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SI

NOTE

DIN ~EC. XV-XIX PE TERITORIUL ORAŞULUI
BUCUREŞTI

de NICOLAE GHINEA

1. Spaţiul geografic. Regiunea în care cu secole în urmă s-a înfiripat aşezarea Bucureştilor, capitala de mai tîrziu a Ţării Româneşti şi
.apoi a României, este situată în Cîmpia Română. Ea se deosebeşte de
regiunile care o înconjoară prin caractere geografice proprii. 1 Cursul
paralel al apelor o taie-n fîşii cu lunci umede, adăpostite de vînturi,
favorabile dezvoltării unei bogate vieţi vegetale şi animale. Este regiunea
.cea mai bogată în păduri din întreaga Cîmpie Română. Ea face trecerea
intre regiunea dealurilor şi lunca Dunării.
Cursul liniştit al celor două rîuri şi multele meandre pe care le
fac, au dat naştere la numeroase lacuri şi ostroave.
Amîndouă rîurile formează lunci permanent umede, Dîmboviţa mai
:sus de Bucureşti, iar Colentina în imediata apropiere a oraşului, care se
menţin pînă la confluenţa lor. Ele sînt şi rămîn „drumul pe care înaintează în Cîmpia Română vegetaţia bălţilor şi a muntelui". 2 Dealungul
lor întîlnim fagul, stejarul, carpenul, nucul, aninul, salcia, pluta, plopul,
papura, trestia, rogo2!Ul. 3
Bogăţia vegetală, apa curată şi sănătoasă ieşită din malurile luncilor
sub formă de izvoare, părnîntul bun de cultură, umezit şi ferit de vînturi, au favorizat formarea a numeroase aşezări omeneşti aici, constatate
încă din preistoric. R.îul Colentina, care izvorăşte din dealurile muntene,
mai sus de Tîrgovişte, are un curs liniştit şi face coturi, formînd numeroase iazuri bogate în pe?te. 4 La Plumbuita desele schimbări ale
cursului au creiat un ostrov mare, pe care s-a construit mănăstirea. Aici,
Colentina primea din partea stingă un mic afluent, numit Ilfovelul (?),
1
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Bucureşti din punct de ·i:edere geografic în Anuarul de geoantropografie an 1909-1910, p. 109-159.
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id. ibid.
Numeroase topice înlîlnite în doc.
din aceste esenţe.
" C. C. Giurescu, Istoria pescuitultli
reşti 1964, voi. I, p. 306.
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astăzi

aproape complet secat. 5 El se forma din trei piruaşe : unul cu
în marginea de nord a cartierului Herăstxău de astăzi, altul cu
la nord de actualul aeroport Băneasa, iar cel de-al treilea numit
în trecut Valea lui Saul, iar astăzi Valea Săulei, îşi avea obîrşia în
marginea de sud a fostei păduri Tunari la vest de şoseaua actuală PiperaTunari. Ele se uneau într-un singur curs în marginea satului Pipera.
Dealungul rîului Colentina s-au format aşezări omeneşti din cele
mai vechi timpuri. Mărginindu-ne numai la regiunea oraşului Bucureşti, constatăm existenţa încă din sec. XV a unor aşezări omeneşti ca ~
Străuleşti, Măicăneşti, pe aria căruia săpături arheologice recente au
scos la iveală urme materiale de locuire mult mai veche, 6 Clanţa, Cîrstieneşti, 7 Plumbuita, Colentina, Fundeni, Dobroeşti, Obileşti, Floreşti. 8
Unele din aceste aşezări există· şi astăzi, iar altele au dispărut şi pe
locurile lor s-au format altele noi. Urmărirea evoluţiei lor istorice contribuie la cunoaşterea multor aspecte din istoria însăşi a capitalei ţării.
De aceea, în cele ce urmează încercăm să descriem dezvoltarea istorică
a trei aşezări omeneşti de pe Valea Colentinei anume : Mi1.năstirea şi
satul Plumbuita, Colentina şi Fundenii, din momentul apariţiei lor documentare şi pînă la mijlocul sec. XIX, cînd evoluţia lor se contopeşte
cu însăşi evoluţia capitalei României. Astăzi ele formează trei mari
cartiere în partea nord-estică a oraşului Bucureşti..
2. Mănăstirea şi satul Plumbuita. Spaţiul cuprins între limita nordestică a Bucureştilor şi rîul Colentina forma în sec. XVI-XVIII, moşia
domnească din jurul oraşului. Domnitori ca Matei Basarab, 11 Şerban
Cantacuzino, Constantin Brîncoveanu 10 şi Grigore III Ghica 11 au dăruit
ilnor mănăstiri şi boieri părţi din această moşie. Rîul Colentina forma în
trecut în această parte un mare ostrov. Din cursul· actual se desprindea
pe dreapta un vechi braţ, 1:l care curgea pe lîngă palatul Ghiculeştilor,
obîrşia
obîrşia

5

La 1845 Cârmuirea jud. Ilfov pune-n lucrare un canal pe care Ilfovelul

~ă se scurgă în Colentina. Cere mînăstirii Plumbuita să întărească zăgazurile şi
stăvilarele de pe moşia sa pentru ca apa să nu înece moara mănăstirii (Arh.
St. Buc., Mănăstirea Plumbuita VII/2 din 1 oct. 1845) ; vezi şi harta.
6 Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, Ioana Cristache-Pap.ait, Şantierui

