
CTITORII DE MEŞTEŞUGARI ŞI NEGUSTORI DIN BUCUREŞTI 
LIVIU ROTMAN 

în cadrul monumentelor de cult din Bucureşti, o ca
tegorie aparte o constituie ctitoriile de meşteşugari şi ne
gustori . Studierea acestui fenomen prezintă o importanţă 
deosebită din următoarele considerente : 

a. Argumentaţia l i:terat:ur,ii ,de specialitate privind exts� 
tenţa şi dinamica Il.mor oategori i  sociaJ,e care, 111 urma une] 
dezvoltări istorice s-au transformat în burghezie, clasă de 
care e legat Însuşi procesul formării naţiunii şi a statului 
naţional român, n i  se pare nu Îndeajuns dezvoltată. 

b. Cercetarea fenomenului artistic din secolul al XVIII-lea 
înregistrează o anumită suficienţă În interpretare, În sensul 
că nu s-a reuşit descifrarea tuturor componentelor acestui 
fenomen complex dintre care cea determinantă este pro
asul dezvoltării obiective a unei noi clase sociale, care vine 
cu aspiraţiile şi cu un mod propriu de reprezentare a idea
lurilor sale de frumos. 

c .  Această categorie de monumente de factură modestă, 
etitorii ale burgheziei În formare, dau specific fizionomiei 
artist ice a Bucureştilor, Într-un anume fel reprezintă ora
liul mai bine decît monumentele de excepţie. 

I storiografia atît de bogată a Bucureştilor, deşi sur
p rinde ridicarea unor biserici de către meşteşugari şi ne
gustori, nu se opreşte În mod special asupra fenomenului 
ca atare şi nu analizează implicaţiile sale sociale . 

Nrircobe Iorga are merinul de a prez,enta ist:oria Bucureş
tilor În permanentă legătură cu monumentele isto6ce ale ora
şului, ace·stea din urmă fiind văzute ca o expresie a spir i eua
lităţii diverselor epoci i:stor�ce. Amintind de ctiuoria breslei 
zlătari�or, Iorga arată că "Zlăt-arii, meşteri argintari, au dat 
reşedinţei domneşti, încă din acea vreme, .m lăcaş potrivit 
cu averea lor" l .  

Nicolae I orga nu realizează Însă o sinteză a activităţii 
etitoriceşti a clasei de mijloc bucureştene. 

Profesorul Constantin C. Gi'urescu, În Istoria Bucureşti
lor, observă că cele mai multe biserici ridicate În timpul ,lui 
Constamin Brîncoveanu sînt ce'le aJparţinÎnd meşteşugarilor, 
de�pre rcare facce remarca,  la 'care subsoriem Îl1t'f'U rotul "care 
meşteşugari, în general, nu produc numai marfă, dar o şi 
'lJÎnd, sînt deci, totodată negustori"2. Analizînd perioada fa
nariotă - pe care o ,col1'si'deră în mod greşit, după opin ia  
noastră, ca ,,0 perioadă de regres"3  prezen1JÎnd categoriile so
ciale cu a,otivitate ct iotori'cească, vorbeşte de ctiuoriile " . . .  ne
gustorilor procopsiţi, şi ale meşteşugarilor, cu vătafii şi sta
roştii lor în frunte" 4. 

Ceea ce Îl interesează În primul rÎnd pe profesorul Giu
rescu este numele ctitorilor, pe care Îi pune În legătură cu 
alţi meşteşug ari sau negustori releva ţi de documentele vre
mii .  Profesorul Giurescu, În lucrarea dedicată originilor şi 
dinamicii burgheziei româneşti5 - studiu de mare valoare 
prin tematica abordată şi documentele inedite semnalate -
nu aduce printre argumentele sale şi aceste grăitoare dovezi 
materiale : ctitoriile de negustori şi meşteşugari. 

