceşti voluntari au luptat în special la asediul
Silistrei, apoi în Crimeea în cadrul trupelor ruseşti. Bazîndu-ne pemateriale de arhivă, facem precizarea, că aşa numita legiune greacă
care a luptat în Crimeea, afară de greci, eq;1 formată din sîrbi, bulgari, albanezi şi 150 de români. 18)
Tratatul de la Paris (1856) care a avut loc în urma războiului
Crimeii. practic n-a adus schimbări în regimul politico-juridic al
popoarelor din sud-estul Europei. Dobrogea, Bulgaria, Albania, Epirul,
Tesalia, Cipru, Creta, Bosnia, Herţegovina, Macedonia etc., au rămas
în aceeaşi situaţie în cadrul Imperiului Otoman, atîta doar că sultanu!
îşi luase angajamentul ca printr-un firman să proclame egalitatea creş
tinilor cu cea a mahomedanilor. De aceea după 1856, în special bulgarii,
albanezii, românii din Dobrogea, din Macedonia vor căuta azii' la nord
de Dunăre, pe cînd cei din Bosnia, Herţegovina, sangeacul Novi Bazar„
slavii din Macedonia, din vestul Bulgariei se vor orienta spre Serb~a
şi Muntenegru, acestea aşezate geografic mai aproape.
Vom face referiri în prima parte a comunicării în special la bulgarii care de frica persecuţiilor turceşti s-au stabilit în România.
România autonomă a fost pentru poporul bulgar, arată G. S. Racovschi
„ ... un azil liber şi inviolabil, iar casa săteanului român a fost deschisă
bulgarului cu cea mai mare ospitalitate". 19)
Istoricul bulgar Hristina Mihova arată că „în România, bulgarii
au avut condiţii să ducă o viaţă liberă şi liniştită... Ei aveau şcoli„
biblioteci, tipografii, şi scoteau ziare proprii". 20)
Din 1852 pînă la 1877, în România au apărut 37 periodice ale·
erpigraţiei bulgare, din acestea numai în Bucureşti 27. De asemenea,.
un număr considerabil de manuale bulgăreşti s-au tipărit în tipogra14) Vezi pentru amănunte N. Ciachir, Aspecte din relaţiile ruso-române îi'I:
timpul campaniei dunărene (1853-54) în Revista Arhivelor, nr. 2, 1961.
15) Acte şi documente privind renaşterea Romdniei, II, p. 320-321.
16) Arh. St. Buc., Min. de război Mold. (1854), dos. 560, f. 29.
17) Ibidem, f. 4-7.
18) Arh. St. Buc., fon.t coresp. principelui Panaioti Moruzi, dos. TI, doc~
nr. 17, f. 2.
19) Al. Iordan. Primul ziar bulgaro-român „Bădăşnost"-Vtitorul, în Viaţa
Românească, 1937, nr. 7, p. 4.
20) Hristina Mihova, Prinosăţ
na rumânschia narod... în sbOr-U,k Stat~

p. 179-180.
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fiile româneşti din Bucureşti. In România ş1 m special în Bucureşti
funcţionau comitete revoluţionare, care organizau răscoale în sudul
Dunării unde au trăit şi activat vestiţi revoluţionari bulgari, cum au
fost : Gh. Sava Racovschi, Vasil Levschi, Liuben Caravelov, Hrist<>
Botev şi alţii.
De asemenea, unirea principatelor române (1859) şi reformele
realizate de domnitorul Al. I. Cuza şi colaboratorii săi, au constituit
un pas însemnat pe calea dobîndirii independenţei României şi condiţii şi mai bune pentru balcanicii aflaţi pe teritoriul României.
In 1864 apare la Bucureşti, în limbile bulgară şi română ziarul
,.Bădăşnost (Viitorul) sub direcţia lui Gh. S. Racovschi şi cu colaborarea lui B. P. Haşdeu. In aprilie 1864, soseşte la B~cureşti, Mişa
Vărbiţa, un trimis al prinţului Nicolae al Muntenegrului,, care apelînd
la serYiciile lui Gh. s. Racovschi, vine să discute cu guvernul roman
o alianţă împotriva Turciei. 21)
In martie 1866 - cînd se contura pericolul unei invazii turceşti
la nord de Dunăre, în urma evenimentelor creiate cu ocazia detronării
lui Cuza - se încheia la Bucureşti între partizanii lui C. A. Rosetti şi
conducătorii mişcării revoluţionare bulgare aflaţi în România „ ... o coaliţie sacră al cărei scop era a prepara spiretele pentru revoluţiune
generală contra inamicului comun al popoarelor creştine din Orient.
Semnalul revoluţiei în Bulgaria îl va da comitetul central bulgar din
Bucureşti după înţelegerea cu comitetul român, atunci cind va izbucni
revoluţia în ţările vecine, adică în România, Serbia, Muntenegru, Herţegovina, Epir şi Albania, care împreună cu Bulgaria aspiră a forma
state autonome şi independente" 22. In mai 1866 lua fiinţă în Bucureşti
comitetul central secret bulgar, care urma să coordoneze întreaga activitate revoluţionară din Bulgaria.
Desele înfrîngeri au arătat că era necesară organizarea unor comitete în interiorul Bul!:{ariei, iar în afara Bulgariei a unui comitet central unitar, cu autoritate, care să coordoneze întreaga activitate şi să
pregătească mişcarea revoluţionară generală. Bazele acestei noi orientări au fost puse de Vasil Levschi care în 1370, împreună cu Liuben
Karavelov a reorganizat la Bucureşti, comitetul central revoluţionar
bulgar. ·
In urma răscoalei izbucnită în Creta, în 1866, se duc discuţii la
Bucureşti în vederea unei ali:illţe româno-greceşti. 23)
In decembrie 1866, prinţul Ipsilanti, emisarul guvernului grec,
propune o alianţă contra Turciei şi iscălea la 23 dec. 1866 .la Bucureşti
un manifest, care era difuzat printre greci mai ales, în favoarea insurgenţilor din Creta. 24)
In aprilie 1867, prinţul Mihail Obrenovici, vizitează Bucureştiul, 25)
la întoarcerea sa din Constantinopol, unde luase în primire . cetăţile
Arh. na. G. S. Racovschi I, p. 311.
Jsto1·iceschi raboti, ceast III, Sofia, 1901, p. 96-97
23) Alex. Marcu, Conspiration... p. 34 7.
2!) Arh. ist centr., fond casa regală, dos. 43 (1866), f. 55
25) Arh. ist centr., fond casa regală, dos. 32 (1867), f. H.
21)

:>2) P. Kisimov.,
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turce5ti din Serbia. Cu ocazia sosirii lui Mihai Obrenovici în Bucureşti,
ziarul „Românul" din 2 aprilie 1867 nota următoarele : „ ... o mulţime
numeroasă de cetăţeni de toate condiţiunile au ieşit înaintea suveranului poporului Serbiei şi recepţiunea cordială şi entuziastă ce i-au
făcut a fost o nouă manifestare a simţămintelor de simpatie şi de solidaritate ce leagă două popoare." 26 Ceva mai tîrziu în ianuarie. 1868,
se încheia la Bucureşti, tratatul de alianţă româno-sîrb. 27 ) In 186!)
vine din nou de două ori la Bucureşti prinţul Ipsilanti, în vederea
încheierii unei alianţe. 28) Tratatul nu a fost încheiat, N. Iorga arată
că: „„.prinţul Ipsilanti, coborîtor din domnii de la noi... s-a prezentat
pentru a lucra în vederea independenţei complete a României şi a
provinciilor greceşti din Turcia, de sîrbi, de bulgari nevorbindu-se
nimic." 29)
Cu ocazia vizitei lui Th. Văcărescu în 1872, în Muntenegru, prinţul Nicolae, vorbind de o antantă balcanică, arată că România trebuie
să fie în fruntea acestei antante "„.fiind naţiunea cea mai numeroasă,
cea mai prosperă, pe care prinţul Nicolae o consideră cea mai avansată în Orient şi ţara cea mai bogată în resurse." 30
In aprilie 1872, se ţine la Bucureşti o consfătuire a comitetului
central bulgar, unde vin şi reprezentanţii comitetelor revoluţionare
din Bulgaria, pentru a discuta statutul organizării revoluţionare, elaborarea unui program de luptă şi alegerea unui nou · comitet
central. 31) In august 1874, are loc la Bucureşti în tipografia
lui Liuben Caravelov o nouă şedinţă. Adunarea a ales un comitet
central provizoriu, în care pentru prima dată a intrat Hristo
Botev. 32) Trebuie să facem precizarea că în timp ce refugiaţii bulgari
găseau azil la noi în ţară şi condiţii optime să se organizeze pentru
luptă, în ciuda faptului că Turcii cereau extrădarea lor, 33) autorităţile
române fac şicane supuşilor otomani. In acest sens vom da numai un
singur exemplu, dar deosebit de elocvent. Astfel, într-o notă a Turciei
se spune: ... pe cînd supuşii tuturor guvernelor străine se găsesc în
condiţiuni care le asigură o protecţiune eficace, supuşii Puterii Supreme
se văd adesea reduşi la penibila necesitate de a recurge la o altă naţio
nalitate pentru a pune comerciul şi persoana lui în apărare de orice
piedici şi vexaţiuni". 34)
După cum se ştie, criza orientală a reizbucnit în 1875. Semnalul
de început l-au dat răscoalele din Bosnia şi Herţegovina. Urmînd exem2R) Românul,
27) Arh. ist.

1867 din 2 aprilie.
centr. fond casa

regală, dos. 64/1867, f. 1-3, vezi şi d~s. 33
(1866), f. 20.
28) Vezi pentru amănunte Arh. ist. centr., fond casa regală, dos. 57 (18G9l.
29) N. Iorga, Politica externă a regelui Carol I, p. 68.
30) Arh. ist. centr„ fond casa regală, dos. 7 (1872), f. 25.
31) Burmov AL, C.C. revoluţionar bulgar, Sofia, 1943, p. 62
32) Istoria na Bălgaria, I, p. 437.
33) Arh. ist. centr. Dos. Div. Ad-ttve. 0870), dos. 3348 ; dos.
4703 (1875) ;
dos. 4883 (1875) etc.
34) Arh. ist. centr. Dos. Div. Ad-tive, 1870, dos. 3374, f. 2_
0
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plul Bosniei şi Herţegovinei, s-a răsculat şi poporul bulgar în septembrie 1875 şi apoi în aprilie 1876. Presa bucure:şteană, mai ales „Românul"
şi „Timpul" au luat atitudine împotriva atrocităţilor turceşti 35) iar
populaţia bucureşteană, alături de restul ţării, au ajutat pe bulgarii
refugiaţi.

Evenimentele precipitindu-se în peninsula Balcanică, Rusia epuizînd toate mijloacele paşnice în relaţiile cu Poarta, în aprilie 18'77
declară război Turciei. Cu sprijinul autorităţilor române, se îndreaptă
spre Ploieşti voluntarii bulgari unde au fost instruiţi. 36) De asemenea.
pe teritoriul României, şi-a desfăşurat activitatea cîteva luni, un timp
şi la Bucureşti, serviciul privind ad-ţia civilă a viitoarelor teritorii
bulgăreşti eliberate. 37)
Din ordinul prinţului Cercaski, la 30 aprilie 1877, pleacă din Chişinău spre Bucureşti o comisie care avea ca scop să studieze instituţiile din Bulgaria şi din Turcia şi să facă propuneri în legătură cu
viitoarea organizare a Bulgariei. Comisia formată din ruşi şi cîţiva
bulgari care serviseră şi mainte în Rusia avind ca preşedinte pe colonelul Sobolev, şi-a început lucrările la 5 mai 1877, iar în acelaşi an a
fost tipărit în Bucureşti, primul volum intitulat „Materiali dlia izucenia
Bolgarii". 38)
In urma războiului din 1877-1878, la care participă din august
1877, efectiv şi România, Turcia este înfrîntă, iar tratatul de pace de
la San Stefario şi congresul de la Berlin, prevăd pentru Bulgaria un
principat autonom, unde populaţia bulgară se poate dezvolta în condiţii optime la ea acasă.
In ce priveşte mişcarea de eliberare albaneză ea se întinde pe
o perioadă mai îndelungată, pînă în anul 1912, cînd s-a format un
stat de sine stătător albanez. Colonia albaneză care a activat pe teritoriul ţării noastre a continuat să primească, din partea României, un
ajutor eficient chiar şi după această dată, pentru ca independenţa
tînărului stat balcanic să fie consolidată.
Elementul albanez a pătruns la nord de Dunăre prin diferite
filiere, şi în tot timpul evului mediu, accentuîndu-se acest proces spre
secolul XIX - aşezîndu-se fie ca ţărani 39) ocupîndu-se cu munca
cîmpului, fie ca arnăuţi făcînd diferite servicii de pază, fie ca negustori
25) Românul, 1876 ; (8, 9 ianuarie) (4 sept) etc. ; Timpul 1876 (16 iulie) ; vezi
5, 12 şi 23 aug. 1876.
36) I. Focşăneanu şi N. Ciachir, 1877, p. 74.
37) Sbornic ofiţialnîh rasporejenii i documentov, I.Siştov 1877, p. 3-14
30) Partea I, Buc„ 1877; volumul a apărut în tipografia ziarului· bulgăresc
Stara Planina.
39) Ca exemplificare dăm o singură referire. Astfel în 1602, vuevodul Simio1&
Movilă scuteşte pe albanezii aşezaţi în satul Călineşti, jud. Prahova, de
toate dă
rile şi de bir pe 10 ani, după 10 ani vof'! plăti 15.000 aspri anual. (Documente privind Istoria României, veacul XVII B Ţara Românească 1601-16ltJ, Ed. Academiei
R.S.R., 1951, p. 43).
şi
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etc. W) Nu intrăm în amănunte privind aceste probleme, ele fiind în
preocuparea noastră pentru un studiu .mai amplu, scopul articolului
fiind acela de a ilustra condiţiile create pe teritoriul României, în
perioada 1878-1912, mişcării de eliberare naţională albaneză, care s-a
manifestat în special pe filieră culturală, 41) în a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX Th. Capidan arăta referindu-se
la această perioadă că aproape toţi fruntaşii albanezi angrenaţi în
această luptă „ ... cari au avut prilejul să petreacă cîteva decenii, ca
oaspeţi iubiţi la noi în ţară, pregătind împreună, cu concursul binevoitor al bărbaţilor noştri de stat, lupta ce trebuia să se dea prin
:;;coală şi biserică pentru izbînda lor finală". 42) Tot în legătură cu
această· perioadă cercetătorul albanez V eh bi Bala, într-un documentat studiu referitor la presa albaneză tipărită în România, arătînd
rolul acesteia în deşteptarea şi întărirea cunoştinţei naţionale albaneze,
sublinia că „ ... fără îndoială, presa albaneză din România nu se putea
dezvolta fără sprijinul acestei prietenii, (dintre poporul român şi cel
albanez, n.n.) fără ajutorul şi ocrotirea mediului românesc' 43 Acest
sprijin oferit cu generozitate de poporul român avea să se evidenţieze
în numeroase ocazii de-a lungul luptei curajoase desfăşurată de patria·
1ii albanezi pînă la obţinerea independenţei de stat a ţării lor.
Este necesar să arătăm că tratatul de la San Stefano (martie 1378),
n-a prevăzut crearea unui stat albanez, deşi încă din primăvara anului
1877 au avut loc mişcări pentru crearea unei provincii albaneze autonome."~)

La Constantinopol, s-a format în 1878, un comitet secret sub prelui Abdul Frasheri care să ridice problema albaneză în faţa

~edinţia

40) vezi pt. amănunte N. Iorga, Histoire des Etats balcaniques d l'epoque moderne, Buc., 1914 ; Th. Capidan, Raporturile albano-române, in Dacoromania, TI,
1922; Valeriu Papahagi, Les Roumains e.t l'Albanie et le comerce veneţien aux
XVII-e et XVIII-e siecle, in Melanges de l'ecole roumaine en France, Paris

1931; etc.
41) vezi pentru amănunte privind mişcarea albaneză de eliberare naţională
tratatul Historic e Shciperise, vol. II, 1965 ; vezi şi recenzia lucrării făcută de
G. Maksutovici, în Studii, nr. 5, 1966 ; Th. Capidan, Contribuţia. Românilor la renaşterea Albaniei, în Graful Rom4nesc Anul II, nr.
1; K. Frasheri, Histotre
d'A.lbanie, Tirana, 1964; Ligor Mile, Mbi levizjen nacional-cliri•ntare Shciptare
gjate sundimit turk, în Studime Historike nr. l, 1965 pp. 81-113 ; Stefanaq P'Jllo,
Probleme te levizjes kombetare Shciptare, în Studime Historike nr. 1, l!J65,
pp. 137-145 ; Aleks Buda, To dhena mbi levizjen kcmbetare shqtptare ne vitet
1859-1861, în Studime Historike 2, 1965, pp 55-63 ; Stavri N. Na:::i, Disa verejtie
rieth shtruarjes teorike te problemit te levizjes nacionale, în Studime historike
4, 1965, N. Ciachir şi C. Maksutovici, în Revista Arhivelor nr. 1, 1967.
42) Th. Capidan, Contribuţia Românilor la renaşterea Albaniei, în Graiul Honiânesc, anul II, nr. 1, p. 4.
·
·
43) Vehbi Bala, Shtypi shqiptar ne Rumani, în Revista shkencone a Instituit
Pedagogjtk tlyvjecar teshkodres, n.r. 1, 1964, p. 31, vezi şi recenzia făcută de G. Maksutovici şi D. Polena în revista Anale nr. 3, 1967, p. 155.
44) A. Buda, La question albanaise et les relation dtplomatiques dans leş
annes 1878-1881, Tirana, 1964, p. 197.
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Congresului de la Berlin. 45) Din iunie 1878, intră în acţiune liga albaneză (Liga din Prizren), care era prima organizaţie politică ce repre.zenta întregul popor albanez. 46)
Congresul de la Berlin n-a ţinut cont de protestele albanezilor,
.albanezii musulmani ·fiind trataţi ca turci, iar cei ortodoxi ca greci. .f.7)
După 1878, relaţiile între liga albaneză şi Turcia s-au înrăutăţit, purtîn<lu-se lupte cu intermitenţe pînă la 1885, cînd turcii au acordat o
.amnistie generală. 4i')
Poporul albanez începe o luptă sustinută pe plan cultural mai
.ales pentru şcoli şi o literatură naţională, implicit pe plan politic
împotriva deznaţionalizării şi pentru un stat de sine stătător.
In România, patrioţii albanezi au găsit sprijinul şi terenul cel
mai potrivit pentru o activitate susţinută privind renaşterea naţională.
Facem numai două referiri la o dată anterioară perioadei de care
ne ocupăm, în sensul că pe teritoriul ţării noastre a activat un ideolog strălucit al mişcării naţionale de eliberare albaneze, Naum Vechilhargi. Impreună cu alţi albanezi a participat la răscoala lui Tudor
Vladimirescu, a activat la Brăila şi Bucureşti şi a adresat din România.
compatrioţilor săi din Albania, un manifest, îndemnîndu-i să se ridice
la luptă. Acest manifest este socotit a fi primul document programatic
cunoscut pînă în prezent al mişcării naţionale apărut din cercurile inte1ectualilor burghezi albanezi. El este o mărturie a acestei mişcări noi,
.cu conţinut naţional, care se dezvolta în Albania. 49) In România Naum
Vechilhargi tipăreşte primul abecedar în limba albaneză, Evetorin, ce a
fost răspîndit mai ales în regiunile din sudul Albaniei şi care avea să
joace un rol important în lupta pentru dezvoltarea învăţămîntului
naţional.

Din 1865 a început să colaboreze cu intelectualii albanezi pe tărî
mul culturii naţionale şi scriitoarea română, prinţesa Elena Ghica
{1829-1888), ce descindea dintr-o familie de origină albaneză, care,
sub pseudonimul Dora d'lstria, avea să desfăşoare o vie activitate publicistică ce a servit la popularizarea problemei albaneze pe plan mondial.
Jn 1866 ea publică un studiu cu titlul „Naţiunea albaneză după cîntecele populare", în care scotea in relief dreptul albanezilor la viaţa
·politică în cadrul Europei de sud-est şi sublinia că „fără renaştere
literară nu există renaştere politică", lucrarea apărută la Florenţa în
1873 cu titlul „Albanezii în România" 50) etc.
K. Frasheri, Histoire d'Albanie, Tirana, 1964, p. 157
A. Buda, op. cit., p. 198.
47) K. Frasheri, c,p. cit„ p. 139
48) Ibidem, p. 152.
49) Historia e Shqiperise, vol. II, Tirana, 1965, p. 52 ; vezi şi recenzia lu·crării făcută de G. Maxudovici, în Studii, nr. 5, 1966, p. 1003.
.
50) Th. Capidan, Contribuţia Românilor la renaşterea Albaniei ; Dora d'Istria
a mai publicat „Gli scr#.ttori albanest dell'Italia meridionali, Palermo, 1867 ; All>a·.nesi musulmani în Nuova Antol. 1868, etc.
45)

46)
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Albanezii au denumit-o „steaua cea mai strălucitoare de pe cerul.
nefericitei Albanii". 51)
Savanţi cu renume ca Miklosich, G. ,Mayer, Biondelli, dînd însemnătate studiului limbii albaneze, pentru înţelegerea mai adîncă a pro-·
hlemelor de filologie ind9-europeană, popularizează astfel poporulalbanez. Pe această linie trebuie înţeleasă şi apariţ.ia lucrării eruditului
român B. P. Haşdeu, în 1880 „Le type syntactique homoille ille-bonns.
et sa parentele". Ceva mai tîrziu unul din fruntaşii albanezi N. N. Nacioi se adresa astfel lui Haşdeu „ceea ce aţi făcut pentru nenorocitul popor
albanez, este prea mult ca să uităm luminatul vostru spriiin şi să nu.
ne exprimăm sentimentele noastre de vie gratitudine ... " 52)
Mai mulţi tineri albanezi din România, in frunte cu Sotir Pandeli,.
s-au pus să alcătuiască un alfabet cu caractere latine potrivite după
sunetele limbii albaneze, cu ajutorul căruia să publice cărţi în limba.
albaneză. Astfel în 1881) s-a creat la Bucureşti, „Secţia societăţii scrierii.
albaneze", iar către sfîrşitul anului 1884, tot la Bucureşti a fost con-vocată „o adunare la care au participat circa 300 de albanezi". 53) Adu-narea a întemeiat o societate culturală independentă cu numele deDrita (Lumina). Societatea din Bucureşti a hotărît să cumpere o tipografie pentru a tipări cărţi şi un organ periodic albanez. Fondul necesara fost asigurat din contribuţia pe care au dat-o membrii societăţii. Trebuie să facem precizarea că deoarece mulţi dintre albanezii stabiliţi ~n.
România aveau rude şi familii in Albania sau în alte regiuni ale:
Imperiului Otoman, nu îndrăzneau să ducă făţiş o pailitică de emanci-pare faţă de Turcia, pentru ca rudele să nu fie supuse represaliilor. In.
acest se.op posturile de conducere din cadrul societăţii „Drita" erau
deţinute de români. Astfel, preşedintele societă~ii era cunoscutul istoric·
V. A. Urechea, vicepreşedinte D. ButcU!lescu, iar ca cenzori Dr. Leonte·
şi M. Deşliu. 54)
Cele două societăţi de emigraţie albaneze cu sediui la Constantinopol şi Bucureşti, hotărăsc ca in tipografia i.nstlalată la Riucureşti, să•
editeze în limba albaneză cărţi şcolare şi operele literare rue lui Naim..
frasheri, Sami Frasheri şi Jani Vretua 55). Societatea Drita din Bucu-reşti, a făcut să apară primul text şcolar in Albaneză, elaborat de soţi.etatea de la Constantinopol. 56) Cărţile editate în Bucureşti au fost
folosite de şcolile Ill8.ţiona:le deschise pe teritoriul AlbaniieL 57) Doi luptă
tori de vază ai renaşterii albaneze, K. Kristoforidhi şi Sami Fra.5heri,_
"dat o în3ltă apreciere sprijinului dat de România mişcării alb::tneze. 58)

au

Th. Capidon l.c.p. 5
Arh. ist. centr., fond B. P. Haşdeu, pachet CCLVI/I0'17.
N. N Nacio către B. P. Haşdeu din 1 ianuarie 1903.
53) Historia e Shqipf.1·ise, vol. II, Tirana, 1965, p. 211
54) Th. Capidan, Contribuţia Românilor„. p. 6
· 55) Historia e Shqiperise.:., p. 210
5~) K. Fr.asheri, ffiţtoire d'Albanie, p. 158.
57) Historia e Shqiperise„. vol. II, p. 216
51)
52)

58) 'ibidem~

~80

p.

211.'

·

·

·
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sl>!risoarea

luil

In România, s-au tipărit numeroase abecedare şi s-au editat scrieri.
albaneze. Astfel, numai în 1886 se tipăresc la Bucureşti, cinci cărţi_
alie( lui Ncim Frasheri. 59 abecedarul. lui Sami Frasheri, aritmetica lui
Jani Vretua (Ioan Vretose. 60)
In primăvara anului 1886 o fracţiune a Dritei, sub oonducerea lui_
N. N. Nacio - originar din Albania, care după ce îşi încearcă norocul în negoţ în Egipt, vine şi se stabileşte în 1884 în România 59), şi la_
4 ianuarie 1887 cu fracţiunea sa înfiinţează o societate separată numită
tot DritJa. Peste un an, N. N. Naci:o editează în limbile albaneză şi română, ziarul „Shqiptari" (Albanezul), şi socoteşte România ca a doua:.
patrie a lui. Astfel într-o scrisoare inedită, pe care noi o folosim, adresată lui B. P. Ha-;;deu arată „ .. .în 1884, în urma nenorocirilor care fră
mîntau patria mea şi îmi făceau viaţa, acolo, imposibilă, am luat drumuli.
şi am venit în România pe care o iubeam ca pe însăşi ţ.3ra mea". 62).
Drita pentru a putea activa în voie, iar familiile care se găseau îna.
Imperiul Otoman să nu fie supuse persecuţilor, se folose-şte de o stratagemă, alegîndu-1 în 1889, la propunerea lui Nacio, pe sultanul Abdul
Hamid ca înalt protector al societăţii, după ce în pre:tlabil i se demonstrase că aceasta urmăreşte numai scopuri pur culturale. 63) Deci d1..1pă.
această dată, istoricul V. A. Urechia şi alţi români devin membri deonoare iar conducerea este preluată efectiv de albanezi.
Ziarul Sqipetarul, redactat de Nacio, porneşte o luptă susţinutăii
pentru apărarea intereselor paporului albanez.
In afara acestui ziar, în 1897 V. Dodani scoate foaia Sqiperja (Albania), iar în 1898 apare „Steaua Albaniei" redc>.ctată în limbile albaneză, france7ă şi .~reacă. Presa albaneză tipărită în România i-a am-'
ploare. In 1903 Thoma Avrami scoate jurnalul cu titlul „Renaşterea albanJeZă", în .1909 începe să apară în limbiLe română şi albaneză o !'e'vistă lunară cu titlul : „Viaţa albano-română" condusă de Dr. Şt.mda la•
care au colaborat mai multe personalităţi române şi albaneze. La 1 august 1912 apare la Constanţa ziarul „Atdheu" (Patria) condus de avocatul~
Ioan N. Mihail-Lehova, dar şi acesta se tipăreşte în Bucureşti, la tipo-grafia Gutenberg, după cum aflăm dintr-o notă a poliţiei şi siguranţei,.
scopul lui fiind „apărarea intereselor naţionale albaneze din 1mperiull
Otoman". 64 )
De asemenea, în Bucureşti va funcţiona şi o şcoală albano-ro-.
mână. 65) Această şcoală va fi finanţată şi de statul român. Astfel aflărni
din arhiva Min. Instr. Publice şi Cultelor. la direcţia contabilităţii, că·
59) Ibidem, p. 217 ; Poezii pentru şcoala elementara ; nu e citată în tratatul.
de istorie a Albaniei, dar ea se găseşte la Bibl. Acad. R.S.R., Wlde am consultat-o„
are 96 pagini.
60) Ibidem, p. 217; vezi şi Th. Capidan, 1 c. p. 7.
61) Arh. ist. centr., fond. B. P. Haşdeu, corespondenţă pachet CCLVI/1017:.
62) Ibidem.
63) Th. Capidan, Contribuţia Românilor ... p. 6.
64) Arh. ist. centr., fond Direcţia Siguranţei şi Poliţiei,

{Nota din 27 iulie 1912).
65) Arh. Stat Buc., fond B. P.
gală dos. 22 (1893) f. 36.

Haşdeu,

dosar 81/1911, fila 19·\·
·
pachet LXXIX ; vezi şi fond casa re-
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~,„.Ministerul a hotărît la 11 febr. 1898, pe baza rezoluţiei date asupra
petiţiei lui N. N. Nacio, directorul şcolii albaneze, şi a societăţii „Dritta"
.din Bucureşti, a se rezerva la bugetul pe 18913/1899, articolul scolii române clin străinătate, suma de 8.000 lei pentru ajutorul şcolii ac~stei

societăţi" 613 )

Din coresoondenta. si scrieriile lui N. N. Nacio aflăm că între anii
l 892 si mol, lâ Bucureşti, a foncţionat un institut „albanezo-român, cu
-o şcoală normală şi că -el obţine în anul 1901 de la Primăria Capitalei
.aprobarea unui teren pe care să se construiască o biserică albaneză. De·oareoe colonia albaneză din Bucureşti nu dispunea de suficiente fonduri
pentru o astfel de construcţie ea n-a mai fost făcută şi în anul 1911,
graţie oamenilor de stat ai României" 67) comunitatea ortodoxă albaneză
primeşte în folosinţă localul bisericii „Dintr-o zi" din strada Academiei,
.care va deveni sediul mUiltor manifestări închinate luptei pentru cucerirea libertăţii si independenţei Albaniei. Este interesant să arătăm că patrioţii albane,-i foloseau ori-ce prilej pentru a sprijini lupta lor de eliberare naţională. ln cadrul unei adunări a comunităţii ortodoxe alba.'1eze
>(înfiinţată în 1909, în urma unei adunări ce se ţinuse în Sala Băilor
Eforiei) cînd se punea din nou problema strîngerii de fonduri pentru
.construirea unei biserici proprii. mai multe voci exprimau părerea că :
„suma strînsă pentru dădirea bif>ericii albaneze, este mult mai bine şi
mai lăudabil pentriu colonia albaneză din România, ca această sutmă
să se trimeată ca ajutor răsculaţilor albanezi, care luptă pentru ch~s
ţiunea naţională albaneză ... " 68)
Bucureştiul a fost gazda multor reuniuni ale patrioţilor albanezi,
•Care găseau aici toată înţelegerea şi se bucurau de condiţii optime pentru
a-şi desfăşuDa în voie activitatea.
Albanezii vedeau in români aliaţii lor fireşti iar în România un
fel de patrie adoptivă. Iată ce scrie Nai;io în acest sens „ ... bărbaţi nobili,
oameni mari ai României, cu o adevărată iubire fraternă, ne îmbrăţi
:~ă cu căldw·ă, ne dau azil de mîntuire, ne încurajează într~prinderea
noastră, ,oferindu-ne în acelaşi timp şi bani spre a putea continua opera
începută". 69)
Jn legătură

cu poziţia adoptată de România în politica externă faţă
de suid-'.eStul Europei trebuie să facem precizarea că după 1878, s-au
îmbunătăţit mult reliaţiile între România şi Turcia.
Apelînd la materialul de arhivă în cea mai mare parte inedit,
ajungem la concluzia că România, indiferent de relaţiile ei externe,
;a continuat să-i ajute pe balcanici în lupta lor.
Revenind la rolul României în calitate de gazdă, din iniţJativa lui
Albert Ghica şi a coloniei albaneze din Bucureşti, 1a 23 aprilie 190fi
:s-a convocat în capitala României un congres la care au participat reprezentanţi ai coloniilor albaneze din străinătate şi personalităţi din Albani·a, congres care a hotărît crearea unui ::!<>mitet central. pentru îndru66)

67)
GB)
GO)
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Arh. ist. centr. fond Minist. lnstr. publice şi culte, dos. 100 (1898) f. 1-2
Arh. istorică, cer.tr. Fond Dir. Poliţ. şi Sig. G-ral. Dosar 266, 1910, fila 24.
Idem, fila 25.
Ziarul Sqipetarul (Albanezul) nr. 16 (1888).
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marea

mişcării

albaneze

de

independenţă

cu numele

de „Kombi"

·(Naţiunea).
La Bucureşti

în 1908, existau trei societăţi albaneze, „Dituria"
(Cultura), „Drita" (Lumina) şi „Shpresa" (Speranţa), ultima fiind a stu·denţHor albanezi, care se contopese într-una, „Bashkimi" (Unirea).
In bS;'m UillUi vast şi valoros material de arhivă în mare I parte
inedit, ajungem la concluzia că oraşul Bucureşti a fost un puternic
centru de sprijin al mişcării de eliberare naţională a popoarelor din
Balcani, în mod deoseb~t în a 11-.a jumătate a secoliului XIX, continuîndu-se acţiunile de sprijinire şi la începutul sec. XX, legat de mişcarea
natională albaneză.

' La 28 noiembrie 1912, adunarea de la V1ora proclamă independenţa
Albaniei, independenţă recunosrută ulterior de Turcia şi de celelalte
mari puteri, poporului român revenindu-i cinstea de a fi contribuit şi
-el la acest act important clin viatia poporului ~banez.
RESUME
Se basant, en grande mesure, sur l'etude de pieces d'archive inedites, les
:.auteurs r.nalysent Ies condit!ons crees sur le territoire de la Roumanie au mouvement d'eliberation nationale des peuples des Balkans, notamment des Bulgares
et des Albanais, en tirant la condusion que la ville de Bucarest etait devenue, dans
la seconde moitie du XlX-e siecle et au debut du XX-e, l'un des centres importants
·de ce mouvement. La conclusion est soutenue par la presentation d'une serie de
faits decisifs de l'activite deployce ici par Ies patriotes bulgares et albanais, de
leurs appreciationc; et surtout de l'aide morale et materielle rr~ue de la part du
peuple roumain.
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DATE REF'ERITOARE LA BIOGRAFIA LUI CAROL VALSTEIN~
PRIMUL MUZEOGRAF AL BUCUREŞTILOR
de MARIA COJOCA.RESCU

O personalitate de seamă a vieţii culturale româneşti, în general„
în deosebi, din prima jumătate a sec. al XIX-lea, a fost,.
defiigur şi aceea lui Carol Valstein. 1)
Deşi a jucat un însemnat rol didactic şi cultural avînd, printre·
altele, meritul deosebit de a fi primul muzeograf bucureştean şi cel dintîi organizator al unei galerii de pictură, totuşi Oarol Valstein este puţin.
cunoscut, iar în rarele prilejuri în care s-a vorbit despre el s-au spus,
de multe ori, lucruri inexac:te care au creat confuzii în legătură cu viaţa
şi opera sa.
In 1832, cind Petrache Poenaru este numit profesor de geometrie
practică la Colegiul Sf. Sava, îşi începe activitatea, tot aici, C. Valstein~.
ca profesor de „desen liniar, aerian şi perspectivă" 2).
Carol Valstein s-a născut la 20 oct. 1795. la CTOSpice, în Austria,.
într-o familie de oameni înstăriţi 3). Tatăl său, Ioan Vella, a fost medicmilitar, fiind originar din Transilvania.
Primele studii le începe cu tatăl său. La vîrsta de 12 ani. deoarece
tatăl său murise, este luat de un unchi şi dus la Viena 4), unde studiază
limba germană, totodată fiind atras de pictură şi ştiinţele naturii. 5)·
şi bu(ltlreştene,

1) Cele mai multe dooumente poartă semnătura Cairo! Valstein, de aceea considerăm că această formă

este cea lll8IÎ aipropiaită de adevărata grafde a numelui
primului muzeograf român. Aceasta este întărită şi de faptul că forma numelui.
Va1stein variază de multe ori ca grafie, fiind sorisă cind ou W (germ), V (latin)
sau B (slavon). De altfel cu această grafie numele apare şi în diploma de natura-lizaţie (Arhiva M.I.B. nr. inv. 89774).
2) G. Potra, „Petrache Poenaru, ctitor al învăţ. din ţ. ns." p. 85. Buc. 1963.
3) N. Băcescu şi I. Tăzlăoanu, „Centenarul primei lucrări originale de ornitologie". „Elemente de ornitologie", rev. „Ocrotirea naturii" 1/1955, p. 129.
4) Pius Walenstein, „Biografia şi activitatea lui C. Wallenstein", Ploieşti>
1908, p. u.
5) N. Băcescu şi Tăzlăoanu, op. cit„ p. 129.
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Pentru prima dată vine în Ţara Românească în anul 1817, la 0>
la Craiova.
Dragostea pentru natură, afinitate suîletearscă din cea mai fragedă vîrstă, îl îndeamnă pe C. Valstein să cutreiere ţara, îmbogăţindu-şi
cunoştinţele legate de ştiinţele naturii. Aceste peregrinări îl vor ajuta
în activitatea începută mai tîrziu 6), de înfiinţare şi păstrare a primului
muzeu din Bucureşti.
·
A:1ătmi de ştiinţele naturii. el va continua să studieze pictura ..
La Braşov a luat lecţii de pictură cu un oarecare Debler. 7)
1n anul 1821, în vîrstă de 26 ani, C. Valstein se căsătoreşte cu Maria Stănescu, o româncă care avea oarecare avere 5), ceea cc îl va ajuta
să obţină în anul 1862 diploma de naturalizaţie. Din această căsătorie au
rezultat 7 copii : 4 fete şi 3 băieţi, după cum reiese din catagrafia pe·
anul 1838. 8)
Această căsătorie va duce la stabilirea sa definitivă în Tara Românească şi, mai precis, după cum vom v~dea în cele ce urmează, în Bucumătuşă,

reşti.