arheologic Băneasa-Străuleşti în Cercetări arheologice în Bucureşti voi.· lI, 1957,
p. · 75-236; id., Şantierul Băneasa-Străuleşti III, Sectorul Măicăneşti în Bucureşti VI, 1968, Materiale de Istorie şi muzeografie, p. 43-81.
7 Istoria Romiinfei, 1960, vol. I, p. 49, ·
a Gheorghe Cantacuzino, Unele probleme istorice privind aşezările r>tet!ievale muntene în lumina cercetărilor arheologice de .la Cernica în Studii şi cercetări de istorie veche XIV, 1963, nr. 2 şi extras; Gh. Cantacuzino şi S. Morintz,
Descoperirile arheologice de la Cernica şi importanţa lor pentru cunoaşterea vechilor culturi din ţara noastră în Bucureşti VI, 1968, p. 7-25.
.
9 Arh. St. Bucureşti, Mănăstirea Căldăruşani XXXIII/53 şi Mănăstirea Plumbuita VIII/! (copie), danie mănăstirii Căldăruşani.
10 Academia R.S.R., CXXXIV/54 din 1734 (menţiune).
11 Acad. R.S.R. CXXXIV/6 din 20.II.1734.
12 Arh. St. Buc. M-rea Căldăruşani XXXIII/53, unde se menţionează „matca
cea veche a Colintinii"; Acad. R.S.R. Hărţi D XXVII/6 (Harta austriacă din 1791);
vezi şi harta.
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ridicat la începutul sec. XIX, şi izola ostrovul de moşina domnească din
jun1l oraşului. El se unea cu braţul celălalt, care forma ceva mai sus
.c mare baltă, lîngă podul de peste Colentina.
Pe acest ostrov s-a ridicat în a doua jumătate a sec. XVI, mănă:stirea Plumbuita.
·
Mănăstirea ,.de la podul Colintinii", sau „Sfîntul Ioan Crîstitel de la
•Colintina'', n aşa cum s-a numit la început, a fost zidită de Petru cel
'Tînăr, domn al Ţării Româneşti (1559-1568). H Ea a fost refăcută de
urmaşul acestuia Alexandru II Mircea (1568-1577) şi soţia sa Doamna
Ecaterina, iar Mihnea Turcitul a închinat-o mănăstirii Xiropotam de la
Athos în anul 1585. 15 Mai tîrziu, mănăstirea se ruinează şi sărăceşte. De
abia în anii 1624 şi 1626 Alexandru Coconul (1623-1927), îi întăreşte
prin două hrisoave domneşti averile şi privilegiile pe care le avea. 16
Din anul 1628, începe să fie numită Plumbuita, 17 ceea ce arată că fusese
.decurînd învelită.
Moşia de vatră a mănăstirii în cea mai mare parte acoperită de
păduri, 18 era limitată la sud, sud-est şi est de rîul Colentina şi drumul
.care venea de la Bucureşti şi trecea rîul peste podul din faţa mănăstirit,
îndreptîndu-se spre Afumaţi. Din acest drum se desprindea dincolo de
pod drumul spre satul Fundeni pe dreapta şi drumurile spre Pipera,
actualul drum al Gherghiţei, şi spre Ştefăneşti pe stînga. 19 Moşia se
întindea spre nord-vest în susul rîului pînă la un vad numit „Vadul Ţiga
nului", :.'O care era situat probabil mai sus de podul peste care trece
:astăzi şoseaua care merge prin faţa palatului şi biserii Ghiculeştilor
şi se îndreaptă spre Ferma Roşie şi Pipera. Din acest punct hotarul moşiei se îndrepta spre nord, nord-est în hotar cu marele sat Cîrstieneşti,
situat la vest, pînă în vecinătatea comunei Pipera. Pe moşia ei de vatră
.mănăstirea avea o moară în vadul Colentinei. 2 1
Matei Basarab (1632-1654) şi Doamna Elina au fost, după fondatori, cei mai însemnaţi ctitori ai mănăstirii. Prin sîrguinţa lor aceasta
.a fost total refăcută, înconjurată cu ziduri şi transformată într-un adP.vărat punct întărit în imediata apropiere a oraşului de scaun. In incinta
13 Arh. St. Bucureşti, Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 280 şi 287
D.l.R. sec. XVI B. vol. V pag. 212-313 ; 1d. f. 123 şi D.I.R. sec. XVII B. vol. II
p. 334-335.
1'i Arh. St. Buc. Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 286
şi 287 şi
D.I.R. sec. XVI n, vol. IV, p.212-213 ; vezi şi I. Sachelarescu, Din istoria Rucureştilor, Plumbuita, Buc. 1940. p. 37-47.
15 ici. ibicl.
16 Arh. St. Buc., M-rea Plumbuita XVI/l din 31 iulie 1624 ; id. III/l din
23 februarie 1626.
1; id. XII/2 din 3 ghenar 1628.
rn Arh. St. Buc. M-rea Plumbuita III/6 din 7.V.1643 ; Harta Stol. Const.
Cantacuzino (Acad. R.S.R., Hărţi, S. 50) ; Harta austriacă din 1791 (Acad. R.S.R.
Hărţi D. XXVII/6). Pădurea s-a menţinut pînă la mijlocul sec. XIX (id. Vfl2
din 1847) şi se menţine şi astăzi în cartierul Andronache; vezi şi harta.
rn vezi harta.
20 Arh. St. Buc. M-rea Plumbuita III/6 ; vezi şi harta.
2 1 id. Catastişe mănăstireşti, nr. 94 (M-rea Plumbuita) din 4 apr. 1828.

<;<i

240

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

mănăstirii domnitorul a pus să se construiască un mic: palat domnesc. :r.!
Hrisoavele de danii şi mili acordate mănăstirii de Matei Basarab arată
că în jurul acesteia se afla o baltă cu peşte şi pădure, :>J şi că lîngă
mănăstire se aşezaseră mai mulţi oameni care îşi făcuseră colibe.
La 1641 Hrizea vornicul dăruieşte mănăstirii moşiile Ambeşti şi
Siliştea. 2" Prima, care făcea parte din satul Ambeşti, era situată la est
de drumul Ştefăneştilor, în hotar cu satul Fundeni, întinzîndu-se din
vadul Colentinei spre nord-est pînă în hotarul
satelor ·Ştefăneşti şi
Afumaţi, iar cea de-a doua era în hotar cu Fundenii şi Dobroeştii spre
nord-est. Moşia de vatră a mănăstirii s-a întins mult prin alipirea
.acestor două moşii. Pe moşia Ambeşti la capătul dinspre Colentina, în
.apropierea podului, se afla un cring numit Strîmbul, ~r. iar la capătul
dinspre Ştefăneşti s-a format in sec. XVII un sat numit Lipovăţul. :.m
Pe lîngă moşia de vatră, patrimoniul mănăstirii Plumbuita a crescut
:trL'ptat cu noi danii făcute de oomni şi boieri. '27 Ea a ajuns să stăpînească
mai multe moşii, un metoh în Slatina cu moşiile lui, vii, livezi, bălţi,
prăvălii, case şi locuri de casc, „baia cea nouă cu toată vama ei" in
Bucureşti, 28 etc. Se bucura de numeroase privilegii, scutiri de dări, de
corvezi, de munci, etc., care priveau mai ales pe oamenii din jurul mă
năstirii, aflaţi în serviciul ei, fapt care a dus la creşterea treptată a
numărului acestora.
Despre existenţa unor „rumânaşi în preajma mănăstirii", avem
prima menţiune în hrisovul dat mănăstirii de Alexandru Coconul din
anul 1624, care iartă pe aceştia de unele dări aşa „cum au fost iertaţi şi
mai dinainte vreme numai ca să fie posluşnici la sfînta mănăstire''. :!!I
Dacă în hrisovul domnesc se menţionează o mai veche iertare, înseamnă
că aceştia se aflau cu mult mai înainte în jurul mănăstirii, poate chiar
de la întemeierea ei. Alexandru Iliaş (1627-1629) scuteşte pe „colibaşii
care sînt locuitori de mult împrejurul mănăstirii", de o seamă de dări
~i sarcini. :io Aceiaşi scutire le-o acordă Leon Vodă (1629-1632) 3t şi
Matei Basarab :12 în al cărui hrisov se spune : „să fie în pace şi slobozi...
de toate slugile domniei mele, care de ce slujbe vor fi aici în judeţul

