ASPECTE DIN VIAT A UNOR MAHALALE
ÎN PERlOADA 1900-1944 1

BUCUREŞTENE

de ALEXANDRU CEBUC

Din punct de vedere edilitar-urbanistic oraşul Bucureşti s-a dezvoltart,
decenii de-a rîndul, în mod haotic, oglindind prin aspectul său totala
Hpsă de grijă a ediililor de altă dată pentru buna gospodărire.
Atît fa sfirşitul veacului trecut, da,r, mai ales la începutul secolului
acestuia, Bucureştii înmănunchiază hibrid un mănunchi de 1pei1saje citadine, răspîndite ca nişte insule în suprafaţa enormă a unui tîrg învechit
şi mai ales sărac. In deosebi cartiierele peri.ferice rămîn neschimbate, cu
uliţe înguste şi întortochiate, cu locuinţe insalubre, ridicate la întîmplare,
fă 1 ră nie:i o noimă, cu mahala1le a căror suprafaţă se continuă şi se confundă înglobînd zonele rurale din vecinătate.
In prima jumătate a sec. XX oraşul ·îşi . menţine aceleaşi caracteristici tipice orînduir.ii capitaliste.
Viziitatorului oraşului, îi apăreau în centru, bulevarde spaţioase stră
juite de vile elegante sau blocuri înalte, in timp ce periferia era lipsită
de ori ce fel de reailizări ediilitare.
Un contras,t deosebit de izbitor 'Se prezenta între fosta groapă Floreasca, ou cocioabele ei, şi, numai '1a 30 de metri mai departe, cartierul luxos unde huzurea burghezo-moşierimea şi protipendada. Aspectul
edilitar-urbanistic a l Bucureşti.tor caracteriza cum nu ,se rpoaite mai bine
regimul de exploatare. Intre centru şi periferie burgheziia ridicase bariere
de netrecut.
Cartierele care aveau in perioada anilor 1900-1944 o situaţie deosebit de grea - Floreasca, Tei, Grant, Ferentari, Balta Ailbă şi altele - ,
erau renumite pentru existenţa cu precădere a locuinţelor insalubre, prin
străzi nepaV'ate şi necanalizate.
„Floreasca" constituia un cartier de mizerie 'Şi suferinţă a celor ce-l
locuiau. Adei erau gropile „Cornescu" locul de adăpost pe timpul iernii
al numeroaselor şatre de ţigani zlătari, care în oorturi de pînză - îndurau
un frig de 15 grade sub zero. Tot aici se a.filau st·răzile Manu, Cornescu,
Floreasca, Cerşetori, Puţul lui Zamfir, Popescu, Plăointă, Ioanei - , toate
n~avate, necanaLizate, Hpsite de apă şi înţesate cu locuinţe insalubre.
1
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străzi numeroşi funcţionari mărunţi, comercianţi, birjari,
se adăposteau în timpul nopţii, cîte 10-15 într-o carneră, dormind bolnavii cu sănătoşii laolalită, favorizînd astfel ră·spîndirea bolilor
sociale 1 ).
Specula practiicată în cent•rul oraşu~ui •În problema locuinţelor - cu
toate că şi aci se găseau imobile absolut insalubre şi chiar periculoase
de locuit, datorită lip'Sei de rezistenţă şi stării de degradare !în care ~e
.lăsau proprieta11ii determina .populaţia săracă să ]şi găsească adăpost
la periferia ora:şu.lui.
Din aspectul pe ca•re-1 prezentau mahala1'ele Bucureştilor se poate
trage conoluzia că populaţia a construit cum a vrut şi cum a putut, numai
să aibă unde se adăposti. Locuinţele erau fie [n formă de case cu una
sau două [ncăperi, fie case tip vagon, cărora li se adăogau 'în permanenţă cîte o încăpere în care se îngrămădeau toţi membrii familiei.
Din do11inţa avidă de ·îmbogăţire, începînd încă din veacul al xvu1~1ea
proprietarii moşiilor din juIUI Bucureştilor au început să-şi parceleze posesiiunile, fapt care s-a accentuat în specia'! la sfiîrşitul veacului XIX şi
începutul celui actuail... Ca o consecinţă, procesul de întindere a car.tierelor
din jurul Capitalei s-a accelerat.
Interesant este de observat faptul, că numai în anul 1930, în fostele
comune suburbane, actuale cartiere mărginaşe, „din 1381 locuinţe făcute'
în acel an, 61 % ~nt 'din pai.antă şi numai 39% din zid, ceea ce ar reveni,
la o medie de 2,4 focăperi. pentru o locuinţă din care o [n;căpere e săliţa

Pe aceste
meseriaşi

bucătăriei"

2).

Procedeul - patriarhal, ca să nu spunem primitiv
de ridicare a
locuinţelor periferice, în Bucureş·tii de la începutul veacului a·cestuia, este
cunoscut pe baza unor mărturii oon1emporane.
Pe un loc ales se băteau patru sau şase pari, pe aceştia instalîndu-se
o armătură şubredă de şipci rare, di•spuse dublu. :Intre şipci se ;introducea pămînt amestecat cu paie, adesea şi cu piatră sfărîmată. Ailte ori
parii susţineau o împletitură de nuiele, apoi bulgărită, sau, între pari se
depuneau chirpici suprapuşi în rl:nduri. Ziduri'le :fiiind astfel înălţate, se
aşezau uşHe şi ferestrele, far la urmă, acoperişul înjghebat din cariton,
şindrilă sau stuf3).
Locuitorii care doreau să-şi ridice în acest fel casele, aduceau, în
primul rind, de pe unde puteau materialele - construoţia propriu zisa
începînd în ajunul unei sărbători care dura două-trei mie, la capătul acestora locuinţa fiind terminată.
Atunci casa - „clădită", •şi ocU1pată, apărea ca o realitate de care
cu sau fără voie origanele adminiSJtrative trebuiau să ţină seama.
In aceste con'diţ:Ji cartierele mărginaşe se măresc şi se aglomerează
fără a avea instalaţii de apă, fomină, canal etc.
Aşa 'S-au const.roit în juru~ oraişuilui numeroasele cartiere, fără ca
origanele ide stat ale regimului burighezo-moşieresc să se sesizeze prea mult.
In presa vremii şi în special [n numeroasele documente păst-rate
este descrisă în culori foarte vii situaţia din aceste cartiere. Populaţia
era compusă din muncitori ou ziua, hamali de prin pieţe, rt:ăi-etori de
1) „Epoca", an vm, (1906) nr. 259., {21 od.) p. 2.
2) Gh. V:îrtosu, Locuinţe pentru populaţia nevoiaşă

şi

Bwc„ f.d.
3)

Gh. Vîrtosu, op. cit., ;p. 38.
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problema comasărilor,

oîte 1-2 şi ohiar 3 lei pe z1, iar alţii fiind complet
acestor oameni era cît se poate de grea.
lnfăţrşarea clădirilor în care ~ocuiau era cu totu~ necorespunzătoare
din punct de vedere higienic: neluminate, fără aerisire, unele şi igrasioase,
situate în genere sub nivelul str~ii 1 ).
Pe strada Ursului era semnalată la nr. 17 o casă locuită „cu zidurile alterate, crăpate şi 'deplasate din poziţia naturală" ; „şi fornnăria este
putredă notează documentul aşa că ameninţă să cadă" 2).
lemne,
lipsiţi

uni~ cîştigînd

de venituri.