Stabilirea lui C. Valstein în Ţara Românească poate fi legată )Î
de alt fapt, în afară de căsătoria cu Maria Stănescu. După cum am ci.ră
tat mai sus, tatăl se numea Ioan VeUa şi a fost medic militar în Austria, Ia Gospici, localitate din Boemia
Ioan Vella a avut legăt11ri cu acest oraş din Boemia numai prin
profesiune. N•1mele şi pron•1mele lui au rezonanţă pur române3scă. ")
Numele de Valsteb este luat de la tatăl vitreg 10), şi il găsim
scris în diferite feluri : Wallestainer, 11) Wallenstein 12), Vahlstain, 13) Valestein "'). Numele său pare a fi fost Toma (după naşul săuif),
Carol Valstein de Vella. 16) Cele mai multe documente sînt semnate cu
numele de Soorlat (probabil un pseudonim de la Carol) Valstein. 17)·
ln cuprinsul acestei 1ucrări voi folosi numele de Carol Valstein,
aşa cum aipare scris în diploma de „naturalizare" dată în anul 1'862.
Pop Ştefan, Colegiul Sf. Sava, rev. Boabe de griu, an IV, 1933, nr. 7, p. 414_
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, p. 915, Buc. 1938, şi N. Băcescu şi.
I. Tăzlăoanu, op. cit„ p. 129.
B) Arh. St. Buc. Catagrafia 82/1838, fila 165.
!!) în dicţionarul onomastic românesc a lui N. A. Constantinescu, apărut în.
editura Acad. 196:? p. 404, apare numele de Vella, numai ca o deriva1;ie din vel
(mare), adjectiv ce forma titulatura înalţilor dregători din orînduirea feudală din
fJ'ara Românească (vel ban, vel spătar etc). în schimb, numele de vela (cu un
singur 1) îl găsim răspîndit ca nume de localităţi în Ţara Românească, în
fostele judeţe Dolj şi Vlaşca (Marele dicţionar geografic vol V p 738). Ca nume de
familie avem Paul Vela născut la Şirla, Arad, poet şi preot, profesor la Beiuş şt
Oradea mort în 1903 (L. Predescu op. cit. p. 891).
10) Pius Wallenstein, op. cit. p. 11.
11) Arh. St. Buc. Dosar .M.A.I. 197/1866 f. 3.
/
12) Arh. St. B. N. Inst. P. dos. 1848/1851 f. 5.
13) I. N. Băcescu şi I. Tăzlăoanu, op. cit. p. 127.
14) Arh. St. Buc. catagrafia 82/1838 f. 165.
la) N. Băcescu şi I. Tăzlăoanu, op. cit. p. 127.
6)
7)

16) Idem.

17)
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Arh. St. Buc. Eforia Se.

Naţ.

dos. 2231/1831 f. 245.
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După

stabilirea sa în

Bucureşti,

începe

să

dea

lecţii

particulare de·

pictură. 18)

In anii 1825-1826 editează un ziar în limba germană intitulat.
„Bucarester Deutsche Zeitung", care apărea la Lipsea. 19)
Aşa cum am arătat mai sus, C. Valstein
este numit profesor de·
desen liniar, aerian şi perspedivă la Colegiul Sf. Sava, in luna iulie·
1832. 20)
Nu mult timp după ocuparea postului de profesor, C. Valstein
este nemulţumit de faptul că retribuţia este mică (avea o leafă de 300
lei pe lună. 21)
De aceea, într-o cerere adresată Eforiei Şc. Naţionale în anul 1832,.
el arăta : „am primit această slujbă cu leafa de 300 lei pe lună, nădăjduind
că pe lingă acEasta mă. ·voi putea ajuta şi cu meşteşugul zugrăvirii de
portreturi pentru enteresul casei mele. Acum însă văd că slujba cu care
m-am însărcinat îmi hrăpeşte cea mai multă vreme, căci deosebit de
ce1e două dea!Suri ce trebuie să jertfesc în ~oală, cu maite· ! ~teneală
îmi mai trebuiesc încă cîteva ceasuri peste cele rînduite ca să gătesc·
cele trebuincioase pentru această învăţătură, ce pînă acum nu s-a predat aici ... " 22) El cere ca leafa să fie „mai potrivită cu ostenelile ce am
într-această slujbă". 23 ). Eforia Şcoalelor, ţinînd cont de această cerere„
îi măreşte lec.fa cu 100 lei. 24)
Ca profesor de desen la Colegiul Sf. Sava, C. Valstein funcţio-
nează pînă în jurul anului 1850, cînd îi urmează pictorul C. Lecca. 25 ) •.
Prin activitatea didactică depusă la C'..olegiul Sf. Sava, C. Valstein
se înscrie ca precursorul învăţămintului artistic în ţara noastră, oare·
avea să capete o formă superioară de organizare în anul 1864, prin.
erearea Şcolii de belle-a.rte.
Incă din anul 1834 a luat fiinţă prima instituţie muzeală din Bucureştl, din iniţiativa lui Mihalache Ghica. 2ti)
Muzeul, ca şi biblioteca, au ocupat colţul sud-estic al clădirii Colegiului Sf Sava. 27)
•
Prin jurnalul Eforiei Se. Naţionale din 3 iulie 1837, muzeul este·
:reorganizat. In acest jurnal se spune : „ln Colegiul Sf. Sava a:flindu-se ·
acum feluri de obiecturi de istorie naturală şi de antichităţi culese cele mai..
multe dintr-această ţară şi dăruite de patrioţii, rîvnitori de înaintarea
învăţăturilor obşteşti şi chibzuind Eforia
mijloace de a aşeza aceste·
obiecte la un loc, a le păstra în bună rinduială şi a le înmulţi cu vrc-lB)

Pius Wallenstein, op. cit. p. 14.

19) Idem.
20)
21)
22)
23)
24)
25)

G. Potra, op. cit. p. 304.
Arh. St. BUC Eforia Se. Nai. dosar 2231/1831 f. 6î.
Arh. St. Buc., Eforia Se. Naţ. dosar 2231/1831 I. 245.
idem, f. 24i.
idem.
G. Potra, op. cit. p. 214 şi Arh. St. Buc. M. Instr. Publice dosar 19-18.( ·

1651 f. 5.

26) Ioana Cristache Panait şi Panait I. Panait, „1nceputurile muzeografiei
la Buc" în Rev. Muzeelor l~fl6, nr. 1, p. :~8.
27) Ioana Cristache Panait şi Panait I. Panait, op. cit. p. 38
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·mea ... numeşte pe domnul Valstein profesorul de desen, conservator al
·muzeului ce se întruneşte în Colegiul Sf. Sava". 28)
Mai departe, în acest jurnal se arată îndatoririle conservatorului
-de muzeu: să aşeze într-o anumită ordine obiectele, să prepare animalele pentru expunere, să formeze elevi în această privinţă. Cu privire
la orele de deschidere a muzeului, se arată că acesta să fie deschis de
la 10 pînă La 12, înainte de amiază. 29)
Pentru fapiul că era numit conservat.or al muzeului C. Valstein
primea pe lîngă 500 lei (intre timp i s-a mărit salariul cu încă 100 lei)
·Ca profesor de desen, 200 lei pe lună. Din această sumă trebuia să cumpere şi instrumentele necesare preparării animalelor. 30)
După cum vedem, în afară de cariera didactică, C. Valstein s-a
.afirmat şi in calitate de conservator al muzeului naţional, funcţie ce
îl situează în rîndul celor mai vechi muzeologi români. Pînă în anul
1846 a fost singurul muzeograf al Muzrnlui Naţional. 31 )
Din anul 1}l837 muteul a funcţionat cu un program stabil, avîhd
·totodată un specialist în ştiinţele naturii.
C. Val.stein a alcătuit colecţiile muzeului pe baza obiectelor exi'3tente, sau a acelor strînse de el în timpul excursiilor făcute în ţară. <> 2)
•Colecţiile mmeului se îmbogăţeau şi prin legăturile pe care C. Valstein
le avea cu naturaliştii din Stuttgart şi alte ţări. ln luna februarie 1856
·C. Valstein înaintează Eforiei Şcoalelor o listă de cheltuielile făcute cu
itransportul a 3 lăzi de fosile primite de la Stuttgart. 33)
ln anul 1846 cere un ajutor pe lîngă conservatomtl muzeului, pentru a putea pleca să-şi îngrijească ochii. 34) Este numit în această funcţie Niculaie Zachi, iar mai tîrziu. la cerea lui C. Valstein, G. Vals1Jein,
fiul său. 35)
Activitatea sa prodigioasă în cadrnl muzeului a dus la o bogată
colecţie muzeistică, in aşa fel încît în anul 184 7 erau expuse 324 exemplare de păsări din 193 specii. 36)
C. Valstein ~ lucrat în funţia de conservator al muzeului pînă în
.anul 1860, cînd conducerea lui a fost preluată de profesorul adus în
acest scop din Sardinia, Fererati. 37)
Paralel cu munca desfăşurată ca profesor la Colegiul Sf. Sava şi
conservator al Muzeu1ui Naţional, C. Valstein oontinuă să se ocupe de
vechea pasiune - pictura. „Wallenstein strînge la un loc în localul
.:gimnaziului, prima colecţie de mulaje, de copii după cîţiva maeştri
.italieni, de portrete reale după personaje contemporane care pozaseră, ori
fictive reprezentînd pe vechii Domni." 38)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
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Şt.

Pop., op. cit. p. 414.

idem.
idem.

Ioana Cristache Panait şi Panait I. Panait, op. cit. p. 40
Ioana Cristache Panait şi Panait I. Panait, op. cit. p. 40.
Arh. St. Buc. M. Instr. Publice dos. 794/4026 f. 88.
idem, dos. 1515/1846 f. 3.
Ioana Cristache Panait şi Panait I. Panait, op. cit. p. 41
idem.

Arh. St. Buc. M. Instr. Publice dos. 3794/1857, p. 26.
Gh. Oprescu; „Pictura românească în sec. al XI X-lea", p. 24, Buc. 1937.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Printre tablourile pictate de el se numără: „Ci.na ooa de taină",
copie după Leonardo da Vinci, tablouri. cu caracter istoric ca : „Visul lui
Mihai Viteazul", „Lupta de la Căliugăreni", „Jurămîntul lui Mihai Viteazul" 39), o serie de portrete 40) şi autoportrete. 41_)
In anul 1845 primeşte din partea Eforiei &x>alelor 1564 lei, pentru tablourile: „Cina cea de taină" şi „Visul lui Mihai Viteazul". 42)
Printre elevii pe care C. Valstein i-a avut la Colegiul Sf. Sava au
fost portretistul miniaturist Ioan D. Negulici, cunoscut şi ca participant
.activ la revoluţia de la 1848. şi marele pictor de mai tirziu Th. Aman. 43)
Cu ajutorul lui Petrache Poenaru, C. Valstein deschide prima expoziţie de artă din ţară în anul 1836. în sala cea mare a colegiuiui Sf.
Sava. li4)
Activitatea lui C. Valstein în domeniul picturii culminează cu
numirea sa în calitate de organizator al primei galerii din oraşul
lBucu!'a?ti, în anul 1851.
Numirea sa este făcută pe baza cererei adresată domnitorului
Barbu Ştirbei, în care se sptm.e : Eforia se cunoaşte datoare a arăta plecat Măriei Voastre, că pentru formarea galeriei de tablouri şi ţine1·ea lor în bună şi plăcută stare, este trebuinţă de o persoană, care avind
cunoştin\e pozitive de arta picturii, să fie înzestrat şi cu talentul de a
{>reţui frumosul şi a cunoaşte valoarea fiecărui obiect.. .. pentru îndeplinirea acestei însărcinări, Eforia nu poate deocamdată cunoaşte pe altul
<lecit pe Domnul Wallenstein". 45)
Pentru această funcţie primeşte 250 lei pe lună, pe lingă cei 5()0
iei ca conservator al Muzeului Naţional. 46)
In această galerie de tablouri au fost expuse tablourile lucrate de
tineri români: ca G. Tătărescu 47), Th. Aman 48), P. Alex::mdrescu 49),
precum şi tablourile pictate de C. Valstein şi ale unor pictori străini. 5!1)
Galeria cuprindea un număr de aproximativ 80 tablouri. 51)
In anul 1864 director al acestei galerii avea să d~nă Th. Aman,
precum şi director al Şcolii de belle-arte din Btwureşti. 52)
39) P. Wallenstein, Biografia lui C. Wallenstein,
40) idem p. 10. Portretele lui Bibescu Vodă,

p. 10.
Abdul-Medjid,

portretele

de

41) idem, Centenarul Univ. Bucureşti p. 25. Buc. 1964. Unul din ele se
la Muzeul de .'\rtă al R.S.R.
42) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, tom. I 1800-1864, p. 305, Buc. 1892.
43) G. Potra, op. cit. p. 214 şi rev. Tribuna, 1966 25 aug. p. 1.
44) idem, p. 215.
45) Arh. St. Buc. M. Instr. Publice dos. 1948/1851 f. 5.
46) idem.
47) Arh. St. Buc. M. Instr. Publice dos. 1848/1851 f. 5.
48) idem dos. 527/1864 f. 113-115.
49) idem dos. 1948/1851 f. 5.
50) idem dos. 592/1863.
51) idem dos. 527 /1864 f. 115.
52) idem dos. 527/1864 f. 115.

află

familie.

:19 -

c.
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Mergînd pe linia editării de ziare, în jurul anului 1882 Valstein·
scoate ; „Ilustraţiunea română", în propria sa tipografie. 53). Tipografia sai
funcţiona în jurul anului 1840 54) pe str. Lipscani. O perioadă de timp a
fost şi proprietatea lui C. Szattmary 55),

După moartea lui C. Valstein, tipografia a fost condusă de fiul său
George Valstein 56), care în anul 1866 a cerut aprobarea Ministerului de
Interne pentru a o muta la Ploieşti. 57)
Probabil că în această tipografie C. Valstein şi-a tipărit cele ?'
lucrări, cunoscute pînă acum : „Elemente
de desen şi arhitectură" 58);,
apărută în
anul 1836 şi „Elemente de ornitologie după proprii
observaţii looaie chiar in Ţara Românească" apărută în anul 1853 . .19)
Prin variata şi bogata sa activitate, C. Valstein s-a încadrat în-trut.otul in viaţa românească. Aşa se explică de ce, încă din anul 184'l~
el cere naturalizarea, pe care o obţine abia în anul 1862, cu toate că:
reînoise cererea în anul 1859. 60)
Trebuia precizat faptul că în art. 379 din „Regulamentul Organic''"
cap. V, se arată că, pentru obţinerea naturalizării era necesar ca solicitantul să depună la Obişnuita Adunare Obştească dovezi de „capitalul
şi alte avuturi" ce are, dovezi de destoinicie prin care să se vadă că s-a
făcut folositor statului, şi după 10 ani de la depunerea acestora, se elibera diploma de naturalizaţie. 61 ) Mai departe se arată că cei care cer
.,naturalizaţia" şi se căsătoresc cu „pămîntence" cu avere, durata obţi'
nerii diplomei se reduce la 7 ani. 62)

P. Wallenstein op. cit. p. 14.
Dimitrie C. Ionescu, Un mic istoric asupra tipografiilor din România, Cra~
iova 1927 p. 13 (partea I).
55) P. Wallenstein op. cit. p. 15.
56) D. c. Ionescu, op. cit. partea II p. 19.
57) Arh. St. Buc. MAI - Adm. dos. 197/1866 f. 2.
58) y. A. Urechia _: Istoria şcoalelor, tom I p. 382 ; Centenarul Universitătii
Bucureşti, p. 25, Buc. 1964.
59) P. Wallenstein, op. cit. p. 15 şi M. Băcescu şi l. Tăzlăoanu op. cit. p. 24,.
60) Arh. St. Buc. Obis. Ad. Obs. T. Rom. dos 30/1860-1861, p. 16.
Prea înălţate doamne,
încă din anul 1847, ianuarie, prin petiţia înregistrată la nr. 236 am redamat către guvernul de atunci ca să mă pămîntească, însă reclamaţia mea, în1
împrejurările trecute (revoluţia de la 1848 etc. M M) nu a luat nici un rezultat.
Acum cu cel mai profund respect rog plecat pe înălţimea voastră să binevoiţi a 9orunci unde veţi găsi cu cale, spre a mă trece în rîndul pămîntenilor
acestei ţări, în care trăiesc de 40 de ani, căsătorit cu o pămînteancă de sînt 35·
de ani bucurîndu-mă atît eu cit şi copii mei de toate drepturile pămîntenilor.
53)

54)

1859, mai 2.

Al
61)
62)
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Măriei

voastre prea plecat
Carol Wallenstein

Regulamentul Organic, Buc., 1832, cap. V, p. 195.
Idem.
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şi

supus

C. Valstein nu a putut obţine naturalizarea în anul 1848, din cauza
însemnatelor evenimente politice din Ţara Românească : revoluţia de la
1848 63), ocupaţia austriacă din timpul războiului Crimeii (1853-1856),
pregătirile pentru unire, desăvîrşirea actului unirii la 24 ian. 1859.
Abia în timpul domniei lui Alex. I. Cuza, şi anl\Jme la 20 ian. 186Z,
C. Valstein obţine diploma de naturalizare, pe care i-o acordă domnitorul, în urma propunerii făcute de guvernul prezidat de D. Ghica~)
In „Publicaţia" Adunării legislative a Ţării Româneşti din 4 ian.
1861 pentru recunoaşterea indigenatului se spune: „se recunoaşte ca
români persoanele aici însemnate Domnul Aaron Florian, Ion Truţescu,
A. T. Laurian, C. Valstein se recunosc ca români, Dimitrie Nicolaidis.
doctor D. Vartiadis, G. Bacaloglu li se acordă împămîntenirea."
In fragmentul de mai sus se face o deosebire în felul în care se
acordă indigenarea persoanelor menţionate. 65)
După cum ştim, Aaron Florian, Ion Truţescu, A. T. Laurean, care
au funcţionat ca profesori la Colegiul Sf. Sava, erau români veniţi din
Transilvania.
Faptul că alături de ei este trecut C. V alstein, ne determină să
afirmăm că şi el este venit din Transilvania sau că tatăl său, Ioan
Vella, a plecat din provincia de peste munţi în Boemia la Gospici, ca
medic militar în slujba Imperiului habsburgic.
Lucrările publicate pînă acum, referitoare la C. Valstein, da/l.l ca
dată a morţii 24 decembrie 1859 66),
63)

Arh. St. Buc., Obis. Ad.

Obş.

T. Rom., dos. 9/1859, f. 5 se araită la nr. 35
1847 şi că numai din îm-

că: „C. Valstein a reclamat indigenarea încă din anul
prejurările în care s-a aflat ţara nu s-a putut efectua"

64)

de

Diploma are

următorul

Văzînd cererea făcută
cetăţean român;

text :
de D-lui Carol Valstein de a i se acorda

naturalizaţia

Văzind raportul Preşedinţiei Adunării legislative a Ţării Româneşti sub
nr. 434 de la 7 iunie 1860 prin care se consta.tă că D-lui Carol Valstein este venit
de mulţi ani în ţară, că încă de la 1848 a fost cerut indigenatul : că a servit Statului fără întrerupţie de la anul 1832 ca profesor de desemnu şi conservator al Muzeului naţional cu o bună conduită ; că în fine s-a căsătorit cu păminteancă ;
Văzînd votul Adunărei din şedinţa sa de la 4 a aceleiaşi luni ;
Avînd în vedere art. 47 din Convenţia de la Paris 7/19 august 1858;
Văzînd art. 379 din Regulamentul organic ;
Am decretat şi decretăm ce urmează : art. 1-iu şi unic :
D-l Carol Valstein este primit a se împărtăşi din toate drepturile civileşi politice de care se bucură părnîntenii Români : drept care i se acordă a noastră
Domnească Diplomă, sub a noastră semnătură şi sigiliu.
Dată în Domneasca Noastră Reşedinţă Bucuresci la 20 ianuari: anul mîntuirei
una mie opt sute şase zeci şi doi, şi cel de al treilea al Domniei Noastre 'În Principate.
Alecsandru Ioan
Preşed. Cons. Miniştrilor D. Ghica•
Arhiva M.I.B., inv. 89774.
65) Arh. St Buc., MAI-Adm. dos. 341!1861,p. 62.
66) P. Wallenstein, op. cit., p. 13. N. Băcescu şi I. Tăzlioanu, op. cit., p. 128•
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. Diploma de naturalizare este datată 20 ian. 1862; in cuprinsul ei
nu se specifică că a fost dată după moartea lui Carol Valstein.
Nu putea fi mort în decembrie 1859, deoarece la 11 mai 1860
un oarecare Duntitru Ji:anu dă lui Carol Valstein o doviadă a anilor de
cînd îl cunoaşte, fiindu-i neoesară la obţinerea natm·alizării :
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Documentul prin· care i se

acordă

lui Carol Valstein

cetăţenia română.

„Acum 35 de ani trecuţi, ca şcolariu în şcoala Sf. Sava, am făcut
Carol Valstein care pe at1J.I1ci făcea pe pn;fasorul

cunot;;~iln,ţă ICU DL
privat de zugrăvie.

Trebuinţa mea d€ a mă folosi de desen, m-a făcut să-l vizitez
mai des, şi cu acest prilej am aflat din gura răposatei Dumnealui soţii
Maria, că este română născută în oraşul Slatina şi că sînt 5 sau 6 ani
(nu ţin minte bine) de cînd sînt căsătoriţi.
Aceste euvinte auzite din gura răposatei nu poci tăgădui, deaceea
ii dau şi această dovadă supt a mea iscălitură (sublinierea noastră. 67)
Ioan Pop,' fost coleg cu C. Valstein la Colegiul Sf. Sava îi dă şi el
o dovadă de cînd îl cunoaşte, datată 5 mai 1860. ln ea se spune: „Mărtu67)
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Arh. St. Buc., Obis. Ad. Obs. dos. 17/1859, f. 190.
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risesc în consecinţă că colegul meu Dl. Carol Valstein în anul 1819 a
fost căsătorit cu răposata Doamna Mm-ia născută în Slatina şi fiica Dlui
Cruţeanu. Spre încredere, dar şi cunoştinţă am dat Domniei Sale această
mărturisire {sublinierea noastră). 68)
Din aceste dovezi, ca dealtfel şi din aceea semnată de G. Ioanid 69),
rei~se că în mai 1860 Carol Valstein era în viaţă.
Stim din informaţiile date de Pius Wallenstein, rudă cu C. Valstein, că a fost înmormîntat cu cheltuiala domnitorului Alex. I. Cuza. 70 )
Diploma de natur3.lizaţie, datată 20 ianuarie 1862, este semnată de
domnitor, deci ea nu putea fi acordată după moartea lui C. Vailstein,
deoarece s-ar fi specificat în cuprinsul ei. Pe de altă parte informaţia
dată de Pius Wallenstein arată că a fost înmormîntat ou cheltuiala domnitorului.
Se poate presupune că a murit în decursul anului 1862 sau chiar
la începutul lui 1863, deoarece cea de a doua soţie a ~a Eva, primeşte
pensie prin opisul domnesc din 11 decembrie 1863. 71)
Carol Valstein, prin activitatea didactică şi aceea de conservator
şi iniţiator al fondării Muzeului Naţional şi a primei galerii de tablouri
din Ţara Românească este o personalitate marcantă. alături de cei care
au contribuit la dezvoltarea culturii româneşti.

RESUME

L'article presente des dates biographiques et l'activite de Carol Valstein
(1795-1862), profeo:;seur de dessin au College St. Sava, peintre, le premier museo-

graphe de Bucarest et le premier organisateur de galeries de tableaux en Roumanie.
Partant en large mesure de materiaux inedits recuillis dans Ies fonds des
Archives d'Etat, l'article complete et precise l'activite et la biographie de C. Valstein.
L'activite de Valstein est "montree parallelement ă sa biographie, depuis son
arrivee dans le Pays Roumain en 1817 et jusqu'a sa mort (datee, sur foi de materiaux inedits, en 1862) lorsqu'il aura rec;u le diplOme de „naturalisation ".
.
La conclusion met en relief le r6le de ,cette personnalite marquante pour le
developpement de la culture romaine.

68) Arh. St. Buc., Obis. Ad. Obş. dos. 17/1859, f. 188.
Idem, f. 189.
70) Pius Wallenstein, op cit., p. 13.
71) Idem.

69)
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ORAŞUL BUCURF.ŞTI ŞI VIAŢA

ACADEMICA IN ROMÂNIA
de DAN BERINDEI

Reşedinţă a domniei, centru al vieţii politico-arlministrative, centru economic deosebit de însemnat, oraşul Bucureşti a fost totodată,
-chiar din perioada sa de început, un centru cultural al poporului român.
·in secolul :h."VI mărturiile istorice atestă existenţa la Bucureşti a unei
~li de limbă slavonă pe lingă bisel1ica Sf. Gheorghe Vechi. Un secol
mai tîrziu viaţa culturală se desfăşura la Bucureşti intens. În 1678 îşi
inaugurează activitatea tipografia Mitropoliei, publicînd în teascurile
ei Cheia .înţelesului. In perioada următoare, tiparul bucureştean se dezvoltă. Sînt publicate in capitala Ţării Româneşti, în primele decenii ale
·secolului al XVIII-iea, cărţi în limba română, greacă, slavă şi chiar şi
turcă şi arabă. In 1694, îşi inaugurează cursurile în capitala Ţării R:omâneşti Academia domnească, instituţie de invăţămînt înalt, care s-a afirmat ca una din cele mai de seamă ihstituţii de cultură ale sud-estului
Europei şi chiar ale întregurlrui spaţiu geografic supus autorităţii otomane. La Bucureşti şi-a desfăşurat activitatea cărturarul stolnic Constantin Cantacuzino, unul din oamenii cei mai culţi ai epocii sale, şi tot
aci şi-au strins Mavrocordaţii - şi îndeooebi cărturarul domn Nicolae
Mavroc.ordat - preţioasa bibliotecă de la Văcăreşti. In cursul perioadei
turco-fanariote, Bucureştii au devenit un oontru al culturii neo-greiceşti
păstrîndu-şi
însă mai departe şi funcţiile celui mai
de seamă
.centru de cultură românească.
Intemeiată pe tradiţiile unei bogate culturi, a luat naştere, în a
-doua jumătate a secolului al XVJff..ilea, în condiţiile destrămării orînduirii feudale şi ale ascensiunii capitalismului, ca şi în acelea ale formării
naţiunii române şi ale dezvoltării conştiinţei naţionale, cultura naţională
.a poporului român care se adresa românilor de pretutindeni. Proces generalizat în toate teritoriile locuite de români, dezvoltarea culturii na;ţionale s-a făcut simţită în mod accentuat în Bucureşti, capitala Ţării
Româneşti, care era în acea vreme oraşul cel mai mare şi totodată cel
mai important din punct de vedere economic şi politic din cuprinsul
tteritoriului locuit de români.

:294
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ln mod firesc cultura naţională cerea o centralizare şi o organi:za:re a efarturilor, crearea Ulll01" instituţii oare să stringă la un loc pe
-cărturarii rom§ni din toate provinciile, pentru ca aceştia să conlucreze
.în realizarea unor manifestării de cultură unitară şi îndeosebi pentru a
făuri instrt.mlentele de consacrare a limbii literare unitare ortografia, gramatica şi dicţionarul. Proiecte şi chiar şi realizări de societăţi
~ulturale şi ştiinţifice au ilustrat în epocă tendinţa firească a centraliză
,rii silinţelor pentru dezvoltarea culturii naţionale româneşti, care la
rindul ei, de altfel, trebuia să slujească procesului de înfăptuire a unită
:ţii politice a popOiului român.
Dacă primul proiect de asociere a fost înregistrat în ultimul deceniu
al secolului al XVIII-lea în Transilvania - dar urmărind atragerea în
activitatea societăţii şi a cărturarilor din Principate - iniţiativele similare următoare s-eu desfăşurat cu precădere în capitala Ţării Româneşti.
Trecînd peste efemera Societate literară greco-dacică întemeiată la Bucureşti în 1810 din indemnul mitropolitului Ignatie, societate care urmărea
să slujească culturii greceşti dar într-o bună măsură şi celei româneşti
şi care a avut ca preşedinte pe boierul cărturar Grigore Brlncovieanu,
trebuie arătat că după întemeierea ei la Braşov a fost reorganizată la
Bucureşti în 1827 cea clintii Societate Literară. Sub auspiciile acesteia
a publicat Ion Elia.de Rădulescu Gramatica sa din 1828 - tipărită la
Sibiu - în care a propus organi~ unei Academii Române. Destrămată în urma morţii boientlui luminist Dinicu Golescu, principalul
ei animator, Societatea Literară va fi înlocuită în 1833 prin Societatea
Filarmonică întemeiată de Ion Cîmpineanu, de Eliade şi de Costache
Aristia. Aceasta, potrivit art. 5 al statutelor sale, îşi propunea să sti...,
muleze „cultura limbii româneşti şi înaintarea literatw·ii. întinderea
muzicii vocale şi instrumentale în Prii.neipate şi spre aceasta formarea
unui teatru naţional". 1) Deşi în acelaşi an s-a format 1a Iaşi Societatea medicilor şi naturaliştilor, a că·rei întemeiere reliefa semnificative tendinţe spre studiul ştiinţelor pozitive, este neîndoielnic că în
mintea cărturarilor români se impunea convingerea că organizarea unei
societăţi academice cu o rază de acţiune largă nu putea avea loc decît
la Bucureşti, cel mai important oraş din teritoriile româneşti.
In 1843, a fost organizată în capitala Ţării RJomâneşti ca formă
legală pe plan cultural. a Frăţiei, o nouă Societate Literară. Ea prelua
~i ducea mai departe funcţiile Filarmonicii care trebuise să-şi . înceteze
activitatea. Doi ani mai tîrziu, această societate s-a organizat sub forma
evident lărgită a Asociaţiei literare a României. Statutele acestei societăţi publicate în 1847 dezvăfa.tle că ea ţinea să cuprindă în obiectivele
·ei de acţiune întreg poporul român. Conduce1,ea societăţii de la Bucureşti urma să fie ajutată în activitatea ei prin comitete organizate în
Moldova şi Transilvania.
Revoluţia burghezo--0.emocratică din 1848 a deschis noi perspective poporului român. In perioada următoare, eforturile acestuia s-au
1) Vezi Dan Berindei, Proiecte de infiinţare a unei societăţi academice în
vremea lui Alexandru Ioan Cuza, în Seudii şi articole de istorie, IH (1961), p. 204
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centralizat asupra înfăptuirii statului naţional modern, care s-a format
·într-o primă etapă prin unirea. Moldovei şi Ţării Româneşti, în aştep
tarea desăvîrşirii unităţii naţionale îri 1918. Silinţele spre unitate p'e'
,tărîm politic au fost dublate de silinţe similare în
domeniul culturii ..
Mai· mult ca niciodată s-a impus, îndeosebi după îndoita alegere a lu1
:Alexandru Ioan .Cuza, dezvoltarea culturii naţionale pe o treaptă mai
înaltă, corespunzătoare atît necesităţii de a se realiza deplina unitate·
,a poporului român, cit şi celei de a ridica activitatea culturală şi ştiin
ţifică a românilor la nivelul· culturii Şi ştiinţei modeme. 1n mod firesc,
oraşul Bucureşti. care a devenit la sfîrşitul' anului 1861 şi la începutul
anului 1862 capitala statului român modern. se impune ca centru al
,vieţii culturale româneşti. De acee;:i., nu a fost deloc întimplătoare apariţia. succesivă, la scurte ipten'.ale,. a. ~l'l.~i serii. de proiecte referitoare
to.ate la organizarea în Bµcureşti a t,mei societăţi cu caracter academic,
care urma însă să se adreseze şi să cq.prindă în activitatea ei întregul
popor român. Rînd pe rind, August T~lxmiu. Lauri:an în. „Instrucţiu
.nea Publică", George Sion îri. „;Revista Carpaţilor", Ioan Maiorescu în
·.,Amicul literaturii. române'' · toate periodice culturale bucureştene
~ au pledat pentru formarea unei societăţi academice şi unul dintre
,ei · - Sion - a elaborat chiar un proiect concret referitor la statutelef?Î organizarea viitoarei socităţii. 2)
.
Odată cu formarea sw.tului naţional, în prima etapă a existenţf'i
.sale, se înregistrează o clE>zvoltare accentuată a culturii în toate domeniile. O atenţie deosebită a fost dată învăţămîntului de toate gradele . .
.Apariţia la Bucureşti, a unei serii întregi de publicaţii periodice culturale, care exprimau necesităţile culturale ale epocii, era de asemenea
semnificativă. Merită să fie menţionate între aceste periodice „Muzeul
Naţional", „Amicul Familiei", „Albumul Literar", „Instrucţiunea Publică", „Isis sau Natura", „Revista Carpaţilor", „Revista Română" eter
Or.gainizarea pe baze moderne a muzeelor de ştiinţe naturale şi de
arheQlogie oa şi înfiinţarea de premii menite a răsplăti eforturile căr
turariilor ori inaugurarea unor cursuri libere, activitate centralizată în
anii. 1864-1865 la Bucureşti odată cu înfiinţarea Societăţii Ateneului
Român, erau de asemenea manifestări care atestau noi forme de cultură.
lnsemnată a fost şi înfiinţarea în epocă a unor societăţi cu caracter ştiinţirfic; astfel în 1857 a fost organizată la Bucureşti Societatea
medicală Ştiinţifică din România, înlocuită în :mul următor prin Societate~ medicală ştiinţifică d_in Bucureşti; în 1862 a
fost întemeiată:
Socie'fatea de ştiinţe, care, potrivit statutelor, îşi propunea „de a contribui la progresul şi cultura ştiinţelor în România", pentru ca în 1865'
să intre în activitate, la propunerea lui Carol Davila, Constantin Exarcu
şi Grigore Ştefănescu, Societatea de Ştiinţe naturale, creată „în scop
de a conlucra la înaintarea ştiinţelor şi în special a face să se cunoască
producţiunile solului României în sine îns~i şi în raporturile sale cu:
artele, industria şi agricultura". Infiinţarea acestor societăţi în capitala statului naţional român, într-o epocă în care românii clin afara
2) ·Ibidem,
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hotarelor şi-au organizat Şi ei societăţi cultural-ştiinţifice, indica deasemenea, cursul spre organizare la Bucureşti a unei societăţi menită să.
îmbrăţişeze eforturile de cercetare şi creaţie a1e oamenilor de ştiinţă
şi de cultură români de pretutindeni. Era neîndoielnic că în capitala
statului modem român, care beneficia de o largă autonomie, fiind la.
rm pas de deplina independenţă şi unde conducerea statului se găsea
în mina unui domnitor întruchipînd năzuinţele poporului român spre
unitate şi progres, era locul cel mai nimerit pentru organizarea soci~
tăţii ce se preconiza. Aceasta, folosind expenienţa societăţilor crnate cu
ţeluri limitate şi cu arii de acţiune mărginite, urma să devină
organul.
-diriguitor aJl poporului român pe tărîmul culturii şi al ştiinţei şi să
contribuie totodată la pregătirea desăvîrşirii unităţii naţionale.
-In vara anului 1864, pentru întîia dată, proiedul viitoarei societăţi academice a intrat în mod concret · în · preocuparea guvernanţilor·
vretr..ii. La 21 august 1864, Nicolae Creţulescu, ministru al Justiţiei,
Cultului şi Instrucţiunii Publice, îndemnat probabil de V. A. U"rechia,.
unul dintre principalii făuritori ai societăţii şi entuziast animator al
vieţii culturale, a cerut Consiliului Superior al Instrucţiunii Publice să
întocmească ;.m regulament pentru o comisiune însărcinată cu redactarea dicţionarului limbii r.omâne. Imprejurările au făcut, datorită îndeosebi greutăţilor politice legate de participarea la l!ucrările ~ocietăţif
ce se preconiza a membrilor din afara hotarelor statului naţional, ca
nici Creţulescu şi nici Dimitrie Cariagdi să nu poată înfiinţa în timpuf
domriiei lui Alexandru Ioan Cuza societatea dorită de întreg poporul'
român.
Condiţiile politice din primăvara anului 1866. dar mai ales dorinţa
de progres şi curajul de a afirma cultura naţională al lui C. A. Rosetti,
au făout ca în urma unui referat al acestuia să fie înfiinţată printr-uni
decret al Locotenenţei Domneşti, la 1 aprilie 1866, Societatea Literară
Română. Vestea întemeierii la Bucureşti a mult aşteptatei societăţi
a.
fost primită cu entuziasm în toate provinciile locuite de români. „Mă
nea17ă va fi acea zi scria Iosif Vulcan in „Familia", la 15 aprilie
1866 - în care reprezentanţii naţiunii împrăştiaţi de soartă ... se vor
aduna laolaltă". 3)
Societatea Literară a fost inaugurată la Bucureşti în vara anului
1867, într-un cadru festiv şi într-o atmosferă de nestăvilit entuziasm
popular. Intîmpinaţi de la Săftica de sute de trăsuri, arcuite apoi în
urma lor într-un lung convoi de însoţire, membrii transilvăneni ai
Societăţii Literare Române iau fost primiţi de orăşeni la Băneasa în
:;Uua de 31 'iulii.e 1866. Zeci de mii de oameni într--0 atmosferă de ein'tuziasm, c.are reedita ziua celei dintîi intrări în Bucureşti a lui Alexandiu Ioan Cuza, în 1869, au întimpinat pe membrii societăţii care
au străbătut oraşul. 'i) Sosirea lor a avut prin aceasta profunde semnificaţii naţionale pe lingă cele de natură culturală. In manifestările·
3) Iosif Vulcan, Societateci literaria romana, în Familia 1866, nr. 11 (12/27
nprilie), p. 131.
4) Dan Berindei, lnfiinţarea Societăţii Literare (Academice) (1866) şi sesiunea
din 186/", in Stu.dii, IX (1956), nr. 5, p. 32-33.
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'Ulterioare s-au subliniat acelea.şi caracteristici. In seara sosirii, Alexan-dru Romain a dec1arat poporului bucureştean din balconul Teatm.uru.i
Naţional că „fie ca din unitatea limbii literare. pe calea cea paşnică
:a ştiinţelor, să rezulte unitatea noastră naţională". 5)
Infiinţarea şi inaugurarea la Bucureşti a Societăţii Literare Române încununa silinţe patriotice de aproape un secol şi reprezenta
unul din momentele cele mai de seamă în istoria culturii româneşti şi
'in istoria însăşi a României. Totodată, înfiinţarea noii societăţi punea
-bazele unei vieţi academice propriu-zise în ceea ce privea munca de
·cercetare ştiinţifică, a realităţii româneşti în ansamblul ei, şi în manifes·tanea uni1ialr1ă pe tărîmul ştiinţei şi cuUurii universale a cărturlai.iillor
Tomâni din toate provinciile româneşti. In cursul existenţei ei, noua societate a crescut şi s-a dezvoltat în Bucureşti, capitala firească a statului naţional român, în pas cu însăşi dezvoltarea acestui stat. Strîns
legată de realităţile, de -necesităţile şi de năzuinţele poporului român,
societatea s-a impus ca un for de conducere a culturii şi ştiinţei româneşti, ca punctul de convergenţă a silinţelor culturale româneşti şi tot-Odată, cum spunea unul din membrii săi în 1918, ca
„simbol cultural
al unităţii naţionale", oa „o vie şi înaltă expresie a acestei unităţi".
·Considerîndu-se ea singură „păzitoarea dezvoltării şi unităţii culturii
naţionale a neamului românesc", 6) societatea a activat avînd necontenit
·ca ţel slujirea culturii naţionale în ansamblul ei şi sprijinirea desăvîr
:şirii unităţii naţionale pe plan politic.
Transformată în cursul primei sesiuni în Societate Academică şi
lărgindu-şi prin aceasta preocupările la sfera istoriei şi a ştiinţelor
pozitive, noua societate a desfăşurat o intensă activitate rezultat al
-conlucrării cărturarilor români din toate provinciile româneşti. In prima
etapă a existenţei ei, silinţele s-au îndreptat îndeosebi spre făurirea
instrumentelor care aveau să asigure fundamentele limbii literare din
ţară : ortografie, gramatica, dicţionarul. Deşi în realizarea acestor obiective direcţia exagerat etimologistă, care a predominat în societate în
primii ei ani de existenţă, a făcut ca rezultatele să prezinte deficienţe,
-cu toialtle acestea,\ chiar şi în ia.cest mod de realizare, aceste lucrări au
reprezentat o preţioasă contribuţie la progresul ştiinţei limbii româneşti
şi au folosit ca bază pentru lucrările ulterioare ale societăţii, desfăşu
rate însă sub semnul victoriei curentului fonetic legat de realitatea graiului viu al poporului. Paralel cu activitatea în domeniul limbii, Societatea Academică Română a desfăşurat o sîrguincioasă activitate în domeniul istoriei, atit prin publicarea de izvoare cît şi prin elaborarea
şi publicarea unor cercetări originale. De asemenea, în 1872 s-a orga-nizat în cadrul societăţii secţia ştiinţelor naturii, a cărei activitate s-a
intensificat necontenit, îndeosebi în etapa următoare de existenţa societăţii.