I. Sachelarescu, op. cit., p. 143-148.
Arh. St. Buc„ M-rea' Plumbuita Ill/6 din 7 mai 1643.
21 Art. St. Buc., M-rea Plumbuita Xll/4 din 1641 şi id. Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 18-19. Greşit transcris Albeşti în D.I.H. sec. XVI, vol. V
p. 165 şi în Indicele de locuri la D.I.R., Ţara Românească, sec. XIII-XVI, sub voce.
2.; id. ibid. Pentru hotarele acestor moşii v. Arh. St.
Buc„ Planuri jud.
Ilfov. Nr. 141 (copie din 1881 a planului moşiei Fundeni din 1834).
·
2i; Arh. St. Buc. Planuri jud. Ilfov Nr. 141.
2 ' id. Catastişe mănăstireşti Nr. 94 (M-rea Plumbuita) ; id., Dosar Nr. U084
{M-rea Plumbuita) ; id. Dosar Ministerul Cultelor, Nr. 79/1838 ; id. Dosar Nr.
1498/1848 ; id., Dosar ·nr. 1077 din 16 aprilie 1863 ; v. şi I. Sachelarescu, op. cit.,
p. 185-204.
2n Arh. St. Buc., Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 286 şi 287.
2!• Arh. St. Buc. M-rea Plumbuita, XVI/I din 31 iulie 1624.
:io id. ibidem, doc. Nr. 3 din 6 sept. 1629.
3 1. icl. ibidem, doc. Nr. 4/13 iulie 1630.
:12 id„ III/3 din 28 martie 1683.
22
2"
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Elhov", 33 ceea ce arată că mănăstirea şi satul din jurul ei se aflau în
judeţul Ilfov. In hrisovul acordat mănăstirii de Grigore Vodă Ghica la
1661 se spune : „să fie sat de milă şi slobozie", iar locuitorii lui să fie
de dări şi sarcini, aşa cum fuseseră scutiţi încă din timpul lui
Radu l\:1ihnea. 34
In hrisoavele de scutire acordate mănăstirii mai tîrziu, 35 denumirea
de „slobozie" sau „sat al mănăstirii Plumbuita", continuă să apară, fapt
care indică existenţa unui sat în jurul mănăstirii în sec. XVII. Faptul
că Antonie Vodă acordă mănăstirii la 1669 „dijma de stupi, de rîmători,
oieritul de la slobozia care se află în jurul ei", cu dreptul de dijmuire
lăsat călugărilor, 36 indică creşterea numărului locuitorilor din această
slobozie. Insă, faptul că acelaşi domnitor, printr-un hrisov dat în acelaşi
an, restrînge scutirea acordată pînă acum locuitorilor, numai la „10 case
de oameni, posluşnicii mănăstirii", 37 iar Şerban Cantacuzino mai tîrziu
numai la „12 case de oameni (liude) străini", 38 obligaţi să facă diferite
munci pentru mănăstire 39, arată că în satul mănăstirii se aşezaseră mulţi
oameni străini, unii chiar cu intenţia de a se sustrage de la achitarea
dărilor şi sarcinilor. Constantin Brîncoveanu reduce şi mai mult scutirile acordate pînă acum oamenilor din jurul mănăstirii. 40
Locuitorii aceştia se ocupau cu agricultura, creşterea vitelor şi
stupăritul, ceea ce determină domnia să le ia dijmă din stupi, din rîmători, oierit. 41 Erau printre ei şi meseriaşi. La 1671 domnul dă ordin
să vie toţi „rumânii mănăstirii Plumbuita... să învelească nişte chilii". 42
Mult timp 2 pescari dîn satul imănăstirii s-au \bucurat de o scutire
specială de toate dările şi sarcinile „ca să vîneze peşte de treaba domniei
şi a mănăstirii". 43 Erau desigur şi alţi meseriaşi, iar mai tîrziu unii
dintre locuitori încep să se ocupe cu comerţul.
Dar nu numai scutirile acordate de domnie· au fost îndemn pentru
oamenii străini să se stabilească în jurul mănăstirii. Aşezarea acesteia
tn imediata apropiere a oraşului şi trecerea drumului spre Bucureşti
pe lîngă ea a determinat pe mulţi oameni să închirieze locuri mai mari
sau mai mici din moşia mănăstirii.
Prima menţiune de închiriere a unei bucăţi de pămînt din moşia:
mănăstirii, o găsim într-un act din anul 1701, care arată că l\lTl om,
scutiţi

id. ibidem.
id., X/3.
35 id., XVI/13 din 11 aprilie 1665 : id. XVI/14 din 28 april 1660 ; id. XVI/lS
din 18 mai 1669.
36 id. Condica m-rii Plumbuita, mss. Nr. 255 f. 176.
37 id., XVI/15 din 18 mai 1669.
38 id. XVI/18 din', 14 mai 1682.
89 id. IX/7 din 10 iulie 1668 .(domnul îi obligă să cosească finul mănăstirii) ;
id. XVI/16 din 1671 (rumânii m-rii sînt obligaţi să vie toţi să învelească nişte
chilii).
40 id., XVI/19-21.
u v. mai sus.
42 v. mai sus.
43 id„ 111/14 din 17 febr. 1665 ; id. ibidem, doc. 22 (1715) ; id. ibidem, doc.
24 (1716) ; id. ibidem doc. 2 (1731) ; id. ibidem, doc. 28 (1733).
33
M
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numit Matei şătrarul, luase mai înainte de la mănăstire un loc lîngă
drumul Ştefăneştilor pe care· sădise vie şi o lăsase moştenire nepoţilor
săi Gheorghe şi Andronache. 4" Mănăstirea a continuat să dea locuri
cu chirie sau în embatic în tot cursul sec. XVIII. Pe lîngă culturile agricole
şi creşterea vitelor, embaticarii· încep să-şi facă prăvălii şi să se ocupe
cu comerţul. ln prima jumătate a sec. XVIII este menţionată o prăvălie
cu casă alături, pe un loc luat în embatic şi situat „la poarta din sus
a mănăstirii", la desprinderea drumului spre Pipera, care a fost refăcută
de. Marco băcanul la 1763. 45 La mijlocul sec. XVIII doi fraţi Lică şi
Muşat săpunaru fac o zalhana pe un loc luat în embatic de la mănăstire,
situat pe drumul spre Bucureşti lingă rîul Colentina. ti6 In a doua jumă
tate a sec. XVIII se afla pe drumul Ştefăneştilor o cîrciumă a unuia
numit Pashu (sic). 47
Deschiderea de prăvălii arată interesul oamenilor aşezaţi pe moşia
mănăstirii, al căror număr este în continuă creştere, de· a dezvolta
comerţul, folosind avantajele oferite de apropierea de oraş' şi vecină
tatea cu drumul de legătură cu acesta. Se formează grupări de case
separate de cele din satul mănăstirii, care rămîne izolat. Drumul Bucureşti-Afumaţi, principala cale de acces din partea nord-estică spre ·ora.ş,
devine axa unei aşezări noi numită Colentina.
. . 3. Colentina. O aşezare omenească numită Colentina nu se constată documentar. înainte de a doua jumătate, a sec. XVIII. Harta Stolnicului Constantin Cantacuzino indică pădure pe aria actuală a cartierului
Colentina. 48 Satul Colentina situat lingă mănăstirea Plumbuita apare
pentru prima dată pe harta lui H. C. Schi.itz din 1780, 49 apoi pe haria
lui I. F. Schmidt din 1788. 50 Harta austriacă din 1791 indică satul
Colentina Ungă balta mănăstirii Plu:mbuita la intilnirea drumurilor de
la Fundeni, Afumaţi, Ştefăneşti şi Pipera, cu drumul cel mare al Bucureştilor. 51

