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Privirea strãinilor



Bucureºtii la 1810

Să nu ne mai uităm, măcar de data asta, la maidanele care ştirbesc
fronturile de case prin centrul oraşului, acolo unde blocuri înalte
vor lua locul caselor vechi, şi să răsfoim documentele care ne spun
cine şi cum trăia în capitala Ţării Româneşti acum două sute de ani.
Eram atunci în toiul războiului ruso- turc din 1806–1812, deci sub
ocupaţie militară rusească. Pacea încheiată la Iaşi în 1792 între ace-
iaşi beligeranţi nu durase decât 15 ani. Generalul Kutuzov, care nu
bănuia ce mare rol istoric îl aşteaptă la bătrâneţe, fusese însărcinat
cu guvernarea Principatelor şi, pregătind luarea lor în primire de
către administraţia ţaristă, a dat dispoziţii în vederea unui recensă-
mânt al clădi rilor şi al locuitorilor din Bucureşti. Informaţiile cu
carac ter demografic din acea statistică au fost culese din 1958
dintr- o arhivă de la Moscova, dar n-  au fost încă folosite pe deplin
de către istoricii noştri.

Ca populaţie a oraşului au fost înregistrate 24412 persoane, ceea
ce reprezintă desigur o cifră inferioară realităţii, având în vedere că
microfilmele cuprind numai fragmentar datele culese de ancheta -
tori. Oricât ar fi fost de mari pierderile suferite de- a lungul secolului 
al XVIII- lea din pricina invaziilor străine, a incendiilor, a inun da ţiilor şi
a epidemiilor, nu se poate ca populaţia să fi rămas la nivelul din epoca
lui Brâncoveanu.

Mai probabil, ea se va fi dublat. Din cele 89 de mahalale pe care
o altă „catagrafie“ le înregistra în acelaşi an, nu sunt examinate 7



aici decât 34, dar foarte amănunţit, casă cu casă. Numărul clădirilor
puse la socoteală era de 10103 pentru întregul oraş, iar media
locuito rilor pentru fiecare casă poate fi apreciată între 4 şi 5, pe
două gene raţii, sau chiar trei. Uneori, împreună cu familia locuiau
slugi sau alţi lucrători. 

O situaţie care ne interesează aici este aceea a meseriei speciali-
zate în construcţii. Un singur „arhitecton“: românul Nicolae, men-
ţionat cu soţia sa, Catinca, şi cu o pereche în serviciul lor. Adresa
este neprecizată, dar în vecinătate locuiau grecii Paraschiv şi Costea,
amândoi cu titlul de „meimarbaşa“, adică tot arhitecţi, dar de un
grad superior, a căror formaţie profesională fusese dobândită în Im-
periul Otoman. Datele furnizate de acest recensământ îngăduie atât
o clasificare a bucureştenilor ca poziţie socială, cât şi o imagine a
mozaicului etnic pe care- l constituia populaţia oraşului.

Boierimea, din care apar 71 de familii, cuprinde 867 de persoane –
bărbaţi şi femei. Ca oameni ai bisericii avem 299 de preoţi şi dia-
coni şi 294 de preotese. Categoria profesională cea mai numeroasă
şi totodată foarte diversificată era cea a meşteşugarilor – 4667,
de ambe sexe. De la ceasornicari şi giuvaergii la clopotari sau lăcă-
tuşi, de la cărămidari, zidari ori şindrilari la dogari, rotari şi vizitii,
de la tabaci la blănari, de la sobari la olari, de la bragagii sau iaurgii
la cafegii şi simigii, de la coşari la lumânărari, de la zugravi la lău -
tari – se perindă prin faţa noastră o întreagă lume din hărnicia că-
reia s- a întrupat viaţa unei societăţi pe care o uităm. Cât despre
ţigani, 1121, numă rul lor relativ mic se explică prin faptul că do-
cumentul se referă doar la o parte din teritoriul oraşului, precum
şi prin apartenenţa lor la categoria robilor; probabil că alţii au fost
înscrişi la rubrica „săraci lipsiţi de hrană“. Lacunele recensămân-
tului nu permit să se considere cifra de 862 drept numărul total al
evreilor localnici, la care s- ar mai adăuga cei aflaţi sub protecţie
străină: supuşii austrieci sau chiar francezi. Alogenii erau mii,
îndeo sebi dato rită prezenţei acelor sud- dunăreni, bulgari şi sârbi,
care se refugiaseră în Ţara Românească după 1807, pentru a nu fi8



victimele represaliilor cu care otomanii răspundeau vremelnicei
ocupări de către armata rusă a malului drept al fluviului. Să se 
reţină de asemenea marele număr de ciobani, văcari, porcari, plu-
gari, pescari, stupari, vieri şi grădinari: acum două veacuri, Bucu -
reştii nu- şi pierduseră caracterul semiagrar.
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Cum eram în 1827

Are vreun rost să răsfoim prin vechi povestiri de călători, când, sub
ochii noştri, acest oraş se preface vertiginos? Sigur că are. Trebuie
să ştim de la ce am plecat. Uşurinţa cu care oricine se apucă să plan-
teze oriunde clădiri noi, sfidând şi înfăţişarea tradiţională a împreju-
rimii, şi nevoile populaţiei cartierului, se explică numai prin totală
ignoranţă. Bucureşti nu începe astăzi cu dumneata, care ai venit
dăunăzi şi care nu vezi între strada pe care locuieşti şi una din Milano,
să zicem, sau din Tel Aviv decât diferenţa de confort. 

