ADMINISTRAŢIA BUCUREŞTEANA

ÎN TIMPUL
PRIMARIATULUI LUI BARBU DELAVRANCEA
de AUREL DU'fU

Despre Barbu Delavrancea s-au scris foarte multe articole, toate
şi opera sa.
Potretele cuprinse în aceste articole sînt împresionante, dar trăsăturile
Primarului capitalei dintre anii 1899-1901 nu sînt prinse în nici unul
din acestea.
Incercînd a contura portretul primarului Barbu Delavrancea din
documentele care îi reflectă activitatea, acestea dezvJi)Pie o fire de om
delicat şi sentimental, sensibil dar dîrz peste care şi-a(pus pecetea marile
frăm!ntări ale unei vieţi zbuciumate care nu l-a scutit de înfrîngeri şi
amare deziluzii de biruinţi şi răsunătoare succese.
Cu toate că urcă treptele sociale una după alta, de la elev la student, de la institutor la ziarist, şi de aici la cele mai înalte erarhii sociale
de la puterea judiciară pînă la cea administrativă de la politică pînă la
catedră de la cameră pînă la senat, atît originea sa umilă cît şi devotamen··
tul său profund faţă de oamenii de rînd i-atrage nu odată jigniri.
In calitate de primar al Capitalei este atacat în parlament de liberali pe care îi părăsise d~~;i nici în partidul conservator nu avea să capete
mai multe satisfacţii nici în problema naţională nici în cea ţărănească.
In parlament cînd lua cuvîntul îi critica deopotrivă şi pe unii şi pe alţii
„politicieni roşi de ambiţii şi interese înguste", tot în acest timp Delavrancea recunoaşte socialiştilor sinceritatea sentimentelor şi prevesteşte
. influenţa pe care masele o pot avea asupra armatei de represiune trimisă împotriva poporului revoltat.
La şedinţele camerei ca şi ale consiliului municipal nu vede „decît
miniştri cu perna-n cap şi morala în călcîe".
In societatea lor un toast în cinstea ţărănimii stîrneşte hohote de
rîs. Barbu Delavrancea sparge paharul şi iese trîntind uşa cleclarînd :
„Nu am ce căuta într-o adunare unde se rîde de suferinţele poporului
român".
Barbu Delavrancea este ales primar în şedinţa de constituire din 29
iunie 1899 ţinută sub preşedinţia lui N. Filipescu, preşedintele comisiei
insă

îl privesc ca scriitor, ca om politic, prezentînd biografia
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interimare cu 30 de voturi secrete pentru şi o abţinere. La alegerea sa
Barbu Delavrancea printre altele spunea : „Nu la onoarea ce-mi faceţi
mă gîndesc şi la greaua sarcină ce-mi daţi de îndeplinit. Sînt ani de cînd
marile lucrări de înfrumuseţare şi salubritate începute cu succes de primarii anteriori au fost întrerupte şi ca o primă datorie a mea consider
continuarea lor" 1) Fiind primar, în timpul perioadei de criză economică,
a luptat ca lucrările edilitare urbanistice şi de înfrumuseţare a Capitalei
să nu fie oprite ci continuate într-un ritm susţinut, ceea ce reflecta
capacitatea şi marele său elan puse în slujba oraşului şi a populaţiei
bucureştene, fapt ce nu o dată l-a pus în conflict chiar şi cu, consiliul
comunal pe care-l conducea.
Primarul Barbu Delavrancea chemînd la îndeplinirea obligaţiilor
ce-i revin, consiliul comunal cu evidente tendinţe birocratice spunea :
„Dacă vreţi să iscălim numai hîrtii atunci nu merităm mandatul ce ni s-a
dat. S-a discutat patru ani chestiunea iluminatului şi nu s-a fâcut
nimic". 2)
In momentul instalării lui Delavrancea ca primar trei chestiuni
erau la ordinea zilei· în dorinţa generală a bucureştenilor ce aşteptau să
fie rezolvate : chestiunea iluminatului, a tramvaielor şi alimentarea cu
apă. Aşa cum arăta primarul Barbu Delavrancea în una din şedinţele
consiliului comunal, „ele privesc interesele vitale ale oraşului". 3) Cu
toate că oraşul şi ţara treceau printr-o grea criză economică în căutările
şi soluţiile date, noul primar „a îmbrăţişat cît mai multe interese atît
ale publicului cît şi ale comunei". li)
In o altă împrejurare în care consilierii comunali invocînd nevoile
populaţiei sărace, cereau reducerea taxelor pentru angrosişti, primarul,
adresîndu-se acestor consilieri care nu cunoşteau sau nu voiau să cunoască nevoile populaţiei sî nu-i reprezenta interesele le spunea : „Aş
dori ca domnii consilieri să vie în zilele de audienţă să audă ce cere
populaţia săracă. Ea nu cere reduceri de taxe ci pavaj, lumină. c:rnali-·
:1.are. Fondurile comunii vor trebui împărţite aşa încît să se satisfacă si
cerinţele poporaţiunii ~ărace pentru care de mai mulţi ani nu s-a făcut
mai nimic. Am privit cu toţii Calea Victoriei şi centrul oraşului, va trebui să mai privim de aci înainte şi periferia". 5)
Fidel acestor principii în timpul primariatului său fără a neglija
unele lucrări în centrul oraşului ca pavarea străzilor Lipscani si Calea
Victoriei cu pavaj de piatră şi podirea lor cu trotuare de bazalt din dale
galbene 6 ) s-au mai realizat str87i şi construcţii frumoase la periferia de
atunci a oraşului cum sînt cele r1 e pe terenul Gramont precum si via
Băicoianu de la Filaret. De asemeni, în această perioadă s-a hotărît des<:hiclerea străzilor Izvoranu şi Nifon precum si str. Filaret. Străinii care
veneau în ţară admirau cartierul de vile frumoase şi sănătoase realizat
l) Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat,
1899, vol. J, se·dinţa din 29 iunie.
2) Ibidem, vol. II, şedinţa din 11 dec. 1899
3)
4)
5)
6)