In două puncte de pe acest drum şi anume : la intilnirea drumurilor
amintite mai sus şi la podul de peste rîul Colentina numit „marele pod
al Cirstieneştilor", 52 situat lingă poarta principală a mănăstirii PluJl1buita, s-au construit primele case şi s-au deschis primele băcănii, cirdumi şi hanuri, care au· format începutul unei noi aşezări omeneşti.
La începutul sec. XIX, mănăstirea Plumbuita avea date în embatic
la diferiţi oameni numeroase loouri pe moşia ei de vatră. 53 Ea arenda
şi „moşia dimprejurul mănăstirii cu heleşteu şi cu moară bună... şi cu
id., III/17 din 1701 şi 18 din 1702.
id. IX/22 din 1791 (menţiune).
id., XVl/27 din 1793 (menţiune) ; vezi şi harta.
47 id., V/3 din 8 febr. 1820 (menţiune).
48 Acad. R.S.R., Hărţi, S. 50.
49 Id. Hărţi, Atlasul D. Dimăncescu, planşa 145.
50 Id. ibidem, planşa 153.
51 id. ibidem, D. XXVII/6 ; vezi harta.
62 Acad. R.S.R. CXLVII/35 din 1755.
aa Arh. St. Buc., M-rea Plumbuita, IX/30-35, 43 etc. ; id. ibidem V /3 şi celelalte doc. din pachet.
44

45
46
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vad vechi de cărămidărie". 54 Lîngă podul de peste Col~ntina la poarta
de jos, mănăstirea avea la sfîrşitul sec. XVIII o băcănie, o cîrciumă
şi un han care îi aduceau venitwi. 55 Pe mQl?ia mănăstirii se mai aflau
la începutul sec. XIX o băcănie, o cîrciumă şi un han a lui Mihai grecu
şi două băcănii, 2 circiumi şi 2 hanuri ale lui Gheorghe zet Şerban. !i6
Paharnicul Andronache Teohari avea deasemenea în apropierea
podului, tot pe pămîntul luat în embatic de la mănăstire, o 7.alhana, o
băcănie, o cîrciumă şi un han. ai Tot lîngă pod era o altă prăvălie la
mijlocul sec. XIX 58 şi o alta pe drumul Gherghiţei vîndută de Leanca
sin Mihai Arseniu şi fiul ei Tudorache lui Tudor sin Nicolae Urlăţeanu
la 16 septembrie 1587. 59
La 1863 avea băcănie şi cîrciumă pc moşia mănăstirii Mihai grecu
şi Zamfir Paschu, iar zalhana avea Marcu Gergevici. 1;o Toate acestea,
pc lîngă cele menţionate mai sus, au format nucleul noii aşezări Colentina.
La 1866 este menţionată moşia Andronache în partea nord-estică
a moşiei de vatră a mănăstirii, lingă drumul Ştefăneştilor, pentru care
plătea impozit statului Ghiţă Nicolescu, fost embaticar al mănăstirii. fii
Denumirea Andronache, păstrată pînă astăzi pentru partea nordică a
cartierului Colentina, provine probabil de la paharnicul Andronache
Teohari, care avusese în embatic o parte din această moşie la începutul sec. XIX. 6'.l
In timp ce casele şi prăvăliile rînduitc dcalungul drtimului spre
Bucureşti se înmulţeau, satul din jurul mănăstirii rămînea izolat pc ostrovul, unde se afla mănăstirea, cu casele răspîndite, fapt care a determinat Ocîrmuirea judeţului Ilfov să invite la 1837 pe egumenul mănăstirii
Plumbuita ca, în conformitate cu ordinul dat de domn, să pună la îndemîna ţăranilor de pe moşia ei materialele necesare pentru a-şi face
casc la linie. H:I
Cea mai marc parte a celor care se stabilesc în Colentina sînt
străini de loc. Mulţi sînt din Bucureşti, unde au prăvălii. Ivan sîrbu
avea prăvălie în Bucureşti şi 6 pogoane de loc în embatic pe moşia mă
năstirii în Colentina. 1"' Sînt şi băştinaşi care iau loeuri în embatic de la
mănăstire ca de exemplu un preot angajat la mănăstire în 1851. 65 In
" 1 Id. ibidem ; id., M-re~ Plumbuita V /10 din 23 apr. 184 7 (contract de arendă) ;
'lrezi harta.
r,:; id., Catastişe.„
51i id. ibidem ; id. Dosar Nr. 1077. Ele se aflau probabil la intrarea principală a mănăstirii lingă podul de peste Colentina (v. id., M-rea Plumbuita. V'3ll
din 1859).
"' id. Catastişe„.
M id. M-rea Plumbuita, XIIIl3!J din 23 apr. 1856.
r,g id., V /41 din 16 sept. 1857.
·
r.o id. Dosar Nr. 1077.
{;I id. M-re'1 Plumbuita. V/48 din 29 dec. 1880 (menţiune) ; vezi harta.
6 2 id. XIV/3 din 1826.
G3 id. XIII/3.
ev. id. IX/52 din 1857 (menţiune) ; id. Catastişe„.
65 id. IX/43.
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majoritate ei sînt români de origine şi au ocupaţii diferite. ti6 Se întîlnesc
totuşi, printre embaticari,
greci ca gelepul Manolache Arghiropol 67.
Mihai grecu, bulgari şi sîrbi ca Ivan Petrov, G8 Ivan sîrbu, m Marcu
Gcrgevici 70 ş.a.
Noua aşezare, formată lîngă mănăstirea Plumbuita pe acest important drum de acces în Bucureşti, este legată şi de cîteva evenimente
istorice din sec. XIX. Eteriştii în frunte cu Alexandru Ipsilanti, venind
din Moldova, au pătruns pe aici în Bucureşti la începutul anului 1821
şi s-au aşezat pe cîmpul Colentinei dincoace de rîu, ocupînd casa lui
Grigore Ghica, primul domn pămîntean (1822-1828). Cîmpul Colentinei a fost locul unde s-au sfinţit steagurile miliţiei naţionale la 1830
şi au depus jurămîntul ostaşii armatei naţionale, organizată în 1834.
Mult timp după aceea, el a servit pentru exerciţii şi manevre militare. 7l
Pe acest drum au încercat să pătrundă în Bucureşti, în ianuarie 1859
şi în 1862, cetele de ţărani în frunte cu Mircea Mălăeru. n
Dar, constituirea Colentinei ca unitate administrativă de sine stă
tătoare se face prin reformele înfăptuite în timpul domniei lui Cuza Vodă.
Legea de secularizare a averilor mănăstireşti din dec. 186:i trece
în proprietatea statului moşia de vatră a mănăstirii Plumbuita, iar legea
comunală din martie 1864 întemeiază comuna rurală Colentina-Fundeni,
formată din satele Plumbuita, Colentina şi Fundeni. 73 Prin aceste legi
mînăstirea încetează definitiv de a mai stăpîni locul pe care se formase
noul sat, iar acesta, unit cu celelalte două, devine o unitate administrativă autonomă. Foştii embaticari ai mănăstirii devin chiriaşi permanenţi ai statului. Comuna primeşte o suprafaţă de pămînt pentru a-şi
forma o vatră comunală şi i se precizează întinderea. Conducerea comunei
tref'e în mîna unui consiliu comunal format din locuitori ai ei.
Devenită centru administrativ cu o conducere proprie, Colentina
se dezvoltă rapid, cu tendinţa de a o lua înaintea satelor vecine. Aici
se înfiinţează o şcoală primară mixtă.
Dezvoltarea economică a Colentinei în a doua jumătate a sec. XIX
este în strînsă legătură cu poziţia ei în apropierea oraşului. Economia
noii comune păstrează în acest timp un caracter precumpănitor agricol.
Predomină aici marea proprietate moşierească. Din suprafaţa arabilă a
satului de circa 566 ha, locuitorii stăpînesc numai 91 ha, iar restul îl
"~

