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CUVÂNT ÎNAINTE
Când am fiotărât să scriu lucrarea de față, in- 

tențiunea mea a fost de a contribui, cu cât de puțin, 
la cunoașterea trecutului sbuciumat al unui oraș, 
care, în decursul veacurilor, a avut de suferit mai 
mult ca oricare alt oraș din țară.

Giurgiul, nu odată a fost pustiit sau distrus prin 
foc. Este încă proaspătă în memoria tuturor ce l’au 
văzut, starea de plâns în care se găsea după termi
narea marelui răsboi și nu mică trebue să fie bucuria 
oricărui bun Român, cred eu, când îl vede renăscând, 
pe fiecare an, mai temeinic și Tnai plăcut decât 
cum a fost.

Menționez în cuprinsul lucrării scrierile consultate, 
privitoare la trecutul istoric mai îndepărtat sau mai 
apropiat, atâtea isvoare de folositoare cunoștințe, 
cea mai mare parte puse la dispoziție, întotdeauna 
cu foarte multă bunăvoință, la Academia română.

In ce privește timpul dela liberarea orașului de 
sub stăpânirea turcească, precum și primele înce
puturi de întemeiere a Giurgiului ca oraș românesc, 
a fost nevoe să răsfoesc multe dosare prăfuite și 
îngălbenite, ce s’a putut găsi în beciurile prefecturii 
județului Vlașca și ale municipiului Giurgiu, silindu-mă 
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a desluși, pe cât am putut, slovele încâlcite ale lo
gofeților șt logofețeilor cancelariilor depe vremuri.

Lucrarea a fost începută, acum câțiva ani, pe un 
plan cu o extensiune mai vastă. Dar dacă aș fi 
continuat-o astfel, ar fi fost amenințată să rămână, 
pentru totdeauna, în cartoane, fiindcă nici eu nu 
aveam mijloace de a o imprima pe cent propriu, în 
condițiuni mulțumitoare și cred că nici nu aș fi 
găsit o editură lesne primitoare, mai ales că lucra
rea nu se prezintă sub autoritatea unui istoric cu
noscut, sau cel puțin a unui scriitor cu reputație 
stabilită.

De altfel, nevoile și preocupările zilnice de tot 
felul ale unei vieți din ce în ce mai grele, pentru 
cei mai mulți dintre noi, nu ne permit să avem 
liniștea sufleiească și răbdarea necesară, spre a putea 
citi lucrări prea vaste asupra trecutului nostru istoric.

Cercul cititorilor fiind astfel restrâns, am fiotărât 
modificarea planului; am alcătuit un rezumat, dar 
și acela sunt nevoit a-l da publicității treptat, pe 
măsura mijloacelâr de cari voiu dispune și după 
primirea ce va avea din partea cititorilor.

AUTORUL



CAPITOLUL I.

întemeierea orașului șLorigina 
numelui.

Tradiția istorica.

Despre întemeierea orașului Giurgiu și ori
gina numelui său nu se știe nimic precis; sunt 
mai multe legende.

După unii istorici, Giurgiul a fost întemeiat 
de Romani, iar în timpul evului mediu a fost 
întărire Genoveză. îndrăznelii navigatori Ge- 
novezi, trimiși să exploreze mările Levantului, 
ajung în insula despărțită de oraș printr’un braț 
al Dunării și construesc acolo un fort, sub 
patronajul Sf. Gheorghe (Santo Giorgio) de 
unde și-a luat orașul numele de Giurgiu

Câțiva istorici Germani în secolul al XVIII- 
lea între cari și Engel* 2) întemeiați pe niște 
Cronici Muntene din secolul al XVII-lea, au 

’) V Bălcescu, Românii sub Mihai Vodă Viteazul, pag. 125.
Cesar Boliac, Memoires pour servir á l’histoire de la Roumanie 

(Provinces Dannubiénnes), Paris 1856, pag. 23.
2) loñan Cñrístian von Engel, Qeschichte der Moldau und Walachei 

Halle, 1804.
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dat drumul legendii cu Negru-Vodă. Acest Voe- 
vod, plecat din ținutul Făgărașului și intrând 
prin pasul Branului, a scoborât munții, împreună 
cu un mare număr de familii de Români, pe la 
începutul secolului al XlII-lea b și au înființat 
mai multe orașe între cari și Giurgiul, pu
nând temeliile Principatului Alunteniei, întomnai 
cum Bogdan Dragoș a dat în urmă ființă Prin
cipatului Moldovii.

Frații Tunusli’). cari au tradus și publicat 
în grecește la Viena, în anul 1806, o scriere de 
istorie asupra Țării românești, atribuită lui Mi- 
hail Cantacuzino, împrumută versiunea Germană 
și îi zic orașului Sfântul Gfieorgfie.

Dionisie Fotino* 2 3 4) introduce și pe Romani, con
siderând pe Negru Vodă ca întemeietor al ora
șului (Gfiiurgfievon) pe o ruină Romană.

]) După unii istorici, descălecarea lui Negru Vodă ar fi avut loc 
în anul 1241, după alții în 1290. Dr. Atanasie M. Marienescu crede că 
Negru Vodă, ori Radu Negru Vodă, a început a domni la |215. 
Negru Vodă și epoca lut, Analele Academiei române, Seria II, 
Tom. XXXI. Memoriile secțiunii istorice.

2) Tunusli, Istoria Valachiei, tradusă de G. Sion și publicată in 
București la 1863, pag. 13.

3) Dionisie Fotino, Istoria Daciei, tradusă de G. Sion și publicată 
în București la 1859, pag. 5.

4) Aug. Treb. Laurian, Istoria Românilor, pag. 27.
3) Cesar Boliac, lucr. citată, pag. 23.

Aug. Treb. Laurian^), vorbind despre cetățuia 
ce a existat în insula din fața orașului, ale 
cărei ruini le-a vizitat în anul 1845, era convins 
că zidul mai vecfiiu și mai solid, pe care era 
suprapus altul mai nou și mai slab, era lucrare 
Romană.

Oraș înființat de Romani, cu numele de Tri- 
mamius, cum spune Boliac5), părăsit în anul 270 



— 9 —

după Hristos, prin retragerea Romanilor din 
Dacia Traiană, la miazăzi, peste Dunăre și lăsat 
pradă barbarilor năvălitori cari pustiesc țara, 
despre Giurgiu nu se mai știe nimic o mie de ani, 
după care trecere de vreme înviază iarăși, o- 
dată cu Țara românească.

Să nu se uite nici versiunea că Genovezu au 
clădit, între timp, o cetate la Giurgiu, la înce
putul veacului al X-lea.

Care poate fi adevărul istoric?

Temeiul părerii noastre.

S a susținut de cei cari au voit să tăgădu
iască obârșia poporului Român, că strămoșii 
noștri au plecat peste Dunăre și numai un ne
însemnat număr de păstori au rămas și s’au 
retras cu vitele în munți, unde au stat aproape 
zece veacuri, după care sau scoborît iarăși în 
câmpie, înființând sate și orașe și începând a 
lucra pământul înțelenit.

Dacă s ar fi petrecut astfel lucrurile, ar fi fost 
tot una cu desființarea poporului Daco-Roman, 
dar astăzi nu mai încearcă nimeni să susțină 
această greșită părere.

Un popor poate suferi o prefacere, un ames
tec cu alte popoare, moditicarea graiului, schim
barea portului, poate chiar să-și schimbe nu
mele, dar niciodată nu piere.

Barbarii nu au rămas statornici în țara noa
stră, ci s’au scurs înainte, rămânând o foarte 
mică parte, ce s’a amestecat cu poporul stabil, 
care a continuat tot timpul, fără întrerupere, 
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de a-și munci ogoarele, din rodul cărora se hră
neau și năvălitorii1).

Tot astfel trebue să se fi petrecut și cu Giur
giul, oraș așezat la un punct de comunicație 
atât de important, pe malul unui fluviu cum e 
Dunărea, bătrânul Istru, socotit în vechime ca 
cel mai mare din lume.

Fie că i s’a zis Trimamius în timpul Romani
lor, fie că Genovezii în trecerea lor, l’au bote
zat Santo Giorgio, oricâte horde barbare ar fi 
trecut, oricâte pustiiri ar fi suferit, ori decâte 
ori s’ar fi rezidit, în parte sau întreg, pe ace- 
laș loc, sau câteva sute de metri mai la răsă
rit sau mai la apus, viața lui a depănat un mai 
mare număr de ani de cât își poate cineva în
chipui și ea nu a fost niciodată întreruptă timp 
atât de îndelungat,· cum s’a putut crede.

Confuziune de înlăturat.

Dela început, însă, găsesc necesar să atrag 
atențiunea asupra conluziunii ce s’a făcut și se 
mai face încă, între oraș și castelul sau cetă
țuia ce se găsea în insula din fața orașului, ce-

0 Populațiunea satelor dia județul Vlașca, pentru a nu mai vorbi 
de alte județe, a indurat grele suferințe în timpul marelui răsboiu 
(1916—1918). Horde, tot atât de barbare, din Orient și Peninsula 
Balcanică, ce nu se putea numi armate, au săvârșit atrocități nenu
mărate și nemaipomenite, cele mai multe știute numai de cei cari 
le-au suferit. Toate au fost date uitării, cu toată groaza și scârba 
ce au provocat. Și totuși populațiunea noastră nu și-a părăsit țari
nele și gospodăriile. S’a mai ascuns, până a trecut furia, până s’au 
mai potolit cutropitorii, dar chiar aceștia au readus la căminurile lor 
pe cei mai fricoși, fiindcă aveau nevoie de ei, ca să le muncească 
și să-i hrănească, câtă vreme au stat în țară.
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tățuie ale cărei urme de ruini s’au văzut până 
după mijlocul secolului trecutJ).

Este neîndoelnic că pe malul stâng al Dunării 
a existat, din timpuri îndepărtate, o alcătuire 
sătească, care trăește și astăzi sub numele de 
Giurgiu; a existat și un castel sau o cetă- 
țuie, în dreptul Giurgiului, ridicată într’o mică 
insulă, formată de două brațe ale Dunării, Ve
riga și Cama și dărâmată după terminarea răz
boiului Ruso-Turc de acum o sută de ani.

Cine a întemeiat satul și în ce timp? De cine 
s’a ridicat cetățuia și în ce timp? Ori, atât 
satul cât și cetățuia își datoresc existența ace
lorași întemeietori și tot acelaș număr de ani 
împletesc amândouă?

Ordinea vechimii.

Părerea mea este că satul a existat cu mult, 
cu neasemuit de mult înainte de a se ridica 
cetățuia, a cărei întemeiere, în cea dintâiu a ei 
folosință, se poate atribui Romanilor. Aceștia, 
după cucerirea Daciei de către împăratul Tra- 
ian, au făcut dealungul Dunării întăriri militare 
de tot felul, forturi, zidind castre detașate și 
dincoace de Olt.

Cetatea Sexanta Prista (Rusciucul) depe malul 
drept al Dunării, a fost legată cu țara cucerită

’) Nicolae Bălcescu, când vorbește de cetatea Giurgiu, zidită 
de Romani, dărâmată in vremea năvălirilor barbare și rezidită la 
anul 1000 după Hristos de Genovezi, se referă la casle'ul din mij- 
ocul insulii, nu la orașul care, in timpurile mai apropiate, eră de 
asemenea cunoscut sub numele de Cetatea Giurgiului.
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printr’unul din cele cinci mari drumuri făcute 
de Romani, drum care pornea delà Giurgiu și 
trecea prin București, Ploești, Drajna, peste 
munți, în Transilvania J).

Dincoace de Dunăre, pe malul nostru, Ro
manii au ridicat capete de poduri în mai multe 
localități, în legătură cu drumurile cari porneau 
în interiorul țării * 2).

0 Gr. G. Tocilescu, Fouilles et recherches archéologiques en Rou
manie, 1900, pag. 127.

2) Vasile Pârvan, Țara noastră. Începuturile vieții Romane, pag. 
28—29, 138—139.

3) Genua (Antium), întemeiată de Liguri, abia spre sfârșitul se
colului al XI-lea începe a-și face o organizație politică. In tot 
cursul sec. al XIJI-lea a avut o viață turburată de luptele dintre po
por și nobilime. Genovezii, în aprigă rivalitate cu Pisanii și Vene- 
țienii, pentru preponderență comercială, chiar dacă au înaintat pe 
Dunăre până la Giurgiu și mai departe, nu veneau cu intențiuni de 
cucerire, pentru a avea nevoe să construiască cetăți, ci veneau să- 
și desfacă mărfurile lor și să-și încarce corăbiile cu produsele țării 
noastre.

Nu încape îndoială că tot astfel au făcut și 
la Giurgiu, iar constatarea lui Laurian că prima 
temelie a castelului din insulă a fost zidire Ro
mană, poate fi întemeiată

Rolul Genovezilor.

Ce rol au putut avea Genovezn la înființa
rea orașului sau la rezidirea cetățuiei? Că ar fi 
contribuit cu ceva la întemeierea orașului este 
cu totul esclus. Că ar fi rezidit în anul 1000 
după Hristos cetățuia din insulă, ce fusese ridi
cată de Romani și dărâmată de barbari, de ase
menea nu se poate temeinic susține 3).
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In această privință, împărtășesc părerea d-lui 
profesor N. Iorga, că Giurgiul nu are nici o le
gătură cu Santo Giorgio, nici cu Genovezii și că 
se face o conluziune cu Sf. Gheorghe delà 
gurile Dunării, care exista pe timpul lui Vlaicu, 
întemeiat probabil de Genovezi, înainte de anul 
i3oo !)

întemeietorii cetâțuiei.

Ne existând nici o dovadă, pe care să se 
poată sprijini afirmațiunea că cetățuia ar fi 
fost întemeiată de Genovezi, cari î-au dat nu
mele de Santo Gî:rgio, de unde și-aluat orașul 
numele de Sân Georgiu, iar în urmă Giurgiu, pare 
posibil ca cetățuia să fi fost întemeiată de Alircea 
Vodă cel bătrân, cum a declarat fiul său Vlad 
Dracul 1 2), pe rămășițe de zidărie din vremea 
Romanilor și refăcută de Turci, după anul 1^16, 
deși cronicarii acestora afirmă că a fost zidită 
de Turci, din ordinul lui Alahomed I, pentru 
a-1 ține pe Alircea în supunere 3).

1) N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe, pag. 47.
2) Jean de Wavrin, Auciènnes croniques d’Angleterre.
3) Mahomed dete poruncă să se ridice dincoace de Dunăre, în 

fața Rusciucului, un fort, care a fost numit 'Zerkoi.i, nume ce a 
fost schimbat de Valahi în acela de Giurgiova, Y. de Hammer, His
toire de l’Empire Ottoman, tom. II, pag. 175—176.

Origina numelui.

In ce privește numele de Giurgiu, acesta 
este nume românesc, purtat de Români.

Intr’un hrisov din anul 1583, al lui Alihnea
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Vodă, Domnitorul Munteniei, prin care se 
întărește vânzarea unei moșii a lui Toma, fiul 
lui Popa Vișan, se vorbește de Postelnicul Giurgiu 1).

]) Documentele arhivii Statului, Mănăstirea Tismana, pachet 12. 
Doc. I.

2) D-l profesor N. Constantinescu, în foarte documentata d-sale 
lucrare: Cetatea Giurgiu, — originile și trecutul ei, citează nenumă
rate isvoare asupra originii și despre trecutul orașului Giurgiu. Ana
lele Academiei române, tom. XXXVIII. Memoriile secțiunii istorice.

Tot acest nume îl mai poartă niște munți și 
un deal din Moldova, iar în județul Argeș 
există Piscul Giurgiului.

Varietatea denumirilor ce întâlnim prin di
ferite scrieri și documente, se explică prin 
varietatea de pronunțare și transcriere a cro
nicarilor și scriitorilor Germani, Slavi, Italieni, 
Francezi, Poloni, Unguri, Turci, etc. Astfel 
întâlnim : San Giorgio, Giorgiu, Giurgevo, 
Ghiurghevon, Giurgiova, Giurgo, Giorgi, Gir- 
gio, Zorzo, Giorzo, Georgie, Jorjie, Yerkoki, 
etc * 2).



CAPITOLUL IL

Din vremuri îndepărtate.
In epoca preistorica.

încă din cele mai străvechi timpuri, pământul 
României a hrănit o populațiune foarte nume
roasă, atrasă de abondența bogățiilor ei.

Țara noastră, ca și celelalte țări ale Europii, 
a fost locuită încă din cele d’întâi timpuri ale 
erei cuaternare. Sau descoperit nenumărate 
arme și instrumente de piatră sau tăiate în 
silex, caracteristice acelei epoci 1).

*) Un instrument de silex, din periodul de piatră, descoper t 
în județul Vlașca, pe malul Neajlovnlui, la Crevedia, la punctul numit 
Cetatea Fetii, se găsește în colecția muzeului de antichități din 
București.

2) S’au găsit, din acele vremuri, nenumărate instrumente de piatră 
și de os, începând delà Dunăre și până ia Tisa. In județul Vlașca 
s’au găsit instrumente și fragmente de olărie primitivă.

Cu timpul, rasele umane ale epocii cuater
nare au fost învinse sau asimilate de imigra- 
țiunea etnică a epocii neolitice, care se carac
terizează prin fabricarea de instrumente mai 
perfecționate de piatră, * 2) prin introducerea 
animalelor domestice, cultura cerealelor și a 
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plantelor textile, tumulele funerare și monu
mentele megalitice J).

Popoare răsboinice și în mare parte pastorale, 
pornite din ținuturile centrale ale Asiei, după 
ce au stat mai mult timp în regiunile de nord 
ale munților Urali, au înaintat spre apus și 
au ocupat Europa centrală, nordică și apu
seană, revărsându-se în parte, cu turmele lor 
nesfârșite, peste părțile de răsărit ale Daciei, 
peste câmpiile, văile și colinele cele mănoase 
ale Moldovei și Munteniei, ajungând până pe 
coamele munților celor mai înalți. Aceasta a 
avut loc înainte de imigrațiunea în Europa a 
Grecilor, Celților și Germanilor, cu câteva mii 
de ani înainte de Hristos.

Cei d’ntâi locuitori.

Primii locuitori ai Daciei sunt cunoscuți și 
sub numele de Pelasgi, populațiune preistorică, 
care a trăit cu câteva mii de ani înaintea Ge- 
ților și Dacilor, cunoscuți de Greci și Romani.

Coloniștii romani ai lui Traian au fost numai 
plămada, dar aluatul l a format o ramură pro- 
tolatină a marelui popor Pelasg, a Atimilot sau 
Rimilor dela Istru, cari au înființat Roma.

Nicolae Densușianu, un scriitor din cei mai 
culți, în bine documentata sa operă: Dacia pre~

') Prin monumente megalitice se înțeleg niște pietre mari, brute, 
tăiate ori sculptate în mod primitiv, împlântate vertical în pământ, 
cari au iost considerate ca monumente funerare, de alții ca monu
mente comemorative ale unor mari evenimente, S’au găsit în ma- 
multe locuri și la noi. Mai sunt în țară asemenea monumente, săi 
pate în stâncă, pe vârfurile dealurilor, ori pe crestele munților.
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isterică, reușește, cu multă erudițiune, să aducă 
lumină în trecutul îndepărtat și întunecat, sta
bilind continuitatea de mii de ani a popu- 
lațiunii vechei Dacii.