Şedinţele

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem HJOO, şedinţa din 19 febr.
Ibidem, anul 1899, vol. I, şeuinţa din 3 iulie.
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consiliului comunal,

i'n timpul acestui primariat pe locul Gramont pe care,

altădată creştea

t~stie_ fiin? o • imnesă .1?1aş~ină ce răspîn~e~ miasme nesănăt~ase. In
ace{lstă

perioada a fost facuta secarea mlastmu, uscarea terenulm, transforrti\area lui într-un cartier populat cu locuinţe frumoase de la ca,lre
primijria „ trage foloase şi din punct de vedere material şi din ciel al
salubt~tăţii publice". 7)
Tot în timpul acesta prin strădania depusă de Barbu Delavrancea
s-au prelungit străzile Lucaci şi Traian pînă în str. Trifoiului al cărui
plan era decretat încă din 1897. Prin aceste lucrări s-au desfiinţat gropile
trifoiului care au aparţinut Dr. G. Severeanu pe care le-a oferit gratis
<:omunei la rugămintea primarului pentru executarea acestor lucrări
,,scăpînd cartierul de infecţiile ce se stabilise în acele gropi". 8) Tot acum
s-au parcelat terenurile din Calea Griviţei şi s-au deschis străzi lătural
nice din această stradă care s-au aliniat, pavat şi iluminat. De asemeni
s-au deschis străzile de pe lîngă fabrica Lemetre 9 şi din cartierul Ferentari. 10)
Intre anii 1899-1901 s-au executat lucrări de aliniere pe un număr
de 120 de străzi atît din centrul oraşului cît şi la periferie printre acestea
:sint : Calea Rahovei, Sapienţei, Dudeşti,Colţea deschiderea străzilor
Pantelimon, prelungirea adualului bulevard Coşbuc, alinierea străzilor
Bosianu, şoseaua Basarab, alinierea căii Victoriei şi lărgirea ei între str.
Lipscani şi cheiul Dîmboviţei. Alinierea străzii Academiei şi biserica
Enei prelungirea B-dului Independenţei; expropierea terenurilor pentru
construirea facultăţii de Medicină ş. a. Nu putem da lista completă a
numărului mare de străzi pe care s-au făcut astfel de lucrări.
Primele lucrări de terasament ale parcului Filaret au fost făcute
în timpul acestei administraţii în valoare de 41.658 lei acordate prin
contractul .'25799/1899. 11)
In timpul primariatului lui Barbu Delavrancea primăria a cheltuit
şi a făcut multe lucrări astfel că în cele trei ocoale cu 1850 ha au dispărut multe băltoace si gropi de nisip cu toate că jumătate din lungimea
străzilor erau încă necanalizate. Trebuie să mai avem în vedere că în
1897 se fixase oraşului alte limite realizîndu-se întinderea Bucureştilor
incluzînd în oraş multe cartiere insalubre ce-l înconjurau încorporîndu-le.
În această situaţie a fost şi cartierul Tei care a fost pavat şi pentru uşu
rarea canalizării lui s-a făcut un şanţ pentru a da scurgere apelor în
canalul din Ştefan cel Mare. Dacă a reuşit să facă o serie de lucruri impottante atît în centru dar mai ales la periferie într-o perioadă destul de
grea este şi fapt ul că Barbu Delavrancea nu a cheltuit prea mulţi bani
cu expro~ierile. Conducîndu-se după principiul de a nu face expropieri,
fiind singurul primar care nu a făcut expropieri decît numai atunci cînd
erau pentru strictă utilitate publică. Chiar dacă a plătit expropieri a plătit
expropieri făcute în admini'itrnţiilc anterioare.
î) Ibidem,

anul 1!100,

şedinta

din 3 martie 1900.