În revista Tinerimea română din 1899, Emilia Cioranu, care era o
studentă urâtă şi savantă, şi Alexandru- Sadi Ionescu, bibliotecar la
Academie, au publicat câteva pagini intitulate „Un călător englez în
Muntenia după Eterie“. Cartea din care ei au tradus aceste impresii
de călătorie a apărut în 1830 la Londra, fiind scrisă de un căpitan
din marina regală britanică, Charles Colville Frankland pe numele
său, la întoarcerea de la Constantinopol. Pe drum, văzuse Troia şi
Atena, Cipru, Siria şi Egipt. La 2 aprilie 1827, notează în jurnalul
său: „am zărit din depărtare turnurile Bucureştilor aşezate cam în
groapă“; pe intrarea dinspre Piteşti, a intrat după vreo oră în capi -
tala Ţării Româneşti. „Străbăturăm acest oraş murdar şi împrăştiat,
ce prezenta o amestecătură curioasă de lux european şi mizerie şi
sărăcie orientală.“ În linii mari, contrastul a rămas. „Traserăm la
hote lul «Europa», unde am fost serviţi bine şi curat, lucru de care
eram foarte mulţumiţi, căci de vreo nouă zile nu mai dormisem în



pat decât la Pesta.“ În cort sau în trăsură, fuseseră chinuiţi de ţânţari.
Numele hotelului arată de atunci năzuinţa de a împinge graniţa con-
tinentului mai la est. Totuşi, acest ideal îi părea unui occidental de-
parte de realizare. Frankland era de părere că „poporul de aci începe
să se deosebească de cel european; fiind mai aproape de Orient,
împrumută mai lesne obiceiurile şi costumele orientale“. 

Prima vizită a făcut- o la consulatul britanic, care „se află într- o
casă elegantă, aşezată în mijlocul unei grădini aranjate în felul celor
europene“. Dar, până acolo, au mers pe „străzi pardosite cu duşu-
mele“ şi au întâlnit „câteva caleşti pompoase şi nişte trăsuri de
modă veche, bine lustruite, ale căror ornamente străluceau ca aurul.
În ele sta răsturnat câte un boier cu un calpac imens, lucrat în catifea
roşu- aprins sau verde, şi îmbrăcat cu o mantie bogat împodobită cu
blană“. În aceeaşi seară, vizitatorii au fost în audienţă la domn, care
era atunci Grigore Dimitrie Ghica şi care nu era prea ocupat, dacă
i- a putut primi imediat, cu ciubuc şi cafea. Conversaţia cu străinii,
în italiană şi franceză, a fost prin interpret. Aspectul palatului nu i- a
impresionat: „seamănă cu o locuinţă privată a unui nobil german
sărac“. În schimb, la recepţia la care i- a invitat un compatriot stabilit
în Bucureşti şi la care au cunoscut o seamă de boieri şi cucoane,
căpi tanul englez a fost atras de frumuseţea bucureştencelor. Una
dintre ele, îndeosebi, „avea o frumoasă figură clasică grecească, cu
genele arcate ca semiluna, ochii dulci, ce străluceau ca cei de gazelă,
păreau că se topesc, mâinile şi braţele ca un model de statuie şi fru-
mosul ei bust acoperit cu o mică jachetă superbă de catifea neagră,
brodată cu aur“. Manierele elegante, vorba „animată şi plăcută“
(deci, fără traducător) l- au fermecat pe Frankland, care declară:
„Numai pentru plăcerea de a o vedea făcea să vii atâta drum de la
Viena!“ Doamna aceea, Maria Bălăceanu, avea atunci 24 de ani şi
era fiica poetului Alecu Văcărescu. 

Alte observaţii se referă la oraşul Bucureşti, „aşezat pe un râu
mic, numit Domnitza, care se uneşte cu râul Argeş puţin mai la
sud- est de Bucureşti şi se varsă în Dunăre mai jos de Giurgiu“. Despre 11



numărul fundaţiilor religioase, informaţiile autorului, exagerate, au
fost culese de la consulul Angliei: „70 sau 80 mănăstiri de călugări,
360 de biserici, 20 sau 30 mănăstiri de călugăriţe“. Noaptea, ilumi-
natul public era redus la „torţele primitive şi grosolane“, bucăţi lungi
de brad aprinse la un capăt, pe care le purtau nişte zdrenţăroşi aler-
gând în faţa trăsurilor. 

În concluzie: „Curioasa amestecătură a costumelor şi obiceiurilor
orientale şi europene ce le observă un străin la fiecare pas în Bucu-
reşti îl face să fie un loc într- adevăr interesant pentru un călător.“
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