Imperiul Pelasg, întemeiat la Dunărea de jos, 
se întindea peste părțile de apus și de miază
noapte ale lumii vechi, iar, la sud de Istru, 
peste întreaga peninsulă a Hemului (Tracia, 
Alacedonia). Triburi pastorale pelasge au tre
cut Alediterana și au ocupat regiunile de miază
noapte ale Africii, fiind cei d intâi locuitori ai 
Egiptului.

Imperiul Pelasg se întindea și peste Assyna, 
Persia, Bactria și celelalte regiuni ale Asiei 
vechi, dar centrul politic și militar al Impe
riului se afla in părțile de nord ale Istrului, 
în regiu.nde munților Carpați (Atlas), sau ale 
Daciei vechi.

Cei d’intâi Regi și îegândele române.

2

Cei d’întâi Regi au fost considerați ca ade- 
vărați zei, cum au fost Uran, Saturn, Joe, Morte, 
Neptun, deși scriitorii cari s’au ocupat cu cer
cetarea antichității preistorice îi înfățișează ca 
simpli oameni superiori, însă divinizați.

Nicolae Densușianu se referă la legendele și 
tradițiunile poporului român, la cântecele eroice 
și colindele religioase, unde se pomenesc stră
moșii glorioși ai gintei pelasgice.

Astfel, Uran ne apare în cântecele populare 
sub numele de Toma Alimoș, „viteaz din țara
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de jos", iar Saturn, în aceleași cântece, figu
rează sub numele de Minea.

In câteva poeme epice populare, Saturn mai 
este numit hovac cel bătrân, fecior de împărat; 
„el este înalt, cocoșat, de genuchi apropiat, de 
piept cam găvănat și cu barba până la brâu" !).

Joe figurează sub numele de Iov împăratul, 
iar Alarte sub acela de Marcu Viteazul. Marcu 
Viteazul avusese mai multe răsboae și cutre- 
erase aproape toate țările lumii vechi. In una 
din poemele epice române, el zice despre dân
sul: „cu câte oști au fost pe pământ, eu cu 
toate m’am bătut".

In cântecele populare române, Neptun, ca 
cel d’întâiu domolitor al calului crescut în liber
tate, figurează sub numele de Moș Stan din Bă
răgan, iar tradițiunea despre caii cei divini ai 
lui Neptun se păstrează și în poemele române; 
ei sunt : „tretiorî, de culoare gălbiori, cu dungi 
negre pe spinare, pintenogi de trei pidioare, cu 
steluți de câte o nare, unde-i vede Moș Stan 
moare".

Uran este acela care a adunat, în sate și 
orașe, pe oamenii cari trăiau risipiți prin ascun
zători, ca fiarele sălbatece, i-a învățat să-și 
construiască colibe (Calivas), cum spune scrii
torul grec Pausania, spre a se apăra contra 
intemperiilor atmosferice, i-a învățat să-și facă 
haine din piei de oae și să cultive pământul.

Introducerea agriculturii a fost unul din eveni- 

*) La Homer și Hesiod, Saturn este înfățișat ca Rege al Titanilor. 
Zalmoxe, filosoful și legiuitorul cel mare al Geților, a fost, după 
tradițiunile grecești, unul și acelaș cu Saturn.
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mititele cele mai importante ale epocii preisto
rice. Tradiția populară română se referă la 
aceste timpuri când numește brazda lui Novac, 
brazda cea lată și de o lungime extraordinară, 
ale cărei urme se mai cunosc și astăzi pe șe- 
surile României și ale Rusiei meridionale, până 
la râul Don.

Densușianu susține, cu o adâncă convingere, 
că între Buzău și Porțile de fier s’a născut toată 
mitologia cu care se fălește poporul elen, iar 
pe vârful Omul sau Caraimanul, în munții Bu- 
cegi, a fost cel mai mare templu al lui Saturn J).

Monumentele preistorice.

Din acele vremuri îndepărtate ne-au rămas o 
mulțime de tumuli (movile, măguri sau gorgane* 2), 
cari au fost considerate ca monumente fune
rare sau ca morminte.

■) Profesorii cari se ocupă cu arheologia preistorică, în urma re
centelor cercetări și a studiilor făcute, ajung la aceeaș concluzie ca 
și Densușianu: că civilizația Greco-Romană și chiar cea Egipteană, 
s’a întemeiat și s’a desvoltat pe substratul unei civilizați uni, care a 
existat în timpurile preistorice și care a fost mult mai fecundă.

2) După Densușianu, cuvântul gorgan este de origină pelasgă și 
îosemnează născut din pământ, în legătură cu credința religioasă a 
Pelasgilor, că sunt născuți deadreptul din pământ.

Țara noastră este plină de asemenea movile 
și movilițe, din malurile Dunării și până în cul
mile Carpaților. Sunt unele cari au dimensiuni 
colosale, dar mai toate s’au aplanat și s au mic
șorat astăzi de vechimea timpurilor, ori au fost 
răscolite și stricate de căutătorii de comori.
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Poporul nostru le consideră ca morminte de 
uriași.

Nu toate, însă, au aceeaș vechime ; unele sunt 
din epoca pietrii, altele din timpurile preistorice 
și chiar mai noui, din timpurile istorice.

D upă unii cercetători, tumulii plani (puțin ri
dicați) nu au fost morminte, nici monumente 
mortuare, ci străvechi locuințe preistorice *).

') loan G. Andrieșescu, Contribuție la Dacia înainte de Romani, 
Iași, 1912, pag. 22.

Și în județul nostru, Vlașca, sunt mai multe 
movile de acestea; asttel, lângă Giurgiu: la Bă- 
lănoaia, Hodivoaia; la Gogoșari, Assan Aga, 
dealungul râului Câlniștea, la Golășei, Lăceanca, 
Talpa-Ogrăzile, etc.

Se amintește în vechile teogonii grecești că 
din toate triburile Pelasge, cei mai vechi și mai 
glorioși au fost Titanii, cari în tradiția română 
sunt numiți Tătari. Un alt trib, tot atât de re
numit, au fost Giganții, oameni foarte mari de 
statură, Uriașii, în tradiția noastră populară. 
Amândouă aceste triburi au locuit pământul 
României, iar Romanii considerau pe Daci ca 
urmași ai vechilor Titani și Giganți.

Invazia Scytilor.

Scoții, numiți de Romani Sarmați, au fost o 
ramură din rasa Pelasgă. Herodot ne spune că 
numele de Scyți a fost dat de Greci.

Sub numirea geografică de Scyția, la autorii 
vechi ai Grecilor se înțelegeau ținuturile din 
partea de nord a IDunării și dela colțul de nord-
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vest al Mării negre. Chiar și la Herodot, Scy- 
ția veche se întindea pe lângă Dunărea de jos, 
până în regiunile Oltului.

Scyții aveau o puternică organizație militară; 
unii erau înarmați cu arcuri și scuturi, alții cu 
lănci ori sulițe, unii luptau pedeștri, alții călare. 
Cei mai bravi, mai puternici și mai distinși au 
fost Scoții regali, de cari amintește Herodot. Scy
ții regali formau un fel de armată permanentă 
și plata lor consista în anumite porțiuni de pă
mânt ce li se da.

Popor nomad, venit din Asia, a supus nea
murile băștinașe ce a găsit statornicite la noi 
în țară.

Scyțn lucrători de pământ, Scyții agricultori, 
au ocupat șesurile și văile Dunării; ei au în
ceput a cultiva grâul și orzul, nu numai pen
tru hrana lor, dar și pentru comerț.

Scyțn păstori s’au stabilit în partea deluroasă 
și muntoasă a țării.

Scyțn, după cum ne spune un scriitor grec, 
Ștefan Byzantinul, erau înrudiți cu Tracii și cu 
Geții dela Dunărea de jos.

Scyții trebue considerați ca un element tre
cător la noi în țară, pe când Tracii sunt ele
mentul străvechiu, băștinaș ').

Geții și Dacii.

Romanii, sub numele de Sarmați, înțelegeau 
toate popoarele Scyției europene. In poemele 
lui Ovidiu, Sarmații și Geții ne apar ca două

V Joan G. Andrieșes^u, lucr. cit. pag. 119.
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popoare vecine și înrudite, având aceleași mo
ravuri și vorbind aceeaș limbă barbară latină. 
Ovidiu, care învățase limba lor, a compus o 
poemă în limba Geților. „Aii se pare, zicea 
dânsul, că eu însumi am uitat limba latină și 
am început a vorbi ca Geții și Sarmații“.

Scriitorii Greci numeau Geți pe locuitorii 
din părțile de miază-zi ale Daciei, pe aceia cari 
se ocupau cu agricultura 1).

1). In limba greacă cuvântul Gefi însemnează lucrători de pământ, 
țărani.

Dacii, cari, în vechime, mai erau numiți și 
Da i sau Davi, erau considerați ca un popor de 
munteni.

Agricultura în țara noastră.

încă din timpurile cele mai vechi, țara noastră 
s’a bucurat de darurile naturii. Pe atunci clima 
era mai dulce, primăvcrile mai lungi, iar grâul 
și orzul dedeau o producțiune extraordinară.

Grecii, porniți din Asia mică, încă prin vea
cul al Vl-lea înainte de Hristos, au pătruns 
pe Dunăre, atrași de cerealele renumite ale 
Scyției, cu care au făcut un negoț întins. In 
schimb, ei ne aduceau untdelemn și vin.

Lângă Giurgiu, la Bălănoaia, țăranii au găsit 
într o movilă un fel de căldare întinsă, de 
aramă, cu două toarte foarte frumos lucrate, 
în chip de capete de zei de aceia bărboși și 
cheflii ai Grecdor, numiți Sileni, tovarăși de 
petreceri ai zeului vinului, Dionșsos. Vasul acesta 
e numit la Greci crater, se întrebuința pentru
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a amesteca vinul lor, prea tare, cu apă, înainte 
de a-și turna în cupe sau pahare. După cum 
e lucrat, craterul de aramă găsit tr^bue să fie 
făcut prin veacul al V-lea înainte de Hristos, 
a fost*  cumpărat de un Dac de al nostru delà 
negustorii Greci, spre a-i sluji și lui la zile mari, 
pentru ospățul în cinstea zeilor și înainte de 
toate chiar a zeului vinului Dionysos (care era 
de altfel un zeu de al strămoșilor noștri Traci 
și delà ei trecuse la Greci), iar când proprie
tarul a murit i l’au dat în mormânt ca lucru 
scump, cum era obiceiul, de a se face astfel 
de daruri și închinări morților, în vremea veche, 
la toate popoarele !).

■). Vasile Pâcvan, Țara noastră, Grecii antici în câmpia munteană 
pag. 51.

2) Escfișl, Prometeu, traducere de Ion Foti.

Cea dintâiu așezare omeneasca la Giurgiu.

De mii de ani, de când oamenii trăiau prin 
ascunzători, ca fiarele sălbatice și mai târziu 
în colibe, sau locuind pe care, în case împletite 
din rogoz, cum spune poetul grec Escfigl, vor
bind despre Scyțn statorniciți la capătul pă
mântului, * 2) ori în case de lemn, cum a găsit 
Alexandru cel mare, regele Alacedoniei, pe 
Geți, la anul 335 înainte de Hristos, pământul 
țării noastre a fost bătătorit de un nenumărat 
număr de popoare, a hrănit o populațiune din 
ce în ce mai deasă, iar în șesurile Dunării au 
rodit cu îmbelșugare cerealele, cari au atras
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aci, cu renumele lor, multe alte popoare în
depărtate.

Țara noastră niciodată n’a rămas pustie, cu 
deosebire regiunile dealungul Dunării și luncile 
mănoase dimprejurul Giurgiului, unde, din cele 
mai îndepărtate timpuri, a fost și un punct 
foarte nimerit de trecere.

Cea dintâiu așezare omenească la Giurgiu 
se pierde, așadar, în negura vremurilor. Distrus 
și refăcut de cine știe câte ori, acest oraș poartă 
astăzi numele păstorului român Giurgiu, care 
trebue să fi avut un rol de seamă la renaște
rea, sau poate numai la mărirea lui, acum 
câteva veacuri.



CAPITOLUL III.

In timpurile istorice.

înainte de apropierea Turcilor.

Giurgiul s’a bucurat de o viață mai liniștită 
până la apropierea de Dunăre a Turcilor 
cuceritori.

Alexandru I Basarab, Domnitorul Munteniei, 
după o lungă și glorioasă domnie, a lăsat 
urmașilor, le moartea sa (anul 1364), o țară 
întregită, astiel cum s'a stăpânit până la Alircea 
I cel bătrân.

In timpul lui Hircea.

Mircea, prin cuceririle făcute peste Dunăre, 
intră în conffct cu furcii. In bătălia dela 
Cosovc (Câmpul Mierlelor), în anul 1389, el luptă 
contra lor, ca aliat al Sârbilor. Oastea turcească, 
în cele din urmă a biruit, dar Sultanul Murad 
a fost omorât în învălmășeală. Baiazid, căruia 
i s’a zis Fulgerul, fiul și urmașul lui Murad, 
supune Bulgaria răsăriteană, cucerește Do- 
brogea cu Silistra și trece în țara românească.

Mircea este nevoit să facă act de supunere
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(1391), dar cu firea lui războinică, nu respectă 
mult timp tratatul de pace și chiar în anul 
următor trece Dunărea, spre a recuceri teri
toriile pierdute.

Pentru realizarea planurilor, sale, Mircea a sta
tornicit oaste la Giurgiu și el însuși a trebuit 
să petreacă aci, de multe ori, săptămâni și luni în
tregi, spre a putea observa mișcările Turcilor 1).

■) Mircea scrie din Giurgiu lui Vladlslav, Regele Poloniei, la 10 
August (poate 1403), pentru a protesta contra unor acuzațiuni neîn
temeiate ale acestuia. Prin'r'un act datat asemenea din Giurgiu, din 
25 Septembrie 1493, Mircea confirmă vechile tratate de alianță cu 
Polonia.

2) Tot în vremea aceea se poate ca să fi ridicat, sau întărit 
numai, fortăreața din insulă, dacă se ia în considerație declarația 
făcută mai târziu de fiul său Via l Dracul cătie comandanții 
expediției cruciaților pe Dunăre din 14 15. Jean de Wavrin, Anciennes 
croniques d’Angleterre.

Turcii aveau cunoștință de măsurile de pază 
și de apărare luate de Mircea la Giurgiu* 2) 
și numai așa se explică dece Sultanul Baiazid, 
când invadează țara, în anul i3g4 trece p ela 
Turnu Adăgurele, iar la i3g8 pela Călărași.

Deși luptele nu s au dat la Giurgiu, totuși 
populațiunea a îndurat mari suferințe și adese
ori a trebuit să-și părăsească locuințele și 
averile, fugind de teama vrăjmașului năvălitor.

Mircea, amestecându-se în certurile pentru 
tron dintre fiu lui Baiazid, favorizând pe Musa 
deși poate că a tras foloase, pentru țară, timp’ 
de trei ani, cât a domnit acesta, dar cu moartea 
Sultanului Adusa (iz[i3), situația lui Alircea, 
față de succesorul său Mahomed, ajunge la 
grea cumpănă.

Alahomed, pentru a se răsbuna asupra Dom



— 27 —

nului muntean, după ce cucerește posesiunile 
române de peste Dunăre, invadează și pradă 
Muntenia, ocupând Giurgiul (1416), pe care îl 
întărește, zidind în fața sa o cetățuie 1).

’) Giurgiul devine ua puternic Dunct de sprijin pentru trecerea 
arma’elor otomane peste Dunăre.

2) Asemenea lucrări de hotărnicie s’au mai îăcut sub Alexandru 
Mircea și Mihnea Turcitul, Înainte de 16)0. în anul 1667, sub Dom
nitorul Antonie Vodă ; în 1717, sub loan Vodă Mavrocordat și ¡nanul 
1764, când s’a hotărnicit delà Vârciorova până la Brăila. N. /orga, 
Îs oria Românilor în chipuri și icoane, hotarul Țării românești și 
Moldovii, pag. 100 — 101.

După moartea iui Mircea.

După moartea lui Alircea, rivalitatea dintre 
pretendenții la Domnie, luptele dintre Dăneșli 
și Drăculeștl au contribuit la slăbirea țării și 
deplina îngenuchiare a Munteniei sub Turci.

Giurgiul a fost readus, pentru scurt timp, în 
stăpânirea Românilor, sub Dan alIî-lea (142”) și 
sub Vlad Dracul dar a fost pierdut iarăși
sub urmașul acestuia, Dan al III-lea (Danciul).

Vlad al II-lea, cunoscut sub numele de lepeș, 
din cauza cruzimilor sale, alungă pe Turci din 
Giurgiu (1461), dar îl pierde chiar în anul 
următor, neputând obține ajutorul cerut delà 
Regele Ungariei, Alateiaș Corvinul (1462).

In timpul domniei Drăculeștilor, țara decade 
din ce în ce mai mult. Giurgiul este pierdut, 
pentru mai mult timp. în mâna puternicilor 
vecini delà Dunăre, ajunge o cetate de graniță 
a Sultanului, având garnizoană turcească și i 
se afectează împrejur o parte de teritoriu (ra/d), 
care s’a delimitat după 1644« în timpul lui 
Mircea Ciobanul -).
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Raiaua Giurgiului.

Prin raia se înțelegea teritoriul care aparți
nea cetății și îi procura mijloacele de aprovizio
nare.

In raiaua Giurgiului erau mai multe moșii 
turcești numite clflicuti sau Ciofiicuri, sate de 
Români și așezări ciobănești.

Populațiunea românească era amestecată cu 
diferite elemente streine aduse de Turci: Tătari, 
Greci, Bulgari și alte neamuri.

In raia, care se administra de un Subaș, nu
mit uneori și Nasir, se strângeau și se depo
zitau provizii mari de cereale, lemnărie; vite, 
etc., aduse din județul Vlașca și alte județe 
ale Munteniei, iar prin Giurgiu erau pornite 
la Constantinopol, pe Dunăre și Mare, sau pe 
uscat, prin Balcani.

Hotarul raielii Giurgiului, începea dela 
Arsache și trecea pela Hodivoaia, Stănești, 
Bălănoaia, Frățești, nord de Oinac și Braniștea, 
mergând până la Dunăre, dincolo de Comasca, 
aproape de Gostinu.

Turcii întind hotarul raielii, după moartea 
lui Brâncoveanu, în 1714» hotar care a fost de 
mai multe ori încălcat și apoi restabilit, în 
urma intervenirii Domnitorilor.

Tot aci, în raiaua Giurgiului, se adunau pre- 
tendențu la Domnie, Domnitorii mazâliți sau 
fugăriți, cât și boerii prigoniți sau nemulțumiți
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cu cârmuirea, dacă nu treceau dincolo, la ce
tățile turcești de pe malul celalt Ț.

In timpul lui Mihai Vodă Viteazul.

Spre sfârșitul veacului al XVI-lea, Țara 
românească se găsea într’o stare vrednică de 
plâns.

Alihai Vodă vine la timp ca s-o mai ridice 
din umilirea la care ajunsese sub Turci. Pen
tru a o scăpa de sub jugul acestora, Mihai 
caută să-și asigure alianța cu Domnul Moldova 
și cu Principele Ardealului.

Cel d’întâiu act de răsvrănre este uciderea 
in București (13 Noembre 1 694) a creditorilor 
domnești și a ostașilor Turci, — ca la vreo 
două mii de ieniceri — ce se aflau în oraș.

A treia zi Mihai pleacă la Giurgiu, pradă 
orașul, îi dă foc, ucide și aci o mulțime de 
Turci și se întoarce încărcat cu prăzi la București.

