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CRUCI, HOTARE ŞI BARIERE
ÎN VECHIUL BUCUREŞTI
Ionel Zănescu

Întinderea teritorială a oraşului Bucureşti în veacul al XV-lea se poate reconstitui
doar pe cale arheologică, ea fiind destul de restrânsă, ocupând în special partea stângă
a râului Dâmboviţa în perimetrul înscris astăzi de Piaţa Splaiului (fosta Operetă),
spitalul Colţea şi podul Şerban Vodă, având în centru Curtea domnească. În prima
jumătate a veacului al XVI-lea suprafaţa oraşului se măreşte, extinzându-se însă tot
pe partea stângă a râului. Întinderea Bucureştilor este destul de vag şi incomplet
amintită într-un hrisov de la Matei Basarab din 6 septembrie 1636, care menţionează
prima delimitare a oraşului cunoscută până astăzi şi anume aceea înfăptuită de Mircea
Ciobanul (1545-1552; 1553-1554; 1558-1559). Această primă hotărnicie a oraşului
- provenită nouă în mod indirect - se referea numai la marginile moşiei Bucureştilor
dinspre satul Văcăreşti. Este de presupus că aceasta era una din direcţiile principale
de extindere a oraşului în veacul al XVI-lea. În perimetrul oraşului se întindeau vatra
şi pământurile înconjurătoare, care se prelungeau spre sud şi sud-vest cu mult peste
dealurile din dreapta Dâmboviţei, până la hotarul moşiei Jilava şi Măgurele, la nord
şi nord-est până la râul Colentina, iar spre vest până la satul Lupeşti al mânăstirii Sf.
Troiţă (Radu Vodă) în apropiere de ciutăria domnească.
Un număr de documente din veacul al XVII-lea dovedesc existenţa unei mahalale
a tabacilor din nord-vestul oraşului de atunci, pe malul stâng al Dâmboviţei, între
proprietăţile a doua puternice mânastiri: Sfloan înainte mergatorul (numit mai târziu
cel Mare si Sărindarul. Cel ~ai vechi document atestând prezenţa tabacilor în acestă
parte a oraşului dateaza din 21 iunie 1628 (7136), iar cel din urmă consemnând
părăsirea acestor locuri de către tabaci este din 12 decembrie 1674 (7183). Se înţelege
de la sine ca aceste două date nu sunt limitele reale între care s-a desfăşurat viaţa şi
activitatea acestor meşteşugari în Bucureştii de sus.
Pe acest teren întâlnim aşezaţi un număr mare pe tabaci cu micile lor case-ateliere
dupa cum reiese din cartea judeţului Gherghina şi a celor 12 pârgari din 12 decembrie
1666 (7175) ce au adeverit hotarele locului mânăstirii „unde sunt acum tabacii".
La rândul sau, hrisovul lui Radu vodă Leon din 15 februarie 1668 (717 6) atesta
astfel hotarele: „despre oraş de în podul ce trece Dâmboviţa spre mânăstirea lui
Mihai vodă, de în capul podului despre oraş pre lângă gardul Papei comisul pre vale
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iar gardul lui Pană spătar şi merge pre în grădina lui Dumitraşco
în gardul Sărindarului şi merge den jos de cruce preste pârâu până în
Dâmboviţa, până în vadul cailor".
Aceste amănunte ne îngăduie să ne dăm seama, destul de precis, unde se afla
locul: între uliţa care ţinea pe atunci direcţia actualei străzi Brezoianu şi o proprietate
a jupânesei Elina, al cărui nume de Pâroaea pare a indica că locuia pe „pârâul
tabacilor" de unde se trage numele amintitei bresle. Ca aşezare, locul era „despre
popa Stoica", adică ceva mai la sud de fosta biserică Brezoianu, cunoscută încă din
veacul al XVII-lea sub numele de biserica popii Stoica Sterpul şi lângă o margine
de oraş, dincolo de care, pe pârâu, nu mai locuiau tabacii; găsim, în schimb, stabiliţi
prin aceste locuri mlăştinoase, pe evrei.