Id. V (toate documentele din pachet).
"' ici., IX/30-33 din 1829-1836. .
i;i< id. ibidem, doc. 34 din 1840.
"!l id. ibidem doc. 52 din 1857.
;o id. Dosar Nr. 1077.
71 D. Frun:.escu, Dicţionar topografic şi statistic al României, Bucureşti, 1872,
sub voce.
'~ N. T. Orăşeanu, O pagină a vieţii mele sau 22, 23 şi 24 ianuarie 1859,
Bucureşti 1!161, p. 4!J; D. Berindei, Frămintări politice şi sociale în jurul alegerii
lui Alex. Jon Cuz• în Ţara Românească în Studii, VIII 1955 nr. 2 ; id. Mişcarea
ţărănească condusă de Mircea · Mălăeru în Buletinul Ştiinţific al Acad. R.S.R.
t. III, Hl51.
;:: textul în Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor Unite Homâne, nr. 71>
din 1/13 apr. 1864 ; v. şi I. C. Filitti, Despre vechea organizare a Principatelor
Romîne, Buc. l!l35 (Pxtras), p. 73-75.
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formează moşia Ghiculeştilor în suprafaţă de 315 ha şi moşia din partea
nordică a satului, actualul cartier Andronache, în suprafaţă de 160 ha,
stăpînită de Gh. Nicolescu. 74 Cea mai mare parte din suprafaţa arabilă

a satului este cultivată cu cereale, vii, plante leguminoase. Izlazurile
ocupă o suprafaţă relativ mică. 75 In sat se cresc vite mari şi mici. In
cele şase zalhanale existente, trei în Colentina şi trei în Plumbuita, se
taie în medie anual circa 6000 vite mari şi circa 6000 vite mici, care
provin mai ales din satele învecinate. Cea mai mare parte din cantitatea de carne era destinată pieţei oraşului Bucureşti. O parte, însă, se
consuma pe loc în cele 26 de cîrciumi şi 5 hanuri din Colentina şi
Plumbuita. 76 Situată la o distanţă de 6-7 km de oraş, Colentina forma
un popas ~ drumul care ducea direct la Tîrgul din afară al oraşului
Bucureşti. In cîrciumi şi hanuri se desfac mai ales băuturi şi carne din
producţia locală şi peşte din heleşteul pe care satul îl avea în rîul
Colentina.
Dezvoltarea economică a comunei a determinat creşterea populaţiei.
In al noulea deceniu al sec. XIX populaţia satului Colentina era de
circa 254 locuitori, mai mică decît a satalui Plumbuita cu 288 locuitori
şi a satului Fundeni cu 279 locuitori. 78 Recensămîntul populaţiei din
1899 79 arată că Mmuna rurală Colentina-Fundeni cuprindea şase cătune.
Dintre cele trei noi, Andronache şi" Boldu situate în partea de nord a
fostei moşii· a mănăstirii Plumbuita. s-au format pe teritoriul satului
Colentina. Cătunul Tei s-a format dincoace de rîu, în apropierea palatului şi bisericii Ghiculeştilor, ceea ce arată că, din punct de vedere administrativ, comuna Colentina-Fundeni s-a întins şi dincoace de rîu,
Recensămîntul dă cifra de 1048 locuitori pentru toate cele şase cătune
care formau comuna atunci. Cel puţin jumătate din această cifră o aveau
satele Colentina, Andronache şi Boldu, fapt care indică o creştere lnsemnată a populaţiei. Recensămîntul dă şi cifra de 46 străini pentru
întreaga comună, cea mai mare parte fiind supuşi ·austro-ungari, ceea ce
însemnează refugiaţi transilvăneni, precum şi 31 flotanţi.
Lipsesc precizările cu privire la ocupaţiile locuitorilor. Din datele
cuprinse în Marele Dicţionar Geografic al României, Bucureşti 1899
(sub voce), rezultă că în acest timp în întreaga comună erau numai
f32 plugari şi 129 alte profesii, ceea ce nu poate corespunde realităţii.
Acelaşi dicţionar dă în schimb un număr de 217 contribuabili in
întreaga comună. Pentru satul Colentina, se poate afirma că plugari
erau puţini, dacă ţinem seama că din pămîntul satului locuitorii aveau
numai 91 ha. Aici numărul meseriaşilor şi cel al negustorilor era în
creştere, pe cînd în celelalte sate situaţia era contrară.
Alessandrescu, Dicţionar geografic al jud. Ilfov, Buc. 1892, sub voce.
ibid.
ibid.
Frunzescu, op. cit„ sub voce.
78 Marele Dicţionar Geografic al României, sub voce.
79 Recensămîntul general al populaţiei României (dec. 1899), cu o introducere de L. Colescu, Buc. 1905, p. 406-407.
C.
id.
<G id.
7i D.