Ibidem, şedinţa din 24 sept.. 1899.
9) Ibidem, şedinţele ( onsiliului comenal, şedinţa din 24 febr. 1900.
IO) Il1idem, şedinţa din 2!J nrnrl ie 1900.
B)

II)

/IJidem,

şedinţa

dia 3 iulie 1899.
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Fig. 1 -

Barbu Delavrancea cu soţia, copiii şi Al. Vlahuţă cu copiii. In
soţiei lui Delavrancea copiii lui Vlahuţă

braţele

O altă ches~iune pentru care primarul Barbu Delavrancea şi-a pus
toată puterea sa de convingere, toate calităţile sale oratorice, toate CU··
noştintele pentru a convinge consiliul comunal de necesitate a fost
generalizarea iluminatului electric. In luna noiembrie la cîteva luni după
venirea sa ca primar, se încheia contractul concesiunii iluminării cu petrol a oraşului. Primarul Delavrancea este cel care luptă să nu mai fie
reînnoit acest contract. Tot în acest timp Barbu Delavrancea se ocupa şi
de chestiunea înfrumuseţării Capitalei pentru a scăpa on~~ul „de modul
barbar al tracţiunii cu cai înlocuindu-l cu tracţiunea dinamo-electrică". 12 }
Tratativele au durat mult, mai ales din cauza unor membrii ai consiliului comunal care ar fi dorit să nu se lumineze Capitala cu electricitate
şi pe de altă parte faptului că uzina de gaz avea drept de monopol asu-pra iluminatului capitalei. La împotrivirile Consiliului Comunal în luna
ianuarie 1901 Barbu Delavrancea adresîndu-se consilierilor săi spunea :
.,Cunoaşteţi Bucureştii aţi trăit aici si sînteţi consilieri adunaţi astă7i aici
a vă pronunţa asupra unei chestiuni importante asupra luminei ce
trebuie să dăm oraşului. Voiţi să mergem înainte încă 7 ani cu 350 km de
străzi luminate rău si numai cu 104 km luminate bine? Dumneavoastră
care invocaţi intere~ul Capitalei al populaţiei oraşului de ce judecaţi
numai după lumina din centru a oraşului. De ce nu comparaţi 100 km
12) Ibidem, şedinţele

Consiliului Comunal,

şedinţa

din 19 noiembrie 189!'.I
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lu~naţi bine
sînt~'\i. p~ntru

cu peste 300 km luminaţi rău ; atunci veţi vedea dacă
sa;i cont:a i:itereselor ~devărate ale populaţiei.. Capitala
cu o 'mtmdere cit a V1ene1 n-are decit un buget de 14,5 milioane, pe
cită vN:~me Viena are 140 milioane. Cu ce vreţi să îmbunătăţim situaţia
actuală\? ,,Voiţi să punem noi impozite" ? Nu. Sîntem Consiliu comunal
în vremu,.ri r,rele, dar să creiem venituri fără impozite". 13)
. . Ilun;iin~tul C~piţalei se îi:icep~tse de mult încă de sub primariatul lui
Filipescu, ,Tnandafll ş1 Fleva ş1 ap01 sub Barbu Delavrancea s-au continuat
grijile acestor predecesori.
Au fost foarte multe voci împotrivă cele ale opoziţiei mai a1ies,
altele fiind chiar în rîndurile consilierilor comunali. De ce să o luăm
înainte& Parisului, care e luminat cu gaz aerian, se întrebau unii. Acestora
Barbu Delavrancea le răspundea că electricitatea nu-i pentru frumuseţe
ci pentru salubritate şi siguranţă. Prin adoptarea unui nou contract de
iluminarea oraşului iniţiat de Barbu Delavrancea în 1901 prin care se
înlătura dreptul de monopol al Uzinei de Gaz din Bucureşti si prin care
se prevedea că „Uzina putea produce energie electrică necesară iluminatului public şi pentru cel particular pe care s-o furnizeze pe baza unei
autorizaţii date de Primărie. Contractul avea 91 articole prin care se
prevedea atît fabricarea cît şi distribuirea energiei electrice. Noul contract stimula iluminarea cu electricitate a Capitalei.
In această perioadă a fost iluminat cu electricitate Bulevardul Republicii care fusese iluminat la început numai pînă la statuia lui Pache
şi apoi la rugămintea locuitorilor Barbu Delavrancea a prelungit şi iluminat electric bulevardul pînă la capăt". 11)
Legat de introducerea şi generalizarea tramvaiului electric Barbu
Delavrancea personal a dus tratative cu Societatea Anonimă Română,
iar după încheierea acestor tratative a expus problema în faţa Consiliului
Comunal.
In primul rînd prin generalizarea tracţiunii electrice Barbu Delavrancea încerca o rezolvare sau o atenuare a crizei „prin care treceau
toate afacerile". Nu e puţin lucru spunea el „să se reverse asupra pieţei
noastre suma de 15-16.000.000 lei cît costa prelungirea reţelei şi a utilajului prin înlocuirea tracţiunii animale cu cea electrică". 15 )
lnainte de orice însă a fost preocupat de interesul publicului care
preţuia tot mai mult importanţa tramvaielor. Primarul preconiza ideea
unui centru între Sf. Gheorghe, Palatul Justiţiei, Palatul Poştelor şi Piaţa
teatrului iar taxa unei curse între cenhu şi periferie să fie redusă de
la 30 de bnni la 10 bani.
Dacă numai la aceste două lucrări s-ar fi gîndit, uşurarea crizei si
ieftinirea taxei călătorilor ar fi fost un avantaj foarte mare dar în tratativeie duse a căutat să_ obţină şi alte avantaje şi anume. Pe străzile
pe care se prevedea instalarea liniilor duble, pavajul şi întreţinerea pavajului să-l privească pe concesionar, rezultînd de aici o economie simţi
toare pentru comună care să fie întrebuinţată la înlăturarea stării triste
13) Jl>idem. şedinţa din
14) Monitorul Comunal