În prima jumătate a secolului al XVII-lea, Bucureştii se compuneau, din punct
de vedere teritorial, din două zone: vatra urbană şi moşia orăşenilor, pe care se aflau
atât ogoarele, viile bucureştenilor, cât şi satele din imediata vecinătate. Cât priveşte
limitele moşiei, se cunosc câteva repere certe, consemnate în documentele vremii.
Cel mai vechi în această privinţă este hrisovul lui Matei Basarab (1632-1654),
emis la 6 septembrie 1636, în care se menţionează o hotărnicie făcută în prezenţa
voievodului. La 1 septembrie acel an, domnitorul constata personal că pietrele de
hotar au fost mutate din rea-voinţă.
Documentul din 6 septembrie 1636, emis de Matei Basarab restabileşte vechiul
hotar al Bucureştilor dinspre Văcăreşti şi întăreşte orăşenilor de aici moşiile,
viile şi livezile lor, încălcate de Sava, fiul lui Negre din Văcăreşti. În document se
menţionează că „hotarele cele bătrâne de sus" au „fost puse de Mircea voievod",
iar la „hotarul de în luncă" pietrele datau din „zilele răposatului Radul voievod în
anul 7120 (1611-1612) cum au fost cu direptate". Vinovat de mutarea pietrelor de
hotar se făcea vinovat Sava care „au mutat hotarul"; în consecinţă Matei Basarab
restabileşte, împreună cu boierii care-l însoţesc, vechiul hotar, aşezând pietrele pe
vechiul lor amplasament.
Spre est hotarul apare consemnat în cronica Anonimului cantacuzin, care
relatează că, pregătindu-şi lupta împotriva lui Radu Iliaş în 1632, proaspătul voievod
ales de ţară, Matei Basarab, a concentrat oastea lui „pre marginea oraşului, dăspre
Dudeşti", adică în zona Plumbuita-Obileşti (astăzi Pantelimon), unde se oprea moşia
bucureştenilor. Spre nord, ocolul Bucureştilor urca până la râul Colentina. S-a păstrat
hrisovul din 1628, prin care Stanciu logofăt „ot Fundeni" primea întărire pentru nişte
locuri „pe moşia oraşului Bucureşti de pe apa Colintinii". În fine, spre vest, limita
propietăţilor colectivităţii bucureştene mergea la satul Lupeşti în apropierea căruia,
un veac mai înainte, era „ciutăria domnească". În mare, acest domeniu orăşenesc
se înscria într-un dreptunghi cu suprafaţă de circa 8 milioane stânjeni pătraţi.
Delimitarea moşiei oraşului era făcută în secolele anterioare cu pietre puse peste
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de cărbune, aşa cum rezultă din judecata la faţa locului pentru rezolvarea
litigiului dintre Radu Dudescu şi călugării raduliaţi, la 2 iunie 1707.
Despre o altă piatră de hotar, tot pe malul drept al Dâmboviţei, vorbeşte documentul
din 22 august 1662, în vremea lui Grigore I Ghica (1660-1664). Piatra (care de fapt
era o cruce), se afla la marginea mahalalei Calicilor, pe unde trecea Podul Calicilor,
importantă cale de legătură a centrului oraşului cu Oltenia, drum cunoscut şi sub
numele de „calea Mehedinţilor". Prin documentul respectiv, domnitorul întărea
mânăstirii Mihai Vodă tot terenul din hotarul Lupeştilor.
La scurt timp, hrisovul lui Antonie Vodă, din 11 mai 1669, menţiona şi el, în
aceeaşi zonă, existenţa unei cruci a lui Alexandru Vodă, care era mai mare, ceea ce ne
face să credem că mai existau astfel de pietre la marginea mahalalei Calicilor. Se pare,
după opinia lui Dionisie Fotino, autorul lucrării „Istoria Daciei", că această cruce a
fost aşezată de Alexandru Vodă Mircea, ziditorul mânăstirii Sf. Troiţă, în cinstea
victoriei voievodului asupra rivalului său Vintilă Vodă, înscăunat în Bucureşti de
Ioan Vodă cel Cumplit în mai 1574. Ulterior pe locul acestei cruci s-a ridicat biserica
Spirea Veche, de doctorul corfiot Spirea Hristofi.
