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Casa Capşa 

- 150 de ani de la înfiinţare - 
 

 

 
 

 
n ziua de 6 iulie 1852, s-a deschis pe Podul Mogoşoaiei 
Cofetăria „La doi fraţi, Anton şi Vasile Capşa”. Aceştia 
erau fiii lui Constantin Capşa, cojocar de lux din 

Bucureşti. 
După terminarea gimnaziului, Vasile Capşa a fost dat, 

de tatăl său, să înveţe meserie la unul din cofetarii vremii, 
Constantin Lefter. După o practică de zece ani, însuşindu-şi 
arta cofetăriei şi având un mic capital, Vasile l-a determinat 
pe fratele său, Anton, să-şi părăsească serviciul de la 
Visteria Statului şi să intre într-o afacere. Astfel a luat 
naştere „Casa Capşa”. 

Afacerea a început cu 5000 de lei vechi, Anton 
aducând 4273 lei, iar Vasile 727. Câştigul urma să fie egal, 
deoarece Vasile era priceput în meserie şi participa cu 
experienţa sa. Fructificarea capitalului este evidenţiată de 
evoluţia încasărilor. Astfel, în iulie 1852, încasările au fost 
de 415 lei vechi, în iulie 1853 au ajuns la 4421 lei, iar în 
iulie 1856 au devenit 8500 lei vechi, adică de 20 de ori mai 
mari decât în luna iulie a primul an (1, p.7). 

Iniţial, „Casa Capşa” nu a fost situată în localul de 
astăzi. Cei doi fraţi au deschis cofetăria în Hanul Damari, 
vis-à-vis de biserica Zlătari. În 1854, au deschis o nouă 
cofetărie într-un imobil situat tot pe Podul Mogoşoaiei, colţ 
cu strada Doamnei. În 1857, au renunţat la primul local, 
dezvoltându-şi afacerea în cel de-al doilea. În ambele 
cazuri, spaţiile comerciale erau închiriate.  

Deoarece produsele cofetăriei indigene nu erau prea 
variate, începând din anul 1856 Vasile mergea, periodic, în 
străinătate pentru a cumpăra mărfuri de lux, precum: 

bomboane fondante, ouă de ciocolată, caramele englezeşti, 
fructe zaharisite. Aceste delicatese erau adevărate 
evenimente pentru gurmanzii bucureşteni. În 1863, Vasile  
a adus din străinătate forme pentru îngheţată. Cel care  
a introdus, în ţară, îngheţata în forme a fost cofetarul 
Giovanni. El păstra secretul fabricării îngheţatei, prepa-
rând-o singur într-o cameră încuiată cu un lacăt. Într-o vară, 
s-a îmbolnăvit şi l-a învăţat pe unul dintre lucrători 
meşteşugul preparării îngheţatei. Bineînţeles că, de atunci, 
aceasta n-a mai fost o taină (5, p. 129). 

Pentru a face faţă concurenţei celorlalţi cofetari, fraţii 
Capşa erau preocupaţi nu numai de calitatea mărfurilor, ci 
şi de estetica ambalajelor. Astfel, Anton îi scria lui Vasile, 
la Paris: „Când vei alege cutiile, caută ceva mai mare şi mai 
frumos, să ne putem deosebi de Fialkovsky” (5, p.129). 

Având un dezvoltat spirit comercial, Vasile a plecat, 
în februarie 1855, la Sevastopol, pentru a vinde 
beligeranţilor: caşcaval, carne afumată, şuncă, pâine şi alte 
alimente. Fiind o primăvară timpurie, cu temperaturi 
ridicate, marfa s-a stricat. Întorcându-se prin Bulgaria, 
Vasile a văzut livezile de pruni încărcate cu fructe. A 
cumpărat zahăr pe credit şi a făcut dulceaţă de prune şi 
trandafiri. A vândut-o foarte repede, deoarece „se băteau” 
bulgarii să o cumpere (5, p. 129). Câştigul obţinut din 
această afacere a acoperit pierderile din eşecul de la 
Sevastopol. 

Afacerile prosperau, aşa că Anton şi Vasile l-au luat, 
în 1863, ca asociat pe fratele lor, Constantin. În 1865, 
Anton iese din asociaţie, apoi în 1867 se retrage şi 
Constantin. Vasile continuă singur afacerea, până în 1871, 
când o lichidează. 

În anul 1868, Constantin se asociază cu fratele său mai 
mic, Grigore. Din acest an începe adevărata strălucire a 
Casei Capşa, datorită calităţilor deosebite şi priceperii lui 
Grigore. Noua firmă „La doi fraţi, Constantin şi Grigore 
Capşa” îşi avea localul tot pe Podul Mogoşoaiei, în casele 
Marelui Logofăt Iancu Slătineanu. Succesul în afaceri le-a 
permis fraţilor Capşa să cumpere în 1872 imobilul lui Iancu 
Slătineanu şi casa alăturată de pe Strada Nouă (Edgar 
Quinet). Şi în zilele noastre, Casa Capşa este situată în 
acelaşi loc, pe Calea Victoriei şi strada Edgar Quinet. 

Atras de arta cofetăriei, Grigore îşi petrecea multă 
vreme în laboratoarele fraţilor săi mai mari. La 25 de ani, el 
a plecat la Paris pentru a se perfecţiona în meseria de 
cofetar, la renumita Casă Boissier. Acest francez, Boissier 
este considerat „întâiul ciocolătar al lumii” (5, p. 128). În 
1867, după un an de practică, participă la expoziţia de la 
Paris, fiind singurul străin care a avut această onoare. 
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Întors în ţară, în 1868, îşi propune să modernizeze arta 
cofetăriei. De la această dată începe europenizarea 
cofetăriei româneşti. În acest scop, Grigore Capşa a adus 
specialişti de la renumitele cofetării pariziene pentru a-i 
învăţa pe lucrătorii români tainele cofetăriei franceze. 