La sfârșitul lui Decembre, Mihai trimite 
peste Dunăre pe căpitanul Albert Kirâly, 
— ce venise cu ajutoare din Ardeal, — cu o 
ceată de Unguri, Cazaci și Români, care jefuește 
și arde Șiștovul.

’) Mircea Vodă Ciobanu, fugărit de Radu Vodă și de boerii pri
begiți peste munți, găsește adăpost la Giurgiu, de unde pornește 
cu ajutor turcesc și alungă pe Radu.

Nicolae Maviocordat, speriat de vestea ce primise că Nemții au 
ajuns până la Pitești, fuge la Giurgiu, de unde pornește sprijinit de 
un corp de oaste turcească, spre București, unde începe o sânge
roasă prigonire contra acelora pe cari îi considera ca partizani ai 
Nemților.
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La 1 Ianuarie, altă oaste, sub comanda lui 
Preda Spătarul și a lui Radu Comisul, trece, 
din porunca Domnitorului, să bată Hârșova, pe 
care nu au putut s-o ia, dar i-au dat foc, în- 
torcându-se cu pradă bogată.

La 8 Ianuarie, o altă expedițiune, sub comanda 
Banului Mihalcea, a atacat Siliștea (Dârstorul), 
unde Românii au câștigat o frumoasă biruință; 
și aci ca răsbunare, au pus foc.

In timpul acesta, Domnul auzind că Mustafa 
Pașa se apropie de Rusciuc și vine asupra sa, 
fără întârziere, se hotărăște să-i iasă înainte și 
să-l lovească chiar dincolo de Dunăre.

Ajungând cu oastea sa în satul Pietrele, la 
15 km. depărtare de Giurgiu, Mihai tocmai se 
pregătea să treacă Dunărea pe ghiață (Ianuarie 
1595), când află că Tătarii au intrat in țară1). 
El alege atunci o parte din oști și o trimite 
înaintea Tătarilor, sub comanda celor trei frați 
Buzești — Radu, Preda și Stroe — și a lui Radu 
Calomfirescu, iar cu cealaltă parte din oaste se 
retrage la Hulubești, nu departe de Călugăreni.

Prima ciocnire cu avangarda tătărască a avut 
loc la Putineiu, la 20 km. departe de Giurgiu. 
In retragere, Românii se angajează într’o luptă 
crâncenă la Stănești, unde cade ucis însuși ne-

') In anul 1594, prin Octombrie, armatele turcești, sub comanda 
lui Sinan Pașa,înaintau victorioase în Ungaria; cetatea Raabului 
căzuse și drumul către Viena era deschis. Alături de Turci luptaseră 
și Tătarii, cari trecuseră prin Moldova. Dar Tătarii s’au certat cu 
Sinan, — se zice că supărarea Chanului ar fi fost că Sinan nu se 
învoise cu punerea fraților lui în ceaunele Țârilor românești — și au 
părăsit Ungaria, pentru a se reîntoarce în țara lor, trecând prin 
Muntenia, fără a avea intențiunea de a se război cu Românii.
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potul Chanului. Nici la Stănești, însă, nu s’a dat 
bătălia hotărâtoare. In înaintarea lor dealungul 
Dunării, Tătarii ajung la Șerpătești.

Trupele române, în retragere, așteptau să se 
unească cu oastea comandată de Mihai, — care 
se pogora dinspre Hulubești, — pentru a putea 
da atacul hotărîtor, dar Tătarii, de teamă, au 
trecut noaptea peste Dunărea înghețată, în- 
dreptându-se spre țara lor 1).

In aceeaș noapte, când ajunse Mihai cu oas
tea sa în tabăra părăsită de Tătari, au găsit 
acolo o bogată pradă, mult aur, toate tunurile 
fugarilor și 1500 de cai, dovadă că părăsirea 
taberii se făcuse în cea mai mare grabă.

Cronicarii timpului ne spun că pierderile Tă
tarilor în luptele lor la noi în țară au fost de 
8—10.000 de oameni.

După o zi și două nopți de odihnă în tabăra 
delà Șerpătești, Mihai trece Dunărea pela Ma- 
rotin — ostrov în apropiere de Giurgiu, mai 
jos de Braniștea ■— sfărâmă trupele turcești eșite 
întru întâmpinarea sa, în apropierea Rusciucu-

’) Din descrierea făcută de N. Bălcescu în „Istoria lui Mihai Vi
teazul“ pag. 59, ca și din aceea a Dr. 1. Sârbu în „Mihai Vodă Vi
teazul“, pag. 212, s’ar înțelege că Tătarii ar fi avut tabăra lor delà 
început la Șerpătești și de acolo ar fi trimis oaste să lupte la Stă
nești, ceeace nu poate fi exact. Tătarii nu veneau deia ei din țară, 
ci se înapoiau din Ungaria și intraseră la noi pela Vidin; prin ur
mare, întăiu a avut loc ciocnirea delà Putineiu, apoi lupta crâncenă 
delà Stănești și numai după aceea au tăbărât la Șerpătești. Nedu
merirea se datorește, cred eu, faptului că, atât N. Bălcescu, cât și 
Dr. I. Sârbu au folosit Cronica lui Walter, scrisă în latinește, dar 
într’o latinească foarte greu de înțeles și de tradu . (Scrierea lui 
Walther a fost tradusă de Papiu llarian în Tezaurul de monumente 
istorice, 1862, vol. I.)
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lui și jefuește orașul. Alustafa Pașa, coman
dantul trupelor turcești, cade ucis în luptă.

După ce ard Silistra, oștde lui Alihai, co*  
mandate de Banul Alanta și Albert Kirâly» 
înving pe Turci (3o Alartie iog5) și cuceresc 
Brăila. Dela Brăila vm iarăși să bată Giurgiu!» 
dar aci nu îsbutiră.

Sultanul Alahomed al III-lea hotărăște să 
facă răsboiu și să cucerească țările române.

Turcii construesc podul peste Dunăre, la Giurgiu (Iunie 1595) 
(După o stampă veche).

în care scop trimite o armată numeroasă, la 
început sub comanda lui Ferhat, apoi a lui 
Sinan Pașa.

La io Iunie s’a început facerea podului peste 
Dunăre, dar nu s’a putut termina curând, din 
cauza turburărilor din interiorul Imperiului și 
a schimbării primului comandant, sub care se 
începuse.
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O lună de zile a împiedecat Alihai săvârșirea 
podului, care se construia sub apărarea a cinci 
corăbii de răsboiu și a trupelor din cetățuie.

Amândouă malurile fiind în stăpânirea Turci
lor, Alihai nu se mai putea opune, și a fost 
nevoit să se retragă cu mica sa armată, hotă- 
rînd a întâmpina pe vrăjmaș la Călugăreni, pe 
Neajlov, și a încerca o apărare.

Dar victoria strălucită, repurtată de Români 
la Călugăreni (io August 1095), neputând hotărî 
soarta răsboiului, Alihai se retrage spre munți, 
așteptând ajutoarele din Aloi Iova și din Ardeal.

Turcii iau în stăpânire Bucureștii și Târgo- 
viștea.

Abia la începutul lui Octombrie, Sigismund 
trece munți’, prin pasul Branului, cu armată 
de aproape 20.000 oameni — Unguri, Secui și 
100 călăreți Italieni, trimiși de marele Duce de 
Toscana, — însoțit și de Ștefan Răsvan cu 
Aloldovenii.

Oștirea aliată liberează Târgoviștea și înain
tează spre București, unde se găsea Sinan Pașa, 
cu grosul armatii. Turcii nu îndrăznesc să se 
împotrivească și se retrag în grabă spre Giurgiu, 
stricând în urma lor podul de peste Argeș.

Românii și aliații lor ajung la 28 Octombrie * 
în apropierea Giurgiului. Sinan trecuse Dună
rea cu o parte din armată, dar rămăsese pe 
țărm nenumărate care cu tor felul de lucruri fu
rate din țară, muniții, vite, vreo 6000, după alții 
8000 de Români, bărbați, femei și copiii, luați 
robi, precum și 5ooo ostași pentru apărarea 
podului și a prăzilor.

3



— 34 —

Nlihai, în fruntea unei avangarde de călă
reți, se repede furtunos asupra Turcilor, cari 
păzeau prăzde pe țărm și le cauzează mari pier
deri ’), ia nenumărată pradă de vite și bagaje 
jefuite din țară și liberează vreo 6000 de Ro
mâni luați robi* 2).

!) După rapoartele contimporane, scrise de ofițerii Toscani, păr
tași la această luptă.

2) După raportul Episcopului de Cervia, trimes din Giurgiu la 1 
Noembrie, precum și după Cronicile ardelene scrise de lacobinus, 
secretarul de mai târziu al lui Sigismund și de scriitorul ungur 
din acea vreme Dedus Barovius. (Dr. I. Sârbu, Istoria lui Mihai 
Vodă Viteazul, pag. 348).

Intră și pedestrimea în luptă, care devenise 
sângeroasă. Vreo două sute au pierit din ai no· 
ștri, pe când Turci au fost uciși și s’au înecat 
ca la vreo trei mii, — scrie Nunțiul Papal, E- 
piscopul Visconti di Cervia, martor la această 
bătălie.

Se înserase; dușmanii erau față în față, des- 
părțiți unii de alții printr’un braț mai îngust al 
Dunării, care făcea un ostrov de vreo două 
jughere. Pe acesta se afla cetatea.

Ostrovul era legat de țărmul românesc prin
tr’un mic pod făcut din cinci luntri, iar în par
tea opusă era alt pod, mult mai mare, construit 
pe două sute de luntri, sprijinit pe ostrovul 
Ramadanului și legat cu malul drept al Dunării.

Inoptându-se, lupta încetează, pentru a înce
pe a doua zi, mai domolită, și a continua și a 
treia zi, când cetățuia a fost cucerită și garni
zoana turcească s’a predat.

Cronicarii Turci Naima, Selaniki, Feslike,
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H asanbegsade și după aceștia și Hammer ') 
spun că întreg dezastrul suferit de armata lui

Armatele creștine învingătoare, in fiunte cu Mihai Vodă 
Viteazul, isgonesc pe Turci peste Dunăre (28 Octombrie 1595). 

(După o stampă veche).

Sinan, se datorește aproape numai Voevodului 
român și oastei sale2).

’) J. de Hammer, Histoire de l’Empire ottoman, Paris 1837, tomul 
VI’, pag. 305. „Michel tomba sur les derrières de Sinan, et lui prit 
des hommes et du bétail, .... le pont se trouvant obstrué par les 
trains d’artillerie et les bagages des troupes, Michel le fit briser à 
coups de canon, et mitrailla les ottomans par masses. Ceux-ci je
tèrent les canons et les bagages dans le Danube pour qu’ils ne 
tombassent point entre les mains des vainqueurs. Les Valaques 
taillèrent en pièces les troupes auxquelles ils avaient ainsi coupé 
le passage du fleuve, et anéantirent l’élité des adindjis, qui ne se 
relevèrent jamais du coup fatal que Michel leur porta en cette oc
casion. Celui-ci canona et assaillit pendant trois jours Djurdjevo, 
qu’il livra aux flammes et dont il massacra la garnison (27 Octo
bre 1595).

2) A fost cea din urmă isbândă ce a avut oastea română asupra 
puternicilor vecini de peste Dunăre, până la răsboiul nostru pentru 
independență.
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Turcii au pierdut, în întreg răsboiul, începând 
cu Călugărenii și terminând cu Giurgiul, peste 
20.000 de oameni. Sinan a pierdut la Giurgiu 
și tezaurul de răsboiu pentru plata oștilor.

După o zi de odihnă, armatele biruitoare au 
pornit spre București, fără a lăsa în Giurgiu, 
pe care îl arseră Ungurii, măcar o garnizoană 
cât de mică ')·

Dupâ moartea lui Mihai Vodâ Viteazul.

Cu moartea lui Alihai Vodă se încheie epoca 
strălucită a vitejiilor patriotice. Țările române 
cad sub stăpânirea otomană; Giurgiul devine 
iarăși o cetate de mare însemnătate militară 
pentru Turci, cari stabilesc aci o garnizoană 
puternică și fac întăriri.

După răsvrătirea lui Mihnea al III-lea (Radu), 
care a pus foc Criurgiului (1669), furcii au 
făcut împrejurul orașului un șanț mare de 
apărare, ce s’a păstrat până către jumătatea 
secolului al XlX-lea.

In timpul râsbooelor dintre Ruși și Turci.

In secolul al XVIII-lea Principatele ajung 
în cea mai complectă decădere. Domnia fana- 
rioților a sdruncinat puternic temeliile Statului 
nostru și ne-a făcut să îndurăm suferințe și 
umiliri neauzite. Pe lângă aceste suferințe, 
Țările române au îndurat și greutățile a trei

’) Di Cervia spune că Ungurii i-au dat foc, de fiică să du-î lase 
în oraș de pază.
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lungi rásboaie și ocupațiuni militare, fiind pră
date și pustiite, de învingători, ca și de învinși.

In toamna anului 1768 a început răsboiul 
între Ruși și Turci, terminat cu pacea dela 
Cuciuc-Cainargi (1774), prin care Rusia dobândea 
dreptul de așa zisă protecțiune asupra Țărilor 
române.

Rușii atacă Giurgiul (1770), îl ard cu totul 
și îl pradă, lără a putea lua cetățuia din in
sulă, care a fost cucerită în anul următor 
(Februarie 1771) de generalul Olitz.

Turcii reiau orașul în luna Alai, silind pe 
Ruși să se retragă, dar la sfârșitul lui Octombrie, 
Giurgiul revine în stăpânirea Rușilor, cari 
încep să facă întăriri pe mal, lângă Dunăre.

Frecând dintr’o mâna· într’alta, în anii 1772 
și 1773, orașul îndură suferințele ce îi cauzează 
luptele dintre armatele ce se răsboiau.

După încheierea păcii (1774)» Turcii desă
vârșesc lucrările de fortificare a orașului 
începute de Ruși.

Noul răsboi, început de Ruși la 1788, care 
a adus asupra Principatului Alunteniei cârmuirea 
austriacă a Prințului de Coburg, s’a terminat 
prin, pacea dela Iași d n 1792 și Țara noastră 
a scăpat de o nouă desmembrare, numai da
torită rivalității dintre Rusia și Austria ]).

La 1806 Rușii încep alt răsboi cu Poarta, 
care ținu șase ani de zile; în tot acest timp

’) După pacea dela 1718, Țara românească a pierdut Oltenia, 
cedată de Turci Austriei — retrocedată la 1739. La 1775 s’a pierdut 
Bucovina.
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țările noastre au avut cârmuire rusească și au 
fost stoarse de liberatori, mai rău ca de Turci.

Trupele rusești, comandate de generalul Milo- 
radovici, au fost înfrânte (Aprilie 1809) în fața 
Giurgiului, care a căzut în mâna Rușdor, numai 
după ce le-a fost predat, în urma căderii Rus- 
ciucului.

Orașul a suferit foarte mult în tot cursul 
acestui răsboi, — terminat prin pacea dela Bu
curești din 1812, — din cauza luptelor crâncene 
ce s’au dat, atât sub zidurile sale, cât și în 
imediata lui apropiere.

Mișcarea de deșteptare.

Sub influența ideilor de libertate, proclamate 
de marea revoluție franceză, cari frământau 
toată lumea, în Februarie 1821 începe în țară 
mișcarea revoluționară grecească (eterisiă), în
dreptată contra Turcilor.

Alexandru Ipsilanti se pune în fruntea ei, 
sperând să aibă sprijinul Rusiei, dar împăratul 
Alexandru desaprobă mișcarea, care nu reușește.

Pe de altă parte, Tudor Vladimirescu, moș- 
nean din Gorj, răscoală țăranii din Oltenia și, 
în fruntea unei oștiri de peste 5ooo de oameni, 
se îndreaptă spre București, spre a lua în 
mână cârmuirea, luptând pentru „a scăpa po
porul de robie, de jafurile și nedreptățile oblă- 
duitonlor Domni.“ Nevoind a se alătura mișcării 
începută de Ipsilanti, fiindcă Vladimirescu lu
pta și pentru răsturnarea regimului fanariot,
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Tudor este ucis de Greci, oștirea lui se împrăștie 
și revoluția română se sfârșește.

Turcii, pentru a pedepsi pe zavergii lui Ip- 
silanti și spre a restabili ordinea, au trimis 
oaste în țară, care a trecut o parte pela Giur
giu, în luna Mai 1821.

Revoluția dela 1821 a avut ca urmare rein
troducerea domniilor pământene. Turcia, mâni
ată pe Greci, recunoscu Românilor dreptul lor 
străvechiu de a avea Domni pământeni și numi, 
în anul 1822, ca Domnitor în Muntenia, pe 
Grigore Ghica.

Domnitorul Munteniei, sprijinindu-se pe par
tidul național, se puse la lucru cu toată inima; 
el căută a ușura dările, a înfrâna pe slujbașii 
jeluitori, numi un comitet cu însărcinarea de a 
întocmi regulamentul de reforme, prevăzut de 
Convențiunea dela Akerman (7 Octombrie 1826), 
dar boerii, cari nu admiteau să-și piardă privi
legiile de cari se bucurau, începură, după ve
chiul obicei, a țese intrigi, urmărind isgonirea lui.

Declarându-se răsboiul dintre Ruși și Turci, 
în 1829, Domnitorul fu nevoit să fugă în fața 
invaziunii rusești.

Răsboiul înainte mergător liberării Giurgiului

In anul 1828, Rușii încep răsboiul contra 
Turcilor, ca de obicei, prin ocuparea Principa
telor române. Armatele rusești trec Prutul, ocupă 
Iașii și Bucureștii, înconjoară cetatea Brăilii, 
pe care o cuceresc, după un asediu de o lună
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de zile, cam pela începutul lunii Alai 1828 *),  
trec Dunărea, fără a întâmpina vreo împotrivire 
și încearcă să cucerească cetățile Silistra, Șumla 
și Varna.

Turcii opun însă o rezistență îndârjită. Varna 
este cucerită cu mare greutate, dar Șumla și 
Silistra rezistă puternic.

Venirea iernii pune capăt luptelor. Rușii se 
pregătesc în timpul iernii, mai aduc trupe noui, 
iar în primăvara anului 1829 trec iarăși Du
nărea, cuceresc Silistra, trec prin surprindere 
Balcanii și înaintează până la Adrianopol, unde 
dictează pacea Turcilor învinși, în Septem
brie 1829.

La tratatul de pace din Adrianopol s’a adăo- 
gat o convenție separată asupra Alunteniei și 
Aloldovei.

Poarta cedează posesiunile sale (raielele) depe 
malul stâng al Dunării.

Se dă voe Principatelor a înființa cordoane 
sanitare și carantine dealungul Dunării, precum 
și a întreține un număr de păzitori armați pen
tru aceste servicii și pentru menținerea ordinii 
în orașe și la sate.

Se statornicește ca Domnitorii țărilor române 
să fie aleși pe viață, iar înalta Poartă se leagă 
în mod solemn a confirma regulamentele ad
ministrative ce vor fi făcute după dorința ex
primată prin Adunările celor mai notabili lo-

9 Lângă Giurgiu, la Slobozia, s’a dat o luptă între Ruși și Turci 
(2 luni» 1828), dar Turcii, fiind bătuți, au fost nevoiți a trece înapoi 
peste Dunăre.
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cuitori ai Țării, pentru organizarea interioară 
a celor două Provincii.

Prin acest tratat, Principatele treceau sub 
protectoratul Rusiei, cu Turcia ne mai păstrând 
alte legături decât plata unui tribut anual și în
vestitura ce trebuia să primească Domnitorii.