Tot pe vechiul drum al Mehedinţilor sau Craiovei, existau şi alte cruci. Harta
austriacă manuscrisă din 1790-1791 însemna în zona respectivă nu mai puţin de 9
cruci şi multe, dintre cele mai vechi, pieriseră desigur încă dinainte de această dată.
Fără îndoială că unele erau obişnuitele cruci de răspântie purtătoare de pomelnice
şi ridicate lângă vreo fântână de ziditorul ei; alte mai mici, erau însă cruci de
hotar. Însăşi Constantin vodă Şerban (1654-1658;1660) însemnase hotarele moşiei
mânăstirii lui, cu cruci.
Sporirea populaţiei bucureştene a dus inevitabil la extinderea teritorială a oraşului,
uneori fără ştirea domniei sau a organelor ei administrative. O anafora din 3 iunie
1766, scrisă de doi slujbaşi ai domniei- Ianache fost clucer de arie şi Dumitrache al
doilea logofăt - înştiinţează despre investigaţiile ce au fost făcute pentru depistarea
celor care au distrus pietrele de hotar şi au intrat cu forţa pe un teren din moşia
mitropoliei. Fiind chestionaţi martorii mai în vârstă, s-a ajuns la concluzia că pietrele
au dispărut în timpul războiului austro-ruso-turc din anii 1735-1739, când, profitând
de conflict, mai mulţi locuitori din oraş au distrus pietrele de hotar şi au ridicat
case de locuit, înconjurându-le cu livezi şi vii. Acesta este singurul document care
relatează o astfel de faptă în epoca de care ne ocupăm.
Din documentele şi descrierile contemporane, se pot reconstitui cu aproximaţie
marginile şi întinderea oraşului până la mijlocul al XVII-lea. La nord, hotarul
Bucureştilor pornea de lângă lacul şi grădina ce aparţinea în cea de a doua jumătate
a veacului, neguţătorului Gheorghe Dura (actualul Cişmigiu) şi o lua spre est prin
proprietăţile mânăstirilor Radu Vodă şi Snagov. În partea de est, oraşul mergea până
la locul unde s-a zidit biserica cu Sfinţi, de pe vechiul pod al Târgului de Afară
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(Calea Moşilor), apoi se mărginea cu proprietăţile mânăstirii Stelea spătarul, o lua pe
lângă biserica Sf. Vineri, ridicată în 1644-1645 de aga Niţă, ca apoi să se oprească în
dreptul viitoarei biserici Olteni (construită înainte de 1696). La acea dată populaţia
oraşului număra în jur de 20.000 locuitori.
În a doua jumătate a veacului al XVII şi începutul celui următor, Bucureştiul
s-a extins. La nord, hotarul pornea de la mahalaua Popa Stoica (Brezoianu) şi urca
spre Sărindar (Cercul Militar), după care cobora pe malul drept al Dâmboviţei,
unde s-au înfiinţat mahalale noi, în jurul mânăstirilor Sf. Spiridon Vechi, Mihai
Vodă şi Sf. Apostoli. Linia de hotar mergea pe lângă proprietăţile boierilor Brăiloiu
şi Dudeşti, prin apropierea Mitropoliei şi mânăstirii Sf. Ecaterina, unde boierii
Brâncoveni îşi aveau moşiile din jurul bisericii Sfinţilor de pe podul Târgului de
Afară, urcând spre nord până la proprietăţile boierilor Mogoşeşti, ajungând din
nou la mahalaua Popii Stoica.
Călătorii străini exagerează în privinţa numărului de locuitori: 60.000 de
locuitori (la 12.000 case) la Evliya Celebi în 1666 şi circa 50.000 la secretarul
florentin Maria Del Chiaro, la începutul secolului al XVIII-iea. Având în vedere
izvoarele interne pentru veacul al XVIII-iea, apreciem că populaţia oraşului
Bucureşti nu depăşea 30.000 locuitori.
În secolul al XVIII-iea, extinderea oraşului s-a tăcut mai ales în lungul podului
Mogoşoaiei, deschis în 1692 de Constantin vodă Brâncoveanu, şi în jurul noilor
biserici şi mânăstiri, hanuri şi case boiereşti, ridicate pe marginea vetrei oraşului.