15 ianuarie 1901.
nr. 33, din 1899, p. 440.
15) Ibidem, nr. 39, p. 535-536.
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Fig. 2 -

B. Delavrancea, Al. Vlahuţă şi Bizet fost profesor la
Politehnica din Bucureşti
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în care se găsesc părţile mărginaşe ale oraşului „unde vara te îneacă
praful iar toamna şi primăvara se înfundă roata căruţii pînă la buccea". 16)
Pe lîngă aceasta primarul Delavrancea a avut în vedere şi modernizarea oraşului din punct de vedere al transportului în comun.
Capitala suferea pe atunci „de revoltătorul spectacol al cailor încovoiaţi de povara vagoanelor trase la deal. De acest neajuns vom scăpa ;
vor dispare caii înlocuiţi prin electricitate". 17)
Incă un folos ce rezulta pentru comună era acela că societatea plă
te8i o taxă de 2 lei pentru fiecare tren în circulaţie, pe deasupra şi o
sumă de 2.000.000 lei. „Cred că am izbutit să lucrez în interesul populaţiei şi al comunei şi putem a ne da votul avînd conştinţa că am făcut o
operă bună".

Impotriva tracţiunii electrice au fost multe voci şi multe argumente. Vom arăta doar cîteva pentru a ilustra şi mai mult concepţia
înaintată a primarului Barbu Delavrancea şi chipul în care înţelegea
să gospodărească orlli?ul.
Iată cîteva din argumentele care se ridicau împotriva tracţiunii electrice : din punct de vedere economic tracţiunea cu cai e mai potrivită
<leoarece ţara noastră este eminamente agricolă.
Sistemul actual de tracţiune face să fie nevoie de cai, de fin, de
ovăz, de paie, de hamuri, potcoave, pături, calul se îmbolnăveşte şi este
nevoie de veterinar, spiţer şi o serie de oameni se hrănesc de pe urma
tramvaielor cu cai.
In privinţa reducerii taxei pe călătorii spune acelaş consilier, credem că ar fi mai bine ca milioanele ce le-ar folosi publicul prin reducerile taxelor să intre în lada comunei decît în buzunarul publicului. 18)
Urmărind toate acestea argumente şi combătindu-le primarul Barbu
Delavrancea se situează nu numai în conflict cu consiliul comunal dar
şi pe cea mai înaintată poziţie a timpului.
„România ţară eminamente agricolă, aceasta este o banalitate, toată
lumea vede că e o necesitate absolută ca ţara noastră să nu mai rămînă
şi pe viitor eminam~nte agricolă. Mergem cu lumea civilizată adică ne
industrializăm ori pierim. Ţara noastră a şi început de fapt industria
mare care va face bine şi agriculturii. 19) „A vorbi de cele cîteva clăi de
fin pe care le consumă caii Primăriei -aceasta nu este o .argumentaţie ci
confuzie. Cele 2-3 mii de cai ai oraşului e o bagatelă pentru bogăţia
tării. Mai sînt şi alte ţări care produc mult fin şi cresc multe vite asa
este de pilrlă Elveţia consideraţiunea aceasta n-a împiedicat-o cîtuşi de
puţin de a adopta tracţiunea electrică pentru tramvaiele lor.
Societatea a mai oferit 500.000 anual Primăriei pentru a nu se mai
face reducerea tarifului, la această ofertă primarul răspundea : „Nu pot
primi un asemenea tîrg pe spinarea săracului". În concluzie arăta primarul „să avem în vedere că dacă consiliul actual nu va hotărî introducerea tramvaiului electric o va hotărî urmaşii noştri şi ar fi o ruşine
lli)
17)

l~)

lhidem.
Ibidem

/\.rhiva Municipiului Bucuresti. Secretaric.t. 0edinţele Consiliului Comunal

lB!l!l, voL II, şedinţa clin 16 dec.
19) Monitorul Comunal, nr. 45 din 1900, p. 636-637.
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Fig . .) -