Un a lt cer1ce'tător al i storiei Bucureşti,lor, Dan Ber inde i 
analizînd dezv10ltarea meşteşuguri.1or şi nego�ulu i, s·emnalează 
extstenţa unor ,ctitori i  negustoreşti (biseridle Negustori şi 
Popa Soare) şi hce următoarea remarcă "Aceste construcţii 
dovedesc starea materială înfloritoare a marii negustorimi, 
lucru atestat şi de teza�tre monetare"6. O tangenţă cu pro
blema am intită ne-am fi ,aştepta't să a�bă şi cercetători i  dez
voltări'i me'şteşu'gului , negOţului, şi În g,eneraJl a schimbu lui 
În ţări le române, d intre ,care amintim pe Ştefan Olteanu7 , 
profesor'ul Radu Manolesou8 şi pe dr. Constantin Şerban9. 

1 N i,c,olrae Io,rga, Ist oria BIJclaeştilor, Ediţ�a Ml�llilcipillll llil I3l1cllre�t i ,  
1 939, p. 90. 

2 C. C. GiU'fesc.u, [storia Bltcureştilor, din cele mai vechi timplt"i 
pînă În zilele lIoastre, EPL, I3llOlloreşDi, 1 966, p. 99. 

3 [bidem, p, 99. 
4 [bidem, 
5 Idem, COlltribltţiltlli la s t/uliul originilor şi e/e7.voItării /mrgheziei 

române pînă la 1 848, BlI,dlvreşti, Ed. ştiun� ifică, j 972. 
6 Drun I3erundeă, Oraşul Buwreşti, reşedinţă şi capitala (ării Roma

neşti, 1459-1862, BUColllreşu, 1 963 , p. 7 I .  
7 Steflaln OlreartlJu, Meşteşugltrile În BItCitreşti. ÎII s ,  X V[- X V /l I , 

"Studii", 6/r 1959. 
8 Radu M::lJno lescu, Din istoria negoţllilti Imotreşteall, "Stud, i " ,  

5/1960. 
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Ultimul, enumerind chehuielile pe carre le avea de obicei o 
breaslă, spune: "Un alt gen de cheltuieli erau de natură reli
gioasă, legate de patromtl breslei, precum şi la construirea 
sa.t repararea bisericilor fiecărei bresle" lO. Este o observ1aţie 
interesantă, deşi nu sîntem de acord cu Încadrarea acestor 
cheltuiel i  În categoria acelora de natură strict religioasă. 
Tratarea problemei trebuie Începută, credem, cu încercarea 
de explicare a actului ctitoricesc Însuşi. Fiind pentru mult 
timp apanajul domniei sau al boieri mii, ridicarea unui lăcaş 
de cult punea În . lumină dorinţa de subliniere a unei forţe 
politice, dublată de una materială, oglindind În acelaşi timp 
un întreg program politic al ctitorului. 

Ce reprezintă ,cti-roria pentru "mahalagiul" bucureştean 

din a doua jumătMe a :se,cQlului al XVII-lea şi d in ve,arcul 
al XVIII-lea? În primul rînd, dor, inţa ,de afiI1mar,e a unei 
ftOrţe materiale, care în 'Între1aga perioadă este În creşt:ere. [n 
acelaşi timp putem surprinde şi dorinţa de alfiI1Jnare pol'itică, 

determinata de această ,rea1l itate ,economilcă. Nicolae lotga 
însuşi observa pentru prima jumătate a secoLului al XVIII ... lea : 

"Este vremea cînd clasele acestea populare devin iuţi, gat-a 
de răscoallz . Un spirit politic bucureştean s-a format . . .  
această mulţime cu breslele în frunte . . .  înţelege a po
runci" 1 1 . 

În prima flază a peri'oadei ,cer,cetate, respectiv în a doua 
j umătate a secolul'ui a l  XVII-lea, majoritatea ctitoriilror de 
meşteşugari şi de negms'tori sînt din Ilemn. E,le văde.sc o stare 
ma't,erială şi impl ic.it Isocială modestă. Primele biserici sur
prinse documentar srÎnt cea ,a TaJbarcilor 12 ,ce exista În 1 654 ,  
a "negustori lor" amintită �n 1 665 13 şi a săpunarilor semna
,lată În 1 669 14. Procesul de Înlocuire a unor rbise,rici de lemn 
cu biserici de zid, car.e este specific secolului al XVIII-lea, 
oglindeşte o creştere .a posibili tăţi,lor materialle ,ale ctito'ri
lor lor. Caracteristic ni 'se Ipare cazul am intitei bi'ser�,ci a 
Negustorilor, care, arzînd în 1 7 1 4, este refăcută din zid 
în 1 726 15• 