Oraşul avea peste 30 mahalale dintre care mai bine de jumătate apar consemnate
pentru prima oară în documentele emise în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu. Aceasta nu indică şi faptul că ele s-au constituit atunci, ci simpla
situaţie că existau la acea dată, după cum este posibil să fi fost şi alte atari unităţi
teritoriale nesurprinse în izvoare scrise. Atestarea mahalalelor mărginaşe: Stejaru,
1691, mahalaua popii Stoica Sterpu, 1692, mahalaua Oţetari, 1695, mahalaua
Broşteni, 1696, mahalaua Sfânta Vineri, 1693, mahalaua Olteniţa, 1696 ş.a confirmă
limitele vetrei locuite în acea perioadă.
Cel mai vechi plan al oraşului din 1770, elaborat de inginerii ruşi, ne arată că
limita sa de sud se întindea până la jumătatea distanţei între albia Dâmboviţei şi
dealurile de la marginea luncii. Dincolo de dealul Mitropoliei nu erau aşezări, în
schimb de-a lungul podului Beilicului (Calea Şerban Vodă), ele se întindeau până
aproape de dealul unde erau mahalalele Tabacilor şi Broştenilor. Spre răsărit, oraşul
mergea de-a lungul Târgului de Afară, până la oborul de vite (bariera Moşilor), pe la
bisericile Olari şi Negustori. Tot aici se ridicau case şi pe uliţa Vergului, dincolo de
biserica Lucaci. La nord, Podul Mogoşoaiei sau Calea Braşovului s-a întins până în
1730, nu mai departe de Puţul cu Zale, ce se afla lângă biserica Creţulescu, clădită
în 1722 la marginea târgului, de către Iordache Creţulescu şi soţia lui Safta, fiica lui
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Constantin Brâncoveanu, pe locurile dăruite de tatăl ei. După douăzeci de ani, pe la
1750, aflăm că pe Livedea Văcărescului, grădina Episcopiei şi Ateneul de azi, erau
modeste căsuţe de negustori şi meseriaşi.
Când în 1818, domniţa Ralu, fiica lui Ioan vodă Caragea (1812-1818), deschide
teatrul de la Cişmeaua Roşie, situat cu 200 m mai la nord de Athene Palace, Podul
Mogoşoaiei se întindea până aici. Cişmeaua Roşie, cum ne arată izvoarele, se afla
la marginea de nord a oraşului şi servea ţăranilor care veneau în oraş, la popasul
lor făcut la bariera târgului. În sfârşit, pe la 1830, Podul se întindea până în Piaţa
Victoriei de azi, unde se va amenaja o piaţă. Spre vest, oraşul mergea dincolo de
lacul lui Dura neguţătorul, atingând zona dealului lui Mihai Vodă.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, istoricul F.I.Sulzer aprecia limita oraşului
ca având în lăţime % de oră de mers şi în lungime 1 Yi ore de mers. În schimb,
la începutul secolului al XIX-lea, dr. Constantin Caracaş apreciază că oraşul are o
întindere de 6.000 de stânjeni de la vest la est şi o circumferinţă de parcurs în timp de
4 ceasuri. Însemnarea pe care o face Ion Ghica că oraşul avea la începutul aceluiaşi
secol o întindere de 1.250 ha ni se pare veridică, dacă se are în vedere că oraşul
era deschis, iar majoritatea caselor erau înconjurate de curţi largi şi livezi. Tot la
începutul secolului al XIX-lea, D .Bantâş Kamenski ( 1808) compara oraşul Bucureşti
cu Moscova, ca întindere, şi constata că este "cu puţin mai mic decât acesta".
La 1773 existau în Bucureşti 67 mahalale, iar în 1798, numărul lor ajungea la
cifra de 80, grupate pe cinci mari plase: Târgului, Gorgani, Broşteni, Târgul de Afară
şi Podul Mogoşoaia. În 1807, oraşul este organizat pe despărţăminte, numite culori
sau boiele (roşie, verde, neagră, galbenă şi albastră), conduse de comisari şi pristavi.