De-a lungul timpului, produsele cofetăriei Capşa au 
participat la diferite expoziţii la Viena, Paris şi Bucureşti, 
obţinând medalii şi certificate de felicitare. La expoziţia 
universală din 1889, Casa Capşa a primit marea medalie de 
aur. Datorită rezultatelor în domeniul cofetăriei şi patiseriei, 
Grigore Capşa a primit în 1869 brevetul de furnizor al 
Curţii Regale, iar din 1875 brevetul de furnizor al Curţii 
Princiare sârbeşti. 

În 1874, Constantin iese din asociaţie, Grigore 
rămânând singurul proprietar al cofetăriei. În 1886, el se 
hotărăşte să clădească un hotel şi să deschidă un restaurant 
de lux. În saloanele restaurantului Capşa veneau să 
mănânce, cu diferite ocazii, numeroşi membri ai 
protipendadei bucureştene. Personalităţi de seamă, care ne 
vizitau ţara, erau găzduite şi ospătate la hotelul şi, respectiv, 
restaurantul Capşa. În 1891, Grigore inaugurează salonul ce 
avea să devină, mai târziu, renumita „Cafenea Capşa”. 
Influenţat de marile cofetării pariziene, el a deschis şi 
terasă, aşezând pe trotuar măsuţe rotunde cu placă de 
marmură şi scaune de trestie. Din mai şi până toamna, 
oamenii puteau mânca în aer liber îngheţată, prăjituri şi 
specialităţi de patiserie (7, p. 407). 

Contribuţia Casei Capşa la modernizarea cofetăriei şi 
patiseriei româneşti a fost remarcată nu numai de români, ci 
şi de străini. În 1900, în „L’Enciclopédie Contemporaine”, 
G. Dervilly publica un articol despre cofetărie şi hotel 
arătând că, sub influenţa lui Grigore Capşa, vechile 
cofetării româneşti cu o organizare primitivă şi-au scuturat 
lenea şi au progresat (1, p. 13). 

Grigore Capşa are meritul de a fi iniţiat în arta 
cofetăriei o serie de tineri români, care şi-au deschis ei 
înşişi cofetării moderne. Marile cofetării pariziene au 
preluat de la Casa Capşa lucrători care deveniseră veritabili 
maeştri. 

Recunoaşterea rolului jucat de Grigore Capşa în viaţa 
economică a României s-a reflectat în alegerea sa, în 1891, 
ca senator al Colegiului I al Bucureştilor şi, în 1896, ca 
Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie. I s-au conferit 
onoruri, precum cele de Comandor al Coroanei României, 
de Ofiţer al Legiunii de Onoare şi de Ofiţer al Stelei 
Române. 

Deşi Grigore Capşa şi-a pregătit, teoretic şi practic, 
fiul pentru a prelua conducerea Casei Capşa, acesta a murit 
în 1899, la numai 22 de ani. După moartea lui Grigore, 
survenită în 1902, afacerile au fost continuate de Ştefan 
Capşa, fiul lui Constantin. 

Deoarece Grigore Capşa era membru al Partidului 
Conservator, majoritatea clienţilor erau conservatori. Mai 
târziu, au venit şi liberalii. Disputele, începute în Parlament, 
continuau şi se amplificau în Cafeneaua Capşa. Ziariştii 
erau prezenţi la Capşa aproape zilnic, pentru a lua contact 
cu tot ceea ce politica românească avea mai important şi de 
actualitate (7, p. 408). 

Apoi, Cafeneaua Capşa a început să fie frecventată de 
intelectuali. G. Costescu arată că, în Bucureşti, ca şi în 
Viena şi Paris, cafenelele, berăriile şi cofetăriile erau 
„adevărate focare de viaţă mai aleasă pentru pătura 
intelectuală a concetăţenilor. Aceste focare însufleţeau mai 
liber activitatea culturală în genere şi erau ca nişte seminarii 
din care se desprindeau apoi iniţiaţii saloanelor maeştrilor 
sau ale mecenaţilor timpului” (4, p. 381). 

După primul război mondial, Capşa a devenit 
cafeneaua scriitorilor şi artiştilor. Desigur, pe lângă 
schimbul constructiv de idei, îşi făceau loc şi invidia, 
ranchiuna, răutatea. Ironiile, calambururile, vorbele de duh 
erau la ordinea zilei. Poetul N. Crevedia sintetiza, într-o 
epigramă, unul din aspectele acestei stări de spirit: 

„La Capşa unde vin toţi seniorii, 
Local cu două mari despărţituri, 
Într-una se mănâncă prăjituri 
Şi-ntr-alta se mănâncă ... scriitorii (3, p. 166).” 

 

În viaţa noastră socială politică şi modernă, Casa 
Capşa a jucat un rol însemnat. Gh. Crutzescu spunea că 
„timp de 75 de ani (calculaţi din 1868, când afacerea a fost 
preluată de Grigore), Casa Capşa a fost mai mult decât un 
hotel, o cofetărie şi o cafenea, a fost, într-un fel, buricul 
ţării şi cronica ei vie. De mult, Capşa a intrat în istoria 
noastră (5, p. 127). 

 
Prof. univ. dr. Raisa RADU 
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