Viaţa

f

.__.....

Oa.să aiooperită

j

cu stuf în ma.haJ.a.ua Colentina

Unii cetăţeni făceau deseori sesizări către origanele primăriei prin
care spuneau: „casa din 'str. P.levnei 81 este umedă, insalubră şi crăpată,
zidurile ameninţă cu prăbuşirea pe cei ce o locuiesc" 3 ). Un anunţ asemă
nător semnafa un caz tot atH de grnv: locatari.i unui imobil din str. Popa
Petre nr. 13, se aşteptau - din ·Zi 1n zi - 1a prăbuşirea casei 4 ), fiind
lipsiţi cu ,totul de posibiUtatea de a o repara.
Aceşti oameni lipsiţi de condiţii higienice de ilocuit, al1ţi,i chiar fără
posibmtăţi de adăpostire, se hrăneau oît se poate de pro_şt, consumijnd
în special produse vegetale ieftine, fapt ce cauza o subalimentaţie cronică.
1

Arhivele Statu!lui Bwc., Prim oraş. Buc., dos. ·540/'1900.• fi1a 5, 49, 50.
Ibidem, dos. 697/1901, fila 106; a se mai vedea cazuri sirrnrnare la filele
97, 100, 102, ·103, 104, 109, 1'10, lH, 132, 134, 138, 142, 143 etc.
3 ) Ibidem, dos. 643/1903, fL!a 20.
4 ) Ibidem, .fila 139; a se vedea şi filele 144, 147, 149, 173, 174, 178, 190, 214,
222, 336 care cuprinid aspecte sim'i'lare ale problemei.
1)

2)
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Singuriii benefioiari ai acestei situaţii despre care, pe drept cuvînt
că le mergea bine, erau numeroşii clrciumari din cartierele
periferice.
„Cîrciumarii de prin acel loc - notează uri martor ail vremii - !fac
cele mai bune afaceri decît toţi ce~lal ţi negustori la un foc" 1 ).
In numeroase cazuri masele muncitoare au luat poziţie împotriva
aoestei stări de lucruri.
Uin 'iniţiativa muncitorilor de la atelierele Căilor Fernte, în ziua de
10 mai 1909, :în ·Sala Băilor Eforiei a avut loc un miting la care au participat numeroşi lucrători din toate întreprinderile Capitalei. In urma
de11baterilor ce au avut 'loc, s-a votat o moţiune prin care arătau situaţia
grea în care se găsea populaţia săracă a Capitalei, din cauza permanentei
scumpiri a traiului. In ·încheiere participanţii la a1 ceas1ă mare in1runke

se sipune

arătau:
„Aprobăm

cu totul memor.iul alcătuit de comitetul executiv al mesecu comitetul de acţiune de 100 prin care se arată situaţia critică în care ne aflăm, cauzele scumpirii t-raiului şi măsurile ce
ar trebui luate penţ_ru uşurarea lui.
Acest memoriu să fie înaintat domnului prim-ministru şi ministru
de interne şi domnului Primar al Capitalei, pe care ii rugăm 1să ia cit mai
neîntîrziat măsurile cuvenite pentru uşurarea traiului" 2 ).
In numeroase plîngeri adresate Primăriei de către locuitorii cartierelor periferice se arătau cît de proas·te erau uliţele, casele şi toate
celelalte condiţii de vi•aţă ale maselor de oameni ai muncii, cetăţeni ai
riaşilor, împreună

Bucureştiului.

„Pe ma•rigd.nea drumurilor, cocioabele nefericiţilor „locuitori ai capitalei", ·din mahalalele infernale, abia se mai disting din prăfăria grozavă şi pomii sădiţi pe iciiColo, de ·diragul umbrei .par illnşi de ailhi
ce sînt - fa miez de vară - ce condiţii admirabile pent·ru tot soiiul de
epidemii" 3 ).
In cartierelle Grant şi Crîngaşi, [ocuiite în general de ~uGrăitori de
la Căile ferate, nu existau nici cele mai elementare condiţii edilitare. Pe
strada Cringaşi, lipsită în timpul nopţii de lumină, cu un singur puţ
ce al1imenta cu apă locu~torii acestei părţi a cartierului, viaţa era deosebit
de grea. O parte a şoselei Giuleş.ti era ~ocuită, iar cealailtă străjuită de
numeroase Hnii de ca~e ferată.
Cartierele Crîngaşi .şi Grant din jurul liniei ferate, erau total neglijate de ediLii oraşului. Neajunsurile locui1onilor din aceste cartiere 'SIÎn'
tot mai des înfil.lniite in unele articole cu caracter socia l, strecurate în
presa vremii. Locuitorii se plîngeau permanent de chi·ria excesiv de mare
ce li se percepea de către proprietari. „La noi chiria înghite a treia
parte din venitul gos.podăriifor din clasa de mijfoc şi de jos" 4 ), iar
pentru chirie, lumină, apă işi transport se ridicau pînă la 43,4% din totalul cheltuielilor.
rnn cauza scumpetei chiriilor, famHiile nevoiaşe 'se vedeau siiliite să
sacrifice orice pretenţie de confort, îngrămădindu-se în cite o cameră
oni două, transformînd în camere de locuit şi bucătăriile.
1

1) „Voint:a nationailă", an XV (1908),

nr. 6823 (5/18 martie), p. 1.
„Minerva", an I {1909), nr. 145 (12 mai), p. 2.
3) Ibidem, an II (1910), nr. 558 (7 iulie), p. I.
4 ) „Dimineaţa", an VII (11910) nr. 2348 (14 seipt.), p. I.
2)
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Nid zece ani mai tiîrziu situaiia din cartierele amintite nu era
schimbată. Ba mai mult, din cauza măririi numărului popula.ţiei, aceste
cartiere mărginaşe devin şi mai aglomerate, mizeria şi mai mare. Cartierele Floreasta şi Tei nu au nimic schimbat din situaţia de mai înainte.
„Parcurgînd străzile cartierului Floreasca n-am găsit decît unele cu pavajul stricat, iar cele mai multe !fără pavaj. Majoritatea locuitorilor sînt
ca şi în Tei, lucrători cu braţele, lucrind aproape fa aceleaşi fabrici, sau
pe unde găsesc şi avînd de făcut aceleaşi plrîngeri ca şi cei din Tei" 1 ) •

...,

Locuinţă

pe

şoseaua

Giurgiului

La ,19 iulie 1922, un invalid de ·război, locuitor din cartierul Filantropia, trimitea unui ziar o scrisoare în care, în numele cartierelor Filantropia, Sf. Vineri .şi Puţul 1ui Crăciun, arăta că mai toţi cei peste 10.000 de
oameni ce locuiesc aceste oart1ere sînt meseriaşi işi mici funcţionari. Aceştia
lucmnd ijn meserii unde prin speci.ficur muncii Ja ateliere 1se rnunlă'I"esc, au
nevoie de apă, dar acest mijloc de curăţenie le i.ipsea.
„Ştiţi cîte cişmele au cei peste IO.OOO de locuitori ? numai două
„oficiale". Una pe şoseaua Filantropia colţ cu str. Aurelian şi alta în Calea
Griviţei, mai sus de cimitir... Poate oare să ajungă cîteva cişmele la
mai bine de 10.000 de foouittori ?... l;l poftim pe domnul doctor (al Primări.ei) să vină prin aartieml nostru să mai stăm de vorbă şi . să-i arătăm
multe lipsuri" 2).
1)
2)

„Dimineaţa",

an XVU 0920), nr. 5033 (12 iu:i·e), p. 2.