B. Delavrancea vorbind la un miting în

piaţa Sărindar
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(1914)

şi o ofensă pentru capitală să tolereze o asemenea tracţiune (tramvaiul
cu cai) 20)
Rezultatul votului a fost acela că majoritatea consiliului comunal
a votat introducerea tramvaiului electric. 21 )
In timpul primariatului său a fost aprobată cererea D-lui N. Basilescu şi s-au început lucrările de introducerea tramvaiului electric pe
.şoselele Basarab de la podul Luther la calea Griviţei, Bonaparte, Ştefan
cel Mare pînă la Oborul de vite capul podului Ferdinand şi pe şos.
Filantropiei de la Barieră pînă la str. Buzeşti în joncţiune cu prima linie.
Aceste linii se făceau pentru a se prelungi şi linia existentă în circulaţie
între Bucureşti şi Bucureştii Noi.
La venirea ca primar a lui Barbu Delavrancea alimentarea cu apă
a oraşului continua să se afle în centrul atenţiei opiniei publice bucureştene. Creşterea tot mai mare a consumului de apă folosită în gospodării
la stropitul străzilor şi udatul parcurilor precum şi în scopuri industriale
uumai putea fi satisfăcută pe deplin de captările existente. Instalaţiile de
la Arcuda şi în general sistemul de prelucrare şi filtrare a apei din
Dîmboviţa prezentau neajunsuri din cauza filtrelor construite cu 10 ani
în urmă care nu mai dădeau randamentul necesar. In plus debitul variabil al Dîmboviţei influenţa direct cantitatea de apă distribuită în
condiţii. normale filtrele puteau da pe zi pînă la 25-30 mii m.c. de apă.
Existau perioade mai ales iarna cînd acestea nu puteau fi curăţate decît
anevoie, atunci cantitatea de apă debitată scăzînd sub 15 mii sau chiar
sub 10 mii m.c./zi. 22 ) Adeseori se pompa apă numai decantată. Toate
acestea au determinat pe primarul Barbu Delavrancea să ia noi măsuri
pentru sporirea debitului de apă. Cu toate greutăţile financiare generate
de criza econdmîcă ce începuse în acel an nu l-a împiedicat pe Delavrancea să facă totul încît lucrările de captare să se desfăşoare într-un
ritm corespunzător, astfel că întreaga lucrare de alimentare cu apă să
se desfăşoare în timpul primariatului său.
Astfel s-a construit o staţie de captare la Bragadiru pe suprafaţa de
7 km între Clinceni şi şoseaua Bucureşti-Domneşti compusă din 20 de
puţuri situate la 250-350 m între ele din beton armat.
Tot pentru alimentarea cu apă a fost mutată uzina electrică de la
Ciurel la Grozăveşti şi i s-a mărit capacitatea instalindu-i-se încă un
motor de 1200 CP şi trei generatori.
Tot în acelaşi scop s-a construit la Cotroceni un rezervor pentru
înmagazinarea apelor captate avînd o capacitate de 7000 m 3 pe o suprafaţă de 2500 m.p. 23)
Pentru aducerea apei de la colectare la rezervorul de la Cotroceni
s-a construit un apeduct în lungime de 9400 m. Dintre care pe o lungime
20)
21)

Ibidem

22)

Ibidem.

Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat,
1899. voi. II, şedinţa din 16 dec.

Şedinţele

Consiliului Comunal

23) Cum sînt organizate şi cum funcţionează Uzinele comunale Bucureşti,

Ruc.