Deși Rușii voiau să treacă drept liberatori 
ai Țărilor române, — spune Al. D. Xenopol9, 
prefăcându-se că ne iubesc și apără creștină
tatea contra păgânismului, totuși Românii în
cepuse a-i cunoaște în adevărata lor fire și a 
vedea într’înșii niște asupritori, cel puțin tot 
atât de barbari, cruzi și neomenoși, ca și Turcii.

Venirea Generalului Kisseleff.

Oștirile. Țarului, cât au stat în țară, au pus
tiit-o în mod îngrozitor. însuși generalul Kisse
leff, căruia i se încredințase frumoasa și greaua 
sarcină de a reorganiza Muntenia și Moldova, 
recunoștea starea nenorocită în care se găseau 
cele două țări.

Ciuma, care se încuibase în Muntenia de câți- t 
va am, la începutul răsboiului se răspândise în j 
amândouă Principatele. Necesitatea măsurilor 
de carantină, izolarea orașelor și satelor, în- 
greuiau mijloacele de trai, împedicând aducerea 
proviziilor de hrană dela un loc la altul. Răul 
se mărea prin boala și moartea vitelor. Trans
porturile militare neputându-se face din această 
cauză, s'a început a se rechiziționa provizii dela

’) Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. XI pag. 71.
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locuitori, ceeace a provocat nemulțumiri în po
por, care se găsea într’o mare lipsă, după o re
coltă proastă și aceea pustiită de lăcuste.

Masurile de îndreptare.

Generalul Kisseleff J), spirit larg și liberal, ca
racter hotărât și drept, înzestrat cu o mare pu
tere de muncă, se pune la lucru cu sârguință și 
cu multă bunăvoință.

Mai întâi ia măsuri pentru stârpirea ciumii 
din țară. înființează un cordon sanitar dealun- 
gul Dunării, organizează un serviciu medical, 
desinfectează orașele și satele și în câteva luni 
reușește să învingă boala.

Dar abia scăpase țara de ciumă și se ivește 
holera, adusă din Rusia ; boala face numeroase 
victime și bagă groaza în populațiune. Mulți 
medici mor, alții fug. Kisseleff', însă, prin măsuri 
înțelepte și severe, reușește să biruiască și a- 
această epidemie.

Dar tot nu s’a sfârșit cu nenorocirile; vine 
seceta. Kisseleff împarte locuitorilor făină din 
rezervele armatii, iar în anul următor, fiind re
coltă frumoasă, se folosește de această împre-

') Contele Pavel Dimitrievici Kisseleff se născuse la Moscova, în 
anul 1788. După terminarea cursurilor școalei de cădeți, a luat parte 
la mai multe bătălii, unde s’a distins. La 1814 Țarul Alexandru I l’a 
atașat statului său major și l’a făcut general. El a fost numit, în 
1829, de Țarul Nicolae, guvernator general al Principatelor, func
țiune pe care a ocupat-o până la 1834. Reîntors în Rusia, a fost 
numit ministru al domeniilor Imperiale, apoi Director al cancelariei 
Țarului. Ambasador la Paris în 1856, s’a retras în 1862 în viața privată 
și a murit in anul 1863.
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jurare, ca să înființeze rezerve (pătulele de re
zervă), pentru cazuri de secetă și lipsuri.

„Oricâte nedreptăți am ii suferit dela Ruși, 
— spune Al. D. Xenopol, — istoria nu va putea

Generalul Kisseleff

decât să recunoască, nu numai faptele, dar mai 
mult încă scopurile cele bune pe cari Kisseleff 
le-a avut față cu poporul român“.

Regulamentul organic.

înainte de sosirea lui Kisseleff, Rușii luaseră 
în mână cârmuirea, alcătuind două comisiuni, 
una la București și alta la Iași, cari să facă 
legi noui.
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Kisseleff, venind în țară în Noembrie 1829, 
reia și continuă lucrarea începută, într'o strânsă 
colaborare cu Comitetul special, compus din 
boen Munteni și Moldoveni și la începutul 
lui Aprilie i83o termină proectul de regulament, 
care a fost trimis în Rusia pentru aprobare !).

După ce s’a obținut aprobarea, cu introdu
cerea câtorva modificări, proectul pentru Mun
tenia a fost supus unei adunări obștești de 
revizuire, compusă din boieri, care s’a întrunit 
în Martie 1831, sub președinția generalului 
Kisseleff și a lucrat, sub conducerea lui Min- 
ciaki, până la 16 Mai.

Această adunare plenară a adoptat proectul 
în întregime, cu câteva amendamente.

S’a dat numele de Regulament organic acestor 
legi, confirmate și de Poartă, după cari urma 
să fie guvernate cele două Principate.

Domnitorul, de aci înainte ales pe viață din
tre boerii din țară, trebuia să împartă puterea 
cu o Adunare obștească, zisă ordinară, care se 
compunea, în Muntenia din ^3 membri, ajutați 
fiind de un sfat administrativ, compus din Mi
nistrul de interne, Ministrul de finanțe și Se
cretarul de Stat.

Pentru siguranța țării, s’au pus bazele unei 
miliții naționale* 2), prin formarea unei puteri ar

*) Pentru Muntenia, comisiunea care a lucrat la alcătuirea regu
lamentului a fost compusă din banul Qrigore Băleanu, vornicul 
George Filipescu, logofătul Ștefan Balăceanu și hatmanul Al. Vilara, 
având de secretar pe vornicul Barbu Știrbei.

2) După art. 5 din Regulament: „Tot Românul în vârstă de 20 ani, 
era dator să se scrie intru alcătuirea miliției naționale“, dar boerii, 
privilegiați, nu erau îndatorați la slujbă militară. Ei aveau îusă drep-
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mate, care avea să constituiască sâmburele 
oștirii pământești. S au suprimat vămile interi
oare ce împiedecau negoțul. S’au desființat vor- 
niciile de pripasuri, orânduite cu scopul de a 
stârpi pagubele pricinuite de animale, dar cari 
ajunsese o pacoste pentru bieții plugari. S a 
dat libertate comerțului și navigațiunii pe Du
năre. S a organizat puterea judecătorească, care 
a devenit neatârnată, Domnitorul ne mai având

Dorobanți în uniformă. După Bouquet.

dreptul de judecată. S’a dat națiunii dreptul 
de a vota dări. S’a organizat serviciul sanitar

tul de a fi primiți în grade ofițerești, ca să poată lua leafă. Pos
telnicul, vornicul, dacă voiau să fie militari, fără nici o cunoștință 
specială, deveneau deadreptul coloneii; clucerul intra maior, pa
harnicul căpitan, serdarul parucic, pitarul praporcic, confopistul cadet.

Militarii în Muntenia erau în număr de 4467 și serviciul era de 
șase ani.
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și sau înființat carantine, pentru a se păzi țara 
de ciumă. S au adus îmbunătățiri în ocârmuirea 
închisorilor. S au înființat actele de stare civilă, 
cari sau dat în sarcina preoților. Slujbașii au 
fost declarați răspunzători de faptele lor, etc.

Regulamentul organic a fost întregit prin legi 
votate în anii următori de Adunarea obștească 
ordinară. S a înființat astfel o trupă specială 
de poliție, care a luat numele de dorobanți.

Dorobanții erau întrebuințați pentru urmări
rea și prinderea tâlharilor, executarea pentru 
încasarea birurilor și alte nevoi ale cârmuirii. 
Ei erau în număr de 3o pentru fiecare cârmuire 
și câte io pentru fiecare sub-cârmuire.

Numărul total al dorobanților și căprarilor 
lor se urca în Aluntenia la 447°> cu *8  coman
danți sau tiști; ei făceau serviciu zece zile pe 
lună, afară de „împrejurări extraordinare și în
seninătoare întâmplări“, când trebuia să vie la 
chemare și peste rând.

Acești dorobanți, cari primeau câte zece lei 
pe lună, se luau numai dintre săteni și se plă
teau tot de către săteni, din cutia satelor; dela 
vistierie se plăteau numai tiștii și căprarii, câte 
cinci lei pe lună.

Dorobanțul era dator a sluji trei ani și i se 
impunea să aibă cal, cumpărat și întreținut cu 
cheltuiala lui, iar în timpul slujbii să poarte 
armă și îmbrăcăminte soldățească ').

’) Deși folositoare tutulor locuitorilor și mai cu osebire celor 
avuți, această întocmire a miliției era o sarcină grea și apăsătoare 
numai pentru săteni; boerii nu slujeau în dorobănțime și nici nu o 
plăteau. In Muntenia se plătea, pentru dorobanți, din cutia satelor, 
670.500 lei, iar dela vistierie 48.420 lei.
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S’a mai alcătuit un corp de cordonași și pi
chetași (grăniceri), format de locuitorii de prin 
satele vecine, care avea în sarcina sa paza 
Dunării, precum și a granițelor spre Austria și 
Moldova.

Satele însărcinate cu paza unui punct pe 
Dunăre erau obligate să aibă acolo, în tot mo
mentul, câte patru oameni înarmați și câte doi 
vâșlași, cu hrana și îmbrăcămintea dela dânșii.

Casele de pe margini (pichetele) și luntrile 
trebuincioase erau tot în sarcina satelor.

Slujba era de o săptămână și se făcea cu 
schimbul, Dumineca fiind ziua orânduită pentru 
schimb.

In fiecare punct, pe lângă cei șase oameni, 
se orânduiau un căprar și un soldat din mi
liție, iar hrana acestora era tot în sarcina să
tenilor, cari plăteau câte 20 parale pe zi pentru 
fiecare militar.

In Muntenia erau 78 cordoane; în 17 puncte, 
între cari și Giurgiul, paza se făcea numai de 
miliție.

Punctele mai mici depe graniță și potecile 
de prin munți erau în paza satelor vecine, cari 
trebuia să dea numărul trebuincios de oameni 
numiți poteraș'iJ).

* *
*

Păcatul cel mare al Regulamentului organic a 
fost păstrarea și chiar întărirea privilegiilor

’) 0 sarcină nouă, iarăși numai pentru săteni, cari trebuia să 
slujească fîiră nici o plată și fără să li se dea cel puțin hrana în 
timpul slufbii.
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boerilor și lăsarea a numeroase sarcini numai 
pentru ne-boen.

Generalul Kisseleff a sfătuit, cu multă în
țelepciune, atât pe boerii din comitetele cari 
au alcătuit proectul, cât și pe boerii cari au 
făcut parte din adunările de revizuire, dar nu 
a lost ascultat. El a recunoscut și a declarat, 
prin graiu și prin scris, că boerii liind jude
cători în propria lor cauză, au încălcat drep
turile claselor inferioare și au făcut din ele 
robi, spre a le putea apăsa și mai mult.

Kisseleff a continuat să critice anume ne
drepte dispozițiuni și în urmă, după ce Regula
mentul devenise lege și fusese pus in lucrare, 
chiar sub înțeleaptă sa supraveghere.

Nu putem, însă, trece cu vederea atitudinea 
dreaptă și iubitoare de neam ce au avut boerii 
din partidul național, cari au luptat din toate 
puterile contra tendinții de asuprire a țărănimii. 
In obșteasca adunare a Alunteniei au tost 11 
boen, cari au refuzat să pună semnătura lor 
pe Regulament.



CAPITOLUL IV.

Lucrările de fortificație ale
9

orașului.
9

Primele lucrări de apărare.

Giurgiu], despre răsărit, apus și miazănoapte, 
n a avut nici o lucrare de apărare până în 
anul 1669.

După răsvrătirea lui Alihnea al III-lea (Radu) 
care a pus foc orașului, Turcii I au înconjurat 
cu un șanț de apărare, ce s a păstrat până 
către jumătatea secolului al XlX-lea, ridicând și 
câteva tăbii de pământ, unde așezau tunuri, în 
timp de primejdie.

Șanțul pornea din actuala șosea a Digului, 
trecea prin fața pieții Zimnicii, prin spatele 
bulevardelor Poșta Veche și al Căii-Ferate, 
dealungul stradei Bateriilor, spre Dunăre, până 
la bastionul cel mare sau Tabla mare.

In veacul al XVIII-lea, când s’au văzut 
amenințați de Ruși, cari veneau în Principate 
„ca apărători ai creștinismului", Turcii au săpat 
un al doilea șanț, ce pornea tot dela malul

4
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Dunării, paralel cu cel d’intâiu, până în drep
tul stradei Bateriilor, de unde urma înainte, 
trecând prin curtea depoului comunal, prin 
piața Oinacului, printre cele doua bulevarde, 
Interior și Exterior, eșind lângă biserica Sf. 
Treime, la Dunăre.

întemeierea nouei fortărețe.

In timpul răsboiului început la 1769, după 
ocuparea Giurgiului și cucerirea cetățuiei din 
insulă (1771), Rușii au început a face în oraș, 
lângă Dunăre, lucrări de întărire, cari au fost 
terminate sub Turci, după încheierea păcii dela 
Cuciuc-Cainargi (1774)·

Turcii au construit cazărmi pentru trupe și 
locuințe pentru ofițeri, în apropierea conacului 
Pașii, guvernatorul cetății, magazii pentru pro
vizii, cazemate pentru păstrarea munițiunilor 
de răsboiu; au ridicat împrejur băstioane mo
derne și redane, legate printr’un zid de piatră, 
cu drum acoperit, având palisadă de grinzi de 
stejar, sprijinită de un val de pământ, cu 
glacis, toate aceste lucrări fiind înconjurate, 
despre răsărit, apus și miazănoapte, cu un 
șanț lat și adânc de trei stânjeni — ce se 
putea umple cu apă — peste care se comunica, 
cu locuințele târgoveților, printr’un pod ce se 
ridica.

Despre Dunăre, noua lortăreață era mascată 
printr’o perdea de sălcii.

Francezul Langeron, care a luat parte ca 
general în armata rusească, la răsboiul din
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ι8ο6 —1812, a descris această fortăreață J), pe 
care a vizitat-o în anul 1810, după respingerea 
Turcilor și o considera ca o lucrare modernă, 
prezentând o deosebită însemnătate * 2).

*) Docum. Hurmusiacfii Supl. I. pag. 39.
2) Generalul Langeron se contrazice, însă, fiindcă tot el ne spune 

că fortăreața era foarte mică, că nu avea o mie de pași în circum
ferință și cetățuia din insulă rămânea cea mai tare, deși avea numai 
cinci sute de pași.

Fortăreața.
(Deslușiri la descrierea planului general al cetăfii).

Luptele Austriacilor la Giurgiu.

Generalul Langeron, vorbind despre fortăreața 
din oraș, spune că, cu douăzeci de ani mai 
înainte (1790) prin puterea ei de rezistență, ar 
fi fost hotărîtoare în luptele date de Austriaci, 
.— sub comanda Prințului de Coburg — cari 



— 52 —

au fost înfrânți de Turci și goniți cu rușine 
dela Giurgiu.

Temeinicia acestei afirmații este discutabilă. 
După câte se știu, înfrângerea Austriacilor la 
Giurgiu (8 Iunie 1790), unde au pierdut peste 
șase sute de oameni, având și un general mort, 
s’a datorit mai mult desorganizării armatei și 
proastei conduceri.

In sprijinul versiunii noastre vin și arătările 
cronicarului român. Iată cum descrie Dionisie 
Eclisiarfiul, care a scris Cfironograful Țării româ
nești dela 1764 —1815, înfrângerea Nemților: 
„ . . . Turcii din cetatea Giurgiului, văzând 
pe Nemți negrijulivi și zăbavnici la răsboiu, ei 
sau gătit să-i lovească fără de veste; și așa, 
într’una din zile, Ă/nd oștile nemțești în lagăr a- 
fară pe câmp cu corturile și nepregătiți de răsboiu 
și caii călărimii priponiți la pășune . . . ieșit-au 
Turcii lără de veste din cetate (adică din oraș), 
ca la vreo trei-patru sute și i~au isbit acolo la 
lagăr, unde fiind și Principu, cu toată ofițerimea 
și dând năvală în Nemți, i-au început a secera 
cu săbiile și cu iataganele, ca pe verze și cum
plit îi tăia de rând . . .“

Din descrierea cronicarului rezultă că Aus- 
triacii au fost bătuți pe când se găseau în lagăr, 
pe câmp, afară din oraș, unde au fost atacați 
prin surprindere, de câteva sute de oameni, 
iar nici decum sub zidurile nouei fortărețe.

Se va vedea că cronicarul nostru a fost foarte 
bine informat și, pentru a întări și mai mult 
spusele sale, găsesc necesar să reproduc câteva 
pasagii din lucrarea lui Wifaleben, care făcuse 
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parte din suita Prințului de Coburg, asupra 
luptelor ce s’au dat la Giurgiu, în luna Iunie 
1790, între Turci și Austriac! !).

„S’a obținut prin Potemkin un plan al Giur
giului, după care s’a întocmit planul de luptă“.

Dela început se vede că Austriacii, când 
s’au hotărât să atace Giurgiul, nu aveau un 
plan al lor și l’au cerut generalului rus Potem
kin, numit guvernator general al Principatelor.

„După opinia colonelului Froon, cetatea tre
buia atacată prin partea nord-vestică“.

„Prințul voia să stabilească planul de atac, 
după o prealabilă recunoaștere, în persoană, a 
poziției, ceeace era necesar, cu atât mai mult 
cu cât planul existent al cetății conținea multe nea
devăruri“.

Cu alte cuvinte, nici planul trimis de Ruși 
nu era exact alcătuit, dar nici comandamentul 
nu căzuse de acord asupra planului de atac.

Von Witzleben încearcă să găsească în scrierea 
sa tot felul de pretexte, ca să micșoreze rușinea 
înfrângerii. Dar vom vedea că la urmă va fi 
nevoit el însuși să recunoască „nenorocirea" ce 
au pățit la Giurgiu.

„Lucrările technice ale asediului au fost în
credințate inginerului general Lauer, iar comanda 
artileriei generalului-conte Thurn".

Ca lucrări technice executate, n’au tost, însă, 
altceva decât niște tranșee, mai bine zis câteva

') Prim Fredrich Josias von Cobiirg-Saafeld, Herzog zu Sachsen, 
von A. von Witzleben, 1737—1790. Lucrare tipărită la Berlin in 
anul 1859, voi. I pag. 431 și urm.
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șanțuri de adăpost ce s au săpat în nopțile 
delà 2 — 8 Iunie.

„fYtacuI a durat șapte zde“. Exact este, cum 
spune Eclisiarhul Dionisie în cronica sa, că 
nici nu l’au început. Dar să vedem mai departe.

„Pașa din Giurgiu răspunse cu un puternic 
bombardament contra asediatorilor și în fiecare 
noapte da atacuri, cari, deși erau respinse, pro
duceau totuși întârziere în mersul lucrărilor 
„împrăștiind nesiguranță printre trupele ase
diatoare“.

„Pașa dispuse ca vasele ce îi fusese puse la 
dispoziție delà Rusciuc, să oprească participa
rea vaselor austriace la asediu, așa că Prințul 
se văzu nevoit, pentru a-și apăra vasele sale, 
de forțele mai puternice ale Turcilor, să dispu
nă trimiterea spre est a unei companii și a 
câtorva tunuri, astfel că înaintarea vaselor tur
cești, cari se găseau în spatele unei insule, a 
fost împedecată.”

,,b eldmareșalul, când auzi bombardamentul 
din Giurgiu, se găsea la o jumătate milă depăr
tare de oraș ; era însă prea târziu, fiindcă el găsi 
orașul în mâinile dușmanului și nu vedea nici o 
posibilitate de a repara greșala, printr’o acțiune, 
cu niște truoe demoralizate.”

