MATERIALE PRIVIND DEZVOLTAREA
INDUSTRIALĂ A ORAŞULUI BUCUREŞTI ÎN PERIOADA
REGULAMENTULUI ORGANIC ŞI ÎN ANII PREMERGĂTORI
UNIRII PRINCIPATELOR (1821-1859)
de IOAN V. COJOCARU

Ca urmaire a succesului dobîndit de diplomaţia rusă prun tratatul de
la Kiiciiik Kainargi, monopo1ul otoman asupra comerţului Moldovei şi
Ţării Romineşti suferă restrîngeri, iar prdn pacea de la Adrianopol el este
practic desfiinţat. Aceasta facilitează - mai ales după războiul victorios
din 1828-1829, dus de Rusia împotriva Porţii - dezvoltarea comerţului
liber şi implicit a producţiei atît agrkole, d.t ·şi industriale. Acest avint economic se oglindeş·te de altfel şi în progresul pe care dife11itele ramuri ale
]ndustriei noastre incipiente îl înregistrează la :Bucureşti.
Chiar şi numeric vo11bind, la 1831 din cei aproape 15 mii (exact :
14.897) meşteşugari oîţi lucrau în Ţara Rom!nească după o catagrafie a
timpului 1 ), aproape 50% (exact: 6.783) se găsesc în capitala Principatului.
Breslele feudale sînt măcinate însă de contradicţii interne şi externe. ln
interior, severa disci!P'lină oe încătuşa pe calfe, slăbeşte. Astfel, in 1834
Constandin cizmarul din Bucureşti nu dă ascultare starostelui, de a vinde
marfa „toţi într-o uliţă, iar nu prin toate drumurHe" 2 ~. Dar breslele noastre sînt lovite şi din exterior. Starostele bucureştean al corporaţiei plăpu
marHor se plînge vorniciei, că unii bogasieri încep să lucreze şi plapume,
utilizînd păr de bou ·Şi capră şi contravenind astfel regulilor de sănătate 3 ).
ln descompunerea breslelor, un rol activ au jucat sudiţii. Numai în Bucureşti se af.lau la 1831 un număr de 1795 sudiţi, care practicau comerţul
propriu-zis, arendăşia, dar şi di.ferdte mesedi. Bi fac concurentă bres•lelor,
unde pătrund chiar oficial, cu ·începere din anul 1820 4 ). Această stare de
fapt, precum şi contactul tot mai strîns cu ii.ndustria altor ţări, modifică
1

1)

Arh. St. Buc„ Interne ad-tive, nr. arh. 2/1831, f. 3---8.
Idem, Vornicia Bucureşti, nr. arh. 3580/1834, I. 4.
3 ) Idem, Visteria T. Rom., nr. arh. 197.7/1837, f. 74.
4 1 V. A. Urechia, Ist. Rom., tom III (XII), Bucureşti, 1898, p. 382.
2)
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structura ateherelor meşteşugăreşti, tehnica lor. Meşteşugarul bucureştean
I. Constandiinesou a învăţat oroitorie la Paris, iar în 1855 el cere domnitorului capitail, spre a practica în ţară croitoria 1 ). Tot în Bucureşti se deschide atelierul (,labrica") de pălării bărbăteşti de uită.ma modă, unde
'lucrează şi speciailişti francezi 2 ) • .Progresul 'industrial este întruohipat de
noiJe uniităţi ce d.au naştere sub formă ·de ateliere bazate pe cooperaţia capitalistă simplă, precum şi de întrepninderi manufacturiere. Pe cînd în
asemenea ateliere lucrătorul confecţionează el însuşi întregul produs - cu
o mare cheltuială de timp şi forţă de muncă - manufacturile se cara.cterizează printr-o mult mai mare productivitate, datorită diviziunii muncii
exercitate de specialişti. Un asemenea avînt al industriei din Pnincipate este
favorizat a:mt de înlăturarea monopolului comercial otoman - care frînase
serios dezvoltarea forţelor de producţie în ţara ,noastră - cît şi de unele dispoziţii înnoitoare, cuprinse 5:n Regulamentul organic. Prin ar.t. 158 (cap. V)
din Regulamentul organiic al Ţării Romîneşti se stipulează că stăpinirea va
ocroti ,,aşezarea fa!bricHor şi a manufactunilor", pPin aducerea de specialişti
şi acordarea de „premi-i (daruri de însufJeţire)".
1n Principatele Romîne, creşterea vitelor şi cu1'tivarea pămintului au
format principala îndeletnicire a focuitor.hlor, veacuri de-a I1Îndul. .Camea ovinelor romîneşti era foarte apreciată pînă la Ţarigrad, iar vitele mari şi
porcii se vindeau cu preţuni bune în Transilvania şi pînă la Viena. Cind în
1836 se pune practic prdblema îmbunătăţirii soiului V·itelor şi a perfecţionării
uneltelor agricole, societatea de agricultură ce luă naştere în acest scop
- sub oblăduirea idomnească - îşi avea sediul la Bucureşti. Ea ~nfiinţă o
fermă model la Pantelimon, înzestrată cu vite de rasă şi instrumente agricole
tehniceşte superioare celor 1locale. IDeoairece însă pe atunci .puţinii specialişti autohtoni nu erw îndeajuns de apreciaţi, activii.tatea acestei ferme puse de stăpinire sub conducerea unui nespedal'ist în materie - era
sortă.tă eşecului : vitele au murit, iar uneltele au ajuns în cele diin urmă fa
muzeul naţional (Numai anUIIIlite experimentări agrotehnice făioute atunci
au avut oarecare rol pozitiv).
Faţă de natura materiei pnime ce se găsea în ţară, una din principalele industrii ce s•au dezvoltat în Bucureşti a fost cea alimentară. In judeţele Principatului funcţionau numeroase întreprinderi de tăierea vitelor,
prelucrarea cărnii şi grăsimii, denumite zalhanale 3 ). La Bucureşti 'Şi în jur
se afla astfel în 1841 un adevărat şirag de zalhanale cu caracter manufacturier, munca decurgînd diivizată pe diferi.ţi specialişti : tăietori, furdagii, pastramagii, cazangii, osari etc. Aşezate de regulă pe cursuri de apă, asemenea
întreprinderi lucrau la: Colentina, Creţeşti, Slobozia, Careda (azi Copăceni),
Domneşti {proprietate a domnitorului), Gruiu şi Dărăşti 4 ). Teihnica de prelucrare a cărnii după pirocedee Jocale făcea ca pastrama, seul şi cervilşul
de aici să găsească muLţi cumpărători JlJU numai pe loc, oi şi peste hotare.
1