7"
75
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4) Fundeni. Situat pe partea stîngă a rîului Colentina în jos de
Plumbuita, satul Fundeni este izolat de zona oraşului Bucureşti de o
mare baltă pe care o face aici Colentina. Satul nu este legat printr-un
drum direct de oraş. Cel mai vechi drum de legătură este cel care se
desprinde din drumul Bucureşti-Afumaţi, dincolo de podul peste Colentina. Mai era un loc de trecere probabil în zona unde balta se
îngustează, pe unde trece astăzi varianta, care uneşte Gara Obor cu
linia ferată Bucureşti-Constanţa. Fundenii era orientat în trecut spre
est, nord-est şi se prelungea pînă în hotarul satului Afumaţi. Inspre sud.est era în hotar cu moşia Siliştea a mănăstirii Plumbuita, vecină cu satul
Dobroeşti, iar spre nord-est cu satul Ambeşti. La capătul dinspre Afumaţi,
lîngă rîul Pasărea, avea lU1 căt1.Ul
numit Costiciu. 80 Satul era înconjurat de păduri. Un zapis din 13 iunie 1634 menţionează o pădure,
numită Grădiştea, situată în afara satului, unde un preot al satului,
călugărindu-se sub numele de Teodosie, a despădurit o bucată de loc
şi şi-a făcut o bisericuţă şi o chilie, unde a sihăstrit pînă la moarte. 81
Prima menţiune documentară a satului Fundeni este din anul
1559, cînd Mircea Ciobanul întăreşte lui Baldovin partea tatălui său
din Fundeni, iar acesta împreună cu sora sa Neacşa se înfrăţesc asupra
averilor lor. 82 La 1578 Mihnea Turcitul întăreşte Neacşei şi fiilor ei
„ocină la Fundeni din funia lui Stan a treia parte a tatălui său şi a
unchiului său Ursul", adăugind „am văzut domnia mea şi am citit cartea răposatului Radu Voevod numit Călugărul, veche şi stricată şi ruptă.
Astfel am înnoit şi am întărit domnia mea„." 83 Mai tîrziu aceleaşi părţi
sînt întărite fiilor Neacşei. 84 Din aceste documente rezultă că satul
Fundeni este mult mai vechi decît data primei menţiuni documentare
şi că la început era format din oameni liberi, care-şi stăpîneau părţile
lor moştenite de la strămoşi. La 1628 intilnim un Stanciu logofăt „ot
Fundeni", fiul lui Gherghe logofăt, căruia i se întăresc mai multe
locuri „pe moşia oraşului Bucureşti de pe apa Colintinii" ss. Acesta se
călugăreşte şi împreună cu soţia şi fiii săi, vinde în 1633 toată partea
din Fundeni „den hotarul Dobroeştilor pînă-n hotarul Ambeştilor şi
Grădiştea" lui Miho spătarul. 86 La 1632 Pătraşco clucerul Tomeanul şi
Vîlcul logofăt, cumpără moşia „Lerescul de (sic) Colintina", care aparţinea căpitanului „Lerescul ot Colintina" şi era situată lîngă rîul Colentina, între Fundeni şi Dobroeşti. 87
·
lncă de la sfîrşitul sec. XVI, mai ales din sec. XVII, se poate
urmări aici concentrarea pămîntului în mina cîtorva stăpînitori, care-şi
ao Arh. St. Buc„ Peceţi nr. 50 ; id. M-rea Radu Vodă IV/41 din 15 martie
1637 ; id. mss. nr. 256, f. 255-258 ; vezi harta.
8t Acad. R.S.R., CXLII/31 din 13 iunie 1634 ; vezi harta.
s2 Acad. R.S.R. CXLVII/19 din 1559 aug. 13 şi D.I.R. sec. XVI/B vol. III,
p. 103.
83 id. CXLVII/20 din 21 dec., 1578; D.l.R. Sec. XVI B vol. IV p. 358.
M id. ibidem, doc. 21 din 11 sept. 1582 ; D.I.R. sec. XVI B. vol. V p. 81-82.
85 id. ibidem, doc. 22.
e6 id. ibidem, doc. 27 din 12' iunie 1633.
87 Acad. R.S.R., CXLVIl/26 din 5-V.1632; id. doc. 32; Arh. St. Buc., Hotăr
nicii, j. Ilfov, Nr. 68 din 1834.
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formează mari moşii. Se
buita şi Colentina, satul

mai poate observa că, spre deosebire de PlumFundeni s-a întins încă din sec. XVII şi din--

coace de rîu.
Matei Basarab a înfrînt la 25 oct./4 nov. 1632, dincoace debalta de la Fundeni, unde multă vreme s-a păstrat crucea pusă în
amintirea celor căzuţi, pe Radu Iliaş, care venea să ocupe domnia
Ţării Româneşti. 88 In timpul lui, cea mai mare parte din Fundcni era
• în mîna a trei stăpînitori : Miho spătarul, care cumpără şi de la alţi
megiaşi din Fundeni. 1'1 şi-şi formează o marc moşic pe care o vinde
mai tîrziu, împreună cu casele, grădina şi moara, ~ui Buzinca vel clucer !JO~
Vîlcul logofătul, devenit vistiernic numit Mogoşescul, care cumpără de la
Preda fiul lui Pătraşco clucerul Tomeanul partea acestuia din moşia LPrescu, iar fiul său Bunca (a avut 3 fii : Vîlcul, Bunea şi Matei Mogoşescul
şi o fiică numită Marga Mogoşeasca) 91 cumpără de la Papa paharnicut
fiul lui Buzinca vel clucer la 1655 toată partea cumpărată de tatăl său
de la Miho spătarul. Deci Vîkul vistiernic, devenit mai tîrziu vornic avea
o mare moşie aici ; iar al treilea stăpînitor era Hrizea vornicul, devenit
ban al Craiovei, 9 '.' care avea moşii în Dobrocşti şi Fundeni, formatedin părţi cumpărate de la oamenii din sat. !IJ El a dăruit mînăstirii Plumbuita părţi din Ambeşti şi Siliştea, !V, iar mănăstirii Radu Vodă moşia Dobroeşti.