7)

5) V. A. Urechia, Actele şi serbarea naţională a inaugurării societăţii pentru
-gramatica şi glosariul limbii române, Buc. 1867, p. 47.
6) Analele Academiei Române, seria li-a, Partea administrativă şi dezbateri,
XXXIX, p. 131 ; Vezi şi Vasile Maciu şi Vasile Netea, Unitatea naţională în pre·ocuparea Academiei Române, în Studii, XIX (1966), p. 1091-1109.
7) Vezi Dan Berindei, Societatea Academică Română, loc. cit„ p. 1069-1089.
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Dobîn.direa independenţei, care a făcut din Bucureşti una din cele
;mai de seamă capitale ale statelor neatîrnate din centrul şii sud-estul
Europei, a impuş în mod firesc, o lărgire a vieţii academice din capitala României. In martie 1879, o !Lege decllara Societatea Academică
."Institut naţional cu denumirea Academia Română şi ii stabilea ca
:scop „cultura limbii şi a istoriei naţionale, a literaturilor, a ştiinţelor şi
·frumoaselor arte". 8) Cu ţeluri care depăşeau pe cele ale Societăţii Acacl.em'âce şi ou un program de lucru aşe-mt pe baze mai temeinice, Aca-·
demia Română păşea hotărît mai departe pe drumul larg care se des·chidea culturii şi ştiinţei româneşti. 1n acelaşi timp, în noua ei etapă
de existenţă societatea înţelegea să continue să asigure unitatea culturii
naţionale. „Scopul Academiei, spunea chiar unul dintre membrii ei,
mai întîi de toate este nu atit ştiinţa... cit este unitatea culturală a
tuturor românilor". 9) Din Bucureşti a fost lansat apeliul prin care Aca·demia Română a intervenit în favoarea românilor transilvăneni în perioada Memorandumului.
Viaţa academică bucureşteană a cunoscut prin Academia Română
-<> evidentă şi remarcabilă intensificare, la nivelul culturii şi ştiinţei
moderne. In domeniul limbii s-a înregistrat justificata instaurare a sistemului fonetic în ortografie şi totodată prin silinţele lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, ale 1ui Alexandru Philippide şi ale 1ui Sextil Puşcariu
·s-au înregistrat progre5e însemnate în problema elaborării unui dic·ţionar ştiinţific al limbii române. O atenţie deosebită a fost dată problemelor de folclor şi etnografie şi editării de texte vechi de limbă
·:şi unor excelente bibliografii şi cataloage au completat în mod fericit
·O activitate care merită întreaga subliniere.
In domeniul istoriei, Academia Română a obţinut, de asemenea,
realizări importante. 1n a.far.a faptului di a fost continuată şi încheiată
·editarea Operelor lui Dimitrie Cantemir, lucrare începută încă clin timpul existenţei Societăţii Academice Române, după cum au fost tipărite
-Operele lui Miron Costin, Academia Română s-a îngrijit de publicarea
:a zeci de vo1ume de documente externe referitoare la istoria României
în cadrul colecţiei ce poartă numele lui Eu<loxiu Hurnmzachi, ca şi a
unei părţi din importanta colecţie Acte şi documente relative la istoria
renaşterii României. Secţia istorică s-a arătat preocupată de un întreg
;ansamblu de probleme şi a cuprins în sfera ei de activitate atît istoria
veche, cit şi cea medie şi modernă. Comunicările, lucrările şi ediţiile
de izvoa·re au îmbrăţişat trecutul întregu1ui popor român. şi nu s-au
·mărginit la hotarele statului român din acea vreme. De asemene'.l, secţia a socotit că una din primele ei datorii era aceea de a ~ntribui la
•descoperirea şi conservarea mărturiilor trecutului, ca şi la valorifica:rea lor.
Academia a acordat o atenţie specială problemei conservării şi
:apărării monumentelor istorice şi totodată a subvenţionat cercetarea
8)

9)

Ac-ademia Română. Legi, statute, regulamente, Buc., 1940, p. 9-11.
Analele Academiei Române, seria II-a, Partea administrativă si dezbateri,

:..XXX, p. 148.
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arheologică şi a ajutat prin aceasta la progresul arheologiei,
intr-oepocă în oare subvenţiile alocate de Stat in acest domeniu erau cu
t.otul nesatisfăcătoare. Activitatea istoricilor din oadrrul Academiei s-a

concretizat şi in unele misiuni executate peste hotare, oea mai remarcabilă fiind în această privinţă misitllllea lui Nicolae Densuşianu care
a cercetat, în 1878-1879, timp de 15 1uni, în Ungaria şi Transilvania,.
12 biblioteci şi 16 arhive. Activitatea membrilor Academiei pe tărimul
istoriei s-a concretizat prin publicarea unui mare număr de comunicări, studii şi lucrări monografice şi prin afirmarea lor, îndeosebi prin
personalităţile lui Xenopol, Iorga şi Pîrvan în domeniul istoriografiei
mondiale. 10)
Odată cu înfiinţarea Academiei Române, secţiei ştiinţifice i s-au
creat condiţii similaire de dezvoltare celor ale secţiilor istorice şi literare. Subliniind deosebita însemnătate a cercetării ştiinţifice în noul
stat independent român, unul din membrii Academiei spunea urmă
tloaT!e1e în 1882 : „Noi inceipem acum a trăi o viaţă proplie ou mult
ro.ai cunoscută ca mai înainte şi una din necesităţile propăşirii ţării
noastre este de a înainta în toate ramurile ştiinţelor". 11) Arătîndu-se
preocupată în mai multe rînduri de probleme ale practicii şi necesităţilor curente şi nepropagînd prin aceasta o ştiinţă ruptă de realităţir
secţia ştiinţifică s-a arătat totodată interesată şi în problema invenţiilor,
fiind semnificativă în această privinţă premierea în 1912 a aeroplanului lui Aurel Vlaicu. In capitala României libere s-a intensificat şi
s...,a ex.tins an de an activitatea în domeniul f?tiinţelor pozitive. Prin
activitatea neobosită a. unor valoroşi oameni de ştiinţă, ştiinţa române.aooă: s--a afirmat pe plan mondial şi s-a evidenţiat prin realizării
remarcabile.
Activitatea cultural-ştiinţifică a înaltului for de cultură al poporului român, care funcţiona la Bucureşti, în capitala statul!ui român independent, a fost permanent împletită cu acţiunile pe care Academia Română le-a dus în vederea sprijinirii desăvîrşirii unităţii naţionale. Perioada de adinci frămîntări a primului război mondial a găsit eoouri
fireşti în sinul Academiei, care a exprimat prin glasul membrilor ei
însăşi simţămintele poporului român dornic de a-şi desăvîrşi unitatea
naţională. La încheierea sesiunii din primăvara anuirui 1916, Constantin Istrati a ţinut să ridice problema desăvîrşirii unităţii naţionale, „oa
să putem închide şi noi ochii spunea el în numele generaţiei de căr
turari vîrstnici care-:şi trăiau ultimii ani ai vieţii - ca cei de la 1859,
fericiţi de a nu fi fost martori decît la ceasuri de înălţare". 12) Cîteva
luni mai tîrziu, de la tribuna Academiei s-a auzit glasul vibrant al lui
Delavrancea, care s-a ridicat împotriva puterilor ce susţineau că „po10) Pentru secţia istorică, vezi Dan Berindei, L'activite de la section histori-que de la Societe Academique et de l'Academie Roumaine jusqu'au parachevement de l'unite nationale (1867-1918), în Revue Roumaine d'Histoire, V (1966),.
nr. 6, p. 963-979.
11) Analele Academiei Române, seria II-a, Partea administrativă şi dezbateri„

lV, p. 108.
12)

Idem, XXXVIII, p. 205.
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poare1e miici trebuie să dispară în faţa popoarelor mari". Taft.odată,
Delavrancea a pledat cu înflăcărare cauza desăvîrşirii unităţii naţio
nale. ,,,Sîntem o fiinţă pe oare Carpaţii - a spus el răspicat - !ll.l/ o
desparte ci o întregesc". „Avem acela5i dor - a adăugat el repetînd
parcă cuvintele lui Kogălniceanu din 1857 din Adunarea ad-hoc a Moldovei ·- aoeleaşi dureri, aceleaşi aspiraţiuni". 13)
Desăvîrşirea unităţii naţionale în H118 a făcut din Bucureşti centrul unei vieţi academice unitare. ln sînul Academiei au activat în
această nouă perioadă cărturari de seamă şi deseori de la tribuna ei
s . . au auzit glasuri înaintate. Multe din înfăptuirile ştiinţei şi culturii
româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea şi-au găsit consacra.rea în Academia Română în deceniile următoare desăvîrşirii unităţii naţionale. Totodată, prin majoritatea membrilor săi, Academia Română a înţeles să ia poziţie împotriva teoriilor inumane ale hitlerismului
şi să militeze pentru apărarea lll!lităţii şi independenţei naţionale.
Insurecţia armată de la 23 August a deschis perspective noi, luminoase, culturii şi ştiinţ"ei româneşti. Din vara anului 1948, întemeindu-şi
sctivitatea pe tradiţiile înaintate ale unei vieţi academice aproape seculare, Academia a devenit un organism pus în slujba cauzei construirii
socialismului, în care beneficiindu-se de sprijinul larg şi generos al
shtului, cercetarea ştiinţifică, avînd la bază ideologia materialismului
dialectic şi istoric, a obţinut remarcabile cuceriri, 1a nivelul mondial,
pe tărîmul ~ulturii şi al ştiinţei.
Astăzi, Academia Republicii Socialiste România numără 13 secţii,
care sînt organele de coordonare şi îndrumare ale institutelor de cercetări aflate în subordinea lor. 1") Deşi, filialele şi bazele de cercetări asigură utilizarea forţelor de creaţie din întreaga ţară, oraşul Bucureşti
este centrul vieţii ooademice din ţara noastră. Din cele !16 unităţi de
cercetare ale Academiei, 38 funcţionează în capitală şi 18 în provincie.
Numărînd 95 membri activi şi 139 membri corespondenţi, Academia
a centrat sub îndrumarea ei activitatea de cercetare in cele mai! de
seamă domenii ale ştiinţei. Peste 3000 de specialişti lucrează i:n cadrul
Academiei, for ştiinţific şi cultural în permanent progres.
Munca de cercetare în Academie îşi găseşte sprijin în unităţi de
deservire ale activităţii ştiinţifice pe care importantul for de cultură
le are în Bucureşti : Biblioteca Academiei, Centrul de documentare ştiin
ţilfiic<\ şi Centrul de cercetare şi producţie a aparaturii ştiinţifice. Rlezull.:atele cercetărilor întreprinse în cadrul Academiei Republicii Soda.liste România îşi găsesc deseori aplicarea practică în producţie, iar valorificarea lor pe plan ştiinţific este întreprinsă de Editura Academiei,
altă unitate de deservire a muncii ştiinţifice din cadrul instituţiei academice, existentă de asemenea în capitală. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că în perioada 1949-1966, Editura Academiei a tipărit
peste 4500 de titluri, reprezentînd aprioximativ 80.000 coli editoriale,
Idem, XXXIX, p. :11-40.
Pentru activitatea Academiei în ultimele două decenii, vezi I. Goliat,
Academia Republicii Socialiste România, în Studii, XIX (1966), nr. 6, p. 1131-1165.
13)

14)
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într-un tiraj de aproape 9 milioane de exemplare; totodată, merită a•.
că valorificarea cercetărilor se face şi prin intermec:Uul a pest.e 70 de reviste din cele mai variate domenii ale ş1li.inţei"
contemporane, dintre care pest.e 30 apar în limbi străine, ceea ce asigură clif\12area peste hotare a rezultatelor muncii ştiinţifice întreprinse·
in cadrul Academiei.
ln cadrul efortului colectiv şi al programului unitar al cercetării
ştiinţifice, Academiei Republicii Socialiste România îi revin sarcini de·
seamă. Activitatea ei se leagă de problemele cele mai acut.e ale construcţiei socialismului şi munca desfăşurată în unităţile srue contribuie·
la avintul multilateral pe care-l cunoaşte patria noastră.
„Creaţia ştiinţifică şi culturală a arătat tov. Nicolae Ceauşescu·
la adunarea solemnă consacrată sărbătoririi Centenarului Academiei are rădăcini adl:nci în trecutul îndepărtat al istoriei poporului nostru;
ea s-a dezvoltat în strînsă legătură cu progresele social-economice, cu·
lupta forţelor înaintate pentru eliberarea naţională şi socială, cu întreaga evoluţie a societăţii româneşti, precum şi cu prw~resul ştiinţer
şi culturii universale. 15) Academia Republicii Socialiste România, puternic for de ştiilllţă şi cultură, înzestrat cu cadre şi mijloacele rnlateriale în raport cu sarcinile care-i revin, aduce preţioase contribuţii.;
tezaurului cultural işi ştiinţific al poporului nostru şi îşi pune toate·
puterile în serviciul cauzei desăvîrşirii construcţiei socialiste.
fi subliniat faptul

RESUME

La viile de Bucarest eut un role culturel particulierement important. Pendant
la periode de desagregation du feodalisme ce r6le s·accentua. L'organisation de la
vie culturelle devint une recenssite vu le developpement qu'elle avait atteint. En
.1810 fut fondee ă Buc-arest la Socitete litteraire greco-dacique, puis en 1827 on y
reorganisa la Societe Utteraire, fondee auparavant ă Braşov. La Socl.ete Philarmonique, une nouvelle Societe literaire, transformee en As.ţociation litteraire /1845/.
ont fonctionne ă Bucarest pendant la periode qui precede la revolution de 1848.
A Bucarest - devenu capitale de la Roumanie - fut organisee en 1866 la Societe·
Litteraire Roumaine, qui, l'annee suivante, prit le nom de Societe AcademiqueRoumaine. La nouvelle societe comptait parmi ses membres des erudits de tous
Ies pays habites par Ies Roumains. En 1879 la Societe Academique Roumaine fut:
transformee en Academie Roumaine, l'Academie de la Republique Socialiste deRoumanie de nos jours. Pendant cent ans !'Academie assu!"a le developpement
unitaire de la vie culturelle du peuple roumain, ses membres depolyant une activite laborieuse et multiforme. Bucarest fut ainsi le principal centre de la vie
academique roumaine, la ville jouant aujourd'hui un r6le primordial dans le processus de parachevement de l'edification du socialisme en Roumanie.

15)

Seirttei.a, 1966, nr. 7114 (27 septembrie).
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

UNELE DATE PRIVIND ÎNVAŢAMINTUL BUCUREŞTEAN
IN PERIOADA 1848-1864
de MARGARETA SAVIN:
Revoluţia din anul 1848, precum şi evenimentele care au urmat,
Unirea Principatelor şi războiul pentru independenţă din 1877-1878,
reprezintă momente însemnate ale unui proces istoric continuu oare
a făiqnt posibilă afirmarea culturii naţionale cu un conţinut orilgfual.
Prin însăşi programul său - Proclamaţia de la Islaz - prevedea.
la punctul 16 „instrucţia egală şi întreagă pentru tot românul (omul)
de amîndouă sexele". Astfel se arăta dorinţa tinerei burghezii româneşti în plină ascensiune, de a-şi crea o cultură naţională avînd la
bază învăţămîntul primar în limba naţională.
De aceea în timpul revoluţiei
burghezo-democratice din anul
1848, Guvernul provizoriu a luat, printre rutele, şi o serie de măsuri
in vederea deschiderii anului de învăţămînt atît în Bucureşti cit şi în

întreagia

ţiară.

Hotărîrile

guvernului se refereau la deschiderea colegiului şi a
pensijonlatului de la Sf. Sava, la deschiderea pensionatului francez al
lui Monty din Bucureşti - precum şi la cursurile super.ioare sau şco
lile primare din ţară.
Printre şcolile existente în această perioadă amintim, înafară de·
aceea de la Sf. Sava, care ftmcţiona în clădirile de la mănăstirea RaduVodă, şi pe aceea a „fetelor sărmane" înfiinţată încă clin 1843 subconducerea Elizei Ştirbei.
După înăbuşirea revoluţiei din 18A8 pînă în anul 1851, mai toate
şcolile din capitală au fost închise, localurile lor fiind afectate comc'U1damentelor străine care se aflau în Bucuresti. Au mai functionat doar
unele şcoli particulare. Dintr-un document' aflat la Arhivele Statului,
reiese că în anul 1850, exist.au două şcoli primare (una externă, în mahalaua Scaunelor cu trei clase şi 21 de elevi 1) şi o alta în mahalaua Oţe
tari cu două clase şi 23 elevi. 2) Şcolile primare din capitală
1) Arh. St. Ministerul Cultelor şi Instr. Publice, Ţara Românească, nr. 2298/1850,

f. 2. 3. 7.
!!) Ibidem, f.

5-e.
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vor funcţiona cu întreruperi din 1851 pînă în 1853. Cit despre
profesori, mulţi dintre ei fiind suspectaţi de a fi simpatizanţi ai revoluţiei, au fost arestati sau au fugit în Transilvania.
Din anul 1851 în timpul domniei lui Barbu Ştirbei (1849-1856)
în afară de p€nsionatele mai vechi ce au fost redeschise au mai fost
'înfiinţate alte pensionate (şcoli particulare). Renumite în acea vreme
au fost pensionatul lui Geanelloni, Bucholtzer, Malanotti, Mitilineu,
·şcoala publică de fete cunoscută sub numele de şcoala elisabetană a
Elizei Ştirbei, precum şi o serie de şcoli primare din suburbiile oraşului. 3)

In anul 1853, în Bucureşti, funcţionau 4 şcoli primare de stat in:globînd un număr de 828 elevi. 4) Paralel cu acestea iş1 continuau
activitatea pensionatele particulare, amintite deja, dintre care cele mai
importante: Geanelloni şi Bucholtzer cu sediHe resp€ctive în str. Vestei şi în str. Mihai Vodă. Număool mare al şcolilor private acopereau
în această perioadă o evidentă lacună a învăţămîntului primar. Aceasta,
a ş~ determinat Eforia Şooal.elor să recunoască şi să sprijine aceste
instituţii acordindu-le subvenţii. aşa cum a fost cazul pensionatului
·Geanelloni. 5)
In perioada imediat următoare, adică după 1856, şcolile particulare sînt foarte numeroase în Capitală ; statisticile menţionează 8 şcoli
mixte cu un număr de 4614 elevi. 6)
Cu toate acestea necesitatea măririi numărului. de şcoli primare
în Capitală, rămînea o problemă de prim ordin. De aceea, Eforia cerea
la 25 ian. 1858 caimacamului să înfiinţeze pentru fiecare culoare cite
-0 şcoală primară de stat. Dezideratul a fost împlinit doar parţial, întrucît dintr-o adresă a Eforiei către caimacam, ulterioară datei mai sus
menţionată reţinem că în culoarea de roşu nu se deschisese şcoala
respectivă „pe motiv că nu s-au aflat locul potrivit". 7) Şcoala urma
să-şi înceapă activitatea, în cursul anului 1858 în localul de la Sf. Sava,
·CU numai cîteva clase.
Printre şcolile particulare care funcţionau în Bucureşti în 1859
.amintim: şcoala comercială cu sediul pe Podul Tîrgului de Afară, în
.~propierea bisericii Sf. Gheorghe Nou, în :rîndul hanului „Cioacan"
avind ca directoii pe Şt. Raşanu şi I. Zaharide (Şroala avea şi o programă, publicată în 1353) B), institutul A. Tambacopolu ce-şi avea sediul în casele „dumneaei M. Bugorancii" de pe Podul Caliţiei faţă în
3) G. Potra, Petrache Poenaru ctitor al invăţămintului în Ţara Românească,
1799-1875, Buc., 1963, p. 172; N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Barbu Dimitrie Ştir
bei, domn al Ţării Romdneştl, Buc. 1905, p. 13.
4) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800-1864. Tom. III, Bucureşti,
.1892-1901, p. 105.
5) G. Potra, Pensionatul lui Geanelloni, op. cit., p. 173.
6) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800-1864. Tom. III, Bucureşti.
1892-1901, p. 210.
7) Idem, p. 182.
R) Arhiva M.l.B., Inv. 22.985/6559/1957.

,..104
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faţă

cu casele marelui logofăt I. Golescu (şi această şcoală funcţiorn1
pe baza unei programe analitice). 9}
Interesantă este de urmărit componenţa socială a şcolilor primare
din Bucureşti. De la prima privire reţinem că pe cind în şcolile primare de stat urmau cursurile numai fiii claselor de jos, în pensionate
nu intrau - de regulă - decît fii de boieri.
Apoi o altă problemă ce merită a fi amintită este aceea a şcoli
lor de fete. Dacă înfiinţarea lor era un lucru meritoriu, instrucţia care
se făcea aici, era foarte superficială oferind tinerilor vlăstare burgheze
,doaw o educaţie „de salO'Il". Se predau noţiuni de muzică, limbi stră
ine, bunele maniere, lucru de mină. Evident, rămîne un fapt pozitiv
funcţionarea şcolilor de fete cu atît mai mult cu cit în iunie 1859 se
propunea Eforiei şcoalelor înfiinţarea a 5 externate de fete. 10)
Infiinţarea de şcoli primare constituind o politică de stat s-a ajuns
ca 1Ja sfîr$itul anului 1862 în Capitală să
funJcţioneze 17 asemenea
:şcoli cu 62 de profesori işi 2283 de elevi. La aceeaşi dată numărul pensionatelor deschise era de 65 cu 111 profesori şi 1377 elevi. 11) De remarcat proporţia dintre număirul profesorilor de la şcolile primare de
:stat şi numărul profesorilor de la şcolile particulare, 62 faţă de 111, la
aproximativ acelaşi număr de elevi. Aceasta asigura o mult mai variată
.:şi serioasă educaţie in pensionatele particulare dar şi în oele pUblice.
Un capitol aparte reprezintă şcolile gimnaziale în parte, mult mai
bine organizate. Printre acestea cea cu un prestigiu bine stabilit, este
:şcoala de la Sf. Sava. I.a 1848 avea trei clase elementare. Inchisă în
urma evenimentelor şi a tulburărilor provocate de revoluţia paşoptistă,
va rămîne astfel pînă în anul 1851. In decembrie 1851 se redeschide
.anunţînd o nouă programă de învăţămînt menţionată de ofisul domnesc
de la data respectivă. Şooala fwicţionea:ză pînă în 1855 în localul mă
:năsbirii Sf. Sava iar apoi se mută la mănăstirea Măgureanu. Intre
1857-1858 o găsim în str. Academiei. Una dintre clase formată cu
elevii din clasele complementare - este transferată în clădirea de la
mănăstirea Radu-Vodă.

Sub Barbu Ştirbei colegiile sau gimnaziile urmau să fie împă!"
în două categorii : cele „clasice" şi cele „matematice" şi să fuhcţioneze şi unele şi altele şase ani. Programa cuprindea: desenul, caligrafia şi latina ce urmau a fi predate în toţi anii, istoria ţării în patru
ani, logica, filozofia, retorica şi geografia, pe parcursul a trei ani. La
clasele deferite secţiei ştiinţifice se preda matematica, ştiinţele naturii,
fizica şi chimia. Limbile facultative - greaca, rusa şi turm - erau
completate de cunoştinţe elementare de limbă franceză şi germană.
In două clase complementare se predau noţiuni de morală şi istoria universală.
ţi1Je

document din 25 iulie 1855. Inv. 23056/1957.
V. A. Urechia, op. cit., p. 191.
11) I. Zalomit, Starea instrucţiunii publice în România de sus la finele anului
scolaristic 1861-1862, Buc., 1862, tabela I.
9) Ibidem,
tO)

20 -
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Printre profesorii renumiţi de la Colegiul Sf. Sava amintim pe
I. Zalomit şi I. Baraş, P. Poenaru, Lecca şi Tattarescu. ln 1851 - deci
la data redeschiderii - s-au inscris 214 elevi cu 15 mai multi decit
fuseseră înscrişi în 1848 12)
. In; ~2, fiind înscrişi în clasa I-a gimnaziailă 190 de Şlc'olari,
aceştia au fost împrăţiţi în două secţii una dintre ele organizîndu-se
în 1860 ca gimnaziul Gh. Lazăr. 13)
ln 1852, Iuliu Baraş, profesor de ştiinţe naturale, elaborează un
proiect pentru înfiinţarea unei colecţii necesare unui cabinet de ştiinţe
naturale la Sf. Sava.
ln anul şcolar 1857-1858, în urma consultării rapoartelor lui
Gheorghe Costafo:ru, directorU'l Eforiei Şooalelor la acea dată - putem
stabili un fapt : gimnaziul Sf. Sava are 8 clase. După 1864 gimnaziul
se transformă în Liceul Sf. Sava. 1")
Din rapoartele Eforiei la 1859 reiese necesitatea înfiinţării de
noi gimnazii. La Bucureşti se propun două, înafară de Sf. Sava, tot cu
8 clase. Unul se va deschide la 18 ianuarie 1860 - gimnaziul Gh. Lmi:ăr
- cu patru clase, iar celălalt - gimnaziul Matei Basarab în noiembrie
1860. In cursul aceluiaşi an, lîngă cele două gimnazii vor lua fiinţă cite
un internat cu 60 de bursieri.
Gimnaziul Gh. Lazăr, a funcţionat la început în localul Măcescu
din str. Jigniţei, apoi din 1860 în localul din curtea bisericii Sf. Gheorghe vechi, iar din 1890 în localul din Bd. Elisabeta, azi Bd. Gheorghe
Ghoorghiu Dej.
Gimnaziul Matei Basarab înfiinţat prin d.~cretul domnesc din
decembrie, 1859 şi-a deschis cursurile cu 4 clase, la 4 noiembrie 1860. 15>
ln 1864 s-au adăugat 3 clase superioare. Gimnaziul şi-a avut sedii
statornice în curtea bisericii Sf. Apostoli de unde s-a mutat în fosta
casă Laurian din str. Lucaci. Localul devenind neîncăpător cu timpul~
s-a mărit şi din 1885 gimnaziul a avut local propriu. Localul impună
tor de astăzi a fost constn.tlt în 1924. Din acest gimnaziu s-au format
gimnaziile Dimitrie Cantemir şi Mihai Bravu (1865).
In 1892 din două clase divizonare care funcţionau pe lingă gimnaziul Matei Basarab a luat fiinţă gimnaziul Gh. Şincai (1890) care a
funcţionat în vechiul local a!l gimnaziului Gh. Lazăr.
lnvăţămîntul normal pentru fete şi băieţi era necesar în vederea
formării de învăţători atît la oraşe cit şi la sate. Lipsa de atenţie din
partea statului face ca el să nu ia fiinţă. N-au fost nici proiecte. Abia
în 1863 Dimitrie Bolintineanu
ministrul instrucţiei publice, intenN. Iorga, Viaţa şi damnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei, 1905, Buc., p. 16..
G. Potra, Petrache Poenaru ctitor al învăţămîntului în Ţara Românească,.
Buc., 1963, p. 172.
14) Sedii ulterioare : str. Bis. Enei casele Mazar-Paşa, Pangal - str. Berthelo colţ cu str. Popa Tntu etc. La această şcoală au învăţat fruntaşii revoluţiei
de la 1848 precum şi scriitorii : Odobescu, Delavrancea, pictorii : Th. Aman, St. Luchian, sau artistul C. Nottara.
15) La sfîrşitul anului şcolar 1860-1862 erau 159 elevi, 7 profesori Zalo.mit, op. cit., tabela B. în martie 1865 avea 7 clase cu 196 elevi.
12)
13)
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ţionează să înfiinţeze o şcoală preparandală (normală) după modelul
celei de la laşi, dar nu-şi realizează gîndul. Legea din 1864 pune pentru prima dată la noi bazele învăţămîntului secundar al fetelor. ln
anul 1859-1860 Ion Mai.orie-seu directorul şcoalelor din Ţara Românească, arăta că s-au deschis la Bucureşti 4 şcoli normale de băieţi şi o
şcoală normală de fete, toate cu internat, în care se studia pedagogia.

*
Progresele realizate în primele două decade ale celei de a doua
jumătate a sec. al XIX-lea, privind învăţămîntul bucureştean, au fost
cu putinţă datorită împrejurări că o seamă de personalităţi culturale
şi-au dedicat o parte din activitatea lor organizării şi dezvoltării învă
ţămîntului românesc. Printre aceştia se evidenţiază Petrache Poena.ru,
dascăl de seamă la colegiul Sf. Sava şi redactor din 1843 al revistei
„lnvăţătorul satului", Gh. Costaforu animatorul Eforiei Şcoalelor, primul rector al Universităţii Al. Orăscu, arhitect, profesor şi autor de
manuale, D. Bolintineanu autorul întocmirii decretului pentru înfiinţarea Universităţii bucureştene, ca ministru al Instrucţiei, Carol Davila
- organizatorul învăţărnîntului sanitar, Gh. Tattarescu şi Th. Aman
organizatori ai învăţămîntului artistic şi pictori de seamă, Matei
Millo - profesor de declamaţie şi mare artist dramatic care a contribuit în mare măsură la formarea gustului pentru teatru, Alex. Flechtenmacher, organizator al învăţămîntului muzical, pentru a menţiona
numai cîteva dintre numele cele mai reprezentative.

RESUME
Le travail se rapporte ă une serie d'aspects touchant l'enseignement primaire
et celui de gymnase ă Bucarest durant la periode 1848-1864, ă l'epoque ou Ies
mesures adoptees par le gouvernement provisoire revolutionnaire et continuees
ensuite sur un plan plus ample sous le regne d'Alexandre Ion Cuza se sont ensuite
trouvees ă la base du developpement ulterieur de l'enseignement bucarestois de
tous les degres et de toutes les formes.
D'autre part, l'article cherche ă illustrer le fait que, tant dans l'activite d'organisation et de fonctionnement des ecoles primaires et des gymnases crees dans
la capitale que dans l'activite didactique, se sont illustres un grand nombre de
membres de l'Ephor1e des Ecoles, Instituteurs pleins de zele animes d'idees avancees
dans le domaine de l'enseignement, ayant milite pour apporter Ies lwnieres de la
science â des couc'b..es sociales de plus en plus differentes et surtout pour que soit
continue l'enseignement dans la langue nationale.
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PREOCUPARI ALE CONSILIULUI MUNICIPAL DIN BUCUREŞTI
PRIVIND MODERNIZAREA INDUSTRIEI MORARITULUI (1848-1900)
de AUREL

DUŢU

Aprovizionarea oraşului cu pîine a fost o preocupare importantă
a Consiliului Municipal, mai ales după anul 1848. Repetatele inundaţii
ale Dîmboviţei, îngheţurile ca şi debitul foarte scăzut în perioada de
secetă, duceau adesea 1:a stagnarea morilor ce se aflau pe malurile
acestui rîu, lipsind populaţia orăşenească de făină, „articol de întîia
trebuinţă". i)
In scopul îndestulării „obscii" cu acest aliment au existat, încă
din 1847, preocupări pentru introducerea morilor cu vapori. A'stfel'.,
printre cheltu~elile casei Sfatului orăşenesc pe anul Ie47-1848 figurau
2.000 lei pentru a fi folosiţi la cumpărarea maşinilor pentru o moară
cu vapori. 2>
Consiliul Municipal raportînd greutăţile existente Domnitomlui
pentru obţinerea sumelor necesare, arată în aprilie 1847 : ,,văzînd împiedicarea ce întimpină măcinişul la morile după apa Dîmboviţei pă
vreme de iarnă cirul inghlaţă şi pă vară cînd scade aoest rîu care ducP
11$junsuri 1:a îndestularea capital.ei la articolul de întîia trebuinţă a
f~!i şi multe necuviinţe asupra preţului ei, am cercetat prin toate
chipurile oa să găsim mijloace pentru întîmpinarea acestei trebuinţe
privitoare la hrana obscii." 3)
In cadrul acestor preocupări Consiliul Municipal s-a consultat cu
Gilbert, mecanicul casei apelor. Ca urmare, acesta a întocmit şi propus
un proiect de moară cu vapori.
Maşinăria morii era preţuită cu galbeni 3675 urmînd a se instala
în clăldirea 1maga2fi.ilor ide rezervă făcută în bariera şi avea ,,să IUmltile
în toate vremea atit pentru a pregăti rezerve trebuincioasă în făină,
cit şi pentru a măcina altă făină pe la brutării". 5) Marele Vornic Ale1)
2)
3)
4)
5)

Direcţia Comunală, dos. 1578/1848,
oraşului Bucureşti, vol. I, Buc. 1965, p. 274.