Dar Însuşi ritmul ridicării unor biserici de către meşte
şugari şi negustori, oglindeşte o prosperitate continuă ; ast
fel pînă la 1 700 cunoaştem 9 ctitorii, dintre care numai două 
de zid:  biserica Armenească, la  1 685 16 şi biserica Sf. Nicolae
Sîrbi la 1 692, ridicată de Vasile Potoceanu, cupeţ şi fami
lia sa17• În perioada 1 700- 1 750, sînt 1 3  din care numai 5 
sînt din lemn, iar În perioada 1 750-1 800 întîlnim 1 8  cti
torii de meşteşugari şi negustori . 

Din punctul de vedere al calităţii sociale al celui care 
ridică o biserică, avem de-a face cu două mari categorii : 

Ctitorii individuale ale u nu i  meşteşugar sau negustor şi 
ctirorii cole,ct,ive. As Dfell , b is'eri.ca Popa So.are este "zidită şi 
înălţată din temelie precum se vede de robul lui Dumnezeu, 
jupân Iane cup(e)ţul de la Buzău, septembrie 15, 7253 
(1744)" 18, ,i ar bi,seri.ca Bati'şte e r,idicată În 1 764 prin "chel
t.tiala dumnealui vătaful M anciul şi a soţiei lui dumnealui 
Ilinchii(i) . " vătaf Vlada, Pană, Stan, Stana, Necul ceauş, 
lana pentru ca să le fie dumnealor pom(e)nire . . .  " 19. Pe 
Manciu vataf, deci conducătorul unei bresle, Îl găsim În
mormîntat În biserica al cărei principal ctitor este20• 

Foarte interesantă ni se rpare aS'ocierea a d iverşi me'şte
şugari ,din bresle di.feri,te, pentrru ,a r,�dica În 1 794 din zid 
bi'se,rica, "Izvorul T�mărdu iri i"  ce "iaste zidită din temelie 
de Gheorghe htmănărar şi de hagi Miul abargiul şi Petco 

9 COllsDantin Serban, Breslele Imcltreştene În secolul XVJfJ, "Swdii", 
6/ 1 9.59. 

10 [bie/em, p. 77. 
1 1  N. lorg';!, op. cit., p. 1 4 4 ,  
1 2  1 .  C. Filurti, Arhiva Gr. Ci.lIlIllCltzillO, Bucureşti ,  1 9 l9 ,  p .  53 .  
13 NicoJ.:�e Stoi.cesou, Repertoriu bibliografic al mOl1umemelor tw

dale din B/tcureşti, EdilllUfla AJa.w. R .P.R. ,  f, :JJn .  p. 237. 
14 [bidem, p. 265. 
15 A,lex.runoru H�a'l1 , COTISUaJ1H�n Bălan, H:ualambie Uhircă, Olimpi,a 

Duaconescu, [nscripţii medievale ale Romaniei, Oraşltl Buc/treşti, voI. 1,  
Ediirur,a Academiei R.S.R"  1 965, p .  237,  ( În  continu,a�e AJ. Eli,an,  In
scripţii . , .) 

16 [bidem, p. 205-206, d. 1 5 .  
1 7  Jbidem, p .  403-404, d. 4 3 1 .  
18 [bidem, p .  337, d .  300. 
19 Ibidem, ip. 2 1 4 , d. 34 .  
20 Ibidem, p. 300, d. 35 .  
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croitor şi Stroe dvtlgher, Constantin Ciolac cărămidar . . .  "2 1 . 
Prezenţa reprezentanţilor mai multor profesiuni dove

deşte şi ca în acel moment avea loc procesul de dezagregare 
a breslelor, tocmai sub influenţa creşterii forţei materiale a 
fiecăruia dintre membrii acestora, amplificîndu-se tendinţa 
de sublin iere a unor individualităţi din sînul fiecărei bresle. 