Ibidem, an XIX (1922), nr. 5641 (19 iulie), p. 3.
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Despre condiţii1le grele de viaţă îşi aminteau de obicei politicienii
vremii numai în preajma alegerilor, cînd, specu1l1înd situaţia mizeră în
care oamenii trăii.au, făceau o propagandă demagog.kă care însă era uitată
întotdeauna după campaniile de alegeri. Acelaşi document ne demască
această stare de lucruri.
„Să-i mai amintim că mainte de alegeri ni s-au promis toate bună
tăţile contra voturilor noastre... Acum poate cu pravoslavnica holeră să
facem ceva ! Sau curăţă Primăria sau ne curăţă holera pe noi şi cu noi
şi pe domnii de la Primărie" 1 ).
Numeroşi cetăţeni din car~ierele „Vesel1iei", Tabaci, Văcăreşti, Du·
deşti, Tei, Floreasca şi chiar din centrul capita~ei, expediau scdsori Ila
di.ferite redacţii de ziare şi chiar unor persoane sus-puse, arătînd situaţia
în oare se găseau; dar de lf~ecare dată, chiar şi atunci cînd oficia'lităiţile
mergeau la faţa locului şi cons tatau, toate .rămîneau numai în stadiul de
mai înainte.
Locuitorii cartierului Cîmpul lui Stiefler semnau un memoriu în
iunie 1922 către primăria Capitalei, în care se p1îngeau de foptul că în
întreg cartierul nu eXiistă m timpul nopţii nici măcar un singur felinar
,;locuitorii care eventual vin mai tirziu sînt expuşi a fi atacaţi de răufă
cători, iar furturi se pot întîmpla foarte des" 2 ). Aducind la cunoştinţă
starea deplorabi'1ă .şi mirerabilă în care se găsea acest cartier, semnatarii
cereau:
„1) a se lua măsuri pentru ridicarea gunoielor depozitate la capătul
străzii ,Popa Balint dinspre şoseaua Doamnei, care este o continuă primejdie pentru sănătatea noastră;
„2) a se pune cel puţin 3 !felinare pentru Huminarea cartieru'lui
pentru a ne scoate din întuneric.
„3) a se dispune aliniierea str. Popa Bailint co.nf. cu planul existent
la seiiviciiul Cadastru, aoeastă stradă fiind singu·ra pe unde putem cornu·
nica cu restul oraşului şi cu instiituţiile 'Şi fa:i:bridle unde locuitor.ii cartierului ,sînt ocupaţi" 3 ).
Aşa cum reiese însă din plîngerile repetate ce le .făceau [ocuitorii, acestea nu erau luate în seamă, fiind înaintate ca simple acte la dosar în arhiva
1

primăriei.

Speculla .pe care o făceau unii proprietari cu caselle în Bucureşti oansti1tuia U!Ila dÎll1 rncillel'e de ,pe urma căreia aveau foarte mullţi de suferi1.
ln magruzii veoh~ de 20-30 de aini care nu /Prezentau niloi un fiel de
siguranţă pentru a locui ~n ele, proprietarii lacomi de bani improvizau locuinţe sau deyendÎll1ţe pentru ca aipoi să •le Îilloh~rieze.
U;i looatar de pe str. Bu:reşti se p1Lî1ngea în august 1922 Primăriei că
es te îngrijorat de peri1cdlull de ÎlilcenJdiu ce-<l prezenta imdhill.u:J. din str. Buzeşti nr. 57 : ,.iproprieta:rull caiselor un îmbogăţit de răzlboi dar lacom şi
av1d de a se funlbogăţi şi mai mullit, a tl'aa11Sfonmat toaJte buicătării[e din imoMl'llll său dÎll1 stir. Buzeşti 57 î1n camere de Jooui,t sipre a încalsa oîite 15.00020.000 lei Chirii iar 5--6 maigiaizirl. VJelClhi dărllimături ce albia se mai ţin, le..a
traillsformat în buicătării aşeziîndu--0.e maşini de găit1t. Aiceste magazii icare simt
!Putrede, cu o siillgură 5dÎinlteie pot provoca uia inceilldiu de nedescris ...... .
1

1)
2

)

3)

„Diililineaţa", ·an XIX (1922), nr. 5641 (19 -iul.de}, p. 3.
Arhiva Centrală a SBC (PMB}, Sect. Tehnică, dos. 483/1'92:2, nenum.
Ibidem.
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Nlll găsiţi d'Vls. că arceaistă arvidă goarnă duipă bani pioaite produce un mrurE'
incendiu ÎII1 întreg oartierul ?" 1 ).
Alceaistă stare de lucruri o iredlaanau şi loca/tarii de pe fos.ta SJ!:r. Maramureş nir. 10 care, !Pri:nitre allte!le, cereau ,,a ·se dilsipune o ain1chetă la faţa ~o
cullui spre a C011Jst1at·a in1SaliuJbri1t1a tea arcestui ianobi!l care aaneniinţă din zi în
zi a se dărirna pe chir.iaşH ce locuiesic în aJcest illnobhl" 2 ).
Dar cei ce erau :pUJŞi să rerzidlrve aitari stări de 'lucruri, k1 reipetlaite rlnduri, datorită hanilor ce-i primeau de '1a proprietari, nu luau nici o măsură
pentru a reroO.va plîngerille oomeni1lm municii.
Oartieru'l „Vesdliei", siltuat la o depărtare de 20 de minute de gara
Fiilaret, se întindea între .şiaJa drumu~ui de fier Făfareit-Giurgiu, şoseaua
Ferenitari şi clmpia Feren:tarillor. „De ce i-o fi zicînd cartierul „Veseliei",
nu pot să pricep", relata un trecător „pentru că numai veselie nu este prin
partea locului."
... Duipă ce cdlk1id strarda PăunarşuJl Codri:illor, cailea Geongescu, Mircea
resicu, unde ~o
Eustaţiu şi a1He ullicioare şi uliţe, ajung în strada Nae Du1mit1
ooieşte Tănase Rigapol.
l[ găl.sesc zăicînd în part:. A fost îimpuşoat în picior lia 13 Decembrie
1918, în Piaţa Teatru:liui, şi de art:IJJllci mce fo pat.
Şade într-o singură oaaneră, miJCă, umedă şi ~ntiunecoasă, împrnună cu
soţia şi copiii săi ( 4) şi exiprilm mirarea cum pot să sitea aM!tea persoane
în1r-o cămăruţă şi eJ. cu aimărăJcilJJlle îlmi spune - Să te dud să ve7Ji. currn
stau alţii în camere mai mici ca acestea şi cum trăiesc şi te vei minuna 3 ).
MajorHatea [ocuiltori[or cartierului Ferentari în aceaiSJtă perioadă o
formau lruorători şi luJcrăitoare de kt fulbrid1le „Vullicain", „Wollif", „Aries", fabniiciil:e de ohi:brituri, ulleiuri, IVQPIS<dle şi mici slujbaşi din gara Fillaret.
tn afara nwneroaiseilor necazu·rii şi neajunsuri pe care le avieau de suportait aiceşiti oarrneni în f1abridle ÎII1 care lucrau, aica:să veneau a:litele şi
alte!le, prirrlitre oare şi lipsa de aipă. Pe s·tirardla Pieptănari, în a.null 1922 era
o sillllgură 1frînti•:iă destinaită a allirrnen'1Ja oo apă o popUJlaţie de peste 2.000 de
oa;meni. Desigur că a1cearsta era Uiil mare neajru1ns.
„Femeile se scoală de la 4 dimineaţa şi fac coadă la gura cişmelei" 4 ).
ln!tr.JUn document idiin vara amtliui 1923, 1prăntre all1tJelle, se arată reJferi1tor }a st·area neoorespl1lllzăJtoa:re în oare se găseau locuinţele din cartiere!le
BuJoureşitiu~!ui: „tn str. Pomu Veride nr. 4 . . . se aifilia o casă care a fos1
t
lovită de aeroplane din timpul războiului .pe care a dărnmat-o în mare
parte, iar restul ce a mai rămas ameninţă cu căderea dintr-un moment în
altul şi cu toate acestea este locuită de 5 persoane, care la un moment dat
pot risca să rămînă sub dărîmături" 5 ).
O situaţie sirrnd[ară se purtea iîntu1lni şi în Sttr. Or11anido nr. 6 A şi B. Corpull din stiniga î1mpreună cu d~endinţe!le „eSJte b stare de insailubritiate,
fiind complet ruinat urmînd a fi evacuat şi dărîm-at" 6 ), iar referitor la corpuJ din dreaipita, aice!laşi docuJment spUiile : ,1oonstruicţii veichi, având parite
din soclu mîncat şi plin de igrasie, giurgiuvelele ferestrelor strkate, tabla de