Arh. St. Buc., M.A.I.
Istoria

Arh. St. Buc. Dir.

Comunală,

f. 2.

dos. 1578/1848, f. 2.

Ibidem.

Arh. St., Buc., M.A.I., Dir.

Comunală,

dos. 1578/1848, f. 2.
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xandru Vilara încredinţîndu-se de folosul ce-l dobîndeşte oraşul prin
înfiinţarea unei asemenea mori, este de părere în aprilie 1848 „a supune în lucrare clădirile, . . . şi să se plătească de Sfatul Orăşenesc din
Bucureşti, ... şi cu act:·st chip să se ia măsuri pentru înfiinţarea morii chiar
în acest an". ti)
Evenimentele şi frămîntări~e din lunile următ.oare ale anului 18-tB
n-au împiedicat Sfatul Orăşenesc din Bucureşti să se intereseze df>
construirea morii chiar în vremea de nesiguranţă a revoluţiei din 1848.
Aflăm aceasta dintr-o adresă de răspuns a Depart:amentului din Năun
tru ăscăli tă de N. Golescu ministru al acestui departlament, în care se
arată că galbenii intraţi în posesiunile ministerului sînt scăzuţi din datoria municipalităţii şi nu pot fi restituiţi, fiind î,ntrebuintaţi la „moara
ce era a se face şi a cărui... lucrare nesUJpunîndu-se rămîne ca aceşti
galbeni să se treacă în cheltuielile casei oraşului." 7) Problema înfiinţării unor mori cu aburi în ocolul Capitalei prin care să poată scăpa
populaţia de reaua calitate a pîinii şi a preţului ei ridicat, pricinuite
mai cu seamă de imperfecţia morilor de apă, a pietrelor de rîşniţă ale
acestora, a fost reluată de Sfatul orăşenesc după înfiingerea rev:oluţiei.
Domnia sprijină şi ea ideea folosirii morilor şi îmbunătăţirea aprovizionărilor cu pîine, deoarece criticile adu.:;e sistemului existent se resfrîngeau asupra stăpînirii pe care „opinia o învinovăţeşte în asemenea
împrejurare de neîngrijire". 8) In 1849 Sfatul orăşenesc a chi'trzuit să
aşeze aici vreo cîţiva brutari străini, care .să-i concureze pe cei localnici. 9> Măsura nu ştim dacă s-a dus la îndeplinire, dar ştim că sfatul
a chibzuit în continuare cu dl. Gilbert „mecanicul bastimentului fîntîmlor care au săvîrşit în Fre.nţa învăţături speciale în această ramură
de cunoştinţe dovedindu-se aceasta din docwnentele şi medalia de cinste
ce au înfăţişat Sfatului... cerînd.u-se de la pomenitul desenull. bastimentului şi al morilor precum şi devizul său în copie, împreună cu o
legendă tălmăcitoare a figurilor din desen care arată într-un chip înveterat tot mec3i!llismul acestei mori cum adică să lucreze grîul din m0mentul care să varsă în jgheaburile însemnate în desen şi pînă cînd
prefăcîndu-se în făină să aduce în stare de a intra în magazii". !n
acelaşi document se arată că „aşezarea acestei mori este, din pricina
învecinătăţii apei şi a prezenţei maga7iilor Sfatului, după podul Beilicului". 10) Documentul mai aminteşte şi de nişte proprietăţi ale sfatului, din preţul cărora se pot realiza aceste fonduri. In proiectul din
umnă se amin~ însă şi maşinile ce aveau să cuprindă moara: 12
perechi pietre răschitoare, două maşini cu aburi de apăSare şi' îlrtdesare la mijloc împreunînd o putere de 20 k.p. costînd 110.000 ,lei, mecanismul, adică toate obiectele ce pun în mişcare 12 perechi pietre
răschitoare = 55.000 lei; obiectele care împing toate mecanismele de
r.) Ibidem.

f. 27.
Arh. St. Buc., Dir.

7) Ibidem.

~)

Comunală,

dos. 1858/1849, f. 1.

9) Ibidem.
llJ)

Arh. St. Buc., Dir.

Comunală,

dos. 1858/1849, f. 1.
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mergere = 11.000 lei; opt ţilindruri verticale pentru grîu = 26.400 lei,
patru ţilinduri ciuruit.oare care despart grăunţele; sfărmător care sfurmă griul prefăcindu-1 în produs finit 1.100 lei şi alte maşinării care
se ridicau la swna totală de 265.300 lei 11). Bănuim că lipsa de fonduri
a făcut ca acestea să rămînă doar proiecte; ne ctmfirmă bănuiala
aceasta şi adresa Departamentului din Năuntru din 1848 către !naltul
Sfat Orăşenesc al Capitalei în care se arată că „în pricina morii 'cu
vapori ce s-a chibzuit a să înfiinţa pentru îndestularea capitalei ... Domnitorul a pus înaltă rezoluţie: (Primit şi împrumutarea se va face din
casa pensiilor). Supunînd-.o !naltului Sfat oa pă temeiul înaltei dezbateri să facă cele de cuviinţă". '2>
Tot în anul 1849 în lnootul Sfat Adiministrat:iv extraordinar au
loc dezbateri asupra cererii negustorului B. T. Fron.in din Smirna, c;;ire
cerea „a i se da loc să înfiinţeze aici, în capitală, o moară ou vapori
pentru măcmare de 1griu şi alte grăunţe : pe lîngă dînsa işi un cuptor
pentru fabricarea de pîine, pesmet, macaroane şi alte obiecte de asemenea căutare." 13)
Negustol'lul din Smirna mai solicita şi un împrumut (1500 galbeni
împărăteşti) din casa municipalitătii. 14) Deşi Sfatul orăşenesc a căutat
loc acestui negustor, nici aceste propuneri n-au fost perfectate, avînd
aceaşi soartă ou aceea a fogofătului Iancu Văcărescu, proprietarul morii
de la Vitan, care propunerea Sfatului închirierea acesteia pe mai mulţi
ani în schimbul unei arende anuale de 400 galbeni, pe care Sfatul s-o
transforme şi s-o întrebuinţere cum voieşte. 15)
Despre această moară, acelaşi document arată că are şi magazie
încăpătoare de chile 600 şi că ar fi de un mare folos întrebuinţîndu-(să)
a11unc~ ~ul prin C<u-e să apere r.oţile de îngheţ ca în alte loculi
străine. 16)

In anul 1855, din înaltă poruncă secretariatul sfatului făcea cunoscut Departamentului din Năiuntru că „în Franţa se înlesneşte foarte
mult fabricarea piinii prin maşină de frămîntat, precizîndu-se că această
maşină costă 1800 franci" şi invită (acest deparfament) să deschidă un
credit la Paris ca să cumpere o asemenea maşină şi să o trimită aici
"fără zăbavă însoţită şi de un meseriaş brutar care să scie a aşeza acea
moară şi a manipula cu <linsa". 18)
In aprilie 1856 Consiliul Adiministrativ ordinar al Principatului
României pe temeiul ofisului nr. 318 din 25 febr. 1856 aprobă lui Prosper Durand a întocmi, pe a sa cheltuială, o moară cu aburi şi o brută
rie meoanică înlăuntrul capitalei. 19)
11) Ibidem, f. 3.

Ibidem, dos. 1578il848„ f. 1.
13) Arh. St. Buc., M.A.I. Dir. Comunală, dos. l 77 /1849, f. 2.

12).

Ibidem.
Arh. St., Buc., Dir. Comunală, dos. 1858/1849, f. 8.
16) Ibidem, dos. 702/1855, f. 2.
17) Ibidem, dos. nr. 2146, f. 1.
18) Ibidem.
iD) Arh. St., Buc., M.A.I., dos. nr. 2146, f. 1.

14)

15)
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Guvernul se îndatora faţă de Prosper Durand, „să nu mai poată
aooooa în oursul acestui termen de (8 ani) la nimenea altul, dreptul
.cie a întocmi în capitală vreo moară şi brutărie mecanică în felul aoelei.1a1 ce va înfiinţa D. Durand şi care ar putea înfăţişa vreo a.n.taloqie
oeu procedurile sale, . . . Interdicţia ce-şi impune guvernul nu se v'a.
putea apli,aa şi la moara de vapori a cărei înfiinţare s-a şi allllborizat
-de mai înainte în acest oraş pentru public". Este vorba de Moara Assan,
care funcţiona din 1853. Documentul .arată în continuare că „ni.di să
j se poată adăuga acesteia (Morii Assan) vreo brutărie mecanică, sub
.asemănare cu cea a antreprenorului". 20)
Tot în contractul încheiat de guvern cu D. Prosper Dur.and era
inclus un articol în care „Corporaţia Bn1tarilor Capitalei va urma ime'.Seria lor în chipul fabricaţii pînă acum obişnuite, sau şi cu orice alt
·chip nu însă cu mecanism sau altul ce s-ar reduce la dînsul".
Intr-un fel, contractul avantaja pe Dl. Durand, dezavantajînd
„corporaţia brutarilor.
Guvernul se mai obligă faţă de Durand să-i facă înlesniri şi să-l
protejeze în „cursul lucrărilor în transacţiile ce va avea cu osebiţi contraccii de materiale meseriaşi salaori şi cu un cuvînt întru toate ca
la un pămîntean" 21
Antreprenorul Prosper Durand se angaja faţă de guvernul româlll.esc cu următoarele :
- „Să înfiinţeze cu a sa cheltuială şi în riscul său pe looul ce-l
"Via fi cumpărat mai dinainte, o moară de vapori şi o brutări:e meca-nică, însă numai în cuprinsul capitalei fără păzit prin bariere şi în
<.'Ollforrnitate cu legile municipale regulatoare construcţiilor işi a celor
.Oe cuviinţă la clădirea 1.mei fabrici.
- Moara... să aibă cel puţin 12 perechi pietre care vor macma
i.într-o zi de la 20 pînă la 25 mii ocale făină. Să fie volnic a mări această
putere şi peste 24 perechi pietre fără să aibă trebuinţă a da ştire despre
;această autorităţilor locale.
- brutăria mecanică să producă spre consumaţia obştii pentru
fiecru1e zi un minimum de 4000 oca franzele sau pîine bună şi alte
4000 oca jible sau pîine obişnuită. Fabricaţia franzelei fiind slobodă şi
·nesupusă la ta.xă. Dl. Durand va avea drept a întinde acea fabrică ...
,după slobodă voinţă" 23) In contractul ce se preconiza a se încheia se
mai stabileşte preţul jiblei, sau al făinii obişnuite destinate pentru
'îndestularea obştii, luindu-se de bază greutatea griului, preţul cu care
se vinde la obor, cheltuiala măcinişului, a panificaţiei şi altele, după
·orinduielile ce se aplicau şi celorlalţi brutari.
Moara şi brutăria mecanică urmau „a să isprăvi cu desăvîrşire şi
în stare de a funcţiona cel mult pînă la sfîrşitul hmii mai 1858 ... Dacă
20) Arh. St. Buc., M.A.l., dos. 2146, f. 3.
21) Ibictem.
22) Ibidem.
23)

Arh. St. Buc., M.A.I„ dos. nr. 2146, f. 3.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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tot aşezămîntul nu va fi cu desăvîrşire isprăvit atunci privilegiul care
s-a acordat D. Durand i se va retrage fără vre-nn cuvint sau reclamaţie
din parte-(i)". 21)
Dar atît proiectul, cît şi aprobarea dată antreprenorului Durand
n....au intrat în vigoare, consiliul Municipal apelind din nou la serviciile
D-lui GHbert, care în mai 1859, în călătoria în Apusul Europei (în Germania, Franţa şi Anglia) a . cercetat progresul mecanismelor şi organizaţiunea stabilimenrelor de mori, şi brutărie de care voia a înfiinţa
şi Consiliul mu111icipal din Bucureşti. In călătoria sa Gilbert a fost însoţit de Al. Orăscu, atît în calitate de tehnician, cît şi în calitate de
membru al Consiliului Municipal.
ln raportul către Consiliul Municipal, aceştia dau o serie de amă
nunte privind fabricarea pîinii în Franţa la diferite stabilimente mecanice, precizînd că : Se fabrică în trei forme, rotundă, lungăreaţă nes-·
pintecată şi lungăreaţă spintecată ; pîine asemănătoare jimblii noastre
fără a fi lipită una de alta în cuptor de calitate superioară. 25)
La întoarcere, Gilbert a întocmit două 1devize, unul pentru. o
mpaflă cu 16 perechi pietre, din care 8 mişcate cu o maşină cui 1aHuri'r
iiar celelalte 8 printr-o roată hidraulică şi al doilea pentru o brutărie
mecanică cu 8 frămîntătoare şi 10 cuptoare, în care să se poată fabrica
2.500 ocale pîine pe oră sau 30.JOO ocale pe zi.
.Aişa oum reiese din deviz, înfiinţarea
morii trebuia să doste
1.052.000. lei, iar brutăria 626.000 lei, deci în total 1.678.000 lei. Din calculele lui rezultă că moara va aduce un folos de 185.000 lei anual aforă
de folosul ce l-ar fi putut aduce brutăria. Con:sHiul municipal prevedea
înfiinţarea acestora „pe Dîmboviţa din susul capitalPi acolo undle se
află azi morile numite ale Vlădichii, proprietatea fostei mitropolii". 21>)
ln acest timp, febr. 1859, la Brăila funcţiona un astfel de stabiliment decare începuse a se interesa şi administraţia bucureşteană. Astfel „Consiliul municipal al Capitalei Bucureşti, în preocupările sale„. dorind să
cunoască şi felul pîinei ce se fabrică cu mod mecanic în oraşul Brăila,
a adus întradins o pîine de acolo şi voind a sci... dacă la manipulare nu
se întrebuinţează vre-un aluat chimic care introducîndu-1 în compoziţia
pîihii ar fi vătămătoare consumatorilor" 27)
··· · Deşi urdi membri ai Consiliului Municipal cu vederi inaintateca Al. Orăscu, Petrache Poenaru, erau convinşi de avantajele ce le-ar
~Cluce înfiinţarea unei „mori cu vapori şi a brutăriilor mecanice pentru
îndestularea publicului şi acela nu mai puţin important al desfiinţării
monli:>r de ipe Dîmboviţ;a". 28) alţi membri, şi mai ales Ministerul de
interne, a tergiversat infiinţarea .acestui stabiliment.
lntr-un raport al Consiliului Municipal se făceau unele imputaţii
:i;viiµisterului de Interne, arătîndu-se că : „Guvernele ce s-au succedat
2·•)

Ibidem, p. 1-8.

.

25) Arh. St. Buc„ M.A.I. Dir. Comunală, dos. 1019, f. 45.
26) Ibidem,
27) Ibidem,
28) Ibidem.

f. 2.
f. 4.
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au recunoscut necesitatea înfiinţării morilor cu vapori şi au aprobat-or
ceea ce au fost lipsă n-au fost nici iniţiativa nici nevoia de fonduri au
fost curat modul de producere spre realizare". 29) In continuare raportul
arată că municipalităţii nu i se „va putea face vre-o imputare de neîngrijire cu atît mai mult cu cit cer bani din fondurile orăşeneşti." :io>·
Consiliul Municipal, în dorinţa sa de rez~lvare a acestei trebuinţe,
a mai intrat în tratative cu Teodor Mehedinţeanu ca acesta să înfiin-ţeze o moară cu aburi şi brutărie mecanică, sub următoarele condiţii ;
1. Municipalitatea să-i dea cu împrumutare galbeni 50.000 pe termen de 25 ani cu obligaţia de a plăti la finele fiecărui an dobînda legiuită de 10% şi din capital cite 2 OOO galbeni.
2. Antreprenorul să aibă dreptul de a fabrica pîine în acest modi
pe termen de 25 ani fără a mai putea altcineva, în acest timp, să în-finţezie în Bucureşti sau să fabrice pîine prin acest mod, pentru tn~
buinţa capital.ei Bucureşti.
Împotriva acestei propuneri s-a pronunţat Consiliul de Miniştri
pr,\ntr...run referat în al cărui cuprins se arăta că „aceste conddţii nu
numai că nu scutesc casa publică de sarcina concursului pecuniar ce i
se cere, dar încă constituie întracelaşi timp orientarea unui monopol necompatibil cu principiile de libertate şi nici cu adevăratul interes al.
publicului". 31)
Chestiunea s-a tratat şi cu alte persoane. Printre acestea amintiJini pe Gold Smith. Deft franţuzul şi alţii, dar niciunul din adeste·
proiecte n-au fost duse la îndeplinire .
. Pi.e data de 22 august 1862 găsim înregistrată şi cererea lui
E. Grant, în ca.re se aprecia „costul transportului şi aşezarea tuturormaşinilor trebuincioase pentru proiectul (de moară cu aburi şi brutărie mecanică) la suma de 14.000 galbeni". 3·1
Pentru că propunerea lui E. Grand a fost „cea mai eftină şi mai_
avantajoasă pentru municipalitate", consiliul municipal a adoptat-o.
At>M'el, pe data de 11 octombrie 1862 se publică în „Buletinul
Municipal" contractul încheiat între municipalitate şi E. Grant pentm•
„Aducerea din Englitera a maşinilor necesare pentru o moară de vapori
ou b!nutăfli)i :rnroainioe 1;i a o înfiinţa aici în Qipiitală pentru trebuinţa
municipalităţii". Jn articolul
9 al contractului se prevedea că „toate
cele de mai sus ară.tate, maşini şi aparate dependente şi necesării maşinilor se obligă subscrisul a le transporta în Bucureşti cu a
sa cheltuilală şi a le aşeza în stabiliment astfel incit să poartă fi în stare de
a ~ fUJI'l:cţionarea pentru oare urmează a se foce o cen::arle de
3 zile şi eu voi primi pentru toate acestea· preţul contractat de cincisprezece mii galbeni". 33)
29) ibidem, f.

25.

;jO) lbi:lem, f. 32 •.

31) Ibidem, f.
32)

13.
Arh. St. Buc., M.A.I„

33) Buletinul Municipal,

Direcţia

Comunalii,

doş.

1019/1859, f. 39.

an VI, nr. 22, din 11 oct. 1862..
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Contractantul se mai obligă a face să se iransporte maşinile din
.,Anglia fără întîrziiere spre a sosi în Bucureşti mai înainte de încetarea
navigaţiei de Dunăre.
In 1862, cînd resursele noului stat erau destul de reduse iar capitalurile străine erau încă foarte rezervate faţă de piaţa romanească,
municipalitatea a făcut apel la o bancă otomană, care a oferit un înprumut în vialoare de 15.000 galbeni pentru înfiinţarea stabilimentului.
Ma5inile au sooit in ţară la 8 aprilie pe bordul vasului Asia, oon·d'QS de căpitanul George Iyrie, în „640 coleturi şi 119 bucăţi de fieir"',
liar în Bucureşti ele au sosit la 24 iulie 1863. 3")
Conform contractului, clădinile trebufau construite de municipa ·
1itate după planurile antrepreI10I1Ului. Cum însă municipalitatea nu s-a
,~răbit a executa clădkile pînă la venirea maşinilor şi nici după aceia
mU!l.t timp s-'a ajuns la un complicat proces care a durat pînă în 186f!.
Construirea clădirii, care cădea în sarcina municipalităţii, în valoare de 520.000 lei, a fost dată lui E. Grant, dîndu-i-se un avans de
104.000 lei. Pentru el a girat Petre P. Peretz din Vlaşca prin ipoteca
moşiei sale. Clădirile urma să se construiască pînă în 1865 „pe locul
.ce m/U!Ilitcn:palliitatea are loc cu embatic din moşiia Colentilna alături cu
.magaziile de rezervă ale ornşului" .
.E. Grant deşi primise avans, neîncepînd oonstrucţia clădirilor,
'Peret, gir81Iltul acestuia, a preluat construcţia clădirilor, amînînd ter.menul de predarea lor cu un an, pînă în 1866. te1men acceptat de Consiliul Municipal.
Intre timp dizolvarea consiliului Municipal a determinat sistarea
!lucrărilor, întrucît noua conducere administrativă era împotriva cons-iruirii stabilimentului.
Noul Consiliu Comunal îşi justifica atitudinea prin aceea că „nu
·poate fi misiunea Consiliuliuâ Municipal de a se face el însuşi industrial şi de a lovi printr-<> concurentă în contra căreia nid un particular n-ar putea lupta, că misiunea lui ~te de a încuraja toate indus:triile folositoare". Un aLt argument al Consiliului Municipal, pentru
a justifica desfiinţarea încă în faşă a noului stabiliment, era şi acela
1că „looul ales este p...aste mină pentru orice bun serviţiu", stabilimentul fiind prea departe de o priveghere continuă - şi „pîinea transportată: ide 1la o distanţă aşa de mare s-ar înturna şi s-<ar ,deforma, lipsa
·de apă curgătoare ar împiedica spălarea griului etc". 3'')
Cu toate că municipalitatea cheltuise 15.000 galbeni din buget
şi 104.000 lei avans pentru construirea clădirilor, Consiliului municipal
din 1:865 nu ii.a o hotărîre def!Lnitivă în aioest sens, ci o propune spJre
discuţiJe Consiliului de M~tri; acesta hotăTăişte înfiintarea stabilimentului, avîndu-se în vedere şi faptul că în acel an urma să fie
·decretată legea pentru desfiinţarea morilor de pe rîul Dimboviţa, împrejurare ce făcea necesar un asemenea stabiliment. Legea amintită preconiza înlăturarea din cursul apei a tuturor stăvilarelor, zăgazurilor,
Arh. St., Buc., Primăria Buc., dos. 3590/1862.
36) Arh. St. Buc. l\f.A.I., Direcţia comunalei, dos. 1019, f. 126.

3i)
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ţ:>0durilor şi celelalte obstacole provocatoare de innndaţii. In prevede:ril,e 1aoesdi legi intrau şi morile de pe rlul Dîmboviţa din cu1prinsul
Bucureştilor de la Grozăveşti, Pălici, Morile Vlădichii, Mihai Vodă,
Radu Vodă, Foişor, Vitan şi Tinganu. 37) In aceste condiţii aprovizionarea oraşului cu făină şi pune se făcea de morile de apă din afara
„oraşului, precum şi alte mori cu aburi (afară de cea a lui Assan), mai
~mici, care laolaltă acopereau necesităţile oraşului. Dintre acestea amint:îirrt, moara N. T. Olmazu înfiinţată în 1862, 38) care era şi ea cfustu!I.
.de m,al'e, dar care nu atingea dimensiunile morii Assan şi altele mai
mici, cum sint cele arătate de raportul comis·arului din culoarea de ne.gru. din oare aflăm că în această culoare erau „mai multe fabriiOi ,de
:mori care funcţionează cu modul aburului de apă şi cu foc ! ! Din toate
aceste fabrici merită a fi amintită ,,fabrica D-lor Fraţi Solacolu din
suburbia Mîntuleasa, clădită chi:ar în faţa podului Tîrgului de afară
<(Calea Moşilor 120) de la care neîncetat, atît ziua cit şi noaptea, curge
pe aoel pod apă fiartă şi cu abur... din cauza căruia înrt:otcleauna podul
este plin cu apă şi noroi... de la acel stabiliment pînă la răscrucea stra·delor de la biserica sfinţii". 39) In continuare în raportul amintit se
afirmă că ,.vaporul acelei fabrici este foarte mare" şi că fabrica fusese
construită în timpul domniei lui AL I. Cuza. Printre fabricile amintite
că funcţionează „cu modul aburului de apă şi prin foc" amintire de
numitul comisar în culoarea de negru erau şi „cea alui Chiriţă Bru-taru situată în suburbia Ceausi: Radu şi fabrica Dlui C. Siebricht
·situată afară din Barieră, în suburbia Oboru Nou. 40)
In această perioadă, imediat după înlăturarea morilor de pe Dîm1.>oviţa, se mai construise o serie de mori cu aburi mici, cu o singură
:piatră ca aceea lui Domenico construită pe proprietatea sa din str.
Aaademiei nr. 7 din culoarea Roşie, cu o putere de 4 cai. oea ia lui
:Ştefan Tapiţeru din subtwbia Oţelari învecinată cu suburbia Iooanei.
Acest din urmă stabiliment cu aceeaşi maşină, arată un referat căitre
·Consiliul Municipal din 1867, fm1cţiona deja „de peste 18 ani" deci din
1849 şi a fost .,întrebuinţat cu ferăstrae pentru a tăia furnir de nuc
:sau alte piese din lemn trebuincioase tîmpLarilor de mobile şi spre
înlesnirea brutarilor i s-au montat şi pietre de moară pentru a măcina
făină de griu. 41) Prin urmare aşa cum arată autorul referatului zisul
·stabiliment este foarte vechi" el, fruncţiona de mai înainte de instrlarea
Morii Assan. Chiar dacă nu era de mărimea şi puterea aesteia, afir1maţia lui Assan care spune că: „brutarii n-au voit să macine griu pentru. moti:vul că moara de foc arde făina", chiar dacă este reală, ea
exprimînd mai mult lupta de concurenţă dintre vechii morari şi morile
moderne prin care ei luptau şi se împotriveau noului concurent care
venea să scadă preţurile măcinişului, al făinei şi deci pîinii, nici37)

Harta morilor de pe Dimboviţa, plan întocmit de ing Teofil în iunie

1864, arhiva MIB, inv. nr. 42464.
38) Istoria oraşului Buc., vol. 1, Buc. 1965, p. 274.
39)
40)
41)

Arh. St. Buc. Municipiul Buc., dos. 84/1866.
Ibidem,
Ibidem, f. 25.
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decum nu avea caracter de neştiinţă şi incultură aşa cum a prezentat-<>
Assan în conferinţa sa din 1903.
înfiinţarea stabilimentului de la Colentina a întimpinat mari dificultăţi.

Deşi Consiliul se declară de acord cu continuarea întreprinderii
la 22 august 1864, deşi clădirile sînt terminate prin 1867-1868 atît
acestea cit şi maşinile au rămas nefolosite încă multă vreme. Abia în
25 noiembrie 1874 sînt afişate în capitală condiţiunile în oare primăria
dă in exploatare fabrica de pîine de la Colentina şi ţinerea une licitaţii,
la 28 ianuarie 1875, pentru închirierea pe 10 ani, începînd de la 1 febl'Ularie 1875 ou obligaţia pentru concesionar de ,,a face reparaţii", sprea pune în stare de a produce zilnic 20.000 bucăţi pîini şi jimblă. Pentru
prima fază producţia urma să fie de 5000 bucăţi zilnic cu preţ fixat lunar de primărie. Cauţiunea definitivă era de 25.000 lei în efecte publice .42)
Licitaţia a fost
amînată de 3 ori, neprezentîndu-se
concurenţi. In.
această situaţie, în şedinţa din 10 aprilie 1875 Consiliul comunal stabileşte că „Primăria primeşte pină la 26 aprilie proptmerile ce vor amatorii, a face pentru exploatarea întreprinderii de la Colentina. 43) Pînă
la acest termen neînregistrîndu-se decît cererea lui A. E. Zehander·
clin Cail!ea Moşilor nr. 50, care se angaja „fără nici o obligaţie la preţul pîinii ce v;oi fabrica" 44 ), el neaoceptînd preţ fixat de primărie prin
probă sau cisniu. O comisie compusă din Gr. Cantacuzino, A. Orăscu
~i alţi consilieri examinează această cerere şi propun Consiliului comunal să accepte condiţiile lui A. E. Zehender, şi să încheie contract cu
acesta pe timp de 10 ani de la 1 iunie 1875 - 1 iunie 1885.
In 1876, A. E. Zchender solicita Direcţitmii CFR şi aceasta aprobă
repararea maşinilor la Atelierele din Tîrgovişte avînd în vedere că în
toată ţara „nu există un alt atelier unde să se poată repara şi preface
părţi sau piese de ma:şini cu aburi". 45)
Devizul a costat 4.870 lei. Unele din piese au fost reparate însă şi
la Atelierele Gării de Nord. Primul stabiliment industrial de panificaţie
din Bucureşti a început să producă făină şi pîine în ajunul războiului
de Independenţă din 1877-1878, cînd pus în stare de a produce pînă
la 30.000 de pîini „a adus un însemnat serviciu oraşului şi ţării furnizind armatei noastre toată pîinea ce-i era neeesară şi uşurînd trebuinţele armatei ruseşte ; fără care ar fi suferit într-un mod simţitor consumaţiunea zilnică a oraşului atît în privinţa cantităţii pîinii dt şi în
privinţa preţului, care negreşit s-ar fi urcat foarte mult" 46) Deci administraţia comunală cu stăruinţa depusă a izbutit a creia o întreprindere
industrială care a întreţinut armata ţării în momentele grele cînd n-avea
de unde să se aprovizioneze şi a contribuit La menţinerea preţului normal
42) Matei Ionescu, Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureŞtcne, în Materiale de istorie şi muzeografie, vol. IV, 1966, p. 174.
43)

Arh. St., Buc., Municip.

44) Ibidem, f.
45)

Bucureşti,

dos. nr. 936/1871, f. 64.

70.

Arh. St. Buc., Municip. Buc., dos. nr. 936/1874, f. 137.
193.
.

46) Ibidem, f.

....... ·
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al pîinii în oraş, frînînd prin intermediul ei jocul liber al preţurilor şi al
tendinţei de scumpire a pîinii din partea brutarilor. 47)
In 1879 Consiliul Comlmal constata în darea de seamă anuală că
a trecut un an de cînd întreprinderea concesionată a reînceput a produce
pentru consumul public atît din capitală cît şi din satele vecine ; pîinea
era de calitate bună, ou 5 bani mai ieftină dedt la brutari, şi se vindea
în gherete anume înfiinţate în diferite puncte ale oraşului. "8) Cu toate
acestea în perioada 1 septembrie 1879-1 septembrie 1880 producţia
celor 74 brutării din Bucureşti era de 15.546.559 ocale produse de panificaţie (pîine, jimblă, pîine lux, lipii, franzele, cornuri) iar cea a manutainţei aOOTlfUnale de 627 .040 ocale pîine şi jimblă 4'>), ab~a 40/o din pro-·
ducţia tota:lă. 50)
De aceea în anul viitor (1881), pentru a înfrînge greva patronilor
brutari, Manutanţa nu putea face faţă cerinţelor, iar Primăria era nevoită să aducă pîine de la Ploieşti şi Giurgiu 51 ), pentru a fa.oe faţă crizei de pîine
La sfîrşitul secolului, potrivit datelor prezentate de B. G. Assan,
Manutanţa comunală Colentina era una din cele 10 mori, din cele 913
ce le avea ţara, dispunînd de un capital vărsat de 35.000 lei, o forţă
motrici de 200 oai de aburi, folosea 37 lucrători şi măcina zilnic 4--3
vagoane, avînd o capacitate de 4-10 vagoane pe zi 52). Moara Primăriei
avea în 1895 un trafic anual de 2000 \l'agoane.
In 1900, aşa cum reiese şi din lUJCrarea lui N. I. Paiano, „I.a grande
industrie en Roumanie de 1866-1906", ea nu mai figurează cu acest
nume printre întreprinderile industriei mari din ţară.
ln nota de faţă am urmărit a evoca greutăţile prin care a trecut
înfiinţarea stabilimentului industrial de panificaţie şi străduinţa depusă
de unele consilii municipale în introducerea unei tehnici avansate atunci,
azi depăşită de mult de ritmul impetuos cu care se dezvoltă tehnica în
indu<>tria panificaţiei.

RESUMF;
Le travail pas~e en revue tous les projets de moulins ă vapeur et de boulan,geries mecaniques qui ont ete proposes ă la municipalite de Bucarest jusqu'ă la
realisation en 1875 du premier „etablissement" municipal de panification.
Un tel „etablissement" fonctionnait ă Brăila des 1859.
Jusqu'ă la creation de cet etablissement, ă Bucarest fonctionnaient de tel
moulins, mais de dimensions plus modestes, fournissant le necessaire de farine a
<ies boulangeries portativei;. Un etablissement industrie! de panification de proportions plus serieuses a ete realise ă l'epoque de la guerre de l'independance
(1877-1878), lorsque se faisait ressentir un besoin stringent d'approvizionnement
des armees.

•

47) Ibidem,

f. 271.

48) Matei Ionescu, op. cit., p. 174.
49) Monitorul Comunal al primăTiei, Bucureşti, 1880, p. 667.
50) lstoTia oraşului BucuTeşti, vol .I, Buc., 1965, p. 341.
51) Ibidem
52) B. G. Assan, lndustTia moTăTiei din România. Tabloul Morilor perfc>rţionate

de

făină

din Regatul României, Buc., 1896, p. 26.
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ASPECTE PRIVIND INVAŢAMîNTUL SUPERIOR DIN BUCUREŞTI"
INTRE CELE DOUA RAZBOAIE MONDIALE
de CLAUDIA CLEJA GIRBEA..
Invăţămîntul superior bucureştean, ca parte integrantă a vieţii culturale a Capitalei, a fost influenţat în mod firesc de condiţiile socialeconomice şi evenimentele politice care au marcat etape definitorii în
evoluţia sa.
Incepînd cu anul 1694, prin crearea „Academiei domneşti" care·
pune bazele învăţămîntului superior bucureştean, acesta a cunoscut o
dezvoltare ascendentă, neîntreruptă nici în cele mai grele momente·
ale istoriei capitalei.
Universitatea din Bucureşti, ca şi cea de la Iaşi, şi mai apoi celelalte institute de învăţămînt superior din ţară, s-au dezvoltat chiar de·
la înfiinţa/rea lor pe baza unor legi ale instrucţiunii publice, care au
reglementat organizarea învăţămîntului superior.
Legea instrucţiunii publice din 1864, cea dintîi lege şcolară a sta-·
tului român, a rămas în vigoare pînă în 1898, cînd Spiru Haret a elaborat Legea asupra învăţămîntului secundar şi superior, intrată în an-·
samblu în vigoare la 1 septembrie a aceluiaşi an. 1)
In 1912, Legea Arion a înlocuit pe cea aflat.<\ în vigoare şi a adus.
o valoroasă contribuţie în evoluţia învăţămîntului superior, prin legife-·
rarea posibilităţii de a se crea pe lîngă facultăţi cursuri superioare cu
profil teoretic sau practic strict specializat în ramurile : agronomie, comerţ, igienă, drept, electrotehnică ş.a.
Incă înainte de intr~ea în vigoare a Legii Arion au fost înfiinţate·
o serie de secţii, catedre noi şi chiar institute care să fie în pas cu pro~
gresele realizate de ştiinţă şi tehnică şi să contribuie la !rîndul lor la
dezvoltarea acestora.
Pe această linie eforturile au continuat în spiritul prevederii amintite de Legea Arion prin crearea în Bucureşti a Academiei de Inalte
Studii Comerciale şi Industriale în 1913, prin înfiinţarea în 1914 a Institutului electrotehnic, prin transformarea în 1920 a Şcolii de Poduri
1)

Universitatea din

Bucureşti,

1864-1964, Buc„ 1964, p. 26
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şi Şosele
faaultăţii

în Şcoală Politehnică cu 4 secţii de specializare, prin crearea-,..
de medicină veterinară în 1921 şi a facultăţii de farnnacie

in 1923.
Ţara noastră, ieşind
naţional realizat, era firesc
pate de problema complexă

din primul război mondial cu dezideratul
ca cercurile guvernamentale să fie preocua unificării sistemelor administrative şi eul·
tm'<lle din teritoriile care au cunoscut sisteme de guvernămînt diferite
şi s-au dezvoiltat ca atare.
In acest sens s-au luat o serie de măsuri nu numai în domeniul'
învăţămîntul!ui superior ci şi pentru celelalte forme de învăţămînt.
Problema unificării sistemului de învătămînt superior a început
prin extinderea prevederilor legii din 1912 în întreaga ţară, ca urmare·
a legii din 16 n'oîem'brie 1922, şi a celor din 12 iunie 1925 şi 25 iunie
1925. 2) Prin acestea se introduceau unele prevederi ale Legii Arion la
Universităţile din Cernăuţi şi Cluj. Au existat de asemenea încercări
de a înlocui legea din 1912 printr-o nouă lege care să corespundă condiţiilor de după 1918 şi în acest scop au fost elaborate o serie de proiecte~
în 1920 (Proiectul Borcea), în 1922 (Proiectul Negulescu), proiectele Universităţii din Bucureşti şi Cluj, proiectul din 1928 (dr. C. Angelescu) şi 'în
1922-1931 proiectul Costăchescu. 3)
Dar numai în 1931 se alcătuieşte de către reprezentanţii Senatelor
Universitare, împreună cu decanul Fooultăţii de drept din Oradea un proiect de lege care intră în vigoare în 1932. Legea Iorga sau „Legea
autonomiei universitare" a fost cea mai însemnată legiuire din epoca de·
care ne ocupăm. Ea urmărea să deschidă o nouă etapă în istoria învăţă-
mîntului, prin întărirea autonomiei universitare şi prin „efortul de a:
scoate universitatea românească de sub puterea inf1uenţelor şi oportunităţilor politice în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea învăţă
rnintu:lui". 4)
Autonomia universitară îngrădea ministrultti posibilitatea de a numi
profesori dintre partizanii politici ai partidului său. Prin Legea Iorga,
universităţile devin nu numai „aşezăminte de învăţămînt teoretic şi aplicat" dar şi importante . .instituţiuni de cercetări pentru progresul şti
inţei şi răspîndirea culturii".")
Ca o consecinţă a legii din 1932 s-a întă.rit rolul Senatului Universitar, a Consiliilor universitare şi a fac~tăţilor. Acestora din urmă
li se conferă dreptul de a recomanda cadre pentru catedrele vacante
- la concursuri urmînd a se prezenta acei candidaţi care se remarcau
prin lucrări deosebite sau activitate ştiinţifică de valoare. După intrarea legii în vigoare, viaţa ştiinţifică din facultăţi începe să joace un rol
2) Legea învăţămîntului Superior din 1930, Proiectul de Lege prezentat îno
Senat la 1930-1931, Biblioteca Academiei R.S.R. (Cota III, 104.957).
3) George Sofronie, Reforma invăţămîntului universitar .:<i modificarea organizării Ministerului de Instrucţie. (Două cuvîntări în Adunarea deputaţilor, Buc.