„Se mulțumi să strângă, într’o poziție bine 
situată, trupele, pentru a putea opune o bună 
rezistență unui eventual atac din partea Tur
cilor“.

„ 1 rupele rămaseră în această poziție până 
a doua zi dimineața. La orele ii, Prințul ordonă 
retragerea și conduse trupele sale, în formație 
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de luptă, la vechiul lagăr dela Frasinestie (Fră- 
tești)

Witzleben arată în cartea sa care a fost nu
mărul răniților și al morților, printre cari se 
găsea și comandantul artileriei, generalul-conte 
von Thurn și încheie astfel :

„Era prima dată când norocul armelor l’a 
părăsit pe Prinț și îi era foarte greu să întoc
mească raportul despre nenorocirea sa dela Giur
giu, el care fusese învățat să trimită la Viena 
numai știri despre fapte victorioase și pline de 
bravură.”

* * *

Pe planul austriac ce însoțește lucrarea lui 
Witzleben, sunt figurate pozițiile trupelor au- 
stnace asediatoare :

Spre nord, la o distanță ca de 2000 pași de 
șanțul exterior de apărare al orașului, era un 
detașament sub comanda Feldmareșalului L. 
von Spleny ; spre nord-est, la o distanță ca de 
1100 pași, era un detașament sub comanda ge
neralului Schmerzing; spre nord, în direcția 
Frățeștilor, la o distanță ca de 2000 de pași, 
ocupau poziții două detașamente sub comanda 
generalilor Gral Auersperg și Prinț Ludwig 
von Coburg ; în spatele acestora, depărtare ca 
de 5—600 pași, era așezată artileria, iar în ur
ma artileriei, la distanță de 2—3oo de pași, 
marele cartier ; cavaleria avea poziție spre

') Plan der unter Commando Seiner Durcfilancht des Herrn Feld- 
Marcfials Prinzen von Sachsen Coburg, den 2-ten luni eroefineten . 
und den 9-ten luni 1 790, aufgehobenen Belagerung der Türkischen 
Festung Gyurgewo.
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nord-est, la spatele trupelor comandate de ge
neralul Schmerzing și la o distanță ca de i5oo 
pași de oraș. !)

Atacul Turcilor s’a făcut în direcția nord-est 
și a găsit trupele austriace nepregătite, caii ca
valeriei fiind la pășune, cum spune cronicarul 
nostru, iar ofițerimea la petrecere. In urma pa
nicii ce s’a produs, Turcii au ajuns până la po
sturile artileriei și aproape de cartierul general 
și așa se explică cum de a căzut mort chiar 
generalul-conte Thurn, comandantul artileriei.

Lupta s’a dat pe terenul, acoperit azi de vii, 
dintre șoseaua București și aceea a Oinacului 
și nu departe de locul unde este fabrica de 
zahăr ,,Danubiana“.

Alte lucrări de fortificație.

După anul 1812, Turcii au pietruit șanțul cel 
mai apropiat de oraș, cu piatră adusă din Bul
garia, dela Pirgos. Tot atunci Giurgiul a fost 
întărit cu un zid de piatră despre Dunăre, care 
pleca dela bastionul cel mare — Tabia mare —, 
trecea pe lângă un alt bastion, cunoscut sub 
numele de Tabia mică, pela Poarta Țarigradului 
— Poarta de fier —, grădina Aleiului, pe lângă 
biserica St. Nicolae, până la locul unde sunt 
cazărmile regimentului io de artilerie. Zidul 
acesta este astăzi aproape în întregime desființat.

După ridicarea pe țărm a nouei fortărețe, care 
fusese înconjurată cu un șanț adânc, al doilea

9 Scara de pe plan este socotită în pași (schritt). 
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șanț înconjurător al orașului a fost lăsat în pă
răsire. Șanțul principal de apărare rămas, a 
fost prelungit, pe malul Dunării, din șoseaua 
Digului și pus în legătură de comunicație cu 
fortăreața.

De asemenea, nu s a mai dat atențiunea din 
trecut nici castelului din insulă, care, la 1829 
era în mare parte ruinat.
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Planul general al cetății.

In anul 1910 am găsit în arhiva Primăriei 
orașului, într’un dosar din i83o, o schiță exe
cutată pe teren, în anul 1829, de ofițerii din 
statul major al generalului Kisseleff, imediat 
după plecarea Turcilor,

Schița, reprodusă în corpul acestei lucrări, la 
pag. 5/, ne reprezintă, cred, cât se poate mai exact, 
cetatea Giurgiului, cu toate întăririle, așa cum 
au fost găsite după încheierea păcii.

Planul rusesc mi-a adus prețioase lămuriri, 
cari mi-au fost de mare folos.

Planul cetății Giurgiului.

Schiță executată in anul 1829 (Decembrie) de ofițerii din 
statul major al Generalului Kisseleff.

A. Fortăreața.
B. Castelul din insală.
C. Intrare pentru provizii.
D. Intrare pentru muncitori.
E. Poarta Brăilii.
F. Poarta Țarigradului.
G. Eșiri spre apă.
H. Eșire din fortăreață.
a. Eșiri secrete.
b. Oepozit de pulbere.
c. Coridor de comunicație.
d. Intrare în șanțul cel mare.
I. 1 urnul ceasornicului și post de observație.
K. Mecet de lemn.
L. Posturi de artilerie.
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Scara (pe planul original)
|-------[------- ’-------1------- 1------- 1 100 sageni.

0,01 cm. egal cu 20 sageni sau stânjeni rusești; stânjenul 
rusesc având 2 m. și 40 cm.

Explicațiuni.

împrejurul orașului, despre apus, miazănoapte 
și răsărit, în spatele șanțului de apărare, erau 
șapte bastioane sau tăbii, unde se așezau tu
nuri numai în timp de răsboiu.

Despre miazăzi,^pe malul Dunării, erau două 
bastioane: Tabia mare (No. 8) și Tabia mică 
(No. 9); la Tabia mare era un post permanent 
de artilerie.

La fiecare din cele nouă bastioane se găsea 
câte un depozit de pulbere.

Despre apus, între bastionul No. 1 și bas
tionul No. 2, era o poartă de intrare în oraș, 
destinată, în timpul Turcilor, pentru intrarea 
carelor cu provizii. După plecarea Turcilor, 
când stradelor principale ale orașului li s’a 
dat numiri rusești, i s’a dat și acestei porți 
numele de Pavlovsfca.

Despre miazănoapte, între bastionul No. zf 
și bastionul No. 5, era o altă poartă, destinată, 
în timpul Turcilor, pentru intrarea muncitorilor; 
acestei porți 1 s’a dat numele de Alexandrovsfca.

Poarta dintre bastionul No. 6 și bastionul 
No. 7, numită, în timpul Turcilor, Poarta Brăilei, 
a luat numele de Mifiailovsila.

Poarta despre miază-zi, spre Dunăre, numită, 
în timpul Turcilor, Poarta Țarigradului, sl rămas 
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cunoscută, până în timpurile noastre, sub nu
mele de Poatta de fier.

In timp de răsboiu, trupele puteau pătrunde 
în*șanțul  cel mare înconjurător de apărare al 
orașului prin patru intrări sau coridoare de 
comunicație, aflate între bastioanele 2— 3,3—4» 
5 — 6 și 7—8, însemnate pe plan cu lit. O; tot 
prin aceste puncte, trupele se puteau retrage 
spre fortăreață, în cazul când tăbiile din linia 
întâia ar fi căzut în mâinile vrăjmașului.

Mai era și o ieșire spre Dunăre, între Tabia 
mare și Tabia mică (8 — 9), însemnată pe plan 
cu lit. a.

Fortăreața avea o ieșire de comunicare cu 
orașul, peste șanțul ei înconjurător, care se 
făcea slujindu-se de un pod mobil ce se ridica 
(G. H.), și mai avea două ieșiri spre Dunăre (g. g), 
precum și alte trei ieșiri secrete, două spre Dunăre 
și alta despre apus (însemnate pe plan cu lit. a).

Trupele din fortăreață intrau în șanțul încon
jurător prin punctul E, iar prin punctul D comuni
cau cu șanțul cel mare înconjurător al orașului.

In interiorul fortăreții erau șase depozite de 
pulbere și munițiuni.

Prin litera I se indică pe plan turnul ceasor
nicului, unde se găsea un post militar statornic 
de observație.

Se mai indică, pe acelaș plan, prin litera K, 
locul unde a fost un mecet de lemn b·

i) După distrugerea prin ardere, de către Ruși (1770) a giamiei, 
aflată pe locul astăzi liber din strada Comerțului, în fața pieții de 
carne, rămânând o singură giamie, aceea din interiorul fortăreții, 
s'a simțit nevoe de o altă casă de rugăciune pentru populațiunea 
turcă aflătoare în oraș și s’a ridicat, pe malul Dunării, între Tabia 
mare și Tabia mică, un mecet de lemn, — biserică turcească mai 
mică decât giamia.



CAPITOLUL V

Cetâțuia din insula.

întemeierea ei.

In dreptul bisericii sf. Nicolae, acolo unde 
apa Camii se unește cu brațul Dunării numit 
Veriga, este și astăzi o mică întindere de pă
mânt, înconjurată pe vremuri de toate părțile de 
apă, ca o insulă1); acolo a existat o cetățuie, care 
a fost dărâmată după terminarea răsboiului 
Ruso-Ture dela 1828-1829 și încheierea păcii 
dela Adrianopol.

In ce timp și de cine a fost întemeiată, nu se 
știe cu preciziune. Părerea, susținută și de La- 
urian că prima ei temelie a fost pusă în timpul 
Romandor, cărora le-a slujit ca un cap de pod 
pe malul stâng al Dunării, în legătură cu Rus- 
ciucul de pe malul drept și cu drumul mare 
ce pornea dela Giurgiu în inima țării, poate fi 
întemeiată.

') După ce s’a construit digul dintre oraș și portul Ramadan, 
această insulă a fost unită cu digul, devenind accesibilă cu piciorul.
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In veacul al XV-lea.

In anul 1445, spre sfârșitul lui Iulie, o expe- 
dițiune cruciadă, trimisă de Filip cel bun, Du
cele Burgundiei și de Papa Eugeniu alIV-lea, 
pornește spre a cuceri cetățile turcești depe 
D unăre, sub comanda lui Valerand de Wavrin.

Cetățuia din insulă.

Cardinalul Veneției, trimisul și împuternicitul 
Papn, făcea și el parte din această expediție *)·  

In țara noastră domnea atunci Vlad V odă 
(Dracul), fiul lui Mircea cel bătrân.

*) In afară de cele opt Cruciade, întreprinse în sec. XI, XII și 
al XIII-lea, în locurile sfinte, creștinii au mai făcut expedițiuni, contra 
Turcilor din Europa, în sec. al XIV și a) XV-lea, dar fără succes.

2) Anciennes Chroniques d'Angleterre, par Jean de Wavrin, seig
neur du Forestel, ediție nouă de d. profesor N. lorga.

Jean de Wavrin, unchiul lui Valerand, într’o 
cronică a timpului-), a istorisit tot ceeace aflase 
delà nepotul său asupra expedițiunii la care 
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luase parte. Amănuntele asupra cetățuiei, asupra 
luptei de cucerire ce s a dat, ca și asupra al
tor fapte petrecute, ce găsim în această carte, 
eu cred că trebue să ne intereseze în mod 
deosebit, cu atât mai mult cu cât nu posedăm 
prea multe scrieri, din acele vremuri, în cari 
să se vorbească despre țara noastră, dar mai 
cu osebire despre orașul Giurgiu.

Cronicarul începe prin a istorisi cum Vlad, 
Domnitorul Țării românești (Velacq.de Vaivod), 
prin înșelăciunea subașului din cetatea Giur
giului, a fost adus în tabăra dela Adrianopol, 
în fața Sultanului Murat al II-lea, care, după 
ce 1 a ospătat și i-a făcut onoruri, l a întemni
țat la Galipoli, unde a fost ținut mai mult timp.

Când cruciații au intrat pe Dunăre (Dunue), 
le-a eșit înainte fiul Domnitorului nostru. însoțit 
de 40—bo monocuri, —un fel de luntri lungi 
și foarte strâmte, făcute dintr’o singură bucată 
de lemn —, pline cu români, a condus pe 
Dunăre corăbiile creștine, până la Giurgiu.

Vlad Vodă, care a dat un prețios sprijin 
acestei expedițiuni, le-a urmărit pe țărm, din 
dreptul Silistrei, pentru a le da, la nevoe, ajutor 
și a le aproviziona cu merinde.

După ce au fost cucerite cetățile Silistra și 
Turtucaia, au pornit împreună spre Giurgiu 
(Georgqe), la asediul castelului din insulă, având 
cu dânșii și trei bombarde Ț

După descrierea făcută de Wavrin, castelul 

*) Mașină de răsboi, întrebuințată în evul mediu pentru a arunca 
cu ea bolovani de piatră. Se făcea la început din lemn tare, apoi 
de fier sau de bronz.

Velacq.de
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din insula Giurgiului era tare și foarte puter
nic.1) Pătrat, în patru laturi mari de zid, avea, 
la cele patru colțuri, turnuri destul de groase, 
tot pătrate; delà castel porneau până în mar
ginea apii două ziduri, cari și ele aveau la 
capete câte un turn întărit. Turnurile, ca și 
zidurile, înalte de 24 picioare (aproape 8 metri) 
erau crenelate, nu aveau ieșiri în partea de 
jos, ci se apărau pe deasupra, delà parapete, 
cari erau de lemn, ca niște balcoane.

') Era natural ca, pe acele vremuri, când asediatorii încercau să 
spargă zidurile cetăților, aruncând pietre cu tunuri făcute din doage 
de lemn, strânse cu cercuri de fier, o zidire de felul acela să fie 
considerată ca tare și foarte puternică.

Asediatorii au încercat să facă o spărtură 
în ziduri, dar nu au reușit.

Din cauza slăbirii temeliei, unul din turnuri 
se depărtase, mai de mult, de zidul de legătură, 
producându-se o crăpătură. Asediatorii, cre
zând că bombarda lor a făcut această ispravă, 
continuau să îndrepteze într’acolo loviturile.

Din nebăgarea lor de seamă, li se părea la 
toți, chiar și Domnitorului nostru, că din ce 
în ce crăpătura se lărgește, dar era numai o 
părere înșelătoare. Pietrele aruncate cu bom
bardele, fund prea moi, se spărgeau în bucăți 
și pulbere, lovindu-se de ziduri, iar cercurile 
bombardelor plesneau.

Un luptător dmtr’o corabie, numit fratele 
llie, fiindcă fusese la Ierusalim, neștiind cum să 
mânuiască bombarda, a rămas cu un braț rupt ; 
un alt luptător a fost omorât.

Wavrin, comandantul expedițiunii, avea un 
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braț de care nu se putea sluji, din cauza unei lovi
turi de piatră ce primise la Turtucaia. Având 
dureri mari, se retrăsese în corabie, încredințând 
comanda ajutorului său Regnault de Comfide.

Dar ceeace nu se putuse cuceri prin bombar
dare, s’a câștigat prin foc. Strângând crăci și 
lemne în niște cărucioare pe patru roate, găsite 
în insulă, ce le-a slujit și ca adăpost, pentru a 
se apropia de cetate, le-au aruncat în șanțul 
înconjurător, umplându-1 și le-au grămădit pe 
lângă ziduri și turnuri, cât au putut mai sus.

Turcii aruncând singuri jeratec, crăcile și 
lemnele au luat foc ; vâlvătaia ce s’a ridicat a 
aprins balcoanele, a cuprins acoperișul de lemn 
al turnurilor și zidurilor și a răbufnit în in
terior.

Dacă Turcii ar fi procedat astfel de la înce
put, poate că ar fi îndepărtat pericolul, vreas
curile arzând pe măsură ce ar fi fost aruncate 
în șanțuri, dar ei au făcut aceasta prea târziu, 
când lemnele și crăcile aduse de asediatori, în 
mare cantitate, fusese ridicate destul de sus, pe 
lângă ziduri.

Garnizoana turcească, ca la vreo trei sute, de 
teamă de a nu fi cuprinsă de foc, s’a ho
tărât a se preda.

Vlad Vodă a primit cu bucurie această știre 
și, după ce a luat ostateci 3o de Turci din cei 
mai de seamă, în cap cu Subașul, a dat ordin 
ca să se stingă focul.

Regnault de Comfide, care ținea loc de co
mandant, continuând bombardamentul și îndrep-

5
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tând lovituri contra acelora cari începuse 
să stingă focul, Vlad se văzu silit să inter
vină.

„Pentru Dumnezeu, îi spuse el lui Regnault, 
lăsați să se stingă focul, ca să nu ardă fortă
reața, care este cea mai tare depe Dunăre și 
face mult rău când se găsește în mâinile Tur
cilor. Când Turcii vor să intre în țara munte
nească, sau în Transilvania, ei trec pe aci cu 
caii și pe puntea castelului intră în Valahia și 
tot pe acolo trec la înapoiere cu cele ce jefuesc 
prin țară.”

Regnault l’a trimis la Cardinal și la Wavrin, 
spunând că el nu poate lua o hotărîre, fără a- 
probarea lor.

Vlad, după ce a spus Cardinalului ceeace îi 
spusese și lui Regnault, a adăogat : „Dacă va 
scăpa și va rămâne întreagă, fiindcă este făcută 
de tatăl meu, numai femeile din țara mea, cu 
furcile lor de tors, sunt în stare să recucerească 
Grecia.” Și mai spunea că : nu era piatră din 
acel castel, care să nu coste pe tatăl său un bulgăre 
de sare.

Cardinalul l’a trimis pe Vlad la Wavrin, care 
era rău bolnav. Acesta i-a răspuns că ceeace va 
hotărî Cardinalul, va aproba și dânsul. Cardi
nalul a dat ordin să se stingă focul.

burcii se pregăteau să părăsească castelul cu 
caii și bagajele, fiindcă, după cum se înțelesese 
cu Domnitorul român, ei trebuia să seretragă, 
cu tot ce aveau, de partea cealaltă a Dunării, 
în țara Bulgariei.
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In timpul acesta, fiul Domnitorului român, ]) 
istorisește cronicarul, se prezintă lui Wavrin și, 
după ce îl salută, îi spune, printr’un tălmaci, 
că are să-i încredințeze un secret : „Tatăl său 
l-a chemat la dânsul și i-a spus că, dacă nu-1 
răsbună contra subașului din casteluldela Giur
giu, nu vrea să-1 mai considere ca fiul său; că acela 
este care l-a trădat Sultanului și l-a băgat în 
închisoare, la Galipoli, unde a fost ținut, multă 
vreme, legat cu lanțuri de picioare; că va trece 
cu două mii de Români, la două leghe depăr
tare de acel loc, îi va ajunge în drum spre Ni- 
copole și îi va ucide pe toți.’’

Wavrin nici nu a aprobat, nici nu a desaprobat.
Turcii, scoțând șelele de pe cai, le-au pus 

într’o luntre, apoi au legat toți caii, coadă de 
coadă, iar pe cel d’intâiu l’au legat de luntre, 
care mergea cu lopeți și așa trecură apa. In- 
tr’alte luntri intrară ceilalți Turci, cu toate ba
gajele. Dar când au trecut prin fața corăbii
lor, s’au uitat la creștini cu un curaj obrasnic 
și hain, ținând arcurile întinse și cu săgețile în 
mâini, voind să arate că sunt gata de luptă, da
că li s’ar face ceva. Și astfel trecură Dunărea 
în Bulgaria.