3)

A11hiv1a Centrală a SPC (PMB), Secţ. tehnkă, dos. 478/1922, ne.num.
Ibidem, fiila 1. Pll~l!lgeri sirrnillare a- se vedea· şi în dos. 479, 480, 481.
„Dimineaţa", an XIX (1922), nr. 5637 (14 iulie), p. 4.

5)
6)

Arhiva CentraQă a SPC {IF:MB), Secţ. Tehn., dos. 479/1923 f. n.
Ibidem, dos. 480, f. n.

1)
2)

4J

Ibidem.
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pe ailocuri ou carton. Dependinţeile aflate îo
cu acest corp de casă, parte ameninţă prăbuşirea, parte s-au şi
prăbuşit deja" 1).
De la an la an, hx:ui1torii aoosrtor oartiere S"au tot plill1ns de Hpsurille
pe care ~e î'niduriau, dar tăcerea şi indiferenţa oficiaili,tăţiilor se menţi1nea.
Aiceilaşi cartier ail „Veseiliei" din aipropierea gării Fi:laret, liip~it de orice îngrijire din partea eidi:lillor oraşUil.UJi, era poipuilat de pest'e 10.000 de cetăţeni
în anul 1925. ,,De ceea ce -îndură oamenii - şi sînt vreo 10.000 - nu ştie
probabil decît arhivarul Primăriei care de aproape două decenii Ie colecpe

aooperiş găurită în1locui,tă

legătură

tează petiţiile"

2).

- Al51Pectul cartierUilu~ Ferentiari, dilil aJle cărei 87 srtrăzi numai 12 erau
recunoscute de către oficialităţi, nu se deosebea cu nimic de numeroasele
sate din ţara noaSitră din aicea perioadă. Un docurrne::it al \'remii (din 1925)
ne prez1ntă cartieru!! cu „aceleaşi dPlllIIluri nepavate. Din str. Ferentari, U!I1
feil de stradă rurală, ou bordeie acoperite cu şindrilă, o cramă păirăsHă şi
o treucă în maiq~inea unei fundături, Ull]de se adaipă vadle, şi ,pînă în „Pău
naşul Codrilor" cealaltă extremă spre Belu, nici un felinar.
tn aioost cartrl.er, aşa cum a relaitait şi un martor ooutlar, fiecare cetăţean
putea să aibă veleităţi de arhitect, fiecare îşi putea ridica o casă - indiferent materialul din care o confecţiona, forma, sau locUJl de amplasare.
„De aceia, b OÎlmpllil „Veseliei" e o colecţie încurcată de uliţe şi fundături,
de ca1s e tu11ti1te şi bordeie abia vizibille, un cartier în care ordinea arhitectonică e o utopie... Pînă în coml.JJila Măgure1,e, şi de aci pînă în JiJ.ava,
omu:l nu ştie ail1t duşman, decît plo~le, alt sport <lecit salturille peste
şanţuri" 3 ).

Lipsa de lurrnină pe străzi, Hpsa de aipă, în tot cartierul existînd un
singur „puţ cu ciutură" ( „căci în acest cartier oropsit, nici chiar sacagii nu
există; qit priveşte medic, disf)ensar, farmacie, nici pomeneală" 4), toate
acestea erau în:locume cu cele 92 de cîroiumi, la o popubţie de 10.000 de
locuitori, revenirul. de fiecare ciriciurrnă 108 locuitori, sau ,;considerînd la
un ,sfert numărul copiilor, de familie, o circiumă la rn ide guri" 5).
LăJoomia la care erau îndemnaţi cîn:iU!marii din caritierul „Veselliei",
făcea ca toţi oattnenii necăjiţi să fie jecmăniţi în modUil cel mai ruşinos.
lntr-o Siorisoare din decembrie 1925 se arată: „Cine 'Să amintească
cîn:iwnarUilui că lăJComia lui e ,pierzaJIJ.iia băllltoruilui, că fiecare păhăreil de
51Pirt, sal}ită cu u::i cenrtimetru cuţ~tuil de 1a cililgătoare ? La 92 de cîrciumi
un singur garoist şi acesta sechestrat la comisariat cu treburile de cancelarie. ln cairtierull „Veselliei" nu-i niici un di151Pen1sair, nici un medic. tn sohimb
există două cimitire" 6 ).
Acem~tă stare de lucruri, încurajată de regiimu:l burghezo-moşieresc,
dUJCea desigur l'a răspîndirea alk:ooltsmuilui. O situaţie simifară se putea înArhiva centra:ă a S.P.C. (PMB), Secţ. Tehnică dos. 479/1923, nenum.
„Dimineaţa", an XXI (1925), nr. 6846 (10 dec.), p. 3.
3) Ibidem, nr. 6839 (4 dec.)., p. 8.
~) Ibidem, nr. 6846 (10 dec.), p. 5.
5) Ibidem, nr. 6647 ( 11 dec.), p. 5.
1

2

)
)

6)