Catagrafia oraşului din anul 1796 menţionează 6.606 case, de unde se deduce că
populaţia număra în jur de circa 50.000-60.000 locuitori. Ulterior, "Tabla statistică
a Politii Bucureştilor'', alcătuită în luna decembrie 1831, se referea la existenţa
a 78 mahalale ale oraşului, cu un număr de 58.893 locuitori stabili, cărora li se
alăturau 1. 795 sudiţi (străini) şi circa 10-12.000 flotanţi, populaţia capitalei fiind de
aproximativ 70.000 de locuitori.
Afluxul de flotanţi crea probleme deosebit de grele legate de aprovizionarea
cu alimente, lemne şi de întreţinerea igienei publice. De aceea în repetate rânduri
( 1776, 1784, 1800) poruncile domniei interzic „faceri de case afară de hotar, venirea
ţăranilor la oraş prin spargeri de sate". Alexandru lpsilanti (1774-1782; 1796-1797),
a mărginit oraşul cu cruci de piatră şi garduri de lemn, dar această măsură s-a dovedit
a fi inutilă, pentru că în 1821 Bucureştiul ocupa deja lunca Dâmboviţei, în amonte,
către Grozăveşti; în sud depăşea cu mult mânăstirea Radu-Vodă, iar în nord se
întindea către Herăstrău şi Băneasa.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, pe lângă marele agă, care avea şi
atribuţii de natură administrativă asupra populaţiei bucureştene, ia fiinţă o nouă
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dregătorie,

cea a marelui spătar. Acesta se bucura de drepturi egale cu ale marelui
în principal ocupându-se de securitatea orăşenilor prin străjile care erau stabilite
la ieşirile din oraş şi pe poduri, prevenirea incendiilor, iluminarea principalelor străzi,
controlul persoanelor străine în trecere prin oraş, îndeplinirea poruncilor domneşti
relative la circulaţia mărfurilor şi la vămi etc. Dacă marele agă răspundea de centrul
Capitalei, în schimb marelui spătar îi reveneau mahalale de la periferie şi barierele
oraşului, care erau în număr de zece.
Pentru îndeplinirea unor sarcini multiple, în preajma revoluţiei de la 1821, marele
spătar avea în subordine un boier logofăt şi şase boieri zapcii cu funcţii diferite:
căpitan de lefegii, vei ceauş, polcovnic de poteri, polcovnic de vânători, polcovnic
de seimeni şi başbuluc başa; toţi aceştia comandau mici detaşamente de 20-40
slujitori cu leată şi aveau temniţe separate prin mahalale unde erau închişi, judecaţi
şi pedepsiţi orăşenii pentru pricini mărunte.
În 1794, ia fiinţă vornicia obştilor, care avea ca sarcină strângerea dărilor
prin cislă de la orăşeni, alcătuirea catagrafiei bucureştenilor, precum şi controlul
circulaţiei sudiţilor (străinilor) prin oraş. Marele vomic al obştirilor a încercat, mai
ales la începutul secolului al XIX-lea, să stăvilească creşterea populaţiei oraşului
prin interzicerea aşezării aici a elementelor provenite din mediul rural, fără însă a
reuşi datorită practicii pe scară largă a abuzurilor, dar şi a numeroaselor încercări
frauduloase de a se intra în oraş.
Tot în preajma revoluţiei de la 1821, în timpul domniei lui Alexandru Suţu
( 1801-1802; 1806-1812; 1818-1821 ), potrivit unor măsuri adiministrative adoptate
temporar în vremea războiului ruso-turc din 1802-1812, când funcţionase un comitet
de poliţie, s-au înfiinţat epistăşiile de mahalale ( 1820). Cei care tăceau parte din
aceste epistăşii trebuiau să supravegheze intrarea şi ieşirea tuturor persoanelor din
oraş, să stârpească hoţiile, să stingă incendiile şi molimele inerente unui centru urban
atât de aglomerat şi cu locuinţe construite din materiale uşor inflamabile.
Crearea poliţiei a iritat pe marele agă, care-şi vedea stingherite atribuţiile. Instituţia
s-a desfiinţat în 1812 pentru a reapărea în 1820 sub denumirea de Casa poliţiei.