Totuşi

conservarea ci:J.rnii nu se putea face pentru un timp prea îndelungat.

lin oraş 11Ucrau deasemenea multe măcelării şi „scaune de carne" ce asigurau
consumul zilnic de carne şi grăsime pentru populaţie.
Arh. St. Buc., Visteria Ţ. Rom., nr. arih. 1161. partea 1/18!15, f. 613.
„Vestitoru'l romînesc•, 1852, nr. 96.
Gh. Grorgesicu-Buzău, Aspecte a:e dezvoltării manufacturilor in Ţara Rominească şi Moldova în perioada premergătoare Unirii celor două ţări, (1821-1859)
în Studii privind Unirea Principatelor, Buc., 1960, p. 99.
4 ) A'lih. St. Buc., Visteria Ţ. Rom., arh. 235 (al,bastru) 1841. f. 3,
1)

2)

3)
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O mare parte din grasrmea rezultată în urma tăierii vitelor.bovine,
ovine, caprine, porcine - era destinată unei preLucrări uJ,terioare care avea
loc în întreprinderile producătoare de lumînări şi săpun. Astfel, .seu11 introdus
în Bucureşti la 1832 pentrru fa!bricarea 1umînări'1or necesare pe acel an a fost
transportat de la zalhanale în oraş pnintr-un număr de 280 care i). Lumînă
rile produse aici .nu nun1ai că satisfăceau cerinţele tehnicii •timpului, dar nu
rareori ele făceau faţă şi exigenţelor de ordin artistic. Spre piJdă, la 1840
Nicolae Stancov cere către Andrei Danâelovioi din Bucureşti să facă demersuri spre a se permite celui dintîi deschiderea unei „fabrici" de lumînări de
seu, „turnate" şi „în feţe felurimi, adică albe, albastre, verzi, roşii, galbene
şi alte oricare feţe" 2 ). ln 1845, S. Leyvraz cere privHegiu pe 10 ani pentru o
„fabrică" Iumînări de stearină la Bucureşti, după ce (împreună cu T. Ghica)
desohisese una similairă la Iaşi. El era participant al unor asemenea industrii
şi la Viena 3 ). Vasile Vlădesou este Ia 1853 ..copărtaş cu un altul la cherhanaua
de săpunărie din mahalaua Apostoli, unde faecare din ei învestesc cite 16.500
,lei capitail 4 ). ln anii Unirii Mdldovei cu Ţam Romînească, !funcţionează în
Bucureşti două „fabrici" producătoare de săpun şi luminări de seu, preC\.lJffi şi alte 5 care scot numai săpun 5 ). Alte întreprinderi bucureştene produc lumînări de ceară, care sînt mai scumpe şi ullilizate de cei cu stare
- precum şi pnin edificiile clericale, unde nu alterează prin fum picturile
murale, ca în cazul celor de seu. La 12 martie 1825, Grigorie Dim. Ghica
vodă recunoaşte bisericid „40 de Mucenici" privHegiul de a avea numai ea
în Bucureşti „fabrică" de lumînări de ceară albă dîndu.i-se şi 60 scutelnici) 6 ). Indus.tria luminărilor va decade iremed.iaibil, pe măsura progresului tehnicii iluminatulUJi.. Un simptom al acestei soarte este intruchipat de
întrep11inderea de un gen deosebit, ce luă fiinţă şi în Bucureşti: o „fabrică
de gaz", în mahalaua Izvor, semrudată statistic în 1859.
O altă indus·tnie Bucureşteană ce a prosperat în epoca regulamentară şi chiar mai înaiitte, a fost aceea a tăbăcitului. Numărul tăbăcăriilor
din Capitală la 1831 (pe v1remea administraţiei generalului Kiselev, care în
domeniul statistic a fost ajutat de specialistul rus podpolcovnicul Fanthon
de Verrayon) se ridica la 64. După cum relatează economistul Ion Ghica,
pieile· lucrate la noi găseau căutare şi peste graniţă în „Ţara Nemţească",
deasemenea în Turcia. Tă:băcitul pieilor era Îtllsă pe atunci o industrie cu
totul insalubră, ea dăunfod chiar şi populaţiei Bucureştilor, fără să mai
vorbim de oameniii ce lucrau în aerul viciat din acele întreprinderi capitaliste. Tot Ion Ghica, martor al acelor vremuri, ne semnalează : „Cînd
bătea băltăreţu, venea despre Broşteni un miros acru şi greu; o mulţime
de tăbăcării se aşezase sub Radu Vodă" 7 ). Az,i, cînd industria tă!băcitului
la Bucureşti cunoaşte un înaJ,t grad de înzestr<l!re tehnică, fa care se 1adaugă
o perfectă securitate a vieţii şi sănătăţii muncito11Hor, condiţiile rinfecte în
care lucrau „tabacii" din trecut răm[n door ca nâşte dureroase amintiri
ale începuturilor noastre industriale. Mulţi la număr şi dinamici, tabacii
1
2

1 Idem,

Municipiu/ Bucureşti, nr. arh. 94/1832, I. 495.