Ibidem.
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t~1ni şi m cartierul „Tei", UiI11de, conform stâtiisiticiilior vremii, exlSJ1:1au peste
150 de oîrciu1mi 1 ), Îiil caidrull cărnra, numai b. cursUil an-Uilllli 1924 s-au înregistrat pesit·e 900 de scamdalluri.
Liipsa Wior instituţii cu!l>tura~e sau de sipectaoole (cele din cenrtru fiind
inaooesibiQe, din oauza distanţei .pentru marea masă de iLooui;tori), ţinea ,poJPUlaţia municiitoare în întuneric şi mctrltură. Lipsa instiituţiillor medioaile,
[ipsa de di51pen:sare cu co::llsultaţii ieftillle sau graitui,te, S{P'Ore'a pe de o
parte efectivull b0i1navillor iar pe de allta rostull ,,m.edicall" all babe/lor doftorese Şi ,aJl at~'tOr trafi1oamţi de reţete empirice de ia barierele oraşu1lui 2 ).
Aispeote alle oondiţi1lor grele de viaţă din mahailaiua „Tei" în perii.cada
anillor 1924-1925 sînt nurrneroaise. Oartiertrl era liipsi1t de or~ce îngrijire
din partea ediJillor oraşulliui ; la fe!l şi în ceea ce priveşte aiproviziOIIlarea
ou produse ailirrnentare şi chiar cu lemne ; aices,tea toate făceau oa V'Î'aţa
celor ce locuiau la periferia caipit,ailei să fie din ce ~1n ce mai grea.
1,n cartieruJl „Tei", ca de alltfe!l şi în cele1'ailte cartiere mă,rginaşe, lem·::iele de foc au fost pemnaneinit Îiil anii regiirnu:lui burighem-.moşieresc o problerrnă ·deosebit de grea. „Umbllu cu un bon de la Primărie, de 3 luni, face
omUJl. ou căJoiuJla, de mesierie măturător de 1sitradă. Ba că nms, ba să mai
aşţeptălm, ba că n-are cine să le dUJcă ... " 3 ). „140 de ~ei suta de chHe, se
vaită o bătrî'Ilă" 4 ).
tn nUJmeroase doisaire din arhiva Priimăriei se înt,îJ1nesc I)lî'Ilgeri aile
fami;liilor de oameni săraci in care sînt relatate cazuri cînd, zile întregi nu
·aveau .ce pune ipe foc. OererHe lor k11Să, nu priimeau rnki o .rezolvare.
ln cartierull Griviţa Ouţ,a1rida, în 1925 majoriitatea locuinţe!lor erau
mici şi făiout'e diin ·bîime sau din nuiele şi bUJligărirte cu păJmi[)lt. ln aceste
cocioabe se îngrămădeau oîte 7-8 persoane, tatăll, mama şi copiii tar
de multe ori c;â,te două faimillii locuiau Îiil aceiaşi Cla!să. „Vara, prafUil pe
şoselelle Griviţa şi FilJantropia se ridiica în nori, acoperind tot cartierul.
în afară de străziae .A, B, C, D, stirăzi pe care sîrnt dlădi,te Jocuinţe!le C.F.R.,
care sî·~t ceva mai curăţele, to'a<te străzille din pair.tea 1ocullui sînt la fel
oa celelallte de la perneria oraşulurl.;
nepavate, ne!lum1nate şi neali·
mentate cu apă" 5 ).
lntr-UIIl memoriu aidresart priimăriei, looatarii imobi;liullui dm str. Nisipari nr. 27 se pi1îngeau de f31Ptu!l că locuiinţa era aişa de deteriorată încît
ameninţa a căidea ,din zi în :zJi ipe ei. Oom~sia îrnsă:ricinată cu constatarea
acestei situaţii punea î::i 1927 t11I'Illă1 torul referat: „La adresa arătată se
afrlă o caisă joasă avrînd 2,10 m (plină la t,avan iar 1sitreaşina la 2 m pînă
la soil. Este veche, făcută din 1/2 cărămidă cu pămînt zidită. Tabla de pe
acoperiş este mincată de tot 6 ). Locuinţe asemănătoare se găseau şi în
str. Dragoş Vodă, clădiri construite din paiantă ·şi cu pămînt pe jos 7 ).
tn perioada crizei economiioe a capitali'smullui dintre ainii 1929-1933,
popu<laţi'a dt::i caritierell e mărgi'Ilaşe alle caipitallei a s1.11portait tot greuil şi repercursiunile ei.
1

1 ) „Dimineaţa",

an XXI (1925), nr. 6833 (26 nov.), p. 3.

2) Ibidem, nr. 6837 (2 dec.), p. 7.
3 ) Ibidem.
"l Ibidem, rur. 6830 (23 nov.. ), p. 3; 6833 (26 nov.), p. 3; 6835 (27 nov.), p. 5;

6837 (2 doc.), p. 3. .
5 ) Fada din 23 mai 1925.
6 ) Arhiva Centrai~ă a SPC (PMB), 1927, Socţ. Tehn„ Dos. 46 ( a se vedea
şi dos. 49, cu sit. simi:are).
7 ) Ibidem, 1929, Dosar nr. 27.
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ln anii crizei, conform start:tsticiilor burgheze (1933) salariu[ lunar a~
dim fa:brioi şi all fiuin~ţionari[or era foairte mi1c în comparaţie
cu cos tUil vieţii.
„Majoritartea aicesitor oaimeni ciştigă în medie 2000-3000 1lei ipe
lună" 1 ). Dacă acesta era salariul pe care-l cîştigau cei (;e locuiau la periferie ldpsa de locuinţe le îngreuna şi mai muJlt viaţa.
- Chiriill.e pe care le plă!teau :pentru cîtie o oameră lipsită de orice
fel de dependinţe, erau de aseme~ea foarte ridicate.
ln anUil 1933 „un aipartaiment IIlO'dest cu trei oamere şi dependinţe
costa 2500-3000 lei pe lună" 2 ), pentru o familie numeroasă din care nulucrătorilor

Vedere din B-dul Basarab spre Calea

Griviţei

pe la 1930

mai unu~ lUJcra, însemna că întregUJl sailariu primit abia putea acoiperi
chiria.
„tn cartierul Tei, o cameră cu săliţă şi bucătărie, ·se plătea în 1933
cu 700 ded pe Iumă" . . . „fo oomurra Şer'ban Vodă, pe o stmidă pavată, 2
camere cu tJlectridit'ate şi nici o a1 J:tă in'Sltallaţi:e, 900 lei pe lună". „în cartierul Collentirna, o cameră goailă şi maigazie, 800 lei ,pe 11ună", „:la Fforeaisoa o
cameră şi o sală, 650 'lei pe dună" 3 ) şi aşa mai departe.
Dim ce1e de mai sus, se poaite c0I1Jst ata că o l:oiouirnţă in!!uficientă ca
spaţiu şi condiţii hiigieni1ce, nu se putea îrn1chiria sub o cincime din sa1