In a doua jumătate a sec. XVII Mihai spătarul Cantacuzino intră:
în stăpînirea celei mai mari părţi din satul Fundeni. El obţine prin danicde la Şerban Cantacuzino şi Constantin Brincoveanu 500 st. din moşia
domnească de dincoace de rîul Colentina. n;, Prin căsătoria lui cu Marga
Mogoşeasca intră în stăpînirea părţii ei din moşia lui Vîlcul vornicul.
El mai ia prin schimb partea cumnatului său Vîlcul postelnic şi cumpără cu bani partea lui Bunea biv. vel vistier. La 1696 printr-un schimb
făcut cu mănăstirea Plumbuita, din ceea ce stăpinea aceasta aici de la
Hrizea vomicul, intră în stăpînirea unui ostrov „după apa Colintinii ce să.
zice „între lacuri". 9ti In stăpînirea Mogoşeştilor rămînea numai a patra
parte a -lui Matei Mogoşescul, care nu şi-a vîndut moşia. Ea a fost moş
tenită de fiica acestuia numită Pulheria. 97
Moşia spătarului se întindea în spre Dobrocşti, prelungindu-se şL
dincoace de Colentina, iar partea Mogoşeştilor era în spre Colentina, în_
F.'I Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţiirii Româneşti (ed. C. Grecescu), ElL
Acad. Buc. 1963 p. 05.
" 1 Acad. H.S.R„ CXLVII/30 din 2 aprilie 1634; id. doc. 31 din 13 iunie 1634.
!lO id. doc. 29 (fără dată).
91 id. CXXXIV/33 din 17 ian. 1684; Arh. St. Buc., Hotărnicii
jud. Ilfov
Nr. 68 pag. 5 şi urm. unde se dau amănunte cu privire la moşia din I<undeni
a Mogoşeştilor şi Cantacuzinilor.
~2 Arh. St. Buc. Peceţi 50 şi mss 256, f. 255-258 ; id. M-rea Hadu Vodă.
IV/41 din 15 martie 1637.
93 id. ibidem.
94 Arh. St. Buc„ M-rea Plumbuita XI/7 din 20 aug. 1645.
95 Acad. H.S.R. CXXXIV/54 din 1734 (menţiune).
:;u Arh. St. Buc. Hotărnicii Jud. Ilfov Nr. 6G, f. 5-6.
97 vezi nota .95.
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hotar cu moşia mănăstirii Plumbuita. \J8 Spătarul Mihai Cantacuzino a;
construit aici biserica existentă şi astăzi, cu frumoasele decoruri în stuc
pe faţadele exterioare. 99 A construit case mari şi a amenajat un heleşteu
si mori în apa Colentinei. 100 După moartea spătarului moşia s-a împărţit
între cele trei fiice ale acestuia Ilinca, Ancuţa şi Safta. La 1739 Barbu
postelnicul Rudeanul, fiul Ancuţei, vinde partea acesteia lui Matei Mogoşescu, unchiul lui. 101 Ilinca o răscumpără de la acesta şi împreună cu
întreaga parte a ei o lasă moştenire nepotului său Dumitraşco Racoviţă
ta 1743. rn 2 Trei ani mai tîrziu în 17 46, însă, Mihai postelnicul Rudeanul,
fratele lui Barbu răscumpără de la Dumitraşco Racoviţă partea pe care
acesta o luase de la Matei Mogoşescu, convenind cu acesta să-i cedeze
partea de dincoace de Colentina, iar el să-i cedeze partea de dincolo de
Colentina. 103 Dumitraşco Racoviţă vel vomic obţine la 1764 şi partea
lui Mehmed aga Cozlieeanul din Fundeni cu alte moşii scoase la mezat,
mărindu-şi moşia, încît satul Fundeni se separă în două : Fundenii-Doamnei, partea Mogoşeştilor în spre vest şi Fundenii-Racoviţă în spre sat,
cum apare în harta austriacă de la 1791. tw. Dumitraşco Racoviţă biv vei
vistier, înfiinţează pe moşia lui o manufactură de hîrtie „hardughia de
pe apa Colintinii" la 1765-1766, folosind în afară de meşteri specializaţi, munca clăcaşilor de pe moşie. rn:; Intre 1765-1776 manufactura s-a
bucurat de unele privilegii acordate de domni. tofi
La 1825 partea Cantacuzinilor cu case, biserică, heleşteu şi moară
s-a vîndut pentru datorii biv. vel. logofătului Ştefan Belu, toi care o
vinde în acelaşi an Saftei MeitanL Dar Grigore Vodă Ghica, folosind
dreptul de protimisis ca vecin de moşie, o răscum,pără de la acesta. 108
O altă parte a acestei moşii ajunge la 1827 în stăpînirea biv. vel cămi
narului Iordache Arion. 1o<J
Fundenii pe aria căruia s-au format aceste mari moşii a fost un sat.
de clăcaşi. Economia lui a fost exclusiv agrară, rămasă mult timp dominată de forme feudale. Din punct de vedere administrativ el a format
în 1864 împreună cu Colentina comuna rurală Colentina-Fundcni. Legea
rurală din 1864 a împroprietărit cîţiva ţărani din pămîntul moşieresc de
aici, fără a fi, însă, desfiinţată marea proprietate. La sfirşitul sec. XIX
din 653 ha, cit era suprafaţa arabilă a satului, 50 ha aparţineau moşie
rului Şt. Capşa, iar 153 ha. aparţineau ţăranilor. Proprietarul cultiva.
350 ha, avea izlaz 100 ha, 50 ha necultivate, locuitorii cultivau 130 ha,
id. ibidem.
Gr. Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric. Buc. 1938, p. 378-:184.
1oo Acad. H.S.R. CXLIV/195 din 1702 ; Arh. St. Buc. Hotărnicii, jud. Ilfov
Nr. 68 f. 7-8.
101 Acad. H.S.R„ CXL VII/34.
102 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, VII~ p. 348-349.
10.1 id. ibidem, p. 352-353.
101 Acad. R.S.R. Hărţi D. XXVII/6 ; vezi harta
I05 Istoria României, Buc„ 1964, p. 369.
11!6 Acad. R.S.R. CXLVIl/94.
lOÎ id. doc. !!7.
108 id. ibidem.
100 id. doc. 98.
!'8
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iar restul era izlaz. 110 Dacă raportăm numărul familiilor (cca 50 din 279
locuitori cît era populaţia satului) la pămîntul pe care-l aveau, deducem
că revenea fiecăreia cca 2,5 ha, ceea ce era foarte puţin. De aceea ei
erau nevoiţi,. fie să ia în arendă pămînt de la moşieri, fie să muncească
.cu ziua la acesta. Erau în sat cca 230 de vite mari, 11 1 revenind cca. 5 vite
fiecărei familii. Acestea puteau oferi locuitorilor un venit fie din vînzarea lor, fie din vînzarea laptelui. Insă poziţia izolată a satului a făcut
ca legăturile cu oraşul Bucureşti să fie rare, ceea ce a împiedicat dezvoltarea satului în ritmul pe care l-a urmat Colentina.
5. Legăturile cu oraşul Bucureşti. Atît mănăstirea şi satul Plumbuita, cît şi Colentina şi Fundenii, situate pe partea stîngă a rîului au
făcut parte, de la apariţia lor şi pînă-n prima jumătate a sec. XX, din
jud. Ilfov. Oraşul Bucureşti se întindea numai pînă la rîul Colentina.
Intre limita oraşului, care era la începutul sec. XVIII actuala stradă
M. Eminescu (fostă ·Romană), şi Colentina se afla moşia domnească din
jurul oraşului. Aceasta a dispărut treptat,· fie prin creşterea teritorială
a oraşului, fie prin trecerea ei în stăpînirea unor mănăstiri sau boieri.
La .începutul sec. XIX ea era. în stăpînirea boierilor Floreşti (Floreasca),
Ghiculeştilor, Stolnicului Tudorache Guliano, urmaşilor spătarului Mihail Cantacuzino şi mănăstirii Mărcuţa,. pentru a nu aminti decît zona
de dincoace de rîu, din dreptul satelor de mai sus. ln a doua jumătate a
sec. XVIII limita oraşului începe să fie d.t:pfu,;ită şi se înfiripă mahalale
pe aceste moşU. 1u
Făcînd parte clin jud. Ilfov, aceste sate au fost supuse slujbaşilor
·domneşti din judeţe. Numai în foarte rare cazuri conducătorii oraşului
de scaun interveneau în treburile acestor locuitori. La 1645 ispravnicul
.oraşului Bucureşti, Mitrea pitarul, judecă conflidul privitor la moşia
Ambeşti iscat între JPreotul Tudor din Fundeni şi mănăstirea Plumbuita. 113
Vor fi fost şi alte intervenţii de felul acesteia, mai ales în sec. XVIII
şi. XIX.
.
Lăsînd deoparte legăturile pe care unii domnitori, cu deosebire
Matei B.asarab, le-a avut cu Plumbuita, rosturile ei militare şi refugiul
pe care îl oferea voevodului ostrovul Colentinei, înconjurat de baltă şi
pădure, lîngă· oraşul său de scaun, relaţiile acestor sate cu Bucureştii au
fost mai ales de natură economică. Situate la o distanţă de 6-7 km de
·oraş, locuitorii acestor sate au fost într-µn permanent contact cu acesta.
Pe piaţa oraşului ei îşi desfăceau produsele gospodăriei lor ţărăneşti.
Tot aşa mănăstirea Plumbuita desfăcea la Bucureşti vin, carne,
cărămidă, peştele din heleşteu pe care îl vindea prin cei doi pescari
care-i avea la dispoziţie 114 şi care erau uneori controlaţi cu privire
la cantitatea de peşte scoasă din baltă. 115
G. Alessandrescu, op. cit., sub voce.
id. ibidem.
Arh. St. Bucureşti, M-rea Radu Vodă, LXXII/7 din 12 martie 1814 ;
vezi harta.
113 id. M-rea Plumbuita, III/8 din 13 aug. 1645.
114 v. mai sus.
115 C. C. Giurescu, op. cit., p. 235.
110
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Cantităţi mari de zarzavaturi se aduceau din Colentina. Intensifi-carea schimburilor comerciale cu oraşul a făcut să crească importanţa
.acestei aşezări, care, aşa cum s-a spus, devine un centru comercial al
satelor din apropiere şi o bază de produse necesare pieţii oraşului. Perspectivele de dezvoltare cresc mult în ia doua jumătate a sec. XIX.
Populaţia Colentinei creşte într-un ritm accentuat.
Din 1939 Colentina este inclusă în oraş împreună satele : Pipera,
Tei, Plumbuita, Colentina, Andronache şi Fundeni. După al doilea război
mondial Colentina devine unul din marile cartiere ale capitalei cu
tendinţa unei permanente extinderi.
Fundenii, deşi mult mai vechi decît Colentina, îşi păstrează specificul de aşezare rurală cu o economie mai mult agrară, cu suprafeţe
mari agricole spre Dobroeşti şi Afumaţi, cu mari grădini de zarzavaturi
în valea Colentinei, mai ales în fostul sat Fundeni-Racoviţă.
6. Concluzii. - Condiţiile geografice prielnice pe care le oferă
teritoriul oraşului Bucureşti au favorizat formarea a numeroase aşezări
omeneşti de-alungul celor două rîuri Dîmboviţa şi Colentina. Mănăstirea
Plumbuita s-a format ca un arşezămînt religios voevodal, întărit cu
ziduri în apropierea oraşului de scaun. In jurul ei s-a format satul
Plumbuita, care a crescut treptat pe măsură ce economia s-a dezvoltat,
iar relaţiile economice cu oraşul s-au intensificat pe drumul de legătură
-cu regiunile nord-estice ale ţării. Aceasta a dus la formarea în a doua
jumătate a sec. XVIII, a unei noi aşezări Colentina, care urmează o dezvoltare ascendentă în pas cu dezvoltarea economiei capitaliste şi creş
terea importanţei economice şi politice a oraşului Bucureşti, devenit
capitală a României. Fundenii cu origine mult anterioară celorlalte, la
început un sat de ţărani liberi, a intrat în stăpînirea unor familii boiereşti, care şi-au format aici mari moşii. Izolat de oraş prin poziţia sa,
.el a evoluat mai lent. Creşterea teritoriului oraşului Bucureşti în prima
jumătate a sec. XX a transformat aceste vechi aşezări în mari cartiere
<ie margine ale lui.