O al ta categorie deosebit de interesanta este aceea pe care 
am nLLlui-o a , ,.ctivorii'lor 'mixte" ,  anume .acelea  real izate în 
comun de 'un boier şi d iverşi meşteşugar i şi negustor i . Di'lHre 
acestea semnificativa ni se ,pare biserica Sfîntul  Nieolae-Şe
lari ridicata �ntre 1 698-1700 în care avem prez,entaţi drept 
ctitori pe Şerban Cantacuzino, mare paharnic, alaturi de Iorgu 
Sta noostea, negustori, Apost.ol Lazo şi Ant iţa22. Din pomel
ni.cul  b i 'sericii ,reiese .că a·ceştia din urma sînt în fond prin
cipal i i  oti tor i caci Apos\)ol r id-i'ca zidur ile împreuna cu Antiţa, 
iar Iorgu Stancostea negu.stor a zJUgravit biser,ica, în timp ce 
aportul  ctitoricesc al lui Şerban Cantacuzino se reduce la tîm
pla şi icoane23 . De alnfel, acest ApostQl apar·e şi ca donator, 
amintit În 1 698 în p i sania biseri·c i i  Sfîntul Gheorghe-Nou :  
" . . .  şi cheltvtitoriu lucrului acestuia Aposto(l) neg/.t(:ătoriu" . " . 
Pisania bi'seri,cii SBnwl Gheorghe-Nou releva un e'lement deo
sebi t de imeresant:  participarea n.egustorilor la ri,d icarea une i 
ctitor i i  domneşti. Pisarria ,aminteşte ,de p art iciparea lor la dor
!;ul financiar: "Ajvttat-avt la această mare cheltuială ce S-aU 
făott şi boierimea şi alte mănăstiri ale ţării şi negustorii cine 
cu ce avt pvttttt . . .  " 24. Ni se parc deosebit de semnificativ 
însuşi faplJul pomenirii lor şi ne face sa ne goÎnd�m ca apor
tul lor a fost mai mare dedt l asa sa se înţeleaga pisania , 
c·are respecta ,foarte stri.ct ierarhia sQ.ci.etaţii d in acea vreme. 

O alta ,,·ctitorie m ixta" este biserica Olari, ridi·cata l a  
1 757  unde alaturi de "dumnealui Dvtmitraşco-Racoviţă vel 
visterivt",  întîlnim ,drept cti tor i  pe Mihai bacan-u î'mpreuna cu 
Ianou capitanul "ajutorind şi  alţi creştini pravoslavnici" 25. 

In a lte cazuri o brea,sla d esavîr.şeşte ctitoria unu i  boier, 
cum e cazul bisericii Flamînda:  r�di.cata în 1 78 1 de Istratc 
mare vorni,c, e terminata .în 1 800 prin ,cQntr ihu ţi a br.eslei 
croiliori10r26. La  1 794,  aceştia neavînd fonduri , cer domniei 
un sip1"i j in pentru acoperirea biser ic i i  .dezvelita de furlJuna27. 
Lacaşul ram[Ue în gri j a  breslei croitorilor, caci în 1 80 1  se 
arata ca acea'sta "se hrăneşte şi de la breasla croitorilor"28 .  

Existenţa unor ctitori i comune ale  negustori lor şi meş
teşugarilor pe de o parte şi ale boierimii şi chiar domniei 
pe de altă parte, oglindesc ponderea categoriilor sociale 
" mij locii" în societatea românească de la finele secolului al 
XVII-lea ş i  din secolul al XVIII-lea. Forţa lor materială nu 
mai îngăduie ignorarea lor, dar în acelaşi timp fenomenul 
ne atrage atenţia asupra unei caracteristici a societăţii feu
dale româneşti : caracterul relativ deschis al claselor sociale. 
Şi încă o semnificaţie :  marea boierime şi vîrfurile negusto
rimii şi ale breslelor meşteşugăreşti au tot mai multe inte
rese comune. Documentele vremii vorbesc de cumpărarea de 
către boierime, biserică sau domnie (şi Şerban Cantacuzino e 
cel mai semnificativ din acest punct de vedere ! )  a numeroase 
prăvălii .  Marea boierime devine interesată în schimbul de 
mărfuri, şi de aici, purtătoare a