1932, p. 10.
4) George Sofronie, op. cit., p. 12.
5) Legea pentru autonomia universitară. Anuarul Universităţii din Bucureşti,

1931-1932, Buc., 1933, art. nr. 2, p. 36,
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important. S-a dus lupta împotriva falşilor oameni de ştiinţă, acele
cadre didactice ajunse la catedre prin politică de partid şi s-a instituit
concursul ca principiu normativ de selecţie şi încadrare.
Dezvoltarea „extensivă" de pînă atunci a învăţămîntului superior
se orientează acum, tot mai mult, către perfecţionarea organizării şi
.structurii sale.
~
Această lege care aducea o serie de elemente pozitive în
organizarea învăţămîntului superior a cunoscut mai multe modificări şi completări menite să-i limiteze conţinutul şi să ştirbească principiul autonomiei universitare.
Legea din 1942 a constituit punctul o-.Jlminant al acestor măsuri.
îngrădind mult autonomia universitară şi pre2izînd acea pregătire „a
elitelor, prin orientarea teoretica a viitorilor profesionişti şi formarea
·oamenilor de ştiinţă". 6)
lnvăţămîntul nostru l.miversitar a fost între cele două războaie
mondiale unul dintre cele mai bine organizate din Europa, fapt remarcat atît de opinia publică din ţară cît şi de aceea din străinătate.
!n aceste condiţii Universitatea din Bucureşti a evoluat pe o linie
ascendentă în spiritul legilor mai sus amintite, legi care au fost aplicate
p:rintr-o serie de regulamente ale fiecărei facuiltăţi în parte şi prin dispoziţii de ordine interioară. Dar evo1uţia învăţărnintrului superior de
după primul război mondial a înregistrat modificări nu numai în privinţa
organizării, ci şi în structura, caracterul şi orientarea sa.
Imediat după război, ca urmare a unor condiţii obiective, printre
-care amintim realizarea reformei agrare şi acordarea votului universal,
s-a produs o ridicare materială şi morală a unor pături sociale şi în primul rînd a ţărănimii. Aceasta a determinat o creştere vertiginoasă a
numărului celor ce se îndrept.au spre şcoala secundară şi universitate.
Una dintre cauzele principale ale creşterii numărului elevilor şi studenţilor a fost desigur şi creşterea populaţiei ţării de la 15.541.424 în 1920, la
19.078.770 în 1935. 7)
ln 1afară de a<'leasta exodul spre şcoală a avut şi cauze de ordin
naţional mai ales în provinciile
în care populaţia românească fusese
ţinută departe de cultură în general şi de cultura naţională în special.
1n aceeaşi ordine de idei mai trebuia amintit încă un alt factor nu mai
puţin însemnat. Statul a sprijinit cu fonduri dezvoltarea învăţămîntului,
avînd o mare nevoie de cadre oare urmau să s·atisfacă necesitatea creierii unui aparat economic şi administrativ românesc în provinciile noi şi
reorganizarea aparatului existent în conformitate cu stadiul capitalist
de dezvoltare a ţării.
6) Legea nr. 386. Decret lege relativ la organizcrea învăţămîntului superior,

publicat în Monitorul Oficial nr. 118, partea I-a (1942). 28 mai, Buc-„ p. 3, art. 1.
7) Anuarul Statistic al României 1935-1936, Buc., 1936, p. 31.
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ln total, în România înainte de 1918 existau 12 instituţii de· învă
superior, dintre oare în Buoure.şti : Universitatea cu 5 facultăţi
(teologie, drept, litere, ştiinţe, medicină), o şooală de medicină veterinară, „Şcoala de Poduri şi Şosele", Academia de Comerţ~ şi Industrie
(întemeiată în anul 1913), Şcoala Superioară de Agronomie şi Şcoala
Superioară de Arhitectură.
După 1918 Universitaitea din Bucureşti a funcţionat cu 7 facultăţi
prin înfiinţarea în 1921 a Facultăţii de Medicină veterinară în locul
Şcoalei Veterinare de mai înainte, şi a Facultăţii de Farmacie în 192:3.
De as2'menea, învăţămîntul tehnic se adaptează la noile nevoi şi începiln.d dm 1920 8 ) „Şooala de Poduri şi Şosele" se tnmsformă în Şooală
Politehnică cu 4 secţii de specializare : construcţii, electromecanică, mine
:şi metalurgie, chimie industrială. !n 1923 s-a înfiinţat a 5-a secţie. --.Silvicultura - şi apoi treptat s...,au creat subsecţii de telegrafie şi telefonie, aviaţie, ingineri hotarnici şi cadastrali. !n 1938 Şcoala Politehnică
•este încadrată în sistemul general al învăţămîntului superior sub J'lJUmele
-Oe Politehnica din Bucureşti". In acelaşi timp Institutul electrotehnic
~i Institutul de chimie industrială 9 ) de pe lingă Universitate care şi-a
deschis cursurile ca institut la 8 noiembrie 1930, deşi funcţiona ca sec-ţie a facultăţii încă din 1922, preoum şi Academia de Arhitectură şi Aca<demia de studii agronomice devin facultăţi ale Politehnicii din Bucureşti.
J\.cac:Lemia de Arhitectură continua să-şi desfăşoare activitatea. de ase-·
menea şi Academia de studii agronomice. Incepînd din 1922 ia fiinţă uri
1nstitut naţional de educaţie fizică.
Universitatea din Bucureşti .,este cea care participă cu cel mai
Tidicat procent nu numai la totalul general al studenţilor, fiind cuprins
'între -i;.2 - 2/ 3 din numărul total, dar p1~ezentînd şi cea mai ridicată raţie
progresiva de creştere. In 8 ani de la 1921 pînă la 1929 cînd a atins
dfra record, Universitatea din Bucureşti a trecut de la 8.9] 1 la 20.598
de studenţi, adică a crescut cu 1380/o" 10 •
Deci, în compariaţie cu celelalte centre universitare din ţară, Uni-versitatea şi institutele de învăţămînt superior din Bucureşti sînt cele
-mai populate, avînd în 1921„-8.911 studenţi, în 1924-B.228 studenţi,
'în 1926-18.407 studenţi, iar după 1927 peste 20.000 de stiudenţi. Urmează apoi o descreştere, populaţia studenţească oscilînd între : 16.593
In 1'930-31 ; 18.070 în 1931-32 ; 15.689 în 1932-33 ; 18.237 în 1933-34
şi 17.753 în 1934-35. 11)
ţărnînt

B) Decret lege relativ la înfiinţarea şi organizarea şcoalelor politelmice din
Româ::iia publicat în Monil<lrv.l Oficial 1920, nr. 61, 19 iunie Buc„ 1920, p. 3.
9) Institutul de chimie industrială, extras din Anuarul universităţii Bucureşti
1929-30, Buc„ 1931, p. 3.
10) C. Kiriţescu, Problema educaţiei dirijate... (Extras din Arhiva pentru
::-_,tiinţă şi reforma socială, anul XIII, Buc„ 1936, p. 13.
11) C. Kiriţescu Suprapopulaţia universitară. Proporţii cauze remedii.
<Extras din Revista generală a învăţămîntului, anul XXIII, nr. 5-6, (mai-iunie),
1935, p. 4.
:21 -

c.

789
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După o statistică generală a studenţilor Universităţii din Bucureşti~
şcolar 1938-39 situaţia numărului studenţilor era următoarea :

î.n anul

sexul
Facult.atea

I

I

950
4511
1047
542
771
394
214

Teologie
Drept
Litere
Ştiinţe

Medicină
Medicină veterinară

Farmacie
Total:

Băieţi

I

8429

Fete

I

17
564
1472
562

377
31
354

I

3377

General

,

967
5075
2519
1104
1148
425

568

I

11806 12

Numărul studenţilor de la alte institute superioare din Bucureşti
era: la Academia Comercială în 1929/1930 - 2894 studenţi ajungînd
in 1934 - la 3634 studenţi, iar la Şcoala Politehnică numărul studen,...
ţilor creşte de la 869 în 1924 la 1054 în 1934. 1:l)
Raportat la numărul total al populaţiei ţării, datele ştiinţifice studiate dau un coeficient de 2,2 studenţi la 1.000 locuit.ori, proporţie cenu o întîlnim la nici o ţară din Europa, Universitatea din Bucureşti
fiind printre cele mai populate din lume.
Din date,le statistice rezultă şi numărul destul de mare de licenţiaţi ai Universităţii şi celorlalte institute de învăţămînt superior din
Bucureşti, deşi numai o parte din cei înscrişi reuşeau să termine facultatea. Facultatea de Litere a dat în 1927/1928 -- 578 licenţiaţi iar în
1933/1934 - 725 licenţiaţi, deci în medie 280/o din nll.lmărul celor înscrişi. Din anul 1921 pînă în 1935 Politehnica din Bucureşti a dat 1.441)
de ingineri iar Academia de !nalte Sturlii Comerciale 2.436 [ilcenţilaţi
în cei 15 ani de după primul război. 14 )
Tot din datele statistice se deduce şi o neconcordanţă între nevoile
economiei şi culturii şi repartiţia numărnlui de loouri la diferite institute superioare. Astfel, în anul universitar 1931-1932 se aflau înscrişi
la Facultatea de Drept 8.862 studenţi, la Teologie 953, în timp ce Ia
Facultatea de Ştiinţe urmau 3112 studenţi iar la Medicină doar 107 l
studenţi. 15) Disproporţia s-a accentuat după 1935-36 (între 1921-1934).
45,20/odin totalul studenţilor Universităţii bucureştene frecventau Facultatea de Drept) 16)
12) Anuarul Universităţii din Bucureşti 1938-1939, Buc., 1940, p.
13) C. Kiriţescu, Problema educaţiei dirijate. (Extras din Arhiva
ţe ş1

Reforma

Socială,

237.

pentru

Ştiin-

Anul XIII, 1936, II, p. 21).

14) Idem, p. 30-33.
15) Anuarul Universităţii din Bucureşti, 1931-32, Buc., 1933, p. 267.
16) C. Kiriţescu, Problema educaţiei dirijate ... (Extras din Arhiv~ pentru ştiinţii:
şi reformă socială, an. XIII, 1936, p. 14).
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Din cele de mai sus rezultă oa o caracteristică a structurii învă
superior „faptul că ~i munără numai puţine şcoli cu caracter teoretic (universităţile) 83,870/o din totalul studenţilor înscrişi în şcoli
superioare se grămădesc în genere în acestea şi în deosebi la cea din
Bucureşti..." „Numai Academiile de înalte studii comerciale şi industriale
care cuprind 100/o din totalul studenţilor se menţin pe lîngă ele. Cellelalte şcoli superioare însumează nici o zecime din totalul studenţilor din
învăţămîntul superior cu caracter academic. "17)
In orice caz trebuie făoută distincţia între orientarea tineretului
studios îndeosebi spre facultăţile cu caracter teoretic şi caracterul teoretic al învăţămîntului universitar bucureştean din această peridadă,
determinat în mare parte de lipsa unei baze materiale satisfăcătoare
care să corespundă nevoilor de spaţiu mereu sporite.
Astfel, imediat după primul război mondial. Universitatea bucureş
teană precum şi celelalte şcoli superioare s-au văzut în situatia de a face
faţă ou acelaşi local, înzestrare şi personal unui număr de 3 ori sau
chiar de 6 ori mai mare de studenţi decît puteau cuprinde.
Lipsa unei baze materiale s-a făcut simţită îndeosebi la Facultă
ţile cu lucrări practice, ce presupuneau lucrări de laborator, şi la clinicile Facultăţii de medicină. Săli de laborator utilate pentru 40-50 studenţi trebuiau să primească 200-300.
Semnificativ este de asemenea şi schimbul de iadrese din anii
1925-1926, între decanul Fooultăţii de Litere, Charles Drouhet, şi rectorul Universităţii din Buoureşti, Emil. Pangrati. Din aceste adrese reiese starea localn.tlui universităţii în 1926 şi nevoia de spaţiu pentru desfăşurarea în bune condiţii a cursuri.lor Facultăţii de Litere şi Filozofie.
Din corespondenţa menţionată, aflată în Arhivele Statului, iB) se des prind etapele restructurării, clădirii universităţii construită în 1869 după
planuriile arhitectului Alexandru Orăscu. Proiectul de lărgire al clădirii
a fost definitivat abia în J 912 de către arhitectul Ghica Budeşti, dar
numai în urma unor mari eforturi şi intervenţii din partea conducerii
Universităţii s-a efectuat o parte din lucrările de supraetajare, iar în
1928 s-au terminat şi celelalte lucrări menite să transforme vechiul local în funcţie de necesităţi. Tot din adresele respective reiese
şi doleanţa ca Facultăţile de drept şi teologie să fie mutate în alt local.
Aceasta se transpune în realitate abia în 1934, cind începe const:mirea
Palatului Facultăţii de ştiinţe juridice, actualul local al Facultăţii de
drept şi filozofie după plianurile arhitectului Petre Antonesou rectorul
Scoalei de arhitectură. Facultatea de drept şi o Casă ai studenţilor făcea
începutul unor proiectate planmi pentru o cetate universitară - un
complex universitar ce trebuia să cuprindă terenul de pe ambele maluri
ale Dîmbovf.Lei, de la Palartul studenţilor în medicină pînă mn!Cdlo de
ţămîntului

17) D. Gusti, Un an de activitate la Ministerul lnstructiei, Cultelor şi Artelor, 1932-33„ Buc., 1934, p. 311, 312.
IFl) Arh. St., Fondu! Ministerului Instrucţiunii, dos. 441/1926, facs 90, f. 11.
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In acest complex, pe lingă un palat aparte destinat Senatului universitar, urmau să fie adunate toate Facultăţile grupate pe specialităţi, după nevoile pe care le reclamă în comun. Facultatea de Teologie, Conservatorul de Muzică şi artă dramatică, amfiteatre si săli pentru
Facultăţile de ştiinţe. despărţite de Facultăţile tehnice pînă la construirea unei Academii de arhitectură, Belle Arte şi Arte Decorative. Se prevedea de asemenea construirea în afara oraşului a Pavilionului Academiei
de Agricultură cu teren experimental înconjurător. Dar mult discutatul
:i:fl'cti,dct s...;a redus in ce1e din urmă la cele 2 oonst11ucţii amintitte, statul nepunînd la dispoziţie fonduri pentru realizarea integrală a unei
asemenea acţiuni cultui-ale de mari proporţii.
Pînă şi la construirea primu1ui obiectiv din vasta ,.cetate universitară" studenţii şi..'.au adus contribuţia plătind taxe de comtrucţie. Timp
d~ 5 ani, 8000 studenţi de la Facultatea de Drept au plătit cîtJe '. 3.000
lei, deci în total o sumă de 120 milioane pentru terminarea localului. 1'l)
„Taxele de timbru" fo~oseau acelmaş scop.
Aceste taxe ocazionale se adăugau la altele permanente şi obligatorii,
taxele de frecvenţă, pentru laborator, biblioteci, unelte de disecţie, pentru fiecare examen ba chiar pentru fiecare seminar. Toate acestea îngreunau viaţa acelor studenţi siliţi să facă faţă unor obligaţii materiale ce le depăşeau de cele mai multe ori posibilităţile. In această
privinţă sînt elocvente numai cîteva exemple de taxe plătite în anul universitar 1931. Anual studenţii de la Drept plăteau 4.100 lei. la medicină 2.500 lei, la. Farmacie 7.600 lei, la Matematică 1.500 lei, la Academia comercială între 3.000 şi 6000 lei. 2o)
Pentru a rezista în facultate, studenţimea săracă era silită să-~.i
caute de lucru. Călăuza studentUJlui din 19:16-37 anunţa că „Oficiul
universitar din Bucureşti are o secţie specială în cadrul căreia funcţio
nează un serviciu oare se ocupă cu găsirea de posturi
pentru studenţii
„meritoşi şi lipsiţi de mijloace". '.!1)
Soarta „studenţilor funcţionari" a preocupat mult presa vremii.
îndeosebi pe cea democrată, militînd pentru un orar redus de lucru al
funcţionarilor care urmau învă\ămîntul superior. Găzduirea şi hrănirea
unui ma:re număr de studenţi a fost de asemenea o problemă greu de
rezolvat în condiţiile lipsei unor fonduri materiale suficiente destinate
pentru aceasta.
Cele dintîi cămine şi cantine au fost întemeiate de Ministerul
de Instrucţiune Publică, iar apoi de cătPe Asociaţiile de asistenţă şi chiar
de către particulari. Judeţele şi comunele au dus o luptă de concurenţă
pentru înfiinţarea cantinelor şi căminelor rezervate resortanţilor. Dar
multe din aceste cămine şi cantine au devenit improprii din cauza lipsei
de fonduri pentru întreţinerea lor. In Bucureşti, la dispoziţia celor aproximativ 18.000 studenţi ai Universităţii, statul întreţinea 4 cămine :

cc.

H!) Studenţimea no!iă an. I, (1931), nr. 7, (1 noiembrie), Control studenţesc
c.;supra banului studenţesc.
20) Studenţimea nouă, an I, (1931), nr. 2 (1 martie), Taxele universitare
21) Călăuza studentu:ui, 1936-37, Buc., 1936, p. 165.
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1 ,căminul

Cantacuzino cu o capacitate de 230 de locuri, „că
minul Facultăţii de medicină veterinară cu 80 de locuri, căminul de pe
str. Sfinţii Voie-vozi cu 140 locuri şi căminul de studente de pe str. Sf.
Ştefan cu 88 de locuri. Reiese că doar 2,90/o din studenţii Universităţii
se puteau adâposti în aceste cămine".'.!:!)
ln incinta Şeolii Politehnice exista un cămin al şcolii care putea sa
adăpostească 150 de studenţi şi o cantină la care luau mag.a 600 de studenţi. Cantina Politehnicii prezenta particularitatea de a fi condusă în
baza unui statut şi a unui regulament sub supravegherea direcţiunii,
de un comitet de elevi ai diferiţilor ani de studii aleşi în fiecare an de
către colegii lor.2.1) 1n afară de căminele universităţii au mai existat şi
o serie de cămine judeţene şi particulare care erau sub supravegherea
şi contro1ul rectoratului. Din Ustele cu adrese ale acestor cămine publicate în Călăuza studentului 1935-36. reiese că în acel an erau la dispoziţia studenţilor provinciali care studiu în Bucureşti 13 cămine de
studenţi şi 5 cămine de studente.
In căminele care, nefiind supravegheate de stat, erau la discreţia particularilor, exista o situaţie de veritabilă exploata.re, taxele de
înscriere şi întreţinere fiind foarte mari. Este adevărat însă că au existat şi o serie de iniţiative particulare în sprijinul ajutorării studenţilor
săraci, spectacole gratuite pentru studenţi, sau spectacole de teatru în
beneficiul studenţilor. ln a~t sens Oficiul universitar din Bucureşti 2")
avea printre sarcinile sale şi împărţirea biletelor dei teatru acordate gratuit studenţiilor de către direcţiile teatrelor din capitală. Ca un exemplu mai putem aminti una dintre reprezentaţiile Mariei Ventura din
anul 1926 la Teatrul Naţional dată în beneficiul cantinelor şi cămine
lor UnîveT'Sităţii. In urma acestui spectacol s-a vărsat rectoratului suma
de 44.697 lei, care a fost apoi împărţită de către Senatul universitar,
administraţiei căminelor şi în specia.I căminului studenţesc Cobălcescu. 21 )
In anuarele universităţii se pot urmări pagini întregi cu fonduri
destinate studenţilor săraci, meritoşi, dar din cele 52 de funduri rezervate burselor au fost acordate studenţilor doar veniturilor a 8 fonduri,
restul veniturilor fiind capitalizate. 26)
Restrîngerea posibilităţilor de ajutor din partea statului, criza economică din ce în ce mai accentuată, lipsa de planificare atît în economia naţională cit şi în repartizarea numărului de studenţi în facultăţi,
condiţii specifice statului burghez au creat o problemă care a fost mult
dezbătută în acei ani. Creşterea vertiginoasă a numărului de
studenţi
în condiţiile de după primul război mond[al, a dus la aceea „suprapopu22)

TeJdor Caranfil, Din luptele

studenţimii

democrate, Buc„ 1956, p. 20.

23) rlniversarea a 75 de ani de invăţămint tehnic in România,

Buc., 1931, p. 11.
1936-37, Buc„ 1936, p. 166.
25) Arh. St. Buc., fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dos. nr. 440/1926
fasc. 90, f. 13.
2G) T. Caranfil, Din luptele studenţimii democrate, Buc., 1956, p. 22.
24) Călăuza studenlultd,
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laţie universitară", care s-ar fi datorat sponru excesive a numărului de
.studenţi., pe oare la absolvirea facultăţii, stiaitul. nu-i putea absorbi. De
aici numărml important de „şomeri. în haine negre" care veneu să îngroaşe numărul şomerilor proveniţi din industrie. Mai ales în perioada

crizei economice 1929-1933.
S-a discutat mult în Cameră, s-a scris în ziare şi în publicaţiile de
specialitate despre această stare de lucruri: S-au încercat diverse explicaţiî. s-au căutat o serie de cauze generatoare, în afară bineînţeles
de <maliza obiectiv istorică a condiţiilor statului burghez în sinul căruia
izbucneau crizele de supraproducţie care avea repercusiuni şi în domeniul cult.urii.
Existenţa şomajului intelectual apărea paradoxală într-un stat în
care era o nevoie acută de specialişti. Semnificativ este în sensul acesta
un anunţ al rectoratului, datînd din anul 1931, care atrage atenţiunea
asupra faptului că prin primirea studenţilor în facultăţi statul nu contractează nici o obligaţie de a le da un post după ce îşi vor fi luat diploma. ,27) Mai mult, s-au luat măsuri. pentru stăvilirea aflu.'<ului spre
învăţămîntuJ. superior prin Regulamentul examenelor din 1932, care
prevedea desfiinţarea sesiunilor, examenele dindu-se în bloc, cu exmatricularea studentului cu mai mult de 1 corijenţă. Prin aceasta s-a
lovit în primul rind în studenţii funcţionari care nu-şi puteau susţine
examenele într-o singură sesiune din lipsă de timp pentru studiu. Jn
J 932 s-a votat legea limitării numărului de studenţi, urmată de Legea
concentrării învăţămîntului farmac1ilUtic la Bucureşti, cu limitarea
numărului de studenţi din anul I la 50. S-a procedat analog şi cu învăţă
mîntul tehnic. O altă serie de legi lovea în interesele studenţimii. Ca
de pildă : Legea ahs:olvenţilor în medicină, care după 6 ani de stlu'dH,
1 an pentru doctorat şi 4 ani de specializare nu dădea drept acestora
să profeseze pe cont propriu. Legea avocaţilor din 1931, de asemenea
fixa 4 ani de studii pentru licenţă, obligativitatea doctoratului încă 2
ani şi prelungirea stagiului la 3 ani, cu suprimarea dreptului de a
angaja procese şi de a redacta acte de notariat. Consecinţa acestor
măsuri administrative şi legislative a fost scăderea numărului de studenţi după 1933-1934.
În ciuda unor oondiţii grele de studiu au existat în ş~ala românească elemente excepţionale care
au adus contribuţii valoroase la
dezvoltarea ştiinţei româneşti şi mondiale. Ele au constituit nucleul acelor forţe progresiste care au luptat pe toate căile şi prin toate mijloacele pentru propăşirea învăţămîntului românesc. Au fost oameni care
animaţi de un profund patriotism şi de o exemplară probitate profesională, au sesizat necesităţi~e obiective ale progresului i;;i au militat
pentru evoluţia învăţămîntului de toate gradele.
ln aceşti ani au luat fiinţă şcoli ştiinţifice româneşti conduse de
savanţi cu r.enume mondial. Neexistenţa unor institute ştiinţifice de
cercetare bine structurate organizatoric şi individualizate prin profil
~tiinţific, a făcut ca în perioada de care ne ocupăm ''iaţa ştiinţifică să
27) Studenţimea
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aproape în întregime la catedrele facultăţilor din Bucuprofesorii Univers1tăţii şi a Faoultăţilor bucureştene desfăşurau paralel cu cercetările ştiinţifice o susţinută activitate
didactică, formînd cadre de specialişti necesari nu numai nevoilor eoo:nomice şi tehnice dar şi cercetărilor ştiinţifice în domeniul respectiv.
Lro aceşti ani a luat fiinţă şcoala matematică românească care
s-a impus prin afirmarea pe plan internaţional a celor 2 savanţi cu renume Spiru Haret şi David Emanuel, care au fost primii doctori români în matematici. Ei au fost urmaţi de pleiada formată de Gheorghe
Ţiţeica, Dumitru P.ompei, Traian Lalescu, Vasile Vîlcovici, Simion
Stoilov savanţi cu renume mondial, autori de lucrări remarcabile care
au reuşit să atragă spre munca de cercetare pe unii dintre tinerii lor
:se

desfăşoare

reşti. Aşa

se

explică că

studenţi.
Şcoala

de fi:?Jică a fost şi ea bine reprezentată în această perioadă
pdn 2 pmfeoori savanţi iluştri care au pus bazele ei. Este vorba de
Dragomir Hurmuzescu şi Constantin Miculescu, elevii lui Emanoil
Bacalogu.
Progresul şoolii de chimie întemeiată de Dr. Constantin I. Istrati
.a fost asigurat prin activitatea profesorilor Gheorghe Spacu, Leonida,
'Edeleanu, Dan Rădulescu, Niculae Dănăilă.
In domeniul biologiei s-au remarcat în mod deosebit Emanoil Teotlorescu, primul profesor de fizioLogie vegetală din ţară, Dimitrie N. Voinov, creatorul şcolii româneşti de citologie, Traian Săvulescu fondatorul şcolii româneşti de fitopatologie şi protecţia plante1or.
In Universitatea din Bucureşti o bogată activitate ştiinţifică au
:avut-o şi profesorii de la catedrele de geologie şi paleontologie. Astfel,
pe lîngă meritele unor valoroase studii şi lucrări de sinteză lui Sabba
:Ştefănescu îi revine aoela de a fi o.rganizat primul laborator modem
·de paleontologie de la Universitate, Sava Atanasiu a fost în acest timp
~eful Şcolii stratigrafice din România. Tot in domeniul geolog·iei au activitat cu rezultate remarcabile: Ion Simionescu, Grigore Ştefănescu, Grigore Murgoci şi Ludovic Mrazec care a fost iniţiatorul înfiinţării Institutului Geologic al României pe care l-a condus din 1906 pînă în 1927.
De mare prestigiu s-a bucurat în această vreme profesorul Simion
J\1ehedinţi organizatorul şi creatorul Şcolii geografice româneşti moderne,
·şcoală care prin reprezentanţii săi a adus contribuţii valoroase la dezvoltarea geografiei ştiinţifice în ţară.
La Facultatea de Litere şi Filozofie s-a desfăşurat activitatea unor
iluştrii profesori şi savanţi, care şi-au înscris cu cinste numele în analele ştiinţei romf..neşti.
In domeniul istoriei numele lui Dimitrie Onciul, titularul catedrei
de istorie a românilor din 1895 pînă în 1923, trebuie pus în legătură,
pe lîngă studiile temeinice despre origina românilor şi formarea statelor feudale româneşti, cu crearea unei serioase şcoli de istorie unde
·s-au format valomşi reprezentanţi ai istoriografiei româneşti, ca Vasile
Pîrvan şi Constantin Giurescu. Vasile Pîrvan a creat o remarcabilă
şcoală de arheologie şi istorie veche. Dintre istoricii noştri desigur că
locul cel mai important îl ocupă Nicolae Iorga, care prin valoroasele
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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sale I ucrări, prin participarea sa la Congresele şi Conferinţele internaţionale de specialitate a fo":>t printrf; marile figuri de savanţi istorici
ai vremii sale. Nicolae Iorga a deţinut înalte titluri ştiinţifice ale Uni-·
versităţilor şi A(!ademiilor din străinătate. Ca profesor universitar a
desfăşurat o activitate susţinută în ţară şi străinătate, fiind creatorul şî
cor.ducătorul şcolii române de la Paris.
Dintre profesorii de lingvistică şi literatură română s-au remarcat :
Ovid Densuşia.n11, care a avut o activitate bogată în lingvistică, litera-tură, critică şi istorie literară. I. A. Candrea, Ion Bianu, organizatoru!
Bibliotecii Acarlemiei Rom;înc, si Nicolae Cartojan.
In perioada aceasta, în sectia de filozofie a Facultăţii de Litereşi Filozofie şi-au desfăşurat activitatea didactică şi ştiinţifică profesorii
săvanti : Constantin Dumitrescu-Iaşi, primul profesor care a predat un
curs de sociologi~ în ţara noastră, C. Rădulescu-Motru, profesor de psihologie, autor a numeroase lucrări filozofice concepute idealist. Un loc·
de frunte îl oc-..ipă Dimitrie Gusti, creatorul şcolii sociologice de la·
Bucureşti, iniţiatorul anchetelo.r sociologice la sate şi creator al Muzeului satului din Bucureşti. Pe lîngă o bogată activitate didactică desfăşurată între anii 1910-1948, Dimitrie Gusti a fost şi unul dintreprofesorii care şi-au adus contribuţia la problemele organizării învăţă
mîntului. El a fost ministrul al învăţ:lmîntului, şi a adunat rezultatul
activităţii sale într-un amplu volum 28 ), în care prezintă situaţia diferi-telor grade de 1nvăţămînt, propuneri de organizare şi interesante concepţii în legăturci cu crea."."eo unui învăţămînt strict legat de necesităţile·
practice ale vieţii. Un alt profesor vestit de filozofie a fost Petre·
P. Negulescu, care a predat „Enciclopedia filozofiei, gnoseologia", distingîndu-se deosebit prin cursurile sale de istoria filozofiei şi filozofia
culturii. Interesante concepţii de organizare a învăţămîntului superior
găsim şi în proiectul de lege din 1927 al lui Petre P. Negulescu.
Prin' activitatea acestor renumiţi savanţi, in perioada 1918-1944
Bucureştiul devine centrul unei vieţii ştiinţifice internaţionale. In timp·
ce profesorii universităţilor noastre ţin cursuri în străinătate, fiind aleşi.
membrii „honoris cauza" ale multor facultăţi„ o serie de savanţi străini
vin să ne viziteze ţara avînd loc schimburi de idei cu oamenii de ştiinţă
de la noi. Prestigiul ştiinţei româneşti peste hotare se datorează acestor
profesori savanţi, care terminînd cu succes studiile la Paris, reuşeau
să se facă cunoscuţi încă din timpul studiilor, şi apoi reîntorşi în ţară
publicau lucrări valoroase cunoscute peste hotare.
ln dosarele Ministerului Instrucţiunii de la Arhivele Statului se·
află o serie de cereri, memorii şi schimburi de adrese între Ministerul
Instrucţiunii şi Ministerul Afacerilor Externe, prin care profesori uni-versitari cereau cheltuieli de reprezentare la congresele internaţionale·
unde erau invitaţi. Astfel, dăm doar cîteva exemple. In 1926 Asociaţia
medicilor de limbă franceză din America de Nord invită Guvernul ro2R) D. Gusti, Vn an de activitate la Ministerul
ior, Hl32-33, Buc„ H134.
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Cultelor

şi

Arte-

mân să participe, prin reprezentanţii săi, la al 9-lea Congres medical
care avea loc între 21 şi 24 septembrie a aceluiaşi an. 29)
Din iniţiativa Guvernului italian, în 1925 Vasile Pîrvan este invitat la săpăturile arheologice cin Libia 30), iar prof. Gheorghe :Marinescu,
creatorul şcolii rie neurologie, invitat la o serie de congrese interna~io
nale de medicină. Bucurîndu-se de un mare prestigiu în Franţa, unde
a studiat, este invitat în 1925 la serbările centenarului lui CharcoL. :ll)
Aceste invitaţii se mu!ţesc în anii următori, cînd şi Bucureştiul
găzduieşte o serie de congrese intE·rnaţionale. Un Congres de etnografie
este pregătit prin intervenţia prof. Ovid Densuşianu 3 ~), care a primit
din partea secretarului congreselor de etnografie însărcinarea de a mijloci pe lîngă ministrul instrucţiei dorinţa etnografilor de a se întîlni
la un congres internaţional în Bucureşti.
La 15 iulit~ 1931 a avut loc la Bucureşti al 6-lea Congres geobotanic, la care au participat un număr mare de savanţi străini, în
1936-37 un Congres de neurologie, un Congres interbalcanic de matC'matică, un Congres de ştiinţe istorice ş. a.
Toate acPstea dovedesc că în Bucureştii acelor ani se desfăşura
o viaţă ştiinţifici'i intensă, cu Bucureştiul devenise un sediu de întîlniri
ştiinţifice interraţionale, bucurîndu-se de un bine meritat prestigiu în
viaţa ştiinţifică internaţională.
Desigur, că un subiect aşa de vast, fiind vorba de 20 de ani din
viaţa culturală a Capitalei, ar putea fi tratat mult mai pe larg, mergînd
cu analiza unor fenomene şi probleme în adîncime. Intenţia noastră.
însă, n-a fost o sinteză a desfăşurării procesului de învăţămînt, ci doar
surprinderea şi enunţarea unor aspecte ale problemei.

RESUME

L'auteur s'est limitee ă surprendre quelques aspects du probleme de l'enseignement superieur t>ucarestois entre les deux guerres mondiales. C'est ainsi que sont
presentes Ies moments Ies plus importants de l'organisation de l'enseignement superieur tels qu'1ls se refletent dans la legislation de la periode 1918-1944, le caractere et la structure de l'enseignement superieur illustres par l'augmentation du
nombre de facultE'~. d'etudiants et de licencies ainsi que par la vie estudiantine
bucarestoise.
Un probleme ă part est constitue par la vie scientifique universitaire, dont
on ne presente que quelques realisations des ecoles de science roumaines et l'activite
scientifique de plusieurs cadres didactiques universitaires telle qu'elle etait deployeeă l'epoque, notamment dans le cadre des chaires des facultes.