1 Biblioteca Acad. R.P.R., doc. rom., MXll/423.

3 ) Ioan V. Cojocaru, Documente privitoare Ia economia Ţării Romineşti 18001850, voi. II, Bucureşti, 1958, p. ~47.
41 Biblioteica AJOa:d. R.P.R„ doc. MVHI/6.
51 Arh. St. Buc., R.E.A.Z„ nr. 183/1851, I. 68-73.
61 I. Cojocaru, op. cit„ voi. I, 1958, p. 344.
7J Ion Glhica, Opere, vo'l. li, Bute„ ESPLA, 1956, p. 308.
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au constituit o importantă rezervă de luptă nu numai la 1821, ci şi după
aceea, în revoluţia de la 1848 şi în 1859.
O altă industrie bucureşteană era aceea a transformării cerealelor în
făină pentru producerea pîinii - de diferite forme şi sorturi - a pastelor făinoase etc. lncă în 1823 lucrau la Radu Vodă două „case de moară",
a cîte trei rnţi precum şi una piuă ou şase ciocane ; un ansamblu industrial identic funcţiona la Foi·şor 1 ). ln afară de morile acţionate pe principiu1l roţii hidraulice, existau la Bucureşti - cu ioaracter interm~tent dteva mori de vînt şi aLte mori h:ipo. La 1834, un meşter bucureştean se
obligă să repare 10 mori cu cai, ale mănăstirilor din oraş 2 ). ln afară de
faptul că funcţionarea anuală a morilor de apă era discontinuă (din cauza
îngheţului, precum şi a secetei din timpul verii), ele aveau o producţie
anuală mică. De asemenea, capacitatea medie LlÎlnică de măciniş a unei
·mori bucureştene hipo era de numai 142 ocale făină 3 ). Atari condiţii de
fap: au determinat pe antreprenorirl. din acea vreme să recurgă la mijloace
tehnice super.ioare, care să asigure o activitate continuă în ramura industriallă a morăriitului. Astfel s-a ajuns pe încetuQ - Ia adoptarea maşi
nii cu abur ca forţă motrice ; sub acest r.a:port, ·cel mai cunoscut indust•riaş
bucureştean este Gheoirghe Assan, un neguţător marchitan cu patentă de
categoria I. 4 ). Moara lui cu abur - cu maşină adusă •În 1·853 de la Viena
- îşi începe funcţionarea la cîţiva ani mai tîrziu. Deşi s-a zis în trecut că
lui Gheorghe Assan îi revine meritul introducerii maşinii cu abur în industria moldo-valahă, o mai amănunţită cercetare a documentelor arMvistice
ne dezvăluie existenţa unor predecesori aii acestei întreprinderi. Astfel, tot
în Bucureşti, la 15 ianuarie 1845 Chircor Anuşoglu vinde prin zapis lui
Hagi Agop Ghenovici „moara de vapor" clădită lîngă şosea pă moşia Coilentina" 5 ). Tot 'la Bucureşti IÎncep să ,funcţioneze - cu puţin înaintea revoluţiei din 1848 două mici maşini .cu abur ·Ce acţionau -.pompele de
alimentare cu apă a Podului Mogoşoaiei. Aproape concomitent cu acestea
<lin urmă, în 1847, ia fiinţă şi la Iaşi o moară cu abur 6 ). De asemenea la
1851 neguţătorul P. Apostol construieşte o moară modernă la Craiova 7).
ln 1854, numai în cuprinsul ocoiului Bahlui sînt semnalate statistic 20
mori cu abur 8 ).
O anumită tradiţie ounoaşte în Capitala patriei noastre şi producţia
de fidea, existentă aci 'În sec. XVIII. La 31 iulie 1799, Alexandru Cos.tandin
Moruzi Voevod dă lui Ioan polcovnicul de seimeni o carte, spre a stăpîni
„fabrica" de fidea ce funcţiona [n „dealul Bucureştilor, dăspre Văcăreşti"
şi aparţinuse lui Constantin Hangerl1i (domnitor decapitat Ia Bucureş·ti
din porunca sultanului 9 ). 1n 1859, functionează în capitală două întreprinderi producătoare de fidea, griş, arpacaş, macaroane şi steluţe. De
asemenea, la Bucureşti •lucrează ân aceşti ani şase întreprinderi producătoare de ulei vegetal. Una din ele poartă denumirea „Martinovici şi

IJ Arh. St. Buc„ Catagralii măn. Radu Vodă Buc., pachet VIII, doc. 43.
2) I. Cojooaru, op. cit., II, p. 559.
~ J Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, nr. arh. 27/1831, f. 137.
"l Bib1ioteca Ac<lld, R.P.R, doc. DLXXVII/31.

5)
6)

Arh. St. Bwc., Extra-judiciare, nr. arh. 272, (dos. 2000) 1848, f. 1.
Ibld., Depart. Jucr. public, (T. R.), nr. 'lrh. 61/1847, f. 4, coroborat
N. Soutzo, Notions stalistiques, 1849.
7 ) Ib'.d., Interne ad-live, nr. arh. 141.f!851, f, 1.
8 ) Ibid„ Interne Moidov.a I, nr. a·rh. 2/'1854, f. 140---141.
0 ) Bib:i-Oteica Acad R.P.R„ XL V/8 şi 9.
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cu:

Asan" căci ·întreprinderea Assan este înscrisă ·intr-0 statistdcă din
1859 ca avind un „profil" mixt: de u[eiere şi moară. Ea produce '1..lllei
de in, cînepă .şi rapiţă, pe care le vinde la preţuri deosebite, dar sub
pre~ul de fa alte întreprinderi locale, pe care Ie concura astfel cu succes.
tn Bucureşti se produce şi se consumă bere; [n 1849, -întreprinderea
doctorului Mayer era /bine utilată pentru fabricarea acestei băuturi. 'Iot
el are aici şi ddsti•lerie producătoare de spirt din cereale, înzestrată cu
maşină cu •abur (după cum subliniaQ:ă „Journal de Bucarest" nr. 15~16).
întreprinderea dr. Mayer, aşezată în mahalaua Visarion, produce şi oţet.
La un deceniu maii tîrziu, nn 1859, la Bucureşti o statistică dă ştirea existenţei a 4 1întrepr.inderi producătoare de bere în oraş. Una din ele, situată
în mahalaua Mihai Vodă şi ţinută de Stanca văduva, vinde vadra de
bere cu 8 lei {celelalte, cu 7 lei vadra) 1 ).
O altă ramură industrială a capitalei se ocupă de distilarea fructelor
sau cerealelor - J:n anumite condiţii tehnologice - pentru obţmerea spirtului, rachiului, sau ţuicii, în ~ntrep:r;inderi denumite uneori „fabrici de
spirt", iar alteori poverne sau velniţe. Numărul lor era destul de riddcat,
iar capacitatea de producţie mi'că sau mijlocie. (Numai cîteva asemenea
unităţi aveau peste 10 cazane capaci-tate de fabricare.) Cerinţele de modernizare a oraşului au reclamat, î.ncă d:in vremea lui Kiiselev, evacuarea
unor astfel de industrii spre periferie, sau chiar îri exteriorul oraşllllui 2 ).
Totuşi, Ia ia.nul 1842 se .mai găseau nn 4 din cele 5 „văpsele" ale Bucureş
tiului 76 poverne 3 ). Numărul lor scade însă an de an: pe vremea Unirii
Principatelor, rămăseseră în oraş numai 17 4 ).
Tot de o rveohe tradiţie şi altoite pe multiseculara şi multilaterala
industrie 'Casnică - foarte răspî.ndită în Ţările Romîne aflate sub jugul
otoman - sînt ţesătoriile. în pcnimele manufacturi din această 'ramură,
condiţiile de lucru erau asupritoare, după cum rezultă din unele documente. tncă Ia ~nceputul veacului trecut, 16 iude postăvari se plîngeaiu
contra lui Chiriac Arbut, epistatul „fabnicii" de postav, că acesta îi maltratează prin bătaie şi ailtele 5 ). La 1840, 1n „văpseaua" de negru din
Bucureşti lucrau 12 „fabrici", prin războaie de ţesut 6 ) • .Dimitrie Simu
(alteori: Simo; Simmos; Simon), „proprietarul fabricii de lînuri de aici
din capitală", produce şi lirvrează spitalelor judeţene, din stabilimentul
său .i,ndustrial, pături de lină, cofecţionate „după un nou şi osebit metod".
EI lucrează de asemenea plapume, pături pentru caii de lux şi de grajd,
tapete pentru scări ş.a. 7 ). La 1859, în Bucureşti lucrează de asemenea,
9 găitănării producătoare de găitan din lînă neagră, la preţul de 47--48
lei per mia de coţi.
Industria testemelelor nnfloreşte la Bucureşti 1n toată jumătatea I-a
a veacului precedent, de la manufactura Mărcuţa (a lui Stănuţă s1n Tudorache) pînă ila „fabrica" unui Sterie Cumbete şi alţii. Acesta din urmă
se plînge la 1832, că nu-şi poate ·termina mai repede clădirea „fabricii"
de testemele - care va rfi „spre podoaba oraşului" - din cauză că meş1)

Arh. St. Buc„ R.E.A.Z., nr. 100/1858, f. 68-73.

2) I. Cojocaru, op. cit., II, :p. 501.
Jj Idem, p. 774.

"
Arh. St. Buc„ R.E.A.Z„ nr. 183/18'.>8, f. 68-73.
V. A Urechi-a, Ist. Rom., tom. XI. Bucureşti, 1900, p. 296.
6) I. Cojocaru, op. cit., II, p. 737.
7) „Romînu~", 1858, nr. 82.

4)
6)
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luaţi pentru
lincezeşte, dăinuind

alte lucrări 1 ). J>e timp de răzb01,
această ramură
numai „nişte lucrători pîn casele
lor" 2 ). De asemenea, procesul general de descompunere a breslelor înglobează în sine .şi corporaţia basmagiilor, care la 1846 se plîng de criza
( „învederatul chesat") ce ibîntuia [n /Îndeletnicirea lor, făcîndu-i să sufere
din „slobozenia cea pist·e bun rizon" · - după ·cum se exprimă autorii
jalbei respective 3 ). Ion Ghica evocă, in scnierile sale, momente din faza
prosperă a industriei .testemelelor, cînd lucrătoarele torcătoare, vopsitoare, ţesătoare - [şi limpezeau .vara testemelele Ja f.întînile din Cîmpia
Filaret. !Aceste produse - adaugă acest autor - nu se înfăţişau mai
prejos decit acelea de Ţarigrad 4 ).
O altă îndeletnicire de seamă a bă~baţilor şi femeilor 1bucureştene
era creşterea viermilor de mătase. La 1813, sub vodă Oaragea „acei lucră
tori ari !borangicului" se ·ridică ou jalbă impotriva taxei de cîte 5 taJeri,
ce H se impusese pentru fiecare dulap producător de borangic 5 ), şi obţin
cîştig de cauză. După anul 1·832, această industrie decade şi ea, victimă
a cerinţelor de modernizare a oraşului, ca una ce provoacă „necurăţenie
şi putoare". Interzicîndu-li-se ·:atunci „meşteşugul trasului borangicului din
gogoşi", Niţă văduva şi alţi mid producători .din mahalalele Bucureştilor
se plîng •stăpînirii, dar ~n mod zadarnic 6 ). Moise, fos-t hahambaşa, dă şi
el la 1833 jalbă către K1iselev, spre a i se .încuviinţa să deschidă in capitală o „fabrică" producătoare de mătase 7 ). La 1847, periodioul moldovean
,,Albina Romînească" semnalează (în nr. 77-80) între altele şi 10 întreprinderi ce prelucrează la I.Bucureşti mătase indigenă. Cel mai cunoscut
producător de mătase diin oraş este comerciantul S1mo, care în prima
jumătate a secolului XIX ·îmbunătăţeşte soiul localnic al viermilor de
mătase, înfiinţează pepiruieră de duzi, crescMorie sistematică a viermilor,
precum şi o torcătorie de mătase. Domnitorul Baribu Ştirbei îi vizitează
personal întrepriinderea 8 ). în 1859, „Sirno lînarul''. îşi are ,,fabrica" de
borangic în mahalaua Apostoii (culoarea de al1bastru) din Bucureşti ·şi
scoate două produse: mătase şi pîslă. La 7 martie 1858 luă fiinţă „compania sericicolă din Bucureşti", care IÎiIJ.stalează la Dămăroaia o întreprin·
dere ·cu o capacitate de 160 „roţi" acţionate prin maşină cu abur, pentru
prelucrarea firelor de mătase după metoda curentă de la Lyon (Franţa),
aducind şi 4 lucrătoare, 1 maşinist etc ..ln rvara 1859 această unitate industrială preluarase deja lO mii ocale gogoşi achiziţionate de pe piaţa Bucureşti.lor ; se califică în această meserie şi 40 lucrătoare localnice. Mătasea
produsă a fost desfăcută peste graniţă. Capitalul asociaţiei era de 20 mii
galbeni, divizat în 2000 acţiuni 9 ). Ion Ghica evocă în operele sale şi această
îndeletnicire a unora di~ bucureştence, producătoare de mătase. Primă
vara cind duzii .înfrunzeau, ele .creşteau „gîndaci" de mătase în „aparterii constructoni ii sînt

Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti,
Cojocaru, op. cit., JI, p. 519.
:i) Ar>h. St. Buc., Vistieria Ţ. Rom„ nr.
4 ) Ion Ghi1ca, Opere, ·vol. II, E.S.P.L.A.
5) V. A. Ur1eahia, Ist. Rom„ tom IH,
u) I. Cojocaru, op. cit., li, p. 507.
7) Ibidem, p. 527.
8 1 S. P. Radianu, Din trecutu/ şi
p. 546-549.
1)

nr. arh. 34/1832, f. 30.

~)

9)

arh. 95511846, f. 17-19.
'1956., p. 307.
(XII), Bucureşti, 1898, p. 396-398.
prezentul

agriculturii

romîne,

Buc., 1906

Anaiele economice pentru cunoscinţia părţii muntene din Romînia, anul I,

nr. 2/1860, p. 49.
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tamente" şi prel1UiCrau borangicul ; roata modernă de tors, începuse a în·
locui patriarhalele unelte : furca şi fusul.
Tot la .Bucureşti, o femeie achiziţionează - înainte de 1850 - „fa·
brica de flori" a Antoillinei Pencovici, la preţul de 100 galbeni şi cu care
se confecţionau flori „de tîrg" 1 ).
O industrie prosperă, menită să asigure material dezvoltarea vieţii
culturale moderne a Bucureştiului este aceea tipolitografică. Iniţiatorul
acestei dezvoltări este aici /. Eliade Rădulescu care la 1831 fiind (împreună cu N. Rădulescu slugerul) proprietarul tJipograifief „privilegiate",
se împrumuta de la !Vistieria ,Principatului cu 1000 galbeni, „Intru îndeplinirea şi înfrumuseţarea acestui meşteşug 2 ). Piînă în anwl 1836, el îşi
construi un local propriu pentru tipografie, care din numai 2 teascuri
veohi ce avusese la început se dezvoltă, ajungînd Ia următoarea capacitate : JO teascuri tipografice; 1 litografie; 1 turnătorie de slove. El reînnoieşte •Şi literele (iromîneşti„ franceze şi greceşti). ln afară de cei peste
40 tipografi din anul 1832, acum el are şi : 1 maşinist „fierar", un al
doilea lemnar, 1 gravor şi 1 legător ide cărţi 3 ). ln anul 1844, Eliade inşHinţează că a inlfiinţat 'Şi o „şcoliţă de arte", cu 15 elevi interni 4 ). Către
finele anului 1837 termenul de valabilitate a privilegiului său tipografic
expirînd, numărul tipografiiilor bucureştene creşte, declanşîndu-se o adevărată concurenţă ,în materie. :Astfel, apar imediat tipografiile: Walbaum
şi Weiss, Zaharia Carcalechi şi tipografia ColegiJUlui naţional Sf. Sava.
Aceasta din urmă a fost comandată de Petrache Poenaru 1a o firmă pariziană, plata ratelor irespective făcîndu-se prin casa de negoţ a transilvă
neanului Zenovti.e Pop {oe lucra atunci 1a Viena). ln ce priveşte tipografia
Carcalechi, literele respective au fost comandate la Buda şi Viena, pe
baza desenelor e~ecutate de vestitul caligraf bucureştean, Stefan Nea_goie 5 ). 1La numai cîţiva ani după aceea i(în 1841 ), stăpînirea aprobă şi lui
Petre Sapunov „a deschide o tipografie în limba bulgărească şi în alte
limbi europeneşti" 6 ).
•
După 1850, „artele grafice" din Moldova şi Ţara Romînească se îmbunătăţesc prin adoptarea unor maşini moderne, cu nitm de lucru accelerat ,( „iute"), care de acum •lucrează alături de vechile teascuri (cele
<lin lemn fiind înlocuite pr1n teascuri metalice). Această modernizare a
uti.Jajului a determinat creşterea productivităţii muncii tipografilor : I. Penescu, directorul tiipQgraifiei de pe lîngă Mitropolia Bucureş'ti, îşi anunţă
clientela că „maş1na iute" ('ce se instalase în tipografia pe care o conducea) scoate 10 mii coli tipărite pe zi, -în culorile „negru şi roşu, tot
deodată". Această unitate scotea cărţi clericale, precum şi laice 7 ) ; utilajul ei modernizat îi permite să toarne litere şi pentru a.Jte întreprjnderJ
similare (de pildă, pentru ·tipografia colegiului Sf. Sava), care nu se mai
văd silite să recurgă mereu la import. ln 1857, Ştefan Rasidescu înştiinţează
că cea mai modernă imprimerie din ţară este totuşi aceea „a d-1ui Iosif
1j