1945, p. 46
28) Ibidem.
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de 1000 m din fontă şi restul din beton prevăzut cu turnuri ş1 cămine
de ventilaţie. 2,,,)
Intreaga lucrare, captări, clădiri, instalaţii electrice şi mecanice,
conducta de aducţiune etc. a costat 2,9 milioane lei. Legat tot de aceste
lucrări s-au făcut lucrările de adîncirea Dîmboviţei între Grozăveşti ~i
Ciurel şi repararea malurilor Dîmboviţei între Podul Cotroceni şi căderea
de apă lucrări a căror valoare au ajuns la 1.377.600 lei. In oraş s-au mai
racordat la canalul de alimentare cu apă următoarele străzi : Carol Davila, pînă în faţa Institutului Carol Davila, str. Progresului, Olimpului,
Popa Soare, Sf. Ştefan, Negru Vodă, Zînelor între Nelmstori, Mîntuleasa,
Zefirului, Liniştei, Iancului 25 ) Romulus, Labirint, Vulturului, Modestiei,
Spătarului, str. Viişoarei, Eliad 2 ") şi altele.
In legătură cu lucrările de alimentare cu apă primarul Barbu Delavrancea nu are merite numai în orientarea fondurilor călre lucrările cele
mai necesare şi importante în acea perioadă pentru oraşul Bucureşti ci
şi aceea că a urmărit îndeaproape mersul lucrărilor ca şi termenele de
execuţie a lor.
In timpul lucrărilor de aducere a acestor ape s-au ivit, multe neinţelegeri între antreprenor şi dir. tehnică a Primăriei. Cel care a intervenit cu prestanţă convingînd pe cei în dispută, a fost primarul Barbu
Delavrancea, „am făcut aceasta din următoarele considerente spune
el. -- „Nu voiam să las a se întări credinţa foarte jicnitoare că în România nici o întreprindere mai importantă nu se poate termina fără proces.
- Credinţă vătămătoare creditului ţării". 27)
Procesul ar fi dus fatalmente la întreruperea lucrărilor ceea ce ar fi
făoU,t ca totul să fie pierdut încît „comuna ar fi făcut o experienţă
foarte dureroasă şi costisitoare imaginaţi-vă mormanele de ciment împietrit şi ruinele de la Bîcu şi gindiţi-vă la milioanele îngropate în ele". 2E)
E curios lucru că de unde pînă aici toată lumea ne dădea zor să grăbim
cu aducerea apei, acum se pare că mulţi din opoziţie ar dori să ·nu
reuşim. In zadar, însă căci curînd vom aduce apa dind satisfacţie uneia
din cele mai stringente nevoi ale Capitalei". 29)
In 1901 la sfîrşitul acestor lucrări Bucureştii capitala României
ajunge să se situeze înaintea multor capitale şi ora7e europene cunoscute
pentru dezvoltarea lor edilitară. Astfel, în 1901 se distribuia in Capitală
54.000 m.c. în 24 de ore revenind 170 litri/cap locuitor în timp ce la Londra se distribuia 160 1, la Manchester 144 1, la Frankfurt pe Maine 142 1,
la Berlin 68 1, la Bruxelles 75 1, la Viena 70 1. 30 )
Aceste lucrări au avut pozitive repercusiuni şi din punct de vedere
sanitar. Mortalitatea pentru febra tifoidă la sute de mii de locuitori
scade de la 57 cît era in 1889 la 27 în 1901 după ce se dau în exploatare
captările de apă subterană de la Bragadiru din 1901. :ll)
Monitorul Comunal, nr. 28 di'n 1899, p. 361.
Ibidem, nr. 13, din 1899, p.213-214.
Ibidem, nr. 6; din 1899, p. 142
Ibidem, nr. 32, 1900, p. 44:1
Ibidem.
29) Ibidem, nr. 27, din 9 sept. 1901
30) Chestiuni edilitare la noi, Buc., 1929, p. î
31) Ibidem.

24)
25)
26)
27)
2A)

158
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Apa consumată de bucureşteni era limpede, potabilă, în locul celei
tulburi pe care o furniza instalaţiile de la Arcuda şi care provoca uneori
epidemii de mari proporţii aşa cum a fost tifosul din anul 1897.
Dar nu numai consumul de apă era mare în Bucureşti ci şi risipa
ei. De aceea atît în vederea reglementării consumului cît mai ales a
împiedicării risipei, primarul propune introducerea contoarelor, deoarece
taxarea pe camere genera risipa, lipsa de presiune şi mai ales încasările
nu erau proporţionale cu consumul. :1 2)
Nu numai în această privinţă dar şi în altele se vede că Bad>u
Delavrancea a fost unul din primarii care a luat şi anumite măsuri, fiind
conştient că nu numai prin investiţii şi cheltuieli de mari fonduri rezolvă
nevoile Capitalei.
In Bucureşti erau conf. recensămîntului din 1897, 31.067 case din
acestea doar 8.232 erau abonate la ridicarea gunoaielor. Conf. regulamentului în vigoare abonamentul era facultativ şi se făcea de proprietari.
Peste 400/o din locuitorii Capitalei se serveau de acest serviciu fără însă
a plăti acest abonament. Curăţenia oraşului era de multe ori şi prin
multe locuri „într-o stare orientală". 33)
In consiliul comunal se aprecia că în starea de curăţenie în care se
găseşte oraşul, ar trebui ca abonamentul să fie obligatoriu pentru toate
casele şi să fie făcut atît de proprietar cit şi de chiriaşi numai aşa vom
avea un oraş curat cum sînt toate oraşele din lumea civilizată. Şi de
această dată Barbu Delavrancea consideră că atît pentru curăţenie trebuie măsuri severe cit şi în interesul sănătăţii publice unul din cele mai
mari interese înaintea căruia orice altă consideratiune trebuie să se
plece. Introducind obligativitatea abonamentului ne mai lăsîndu-1 facultativ ; 3") aceasta a contribuit într-o bună măsură la curăţenia oraşului.
Tot în acelaşi interes s-au înfiinţat abatoarele pentru vitele mici,
porci, oi, miei, animale ce erau tăiate pînă atunci prin curţi şi întreţineau
un pericol permanent pentru igiena oraşului şi în special pentru sănă
tatea consumatorilor. Asanîndu-se astfel numeroase focare de infecţie
răspîndite prin oraş. Tot acum s-a desfiinţat tăierea mieilor în subsolul
halei Ghica. De asemeni, s-a mai hotărît şi s-a realizat înfiinţarea unui
sistem frigorifer în hale şi la abator. De menţionat că nici hala şi nici
abatorul nu posedau frigorifere pentru păstrarea cărnurilor şi cantitatea
de gheaţă adesea fiind insuficientă cu această măsură s-a înlăturat aerul
viciat ce se simţea în jurul halelor punindu-se astfel capăt stărilor păgu
bitoare pentru comersanţi şi mai cu seamă pentru consumatori. 35)
La Abator s-a mai instalat un crematoriu pentru arderea resturilor
provenite din vitele bolnave şi s-a pus în funcţionare o topitorie de seu
făcind să dispară acumularea cantităţilor mari de seu, scăpînd astfel
de urîta privelişte ce se dezvolta prin transportul seului în căruţe deschise prin centrul oraşului.
32) Monitorul Comunal, nr. 25. din 2:~ sept. 1901,
33) Arhiva Municipiului Buc-ureşti, Secretariat,