2'1)
30)
31)
32)

Arh. St. Fondul Ministerului lnstrucţiunei Publice, dos. 455/1926, f. 11.
Arh. St„ Fondul Ministerului lnstrucţiunei Publice, dos. 478/1925, f. 4.
Jhidem, dos. 4î8/1925, f. 6.
Hem, dos. 417/HJ26, f. 80.
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DEZVOLTAREA EOITURII BUCUREŞTENE lN ANII
PUTERII POPULARE
de GETTA SAVESCU

Experienţa românească de construcţie socialistă a însemnat, între
:altele, producerea unui complex proces de structurare pe plan ideologic,
:numit îndeobşte „revoluţie culturală". Fapt istoric cu caracter de lege
universal valabilă în meca_nismul trecerii de la sistemul capitalist la edificarea celui socialist, cunoscînd însă aspecte variabile determinate de
datele concrete ale unora sau altora din experienţele naţionale de construcţie a socialismului şi comunismului revoluţia culturală presupune, în esenţă, atragerea tuturor producătorilor de bunuri din societate în sfera circulaţiei valorilor spirituale create de-a lungul vremilor
pînă azi. Adică, revolut.ia culturală tcebuie să procedeze la creşterea
necontenită a gradului de instrucţie şi educaţie a oamenilor, avînd la
bază o acţiune dinamică de difuzare a tot ceea ce ţine de domeniul
culturii umane.
Prin prismJ. celor consemnate va apare clar rolul de pirghii, de
instrumente ale revoluţiei culturale, deţinut de edituri - acele intreprinderi şi mstituţii care pregătesc pentru tipar publicaţiile de orice
gen, de orice categorie. Şi, de asemenea, va fi lesne de înţeles şi de ce,
în politica lor culturală, Partidul Comunist Român şi guvernul ţării
au acordat o permanentă grijă pentru dezvoltarea editurii româneşti.
·O analiză a acestui fenomen cultural, limitată la istoria oraşului Bucureşti, din 1944 ir.coace o voim cu demonstraţie.
Dezvoltarea. care a avut loc în anii noştri - şi care a marcat
un stadiu cu totul deosebit - nti. s-a desfăşurat pe un teren virgin,
·ci a constituit amplificarea unei tradiţii îndelungate, cu realizări numeroase şi de valoare. O viziune dialectică asupra fenomenului editorial
'în Bucureştiul de azi impune, aşadar, o privire retrospectivă - fie ea
·cît de sumară - pentru a discerne astfel rădăcinile istorice ale unor
realităţi contEmporane.
Nu îndeajuns de temeinic şi de amănunţit cercetată şi oricum, pînă
în prezent, nescrisă încă, istoria tiparului bucureştean a cunoscut în
întreaga ei desf~şurare - de la origini şi pînă azi cîteva etape principale.
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() primă etapă (preeditorială), în care editura se confundă cu tipografia
s-a desfăşurat şi la Bucureşti în cadrul epocii feudale. Limitele cronologice ale acestei prime etape pot fi considerate deceniul 8 al veacului
al XVIII-lea (cînd sub domnia lui Gheorghe Duca şi în vremea mitropolitului cărtur::i.;.· Varlaam, ia fiinţă la Mitropolie, în 1675, prima tipografie bucureşteană de sub teascurile căreia iese în 1678 prima tipări
tură (cartea bisericească „Cheia în11elesurilor"), iar ca limită finală deceniile 3 şi 4 ale secolului trecut, cînd pregătirea pe tărîm ideologic d
revoluţi 1 ei paşoptiste a impus un spirit nou, metode noi şi formule
,deosebite de or~anizare şi in privinţa presei şi tipăriturilor. Consumată
într-o epocă in care fenomenul cultural s-a desfăşurat puternic impregnat de dogme rf·ligioase şi de spirit feudal de castă, această primă etapă
din istoria tiparului bucure~tean se prezintă, totuşi, punctată de cîteva
veritabile izbînzi ale vechii culturi româneşti : apariţia în 1688 a cele.brei „Biblii de la Bucureşti" (Biblia lui Şerban Cantacuzino), prima tra·ducere integral§. în limba romană a Bibliei datorată fraţilor Greceanu
şi stolnicului Ccnstantin Cantacuzino ; tipărirea în 1701, în limba turcă,
a „Proschinitarului Ierusalimului şi a toată Palestina", una dintre primele cărţi tipărite în limba turcă în întreaga lume otomană ; apoi în
1719, apariţia scrierii domnitorului Nicolae Mavrocordat „Despre datorii"
carte cu o largă răspîndire in Europa occidentală; de asemenea, în 1820
înfiinţarea, la biserica Sf. Nicolae Şelari, a unei tipografii pentru lucrări
·de muzică bisericească.
Un studiu deosebit, o nouă etapă, înregistrează istoricul editurilor
bucureştene in E:poca de ascensiune, iar apoi şi de consolidare pe plan
·economic şi politic a burgheziei din România.
Ideile noi revoluţionare au necesitat, printre altele, şi o activitate
tot mai largă şi mai cuprinzătoare de tipărire, de difuzare scrisă a acestora, activitate care a impus metode noi : vechile tipografii au trebuit
:să evolueze au apărut, desigur în forme cu totul embrionare,
,editurile.
Inceputul acestei noi ct:=ipe din evoluţia istoriei editurilor bucu-reştene trebuie r.Jutat prin anii 1829-1832, cînd Ion Heliade Rădulescu
pune bazele unni important aşczămînt editorial, stabilit în cele din urmă
'în grădina caselor sale de lîngă Tîrgul Moşilor. Sfîrşitul acestei etape
:se petrece în anii ultimului pătrar al secolului trecut, cînd - după
războiul de Independenţă epoca revoluţiei industriale româneşti (pe
tărîm economic) şi consolidarea monarhiei şi a sistemului de guvernare
·burghezo-moşieresc (pe plan politic) se răsfrîng şi în activitatea editorială din capitala ţării. Aceasta de a doua etapă înregistrează şi ea
·o seamă de i7bînzi confundîndu-se cu tot atîtea împliniri ale culturii
noastre : tipărirea celor dintîi manuale şcolare în limba română, editarea „Curierului Românese'', prima gazetă din Ţara Românească, apariţia în 1847 a nemuritoar~i „Povestea vorbei" a lui Anton Pan, iar
'în 1863 a primului roman social din istoria literaturii noastre „Ciocoii
vechi şi noi" - şi multe altele.
O a treia etapă - ale cărei limite cronologice le-am putea consi<lera deceniul 9 al secolului trecut şi ultimii ani dinaintea primului război
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mondial - corP.spunde, cum deja am sugerat, cu stadiul de dezvoltare
al intreprinderlior de editură din Capitală în condiţiile revoluţiei industriale româneşt'.. Înmulţirea populaţiei, diversificarea vieţii sociale şi a
celei administrative, amploarea şi intensificarea vieţii politice, dezvoltarea învăţămîntului şi cu deosebire a vieţii culturale, toate acestea vor
fi concurat, de asemenea, la progresul activităţii editoriale bucureştene,
atestat, în primul rînd, de creşterea numărului unităţilor poligrafice şi
editoare. Caracteristic pentru această de a treia etapă din evoluţia tiparului bucureştean apare complexul editorial - uneori modest, alteori
însă îndeajuns de dezvoltat, funcţionînd prin simbioza dintre unitatea
de producţie (tipQgrafia) şi cea de desfacere (librăria) - aproape toţi
principalii editori bucureşteni (şi merită să fie amintiţi Ion Socec,
Leon Alcalay, C'arol Muller, Constantin Sfetea) fiind, de fapt, în această
perioadă librari.
în 1909 Capitala ţării wncentra un număr de 54 tipografii şi unităţi
editoriale, aşa cum menţione;iză Th. Ioaniţiu în „Istoria editurii româneşti". Fireşte, dezvoltarea aceasta a însemnat însăşi consolidarea bazei
materiale necesare procesului culturii româneşti - şi! fără îndoială că,.
la sfîrşitul secolului trecut şi începutul veacului acestuia, extinderea învăţămîntului de toate gradele, avîntul literaturii noastre clasice, al ştiin
ţelor, s-au putut întemeia şi pe existenţa, la Bucureşti, a unei reţele
relativ dense de întreprinderi editoare.
In sfîrşit, a a patra etapă în istoricul tiparului bucureştean credem că poate fi considerată cea înscrisă între anii imediat următori
primului război mondial şi data de răscruce din istoria noastră contemporană, anul 19'14. In această perioadă vom asista la apariţia unor mari
întreprinderi editoare - veritabile trusturi sau combinate de producţie
şi desfacere poligrafică, aşa cum au fost îndeosebi întreprinderile „Cartea românească", „Universul", „Fundaţiile culturale regale", „Vatra"
şi altele. Vom asista, de asemenea, mult mai des în această perioadă,
la înghiţirea întreprinderilor mici de către cele mari, cartelate - unui
astfel de fenomen supunîndu-i-se chiar edituri cu rentabilitate crescută„
desfiinţate în timpul crizei economice din 1929-1933. Este această de
a patra etapă din istoria tiparului bucureştean vremea în care spiritul
comercial în sfera activităţii editoriale a atins apogeul, dar şi vremea
în care la baza muncii de tipărire a textelor clasice şi contemporane,
străine ori rorr.âneşti s-a situat spiritul critic, ştiinţific, veritabil
bibliofil. Multele izbînzi editoriale, înregistrate îndeosebi de întreprinderile „Cartea 11.omânească", „Cultura Naţională" şi „Editura Fundaţiilor" sînt acelea care stau drept punte de legătură între tradiţia mai
veche a tiparului bucureştean şi succesele editoriale dobîndite azi în
Capitala ţării.

„

• *
Revoluţia uopulară

cu cele două etape ale sale : desăvîrşirea revoburghezo-democrate şi construirea societăţii socialiste - nu a
fost şi nu constituie numai un fenomen politic ci s-a dovedit un proces
istoric care a afectat toate laturile şi aspectele vieţii politico-sociale„

luţiei
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spirituale, culturale, rom{meşti. In dezvoltarea tiparului bucureştean, în
anii puterii populare se pot deosebi două etape : clasificarea izvorind
din realităţile istorice.
O primă perioadă o constituie dezvoltarea editurii bucureştene în
cadrul etapei clesăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice, cînd fenomenul caracteri<>tic poate fi definit ca democratizarea muncii editoriale
ca urmare a procesului de democratizare a întregii vieţi, culturale şi spirituale a ţării. TrăsăturilE: cele mai pregnante ale perioadei (calendaristic
cuprinsă între august 1944 şi decembrie 1948) se conturează astfel :
In primul rînd desfiinţarea editurilor care desfăşuraseră o activitate subordonată direct .fascismului şi reacţiunii. Printre editurile ră
mase se numă"!"ă : Forum, Universul, Publicam, care însă trebuie să
renunţe la edit~m:a unor lucrări antipatriotice sau reacţionare.
In al doilen rînd trecerea la editarea legală şi în tiraje corespunzătoare a lucrărilor de filozofie şi politică marxist-leninistă. Faptul trebuie subliniat ca fiind hotărîtor. Inaugurarea unei editurii a P.C.R.,
alături de editura deja exi"tentă a P.S.D., prin tipărirea operelor lui
Marx, Engels, Lenin, prin popularizarea şi explicarea politicii partidului
a constituit - în ansamblul muncii editoriale - un important sector
al propagandei scrise a partidului.
A doua et:lpă de dezvoltare a fenomenului editorial corespunde
cu însăşi etapa următoare a revoluţiei sociale din România. Trecerea
la cea de-a dou;:i etapă a fost condiţionată de instaurarea dictaturii proletariatului în forma Republicii Populare după abolirea monarhici şi
odată cu' naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. In cadrul
acestei etape apare, în special, fenomenul editorial ca instrument de înfăptuire a revoluţiei culturale Pentru a fi eficace în acest sens, editura
trebuia pusă pP alte baze : trebuia asigurată orientarea ideologică, iar
activitatea ei planificată din punct de vedere economic. Se punea deci
logic, cu necesitdte etatizarea editurilor. Hotărîrea şedinţei plenare a
Comitetului Central al P.C.R. asupra stimulării ştiinţei, literaturii şi
artei, publicată in Scîntcia la 30 decembrie 1948 creează premisele naţionalizării principalelor case de editură existente.
Incepînd cu această nouă etapă, mai mult decît în orice alt domeniu de cultură, în domeniul cărţii a fost posibil să se gîndească la
proporţie indmtrială, industria cărţii implicînd cîţiva factori fundamentali. 1. Nu poate fi concepută producţia de carte naţională în
absenţa unui public cititor. De aceea punerea pe baze noi a invăţămîn
tului cu toate p:adele şi formele lui, lupta statului democrat popular
pentru lichidarea analfabetismului au fost determinante. 2. Crearea condiţiilor materiale : utilaj, tipografii, hîrtie, precum şi cadre corespunzătoare. In 1950 se montează prima rotativă la Casa Scînteii 1), iar în
1951 Casa ScîntPii este pusă parţial în funcţiune. 2)
In 1949, îndată după naţionalizare, existau editurile P.M.R„ Cartea Rusă, Edi+ura Academiei, ESPLA, AGIR, precum şi unele edituri
vechi : Universul, Forum ~;i edituri departamentale ale ministerelor.
1)
2)

Scînteia, 1951, 10 febr., p. 2.
Idem, 1951, 9 mai, p. 3.
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In 1965 funcţionau în Bucureşti 14 edituri cu 3336 salariaţi.')
In cadrul acestei noi etape, dezvoltarea editurii bucureştene s-a
tradus prin apariţia întreprinderilor editoriale cu un profil bine definit
în funcţie de obiectivele şi sarcinile de editură (carte politică, ştiinţifică,
literară etc.) şi, paralel cu fenomenul de dezvoltare cantitativă, creşte
rea calităţii cărţii. Aspectele destinului cărţii în ţara noastră în perioada
de care vorbim (adică din 1949 şi pînă în 1966) poate fi mai bine analizat urmărind realizările pe care le vom prezenta astfel: problemele·
legate de cartea politică, de cartea tehnică şi ştiinţifică, cartea de literatură şi artă,

I

In primii ani ai

revoluţiei culturale moşteneam o pregătire icieoa maselor, sub cerinţele etapei ce începuse. Rolul cel
mai important aşadar revenea editurii de carte politică. Infiinţată în
1944, editura P.C.R. (care în 1948 devine Editura P.M.R. şi apoi în 1952·
~ditura pentru literatură politică) în 20 de ani de activitate a tipărit
6. 700 de titluri în aproape 200 milioane exemplare 4), astfel : clasicii
marxism-leninii;:mului 200 de titluri, documente de partid 514 titluri,_
învăţămînt de partid şi de stat 450 de titluri, literatură politică de masă
600 de titluri ~te. 5)
Cîteva date sînt memorabile. La 5 mai 1957 începe pentru prima
oară în ţara noastră editarea operelor complete ale lui Marx şi Engels.
In 1958 se încheie prima ediţie a operelor complete Lenin, în 35 de
volume, cuprinzînd aproape 3000 de lucrări. G) O menţiune specială merită data de 2 aprilie 1955 dnd apare primul număr din revista Analele
Institutului de 5tudii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.lVLR..şi care îşi propune publicarea unor materiale cu caracter documentar
ce stau în frunt<'a acţiunii de clarificare a problemelor istoriei moderne
şi contemporane a României, a mişcării muncitoreşti şi a luptei P.C.R.
In prezent preocuparea colectivului redacţional al editurii este
îndreptată spre problemele economice ale construirii socialismului în
România, avînd în vedere - în primul rînd - publicarea unor materiale teoretice de viaţă de partid, literatură politică de masă, capabile
să lămurească şi să antreneze masele pentru cunoaşterea şi sprijinirea.
politicii economice a partidului.
logică şi politică

II

In literatura politică, în operele clasice ale marxism-leninismului·
în care fenomenele sociale sînt studiate cu toate legăturile lor şi în
toată complexitatea lor, cercetarea ştiinţifică, rolul ei esenţial în progresul omenirii ocupă un loc important. De altfel, noţiunea contemporană de cultură şi-a îmbogăţit uimitor conţinutul. Cartea ştiinţifică deDate puse la dispoziţie de Direcţia Generală de statistică.
Comunicat Agenţia română de presă din 28 mai 1966.
l5) Idem, din 22 iunie 1967.
6) Scînteia, 1958, 22 aprilie, p. 1.

3)
4)

334

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

vine, evident, o carte tot mai completă şi mai întinsă de cunoaştere a;\
uni versului.
In aceste condiţii crearea unor case de editură menite să pună"
la îndemîna specialiştilor opere tehnice şi ştiinţifice, este stringentă.
De aceea, încă din primii ani după naţionalizare, iau fiinţă Editura
Tehnică (1950) şi Editura pentru literatură ştiinţifică (1954). România
interbelică a fost o ţară cu un potenţial industrial scăzut şi cu o înzestrare tehnică, în toate tlomeniile, săracă. Aceasta a făcut ca să nu se
publice decît un număr mic de cărţi tehnice şi opere ştiinţifice cu un
tiraj extrem de redus. Iată cum s-a putut întîmpla ca în 1951 într-un
singur an, numai Editura Tehnică să publice scrieri într-un tiraj egal
cu cel al cărţilor tehnice editate în curs de 25 de ani, adică de la 1919
pînă la 1944. 7) Cu timpul, pe lîngă Editura tehnică au fost create o·
mulţime de edituri speciale : Agrosilvică, Energetică, Electrotehnică, iar
pe lingă Eciitura ştiinţifică redacţia medicală, arhitectură etc. S-a realizat într-o perioadă relativ scurtă editarea principalelor lucrări necesare formării, perfecţionării şi specializării cadrelor de ingineri, tehni..:
cieni şi muncitori cărora li se cerc o calificare din ce în ce mai înaltă
iar complexitatea tehnicii actuale şi timpul scurt de care dispun specialiştii pentru a o asimila, pretind existenţa unei cărţi ştiinţifice şi tehnice·
adecvată. După e:um reiese din statisticile ONU, în toată lumea se publică anual circa 200.000 de titluri tehnico-ştiinţifice. La acestea se·
adaugă un material de 10 ori mai bogat (8 milioane de articole publicate·
în cele 45 de mii de reviste de specialitate). Cunoaşterea şi valorificarea
acestui uriaş volum de publicaţii ridică probleme grele cu privire la
cele mai eficiente sisteme de documentare. Pornind de la aceste considerente, Editura ştiinţifică şi-a propus în 1963 editarea Dicţionarului.
tehnic poliglot, paralel cu dicţionare tehnice bilingve cuprinzînd între
100 de mii şi 1!50 de mii de termeni în fiecare limbă.
Editura 'Tehnică încă din 1957, continuînd unele tradiţii ale editării de enciclopedii şi dicţionare în ţara noastră, începe tipărirea primului volum al „Lexiconului Tehnic Român", conceput în 18 volume,
şi care va cuprinde în peste 13.000 de pagini, peste 70 de mii de termeni
(În 1965 a apărut vol. 15).
Perioada primilor 10 ani de activitate (1944-1954) a fost caracterizată de efortul de a mări numărul de tipărituri, de a înmulţi domeniile abordate. în ultimii 10 ani (1954-1964) editura a reuşit să pună
la îndemîna specialiştilor lucrări care adună roadele cercetărilor oamenilor noştri de ştiinţă şi tratate care deschid perspective în dezvoltarea
economiei noastre. Pînă în 1966 apar cărţi ca : „Din cuceririle ştiinţi
fice ale secolului XX", „Chimia, fizica şi matematica vieţii", „Economia
României 1944--1964", lucrări monumentale sub semnăturile savanţilor
români Emil Racoviţă, Ion Cantacuzino, Ştefan S. Nicolau, GheorgheMihoc ş. a.
Crearea în 1966 a Consiliului Naţional al cercetării ştiinţifice a
orientat munca de cercetare spre deslegarea unor probleme ale produc7) Bulletin d'Information, 1960, 25 martie, p. 3.
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ţiei, fapt ce se reflectă în recentele tipărituri sau în planurile de perspectivă ale t:diturilor de carte ştiinţifică. O simplă înşiruire de titluri
este concludentă : „Automatica şi telemecanica sistemelor energetice",
„Metode de analiză chimică şi fizică folosite în agricultură" etc.

III

In vastul complex de

preocupări

legate de formarea

conştiinţei

noi

ţara noastră, educaţia estetică se înscrie ca necesitate de primă importanţă. Presupunind o activitate complexă de formare a deprinderilor artistice şi de cultivare a gustului ea este făcută printre altele sau mai ales -- prin cartea de literatură şi cartea de artă.

în

In 1948 îşi începe activitatea Editura Tineretului, prima editură
în exc!usivitate literaturii pentru copii şi tineret.
Tot în acest an apar cărţile ESPL-ei (Editura de stat pentru literatură
şi artă) care printr-o decizie a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri de
la 1 ianuarie 1!:!61 se despartf' în Editura pentru literatură şi Editura
pentru literaturii universală.
Politica eclitorială în materie de carte literară s-a concretizat în primul rînd ln promovarea talentelor şi valorilor contemporane, în
al doilea rind în acordarea unui interes deosebit valorificării moştenirii
literare şi în al treilea rînd, în transpunerea în versiune românească
a patrimoniului !iteraturii universale.
Urmărind viaţa literară în ansamblul ei, editura poate interveni
eficient şi acti'' ca un stimulent al procesului literar. Intre 1948 şi 1962
ESPLA publică aproape 2000 c.e titluri de cărţi româneşti contemporane
în 36 milioane exemplare S) iar Editura Tineretului scoate peste 3000
de titluri în 60 milioane exemplare. 9) De remarcat că, dacă înamte de
l!:J44 tirajul unui roman de mare succes nu depăşea 3.000 exemplare,
azi ajunge pînă h 30.000 şi chiar 50.000 exemplare. Astfel în anii puterii
populare s-au publicat cărţi de literatură cît în 80 de ani sub regimurile trecute. 10)
Activitat<>a îndreptată spre valorificarea moştenirii literare se cuvine a fi integrată procesului mai larg, desfăşurat în aceşti ani, în care
el se constituie ca o latură a unei ample şi consecvente activităţi de
revalorificare a întregii culturi progresiste a trecutului.·
De la eliberare înccace. în materie de preluare critică a literaturii
creată de înaintaşi, în cataloagele editurilor nu există decît cu foarte
puţine excE·pţii opere valoroase care să nu fi beneficiat de atenţie.
Bilanţul însumînd pentru ultimii 10 ani peste 1000 de titluri într-un
tiraj ce trece de 2b milioane exemplare indică proporţiile acestei activităţi, mijloacele şi. forţt>le investite pentru difuzarea largă a tuturor
valorilor literare create cîndva în România. Valoarea şi intensitatea acestei munci de sistematizare şi explicare a literaturii noastre se concretizează în serii, colecţii :;,i ediţii separate, de diferite tipuri şi niveluri,
romanească d.~clicată

d) Contemporanul, 1962, 28 decembrie.
9) Comunicat A~entia română
lll) J3ulletin el' Information, 29

de presă, din 31 mai 1963.
august 1964.
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:prevăzute adesea cu aparat critic, monografii şi studii, în tiraje impo.sibil de realizat altădată. Cîteva cifre comunicate în decembrie 1966
-de Agerpres : Mihail Eminescu editat în ultimii 10 ani în 2.500.000 exemplare pe lîngă cele 115.000 txemplare scoase pe parcursul a 60 de ani,
adică pe perioada 1383-1944. 11)
Aspectul cantitativ al valorificării moştenirii culturale s-a împletit tot timpul cu reconsiderarea ştiinţifică a literaturii trecutului. S-a
aplicat cu perseverenţă ideea preluării critice a moştenirii literare,
iar rigoarea ştiinţifică şi subtilitatea interpretării în monografii ca
„Ion Creangă" de George Călinescu şi „Nicolae Filimon" de George
Ivaşcu, sînt date marcante.
In politica editorială din perioada analizată s-au făcut simţite şi
unele deficienţe : ritmul lent de elaborare şi tipărire a ediţiilor critice ;
intervalul mare dintre volumele unei serii ; apariţia sporadică şi nesatisfăcătoare a unor colecţii de documente şi bibliografii pe autori, reviste,
_periodice, multe ediţii neînsoţite de nici un fel de aparat eritic (note,
indice de nume, de~personaje, bibliografii etc.).
Trăsăturile ~re particularizează efortul de creaţie spirituală în
cei peste ,20· de ani de putere populară sînt numeroase. Intre ele se
<l.eosebeşte ca semn nou de cultură tendinţa de universalitate. Prin tra.ducerea unor orere capitale ca însemnătate, multe impecabile, şi toate
·sistematic iniţiate, s-a urmărit ca nimic din ceea ce este clasic
~sau contemporan exemplar, să nu lipsească cititorului de limbă română.
De la Homer si i)înă la scriitorii moderni - mergîndu-se azi cu lărgirea
iniţiativei pînă la creatori divergenţi faţă de idealul clasic nici o
·cultură naţională, antică sau contemporană, nici o direcţie estetică ori
cit de controversată, dar străbătută de suflu umanist, nu e absentă din
catalogul realizărilor sau din planurile de perspectivă ale E.L.U. Dacă
·scriitorii clasici români se bucură la comemorări de ediţii critice, monografii etc., nu mai puţină atenţie se acordă comemorărilor scriitorilor
·străini. Cu prilejul celui de-al IV-lea centenar Shakespeare, de pildă, s-a
·tipărit o ediţie bibliofilă cu 12 dintre cele mai reprezentative drame
:shakespeariene ~i un volum omagial de critică conţinînd însemnări şi
articole despre opera scriitorului englez semnate de mari gînditori, istorici şi critici literari străini şi români. Merită să stăruim asupra „Antologiei bilingve", în care ;;înt prezentate fragmente comentate din cele
mai ilustrative ~i ilustre creaţii dramatice din opera marelui englez.
·volumul se impune prin concepţia ştiinţifică a prezentării operei, a
textelor explicative şi aparatul critic cit şi prin valoatea literară a
traducerii şi reuşita grafică. E.L.U. a dat şi este pe cale să întregească
-o deschidere asupra culturii universale prin care spiritul public românesc să-şi reprezinte cit mai exact mişcarea ideilor în întreaga lume.
Un fenomen interesam !n producţia mondială de carte îl constituie
tendinţa de a se tipări tiraje uriaşe în ediţii ieftine. Dezvoltarea şi diver~ificarea producţiei editoriale a făcut să apară în toată lumea necesi11) Cifre globale stabilite pe baza unor
1ura penin!! literatură, sectia documentare.

informaţii

puse la

:22- c. 78U

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

dispoziţ.ie

:Je Erli-

337

tatea ol'ganizării sistematice a apariţiilor editoriale în tipuri de ediţii
definite ca scop, mod de tratare, tematică, format, preţ. E greu de închipuit o editură modernă care să nu-ş~ axeze activitatea pe colecţii
- acest resort de mare vitalitate şi perspectivă - să nu caute în permanenţă a-i ;tsigura continuitatea ascendentă şi a-i stimula posibilită
ţile. In editurile particulare fenomenul este rezultatul luptei de concurentă; în editurile socialiste tendinţa aceasta este rezultatul unei politici
culturale, al unei concepţii şi organizări.
Azi, aproape un sfert din producţia de carte din ţara noastră este
grupată în cele 65 de colecţii, dintre care 10 în limbile naţionalită\ilor
conlocuitoare ; iar faptul că 50% din tirajul total al apariţii<lor dintr-unan sînt înglobate în colecţii, ne dă măsura importanţei şi a influenţei
lor ca instrumente culturale. Majoritatea numărului de titluri reprezintă
lucrări cu nivel de popularizare şi mediu, ceea ce demonstrează destinaţia lor spre masele largi de cititori. Cel mai mare număr de colecţii
ţine de domeniul beletristicei (25) ; urmează ştiinţele sociale (9) ; tehnica
şi industria (cîte 7). 12)
Cele mai multe dintre colecţii au ajuns să cristalizeze o concepţie
editorială unitară şi au reuşit să se impună atenţiei cititorilor ş1 specialiştilor. In cele mai multe cazuri nivelul de tratare este unitar, aparatul ştiinţific (prefeţe, note, bibliografii) au un numitor comun, iar
frecvenţa este respectată ca element aproape definitoriu. Unele colecţii
şi-au dobîndit un binemeritat prestigiu, aşa cum este „Biblioteca pentru toţi", despre care Ion Agîrbiceanu spunea că „a fost pentru toţi
iubitorii de cultură pîine bună şi ieftină".
De o semnificaţie impresionantă este nevoia - devenită aproape
organică a maselor de cititori de a cunoaşte valorile spirituale proprii
şi ale celorlalte popoare, dorinţa de integrare într-un orizont de cultură în care poezia, proza, ştiinţa, istoria să-şi iradieze cît mai profund
substanţa. Subliniem un sens al totalităţii vizibil în preocupările cititorului actual. Aceasta invită cu atît mai mult editurile noastre la dezvoltarea acestor tipuri de colecţii de mare tiraj, ieftine, de calitate şi
într-o prezentare grafică conformă gustului omului modern .

•••
succintă trecere în revistă a cărţii româneşti deavem cu ce spori patrimoniul comun al umanităţii.
In întreaga lume producţia de carte a crescut de la circa 250 de mii
de titluri şi 2 miliarde şi jumătate exemplare în 1952 - la 350 mii de
. titluri şi 4 mili.arde şi jumătate exemplare în 1953 13) considerînd că
cifra anului 1962 rămîne constantă, pînă în 1972 cele circa 50 miliarde
. exemplare repre:dntă o cifră considerabilă.
Contribuţia românească la edificiul în continuu progres al spiritului omenesc a fost materializată în traducerile în 60 de limbi a peste

Chiar

monstrează

această
că

12) D. Trancă: Cartea în colecţii, Contemporanul, 1966, 9 dec., p. 1.
13) Stalistical Yearbook, Geneve, 1964, p. 12.
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in peste 47 de ţări. Editurile bucureştene încu 1285 firme editoare din întreaga lume. 1'•)
Stimularea creaţiei originale contemporane pe toate planurile, valorificarea moştenirii cultw·ale româneşti şi străine, dezvoltarea literaturii enciclopedice şi de informare ştiinţifică - principalele criterii în
concepţia editori.ală pe de o parte, politica de preţuri convenabile,
îmbunătăţirea prezentării artistico-grafice pe de altă parte, asigură o
bază reală atît producţiei cit şi desfacerii cărţii.
Dinamica numărului de titluri arată o creştere sistematică, con.:
stantă. In ultimil 10 ani editurile din Bucureşti au scos nu mai puţin
de 60 de mii de titluri. Remarcăm că dintre acestea cel mai mare număr (peste 20 de mii sînt destinate tehnicii, industriei, medicinei) apoi
ştiinţelor sociale (peste 15 mii), literaturii (peste 9000) ş.a.m.d. n)
Şi în privinţa tirajelor progresul este continuu, de la circa 50 m.ilioane în 1960 la circa 70 de milioane în 1965. In ultimii 10 ani s-au
tras aproape 600 milioane exemplare. Cifra este impresionantă prin ea
însăşi. Plenara Consiliului editurilor şi difuzării cărţii din mai 1966
sublinia că în 1967 numărul titlurilor va fi cu aproape 400 mai mare.
Dintre acestea eOO/o sînt creaţii originale.
Pentru perioada 1966--1970 volumul tipăriturilor va creşte astfel:
la titluri cu 16,57%, iar la exemplare cu 39,400/n. 16)
Cum însă producţia de carte nu este un lucru în sine, numai pentru a oferi material statistic şi prilejuri de comentare, în determinarea
unei imagini complete asupra funcţiei cărţii în civilizaţia şi cultura românească trebuie ţinut seamă de un element indispensabil şi anume :
efectul producţiei de carte, de fapt, asimilarea conţinutului şi influenţa
pe care acesta o exercită asupra societăţii noastre. Domeniul oferă un
cîmp uriaş de cercetare şi interpretare ce scapă studiului statistic. De
aceea încercăm să generalizăm, pe cît posibil, şi cit mai scurt datele
comunicate, stabilind cîteva concluzii :
In etapa revoluţiei socia1iste româneşti, editura bucureşteană este
unul din instrumentele prin care cultura se materializează devenind
eficace:
1. Transpunerea în fapte a unora dintre obiectivele majore ale
revoluţiei culturale determină structura, reprofilarea editurilor din capitală (după anul 1948) într-o retea specializată de unităţi.
2. Editura bucureşteană îşi aduce contribuţia în creşterea gradului
de instruire a populaţiei, în ridicarea nivelului de cultură şi educaţ~e

1400 de

lucrări răspîndite

treţin legături

complexă.

3. Pe un plan mai larg, editura bucureşteană conlucrează
ţinerea circulaţiei valorilor spirituale, la efortul gigantic de
a lumii cu cărţi folositoare, de îmbogăţire a zestrei de frumos a

la întrepopulare
omenirii.

H) Expoziţia „Ştiinţa în R.S.R ", Bucureşti, saln Dalles (oct.-dec. 1966).
15) D. Trancă, Cărţile lumii, Contemporanul, 1966, 25 noiembrie, p. 1.
16) Expoziţia „Ştiinta

în R.S.R.",

Bucureşti,

sala Dalles (oct.-clec. }\)66).
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RESUME

Le developpement des editions bucarestoises au COUTS des annees du pouvoir
populaire est un travail de synthese sur l'historique des cditions et de la politiqu~
editoriale entre lec; annees 1944 et 1966, en etablissant les etapes suivantes : periode
1944-1948 de democratisation des editions en general; periode 1948-1966 durant
laquelle les profils des maisons d'editions se contourent distinctement et sont
posees les bases de l'edition en tant que levier principal de la revolution culturel1e
en Roumanie.
Dans le cadre de chacune de ces etapes, les aspects les plus significatifs sont. :
le rOle du livre politique, l'importance de l'information scientifique, la mise en
valeur de l'heritage litteraire, le rOle .des collections et du livre de large et diversifiee information, le prestige du livre roumain au-delă des frontieres.
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DEZVOLTAREA CARTIERULUI

GIULEŞTI

DUPA 1944

de GH. VASILESCU

In lucrare? noastră anterioară despre cartierul Giuleşti 1) ţineam
subliniem importanţa monografiilor de cartier, pentru cunoaşb~rea
cît mai temeinică a istori('i oraşului Bucureşti.
Destinate a descifra multe probleme de amănunt, care, însumate,
ar proiecta un fascicul mai viu de lumină asupra întregii evoluţii a
Bucureştilor, asemenea monografii afirmam noi - urmează să surprindă toate etflpele de dezvoltare de-a lungul veacurilor, pînă la deplina afirmare din epoca noastră socialistă. 2)
In acest context, însuşi tabloul realizărilor edilitare, economice,
sociale şi culturale dintre anii 1944-1947, apare mai luminos şi mai
complet, din moment ce el este proiectat pe vechiul fundal istoric al
vieţii din oraşul care a fost Cetatea de Scaun a Ţării Româneşti şi este
astăzi capitala României Socialiste.
La sfîrşituJ studiului amintit, prezentam succint realizările efectuate în cartierul Giuleşti în anii puterii populare, arătînd că succesele
obţinute în transformarea oraşului le întîlnim şi în Giuleşti, cartier cu
un bogat trecut istoric.
Această acţiune de reconstrucţie şi sistematizare a Bucureştilor,
care nu se limitează la un singur cartier, nu face decît să ilustreze amploarea operei de modernizare a oraşului, începută cu atît avînt în anii
să

noştri.

începînd cu perioada 1948-1950, în majoritatea cartierelor Capitalei, s-au ridicat construcţii noi, s-au deschis bulevarde, au fost lăr
gite şi modernizate arterele de circulaţie.
Cu referire specială la cartierul Giuleşti, epoca actuală s-a manifestat printr-o intensă acţiune de dezvoltare a instituţiilor şi întreprinderilor existente în 1944, dar şi prin creaţii noi, care au schimbat strucl) Gh. Vasilescu, Din istoricul cartierului
:nu;;eografie, voi. IV, Buc., 1966, p. 147-166.
2) Idem.