' 
premizelor unOr noi relaţii 

sociale care în cele din urma o va transforma pe ea însăşi . 
O a treia categorie de ct itori i  mixte alătură pe negustori 

sau meşteşugari cu diferiţi slujitori bisericeşt i .  De altfel cele 
doua categorii sînt foarte apropiate atît ca poziţie mate
rială şi socială, cît şi ca fizionomie spiritua.Jă. Astfel, în 
1 7 1 0  gasim drept ctitmi la biserica Sf. Niool.ae-Tabacu pe 
popa Cozma şi Dima Tabacu29, l a  1 722 la biserica Olteni 
pe Nicolae, protopopul oraşului  ş i  pe Constant in vatapo. 

Fonduri le pentru ri·dicarea unei biserici proveneau fie d in 
f�ndL�r i le 

. 
unei  bres ţe sau ,din .ceea ,ce .acumulasera diverşii 

ctIton. NI se pare 1l1teresant actul lasat de Constantin, fi ul 
.l u� Maxim ,oupeţ - a caru i p iatra de mormînt se a,fla în 
pronaosul b isericii Colţea31 - în care se arată : "Las casele 
mele de aici din Bucureşti din mahalavta Colţei C/ot pimniţa 
de piatră de la vtliţă, cu casile după dînsa, i pimniţa de pia
tră C/ot p7'ăvăliile de pe dînsa din /"liţa cea mare, . , .  să se 

2 1  Ibidem , p. 27 J -272, d. 1 66 .  
22 Ibidem, p. 4 3 1 ,  d.  477. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 379, d. 3 8 2. 
25 Ibidem, p. 293. 
26 N. SwicescoU, ofJ. cit., p. 292. 

27 Ibidem. 
28 Ibidem, p. 207, nOua 
29 Ibidem, p. 293. 
30 Ibidem, p .  230.  
3 1  Al ainn, 0/1. cit . ,  p. 229, d. (,9. 

88 

vînză şi să se facă o biserică de piatră unde a socoti părin
tele vlăelica, Ot toate cîte trebuiesc bisericii"32. Din sumele 
obţinute pe vînzarea acestor proprietaţi se ridică la 1 744 bise
rica Sf. Elefterie. E un caz interesant de critorie postuma , la 
fel ca ş i  cea din 1 705 - Soaune - facuta din banii lasaţi 
de Atanasie de la Tîrnovo nepotului  sau Stavru. 

o aha problemă pe care am dori s-o ri,di.cam este cea a 
raportului ctitor-ctirorie sau a scopului cu care era r,i.dicata 
biseri.ca, d incolo de formulele ela'sice a le p i sanii,lor "intru po
memre sau "intru lauda şi mărirea lui Dumnezeu" etc . 

B ineînţeles, funcţia rdigioa'sa [şi avea importanţa sa înr,r-o 
l ume în care ofitodox ismu l era o componenta a spirÎ't:ualitaţii 
societaţii . Dar, biserica avea un ro l .Eunqional lega't de viaţa 
bresl.ei, e,a p alfti ci pa la " sfeştania unei noi prăvălii, la înmor
mîntarea �tmti membru al breslei"33. De multe ori era locul 
unde se pastra tezauwl bre·slei. ObSerVall11 de asemenea ca Z1-
direa unei b iser ici era ·ş i  un m i j loc de a ,obţine de la domnie· 
d iverse avantaje, în primul rînd s·cutir i d e  da·ri .  Astfel , dupa 
ridicarea b isericii armeneşti, domnitorul Mihai Racoviţa scu
teşte pe ·armen i  de a mai p lat i  ·f, umar it domniei "pentnt ajvt
tontl şi chivemiseala bisericii ce alot făott ei în oraş"34. Sou
tiri de dari obţine în 1 795  şi 1 8 0 1 35 biserica Izvorul Tam a
duir i i .  