Bib_ioteca Acad. R.P.R., doc. 82, 85/MIX.
Arh. St. Buc., Vistieria Ţ. Rom., nr. arh. 1863/1831, f. 3.
:ii Bib:ioteca Acad. R.P.R., CXVI/98; Arh. St. 'Buc., Vornicia din
5947 (a:bastru 1/1836, f. 2.
") „Curieru: romîn~''. 1844, nr. 86, p. 344.
5 j Sup'.iment :a „Cantor de avissi comers", 1839, nr. 73.
ti) I. Cojocaru, op. cit,, li, p. 742-743.
7 ) Bib:io-teca Acad. R.P.R., Joi vo:ante, nr. 205.
~)

lăuntru,

nr.
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Roma.nov şi comp.", care are „trei maşini iuţi" şi diferite instrumente
tehnice superioare, putînd tipări în 4 limbi şi „cu deosebite culori" 1 ).
tn felul acesta „rigorile" concurenţei capitaliste determinaseră pentru
arta grafică un progires fa:ţă de trecut. ,fără indOlială 'însă că acele ameliorări tehnice ar păli [n raport cu minunatele realizări poHgrafice ale
Bucureştilor de azi !
tntrepriinderile enwnerate tipăresc la 1&57 liistele electorale şi alte
lucrări pentru divanurile ad-hoc, lucrătorii respecrtd1vi muncind atunci zi
şi noapte, spre a da sfilrşit lucrărilor respectirve ce se cereau grabnic.
Uneori, ·întreprinderile grafice fonnau obiectul unor contracte de vînzarecumpărare. Se cunoaşte de asemenea Jiohidarea în · 1854 a tipografiei
Anton Pann, care consta :îir1 : 11 tească metal.ic ; 1 tească de lemn ; 5 ·rînduri slove; note orientale ·şi europene; l maşină de „tăiat" silove etc. 2 ).
Hîrtia necesară tiparului se importa ; ,;fabrica" de hîrtie de lîngă Bucureşti înfiinţată în sec. XViliII 3 ), nu se mai afla fa funcţie pe vremea
Regulamentului OrgaI1lic. La 1839, D. Zaharia deschide rin Bucureşti o
, 1 fabrică" producătoare de ceară roşie, pomadă şi ciocolată 4 ). Tot aici
în Capitală ia naştere - pentru satisfacerea trebuinţelor oştirii romîne
reînfiinţate „fabrica de prav", precum şi una de clopote 5 ) pe Podul
Mogoşoaiei.

Danii! Woif produce Ja 1858 clopote în mahailaua Sf. Vasile, clienîn raport cu greutatea metalică a cumpărăturii.
Spre a răspunde ceninţelor de materiale pentru construcţiile oraşului,
în jurul Bucureştilor au Juart: .fiinţă de timpuriu ateliere - de diferite mă
rimi - pentru producerea de cărămizi, olane ş.a. După 1831 - anul de intrare în vigoare a Regulament'll!lui Organic în Ţara Romînească s-a
încercat standardizarea cărămizii, pe baza a 2 prototipuri : unul pentru
ziduri şi alădirile propriu zise, iar celălalt pentru ·sobe 6 ). lncercarea, utilă
în sine, a eşuat msă - după tergiversări de-a lungul mai multor ani din cauza lipsei de interes din partea unor slujbaşi locali şi a lăcomiei
antreprenorilor capitalişti. La început, cărămida se lucra exclusiv manual ;
apoi se folosesc maşini. ln anul Unirii Principatelor, o statistică semnalează în Bucureşti două astfel de maşini : una (a lui Ion Filipescu) [n
mahalaua Elef,terie, iar cealaltă [n mahalaua Dichiu. Se inţelege de la
sine că adoptarea lucrului cu maşini era de natură a face să crească
atît productivitatea muncii cărămidarilor respectivi, cît şi buna calitate
a produselor.
O manufactură bucureşteană de „profil" complex organizată pe
mai multe ateliere funcţionează în Capitală pe 1Podul Tfrgiului de
Afară 7 ) şi aparţine unui medic {dr. I. Zucker). ln anul 1836, ea lucrează
subdivizată pe ateliere specializate : fierărie, turnătorie de cupru, tîmplărie
şi rotărie. La ,vremea sa, această unitate îndeplinea două scopuri : unul
economic propriu zis, :iar celălalt didactic. Pe plan economic, manufactura
de pe :Podul Tîrgului de afară producea şi repara pompe antiincendiare
tela