Ciuleşti

în Materiale de istorie

şi
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tural această parte a oraşului. Amplasarea lucrărilor intreprinse creează
premise de lărgire şi adîncirea bazei şi pentru viitorul progres al acestui cartier, ajuns de pe acum a fi de nerecunoscut, faţă de aspectul ce-l
avea cu puţini ani în urmă.
De aceea, găsim necesar, ca între trecut şi viitor, între ceea ct!
reprezenta odinioară cartierul Giuleşti (aşa cum l-am descris în prima
noastră lucrare) şi ceea ce îi rezervă anii care vin, să-i surprindem stadiul
actual de dezvol~are cu coordonatele marilor realizări ale epocii noastre.
Acţiunea de reconstrucţie a cartierului Giuleşti a început în 1959,
cînd lucrările de modernizare au dat contur masiv realizărilor efectuate
pînă în prezent.
Dacă pîn~. în anul 1944, se' acorda mai multă atenţie înfrumuseţării centrului Eucureştilor, trebuie să arătăm că după această dată s-a
imprimat un ritm egal de dezvoltare întregii arii a Capitalei, creîndu-se
„centre de interes" în fiecare din vechile cartiere mărginaşe, pentru a
lichida contrash1l dintre centru şi periferie, construindu-se astfel noi
zone urbane şi de confort pentru toţi locuitorii oraşului.
Aşa au răsărit din iniţiativa Partidului şi prin efortul unit al
Sfatului popular al oraşului Bucureşti, al proiectanţilor. al constructorilor, marile ansambluri de blocuri din Drumul Taberii, Balta Albă, de pe
lacul fostei groape Floreasca, de pe şoselele Ştefan cel Mare şi Mihai
Bravul, din Vatra Luminoa<>ă şi str. Maior Coravu, din Calea Ferentari,
din bulevardul !>ieptănari, din noile cartiere Scînteia, Jiul, Niţu Vasile
şi Berceni Sud, din fosta groapă Tonola (cu complexul Circului de Stat
şi noile blocuri), din calea Griviţei, din noua Piaţă a Palatului Republicii,
de pe şoseaua Giurgiului şi şoseaua Olteniţei, bulevardul Dinicu Golescu,
bulevardul Armata Poporului (Militari), Obor, Bucureştii Noi, Colentina etc.
Odată cu transformarea radicală a Căii Griviţei, care în locul micilor clădiri şi al ruinelor lăsate de bombardamente, a căpătat prin
noile blocuri înfăţişarea unei mari artere de metropolă modernă - au
început şi transformările cartierului Giuleşti.
In cadrul acţiunii de reconstrucţie şi sistematizare a cartierului, un
loc de frunte s-a rezervat construcţiilor de locuinţe menite a găzdui
în cadrul unui confort modern, populaţia cartierului.
Opera de reconstrucţie a acestui cartier, în cadrul planului de sistematiza.re a Capitalei, cunoaşte următoarele puncte de reper : Podiul
Grant, Şoseaua Cringaşi şi bulevardul nou creat spre Sud-Sud-Vest.
Dar realizările edilitaro-urbanistice, cunosc o arie şi mai vastă,
cuprinzînd şi vechile sate Giuleşti Sîrbi şi Giuleşti Sărindar, pe care
nu le putem ignora nici în această prezentare a realizărilor actualei
gospodării a Sfatului popular al ora•;;ului Bucureşti şi a celui raional
16 Februarie. Pr~iectul de sistematizare afectează o zonă de circa 110 ha.,
împărţită în patru mic~oraioane, ce vor cuprinde în final un număr
de 36.000 locuitori în hoile blocuri. 3) Reconstrucţia a fost programată
pe mai multe etape.
3) Arhitectura, 1961, Nr. 6 (noiembrie-decembrie).
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,
tn primele două etape au fost construite peste 4000 apartamente,
,Pintre care 2343 în blocuri cu parter şi patru etaje, iar 1740 apartamente
ţn blocuri cu şapte etaje. 4)
I
ln jurul fostei Gropi a Lăptarului au fost ridicate blocuri cu patru
·etaje, iar o parte din terenul utilizat de vechea fabrică de cărămidă
~n suprafaţă de circa 8 ha, a fost transformată într-un frumos parc.
i
Suprafaţa pe care s-a clădit pînă în prezent în cartierul Giuleşti
fSte de 314.143 mp.
Apartamentele sînt în marea lor majoritate de două tipuri : cu
ţiouă şi trei camere, plus dependinţele necesare. Au fost realizate în
. nsamblu şi cîteva zeci de garsoniere. Toate apartamentele cu balcoane
feră blocului un aspect plăcut, o imagine plină de prospeţime.
Astăzi, cele trei sectoare de administraţie locativă (I.A.L. 7, 8,
i 9), gospodăresc un total de 64 blocuri cu 4087 apartamente, în care
înt confortabil adăpostite 5500 familii, cu un număr de circa 15.500
o catari.
'
Un număr de 1741 apartamente sînt în 18 blocuri cu 8 nivele
in sectorul I.A.I... 7. Alte 626 apartamente formează lotul celor 12 blocuri
in sectorul I.A.L. 8, iar sectorul I.A.L. 9 administrează 1720 apartamente din 38 blocuri cu 4 nivele.
Dar noul în cartierul Giuleşti poate fi sesizat nu numai în siluetele modernelor blocuri de locuit, ci şi în construcţiile industriale şi
~ocial-cul turale.
,·
Deşi cartierul Giuleşti nu face parte din zonele industriale ale
apitalei, totuşi şi aici se întîlnesc cîteva întreprinderi importante, unele
in acestea fiind înfiinţate in anii noştri, iar o ultimă categorie cuprinînd vechi într·2prinderi care au fost structural schimbate şi mo.dernizate.
Alte întreririnderi care la data naţionalizării (1948), nu mai corespundeau noilor necesităti au fost desfiinţate, clădirile lor fiind afectate
unor scopuri m::ii utile, cwn a fost de pildă fabrica de textile „Oltenia",
al căret local a fost reprofilat pentru funcţionarea unei şcoli profesionale.
Ritmul de dezvoltare rapidă a cartierului ar fi impus, poate, ~i
:amplificarea reţelei lui economice, prin crearea mai multor obiective
industriale.
Lipsa de spaţiu (cartierul fiind strangulat între şoseaua Giuleşti şi
liniile ferate ce pornesc de la Gara de Nord şt Gara Bucureşti Basarab),
prezenţa unor mari depozite C.F.R. şi de combustibil, a stadionului
. „Giuleşti" care ocupă o treime din şoseaua Giuleşti, au limitat mult
-posibilităţile de amplasare a unor noi puncte industriale pe această
arteră. Cu toate acestea, în cartier au fost construite noi întreprinderi,
. profilul şi amploarea lor ţinînd cont de existenţa blocurilor de locuit.
. Astfel, s-a creat în 'Ultimii ani un depou I.T.B. (pe şoseaua Giuleşti
nr. 250), unde îşi găsesc adăpost vagoanele de tramvai de pe liniile 3

~

~

4)

Petre Dai.::he, .4specte din

rec<mstrueţia

oraşului

Bucureşti,

Buc.,

196~.
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şi 11. Cei 400 muncitori contribuie la repararea şi întreţinerea vagoanelor.
Intreprinderea „Ascensorul", creată pe locul unui vechi atelier pentru lucrări de telecomunicaţie, a luat în ultimii ani o dezvoltare corespunzătoare ritmului construcţiei de blocuri, în vederea utilării acestora
cu lifturile necesare, pe care le fabrică şi montează.
Vechea fabrică de sticlă de pe str. Drumul la Roşu nr. 1, care·
funcţiona înainte de 1944 cu 20 muncitori, a primit astăzi o nouă dezvoltare, pentru a putea realiza diferite sortimente : sticle de bere, butelii, sticle pent:·u esenţe, sidol şi albăstreală, ţeavă de sticle pentru
eprubete, fiole pentru benzină (umplute pe loc), tuburi pentru alte
întreprinderi etc.
Pe şoseaua Giuleşti 190, s-a înfiinţat întreprinderea „Victoria chi-·
mică" pentru fabricarea de obiecte din material plastic. Circa 80 muncitori, lucrînd în trei schimburi, realizează tuburi P.V.C. şi profile, bătă
toare de covoare etc. Intreprinderea pentru irigări „Grupul 3 şantiere"
(T.C.T.F.) şi-a amplasat în Giuleşti Sărindar, str. Drumul Săbienilor
Nr. 24-26, garajul care utilizează mîna de lucru a peste 100 muncitori. i
Factor important în alimentaţia populaţiei, unităţile comerciale·\
au fost şi ele în atenţia edililor oraşului. Unităţile deschise aici, ca de·
altfel în toate cartierele oraşului, permit nu numai o deservire civilizată a cumpărătorilor, dar sînt înzestrate şi cu magazii pentru păstra
rea mărfurilor.
'
O mare şi modernă piaţă acoperită a luat fiinţă în centrul noilor·
ansambluri de locuinţe.
.
Trei complexe comerciale, cu magazine alimentare, cofetărie, far-/
macie, textile, aprozar, carne, pîine, librărie, frizerie, spaţii pentru C.E.C.1
poştă şi telefon, formează prin marile lor vitrine luminate fluorescent,..\
prin mobilierul modern cu care sînt dotate, un ansamblu de un minunat I
efect urbanistic, imagine ce nu suportă comparaţie cu modestele prăvălii
de odinioară.
I
Pe de altă parte, U.C.E.C.O.M.-ul a luat iniţiativa creării unor noi I
centre de deservire, spre a răspunde şi mai operativ, cererilor populaţiei din Giule13ti. 5)
Au fost construite şi finisate clădirile necesare pe o suprafaţă de
i.OOO mp. în care au fost amenajate unităţi de : confecţii de îmbrăcă
minte, de încăltiiminte la comandă şi de reparaţii, unităţi de tricotaje,
ceasornicărie-bijuterie, mobilă şi tapiserie, foto-studio şi reparaţii de
obiecte. metalice de uz casnic. Toate acestea întregesc cadrul acestor unităţi comerciale de mare utilitate pentru populaţia cartierului Giuleşti..
Pe strada Butuceni şi la punctul Prunaru s-a început, în luna
iunie 1967, construirea a două noi complexe comerciale. Primul va cuprinde magazine pentru mercerie, parfumerie, sifoane şi un bufet. In
cel de al doilea vor fi amenajate : un magazin alimentar cu autoservirer
unul pentru legume şi fructe, centru de răcoritoare, de sticle şi tutungerie, loto-pronosport, care vor fi date în folosinţâ în curînd.
1
\

5) Informaţia Bucureştiului, 1967, Nr. 4520 (1 Aprilie.)
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Obiective social-culturale, dintre care unele depăşesc prin imporlimitele cartierului, au fost supuse şi ele operei de modernizare.
Opera de reconstrucţie şi amplificare a vechilor instituţii a cuprins şi Institutul de Seruri şi Vaccinuri „Dr. Pasteur".
De la modestul rol pe care-l îndeplinea în. 1908 (anul înfiinţării
sale), preparînd la început cîteva seruri şi vaccinuri 6), institutul carea căpătat în 1921, numele marelui savant Pasteur, a evoluat, an de an,
atît ca număr al sortimentelor produse cît şi ca dotare şi clădiri.
Acestea rămăseseră totuşi insuficiente faţă de ritmul de dezvoltare imprimat de puterea populară, astfel că în 1950 s-a clădit un nou
local în şoseaua Giuleşti, în imediata apropiere a secţiei de pestă porcină
şi a celei de seruri umane. Noul institut, cu patru etaje şi două subsoluri, a fost dotat cu aparatură modernă la nivelul tehnicii mondiale,
spre a răspunde astfel cerinţelor de impetuoasă dezvoltare a sectorului
zootehnic din zilele noastre. In 1959 s-a creat o secţie de febră aftoasă,
cea mai modernn secţie a institutului.
Prin aceasta nu a mai fost nevoie să se importe şi ultimul produsbiologic, cu care lara noastră era încă tributară străinătăţii.
După alţi trei ani (1962) Institutul Pasteur fuzionează cu „Institutul de patologie şi igienă animală", sub numele de „Institutul de cercetări veterinare şi biopreparate Pasteur", devenind astfel forul superior
de cercetare în domeniul medicinei veterinare şi singura instituţie producătoare de produse biologice (materiale) necesare diagnosticului şi
profilaxiei bolilor animale.
O operă constructivă de atît de vaste proporţii, reclama, simultan,
mărirea capacităţii de aprovizionare cu apă şi canalizare.
A fost ne\'oie de c:onstruirea unei noi artere, pentru distribuirea
apei, realizată pe şoseaua Giuleşti. 7)
Alimentarea cu apă este asigurată astăzi printr-o staţie de preparare complet2 cu două puţuri de adîncime. Pentru a răspunde nevoilor
de canalizare, în anul 1957 s-a început construirea marelui canal colector care porneşte de la Institutul Pasteur (cu secţiunea de 2,40/1,65 m)
trece prin şoseaua Giuleşti la Regie, pînă în Splaiul Dîmboviţei, la
Grozăveşti. La el s-a racordat şi canalul care vine de la „Casa Scînteii"
prin str. Mesieacănului. De asemenea, pentru nevoile crescînde de alimentare cu energie electrică s-a creat şi un punct energetic propriu.
lncălzirea centrală, realizată iniţial prin uzina termică, a fost trecută
apoi la sistemul de termoficare.
In ceea ce priveşte pavarea cartierului, se realizează în 1961,
30.000 m 2 pavaje asfalt, atît în jurul blocurilor cît şi în parc. B) Valoarea
totală a investiţiilor era calculată în acel an (1961) la 128.350.000 lei.
Pe planul activităţii culturale din cartierul Giuleşti s-au făcut paşi
uriaşi în ultimele două decenii şi prin dezvoltarea pe o treaptă sutanţă

6)

Indreptar pentru folosirea

produselor

1965, p. 5.
7) Florian Georgescu, Al. Cebuc
J9GG, p. 104.
h) Arhitectura, 1961, nr. 6.
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~perioară a Teatrului
·reatrul Giuleşti.

muncitoresc C.F.R., care a luat acum numele de

Acest teatru, începînd cu stagiunea 1946, şi pină în 1965, (cind
a intrat în reparaţii şi transformări capitale), a reprezentat peste
100 premiere cu peste 5.000 spectacole, care au atras peste 2.500.000
.spectatori.
Dintre aceste premiere, 40 sînt piese din dramaturgia noastră
maţ.ională, începînd de la piesele lui Vasile Alecsandri şi trecind prin
I. L. Caragiale, George Ranetti, Victor Eftimiu, Liviu Rebreanu, George
.Mihail Zamfirescu, Victor Ion Popa, Alexandru Kiriţescu, Mircea Şte
fănescu, V. Luca, Tudor Muşatescu, şi ajungînd la Paul Everac, Aurel
Baranga, Ştefan Berciu, Ernest Maftei, Ştefan Iureş, Nicuţa Tănase,
Dan Tărchilă, Dorel Dorian, Lucia Demetrius, Vintilă Rusu Şirianu,
Radu Miron, Ştefan Tita, Suto Andras, Alexandru Şahighian, etc.
Dintre clasicii străini au fost reprezentaţi : Plaut, Shakespeare,
.Ben Jonson, Goldani, Fr. Schiller, Lev Tolstoi, N. Gogol, Mariveaux,
Eugen Scribe etc.
Iar dintre dramaturgii moderni : Bertholt Brecht, R. Scherwood,
Paul Achard, A. N. Ostrovschi, C. Simonov, Al. Korneiciuc, Arbuzov,
Eduardo da Filippo, N. Pogodin, Federico Garcia Lorca etc.
Regizori de renume ca: Ion Şahighian, Aurel Ion Maican, N. Massim
.etc. au pus în scenă piese mult apreciate de public. 9)
Proiectat de la început ca un aşezămînt de cultură pentru popor,
.„Teatrul Munictoresc," a reuşit în cei 20 de ani de activitate, să devină
·cu adevărat, un îndreptar artistic pentru educarea gustului maselor,
creînd contingente noi de spectatori şi ridicind talente proaspete din
masa celor 190.000 ceferişti 10).
Prin sprijinul dat de munca Sindicatelor C.F.R. si Consiliul Central
al Sindicatelor proiectul care părea multora o utopie, a devenit realitate,
ce nu mai poate fi despărţită de viaţa artistică a cartierului Giuleşti, rl
masei de muncitori C.1'„.R, a Capitalei, ca şi a ţării întregi.
Semnificativ este faptul că nici în timpul marilor lucrări de renovare a clădirii şi a sălii, teatrul nu şi-a încetat activitatea, continuînd
:să dea, fără întrerupere, spectacole pe scenele celorlalte teatre din
Capitală şi organizînd numeroase turnee în provincie.
In acest cartier s-a construit şi o modernă sală de cinematograf
·cu 600 locuri, unde se proiectează filme pe ecran lat.
De asemenea, un „Cămin cultural" cu sală de cinematograf a lu,at
fiinţă în Ciuleşti Sîrbi.
In cadrul actiunii de culturalizare a maselor au fost înfiintate
numeroase bibliote'ci populare dintre care amintim biblioteca de cartier nr. 23, care funcţionează din anul 1950, la început în fostul local
<lin Şoseaua Giuleşti nr. 36, sub denumirea „Constantin Mille",
fiind apoi instalată în noua clădire din Şoseaua Giuleşti nr. 146. De
la 1200 volume, cu care a pornit la început, astăzi biblioteca posedă
·clădirea

9)

Date culese din arhiva secretariatului literar al

C.F.R.
10) Scînteia, 1946,
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-un număr de 16.000 volume, primind zilnic şi 30 reviste şi ziare, care
-sînt cercetate de cca. 2.500 cititori anual, cu un număr de 48.000 lecturi
·-de cărţi şi reviste.
O altă bibliotecă, purtînd numele poetului N. Labiş, a luat fiinţă
în Giuleşti Sărindar, funcţionînd pînă în ultimul timp, pe lingă şcoala
:generală nr. 153.
Şi învăţămîntul public al cartierului adauge. pagini luminoase la
'istoria prezentată a Giuleştilor.
Pe linia traducerii în viaţă a dezideratului de transformare a culturii într-un bun al maselor populare, au luat fiinţă îndată după 23
.August 1944, un mare număr de şcoli elementare, şcoli generale, licee,
şcoli profesionale, punîndu-se la îndemîna tuturor copiilor, lumina ştiinţei
:şi a culturii.
Cadre didactice tot mai numeroase şi mai calificate îşi îndeplinesc cu pasiune nobila misiune de a creşte şi a educa tînăra generaţie
în spiritul înaltelor idei ale socialismului, în spiritul dragostei faţă de
învăţătură, muncă, patrie. Strădaniile lor sint tot mai rodnice şi datorită condiţiilor materiale cl.e care dispune şcoala de azi.
Un bogat material instructiv - didactie, laboratoare bine înzestrate, vin în sprijinul procesului instructiv-educativ şi îi măresc
·eficienţa. 11)

Asemenea localuri de şcoală au fost înălţate rînd pe rînd şi în
·cartierul Giuleşti.
Astfel, după construirea blocurilor a fost ridicată clădirea noului
liceu nr. 25, care posedă în prezent 37 săli de clasă, cu un număr de
1.332 elevi la cursurile de zi şi 420 elevi la cursurile serale. Liceul, avînd
un corp didactic de 80 profesori, este dotat cu cabinet medical şi stomatologic, precum şi cu 2 laboratoare (unul de fizica şi altul de chimie).
Are o bibliotecă model de cca. 2.000 volume, o sală de expunere a materialului didactic, un cabinet medical.
In anul 1953, s-a construit pe Şoseaua Giuleşti nr. 68, noul local
de şcoală nr. 163, cu un număr de 16 săli de clasă, în care învaţă 600
·elevi. Corpul didactic este compus din 15 profesori şi 8 învăţători.
Odată cu ridicarea blocurilor pe noul bulevard al „Constructorilor", a fost înălţat localul şcolii nr. 166, cu 24 săli de clasă, laboratoare de fizică şi chimie, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, terenuri de sport (volei, baschet, handbal şi patinoar). Şcolii i s-;i
afectat şi un teren pentru experimentarea culturilor de cereale, zarzavaturi şi legume.
A fost refăcut în acest timp şi localul Şcolii generale nr. 162
·din Şoseaua Giuleşti nr. 234 (Copşa Mică), construit în anul 1935.
Şcoala are în prezent 21 săli de clasă, totalizînd un număr de 650 elevi,
·cu 17 profesori şi 10 învăţători. Este dotată cu bibliotecă, laborator,
cabinet medical.
11)

Raionul „16 Februarie" in plin avint, Buc., 1965, p. 27.
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In şoseaua Giuleşti nr. 7, funcţionează Şcoala generală nr. 168T
care împreună cu a doua clădire din str. Alizeului nr. 9, însumează
23 săli de clasă. Şcoala este înzestrată cu bib1iotecă, cabinet medical.
Un număr de 18 profesori şi 11 învăţători asigură şcolarizarea celor
700 elevi.
Un alt local de şcoală cu clasele I-V, funcţionează pe str. Tabla
Buţii nr. 60. Cele 19 clase paralele (4 clase I-a şi cîte 5 clase a II-a,
a III-a şi a IV-a), concentrează un număr de 678 elevi şcolarizaţi de 19'
învăţători.

In Giuleşti Sîrbi a fost construit de curînd, pe lîngă vechea clădire
a şcolii 161, un nou local cu 8 săli de clasă şi laboratoare. Un număr
de 8 profesori şi 4 învăţători asigură instruirea celor 320 elevi ai acestei
şcoli. Tot aici a mai fost înfiinţată o grădiniţă cu orar redus, nr. 80.
ln Giuleşti Sărindar, pe drumul Săbărenilor nr. 21, a fost construit
în 1960, noul local al Şcolii generale nr. 153, care funcţiona pînă atunci
într-un local necore5punzător. Şcoala posedă acum laboratoare de fizică
şi chimie, cabinet medical, bibliotecă, săli de proiecţie pentru aparat de·
16 mm, atelier de tîmpliirie şi lăcătuşerie, constituind una din mîndriile
acestei îndepărtate părţi a Capitalei.
Populaţia şcolară de '.i53 elevi, este repartizată în 16 clase paralele, sub conducerea a 22 cadre didactice (4 profesori şi 18 învăţători.
In curtea şcolii a fost amenajată şi o bază sportivă cu terenuri de
atletism şi gimnastică, de volei, baschet, handbal.
O deosebită atenţie a fost acordată în aceşti ani şi pregătirii viitoarelor cadre de tehnicieni.
Aistfel, fosta „Şcoală profesională auto", înfiinţată în 1942 pe
lingă atelierele de montare a materialului rulant, a fost mărită şi restructurată de către Ministerul Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene.
Şcoala profesională de ucenici auto dispune astăzi de 30 săli de
clasă (25 pentru elevii cursului de 3 ani şi 5 pentru maiştri), cu secţii
de tinichigerie auto, mecanică de aviaţie şi tehnică auto.
In prezent la cursurile de 3 ani sînt înscrişi 904 elevi, iar la cele·
serale 138 viitori maiştri. Un corp de 38 profesori asigură pregătirea
acestor cadre de tehnicieni. Toţi elevii au îmbrăcămintea şi masa gratuite, iar la 200 de curnanţi li se asigură şi cazarea în căminul propriu
din Calea Griviţei. Elevii .,,din anii II şi III fac practică la diverse unităţi de specialitate din Capitală.
In şoseaua Giuleşti nr. 10, a fost înfiinţată ,.Şcoala profesională
de căi ferate", care funcţionează astăzi cu 16 clase, avînd cursuri de·
3 ani. Aici se pregătesc lăcătuşi mecanici pentru vagoane, lăcătuşi mecanici pentru instalaţii mecanizare-centralizare, pentru locomotive Diesel,
electricieni pentru instalaţii de lumină şi forţă.
Un număr de 556 elevi sînt pregătiţi pentru muncile calificate
la C.F.R., avînd cămin, masă, uniforme şi manuale şcolare gratuite.
In 1966, a luat fiinţă, tot în şos. Ciuleşti 10 şi Liceul industrial
de căi ferate. Aici se pregătesc viitoarele cadre de tehnicieni pentn'
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:semnalizare, centralizare şi bloc-linie C.F.R. Şcolarizarea este de 5 ani,
<lupă absolvirea cursului elementar. Corpul profesoral este selectat de
Ministerul Invăţămîntului, iar administrarea aparţine Ministerului Căi
lor Ferate.
Tabloul realizărilor din Giuleşti, efectuate în ultimii ani, nu ar fi
complet dacă nu am aminti, fie şi succint, despre asistenţa sanitară ş.i
sport. In anii puterii populare, s-a acordat o deosebită grijă acţiunii
sanitate în rîndul populaţiei.
Spitalul de femei Giuleşti funcţionează în actualul local, din anul
1940. Astăzi spitalul posedă trei secţii : secţia de ginecologie, secţia de
obstetrică şi secţia de noi născuţi, cu un total de 220 paturi şi 192
personal dintre care 18 medici. Lîngă blocul turn, în localul nou construit, a luat fiinţă în 1962, „centrul stomatologic" pendinte de policlinica Colţea--Basarab. Centrul cuprinde 5 cabinete dentare, 3 laboratoare tehnice şi un cabinet radiologic.
Un număr de 45 persoane - 5 medici, 6 studenţi şi restul cadre
auxiliare tehnice - asigură tratamentul tuturor pacienţ.ilor repartizaţi
acestui centru.
ln continuarea complexelor comerciale s-a construit dispensarul
„Giuleşti Ulmi", pendinte tot de policlinica Colţea-Basarab şi care
cuprinde : 4 circumscripţii pentru adulţi, 4 circumscripţii de pediatrie,
un cabinet de stomatologie, o secţie centrală de sterilizare. Cei 40 de
salariaţi asigură consultaţii pentru circa 3000 pacienţi pe lună.
Un alt dispensar, pe str. Cîmpulung, asigură consultaţii bolnavilor
din circa 219, cite 30-35 pe zi.
In Giuleşti Sîrbi funcţionează circa sanitară 224, unde se dau
consultaţii pentru pacienţH din această parte a cartierului.
Pentru ridicarea nivelului cultural, dar şi pentru întărirea fizică
a locuitorilor cartierului, organele de partid şi de stat au înţeles să dea
o mai mare extindere activităţii vechii „Asociaţii generale sportive 5i
Culturale". înfiinţată în 1923, ca urmare a cererii lucrătorilor c.f.r.-işti
din acel timp. Această asociaţie îmbrăţişase în 1931, activitatea tuturor
celor 31 grupări din întreaga tară, constituind „Biroul central al Asociaţiilor sportiva-culturale C.F.R. (B.A.S.C.-C.F.R.) cu secţiile existente
atunci : turism, tenis, scrimă, ciclism, şah, lupte, box (ace9.Sta din urmă
cu peste 300 elevi). Printre fruntaşii secţiei de box trebuie amintiţi :
Lucian Popescu, triplu campion european, (la categoriile muscă, cocoş
şi pană), Mihail Fulea, Gh. Covaci. Constantin Minoiu, I.
Lungu,
N. Carota, Ilie Petrescu, D. Iordănescu. Dintre luptătorii de „greco-romane", s-a afirmat Baty Valentin, care şi astăzi activează ca antrenor
la clubul C.F.R. Timişoara.
Secţia de ciclism a recoltat şi ea în trecut mari succese, avînd
campioni ca: Tănase Ignat (fond), N. Crihălmeanu. Ion Mironescu,
Ervant Nothardian, Gh. Hapciuc etc. La atelierele Griviţa a luat fiinţă
în 1932 secţia sporturilor de iarnă, cu cele două echipe, „Rapid" ~i
„Excelsior" evidenţiată prin boberii Nicu şi Ion Purcărea.
După alţi doi ani (în 1934) iau fiinţă secţiile de volei şi baschet.
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Din anul 1930, a început şi linia ascendentă a echipei de fotbal,..
care este promovată în categoria I-a seniori, ca apoi în 1931-19:32'.
să treacă la categoria I-a onoare, unde termină pe locul II. Ajunsă în
divizia naţională A, echipa F. C. Rapid debutează, aici, cu o senzaţională
victorie asupra campioanei ţării „Ripensia", cu care va alterna cîtva
timp locurile I şi II.
Echipa feroviară a întreprins şi turnee în Iugoslavia, Ungaria„
Franţa şi Luxemburg. Activînd pînă în 1944 sub egida „Casei Muncii
C.F.R.", echipa F. C. Rapid intră după 23 August 1944, sub îndrumarea
„Uniunii sindicatelor C.F.R.;'.
Din 1944 pînă în 1958, Asociaţia sportivă „Locomotiva" din Sindicatul transporturi şi telecomunicaţii, obţine remarcabile succese, atît
pe plan intern cît şi pe cd internaţional. Numai în 1949-50 Asociaţia
sportivă „Locomotiva". a cucerit 34 titluri de campioni republicani.
Acordîndu-se o deosebită preocupare şi sportului de performanţă,.
se creează la 1 Mai 1958, clubul sportiv „Rapid", care se transformă în
1960 în clubul „Griviţa Roşie", în care este inclusă şi echipa de fotbal.
In prezent, „Asociaţia sportivă" cuprinde 13 secţii : de atletism.
baschet, volei, handbal, popice, fotbal, box, sporturi nautice, nataţie,.
lupte, rugbi, polo şi haltere. Activează în aceste secţii 1050 sportivi,
dintre care mulţi au cucerit numeroase trofee internaţionale. Echipa
de fotbal a cîştigat campionatul anului 1966-67, dînd o mare satisfacţie·
miilor de sportivi giuleşteni. O altă echipă „Rapid C. F. Bucureşti"
activează în categori;:i C. Clubul sportiv Rapid numără 12 maeştri emeriţi ai sporturilor: Tinca Balaban şi Elena Lupescu (popice) ; Horaţiu
Nicolau, Aurel Drăgan, Davila Plocon, Mihai Grigorovici şi I. Ponova.
(volei) ; Ana Boţan, Elena Hedeşiu, Maria Constantinescu (handbal) ;
Gh. Pîrcălăbescu (rugbi) şi D. Macri (fotbal).
Alţi 35 maeştri ai sportului ilustrează prin comportarea lor diferite discipline ale clubului : Valeria Amzulato, Florica Lăpuşan, Cornelia Moldoveanu (popice); Radu Costinescu, M. Chezan, V. Pavel,
N. Mincev, Sonia Colceriu, Natalia Todorovschi, Daniela Golimaş (volei) ;
Anca Racoviţă, Eva Ferencz, Georgeta lvanovici, Maria Costache, Dorina Suliman, M. Chiraliu, H. Tursugean, Cristian Popescu, Radu
Popovici (baschet); Rozalia Hildegard, Roth şi Liviu Constantinescu:
(handbal) ; Ioana Petrescu, Voicu Roma, Aurel Raica, C. Bloţiu, Gh.
Stăncel (atletism) ; Nicoleta Bărbulescu, Mariana Drăgulescu, Ingrid'
Ungur, Cornel Rusu (nataţie); N. Georgescu, C. Dan, I. Langa, Ilie Greavu.
şi Ion Ionescu (fotbal).
Prin toată activitatea ce o desfăşoară, prin pasiunea depusă în
luptă de componenţii echipelor, ca şi prin dragostea cu care îi înconjoară inimoşii lor admiratori, sportivii de la „Rapid". se bucură de o·
notorietate europeană, înscriindu-şi numele la loc de cinste în numeroase competiţii europene.
In cadrul noului plan de sistematizare, în locul zonei rezervată.
pentru o cale ferată, s-a proiectat un bulevard nou, pentru a lega car-350
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tierul 16 Februarie-Giuleşti, cu cartierul uzinelor Grozăveşti-Semănă
toarea şi cartierul Crîngaşi. 12)
Intr-o primă etapă s-a realizat şi prin contribuţia muncii patrio-tice, circa 1200 m din acest bulevard cu o lărgime de 40 m (două fire·
de citculaţie de 6 m şi o zonă verde la mijloc).
Intre străzile Ruşetu, Doftănetului şi Sidefului, cu avizul C.N.E.F.S.,
a început în 1963 construirea prin muncă patriotică a unui grandios
stadion sportiv care este in curs de finisare.
Stadionul va avea un teren de fotbal, unul pentru atletism (pistă.
de alergare cu 7 culoare, 2 gropi pentru sărituri, teren pentru aruncarea greutăţii) 2 terenuri de volei, unul pentru baschet şi unul pentru
handbal în 7. In scurt timp vor fi construite tribunele şi vestiarele.
Va fi amenajat alături şi un vast teren de parcare, ce ,~a fi utilizat
iarna pentru patinaj. Stadionul a fost dat actualmente în grija „Uzinei:
de maşini electrice" de pe strada Vătafului. In campania anului 1964-65,
s-au început şi lucxările de asanare a bălţH dintre Giuleşti şi Crîngaşi.
Lucrările cuprind o zonă de 50 m lăţime şi 1 km lungime. S-a făcut un.
prim canal de scurgere de 150 m lungime. O platformă provizorie va_
fi afectată strandului. Pentru noile realizări urbanistice vor fi demolate casele de pe străzile Trestiei şi Căpitan Grozeanu, spre a se crea.
acolo spaţii verzi şi terenuri de sport.

•*•
Noile construcţii din cartierul Giuleşti, prin arhitectura lor
modernă, avînd ca dominantă linia orizontală, cu faţadele lor pastelate, cu logiile şi balcoanele expuse soarelui, ca şi prin încadrarea lor în
noua zonă verde ce s-a creat, nu numai că au alungat imaginea peri-·
feriei de odinioară, dar au reuşit să realizeze un peisaj urbanistic cu·
o bogată cromatică, oricînd comparabilă cu aceea a cartierelor centrale~
Ştergînd vechea graniţă dintre „mahala" şi aşezările din centrul
Capitalei, s-au pus astăzi în Giuleşti jaloanele unor viitoare dezvoltări
urbanistice şi edilitare, capabile să facă din acest cartier una dintre cele·
mai moderne şi plăcute părţi a Bucureştilor.
Şi procesul de transformare structurală a cartierului Giuleşti nu
este încă finit. El se află într-o continuă dezvoltare, ţ.inînd pasul cu
toată activitatea febrilă ce se desfăşoară pentru a asigura condiţii optime·
de viaţă, întregului nostru popor.
RESUME

Continuant u:-i livre anterieur („De l'historique du quartier Ciuleşti"), l'auteur
surprend Ies realisations edilitaires des annees presentes dans ce meme quartier
ou, parallelement ;iu developpement des anciennes institutions et entreprises, on a
construit de nouveaux objectifs d'interet general ; maisonsblocs pour logements,.
ecoles, entreprises industrielles, complexes commerciaux, complexes sportifs, institutions de culture, etc.
Toutes ces ri•alisations ont transforme la structure du quartier en lui conferant un aspect moderne et en creant des conditions meilleures de vie pour ses;
habitants.
12) Arhitectura, 1961,

nr. 6, (noiembrie-decembrie).
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PREZENŢE

ECONOMICE

BUCUREŞTENE

PESTE HOTARE
de

CONSTANŢA ŞTIRBU

Viaţa econcm1ca a B:1cureş1iului socialist are în general puţine
-cifre de comparaţ.ie cu situaţia de acum un sfert de veac ; iar dacă
privim problema prin prisma industriei exportatoare, elementele de
<omparaţie devin şi mai disproporţionate.
Naţionalizarea, şi apoi dezvoltarea planificată a economiei au
creat o situaţie care reclama alte probleme, alte obiective, alte categorii de cifre şi date. Ele reprezintă un proces istoric desfăşurat pe o
perioadă de peste două decenii care a transformat radical atît relaţiile
sociale şi politice cît şi baza economică a societăţii româneşti.
In aceşti ani ponderea industriei în formarea venitului naţional
şi a exportului a devenit precumpanitoare. Capacitatea de export a
României a crescut simţitor ; de pildă, conform datelor statistice, numă
rul ţărilor importatoare de utilaj rorr.ftnesc a crescut de la 4 în 1951,
la 40 în 1961 iar în 1966 la circa 60 1)
România exportă astăzi : utilaj pentru rafinării, utilaj chimic,
material rulant, utilaj electrotehnic şi agricol, garnituri de mobilă,
bunuri de larg consum, produse alimentare etc.
Bucureştii de azi, reflectînd avîntul întregii economii naţionale
are un profil şi un potenţial economic fundamental deosebit de Bucureştii anului 1938, anul celei mai mari conjuncturi din perioada capitalistă. Oraşul Bucureşti trimite pe pieţele străine articole cu o pondere
economică însemnată : elementele fundamentale ale unor întreprinderi
!ndustriale de mari proporţii, maşini gigantice şi agregate complexe.
Industria sa execută o variată gamă de comenzi din străinătate : de la
utilajul de rafinării pînă la instrumente muzicale, de la vagoanele cisternă pînă la cărţi, de la linii de ciment şi strunguri Carusel pînă la
confecţii şi tricotaje ş.a. Cantitatea de produse fabricate de industria
bucureşteană care a lunt calea exportului a înregistrat un ritm ascenI)

Cifrele ne-au fosl furnizate de

Secţia

de

conjunctură

export.
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a firmei

Maşini

dent. De pildă în 1965 era de 3,5 ori mai mare decît în 1959. In 1970
valoarea mărfurilor ce se vor expoda va fi cu peste 600/0 mai mare
faţă de livrările pentru export din anul 1965. 2) In 1966, 105 întreprinderi bucureştene livrau mărfuri în 57 de ţări ale lumii (23 din Europa,
1 7 din Asia, 6 din Africa, 3 din America de Nard, 6 din America de
Sud, 2 din Oceania.) 3) Sarcinile trasate de hotărîrile partidului pentru
dezvoltarea industriei au făcut posibile schimbări de la o etapă la alta
în structura comerţului exterior bucureştean. In anul 1967 din valoarea
totală a exportului 150/o deţine industria
constructoare de maşini,
35% industria uşoară, 220; 0 industria alimentară. In 1970 indm:tria
constructoare de maşini va deţine 390/o din exportul total, industria
uşoară 190/o iar cea alimentară 180/o. 4 )
O imagine mai exactă a răspîndirii produselor industriale bucureştene pe piaţa mondială se poate deduce din enumerarea principalelor
întreprinderi şi ramuri de activitate industrială care participă la
export. 5) ; Uzinele Vulcan livrează diferite tipuri de cazane cu aburi,
unităţi de pompaj, pompe de noroi, piese pentru utilaj petrolier, utilaj
pentru termocentrale, separatoare de gaze - în U.R.S.S., Republica
Populară Ungară, Republica Democrată Germană, Republica Populară
Albania, India, Republica Populară Cuba; Uzinele 23 August exportă
motoare Diesel de 700 CP, mori de ciment, utilaj pentru laminoare-ţevi,
prese hidraulice, vagoane cisternă, locomotive cu aburi în U.R.S.S.,
Republica Populară Cuba, Republica Populară Democrată Coreeană,
Republica Federală a Germaniei, India, Vietnam, Republica Populară
Chineză, Libia, Indonezia,
Republica Populară Bulgaria, Republica
Populară Polonă, Republica Socialistă Federativă Jugoslavia etc. Produsele Fabricii de m.aş1,ni unelte şi agregate - strungurile Carusel -sînt mult apreciate în U.R.S.S., Republica Populară Folonă, Republica
Democrată Germană, Austria, S.U.A., Brazilia, Republica Populară
Cuba, Republica Socialistă Federativă Jugoslavia, Republica Populară
Bulgaria; Uzinele Grivi.to. Roşie produc utilaj tehnologic pentm industria chimică şi prelucrarea ţiţeiului, cazane cu aburi tip CTF 1 solicitate în Republica Populară Bulgaria, Republica Democrată Germană,
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Federală a Germaniei, ;
Uzinele Timpuri Noi livrează diferite tipuri de motoare Diesel, compresoare de aer, prese pentru utilaj petrolier în Republica Democrată
Vietnam, Egipt, Republica Populară Ungară, Republica Socialistă Cehoslovacă, ·Republica Populară Cuba, Republica Democrată Germană ;
Uzinele Republica exportă utilaj pentru distilaţia atir..~sferică, burlane,
prăjini şi tubinguri pentru foraj în Republica Arabă Unită, Republica
2) Informaţia Bucureştiului,

nr. 3896 din 17.11.1966

şi

Direcţia

orăşenească

de

stati'itică Bucureşti.