1900,

şedinţa

p. 381.
Şedinţele

consiliului comunal,

din 12 ianuarie 1900.

34) Ibidem
:.15) Ibidem
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Tot acum prin intervenţia hotăr'îtă a lui B::irbu Delavrancea (în
1900) s-a hotărît şi pus în practică transportul cărnii de consum de la
abator în hale şi la diferitele măcelării să fie transportate prin vagoane
speciale de către Soc. tramvaielor iar plata acestor transporturi fiind
inclusă şi încasată odată cu plata ce se percepea tăierii vitelor. Tot acum
s-a realizat întinderea parcului de vite de la Oborul capitalei care devenise cu totul insuficient faţă de numărul mare de animale ce se aduceau
spre vînzare astfel că oamenii ce veneau în Obor erau nevoiţi a staţiona
cu animale cu tot pe drumurile vecine oborului şi pe maidanele din
apropiere făcînd imposibil controlul sanitar. Toate aceste măsuri au fost
luate în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea atît în interesul
igienei publice şi mai ales în interesul comersanţilor şi consumatorilor. 31 i)
De altfel cu toate că a venit în fruntea administratiei în vremuri
grele, a fost unul din primarii care a luptat permanenL p~nlru înfrumuseţarea acestui oraş, IÎn acest scop tîrgul de vechituri este mutat din
Piaţa Bibescu la Vitan 37 ) iar în centrul Capitalei pe stîlpi înadins aşezaţi
şi pe diferite edificii particulare apar reclame electrice cum erau 'li în
celelalte oraşe mari ale Europei, împodobind şi servind interesele comerciale ale Bucureştilor şi ale Primăriei. 38)
Tot în acest scop Barbu Delavrancea împreună cu arh. Ion Mincu
plănueşte ridicarea unui nou edificiu pentru primărie, lipsită de un local
propriu corespunzător 39) şi mai ales introducerea stilului arhitectonic
vechi românesc. Dar, lipsa de fonduri şi timpul scurt în care Barbu Delavrancea este primar fac ca planurile lor să nu se realizeze. De altfel pe
primarul Barbu Delavrancea în tot timpul cît a stat în fruntea primăriei
l-a chinuit lipsa de fonduri şi veşnic s-a frămîntat „cum se poate spori
veniturile comunei fără a spori impozitele".
In rezolvarea acestor stringente nevoi a aplicat unul din cele mai
bune şi mai realiste principii, pe care nu l-a aplicat nici un primar pînă
la el „modemizînd oraşul vom mări şi fondurile comunei". 40 )
In multiplele sale preocupări ridicate de administraţia acestui oraş
cu atîtea probleme de rezolvat nu scapă din vedere nici trecutul Capitalei sprijinind cu fonduri (29.268 lei) 41 ) tipărirea Istoriei Bucureştilor a
lui Ionescu Gion, nici divertismentele artistice populare pentru care-l
însărcinează pe I. L. Caragiale cu redactarea unui raport în care dramaturgul propune construirea unui teatru popular. Probabil de aceia
primarul care-i urmează C. F. Robescu avea să-i reproşeze lui Delavrancea că în timpul primariatului său a dat bani „pînă şi lui Caragiale ...
ala ... berarul". 42 )
3G) Şedinţele

consiliului comunal, şedinţa din 18 martie 1900.
din 29 martie 1900
38) lbidem, şedinţa din 3 noiembrie 1900
39) Barbu Delavrancea, Opere, voi. I, Studiu introductiv Emilia St. Milicescu,
37) Ibidem, şedinţa