plătindu-i preţrn

1) „Natioil<lllul", 1857, nr. 5, p. 20.
3) „Vestitoru1l romînesc", 18154, nr. 89, p. 356.
3 ) V. A. Urechia, Istoria Romînilor, torn. J,p. 95.
4 ) I. Cojocaru, op. cit., II, p. 7J6.
4 ) Arh. St. Buc., R.E.A.Z., nr. arh. 183/1858, !. 6S.-,,73.
~) Arh. St. Bwc., Municipiul Bucureşti, nr. arh. 418/1836, !. 2.
) Gh. Georgesicu-iBuzău, op. cit., p. US.
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1şi mărimi), ·lucra garnituri metalice etc. După cum re,,Murzeu Naţional" (fi nr. 11/1836), aici în atelierul de
lucra :şi sonde pentru finmni arteziene. Lemnul de lucrat
era supus - :în atelierele respective - în preailabil unui proces de uscare
artificială, prin fierbere în abur de apă fierbinte, ceea ce-l făcea rezistent
la umezeală :şi cari 1 ). Din lemnul de stejar, nuc şi alte esenţe se lucrau
aici ferestre, uşi, parchete 1şi mobilier 2 ). întreprinderea dispunea şi de
fierăstrău circular {acţionat prin tracţiune hiipo). ·Pe plan didactic, în
această întreprindere capitalistă au învăţat meşteşuguri mai multe serii
de soldaţi 1(în 1838, 40 la număr) cu aptitudini pentru fierărie, .tîmplărie,
tumătOTie etc. 1Ei cnnstituiau un nucleu iniţial al serviciului de pompieri
militari din Bucureşti. Ulterior, în oraş ia f:iinţă o comparuie specială de
pompieri m.Hitari, care s-au dii.stins apoi în cunoscuta ciocnire cu oştirea
otomană ce tntervenea pentru .înăJbuşirea revoluţiei din 1848.
După 1850, rolul didactic al manufacturii din aliniatul precedent se
trece unei şcoli speciale de „arte şi meşteşuguri", înfiinţată (pentru elevi
civili) tot Ia 1Buoureşti - de data aceasta nu din iniţiati·vă particulară, ci
de stăpînire, sub domnia lui Barbu Ş.tir.bei. Inspectorul acestei şcoli a fost
priceputul profesor A. !Marin 3 ). Aici se înscriiau copii din diferite judeţe
ale Ţării Romîneşti. Astfel, văduva Anica, aflată ,;în desăvîrşită scăpătă
ciune", se roagă prin ja1lbă către domnito'!", ca fiiul ei Constantin să fie
primit „la această ·fabrică" {şcoală de arte şi meserii), spre a învăţa fierăria 4 ). Aici paralel cu activiita'tea de învăţămînt practic şi teoretic, se lucrează 1şi diferite articole ce se vînd apoi cldentelei, pe bani. t,n anul 1855,
conducerea acestei şcoli se ocupă de procurarea materialelor din care să
construiască o pompă an tiincendiară 5 ). ln acelaşi an se propune ca la
atelierele existente să se 'mai adauge unul de galvanoplastie şi electrochimie
uride să se poată !îirwăţa deci unele aplicaţii practice ale electridtăţii
dinamice 6 ).
ln general, întreprinderile ce iau fiinţă la Bucureşti folosesc din ce
în ce mai mult, fa locul muncii manuale, .forţa maşinilor. La 1840 în cuprinsul văpselei de albastru, din cele 9 „fabrici" ~ruregistrate de o statistică a vremii, 5 (deci majoritatea) adoptaseră lucrul cu maşini 7 ). Spre
a ne da şi mai bine seama de stnuctura industrială a Bucureştilor după
anul 1831 işi pînă Ja Unirea ·Principatelor, putem recurge la compararea
unor date statistice. Astfel, statistica din 1831 a oraşului înregistrează adci
100 ,;fabdci" - de fapt, ateliere de diverse mărimi, precum şi întreprinderi manufacturiere ..fa1tr-o altă statistică (de la 1859) numărul acestor
unităţi· industriale din iBucureşti scăzuse la 51. Prin unmare, în perioada
regulamentară, în urma -diverselor acţ1uni edilitare 'Şi a procesului de
concentrare a unor unităţi indust•riale ~n altele mari. mari, numărul for
s-a redus 1la jumătate faţă de situaţia din 1831. Concomitent, este de
admis că statistica din 1859 n..a înregistrat şi micile ateliere, relativ
numeroase. Se obse~ă deasemenea apariţia unor industrii noi - reflec-

(de diferite tipuri

marcă periodicul
„.fierărie" se ;pot

1) ,,Romînia", 1838, nr. 45, p. 80-81.
2)

3)
4)
5)
6j
7)

Swpliment la „Vestifoml rornlÎnesc", 1845, nr. 20,
Arh. St. Buc., Depart. ostăşesc serv. intendentei, nr. arh. 664/1852, f. 175--6.
Idem, I. !2612.
Idem, nr. arh. 464/1655, f. 86.
Idem, nr. allh. 463/1655, f. 14, 15, 22.
I. Oojocaru, op. cil., II, 736.
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tînd noile realizări ale ştiinţei şi tehnicii - cum este cazul „fabricii de
gaz" din mahalaua Izvor. ·Dezvoltarea lor capHahlstă era însă departe de
a satrsface cerinţele populaţiei, de vreme ce aici „cea mai amară sărăcie
se arăta Hngă luxu:l cel mai triumfălt:or", duipă cum apreciază lllil observator
din acea vreme 1 ). Totuşi Anatole Dernidoff care vizitează ·şi el Bucureştii
pe vremea domniei lui Alexandru Ghica, .scrie intre altele despre excelentele băi de aibur de aici, despre sip1ta:lele ce a vizitat în oraiş 2 ), despre
biblioteca şi muzeul ce se iînjgheibaseră în localitate. O dovadă în plus
că şi pe plan industrial se făcuseră paşi repezi înainte, o constituie participarea Moldovei şi Ţării Rom1neşti la expoziţiile universale de la Londra
(anul 1851) şi 1Paris ( 1855).
Pentru Ţara Rom1nească, ·Însărcinatul cu pregătirea obiectelor ce se
tnimiteaiu la expoziţia londoneză a fost neguţătorul ·şi industriaşul Dimitrie Simu din Bucureşti, membru al comisiei ce se constituise ad-hoc
din porunca domnitorului (potrivit indicaţiilor ce primise de la Constantinopol) 3 ). La ambele aceste manifestări internaţionale au fost expuse
- între altele produse sipecifke înceipuiturilor industri•ale ale celor două
Principate - şi gogoşi de mătase din întreprinderea bucureşteană Simu,
de asemenea gogoşi obţinute de sătenii din jurul Capitalei. S-a mai tri:mÎ5
acolo, în acelaşi scop, ·şi mătase-borangic, toarsă de femeile din Bucureşti 4 ). De la Londra, Simu achi,ziţionează la rnnduil său unelte pentru
Şcoala de Agrkultură de liîngă Capitală, în sumă de 5.748 lei.
Participarea la manifestările sus arătate de la Londra şi .Paris a
fost precedată - şi apoi urmată - de organizarea unor mici expoziţii.
interne. Una dintre ele, zootehnică, se ţinu la Bucureşti în 19 maii 1857,
cu distribuire de premii5).