Securitatea locuitorilor oraşului a fost restabilită prin stârpirea cetelor de hoţi,
haiduci şi tâlhari care operau în voie mai ales prin mahalale, fiind înţelese adesea
chiar cu autorităţile administrative ale oraşului. În acelaşi scop s-au înfiinţat posturi
fixe de strajă la marginea oraşului şi pe principalele uliţe, iar din 1814 a fost introdus
iluminatul cu lumânări de seu, cu felinare fixe (fânare), însă numai pe Podul
Mogoşoaiei, la fiecare şapte case.
Aspre măsuri au fost luate odată cu domniile lui Alexandru Moruzi ( 1793-1796;
1799-1801 ), considerat pe drept cuvânt cel mai mare justiţiar al veacului al XVIIIlea. Astfel, prin pitacul din 27 martie 1796, vodă Moruzi, poruncea „vătăşeilor
mahalalelor şi căpitanilor de la marginea Bucureştilor", ca cel dovedit a intra în
agă,
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o treabă anume, „de îndată să-l bage la temniţă şi făr de nici o judecată
pe timp de un an, mângâindu-l şi cu 50 lovituri la şezut". Străinii, care ar
fi încălcat poruncile, se bucurau totuşi de o anumită clemenţă, fiindcă erau supuşi
străini şi apăraţi de agenţiile consulare de la Bucureşti; în cel mai rău caz aceştia
erau amendaţi şi nu puteau fi reţinuţi în arest.
Problema străinilor a fost la rândul ei rezolvată de Ioan vodă Caragea, prin
pitacul din aprilie 1812, când la Agia (Poliţia) Bucureştilor ia fiinţă o „canţelarie a
străinilor". „Agia să înfiinţeze o canţelarie cari prin oameni orânduiţi aceste canţelarii
să supravegheze pe străinii sosiţi, să-i cerceteze ce oameni sânt? De unde au venit,
cu ce trebuinţă? Unde sunt conăciţi? (cazaţi) cât au şedea?" Tot în pitac se prevedea,
ca vel-aga să dea poruncă pe la proprietarii de hanuri, ca aceştia să informeze Agia
de mişcările acestor străini.
În unna cercetărilor făcute, ulterior, s-a dovedit că hangii nu duc la îndeplinire cele
poruncite; în consecinţă se emite o nouă înştiinţare, care în caz de nerespectare avea
urmări din cele mai neplăcute. „Acelui hangiu, care nu ar veni îndreaptă cunoştinţă
după o întreită cei s-ar face, săi se închidă hanul, aplicându-i un straf (amendă) de 5
galbeni, în acelaşi timp mângâindu-l şi la partea moale a trupului cu 75 de lovituri".
Între anii 1822-1848, oraşul îşi continuă procesul de extindere, deşi se remarcă
totodată- ca mai înainte - străduinţele administraţiei de a limita creşterea teritorială a
Bucureştilor. Barierele pe care le fixează legiuirile regulamentare au tocmai menirea
de a opri o extindere disproporţionată în raport cu populaţia. Limitele oraşului sunt
clar indicate în lucrările cartografice contemporane, printre care cele mai importante
sunt: planul Blaremberg - anexat la „Annuaire de la Principante de Valachie" din
1842 - şi marele plan Borroczyn, realizat în anii 1844-1846. Din aceste lucrări rezultă
că limitele oraşului se aflau pe aliniamentul barierelor Vergului, Iancului, Târgului
de Afară, cele de la nord urcau până în apropierea Parcului Kiseleff şi dincolo de
spitalul Filantropia, la vest marginile fiind marcate de bariera Dealul Spirii, biserica
Ghencea, iar la sud, bariera Beilicului şi Cărămidari.
Încă de la începutul secolului XIX, pentru a împiedica intrarea locuitorilor
fraudulos în capitală, uliţele ce dădeau la marginea oraşului erau blocate, în capătul
lor ridicându-se case, sau plantându-se vii şi livezi. În ianuarie 1836, Alexandru vodă
Ghica ( 1834-1842), poruncea din nou să se închidă uliţele şi ulicioarele „netrebnice",
care ar fi dat în afara oraşului.