Când ajunseră pe mal, încălecară pe cai, dar 
nu merseră mult și au fost prinși fără de veste 
de fiul Domnitorului, care îi omorî pe toți câți 
n’au putut scăpa. Prinzând viu pe Subașul care 
trădase pe tatăl său, după cei-a amintit de fapta

') Probabil Mircea, acela care, împreunl cu tatăl său, au fost 
omorîți de Unguri N. ¡orga, notă în lucrarea citată. 
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sa, i-a tăiat capul cu mâna lui. Și după ce au 
desbrăcat pe Turci, i-au așezat, în pielea goală» 
pe marginea Dunării și așa i-au văzut cei din 
corăbii, când au trecut prin dreptul lor.

Castelul din Giurgiu, ne spune cronicarul, du
pă ce a fost cucerit, a fost restituit Domnito
rului român.

In timpul lui Mihai-Vodâ.

Trec o sută cincizeci de ani până să mai vadă 
cetățuia, — ce se găsea de atâta amar de vreme 
în stăpânirea turcească — , oștiri streine sub 
zidurile sale.

In timpul lui A'Iihai Vodă Viteazul, după 
alungarea peste Dunăre a oștilor turcești (28 
Octombrie i5g5), o mică parte din trupele ali
ate urmăritoare au dat asalt castelului din 
insulă 9.

Atacul s’a dat după planul făcut de Silvio 
Piccolomini, comandantul cetei ajutătoare a 
Principelui de Toscana. De data aceasta bom- 
bardieni au reușit să facă o spărtură în zidul 
cetățuiei, care a fost cucerită, după o rezistență 
de două zile.

Episcopul de Cervia, care a fost de față, 
spune că în această luptă nu a căzut nici un 
italian, iar dintre Unguri vreo ^o, loviți de 
tunurile lui Sinan, așezate pe o insulă în mij
locul Dunării, — azi ostrovul Ramadanului.

') Descrierea cetățuiei, făcută de cronicarii timpului, nu diferă 
prea mult de aceea făcută cu o sută cincizeci de ani mai Înainte- 
De o parte și de alta cetățuia avea atunci (1595) câte o curte, în
conjurată de un zid nu tocmii înalt, iir acesta era apărat în interior 
de o întăritură de grinzi, sprijinită de un val de pământ.
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După unele rapoarte, garnizoana din cetățuie 
a avut o mie de soldați, la începutul luptii de 
retragere a Turcilor, dar atunci când s’au predat 
nu au fost mai mulți decât o sută, răspândiți 
prin toate părțile.

După raportul unui olițer toscan, nu s’a 
găsit în cetățuie decât două arcfiebuze !) și un 
tun mic, care, în cele două zile, n’a tras decât 
patru lovituri * 2).

’) Cea mai veche armă de foc, întrebuințată pela mijlocul seco
lului al XV-lea.

2) Dr. Ion Sârbu, Istoria lui Mihai Vodă Viteazul, pag. 344—355.

După descrierea lui Bălcescu,

Nicolae Bălcescu, în frumoasa sa lucrare 
asupra lui Alihai Vodă Viteazul, descrie amă
nunțit, după îsvoare românești și streine, luptele 
delà Călugăreni și delà Giurgiu, precum și lo
calitățile cu împrejurimile lor, dar nu cunoștea 
Călugărenn și nu era bine lămurit nici asupra 
detaliilor topografice delà Giurgiu.

Iată ce scria Bălcescu, din exil, bolnav și 
aproape de moartea sa, unui prieten din țară:

„Alai întâiu vei căpăta o hartă bună a Țării 
românești și a Ardealului, sau și mai multe, 
spre a le confrunta, a le corige una după alta 
și a însemna pe una dintr'însele locurile istorice 
ce nu se vor afla însemnate. Această hartă, 
astfel îndreptată cu numirea locurilor istorice, 
după ce le vei cerceta, îmi va sluji spre a 
face o hartă generală a campaniilor din toată 
vremea lui Alihai Vodă“.
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Iar mai departe, asupra evenimentelor din 
vara anului i5g5:

„A afla care poate să fie lărgimea Dunării 
între Rusciuc și Giurgiu. Despre podul pe 
luntri care făcu Sinan pe Dunăre, spun istoricii 
turci că, fiind în mijlocul râului un ostrov lă
tăreț sădit cu sălcii, duseră podul delà Rusciuc 
acolo în cinci sau șase zile. A afla numele 
acestui ostrov. Delà acest ostrov a venit podul 
la cetățuia Sân Georgiu din insula cea mică, 
care acum e dărâmată. A cerceta dacă insula 
unde sunt ruinele cetățuiei se numește și ea 
Sân Giorgiu, căci unii o numesc Slobozia. Delà 
această insulă, a cărei întindere să mi-o însem
nezi (spun că are numai două jugăre, deux ar
pents) mergea podul la malul nostru, căzând 
într’un loc, unde două râuri se varsă în Dunăre. 
A căuta pe acolo aproape acest loc și numele 
celor două râuri — sau unuia de e unul“.

Asemenea cerea o mulțime de detalii asupra 
Călugărenilor.

In dorința sa de a ne da o lucrare cât mai 
exactă, Bălcescu voia să capete, în mod precis, 
toate aceste științe, cari nu erau bine lămurite 
nici pentru dânsul.

„Irebue a ști, — spunea el în aceeaș scri
soare, — că multe din numirile aduse de istoricii 
streini: Turci, Unguri, Poloni, etc. sunt cam 
greșite sau stricate puțin, de aceea trebuesc 
căutate cele mai apropiate“.

Toate aceste dibuiri și îndoeli din partea 
celor mai de seamă cercetători, ne întăresc și
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mai mult în credința noastră că nici insula, 
nici cetățuia nu au purtat vreun nume și prin 
urmare nici pe acela de Sân Giorgiu sau Sf. 
G/îeorgfie.

In timpul răsboaelor dintre
Ruși și Turci.

După 176 de ani, cetățuia joacă iarăși un 
rol de seamă în răsboiul dintre Ruși și Turci 
(1769—1774)· Rușii, învingând pe Turci, ocupă

Castelul din insulă
(Crochiu îăcut de Ruși, 1829)

Giurgiu], îi dau foc și îl pradă (1770), dar nu 
reușesc a cuceri cetățuia și a înfrânge rezis
tența apărătorilor.

Abia în anul următor (Februarie 1771), gene
ralul Olitz poate lua cetățuia, după predarea 
garnizoanei, în cap cu comandantul ei Soliman 
Pașa.
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Importanța și puterea de 
rezistență a cetățuiei.

Gheneralul francez Langeron, vorbind despre 
cetățuie, pe care a vizitat-o, spunea că era 
foarte tare, iar în anul 1770 Rușii nu au putut 
s’o cucerească, fiindcă fusese formidabil întă
rită de Turci cu 80 de tunuri și 10.000 de 
soldați.

Cu teama de a li învinuit că țin să fac po
lemică cu orice preț, nu mă pot opri de a pune 
la îndoială această afirmațiune, pe care o soco
tesc mult exagerată. Și iată de ce.

Langeron, măsurând castelul din insulă, a 
găsit că avea cinci sute de pași în ocol.

După descrierea făcută în raportul unui 
ofițer toscan și din relațiile date de cronicarii 
ardeleni Iacobinus și Barovius, cari au scris 
despre luptele avute cu Turcii la i5g5 — isvoa- 
re folosite și de Nicolae Bălcescu — , insula pe 
care se afla cetățuia avea o întindere de vreo 
două jugăre — 3200 stânjeni pătrați—, iar cetă
țuia ocupa mai puțin de jumătate din suprafața 
insulii.

Dacă admitem că acestea erau dimensiunile 
insuln și cetățuiei și sunt foarte larg când fac 
aceasta, cine poate concepe, oricât de profan 
ar fi, că Turcii au înghesuit, vreodată, într’o 
insulă de dimensiunile arătate, pentru timp mai 
îndelungat, atâtea mii de soldați și cu atât de 
multe tunuri.

Eu bănuesc că generalul francez a voit să 
se facă plăcut Rușilor, în mijlocul cărora trăia 
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atunci, îndreptățindu-le întrângerde avute în tre
cut și, în scopul acesta, a dat drumul imagina- 
țiunii. Nepricepere, în orice caz, nu poate fi.

Cetățuia din fața Giurgiului a servit Turci
lor, în primele timpuri, ca un punct întărit de 
susținere, în drumul lor de înaintare peste Du
năre, iar mai târziu și ca punct de sprijin pen-

Ruinele cetățuiei.
(după Bouquet) 

Vedere luată în anul 1840

tru acoperirea retragerii oștilor otomane res
pinse și urmărite. Ea nu putea adăposti mai 
mult de o mie-două de luptători, cu misiunea de 
a întârzia pe urmăritori. ')

E adevărat că acum patru veacuri și mai bine

J In interiorul cetățuiei erau: o cazarmă, un depozit de pulbere, 
un mecet și o fântână.
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cetățuia putea fi considerată ca foarte tare, 
dar prin inventarea și folosirea unor mijloace 
mai perfecționate de luptă, ca și pentru ba
terea cetăților, era natural ca puterea ei de 
rezistență să scadă din ce în ce mai mult.

In concluzie, cetățuia din fața Giurgiului, fără 
a-i tăgădui orice importanță, nu a putut însă 
avea însemnătatea exagerată ce i s’a atribuit 
uneori, fiindcă, după cum am văzut, când s’a pus 
stăruință, ea nu a rezistat asediatorilor.

Singurul, poate, care ne redă, în câteva 
cuvinte, o icoană reală, este Valcroissant, un 
francez în slujba turcească (1760 —1774), care 
a vizitat orașul și spune despre cetățuie că : 
,, este un mic castel, ce îl poți da peste cap 
cu o singură lovitură de tun, bine trasă."



CAPITOLUL VI.

îndreptări necesare.
Adevărata situație.

In anul 1920, procurându-mi și cetind inte
resantul memoriu al d-lui N. Docan, asupra 
lucrărilor cartografice despre răsboiul din 1787- 
1791, am găsit indicațiuni prețioase privitoare 
la lupta ce s’a dat la Giurgiu între Austriaci 
și Turci, spre slârșitul secolului al XVIII-lea.

D-l Docan, făcând cercetări în arhiva răs- 
boiului și în biblioteca Fidei-Comisului Impe
rial din Viena, a găsit, între altele, și câteva 
planuri în cari figurează orașul Giurgiu, cu îm
prejurimile. Tot din lucrarea d-lui Docan am 
aflat despre scrierea lui Witzleben și atlasul 
însoțitor.

Rugând atunci pe un prieten din București 
să cerceteze la Academia română, am primit, 
după câtva timp, răspuns că nu a putut da de 
urma niciunuia din acele planuri de cari mă in
teresam și n’a găsit nici scrierea lui Witzleben.

Peste câțiva ani, găsesc reprodus în „Uni
versul Literar", No. 38 din 15 Septembrie 1929,
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un plan al cetății Giurgiu, în timpul răsboiului 
Ruso-Austro-Turc (1788-1791), însoțit de o scur
tă descriere a castelului din insulă și a orașu
lui cu lucrările de fortificație, datorită d-lui 
profesor Mih. Popescu. Se mai reproducea, în 
aceeaș revistă, și o vedere asupra asediului 
cetății din partea Rușilor, la 1771, ce era so
cotită de autor că ar complecta mir unat planul 
austriac.

Planul dat la lumină, care se apropia întru 
câtva de planul, făcut mai târziu, în timpul lui 
Kisseleff, fund unul din cele căutate de mine 
cu câțiva ani mai înainte am cetit cu o curio
zitate abia stăpânită, atât explicațiunile însoți
toare, cât și lămuririle complimentare date de 
d-1 profesor Mih. Popescu. Dar așteptările mele 
nu au fost satisfăcute. Erorile strecurate, cât și 
concluzia la care se ajungea, fiind de natură a 
provoca confuziune, mă obligau să intervin cu 
deslușirile trebuitoare pentru stabilirea adevă
rului. Ne putând face aceasta atunci, găsesc 
acum prilejul s-o fac aci.

Se menționa o unitate de măsură austriacă, 
numită Klaster, pentru a se arăta ce înălțime 
avusese zidurile fortărețn, sau lărgimea și adân
cimea șanțului înconjurător, fără a se indica cu 
ce este echivalentă. Probabil că se confundase 
litera f cu litera nemțească s și a ieșit Klaster, 
în loc de Klafter, măsură egală cu un stânjen.

Mai departe, ni se spunea că orașul ar fi 
fost așezat împrejurul ultimii întărituri. Eroare; 
orașul era așezat împrejurul fortăreții, nu îm
prejurul ultimii întărituri, fiindcă și orașul era 
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apărat prin șapte forturi înaintate, — afară de 
cele două așezate pe malul Dunării, — având 
în fața lor un șanț adânc înconjurător.

Ne mai spunea că în acea vreme casele din 
oraș erau de lemn, acoperite cu țiglă·. în reali
tate, la Giurgiu, ca și aiurea, Turcii obișnuiau 
a clădi case în paiantă, cari erau construcții cu

Asediul cetății din partea Rușilor la 1771

pereți de zid de cărămidă sau piatră, sprijiniți 
pe un schelet de lemn, — cuvântul turcesc pa
iantă însemnează sprijin. Alai toate casele se a- 
copereau cu olane. La Giurgiu și astăzi se mai 
clădesc case în paiantă și se învelesc cu olane; 
țigla este de întrebuințare foarte recentă în lo
calitate.

Și mai departe, ni se spunea că dela Giur
giu plecau trei drumuri în interiorul țării: unul 
care conducea la Slobozia, altul la Pitești și 
cel de al treilea la București și Odivoaia. Altă 
eroare; cel de al treilea drum, spre București, 
nu putea trece pela Odivoaia, sat care este si-
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tuat în direcție opusă, pe drumul· ce merge la 
Alexandria, în județul Teleorman.

In sfârșit, pentru a ni se arăta cum se pre
zenta cetatea Giurgiului, a fost reprodusă ve
derea înfățișând atacul Rușilor dela 1771, adăo- 
gându-se : „Deși mică cetatea, totuși observăm 
că era foarte puternică, ea constând doar (?) 
din întărituri și moschee, iar din dealul pe care 
era așezată, predomina împrejurimile. Vederea 
aceasta complectează minunat planul ridicat în 
figura I-a“, — adică planul austriac.

Iată ceeace a mărit și mai mult confuziunea : 
In 1770-1771, cetatea care a dat de lucru Ru
șilor a fost aceea din insulă, pe când în anul 
1790, cetatea care a preocupat atențiunea Aus- 
triacilor a fost aceea întemeiată de Turci după 
anul 1774 Și era situată pe malul stâng al 
Dunării, în oraș.

Vederea reprodusă în pag. 77 după o stampă 
ce se găsește la Academia română, a fost 
executată din imaginațiunea autorului ei, e 
foarte departe de realitate, iar dealul de unde 
predomina fortăreața, a existat numai în închi
puirea desenatorului.

Giurgiul fiind în acea vreme cetate tur
cească, autorul vederii a găsit de cuviință s-o 
împodobească cu mai multe turnuri și turnu
lețe, — având în vârf semiluna otomană — , 
ce ar semăna unele, e drept, cu niște minarete 
de moschee '). Aceasta l-a îndreptățit pe d-1

’) Un călător englez, care a trecut pela Giurgiu, înainte de 1828, 
vorbind despre fortăreața de pe țărm, spune că avea așezate pe 



— 79 -

profesor Mih. Popescu să creadă că cetatea 
(fortăreața de pe țărm), avea „tot atâtea mos
chee, câte întărituri". Se știe însă precis că în 
interiorul fortăreții a existat o singură giamie, 
care a fost transformată, după 1829, în biserică 
creștinească (biserica Sf. Nicolae).

Prin urmare, vederea reprodusă, departe de a 
„complecta minunat" planul cetății, ridicat de 
ofițerii austriaci, nu are nici o legătură cu aces
ta, denaturează realitatea și nu prezintă altă 
însemnătate decât ca o curiozitate a timpului.

Dar din descrierea despre care vorbii, ră
măsesem și cu o nedumerire. Ni se mai spunea 
că „orașul Giurgiu se întindea delà malul Du
nării, până la fortul Soliman.“

Nu puteam să-mi dau seamă unde fusese acel 
fort Soliman, fiindcă până atunci nu găsisem 
nicăeri pomenindu-se această numire.

De curând, însă, având fericita ocaziune de 
a găsi la Academia română, atât lucrarea 
lui Witzleben asupra răsboiului Ruso-Austro- 
Turc, cât și planul însoțitor ce mă interesa, 
am constatat că, și în această privință, se fă
cuse o îndoită eroare ; în planul austriac e- 
roare de nume, trecându-se Soliman, în loc de 
Selima, cum i se zicea unui mic sat din cuprinsul 
raielii, situat ca la vre-o mie de metri depăr
tare de oraș ; eroare din partea d-lui profesor 

ziduri niște gherete (pentru adăpostirea sentinelelor), ce semă
nau cu minaretele de moschee. R. Walsfi. Voyage en Turquie.

Probabil că aceste gherete sunt înfățișate in vederea delà 1771, 
pe cari desenatorul le-a zărit din depărtare, deși este mult mai 
sigur că lucrarea a fost executată, mai târziu, din imaginație, după 
descrierea făcută de alții.
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Mih. Popescu, care a crezut că Soliman a fost 
un fort, când chiar din planul austriac se vede 
bine că a fost un sat])·

Cunoștințele geografice de moi înainte.

G eografia țării noastre era foarte puțin 
cunoscută până în a doua jumătate a șecolului 
al XVIII-lea. In hărțile apărute, conturul 
țărilor române nu corespundea cu cel real; 
distanțele chiar dintre principalele localități nu 
erau exact redate; orașele nu erau așezate la 
locul lor. Nu existau încă lucrări bazate pe 
principii științifice.

Abia spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
încep să apară hărți mai serioase. Chiar harta 
lui Ruhedorf, — care fusese în comandamentul 
militar al Transilvaniei și se folosise fără în
doială de documente cartografice și de infor
mații militare, — hartă apărută în 1788 Ia 
Sibiu, —-are multe inexactități și foarte multe 
lipsuri. Giurgiul, de pildă, pentru a nu mai 
vorbi de alte orașe, este așezat în județul 
Dâmbovița și confundat cu Găeștii.

Nu se cunoștea bine nici cursul Dunării 
dintre Vârciorova și Mare.

Cea d’intâiu lucrare cartografică modernă 
asupra unei părți a Dunării, până la 40 km.

’) Asemenea erori sunt de neînlăturat, când cercetătorul nu a cu
noscut localitatea și s’a slujit numai de isvoare și documente streine. 
Eu am socotit însă că sunt dator să dau toate deslușirile trebuitoare, 
de aceea, să nu mi se ia in nume de rău intențiunea ce am avut 
de a repune lucrurile în adevărata lor situațiune. 
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în sus de Giurgiu, este aceea a generalului și 
conte de Alarsili, unul din cei mai străluciți 
scriitori militari din acea vreme, tipărită la 
1726 și în ediție franceză la 1744·

Harta căpițanului austriac Lauterer, în care 
cursul Dunării, delà Belgrad la mare, este re
dat exact, a apărut abia în 1789.

In timpul răsboiului delà 1769-1778, ofițerii 
austriaci au încercat să alcătuiască o hartă a 
Țărilor române, dar nu au reușit.

După ce Austria a intrat în răsboiul dintre 
Ruși și Turci (1788) și după ocuparea Țării 
românești (1789), statul major austriac a alcă
tuit un număr de hărți de cari avea absolută 
nevoe.