1) Gh. V·îrtosu, op. cit., p. 9.
Ibidem, op. cit., p. 10.
J) Ibidem, p. 10-11.
2)
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lariu, ~ucru ce determina menţinerea populaţiei în condiţiile mizere din
casele de la periferia oraşului.
In această vreme erau numeroase familii care nu aveau nici măcar
un bordei aşa sărac şi ponoo1irt oa cele despre care am vorbit mai sus, clin
Ferentari, Fllore!aisca isau Tei. Erau ootăţenii care ziua rtrudeau tpentru a
strînge cîţiva lei pe care apoi să-i dea la una din „bombe'le" din Obor sau
din iallit icartier Ullllde erau primiţi pentru a &ta o noaipte.
Un zi,ar~st icurios a făloul1: lîn seara zmei ide 20 ia:::i.UJarie 1933 o vizită la
o ·aisemenea „ibombă" dim Obor - „E man ieftin a~ci ca [a azi[Ull de noapte ?
- Nu, iPiăltilm 5 [ei, ca şi aJOOllo. 1Dar Ua az~l te dă afară ~,a ora 5 dimineaţa, ân •ger şi zăipaldă. Şi 11a azil uneori dormi pe icillllentiull ·gol 1şi 1e dă
afară rpe ~ntU1I1eri1C, lîn vnn1Ull tăios ce lbate lîn wri de zi pe ioheiu[ JY11Il100viţei şi n-ai unde te duce. La „bombe" putem sta un ceas, două mai tîrziu .
... Apoi ne ia Ia goană şi de aci...
· - Dumneata cunoşti pe oamenii de aci? am întrebat pe patron.
- Din 35 dţi am azi, garantez pentru 31 pe care H vedeţi aci pe listă.
Cunosic ideialltfell oe!l puţin 1.000 de ,;bombagii". Aista nu e n~ci o mirare.
E meseria mea" 1 ).
Iarna anuUui 1933 a 'adus miull.tte 'sufermţe ipqpllll'aţiei mărginaşe a
Capitailei. Bor!deiele 1diin Floreasca şi in specia1 cele din groapa Floreasca
au avut mult de suferit „După tonele de ninsoare căzute în cursul nopţii
( 25 ianuarie), 11ocuitorii s-au 1rezit dimineaţa închi•şi într-o ,teacă de gheaţă. Au
fos,t nevoiţi 1să 1spargă uş:a şi 1să :sape 1a1I:tă uşă dlădhă din zăipaidă, afară, :sau
să i•asă iprm 1P0idul 1ea1sei" 2).
ln u111na m.111T1eroaiselor pl~ngeri, adresate !}Jrillllăriei caipiitailei şi ailre
autorităţi aile vremii, ide către iceotăţenii Clal"'tierului Tei, illn !februarie 1933
s-a făcut o descindere [a una din 1şcd}ille :acestui 1cartier, de pe sitrarla
„Maşina ide pîine". 1.EU1
evi i au fust interogaţi asuipra 1condiiţi~lor ide viaţă
pe care ei [e duc :îin :faJrnHiii.. Desigur 1că şi ide id.Ma aJce'asita, 1ca ,şi lîn anii
precedenţi, oficiallităţille .s-au mullţlllIIli1t icu co:11stJatarea faipiteilor fără a ilua
vreo măsură merută rs·ă ·Î!Illbunătă,ţească conlcHţii1le Ide vi•aţă a1Je oamenilor
necăjiţi. lată nurrnai oî·teva secvenţe 1diin răspunsurile pe care rau putut 'Să
Je dea O iparte din cqpiii 1şicdlii ilra lînMebănle !P'lJISe Ide oficia!li1tăţi :
„Tata n-are de lucru ... Sîntem 5 copii". Cei mai mulţi erau 4-5 fraţi.
Unii aveau cite 7-9 şi chiar 10 fraţi. Majoritatea locuiau cu chirie, într-o
singrură 1eănnăruţă şi aiceia ne{Pil.ătirtiă. Unrna oa p:roiprietarull 1să-i Idea ·afară".
„Tata n-are un picior. Mama a fost lucrătoare, dar acum n-are de [ucru ...
Mllllţi, .foairte mllllţi părinţi şomeri, meşteşugari, care nu găseaiu de [uoru
cite două~trei iluni. ln artiiooll.ul „CUIIIl 1trăies.c cei ce 1se i1srtovesc IIIlUJnCinid" 3 ),
es,te relatat icazull wnei farrnillii de mun1dtori din rcartierull Ferentari. O
femeie de 36 •ani, [ulcr'ase oa llI1UII1idtoare ţesăt'O'are a.a una din !fabridJle de
pe icallea Rahovei. „Iar aJOUIIIl este o aidevăra:tă irnuri•toare de foame". Fiica
ei iluicra [a aceiaşi fabrică în 1care u,uoraise şi 1!1101IIl'a ei. D~st•anţa de [a fabriJcă
rp:îină acasă era Ide 3 km şi coipi1a •trebuia 1să o paricu:ngă ZJfilnilC. Ea locuri.a
împreună icu mama ,ei, reare „n-avea 1dooît 36 de ani dar Qifpsurille i-au
bră:z;dat adînc chipul. „Ţesătoarea de cîtva timp n-a mai fost primită nicăieri
1

1 ) „Dimineaţa",

an XXIX (1933), nr. 9326 (21 ian.), p. 13.

2)

Ibidem, nr. 9369 (28 i-an.), p. 9.
:i) Ibidem, nr. 9511 (22 iunie), p. lil.
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lucreze. E vîrista iprea inaintait:ă - .sipiun rstăipfoii fabrioillor - pent1ru ca
stea 12 ore în picioare lîngă război. Copila ei de acum
pentru existenţă. De jur împrejur sînt presărate pe tot
întinsul icî:mipiei biete !locuinţe unde mizeria mocneşte ieru.nit. Oaimeniii care
şi-au pus primele 1temelii il a 1case ipe hăull ,gol 1năipădH de băllării, au btrecut
cea mai fo1a[tă 1treaiptă 1a optiimiismului. „Parouil Fericirii" au dM ei denumirea cartiierullui care iprimde fiinţă, il:a margine ide oraş, di'Illoolo de ulliţa
Ferentarillor. Aoolo, allăturart, !locuiesc de oî teva 11uni doi 1uicratori de fa
aceeaşi fab11ică. Soţuil şi tiovarăşa ilui, Ila caipăt de 1săipităirnÎlnă aibia reuşesc
să

să aibă putere să
se luptă disperată

1

1

1

Cîr:eiumă

pe

Şoseaua

1

Vitan pe la 1930

să cîştige

cîte 2-300 de ilei. Au lucrat totuşi cîte 12 ore pe zi şi sînt
în meserie" 1 ).
ln toată 1aceaistă iperio01dă de pilină 1criză nu S-<a iluat nici un fel de
măsură în scopul remedierii condiţiilor mizere de viaţă din ca·rtierele măr
gi:J.aşe ale caipHailei. Micii meseriaşi, 11ucră-torii iSau 'S[ujbaşii ;permanenţi
s-au luptat ICU şornajull ·şi cu mizeria. Auitoriităţille focale nu rs-au ipreoooipat
în această Vlreane nici de pavaj, niici ide [U11Tiimă, nici de canailizare. PoipUilaţia
se pilîngea de iprafUJl. ce [neca 1locuinţetle din mahallooe, vara, de noroiull
d1n 1tiimpull 1toaimnei sau iemii, de [iipsurille rşi necarzuriile ice iSe înmulţeau
zi de zi. „Oînd :Se face roeV'a, rS!pllilea 'll!Il martor OCUilar, merge de iprefreri:J.ţă
la centru. Dar maihallaua poate ,răbda şi poate să aştepte. E o minune că
versaţi