3) 'Date

furnizate de

Direcţia orăşenească

de

statistică Bucureşti.

4) Idem.

5) Pentru întreprinderile producătoare de maşini ş1 utilaj industrial, pentru
utilaj electrotehnic, infonnatiile sint furnizate de Serv. plan al întreprinderilor
.Maşiniexport şi Industrialexport.
:23 -

'!. 7H~
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Populară

Cuba, Republica Democrată Germană ; Diferitele tipuri de·
pompe produse de Uzina de pompe din Bucureşti sînt acceptate pe pieţele din Republica Populară Albania, Republica Democrată Vietnam,
Republica Populară Polonă, Republica Popul'ară Cuba, Birmania, Libia.
Egipt; Uzinele Semănătoarea exportă semănătoare, cositoare, maşini
pentru împrăştiat îngrăşăminte etc. în Republica Populară Bulgaria,
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Cuba ; Peste }{)
intreprinderi bucureştene printre care: Uzitta de ma.~ini electrice, Uzinri
de mecanică fină, Fabrica de cabluri şi materiale electroizolante, UziPA
Automatica, Metaloglobus, Metram etc. cooperează cu uzinele Steagul
Roşu Braşov pentru producerea tractoarelor româneşti care sînt cerute
în 40 de ţări ale lumii.
Indrustria electrotehnică bucureşteană, ramură dezvoltată foarte mult
în ultimii ani este prezentă peste hotare prin întreprinderile Electromagnetica, ce livrează mărfuri în Sudan, Siria, Libia, Turcia, Grecia,
Iran, prin Uzina de 11-w.şini electrice Bucureşti care exportă în U.R.S.S.,
Republica Socialistă Cehoslovacă, India, Franţa, Thailanda, Irak, Italia„
Libia, Republica Federală a Germaniei, Ghana, Republica Democrată
Vietnam, prin Intreprinderea F,lectrotehnica cc execută comenzi pentru
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Cuba, India,
U.R.S.S., Uruguay, prin noua l.P.R.S. Băneasa cc exportă în India,
Republica Populară Polonă, Republica Socialistă Federativă Jugoslavia,
Franţa, Republica Democrată Germană,
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Cuba, prin Uzinele Electrofar care exportă
în U.R.S.S„ Republica Populară Cuba, Republica Socialistă Cehoslovacă,
prin Fabrica de cabluri şi materiale electroizolante care livrează în
U.R.S.S., Republica Democrată Germană, etc.
O serie de întreprinderi noi, de pildă : Fabrica de băi ş radiatoare
sau cea de· Armături neferoase ~i echipament metalic, execută comenzi
pentru Franţa, Italia, Liban, Iordania, Siria, Republica Populară Ungară,
Repllblica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară P.ulgaria, Ghana,
Sudan ; Uzina de anvelope „Danubiana" produce ea singură 500/o din
totalul producţiei pentru export a ţării în această ramură, livrind produse în peste 20 de ţări. 6)
Necesităţile economiei noastre în plină dezvoltare, resursele de
materii prime existente, au făcut să crească tot mai mult în aceşti ani
ponderea industriei chimice în totalul producţiei industriale.
Industria chimică - ce contribuie la dezvoltarea tuturor sectoarelor economice - a devenit în acelaşi timp o ramură din ce în ce mai
activă în dezvoltarea schimburilor comerciale externe ale ţării noastre.
Oraşul Bucureşti realizează cca 30% din producţia acestei ramuri, el
deţinînd o pondere însemnată şi în cadrul exportului. Astfel prin marile
fabrici de medicamente Fiola, Biofarm, Tableta, Galenica, noua Uzină
d€ medicamente etc. produsele ţării sint cunoscute ,în mai toate ţările
O) Cifrele privind exportul de produse chimice au fost
întrt'prinderea „Chimimport".
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globului, Capitala realizînd 50% din producţia de medicatnrnte pentru
export a ţării şi 20% din producţia de coloranţi. Printre fabricile de coloranţi care produc pentru export amintim : F-ca Color; F-ca
de lacuri şi vopsele, Jntreprinderea Getica etc. 7)
Industria lemnului a cărei producţie a crescut mult în ultimii ani
prin construirea unor combinate cu profil complex şi cu procese tehnologice avansate - cit şi prin modernizarea celor existente, asigură un
grad optim de prelucrare a lemnului, o gamă variată de sortimente şi
de o calitate superioară, cerute atît pe piaţa internă cit şi la export.
Combinatul pentru industrializarea lemnului de la Pipera îşi trimite
produsele pe pieţe diferite : U.R.S.S„ Anglia, Norvegia, Arabia Saudită,
Republica Populară Ungară, Libia etc„ alături de alte întreprinderi ca
Arta lemnului, Mobilă şi Tapiţerie sau Intreprinderea Heliade - producă
toare de mobilă stil - a căror piese sînt apreciate atît în Japonia cit
şi în Elveţia, în Israel sau Belgia, U.R.S.S„ Republica Federală a Germaniei sau Olanda, în S.U.A. ca şi în Franţa, în Italia sau Anglia etc. s)
In anul 1965 fabricile bucureştene de ţesături : Dacia, 7 Noiembrie, Intreprinderea pentru Industria Bumbacului, Intreprinderea Producţia
Bucureşti,
Unirea, Ţesătoria de relon Panduri, Mătasea
Populară,
Select, Borangicul, Ţesătoriile reunite, Flamura Roşie,
F-ca de Textile Griviţa, au livrat peste 25% din exportul nostru de
ţesături textile. Aceste produse s-au vîndut în Sudan, Republica Federală a Germaniei, Olanda, Libia, Irak, Republica Socialistă Federativă
Jugoslavia, Iordania, Ghana, Suedia, Norvegia, U.R.S.S„ Belgia, Japonia, Franţa. 9) Trebuie de asemeni amintită Fabrica de blănuri Republica,
care singură livrează 50°10 din prorlucţia pentru exportul de blănuri a
Republicii Socialiste România. F-ca de confecţii şi tricotaje Bucureşti,
unităţile UCECOM, Sîrguinţa, Muncă şi artă,
Avîntul îmbrăcămintei
şi unitatea Nufărul, livrează 95% din totatul de confecţii al ţării destinate exportului. 10)
..
Fabricile de tricotaje : Crinul, Tînăra Gardă, Tricotajul Roşu,
F-ca de confecţii şi tricotaje Bucureşti, F-ca Adezgo şi Fabrica de ciorapi asigură 700/o din producţia de tricotaje exportate de ţara noastră.
Cererea acestor produse este din ce în ce mai mare. De pildă
F-ca de confecţii şi trir.oto.je Bucure-şti exporta în 1959 - 1.465.000
confecţii. In 1965 aceiaşi fabrică livra peste hotare 12.000.000 confecţii şi
tricotaje. 11)
Deşi în producţia de încălţăminte exportată, Bucureştii deţine un
procent mai mic; fată de alte mari centre industriale din ţară ca Timişoara, Cluj sau Oradea. totuşi participarea Capitalei ne apare destul de
concludentă dacă avern în vedere aria largă de răspîndire pe piaţa
mondială. Incălţămintea fabricată de Uz. Dîmboviţa, este cerută în
Cifre furnizate de Intreprinderea Chimimport.
_
Materialul documentar extras dili documente)(' firmei Tennoforest-export.
Datele privind ind. textilă, de confecţii şi încălţăminte au fost furni3au~
de firma „Romanol:'xport".
7)
ii)
9)

10) Idem.

11) Congresul al /X-lea P.C.R„

Buc„ Edit.

politică,

I!J65, p. 236.
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S.U.A., Republica Democrată Germană, Republica Socialistă Cehoslovacă,
cea produsă de f-ca Pionierul în Anglia, Suedia, Republica Federală a
Germaniei, Libia, Sudan, Intreprinderea Flacăra Roşie livrează în
U.R.S.S., Republica Socialistă Cehoslovacă, Belgia, Republica Democrată
Germană, Sudan, Olanda, Anglia, Suedia, Ghana, Guiana Britanică, Trinidad, Austria, Fabrica Progresul construită acum 3 ani, execută deja
comenzi pentru Olanda, Sudan, U.R.S.S. Incălţămintea de cauciuc produsă de Uzinele Chimice Române este exportată în Libia.
Exprimînd orientarea politicii noastre economice spre o agricultură intensivă şi spre exportul a cit mai multe produse agricole prelucrate, .industria alimentară a Bucureştiului are asigurate debuşee
sigure pe multe pieţe străine. Condiţiile de sol şi climă precum şi ajutorul statului favorizează în Româ'1ia dezvoltarea viticulturii, legumiculturii, pomiculturii şi creşterea dP animale. O parte a industriei şi
în primul rînd cea bucureşteană, prelucrează aceste produse în cantităţi tot mai mari şi la un nivel calitativ superior, prin F-ca de produse
lactate, 1.1.S. Bucureşti de produse zaharoase, F-cile de uleiuri vegetale Muntenia şi 30 Decembrie, F-cil~ de conserve Flora şi Buftea,
Abatorul, Intreprinderea Antefrig etc. Unităţile agricole socialiste din
imediata vecinătate (G.A.S. Sabarul, Bragadiru, Afumaţi, Roşia sau
C.A.P. Popeşti-Leordeni, Otopeni, Dobroeşti etc.) 12) trimit produsele pe
trei continente.
Un alt capitol al exportului bucureştean, foarte bine cunoscut şi
apreciat în străinătate, îl constituie produsele de artizanat cu elemente
decorative naţionale (ceramică, covoare, obiecte de lemn, de uz casnic, bibelouri, jucării) realizate de cooperativele Arta populară, Arta
lemnului sau de Intreprinderea
Metaloglobus.
Cooperativa
.4.rta
'j)Opulară, de pildă, exportă cca 12-15% din producţia de covoare cu
motive naţionale şi o mare cantitate de covoare orientale apreciate în
Japonia, Noua Australie, S.U.A., Libia, Liban, Kuweit, Siria, Arabia
Saudită, în toate ţările Europei etc. 13)
Producţia de ceramică şi cărţi româneşti are o arie largă de ·răs
pîndire: în ţările Europei, Africei, Orientului Mijlociu, Asiei, Australiei şi S.U.A„ Canada, Argentina, ţările Americii Latine, în Noua
Zeelandă etc. Circa 89% din lucrările trimise peste hotare, sînt tipărite
în Capitala ţării. 14)
Amintim apoi F-ca de instrumente muzicale Doina cc>.re export"l
piane, chitare electrice, instrumente de suflat în Italia~ Olanda, Turcia,
Suedia, Republica Federală a Germaniei şi întreprinderea de discuri
Electrecord, care are o producţie anuală de 800.000. de discuri destinate
exportului etc.
Economia articolului nu ne permite să stăruim mai mult asupra
multiplelor aspecte ale dezvoltării industriei bucureştene destinată exportului. Schiţarea cu ajutorul exemplelor de mai sus, credem că este
t2)InformaţU

•:l)
14)
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luate de la Intrep. Prodexport şi Fructexport.
Date extrase de la firma pentru comerţ exterior „Cartimex".
Date extrase de la firma pentru comerţul exterior Cartimex.
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totuşi suficientă pentru a sublinia faptul
importantă în a5igurarea exportului.

că

Bucureştii

au o pon-

dere

Produsele româneşti între care se înscriu şi cP.le realizate în
Bucureşti, oglindesc avîntul economiei româneşti. Ele
se bucură de
multă apreciere în cca 100 de ţări cu care România socialistă întreţine
relaţii

economice şi schimburi comerciale. (Jn 1947 numărul acestor ţări
era mai mic de 30 15)
Potrivit datelor prezentate de firmele industriale pentru comerţul
exterior Maşinexport şi Industrialexport, România trimite în peste 60
de ţări ale globului ma5ini şi utilaje moderne produse de uzinele din
R.S.R. Odată cu livrarea acestor maşini şi utilaje, sînt trimişi şi o serie
de specialişti pentru montarea şi punerea în funcţiune a produsului
livrat. Dat fiind că o bună parte din marile uzine constructoare îşi au
sediul şi în Capitala ţ.ării, că aici sînt majoritatea institutelor de cercetare şi sediul ministerelor de resort, era firesc ca în asemenea cazuri să
fie solicitaţi şi specialişti din Bucureşti. Exemple pot fi numeroase. Vom
aminti numai cîteva: La Yemen, Provincia Gansu, (Republica Populară
Chineză) a intrat in funcţiune în 1959 o termocentrală construită cu
utilaj românesc. Grupul de specialişti români în frunte cu inginerul
Constantin Valentin de la Uzinele Vulcan au lucrat mai bine de 2 ani
de zile la montarea utilajului împreună cu tehnicienii chinezi şi un
grup de tehnicieni germani. 16)
In perioada 1962-1965 o serie de specialişti români printre care
menţionăm cercetători de h Institutul de proiectări laminoare, ingineri
şi tehnicieni de la Uzinele Republica, au lucrat în Republica Populară
Democrată Coreană la montarea şi punerea în funcţiune, la procesele
tehnologice ca şi pentru formarea personalului de exploatare al laminorului de ţevi de la Kan-Sen livrat de firma românească Industrialexport. 17)
In articolul „Industria românească de utilaj petrolier a înregistrat
mari progrese" publicat în revista „Engenharia Mineracao e Metalurgia"
care apare la Rio de Janeiro se sublinia că România se situează printre
cele mai importante ţări exportatoare de echipament petrolier. „Aceasta
- menţionează în continuare articolul - se datorează atît bogatei experienţe a specialiştilor români, cît şi creierii de întreprinderi specializate pentru producerea de instalaţii petroliEre pe care România le
exportă actualmente în peste 30 de ţări. Printre întreprinderile din
Capitală specializate în producerea
utilajului petrolier, menţionăm
Uzinele Vulcan, Griviţa Roşie, Uzinele 23 Auguet, Uzinele Republica etc.
Numeroase scrisori de mulţumire sosite din ţările în care Romilnia
livrează utilaj petrolier, conţin aprecieri asupra felului cum funcţio
nează utilajul, asupra modului în care specialiştii români au lucrat la
punerea. în funcţiune a instalaţiilor şi instruirea specialiştilor locali.
la) Informaţia Bucureştiului, nr. 4190/30.1.1967 şi Popişteanu C., Goldhame E.
Mărturii

16)
17)

despre România âe ieri .~i de azi. Ed. Ştiinţifică, Buc., 1964, p. 53.
România Liberă, '.H aprilie 1959.
Date furnizate de întreprinderea Industrialexport.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Fernando Perlingeiro Lavaquial de la firma Petrobr~.s - Brazilia - adresîndu-se firmei româneşti Industrialexport printr-o scrisoare
menţiona printre altele : „Dorim să mulţumîm specialiştilor români
pentru minunata lucrare pe care ei au făcut-o aici în zona Cormopolis." 19)
In multe cazuri specialistii rom.âni sînt deschizători de drumuri.
De pildă la Gauhati, oraş cu peste 500.000 de locuitori, din statul Assam
(India), situat pe malu! stîng al fluviului Brahmaputra, autorităţile
indiene au încredinţat specialiştilor români construirea primei rafinării
indiene din sectorul de stat. Aceasta este cea dintîi rafinărie construită
de ţara noastră peste hotare. 20 ) In Afganistan experţii români au forat
prima sondă din această ţară 21), iar în Birmania - la Chauk - a fost
montată şi ridicată prima instalaţie de foraj livrată de Republica Socialistă România 22). Pentru ajutorul dat· extinderii fabricii de ciment de
la Sînhori, subordonată Comitetului popular orăşenesc Phenian (Republica Populară Coreană), o serie de specialişti români au fost distinşi cu
ordinul Drapelul R.P.D. Coreene clasa a III-a şi medalia R.P.D. Coreea.
Printre aceşti reprezenhmţi ai României se numărau şi tehnicieni de
1a Uzinele Vulcan. 2;1 In majoritatea cazurilor odată cu lucrările de montare şi punere în funcţiune a utilajelor livrate, specialiştii români trimişi pentru acordarea existenţei tehnice, asigură şi instruirea personalului în exploatarea instalaţiilor. Numerosi specialişti români au fost
solicitaţi să întocmească lucrări de prospectare şi exploatare a petrolului,
minereurilor, gazelor, cărbunelui, pentru punerea în exploatare a zăcă
mintelor şi raţionalizarea producţiei.
Amintim în acest sens lucrările de prospecţiuni geologice întocmite
de echipa condusă de prof. dr. Grigoraş de la Facultatea de Geologie a
Universităţii din Bucureşti în Yemen şi R.A.U. 24 ), în Ghana echipa de
~eologi de la Intreprinderea de prospecţiuni a Comitetului Geologic a
atras pentru prima dată atenţia a8upra perspectivelor petroliere a unoI'
zăcăminte, ipoteză. confirmată prin descoperirile ulterioare. 25) Un alt
grup de cercetători de la Institutul pentru cercetări şi proiectil.ri geologice
pentru hidrocarburi din Bucureşti au lucrat în Indonezia. Geologii,
geofizicienii Nedelcu I., Duţescu P., Filimon T., Sieru E., Pal Liviu
de la I.P.G.G. din Bucuresti au elaborat în Birmania studii preliminare
şi prospecţiuni geologice privind punerea în valoare a zăcăminteloI' de
petrol şi gaze. 27 ) Oamenii de ştiinţă, ingineri, tehnicieni printre care
mulţi din Bucureşti au întocmit studii privind implantarea optimă a
fabricilor şi instalaţiilor, au făcut propuneri pentru modernizarea pro19) Date furnizate de Industrialexport - serviciul T 14.
20) Scînteia din 2::! mai 1957.
·
21) Agerpres - Ştiri interne, 24 noiembrie 1964.
22) Munca din 11 ociombrie 1964.
23) Scînteia Tineretului din 30. IV. 1960.
24) Datele au fost furnizate de Industrialexport, Serviciul T
25) Idem !?i Agerpres, Ştiri interne 24.Xl.1964.
26) Idem
27) Idem.
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·eeselor tehnologice, pentru creşterea productivităţii, extinderea şimoder
uizarea instalaţiiJor existente. In 1956, o echipă de specialişti români
s-a deplasat în Indonezia pentru stabilirea amplasamentului unei fabrici
de ciment al cărei utilaj urma să fie livrat de ţara noastră. Prin metoda
românească pentru dozarea magneziului elaborată. de un colectiv de
ingineri de la Institutul pentru industrializarea materialelor de construc„
tH din Bucureşti, s-a reuşit ca într-un timp scurt să sr:- analizeze $i
.să se delimiteze zăcămintele de calcar pentru viitoarea fabrică de
ciment de la Siantar. 2tl) In 1960, lucrătorii din industria constructoare
a Republicii Democrate Vietnam au reuşit cu ajutorul specialiştilor
români să obţină un nou tip de ciment folosit cu succes în constructiile hidrotehnice. la construirea de locuinţe, la fahricarea ţiglelor. W}
In anul 1966 ţara noastră a livrat în Brazilia documentaţia tehnică pentru
unităţi de pompaj, documentaţie elaborată pe baza experienţei uzinei
Vulcan. 311 In acelaşi an, România a vîndut unei firme belgiene licenţa
pentru fabricarea Gerovitalului, care după cum se ştie se produce de
către Fabrica de medicamente „Fiola" pe baza studiilor făcute de Insti~
tutul de Geriatrie din Bucureşti. 31)
Interesul stîrnit peste graniţă de avîntul ş1 posibilitătile economiei
româneşti, este ilustrat şi de expoziţiile economice, de participarea din
ce în ce mai largă a României la tîrgurile internaţionale. Dacă între cele
două războaie mondiale România participa în medie pe an la 2 expoziţii
sau tîrguri internaţionale, in anii puterii populare invitaţiile şi participarea au fost mult mai numeroase. Cîtcva date statistice ni se par semnificative : în 1950 România a luat parte la 6 expoziţii sau tîrguri, în
1955 la 9; în 1960 la 19; în 1963 la 29; în 1965 la 35 iar în 1966 la 40. 3'2)
Produsele bucureştene au figurat astfel în ultimii 16 ani pe toate meridianele globului : la Leipzig ca şi la Ismir, la Plovdiv şi Tokio, la Viena
sau New Delhi, la Pekin şi Cairo, la Moscova sau New York, la Buenos
Aires, Zagreb, la Frankfurt, Helsinki, Damasc, Casablanca etc. Pavilioanele şi standurile organizate de către Camera de comerţ a Republicii
·socialiste România, la tîrgurile şi expoziţiile internaţionale, indică nu
numai o creştere numerică ci şi o diversificare continuă a producţiei
naţionale, realizări dobîndite pe linia îmbunătăţirii tehnicii şi a calităţii
produselor, îmbunătăţirea nomenclatorului de export ,etc, In 1965 peste
"'80% din volumul total al exportului a revenit produselor indust:!"iale cu
un înalt grad de prelucrare. :JJ)
O caracteristică a confruntărilor prilejuite de tîrgurile şi expoziţiile internaţionale a fost prezenţa ir: ultimii ani la un număr mare de
tîrguri tehnice specializate pe anumite ramuri. Amintim cîteva din cele
12 la care a p~_rticipat România în anul 1965 : de bunuri de consum la
2A)

!?9)

Scînteia din 28.II. 1957.
Scînteia din 15.III. 1960.

30) Date furnizate de Industrialexport,
31) Idem.
32) Secţia de documentare Agerpres .
.33) Viaţa Economică din 31 martie 19bb.

Serviciul T 16 (Brevete
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Frankfurt, de mobilă la Paris, maşini de diverse tipuri la Leipzig, de
artizanat la Londra, de lemn la Klagenfurt etc. Trebuie reliefată orientarea foarte grăitoare i.:l participării României la aceste tîrguri specializate, unde produselor intrate în competiţie li se cer înalte performanţe~
La astfel de tîrguri se expune o gamă foarte restrînsă de produse·
industriale, ceea ce impune o execuţie a lor la cel mai înalt nivel..
O serie de produse româneşti au primit diplome şi medalii de aur.
Astfel, în anul 1965 s-au atribuit medaliile de aur instalaţiei de foraj:
şi tractorului U-fl50 la Tîrgul de la Leipzig, utilajul petrolier a fost
eviden~iat la Tîrgul de la Milano, numeroşi specialişti au apreciat pro-·
dusele din industria de mobilă şi alimentari'.\. De asemenea la Tîrgul
de la Damasc s-a conferit pavilionului românesc medalia de aur pentru
ingeniozitatea prezentării mostrelor. :M) Desigur că nu putem face o.
t~eparare completă a ceea ce a prezentat sau expus oraşul Bucureşti,
însă este neîndoielnic faptul că la fiecare din aceste expoziţii şi tîrguri
pr~zenţa capitalei ţării, principalul ei centru industrial a fost nelipsită ..
Calitatea de capitalâ şi de principal centru industrial şi comercial, conferă cum e şi firesc Bucureştiului dreptul de a stabili cel clintii con-·
tactul cu membrii delegaţiilor economice străine, cu persoanele oficiale
sau cu reprezentanţii unor întreprinderi particulare, mai ales dacă avem
în vedere că aici îşi au sediul principalele întreprinderi de comerţ
exterior. Intreprinderea Maşiniexport avea în 1965 relaţii de afaceri
cu firme din 52 de ţări în care exporta circa 400 de produse. Peste
1500 de specialişti şi oameni de afaceri vizitează anual această insti-·
tuţie.

35)

Intreprinderea Chimimport din Bucureşti, care se ocupă şi cu_
exportul produselor chimice, livrează mărfuri în 70 de ţări. 36) Intreprinderea Românoexport ~-re relaţii comerciale cu circa 350 de firme·
şi primeşte anual 1280 de vizite din partea diferiţilor specialişti de
peste hotare. 37) Trebuie apoi amintite şi contactele pe care le stabilesc
cu firmele şi organizaţiile economice de peste hotare unităţile noastreindustriale, întreprinderile şi organizaţiile pentru comerţul exterior :u
prilejul expoziţiilor străine deschise în Capitală. Numai în ultimii 10 ani
s-au deschis peste 80 de expoziţii străine. 38)
Prezenţa oraşului Bucureşti, a ţării pe piaţa mondială, la mariletîrguri şi expoziţii, în organe şi organizaţii economice internaţonale,
oferă imaginea unei ţări în plină şi viguroasă dezvoltare industrială. ln
acelaşi timp, extinderea relaţiHor economice ale României cu toate ţările,.
indiferent de sistemul lor social-politic, pe baza respectării suveranităţii şi independenţei naţionale, egalităţii în drepturi şi avantajului reciproc, exprimă dorinţa de pace care însufleţeşte guvernul nostru.
::14) Steagul Roşu

din 28 noiembrie 196!i.
interne, 8 mai 1965.
Buletin d'informali,ms, nr. 7, iulie 1966
Date furnizate de firma Romanoexport - secţia de
Date furnizate de Camera de comerţ - secţia tîrguri

35) Agerpres. Ştiri
::16)

37)
:J8)
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conjunctură.
şi

expoziţii.

„Sarcinile mari care stau în faţa noastră în următorii ani, crearea.
condiţiilor pentru dezvoltarea în perspectivă a societăţii noastre sublinia tovarăşul Nicolae Ceuşescu, Secretar General al C.C. al P.C.R.,
în cuvîntarea ţinută la Consfătuirea privind activitatea în domeniul
comerţului exterior din februarie 1967 cer să se ia toate măsurile·
pentru ridicarea întregii activităţi din domeniul comerţului exterior la.
un nivel superior corespunzător cerinţelor· economiei naţionale, exigenţelor pieţii mondiale" 39). Aprecierile conducerii partidului, valabile pentru întreaga economie, constituie un îndemn şi un îndreptar şi pentru.
industria oraşului Eucurcşti, care ocupă un loc important în comerţul.
nostru exterior.

RESUME

Le travail vise â souligner rl:le important qu'a joue et que continue â jouer·
la ville de Bucarest dans les relations economiques de la Roumanie socialiste avec
Ies autres pays du monde.
Sur la base des donnees publiees et de celles fournies par les entreprises de·
commerce ext~rieur, on y montre que la ville de Bucarest entretient des relations.
economiques avec 5!l pays.
On y soulignE:: - en presentant des donnees comparatives - l'augmentation
du volume des marchandises exportees et le pourcentage que represente la ville de·
Bucarest dans Ies ec:hanges economiques avec l'etranger.
Par l'enumeratie>n des principales entreprises et branches industrielles participant aux exportations, on donne une irnage de l'ecoulement des produits industriels.
bucarestois sur le marche mondial En meme temps, on presente des faits illustrant
la participation de scientifiques, d'ingenieurs et de techniciens â l'accord d'assistance·
technique. On presente enfin la participation de la ville de Bucarest aux expositions.
et foires internationales et quelq.ues donnees sur l'activite des entreprises de commerce exterieur B)':!nt leur siege ă Bucarest.

39) N. Ceauşescu, Cuvint.are
comerţului exterior, 23.11.1967, Buc.

la

Consfătuirea
Politică, p.

Ed.

privind activitatea în domeniul'.
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CRONICA
In cursul anului 1966 Muzeul de
istorie a oraşului Bucureşti a editat
următoarele lucrări :
Materiale de istorie şi muzeografie,
vol. IV. In cele 42 de studii, comunicări şi note din care 22 realizate
<le colectivul muzeului se face o
dezvoltare a problemelor de istorie şi
muzeografie, valorificîndu-se cu discernămînt unele piese din colecţiile
muzeului. Volumul,· în totalitatea sa,
reflectă stadiul cercetării ştiinţifice ce
se desfăşoară sub egida muzeului şi
~are include Şi materiale semr.cite de
~adre universitare, cercetători de la institutele Academiei ş. a.
Lucrarea Cultura Tei de Valeriu
Leahu este rod al numeroaselor observaţii şi concluzii dobîndite de autor
cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse de Muzeul de istorie a ora~ului Bucureşti, grupînd şi interpretînd
descoperirile semnificative cu privire
la cultura populaţiilor din epoca bronzului de pe teritoriul Munteniei
-Cultura Tei. Lucrarea constituie valorificarea unei bogate şi reprezentative
colecţii de antichităţi Tei, aflate în
patrimoniul M.I.B.
Cartea Probleme edilitare bucureştene de Florian Georgescu, Alexan<lru Cebuc şi Petre Daiche, bazată pe
un bogat material documentar - din
care o bună parte inedit - completează
datele referitoare la dezvoltarea edilitar-urbanistică a Bucureştilor, de-a lungul veacurilor. In cele 3 capitole ale
lucrării sînt tratate 3 probleme distincte
şi anume : Alimentarea cu apă, Canalizarea Dîmboviţei, Asanarea lacurilor
din nordul Capitalei. Problemele res-

pective sînt încadrate în ansamblul dezvoltării oraşului în conexiunea generală a evenimentelor şi faptelor istorice.
Intrate în tradiţie, ciclurile de comunicări ale muzeului reprezintă un
important mijloc de valorificare a cercetărilor întreprinse, prilej de
schimb
de opinii şi contribuţii la elucidarea
unor noi probleme ale istoriei oraşului.
In cursul anului 1966, la sediul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti s-a desfăşurat Ciclul de comunicări
privind istoria oraşului Bucureşti, între 16 februarie şi 29 iunie
şi între 14 septembrie şi 21 decembrie.
Cercetătorii din cadrul
muzeului au
susţinut următoarele
teme : „Aspecte
ale dezvoltării tăbăcăriilor din Bucureşti pînă la mijlocul sec. al XIX-lea".
(Victoria Ionescu-Roman), „Din istoricul cartierului Ciuleşti" (Gheorghe Vasilescu), „Aspecte demografice din
Bucureşti
între cele două războaie
mondiale" (Ana Bene), „Naţionalizarea
principalelor mijloace de producţie în
Bucureşti, 11 iunie 1948", (Alexandru
Cebuc) „Asanarea lacurilor din nordul
Capitalei - o lucrare urbanistică valoroasă" (Petre Daiche), „Participarea
oamenilor de ştiinţă din Bucureşti la
viaţa ştiinţifică internaţională" (Constanţa Ştirbu). Partea a doua a ciclului a inclus temele : „Oraşul Bucureşti important centru politic şi
diplomatic la sfîrşitul sec. XVII-lea"
(Ştefan Ionescu), „Realizări edilitare în
Bucureştii anilor 1838-1848" (Florian
Georgescu), „Istoricul înfiinţării primului stabiliment de panificaţie din Bucureşti" (Aurel Duţu), „Dezvoltarea edi-

362
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

turii bucureştene în anii puterii populare" (Getta Săvescu).

•
In luna decembrie 1966 la sediul
Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti s-au desfăşurat lucrările celei <le-a
III-a sesiuni ştiinţifice a muzeelor, organizată de Comitetul de Stat pentru
Cultură şi Artă, Consiliul Muzeelor.
·Ca şi în anii precedenţi, participarea
muzeului s-a materializat în c.ele 9 comunicări elaborate de : Florian Georgescu (Crearea sfatului orăşenesc al
Politiei Bucureşti), Margareta Constantiniu (Descoperiri arheologice din mileniul I pe teritoriul oraşului Bucure!)ti), Tur• u Mioara (0 nouă aşezare
geto-dacă pe teritoriul oraşului Bucuresti - Tînganu), Panait I. Panait (l\fonu'mente medievale la Tînganu sec.
XV-XVII), Ştefan Ionescu (Trei sferturi de veac de la organizarea primului congres pentru crearea confederaţiei
Balcanice), Petre Daiche (Aspecte privind sistematizarea oraşului Bucureşti
între cele două războaie mondiale),
Alexandru Cebuc (Morile de apă de
pe Dîmboviţa), Claudia Cleja (Date noi
privind activitatea dr. Caracaş în lumina unor documente din coiecţia Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti),
Getta Săvescu (Unele probleme de istorie şi politică editorială în anii pu·
terii f•Opulare).

•
Urmărind studierea istoriei comunităţilor omeneşti de pe teritoriul oraşului Bucureşti, arheologii muzeului au
deschis şi condus şantiere arheologice
de importanţă locală sau naţională.
Problemele studiate atacă o arie largă
începînd cu epoca neolitică, continuînd
cu studiul perioadei formării poporului român şi încheind cu cercetarea
aşezărilor săteşti, din preajma Bucureştilor, din sec. XIV-XVI. S-au făcut
observaţii edificatoare şi s-a recoltat
un material valoros. Notăm şantierele
·Cernica, Străuleşti, Tînganu, PiIJcra,
Otopeni, Pcpeşti-Leordeni.

*

Pe linia intensei munci cultural-educative, s-au organizat şi susţinut un
număr de 160 de conferinţe, dintre
care 36 în cadrul a trei lectorate spe·dale cu tema : „Pagini din istoria oraşului Bucureşti". De asemenea,
s-au
organizat şi deschis în întreprinderi şi

instituţii, case de
cultură
şi cluburi,
un număr de 90 de expoziţii itinerante.
Remarcăm la acest capitol realizarea
expoziţiei „Tradiţii revoluţionare bucu,:reştene organiz::ită în Parcul de cultura
si odihnă Herăstrău în cinstea împli-

nirii a 45 de ani de la crear~a P.C.R.,
de la sediul muzeului :
în hărţi şi planuri",
::Bucureşti în anii şesen?,luluia, „Cos:
tume şi podoabe feudale ; precui_n ş!
expoziţia „Tîrgul moşil?r"
organizată
cu prilejul zilei recoltei la Moş1.
expoziţiile
Bucureştiul

„

documentării şi a re~
schimburi de experi.ei:ţa,
ai muzeului au v1z1tat
muzee din străinătate: Uniunea _Sovietică, Republica Popular~ Polona şi
Republica Populară Bulgaria.

ln vederea

lizării unor
specialişti

•
in cursul anului 1966 s-au achiziţionat un număr în_semn_at de obiecte,
printre care semnalam c1teva de mare
valoare documentară : documente de
la Voievozii Mihai Viteazul, Miimea
Turcitul şi Mircea Ciobanul, prin care
se întăresc proprietari asupra un~~
locuri de case în Bucureşti sau moşu
din preajma oraşului ; documente din
sec. XVII şi XVIII, planuri ale Ducurestiului de la sfîrşitul sec. XIX, fotografii de mare valoare documentară
ca aceea a guvernului din 1933. De
asemenea notabile sînt cîteva volume
intrate î~ biblioteca muzeului : N.
Bălcescu ,Puterea armată şi arta militară de '1a întemeierea Principatului
Valahiei pînă acum", Iaşi,. _1844 ;
M. Kogălniceanu, „Fragments tires des
chroniques moldoves et valaques",
vol. I şi II, Iaşi 1845, şi „Histoire de la
Valachie, de la Moldavie et des Valaques Transdanubiennes", vol. I, Berlin, 1854. De asemenea, primele traduceri în limba română (cu alfabet
chirilic) a cărţilor „Regina Margut",
Buc„ 1856, de Al. Dumas şi „Indiana",
Buc., 1847 de George Sand.

*

Oaspeţii
străini
manifestă
interes
faţă de activitatea ştiinţifică a Mu.zeului de istorie a oraşului Bucureşti.

interesante s-au purtat cu peroficiale şi de înalt prestigiu
din ţară şi străinătate, ca prof: ~r:
Varinnes directorul ICOM, spec1ahştt
din Uniunea Sovietică, Germania,
Franţa, China, Camerun şi Canada.
Discuţii

sonalităţi
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LUCRARI PUBLICATE DE MUZEUL DE ISTORIE
A ORAŞULUI BUCUREŞTI

*:11*

-

istoria

*•*

-

Bucureştii

oraşului Bucureşti,

de

odinioară

vol. I, 1965.

în lumina

săpăturilor

arheolo-

gice, 1959.

„.„.

*•*

*
*

-

Cercetări

arheologice in

-

Idem, vol. II, 1965

-

Materiale de istorie

şi

Bucureşti,

vol. I, 196'.l.

muzeografie, vol. I, 1964

Idem, vol. II, 1965.
Idem, vol. III, 1965.
Idem, vol. IV, 1966.

*•*

Documente privind istoria

oraşului Bucureşti,

*"' *

-

Bucureşti,

*•*

-

Muzeul de istorie a

FI. Georgescu
FI. Gi>orgescu şi
P. I. Cernovodeanu

-

Pagini din trecutul Bucureştilor, 1959.
Muzeul de istorie a oraşului Bucui·eşti, 1960.

l<'l. Georgescu
Al. Cebuc

-

Evocări

şi

Ioana Cristache
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