B iserica devenea un ·centru al v.i ,eţii mahalag i i'lor ce ,lo
cuiau în jurul ei .  Pe J.înga multe din aceste ctitorii , luau fi inţa 
şool i ,  în ,care învaţau carte copii de meşteşugari ,  negustori .  
Asvfel ,  din efect al  unui proces - al con.so l idării .claselor de· 
mjj loc - ctito.riile meşte.�ugarilor şi negustorilor devin cata
l izator a'! acestui proces. De'spre existenţa şi a'ctivi'taltea aces
vor şcoE 'avem ştir i  dintr-o perioada mai uîrzie - prima ju
matat,e a secolu·1ui a l  XIX-lea, dar e ·cert ca se oontinua o· 
tra,d iţie mai ve·che. La b iseri,ca Manea Brutarul  funlCţiona un 
o rfelinat ridicat "de unii creştini elin chiar bvtl1 cugetul lor"; 
interesanta ,specificarea , ,el" îl1sNşi cheltvtiala lor fără a li se 
vecii mtmele"36. 

În 1 8 3 1  se înfiinţa în chili ile bisericii Amzei o şcoală37. 
În 1 854  avem lista tuturor şcolilor primare . d� pe lîngă 
bisericile din Bucureşti, în care Sl11t ammtlte : Olari, 
Sf. Ioan-Moşi, Manea Brutarul, Sfinţii Voevozi, etc.38. 

O altă problemă ce ne atrage atenţia este raportul Între 
biserică şi mahala. În unele cazuri biserica ia fiinţă într-o 
mahala constituită, cum e biserica Scaune ; în alte cazuri 
mahalaua e cea care se formează în jurul bisericii (Lucaci 
sau Silvestru).  Considerăm că aprofundarea acestui aspect e 
de o importanţă deosebită pentru relevarea exactă a noţiunii 
de mahala, care în secolul al XIX-lea joacă un rol important 
de unitate administrativă a oraşului . In cadrul ctitoriilor de 
meşteşugari şi negustori, un rol aparte revine celor ridicate 
de străini. Dintre acestea prima a fost cea armenească, ce 
am amintit-o deja - ce fusese ridicată cu ajutorul financiar 
al unor negustori din Constantinopol, în primul rînd al 
lui Harutiun Havvianţ, în 1 68539. E de altfel prima ctitorie 
negustorească de zid. A doua aparţine lui  Atanasie din 
Tîrnovo şi nepotului său Stavru de la Scaune, în 1 7054°. O 
ctitorie mai tîrzie, din 1 842 este cea a negustorilor Con
stantin Atanasiu, Anghel şi Pandele din Siştov4 1 .  In aceeaşi 
categorie se înscrie şi ridicarea de către negustorii de religie 
protestantă, în 1 753 ,  a bisericii luterane42. 

Existenţa unui număr însemnat de negustori străini do
vedeşte că Bucureştii au fost pentru O lungă perioadă un 
centru al schimburilor de mărfuri în sud-estul Europei .  

Fenomenul ctitoriilor de meşteşugari şi negustori ni se 
pare a fi un simptom caracteristic etapei de trecere la 
perioada modernă. Aceste ctitorii sînt interesante în primul 
rînd pentru studierea d inamicii unor categorii sociale care 
reprezentau în acel moment istoric progresu l soc ial . 

32 G. PODrJ, Doc/tmente privitoare la istoria oraşl.thti BliclI,reşti, Edi
ru l'� AOaJd. R.P. R., Bucure.şt,i, 1 960, p.  362. 

33 .c. G i urescu, Dill istoricl.1 breslelor noast re, în voluJllul "Din' 
trecu t " ,  J3ucu,re�ti, 1 942.  

34 G .  P ·rna, 0}J. cit., p . 368.  
35 V. A. Urechi-a, Istoria Românilor, J3uour,esci, 1 893, VI,  p .  1 0�. 
36 Ibidem, voL X A, p .  1 28 - 1 29. 
37 Ide '11 ,  Istoria Şcoalelor de la 1800- 1864, voI. III, p.  1 1 8 . 
38 I bidc/l'l .. 
39 Ibidem, vo: .  IV, p. 353 .  
40  Ibidem , III ,  p .  1 0 3 .  
4 1  N. SvoioesColl, 0/1. cit., p. 1 7 1 . 
42 Ibidem, p. 222. 
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