In anul 1790 s’a alcătuit o hartă a regiunii 
Rusciuc-Oltenița-București, cu ambele maluri 
ale Dunării, în cari se arată și mișcările tru
pelor austriace în marșul lor de înaintare. Tot 
atunci s’a început a se lucra harta generală a 
Tării românești. Aceste hărți se făceau însă 
pentru trebuințele armatei și se păstrau în se
cret, ca documente militare Ț

') N. Docan, lucrare citată.

6



CAPITOLUL VII

Orașul cu ulițele și mahalalele.

In timpul stăpânirii turcești.

Câteva uliți neregulate, strâmte, întortochiate, 
nenumărate locuri virane, pline de gunoae și 
bălegar, unde răscoleau câinii, vestiții căini ai 
Giurgiului ; pe alocurea băltoace înverzite ; în 
mijlocul orașului turnul ceasornicului ; împre
jurul acestuia răsfirate cinci-șase sute clădiri 
turcești : case de locuit, prăvălii cu șandra
malele lor adumbritoare, bordee în pământ, 
toate înconjurate cu un șanț de apărare, peste 
care se intra prin trei porți, în afară de poarta 
cea mare de fier despre Dunăre.

Lângă Dunăre, în interiorul fortăreții, co
nacul Pașii, guvernatorul militar al cetății, 
locuințele ofițerești și ale autorităților civile, 
cazărmile, cazematele cu munițiuni de răsboiu, 
magaziile pentru proviziile trupelor, o giamie, 
toate apărate de tăbii și redane, înconjurate 
despre răsărit, apus și miazănoapte eu un 
șanț adânc, ce se putea umple cu apă, peste 
care se comunica cu locuințele târgoveților, 
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printr’un pod ce se ridica ; iată cum se pre
zenta Giurgiul acum o sută de ani și mai bine, 
așa cum se găsea în timpul ocupațiunii otomane.

Despre un plan al orașului în acel timp nu 
se poate vorbi. In actele vechi de proprietate 
ale locuitorilor, toate scrise în turcește, pre
cum și în alte acte publice sau particulare ce 
ne-au căzut în mână, am găsit menționate 
următoarele ulițe :

Ulița mare, care ducea spre poarta de miază
noapte a orașului, de unde se urma drumul spre 
București, prin Frățești ;

Ulița târgului, care ducea spre Șadârvan și Piața 
orașului, unde erau măcelăriile, pescăriile, bru
tăriile, până la poarta de răsărit a orașului, 
de unde se urma un alt drum spre București, 
drumul Olacului, prin Oinac ;

Ulița Selimii și Ulița Mustafiții, cari duceau în 
direcțiunea micilor sate cu aceleași nume, așe
zate în afară de oraș, în cuprinsul raielii ;

Ulița bisericii creștinești, pe lângă actuala bi
serică catedrală „Adormirea Alaicii Domnului" ;

Ulița cetății, care ducea spre fortăreață și 
spre cetățuia din insulă ;

Piața giamiei, care era pe locul din dreptul 
bisericii Sf. Gheorghe ;

Ulița Țarigradului, care ducea spre poarta de 
fier a cetății ;

Ulița Dunării, pe unde trece și astăzi strada 
cu acelaș nume.

Pentru orientarea și stabilirea pozițiunilor, 
serveau de obiceiu proprietatea unui târgoveț 
cunoscut: o casă, o prăvălie, o cârciumă.
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„Pe ulița târgului, pe lângă casele lui Mus- 
tafa Aga, biserica are 3g prăvălii, până la 
cârciuma lui Papazoglu ; pe de altă parte, pe 
lângă casele lui Bulbuioglu, are niște locuri 
virane, iar pe lângă prăvălia lui Arnăut Pașa 
are un loc viran și patru prăvălii...“ 1).

Cum am spus, ulițele erau neregulate, întor- 
tochiate, fiecare clădind cum găsea de cuviință, 
fără a păstra vreo aliniere.

Cetate turcească timp de peste patru sute 
de ani, cu scurte întreruperi, Giurgiul începe 
a se întemeia, ca oraș românesc, abia după 
încheierea răsboiului dintre Ruși și Turci, prin 
pacea delà Adrianopol din 182g.

Pupa retragerea Turcilor.

După tratatul delà Adrianopol, — în partea 
care privea Țările române—,nu se mai putea pă
stra nici un punct întărit și nu se mai îngăduia 
nici o așezare de supuși musulmani pe malul 
stâng al Dunării. Giurgiul fu astfel redat în 
stăpânirea Munteniei.

Generalul Kisseleff dă ordin să se distrugă 
cetățuia din insulă; să se desființeze zidurile 
și toate lucrările de apărare ale fortăreții de 
pe mal, unde fusese reședința guvernatorului, 
autoritățile militare și civile ; să se astupe 
șanțurile din interiorul și din jurul orașului, 
lăsându-se în ființă numai zidul despre Dunăre.

>) Dintr’o carte de judecată a Cadiului din Giurgiu din 1812, 
privitoare la proprietățile bisericii creștine „Adormirea Maicii 
Domnului".
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Locuitorii Turci începură a părăsi Giurgiul, 
vânzând proprietățile pe prețuri de nimic, 
pentru a trece pe malul drept, la Rusciuc și 
mai departe, împreună cu Pașa, Cadiul și cei
lalți slujbași împărătești.

Stabilirea și alinierea nouilor ulițe, 
Nouile numiri.

Regulamentul organic, care a fost introdus 
ca lege în Aluntenia în Iulie 1831, prevedea, 
între alte bune orândueli și măsurile de luat pen
tru ocârmuirea orașelor și îmbunătățirea stării 
lor, prin alinierea, pavarea și iluminarea uli
țelor.

Generalul Kisseleff înființase mai înainte un 
comitet de construcție pentru îmbunătățirile 
de adus și înfrumusețarea orașului Giurgiu, 
comitet din care făcea parte și ocârmuitorul 
de pe vremuri al județului Vlașca, Serdarul 
Obedeanu, ') trimețând și un inginer — inginer ul 
Morits. von Ott — care să stabilească alinierea 
ulițelor și planurile clădirilor, după proectul 
alcătuit de polcovnicul rus Nilson.

S’a dat alinierea, pentru a se forma câteva 
ulițe drepte și mai largi, cari să pornească din 
centrul orașului; s’a hotărât vânzarea locurilor 
virane rămase pe seama orașului, cu condițiunea 
ca noun proprietari să clădească într’un timp

*) Serdarul Petrache Obedeanu fusese zapciu la Dolj și vătaf 
de vistierie (1814) Familia sa a avut în proprietate o parte din moșia 
Frățești din apropierea Giurgiului.
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determinat și în anumite condițiuni; s’a dat 
ordine ca „ecaretele vechi, cari nu erau potri
vite planului, să se strice și să se £acă clădiri 
din nou".

Principalelor ulițe proectate s’au dat numiri 
noui. Astfel, uliții care pornea din centrul ora
șului spre fosta giamie i s’a dat numele Nicolae 
(Nicolaevsfcă), după numele Țarului Nicolae și 
tot acelaș nume s’a dat și bisericii creștinești, 
transformată din fosta giamie ;

Uliții mari, astăzi strada Principele Nicolae, 
i s’a dat numele Alexandra (Alexandrovska), după 
numele soției Țarului;

Uliții Târgului (Oinacului) i s’a dat numele 
de Mifiail (Mifîailovslcd), după numele Alarelui 
D uce A'Iihail, fratele Țarului.

Uli ții care ducea spre Poarta de fier (strada 
Portului), i s’a dat numele Constantin (Constan- 
tinovstca), în amintirea fratelui Țarului Cons
tantin, fost vice-rege al Poloniei ;

Pieții centrului, astăzi Piața Carol I, i s’a 
dat numele de Piața Friedericfi, după numele lui 
Friederich AVilhelm al III-lea, tatăl Țarinii 
Alexandra Feodorovna, soția lui Nicolae I;

Uliții care pornea din centrul orașului, astăzi 
Ștefan cel mare, i s’a dat numele de Ulița Feti
de ric fi ·,

Uliț ii fostă București, i s’a dat numele de 
Pavel (Pavlovsfa), după numele Guvernatorului 
Principatelor, contele Pavel Kisseleff.

Ulițele mai mici, cari porneau din cele prin
cipale, și-au păstrat vechile numiri, după felul 
meseriilor sau negoțurilor cari sălășluiau acolo: 
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Ulița boiangiilor, Ulița pescarilor, Ulița tabacilor; 
iar celelalte, cele mai multe, au luat numele 
orășenilor fruntași, cari își aveau locuințele pe 
acele ulițe.

Orașul Giurgiu devine capitala județului 
Vlașca, — timp de patru sute de ani capitala 
fusese la Găești —, iar autoritatea orășenească, 
este încredințată unei dregătorii numită Magistrat, 
compusă din patru membri sau cileni, din cari 
unul era desemnat Președinte.

Executarea proectului de înfrumusețare.

Proectul pentru înfrumusețările ce trebuia fă
cute orașului, alcătuit de Polcovnicul rus Nilson, 
a fost aprobat, întărit, prin ofisul No. 83, din 
8 Ianuarie 1831, al împuternicitului Prezident.

S au luat măsuri, conform proectului, ca să. 
se potrivească și să se îndrepteze maidanele și 
ulițele, întrebuințându-se la această lucrare a- 
restații trimiși la Giurgiu (Octombrie 1831), U- 
lițele să se lărgească și să se paveze cu piatră 
din zidurile și șanțurile cetății, dar sau dat or
dine severe ca „să se stăvilească luarea pietre
lor din zidul cetății despre Dunăre, lăsat ca po
doabă și pentru apărare.

Departamentul Vorniciei din lăuntru (mi
nisterul de interne) aprobă cererea .Magistra
tului orașului „ca reparațiile pavajului din piața 
cea mare și așternerea ulițelor principale cu 
caldarâm de piatră să se facă cu bani din casa 
obștească", dar a obligat și pe locuitori „ca în 
dreptul locuințelor și prăvăliilor să construiască 
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și să repare caldarâmul pe cheltuiala lor, dân- 
dude cu împrumutare din piatra rămasă dela 
dărâmarea zidurilor și'șanțurilor cetății“, piatră 
ce se cuvenea statului.

Pavarea ulițelor.

Lucrările mergeau încet. Abia în anul 1833, 
Magistratul, prin „lista arătătoare de câte lu
cruri se cuvine a se face spre înfrumusețarea 
orașului", trimisă Marei Vornicii din lăuntru, cu 
răspunsul No. 472 din ii Octombrie, prevede 
suma de lei 26.000 „pentru pardoseala cu pia
tră a cinci uliți, în sumă de stânjeni quadrați 
8662, pe lei trei de lucru, afară de piatră", pre
cum și 10.000 lei „pentru o mie cinci sute că
ruțe cu pământ și nisip".

In anul 1833 s’a pavat Ulița boiangiilor și alte 
două ulițe vecine, proprietarii plătind pe meșteri 
și cărăușii cari au cărat pământul, nisipul și piatra.

Clucerul Alexandru Călinescu arată că s’a 
făcut o groapă pe Ulița Constantinovsfca, unde 
șeade cu locuința și cere ca să se astupe „fiind 
o uliță pe unde vin și trec persoane dela Bu
curești și altă parte".

Magistratul intervine (28 Alai 183_{), pentru 
pavarea Uliții Constantinovska.

Departamentul trebilor din lăuntru întreabă 
dacă este prevăzută în proect și ce cheltuială 
s’ar face.

Măsurându-se ulița, s’a găsit că are 1600 
stânjeni pătrați și lucrarea ar costa 9960 lei.

M area Vornicie a aprobat lucrarea, trime 
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țând pentru aceasta un inginer al Statului, „care 
să dea nivelația și arestați cari să ajute la lu
cru", precum și ordin Ocârmuirii județului (Pre
fecturii), ca să strângă care pentru aducerea 
pietni, pământului și nisipului.

La pararea Uliții Constantinovska, executată 
de Dumitru Pietraru, au intrat 1667 care cu 
piatră, plătindu-se câte 3o de parale carul de 
cărat.

Am găsit o cerere către Magistratul orașului 
(1836) a Polcovnicului Grigorc Popovici, care avea 
case pe ulița Alexandrovska, „ca să-i dea voe 
să scoată piatră din șanțurile cetății, spre a 
face caldarâm pe lângă binalele sale, pentru 
trecerea oamenilor cu piciorul, fiindcă din cauza 
multor locuitori cari vin dela țară și fac noroiu 
mare, e anevoie de a umbla cu piciorul pe timp 
de ploae";

In anul 1838, odată cu revenirea primăverii, 
s'a început cu mare activitate așternerea cu pia
tră a ulițelor.

Departamentul Vorniciei din lăuntru a tri
mis un inginer, care să dea nivelația, astfel ca 
scurgerea apelor să se facă în Dunăre.

Inginerul trimis, a constatat însă că scur
gerea nu se poate îndrepta decât spre margi
nile orașului opuse Dunării, cum a rămas până 
în ziua de astăzi.

Ulița Alexandrovska a fost pavată în anul i83g, 
sub supravegherea Magistratului orașului, „pro
prietarii plătind materialele necesare și lucrul 
meșterilor, pe lei 2 și 20 parale stânjenul pă
trat“. Ulița începea din centrul orașului și ținea 
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până în șanțul cetății, în direcția căruia i s’a 
dat scurgerea.

In anul i83g a fost terminat și caldarâmul 
din Piața mare, — lucrare care a costat 1312 lei 
și io parale, — precum și „pardoseala cu pia
tră" a celorlalte ulițe.

Mahalalele orașului.
Orașul Giurgiu era împărțit, delà 1832, în 

două cfartaluri, iar fiecare cfartal în două văp- 
seli ; erau prin urmare patru mahalale sau văp- 
seli: roșie, albastră, galbenă și vei de.

Văpseaua roșie și văpseaua albastră alcătu
iau despărțirea sau cfartalul întâiu, iar văp
seaua galbenă și văpseaua verde formau des
părțirea sau cfartalul al doilea.

Văpselii roșii i se zicea mahalaua Peirescului; 
văpselii albastre i se zicea mahalaua Deliboeri; 
văpseaua galbenă era cunoscută sub numele de 
mahalaua henișorului-, iar văpselii verde i se 
zicea mahalaua Arig-fielescului.



CAPITOLUL VIII.

Nouile clădiri.

Locuințele orașenești.

După hotărârea obșteștii Adunări a Di vanu- 
rilor, comitetul constructor pentru înfrumuse
țarea orașului a făcut publicațiune : „că ori
cine va fi cumpărat case sau prăvălii delà Turci 
să știe că a cumpărat numai nămestiile (binalele), 
iar locurile de sub dânsele sunt ale stăpânirii 
și oricine va voi să aibă locuri, trebue să plă
tească pentru dânsele la comitet, atât cum
părătorii delà Turci, cât și propietarii vechi.“

Pentru locurile ocupate de clădiri s’a plătit 
comitetului câte 12 parale de stânjenul pătrat.

Prețurile cu cari s’au vândut locurile virane 
au variat după poziția aces ora. Locurile din 
centrul orașului s’au vândut mai scump ca toa
te, cu 4 Di stânjenul pătrat și cu condițiune 
ca proprietarii să clădească case cu două caturi 
și într’un timp determinat.

Toți cumpărătorii, ca și proprietarii vechi, 
după ce făceau plata, obțineau bilete de propri
etate. Aceste bilete, scrise în românește și ru-
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sește, se liberau în numele și după porunca lui 
Kisseleff, se întăreau de membrii comitetului
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de construcție, cari puneau semnăturile lor și 
pecetea, apoi se legalizau la Judecătoria jude
țului.
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Bilet de proprietate (sinet), liberat de comi
tetul constructor de înfrumusețare al orașului 
Giurgiu loc iitorului Constantin Băcanu, care 
a cumpărat dela un Turc o prăvălie, în ulița 
principală, pe preț de 270 lei.

Biletul este semnat de membrii comitetului, 
un colonel și un locotenent - colonel Ruși, de

Pecetea comitetului constructor de înfrumusețare.

Serdarul Obedeanu, Prefectul Județului și de 
secretar, praporgicul Golobov și poartă data 
de 7 z\ugușt i83o. (Clișeul din pag. 92).

Legământul proprietarilor.

Proprietarii locurilor din centrul orașului s’au 
legat toți, prin zapise, cu comitetul de înfru
musețare, „ca să plătească pentru locuri câte 
patru lei de stânțenul pătrat și să clădească 
în sorocul hotărât, — până la stârșitul anului 
1835 — clădiri după plan, iar dacă nu vor fi 
următori, să fie pedepsiți, să li se ia locurile 
și cu nămestnle și să fie date în stăpânire ori
cui se va găsi cu râvnă a le construi după plan, 
fără a mai pretenderisi vreo despăgubire pentru 
dânsele “

Am găsit în arhiva primăriei orașului Giurgiu 



— 94 —

mai multe asemenea zapise, din anii i83o și 1831, 
semnate de Constantin Papa Luca, Gheorghiță 
Nicolau (Gogoașe), Starostele A'lihăiță (Cucu- 
mecea), Hagi Chiru Toma, Hristea Brutaru, 
Popa Alarin, Lazăr Popescu, Nicolae Floru, 
Slav Băcanul, Iordan Teodorov, Popa Țane 
Stoian și alții, cari aveau locuri în piața mare.

Vormcia trebilor din lâuntru cere .Magistra
tului, în anul 1832, listă de proprietarii cari nu 
au început să clădească.

Magistratul răspunde că a pus de mai multe 
ori în vedere proprietarilor cari au locuri împre
jurul pieții orașului, ca să înceapă a clădi, ace
știa însă au obiectat că nu au putut găsi cherestea, 
dar că vor începe negreșit în primăvara viitoare.

Odată cu acest răspuns, a trimis Vorniciei 
și listă de cei cari au clădit.

Au clădit Constantin Papa Luca, Dinu Bra- 
șoveanu și Gheorghiță Nicolau. N’au pus în 
lucrare, dar aveau materialul gata: Anastase 
H arisiade, Constantin Gheorghiu, Iane Brutaru, 
Gheorghe Cojocaru, Mihai Stoica, Dancu Bă- 
canu, Hristea Brutaru, Popa Țane și Popa Marin.

Magistratul orașului, cu raportul No. iSOdin 
23 Mai 183^, arată Marii Vornicii că „trei fețe 
aflate în politia (orașul) București și anume : 
Vistierul Nicolae Ionescu, Hristache Gheorghiu 
ot Dobroteasa și Popa Țane Stoian, ot Sf. Gheor
ghe vechiu, având locuri în ocolul pieții mari 
din Giurgiu, nu s’au arătat îndeplinitori contrac
tului încheiat în anul i83o, Decembrie 1 cu 
Comitetul de înfrumusețare al orașului și nici 
nu au pregătit materialurile necesare"
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O lată cu trimiterea acestui raport, Alagis- 
tratul a făcut și invitațiuni personale fiecăruia.

Vistierul Nicolae Ionescu răspunde că nu 
știe să fi semnat un asemenea zapis, dar că se 
va supune hotărârii ce se va lua.

Hristea Gheorghiu promite a clădi până la 
sfârșitul anului 1835, contrariu să i se ia locul.

Văduva Dragna a preotului Țane Stoian dă 
înscris că va veni la Giurgiu și „va pune în 
lucrare clădirea binalii, după planul ce i se va 
da de stăpânire, că matenalurile necesare le-a 
cumpărat mai din vreme".

Văduva Dragna, după ce a clădit un cat, a 
făcut cunoscut că nu mai poate clădi un al 
doilea cat.