Fenomenul migraţiei către capitală a continuat, aşa încât Agia venea cu noi
porunci şi precizări către păzitorii barierelor de la intrările în oraş. La început, zapcii
bucureşteni şi căpitanii de margine din judeţe, aveau misiunea doar de a controla cine
intră şi iese din capitală. „Când de afară va veni cinevaş şi intrarea va fi slobodă, îi dă
tescherea (răvaş de drum) şi aşa intră, iar de nu, să popreşte (arestează); când iarăş de
sub scaunul isprăvnicesc sau din Bucureşti iase cineva, afară cu răvaş, îl sloboade,
să-l ţie
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iar fără răvaş îl popreşte". În plus, aceşti funcţionari ai spătăriei, erau obligaţi să
înainteze de două ori pe lună, un raport în care menţionau ieşirile şi intrările, cu
menţiunea „cu răvaş de drum sau fără răvaşe", cu care ocazie s-au luat unele măsuri
de delimitare a urbei.
Ulterior, pentru străini, condiţiile de intrare în oraş s-au înăsprit. După ce erau
controlaţi dacă au bilete de intrare în capitală, străinilor li se emiteau adeverinţe în
care urmau să semneze că sunt datori să se înfiinţeze la Agie, la cancelaria străinilor,
în cel mult 24 de ore. Epistaţii de la bariere opreau biletele de intrare în oraş şi le
transmiteau în fiecare seară la Agie, cu menţiunea unde vor fi găzduiţi străinii. Agia,
după ce viza aceste bilete, le remitea epistatului de barieră spre a le da drumeţului
de la care le-a luat. Concomitent, Agia prin serviciul de străini, ţinea şi o condică de
evidenţă în acest sens.
Străjile de la barierele oraşului aveau sarcini exprese, mai ales în timpul epidemiilor,
când oraşul intra în carantină. Pe lângă marea epidemie de ciumă din timpul lui Ioan
vodă Caragea, Bucureştiul este lovit din nou, în 1828-1829 de acelaşi flagel, ca în
1831, oraşul să fie iar bântuit de o puternică epidemie de holeră. Ultima molimă, face
ca circa o treime din locuitorii capitalei, de teama contaminării, să fugă din oraş. Doar
evacuarea sărăcimii şi instalarea unui cordon de pază în jurul oraşului, au dus la stăvilirea
epidemiei de holeră. Străinii care veneau din zone suspectate a fi focare de boală, erau
internaţi în locuri speciale, un anumit număr de zile, fiind atent supravegheaţi medical
şi supuşi decontaminării. În atare situaţii, nu erau iertaţi nici chiar agenţii diplomatici
sau membrii familiei domnitoare ieşiţi temporar din capitală.
Pe plan administrativ, autorităţile centrale au încercat tot felul de variante pentru
„poprirea întinderii oraşului", capitala mai păstrând încă, la periferie, aspectul unui
sat mare. În anul 1830 se formează o comisie „pentru înfrumuseţarea şi îndreptarea
Politiei" care, printre altele, redactează şi un „Regulament pentru starea sănătăţii
şi paza bunei orânduieli în politia Bucureştilor", unde întâlnim şi măsuri exprese
privind limitarea extinderii oraşului. Spre sîarşitul anului 1832, Adunarea Obştească
adoptă un nou proiect de regulament „pentru sfaturile orăşeneşti de prin oraşele
prinţipatului Valahiei", care cuprinde părţi modificate ale proiectului din 1830 adoptat în 1831, dar netradus în viaţă. Acest proiect a fost sancţionat de Kiseleff
printr-un ofis din 2 decembrie 1832. Spre sîarşitul anului 1833 se alcătuieşte un
nou proiect „pentru mărginirea şi împărţirea oraşului Bucureşti", prin care se tindea
să se ducă mai departe principiile de sistematizare şi limitare a hotarului oraşului
Bucureşti, stabilite în 1830. Acest proiect, ca şi propunerile pe care le face marea
vornicie în 1834 - printre care se prevedea mărginirea oraşului cu şanţuri şi o şosea îşi are aplicarea practică limitată, datorită lipsei de resurse materiale. Această situaţie
a trenat până la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, cu care ocazie s-au luat unele
măsuri de delimitare a urbei.
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Totuşi până
construiască

în anul 1895 oraşul n-a avut marginile delimitate, oricine putea
unde voia, dincolo de limitele propriu-zise.
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aramarea pietre or e otar, o orma a uptei
antifeudale în oraşul Bucureşti, în Materiale de
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