Buc., 1965, p. LVIII.
Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat, Şedinţele Consiliului comunal,
din 29 martie.
41) Ibidem.
42) Chiriac Napadarjan, (G. Ranetti, în Zeflemeaua 1902, nr. 58, 3 noiembrie citat şi de Al. Săndulescu, Delm;rancea, Buc., p. 200.
40)

1900,

şedinţa
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In noianul tuturor acestor acţiuni mai are şi satisfacţia de a înlă
tura opoziţia consiliului comunal cu prilejul votării unei pensii viagere
lui B. P. Haşdeu şi aş face timp de a participa împreună cu I. L. Caragiale la sărbătorirea a 500 ani de la naşterea lui Gutemberg organizată
de lucrătorii tipografi. Cu acest prilej Delavrancea promite tot sprijinul
său în ridicarea nivelului cultural al tipografilor prin înfiinţarea unor
şcoli de adulţi unde să se predea ortografia, punctuaţia gramaticală şi
<~stetica „în aşa fel încît chiar Academia să fie geloasă". 4·3)
De altfel Barbu Delavrancea în calitate de primar mai înfiinţează
In această perioadă în Bucureşti o şcoală atelier profesională şi de meserii în care erau primiţi fii de cetăţeni români, fără mijloace ai căror
copii n-aveau loc în şcolile statului pentru a forma pe micul meseriasi
de care se simţea atîta nevoie. fi·'.)
Dovada preţuirii lui Barbu Delavrancea de către muncitori era şi
.aceea că era preşedintele onorific al şcolilor de adulţi pentru muncitori. 45) Dar, pe lîngă toate acestea aşa cum anunţam la începutul acestor
rînduri Delavrancea nu era scutit nici de amare deziluzii şi în timp ce
işi neglija total pînă şi familia pentru aceste treburi ale primariatului
<~omunei Bucureşti în Parlament era acuzat de risipă şi incorectitudine
în administraţia Capitalei ')i în concesionarea tramvaielor. La aceste acuzaţii Delavrancea răspundea ... „De unde acest vuiet care pătrunde şi în
parlament că este ceva ascuns în concesiunea tramvaielor ?... Intotdeauna
am recunoscut că deasupra mea sînt mai mulţi decît dedesubtul meu şi
in sus m-am uitat cu admiraţie, dar în jos cu simpatie şi milă. Ca cinste
însă, cunosc egali, cunosc inferiori, sînt şi necinstiţi, dar superiori nu
cunosc". 46 )
Azi, în perspectiva timpului în concluzie putem spune că Barbu
Delavrancea prin realizările sale, prin ideile şi principiile după care s-a
călăuzit în administraţia oraşului, putem afirma fără rezerve că Barbu
Delavrancea nu a fost numai unul din marii scriitori al ţării ci şi unul
·din mari primari ai Capitalei.
RESUME
Barbu Delavrancea n"ctant pas connu cornrne Maire de la Capitale (18991901), en cet article on a indique les plus importantes realisations edilitaires urbanistiques pour lesquelles a Jutte le maire Barbu ·Delavrancea au service de la
population de la capitale. Devoue a ceux qui l'ont cler, sans negliger certains travaux d'ernbellissement de la ville, tels que le pavage de la Calea Victoriei et de
la rue Lipscani, il a reaiise des rues et des constructions tres belles a la periphcrie de la viile, comme celles du terrain GramonL de la vigne Băicoianu et de
Filaret.
43 ) Reporter, Jubileul lui Gutemberg, Lumea Nouă, VI, seria III, nr. 48 din
18 iunie 1900, p. 4; Aniversarea lui Gutemberg la Bucureşti, România jună II, 1900,
nr. 184, 14 iunie, p. 2.
H) Arhiva Municipiului Bucureşti, Secretariat, şedinţele Consiliului comunal
189!1, \'ol. II, şedi'nţa din 19 noiembri2.
4~) Şcolile de alduiţi noua revistă română 1900 nr. 18, vol. II. 15 sept. supliment 1. p. 88.
49 ) Discurs în Cameră, 13 ian. 1900. Dezbaterile adunării deputaţilor, 20 ian.,
1900, p. 340
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Pendant son fonctionnement comme maire, des travaux d'alignement ont ele
executes sur un nombre de plus de 120 rues au centre et a la peripherie de la ville
L'un des travaux importants rc'alises par Barbu Delavrancea pendant le temps.
qu'il a ete maire a ete l'augmentaiion du debit de l'eau. de 2î.OOO m3 a plus de
54.000 m3 par jour, situant Bucarest avant beaucoup d'autres capitales et villes
europeennes du point de vue de l'alimentation en eau et aussi comme nombre de
litres d'eau consommes par tete d'habitant - 170 litres par persanne par jour. Par
ses realisation, par ses idees et par Ies principes qui l'ont guide dans l'administration de la ville, Barbu Delavrancea s'est affirme non seulement comme !'un des plus
grands ecrivains de notre pays, mais aussi comme l'un des plus grands maires de la
capitale.
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