ETABLISSEMENTS VILLAGEOISES DU XV-XIX-EME Siii:CLES SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BUCAREST

R:F.:SUME

Les conditions de vie favorables dans la reg10n de la ville de Bucarest
ont determinee des temps les plus anciens L'etablissement de nombreux habitats,
surtout sur les rives de Dîmbovitza et de Colentina. Trois de ces habitats sur
la rive de Colentina retiennent l'attention de l'auteur.
Le premier, le couvent Plumbuita, fonde au milieu du XVI-e siecle
comme une institution voivodale eut en meme temps le role de forteresse de la ville. Autour du couvent s'est forme un petit village qui, grâce
aux privileges offerts par les voivodes et situe au voisinage de la route qui relit
les contrees du nord-est a la ville, s'est agrandi graduellement. La grande circulation sur cette route et les relations economiques avec la ville ont donne naissance
vers la deuxieme moitie du XVIII-e siecle au village Colentina aupres du couvent.
Peu de temps apres, ce village devient un centre commercial parmi Ies autres
villages voisins et depuis la deuxieme moitie du XIX-e siecle un centre administratif.
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Fundeni, le troisieme villagc, le plus ancien, est isole de la ville par un
grand marecage dans la vallee de Colentina. Ce petit village de paysans libres.
fut accapare par de grands seigneurs feooaux et divise en quelques grands domaines, ayant conserves longtemps le caractere agraire.
Etant situes pres de la viile ces vi!lages ont maintenu avec celle-ci des
relations etroites surtout economiques.
Le developpement de Bucarest, devenu capitale du pays, et l'extention deson territoire apres la premiere guerre mondiale ont abouti a transformer ces
villages en de grands quartiers peripheriques de la ville.
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