1) ,D'.mineaţa•, an XXIX (1933), nr. 9.'111 (22 iunire), p. 11.
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lumea a:sta necăjită poate să reziste. T.B.C.ul, paludismul, tifosul, scarlatina, seceră numeroşi tineri şi iWrstnilci" 1 ).
tn anii 1934-1944, in oraşUJl 1Bucureşti ·erau 1Siuite de 1str~ şi aicest~
în special la periferie nepavate şi fără instalaţie electrică. AspectUJl acesta
al periferiei CapitaJ.ei caraoterizează pe deplin regiimul de ex;ploatare şi asuprire capitalistă.
Ullti1muJ cartier asupra căruia ne•am 1prqpus să 1nsiis1tărrn â::l tdesicrierea
illOO!stră este cartienill „Bail ta Allbă", sri:tuat ,în ipar'1ea de sud a oraşullui.
1

1

1

Aspectul act11131l al

Căii Griviţei

Acest icairtier, cu căsuţe răsfirate şi icare de rare mai mizere iin carlruil şi
în jurul căruia !Primăria depune gunoaiele adunate din oraş la un mOlffient
dart: a fost den'Ulffii t în mod ironic „PamUJl Margareta".
Locuitorii cartierului Balta Albă, arătau [n martie 1941 printr-o plÎlngere adresată primăriei isiitiuaiţia b care 1se găseau:
„llil faţa caisei1ior noaistre ,se află o .giroaipă mare oare este iprovenită
din fabricarea cărămizii al cărei iproiprietar este ,Banca ,,Mayer et Aftalion"
~ „Societatea în lichldare Balta A1bă" c01I1dusă de Dl. Mayer et Af1ta!J..ion cu
sedi·ul în Burureştii rstr. Doamnei m. 4.
Această igroaipă este U1I1 aidevărait focar de inrfecţi,i u>entru noi şi copii
noştri din cauză rcă 1
se depoziitează diferiite gunoaie Îln. ea.
1

1j

.s -

„Dimineaţa",

an XXX (1934), ru. 9989 (18 oct.), p. 9.
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Pentru aioest caz ele-arm mai ipillînis în 1I1enumărn1te :rlÎniCluri lla iauitorităţi
dar nu is•a 'luat nici o măsură" 1 ).
Urmare acestei IJll].iîngeri, oom:iJSia insăroina1ă cu IOOil1statarea lfaiptelor,
arată că igroaipa a rezultat din exiPioa:tarea 1Pi~dşu!lui 1şi nilsipullui de către
Societatea Anonimă Bailita Allibă, ipr0iprietiara itereinullui, cu domiciliul în
Bucureşlti str. Doamnei nr. 4.
Exipl10atarea rincetaJSe în ainull 1921 fără a se face Illioi un feJI Ide amenajare conform !Prevederillor regullamentelor ÎIIl a1cest 1serns. FU1111dUJI. grqpii
era acoperit cu aipă iar ma1luriile neoonisoilidate.
Siituaţia wea a l110CUitori!lor periferiei caipi tallei şi iîn ace!J.,aşi" itimip a
muncitorilor care ide alltifel llJOICui1aru fo aceste ca!'tdere mărgirrraşe ipe rvremea
regi.imului burghero-moşieresc, reiese din condiţiiJle necorespunzătoare de
!locuit. ChiriiJle erau foarte ridicate, ajunigfod :să absoarbă \P'Îiflă lla 1/3 din
sailariu, deşi condiţiile de !locuit erau .foal'te iproaSlte. Muncitoriă. llocuiaru in
înică~peri k11sallllllbre COTIJS'truiite din ipaiantă, icu ipămQn1 ipe jos, lintr-0 rincăipere
locuilau lintre 4 şi 8 ·peI1S00.1Ile.
Perioada di:citaiturii llhi!lit airo-fasdste 1şi a războiullui antisovietic s--a
oaraoterizait iprilll·tr-0 extraol'dinairă mtensi:ficare a exipilioatării maselor de
oameni ai mU1IJ.cii şi 1Pri111tr-0 aocefl.erată rp'auipeni1zare a a1oestora. iLoouind în
condiţii cu totul neadmise, cu salarii reduse, aceşti oameni trebuiau să
ffiUIIJ.cească in condiţii de 'teroare !Pentru a-şi iputea 1-:atreţine ifarrnhliiJle aor.
lntr-un 1document din llruna ianuarie 1942 all P.C.R. se arăita: „Cu baioneteJle şi imiitrallie!'eile iîn 1S{Palte, ameninţaţi cu ieal"ceră şi Curtea marţială,
muncitorii lihniţi de foame lucrează 12-16 ore pe zi" 2 ).
Aceasta era isi1tuaţiia iîn igenerall a ioeilor aîteva c:a.ritiere :pe care ne·am
propus să [e alil.aild.zăm, ÎIIlainte de 23 August 1944. Dar şi ră:zJboilllll a adus
nU1IDeroase IP'agube cartierelor mărginaşe, mai alles în urma borrnbardamentellor exerdtiate de aivia~ia anglo•americană.
După datele Institutwlui Central de Statistică 3 ), în cele patru sectoare
ale Cajpitalei (făiră comunele suburbane) au fost atinse 10.221 olădiri dintre
care compllet d~stmse 44% (4470), grav avariate, 30% (3008) şi uşor ava·
riate 26% (2693). iDin aceste clădiri 7% erau plllblice, iar 93% particulare 4 ).
S-a evailuait că ilil urma bombardarrnentelor au rămas fără ilocuinţă
( exclU1Siv comunelle 1sU1burlbaine) 21.000 gosipodăJ:rii, aidică 75.000 de oarrneini
(aproape o zecime din populaţia celor patru sectoare ale municipiului 5 ).
O altă cailarrnitate de care a avu1 de isuferi1 oraşull a fos t şi continuarea
pe mai departe a acţiunii de întindere haotică a oraşului 6 ). Pe şoseaua
ChitiJla, periferia oraşului a ajit.1JI11S [a lli·::iia furturi[or; ipe Ş01seaua Pantefl.imon,
Afumaţi şi aci pal'Ceilări!le s•au aipropiat de Hnia forturiJlor.
,,De jur îmiprejurull oraşullui se tot fac paroelăni ÎIIl pllin cîmp şi ise
comtruiesic mereu caise rudimentare, jpe 5trărzi neiparvalte, (pililile de ibăilţi şi
noroaie iama, ·şi de IP!falf şi .gunoaie vara. iAceste paocellări croi,te fără rpi.lain,
la marginea oraşullui, după interesele iparcefl.a1ori[or şi isipeyullanţiJlor de
1

1

1

Ardliva Centrallă a S.P.C. (.P.M.B.), Secţ. tehn., dos. 26<1:~19411.
Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia, Buc., E.P.L.P. 1953,
ed. IL p. 355.
3 ) Comunicări statistice, 15.V.1945.
"l !Arhiva cerutral.ă a S<PC, SePV. Tehn., dos. 10/Hl45.
5 ) Ibidem, fii.a 1.
· 1)
2

)

6)