*

cea

Sub Regulamentul Orga111Îc, producţia casrnca şi
meşteşugărească
ocupau încă un insemnat loc în industria Bucureştilor. Capitala concentra
la 1831 aproaipe jumătate din număruil meşteşugarti!lor ,întregului Principat,
iar în anumite ramuri proporţia era şi mai mare: spre pildă, dii.n totalul
celor 13 ceasornicari, 12 lucrau în Bucureşti.
Inoepută mai dinainte şi accentua•tă sub regimul regulamentar, descompunerea breslelor (corporaţHlor) favoriza orga111Îzarea de ateliere pe
baze capitaliste şi alte întreprinderi mai mari, man productive. Numeroase
asemenea ateliere erau acelea producătoare de cărămidă, origanizate la
marginea oraşului. Forţa de muncă a acestora clin urmă, nu provenea de
regulă din Capitală, oi mai ales din satele de cărămidari : Dragomireşti,
Chiajna, Rudeni, Zurbava, Herăstrău, Colentina, F.Joreasca, .Pantelimon şi
Dudeşti Hagi Moscu. In 1836, dilerenţierea între capita'1iştii din aceaSltă ramură era foarte accentuată : din cei 28 patroni-cărămidari, 27 scoseseră
producţie finită în sumă de 892.000 bucăţi cărămidă, pe CIÎnd al 2:8-lea
Bucureştilor, Buc., 1939, p. 250.
Cei care au introdus în Ţara Romînească vaccinarea copiilor împotriva
vărsatu:ui, la sourt timp după descoperirea acestul preparat, au fost doctor:i bucu.şteni: C. Darvaris, Silivestru Fnitti şi C. Caracaş (Arh. St. Buc., Ad-tive vechi,
r. arh. '.2356/1811, p. 249).
3 ) Arh. St. Buc., Obştescu/ control Ţ. Rom., nr. arh. 538/1850, f. 2.
4 ) „VestitoruJ romînesc", 1855, nr. 25, p. 97.
5 ) „AnuntătoruC rnmîn", 1857, nr. 11.
1)

2

i. Iorga, Istoria

)
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<clucerul Gh. Velescu) produsese singur 1.960.000 cără1rr:11izi, deci mai mult
Această "concentrare" a producţiei se verifică şi în privinţa
nwnărului de întreprinderi bucureştene înregistrate de statistă.ca anului
1831 în rnport cu cea din 1859.
1n suJbperioada 1831-1848, alături de diferitele ateliere meşteşugăreşti
coexi,stă şi sînt (in creştere .întreprinderile manufacturiere, reare erau orga·
nizate pe principiul diviziunii muncii. Aceasta le făcea mult mai productiive
deaît atelierele precedente. întâlnim astfel o 1serie de manufacturi în ramura
industriei alimentare, care se numeau zalhanale. Dependente de acestea suJb raportul materiei pr:ime - erau unităţile producătoare de lumînări
şi săpun, care de asemenea cunosc o larigă dezvoltare. Specializarea datorită
div.iziunii muncii se intirlneşte 1şi in alte industrii ; neguţătorul Simo îşi
înfiinţase la Bucureşti o ţesătorie ide „I&nuri", dar el dobînidea suoces şi în
producerea mătăsii . .Existau aici ,şi mai multe ,întreprinderi ~ce produceau
testemele.
Fenomenul di,spariţiei unor ramuri şi al ivirii altor industrii noi
se verifică în această perioadă şi pentru Bucureşti. :Adoptarea costU1II1ului
orăşeneSiC modem face să decadă pînă la disipariţia lor şalvaragii,
găitănarii, ·calpaociii, işlicarii, ,şi imingiii. Tot o acţiune de modernizare (de
data aceasta, pe plan edilitar) determină stagnarea industriilor mătăsii şi
distileriilor (povernelor) 1care trebuiau să părăsească oraşul, sau să-şi închidă porţile. De asemenea, datorită progreselor chimiei şi tehnicii luminatului, fabricarea luminărilor decade luîndu-i locul producţia de „gaz".
O dezvoltare -cresrcilldă au cunoscut la Bucureşti tipografiile. Expirarea
prit.ilegiului tipografiei lui I. Eliade Rădules·cu face să apară în Capitaiă
dintr-odată mai multe întreprinider.i de aceeaşi ramură, care-şi fac ooncurenţă
reciproc. Du:pă revoluţia din 1848, în tipografii alături de munca manuală
se adoptă tot mai mult 'lucrul mecanic, ceea ce duce la oreşiterea productivităţii muncii, concomitent cu noile investiţii de capital pentru achiziţio
narea maşinilor respective. De altfel, procesul de mecanizare se întinde,
prinzînd viaţă şi 1în alte industrii bucureştene : morărit, uleierie, cără·
midărie etc.
Cu eXJcepţia zalhanalelor şi unităţilor de cărămklărie, forţa de muncă
provine din interiorul oraşului, unde se stabilesc tot mai mult săteni fugiţi
de asupririle regimului de dacă sau ide sărăcia în care cădeau o serie de
mici producători, pe măsură ce capitalismul ·Se înfiripa în agricultură.
însuşi procesul de naştere a burgheziei bucureştene decurge paralel cu
înmulţirea celor scăpătaţi. Tăbăcarii alături de măcelari, cărămidari, tipografi, robi ,şi alte pături de prin mahalale cad pradă lipsurilor multiple ;
ei formează o 1 oon:sideraibi'lă rezervă de luptă antifeuda'lă şi antiotomană,
bazată pe masele ţărănimii nemulţumite, subjugate de-a lungul mai multor
veacuri.

aecît dublu.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