Ibidem, fiUa 1~2.
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terenuri, IOCUipă ~ntill11deri de mii de hectare, ou străzi de isute, de kiilornetri
hm~iJme, fără [ucrări edhlitare, :niJCi mă/car şa::l!ţuri de ,SICurgere ca fa ţară 1 ).
Lipsa de credite ipentru llocuinţe ipoputlare a fosit iarăşi o cawză prina [nti1nderdi a~omeraţiei ibucureştene. Sărăicirrnea a fost [ălsată să ise
descurce singură, şi ivedem cum s-a descurcat. Majoritatea ipoipulaţiei Caipi•tailei neipu:ood cişrtiga sulficient pentru a iPiăti o [oouinţă divillizaită situată
pe o 1stra:dă paivată şi iprevăzuită cu aipă, can~ şi llwnină electrică a fost
forţa1tă 1să•şi găsească sau >Să•şi olăldeaiscă o docuinţă î111 cîmp unde terenul
c:i(pailă

V~ generală

a cartierului „Floreasca"

era mai iefti,:i şi unde Jfiecaire ~şi cornstruia cwn putea. tntotideaiuna s-au
gă1sit prqprietari sau 1~pocillainţi de terenuri care au fotizait terenuri fui oîmp
fără ~ucrări e:diJlitate, •CU !P'la:ta în rate 'Şi cumipărătorii nu au llilPsit. Aşa s-au
născut cea mai mare parte din cartiereile mărginaşe aile caipitia~ei.
1 ) fo 1911 S'llJPraof.aţa clădită a Capitalei şi a sate'.or ţ;înă La fortrnri era de
circa 5570 ha., pe care 1incăipea o 1poipulaţie 'de 340.000 '1ocudtori, cu densitatea de
61 locuitori Ia ha. In 11927, suprafaţa clădită a oraşului cu snburbanele era de
circa 6400 ha cu o populaţie de 600.000 locuitori, cu densitatea de 93 :ocuitori
pe ha. ln 1941 suproaifaţa clădită a oraşului şi suburbanelor pînă la forturi era de
circa 8480 ha, cu o rpopulaţie de un milion (992536) locuitori, deci cu o densitate
de 117 locuitori aa hectar.
Din •1911 pînă ~n 1941, suprafaţa de oraş •construit, sau de vatră de sat
din interiorul liniei forturilor, a oerescut de '1a 15570 ~a 8480 ha, adică cu 53%
(Al"hiva Centrală a S.P.C, Serv. Tennilc, dos. 10/191415).

115
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Blocuri noi pe

şoseaua

Giurgiului

Unii ·viizHatJori s·trăini 1carncterizau în scrieriile [or BUJcureştiull de odica rfiind 'lllI1 orăşel modem, plantat [n :mijlocllll unui sait uriaş. 1 ) tn
aaii puterii ipopuiliare, sub conducerea PaTtidului MUJncitoresc Rorrnîn s-a
trecut în mod si:stematiic la ştergerea 1:reptată a contraistu[ui dintre centru
şi iperiJferie. Dezv()Harea oraşUilui rse reallizează de aistă daltă pe baza unei
schiţe. de :si:s ternartizare cornceipută dllfPă cele mai înaintate princiipii de
nioară

1

urbani!Stiică.

Putiem sipune că [nceipî nid cu ainii 1947-1948, caipitaila R.P.R. reiprean
an unull di111 şaintiereile de 1searmă aile patriei 1;10arstre, în care
sînt aplicate cu consecvenţă metode noi arhitecturale işi se Oibţin rezolvări
remarcabile în acest domeniu.
Meia generallă care a sitat rşi rămâne la ,tJemelia reoomtrucţiei isocialli:ste
a Bucureştirlor este ipăistrarea baizeilor uI1baniistice 01le oraşUJlui crea·t de-a
lungUJl. iistoriei, cu o zonă :ceil'tirallă 'limitată fa u;i illlel ill)lterior - ibuilevardele
Baisarab, N. Tli!tullescu, Uie ,Pintillie, şoseaua Ştefan ce:l Mare, ·Panduri, Tudor
Viladimirescu IÎIIl juruil cărora sint gruipia1:e cartiere care formează unităţi
bine OOI11turate cu o structură armonioasă.
Oraişu:l nou, care ·se clădeşte în mijloou!l sau la mrur.ginea celui
vechi poate fi 1sin1:etiza1: Îrn ciifire .şi fapte după cum urmează : numai îin
perioada 1958-1961 au rost :con:struite dh fonduriile 1s•ta1:ull1UJi şi 1s-e,u dat iîn
follosinţ:ă 32.600 apartamente dintre care în 1960 nouă mii aipar:tameiţ1:e,
în 1961 - 12.400 apartamente, iar în anul 1962 au fost construite 13.400.
1

de

zimit:ă

1

11

Memoriu din 14 mai 1834 s.n. în Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria

rominilor, vol. XVII, p. 358-369.
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Harta Capirt:ailei s-a îmbogăţit an de an cu ansambluri şi grupuri noi
care transformă Bucureştii într-un oraş modern.
De Ja rprirrnele rruorări de co~strucţie din 1947 ~a ansamblUil Ferentari
şi rpînă Ia armoniosul COIIllpilex din Piaţa Pailatullui sau la ttrainicile clădiri
ce 1străjuiesc cartiereile Griviţa, Ştefan ceil Mare, Mihai Bravu, OHeniţei,
Giurgiiului, Bail:ta Alllbă, GiuJeşti şi mUiLte alHelle, putem 1spune că 'S-a 111ăiscuit
şi dezvOlltait âin oraş o înfJorirt:oare indus.trie a corust["ucţiillor.
Noia,e coI11strucţii - sUJblinia tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej - vor
sohimba comp.let înfăţ1şarea Bucureştilor cu stirăzi spaţioase, rrocur,i primitoare, magazine modeme, cu noi edhl'icid de ânvăţărrnâITTt şi cultură.
Gi;1dindu-ne la viirt:orul Buoureş;tiilor, în faţa noais1tră ,se conturează de
pe acUIIIl irrnagmea grandioaiseilor bull,evaroe şi magiistiraile, a mar~lor cvartaile
de ~ocuinţe ce ·vor fi aiTIUJ!lasate în interiorul şi ia marginea oraşul.ud, în
[ooul vechi[or maihailaile <;i'e ieri, eX{Primată prin irrn1presionantia cifră de 80.000
apartamente - şoseaua Giurgiullui, şoseaua Aaexandriei, Arimatei Sovietiice,
noua 1străipungere norid-estt, bUJl.evarou[ Basarab, Titulescu, 13trada Sebastian
şi mUilte ailte străzi ce vor fi dort:ate cu ,b[ocuri de 8-10 ert:aje.
Cartierele Ba'lta Albă, Drumul Taberii, Jiului, Rahovei, Ghencea şi
altele vor g~dui între 100-200 de mii de locuitori.
An de an Capitala va fi schimbată şi înfrumuseţată iar cartierele
periferiei ui tate in trecut de ediilii oraşului, asităzi sub ochii inoştri devdn
fiecare Ila rînduil lor, un oraş modern, cu bllocuri noi, cu bUJJievarde 1spaţioa:se,
i!UJminarte noaptea cu ilumina feerică a neonulluii.
de

clădiri

1

1

Aspectul actual al fostei „Gropi Floreasca"
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