Asemenea și alți proprietari din centrul o- 
rașului au cerut să facă binale numai cu un cat.

Vornicia din lăuntru comunică Magistratului 
(23 Iunie i83zj), că nu dă voe, de oarece toți 
s au legat prin zapise ca să clădească cu două 
caturi. ^Magistratul a dat ordin poliției în acest 
sens.

Văduva Dragna reclamă Domnitorului, ară
tând că „s’a împrumutat și a făcut o căscioară 
și prăvălii după plan, dar numai cu un cat, 
din cauză că nu se găsește cherestea; a chel
tuit lei 6000 și mai bine, dar când era să facă 
învelișul, a fost oprită de Magistratul orașului. 
Cere soroc de trei ani, ca să le facă după plan 
și se roagă „a nu i se lua locul din stăpânire, 
având trei copiii nevârstnici și o fată de mă
ritat".
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Domnitorul nu i-a aprobat cererea, punându- 
î-se în vedere ca să termine lucrarea până la 
sfârșitul anului 1835, după plan.

Cei cari construiau prăvălii în ocolul pieții 
celei mari, mai erau obligați să respecte anu
mite dimensiuni. Fiecare despărțitură trebuia 
să aibă cel puțin trei stânjeni lărgime, lungime 
însă cât le va da mâna.

Principalele clădiri ridicate.

Au clădit binale după plan, în centrul orașu
lui, în jurul pieții man: Toma Hagi Chiru, 
arendașul Domeniului Giurgiului — fostul hotel 
Dacia, astăzi „Țăranu"; Popa Marin, socrul 
lui State Anton — astăzi proprietatea N. Da
ponte și Z. Gheorghiu; Lazăr Braț Popa 
Țane ot București — unde a fost cooperativa, 
funcționarilor, proprietatea primăriei orașului, 
astăzi grădină publică ; Polcovnicul Anas- 
tase ot Gostinari; Hristea Brutaru — astăzi 
proprietatea N. Sulică; Gheorghiță Nicolau 
zis Gogoașe; Anastase Harisiade — fostă pro
prietatea d-nei maior Marinescu ; Nicolae 
Floru și alții.

Au construit pe Ulița mare (Alexandrovska): 
Constantin Papa Luca — astăzi proprietatea 
Gr. Marinescu; Bonea Băcanul — proprietatea 
Ilie Ionescu; Mănăilă Cojocarul — fostă pro
prietatea Hagiilor; Marcu Ghețu — proprie
tatea Guțe Daia; Petre Alotroc — și astăzi este 
proprietatea familiei Motroc; logofătul Neagu 
ot Răsuceni — părintele lui Mihalache Răsu-
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ceanu ; Stancu Drăgan — fostă proprietatea 
Petrache Drăgănescu și alții.

Polcovnicul Gfieorÿfie Odivoianu a cerut De
partamentului Vorniciei din lăuntru să i se dea 
voe ca să scoată, cu cheltuiala sa, piatră din 
șanțurile și zidurile cetății, pentru facerea ca
selor — unde este astăzi cazarma pompierilor — 
având gătite toate celelalte materialuri necesare. 
I s’a aprobat cererea (13 Aprilie 1834), cu or
din către Magistrat ca banii prinși să se treacă 
între veniturile Casei obștești.

Slugerul Tomiță Apostoliade, care tusese oprit 
de Polițmaistărul orașului să scoată piatră din 
șanțurile cetății, a reclamat că este împiedecat 
in mersul ridicării clădirii — casa dărâmată 
fostă proprietatea H. Racotă, din strada Școa- 
lei — și a cerut să i se dea piatră și șarampoix).

Sa aprobat (13 August 183/0 a i se libera 
piatra ce avea scoasă, iar restul să o capete din 
insulă, delà cetățuie, fiindcă ceeace a mai rămas 
în șanțuri se va întrebuința pentru pavarea 
ulițelor orașului.

Vormcia a respins cererea de a 1 se vinde 
șarampoi, având ordin din partea lui Kisseleff 
să-i păstreze pentru a se clădi cazarma și tem
nița, „ca să nu se mai facă apoi cheltueli cu 
aducerea altora“.

Orașul era într’o totală prefacere : ulițe supuse 
alinierii, dar neterminate, pline de grămezi de 
piatră și nisip aduse pentru pavare ; clădiri

9 Șarampoii erau niște grinzi pătrate de stejar, cu cari fusese în
grădită fortăreața, servindu-i ca apărare (palisadă) înaintea zidului 
de piatră.

7
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noui în construcție, alături de ziduri ruinate 
sau de curând dărâmate; peste tot o activitate 
înfrigurată, spre a da orașului, ce purtase până 
atunci îmbrăcămintea orientului, o înfățișare 
cât mai civilizată.

Masuri pentru înlăturarea primejdiei de foc.

In ziua de 20 Alartie 1836 a isbucnit în 
mijlocul orașului un foc, arzând mai multe 
prăvălii.

Magistratul intervine pentru trimiterea unui 
arhitect, care să restabilească pe teren semnele 
ce nu- se mai cunoșteau și să supună proprie
tățile alinierii.

Vornicia fiind informată că multe case clă
dite în Piață sunt în paiantă și sobele alăturate 
de paiantă, din care cauză se întâmpla pri
mejdie de foc, scrie Magistratului ca, luând înțe
legere cu Ocârmuirea județului, să revizuiască 
toate casele din Piață, prin arhitectul orașului 
orânduit cu clădirea cazărmii și să îndatoreze 
pe proprietari să dărâme peretele de lângă 
sobă și să-l facă numai de zid. In termen de 
15 zile să se aducă la îndeplinire.

Masuri pentru curățirea orașului.

Giurgiul, ca orice oraș turcesc, nu cunoscuse 
încă starea de curățenie a orașelor civilizate.

Nepavat, gunoaiele zăceau vara pe ulițe, 
răscolite de câini, până venea câte o ploaie,
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când se amestecau bătătorindu-se cu pământul 
înoroiat, iar iarna până le acopereau zăpezile.

Rău deprinși, lăsați în voia lor, locuitorii 
nici ei nu-și îndeplineau îndatorirea de a îngriji 
fiecare de curățenie în dreptul locuințelor și 
prăvăliilor lor, iar gunoaiele de prin curți, ca 
și bălegarul vitelor, le aruncau pe nenumăratele 
locuri virane din apropierea caselor.

Am găsit o adresă a Magistratului către Poliție, 
prin care se atrăgea atențiunea asupra stării 
de murdărie a orașului și se intervenea pentru 
a se aduce îndreptare : „locuitorii să fie opriți 
de a mai arunca gunoiul în cuprinsul orașului 
și despre marginea Dunării, lângă zidurile ce
tății ; să se curețe toate ulițele și măidanele, 
pline de gunoaie și de bălegar".

Dispozițiile Alagistratului nu se putea aduce 
de Poliția decât în parte la îndeplinire, fiindcă 
numai câțiva cu dare de mână puteau trans
porta cu plată" gunoaiele la fnarginefiar din cei 
săraci numiți', aceia cari aveau, căruțe și vite.

Trebuia să vie câte o ciumă sau holeră, pen
tru a se mai curăți oarecum orașul, dându-se fbc 
grămezilor de gunoaie, rămase necărate prin 
curți și pe măidane. ' x

- Pentru a se curma această stare intolerabilă 
de lucruți, prin Regulamentul organic, după 
Amendamentul aprobat în ședința delà 3 Aprilie 
1831 șa orânduit, ca fiecare orășean să 
plătească o dare oarecare pentru măturatul 

< 4 podurilor, în loc de a se mătura de către chiar
.orășeni, dar la Giurgiu nu s’a pus în aplicare 
această dispozițiune decât foarte târziu.
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Iluminatul.

Iluminatul era inexistent. Luna și stelele 
erau singurele cari învăluiau cu lumina lor, 
în timpul nopților senine, orașul cufundat mai 
mult în întunerec.

Abia în anul 183^ s’au înființat 5o felinare 
cu lumânări de seu, pentru iluminarea Piețu 
și a ulițelor cari plecau din Piață, puse sub 
supravegherea pastvanților.

Magistratul cheltuia cu întreținerea acestor 
felinare i5oo lei pe an.

Serviciul de pază.

In fruntea serviciului de pază al orașului 
se găsea Polițaiul, sau Polițmaistru!, cum 1 se 
zicea, pus sub ordinele Ispravnicului județului.

Polițaiul era ajutat în serviciul său de doi 
ceașnici-pristavi, câte unul de fiecare cfartal și 
de patru epistați, câte unul de fiecare văpsea.

Mai avea cinci dorobanți pe jos și cinci 
călări, ca să se poată „preumbla noaptea în tot 
cuprinsul orașului, pentru străjuire“.

Paza de noapte se făcea de orășeni. Poliția 
alcătuia tablouri pe mahalale de toți aceia 
cari erau îndatorați să facă cu rândul de straje, 
pentru paza târgului, a răspântiilor și a ulițelor.

Cei cu dare de mână puteau să angajeze 
cu plată paznici, cari să facă acest serviciu în 
locul lor.

Am găsit, din anul i83g, un tablou de oa
menii, ce era îndatorată fiecare mahala ca să
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dea de straje, trimis de Poliție Alagistratului 
orașului: mahalaua Petrescului trebuia să dea 
27 4 oameni; mahalaua Nenișorului 153 oameni; 
mahalaua Anghelescului 101 oameni; iar ma
halaua Oehboeri numai 68.

Polițaiul, în afară de paza orașului, avea 
sub îngrijirea sa și temnița, iar mai în urmă i 
sa dat și alte atribuțiuni, între altele aceea 
de a îngriji de curățenia orașului și de starea 
sanitară a fialăduitorilor, fiind îndatorat a ra
portul pe fiecare zi despre cele constatate.



CAPITOLUL IX.

Clădirile publice.

Primele construcții.

Kisseleff s’a îngrijit și de amenajarea clădi
rilor publice și în acest scop dă ordin Magis
tratului orașului 9, să ia măsuri „ca să rânduiască 
casa ce a lost a Pașii spre încăperea orășe
neștii Ocârmuiri, adică Magistratul și Poliția, 
iar comitetul de înfrumusețare al orașului să 
înceapă a face acestei binale cuviinciosul mere- 
met și apoi cheltuelile pentru păstrarea acestei 
zidiri și ținerea în bună stare, să rămână sub 
îngrijirea Magistratului, ca o bina ce este oră
șenească".

Di n ordinul lui Kisseleff se începe a se clădi 
o carantină nouă, pe lângă care se înființează 
și un birt, întreținut din veniturile comitetului 
de înfrumusețare al orașului.

Se dă ordin ca să se întemeieze o cazarmă 
pentru încăperea unei roate de pedestrime și

]) Ordinul Divanului săvârșitor al Valahiei din 6 Februarie 1831.
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jumătate escadron de cavalerie, spre a scăpa 
locuitorii de greutățile cfartirului.

Se iau măsuri, în conformitate cu Regulamen
tul temnițelor, ca să se clădească la Giurgiu 
local nou de temniță.

Miliția naționaia și organizarea ei.

D upă prevederile tratatului delà Adrianopol, 
Otcârmuirea cea din lăuntru a Principatului a 
luat măsuri pentru înființarea unei oștiri, care 
să facă strejuirea granițelor, in legătură cu co
merțul și carantinele, precum și pentru paza 
bunii orândueli și a obșteștii liniști în țară.

Miliția pământească a Principatului Munte
niei era comandată de un Spătar — general in
spector — și se compunea din trupe de infan
terie și cavalerie, împărțite în trei pâlcuri sau 
regimente.

Fiecare polc era compus din două batalioane 
de infanterie și două escadroane de cavalerie.

Polcul se comanda de un polcovnic — colo
nel, — batalionul de un maior și escadronul 
de un căpitan.

Batalionul era alcătuit din patru roate sau 
companii, roata din două plotoane și plotonul 
din șase despărțiri.

Roata se comanda de un căpitan, ajutat de 
8 parucici sau locotenenți, 8 proporției, 16 iun- 
cari și 48 sub-ofițeri.

Escadronul era alcătuit din patru plotoane, 
iar plotonul din patru despărțiri.

Escadronul se comanda de un căpitan, aju
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tat de doi parucici, 4 praporgici, 4 iuncări și 
14 sub-ofițeri.

Batalionul avea în total 586 oameni, iar es- 
cadronul 190 oameni.

Miliția cuprindea, — pedestrime și cavale
rie, — 4666 oameni, osebit șeful miliției și sta
tul său major, în total 46/3 oameni.

Pol curile, batalioanele și escadroanele, rân
duite la cordonul sănătății, erau schimbate în 
fiecare an, după chibzuirea Spătarului

Fiecare batalion și escadron făceau cu rân
dul garnizoană în București.

Trupele trimise la Csiurgiu.

Nouile cazărmi.

Oupă prima repartizare din Martie 1831, s’a 
trimis la Giurgiu roata a doua de infanterie, 
mai puțin jumătate ploton, din polcul I, cu re
ședința în București, sub comanda căpitanului 
Costescu și jumătate din escadronul al dodea 
de cavalerie, sub comanda parucicului Soco- 
lescu.

Trupele au locuit la început în cazărmile tur
cești, cari erau însă ruinate, mai mult în cuar- 
tir pela orășeni, iar după mutarea Magistratu
lui din casele numite „conacul Pașii“, au ocu
pat și această clădire.

Am găsit în arhiva Primăriei un raport al 
Magistratului orașului, din 20 Ianuarie 1832, prin 
care intervenea la Vornicia trebilor din lă- 
untru ca să dea ordin căpitanului Costescu, co-
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mandantul pedestrimii, să ia măsuri pentru paza 
odăilor de lângă conacul Pașii — odăile ha
remului, — unde soldații făceau stricăciuni.

Am mai găsit o adresă a aceleeaș autorități, 
din 8 Decembrie 1833, către Ocârmuirea jude
țului, prin care arată ca militarii escadronului 
de cavalerie, de sub comanda parucicului So- 
colescu, cari locuiau în conacul Pașii, făceau 
stricăciuni la pomenitele case — odăile hare
mului, — și au așezat aproape de biserică, — 
biserica Sf. Nicolae, — fân, care poate aduce 
primejdie de ioc.

Printr’un raport din anul 1834, Magistratul 
face cunoscut Vorniciei că odăile haremului și 
casele dinprejurul bisericii SE Nicolae au că
zut la pământ, iar lemnăria s’a luat de soldați 
și s’a ars.

Planurile cazărmii ce urma să se construiască 
au fost făcute de arhitectul orașului și s’a îna
intat la București, odată cu intervenția, din 
Februarie 1832, a Magistratului, care arăta ne
cesitatea începerii construcțiunii; „pentru împo
dobirea orașului, pentru buna liniște și odihnă 
a ofițerilor și ostașilor, pentru răsuflarea locu
itorilor de cfartirul soldaților“.

Clădirea cazărmii a costat în total 66.499 lei 
și 36 parale; i5.ooo lei s’au strâns dela orășeni, 
iar restul s’a luat din veniturile Magistratului 
și ale comitetului de înfrumusețare al orașului.

Oștirea s’a mutat în nouile cazărmi la 3i De
cembrie 1837. Clădirea avea patru odăi mari, 
pardosite cu scânduri, fiecare odae cu câte trei 
paturi așternute cu rogojini; în trei odăi câte
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opt polițe de scânduri; alte patru odăi, din cari 
două sluțind ca magazii și două bucătării, cu 
cotloane pentru gătitul bucatelor, precum și 
grajd pentru cai !)

Organizarea carantinii.

Noua clădire.

Ca să se păzească Valahia de biciul năpraz- 
nicn boli a ciumii, glăsuește art. 180 al Regu
lamentului pentru carantine, se va așeza pe 
marginea din stânga Dunării, un cordon de să
nătate nestrămutat, alcătuit din trei carantine 
mari, patru de a doua mână și din patru mici 
cantoane pentru schimburi.

La Giurgiu fiind schelă mare, prin care tre
ceau toate mărfurile ce veneau din Țarigrad, 
Adrianopol, dela Cazanlâc și din Bulgaria, 
precum și cele ce veneau prin Varna din alte 
locuri, s’a hotărît a se înființa carantină mare, 
având un director 2), un sub-director, un medic, 
o moașe, un dragoman, care trebuia să știe ro
mânește, turcește și o limbă europeană, un se
cretar, doi cinovnici — funcționari — ai cance
lariei, patru slugi însărcinate cu privigherea că
lătorilor, cu îngrijirea, aerisirea și afumarea oa-

‘) Această clădire, la care se adăogase un etaj, a servit de ca
zarmă Reg. 5 Vlașca de infanterie — Cazarma Carol 1. Astăzi este 
complect distrusă din cauza răsboiului din 1916—1918.

-) Am găsit o adresă a direcțiunii carantinii către Magistrat, sem
nată de Alexandridi, ca director, prin care cerea ca să i se dea, în 
mod provizoriu, cu condiție de a fi restituită în urmă, lemnărie pen
tru așternutul magaziei de mărfuri.
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menilor și lucrurilor, alte douăsprezece slugi la 
magaziile de mărfuri, toate lefurile și cheltuelile 
împreună ridicându-se la z¡6.6oo lei anual.

Călătorii cari intrau în țară erau vizitați de 
medic și trebuia să stea în carantină cel puțin 
patru zile; opt zile când ciuma se ivea dincolo 
de Balcani și șasesprezece zile când bântuia 
dincoace de Balcani.

îmbrăcămintea și bagajele se desinfectau. 
.Mărfurile — stofe, lânuri, bumbacuri, blănuri — 
de asemenea erau reținute, curățite și întinse 
la vânt timp de 16 până la 42 zile.

Ca inspector general al carantinelor din a- 
mândouă Principatele a fost numit un ofițer de
votat Rusiei, generalul Mavros P.

Pentru cei ce intrau în țară, fără a face ca
rantină, Regulamentul prevedea trimiterea la 
ocnă pe toată viața2).

Paza carantinii și a cordonului Dunării o făcea 
miliția. Pentru linia Dunării s’au înființat 18 
caice, având fiecare un comandant și 8 vâslași.

La Giurgiu funcționa un căpitan de port și . 
staționau trei caice.

') Nicolae Mavros, grec de origină, se născuse in Muntenia, pela 
1782. Secretar intim al lui Alexandru Șuțu Vodă (1819), luase parte 
la organizarea mișcării eteriste. Puțin în urmă, intrând în armata 
rusească și luând parte la mai multe campanii, fusese ridicat la gra
dul de general. Reîntors în Muntenia, împreună cu Kisseleff, a fost 
numit inspector general al carantinelor, post în care a funcționat 
până la 1851.

2) Pare îndreptățită părerea că Rușii au căutat a se folosi de în
tocmirea carantinelor, pentru a izola cât se poate mai mult pe Ro
mâni de Turcia și a priveghea orice soiu de corespondență a lor, 
inspectorul putând să cerceteze toate scrisorile ce treceau peste 
Dunăre. A. D. Xenapol, — Istoria Românilor din Dacia Trniană, 
voi. XI, pag. 92.
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Organizarea carantinii dela Giurgiu a fost 
făcută de Polcovnicul rus Ndson, ajutat de 
Iancu Dimancea și de Polcovnicul Nicolae He- 
rișescu, care fusese orânduit cu titlul de dipo- 
tat pe lângă Ndson.

Pe fiecare săptămână, Comitetul carantinelor 
publica, prin Buletinul oficial al statului, starea 
sănătății locuitorilor. Iată unul din aceste co
municate :

„Starea sănătății locuitorilor din amândouă 
Principaturile, precum și în a dreapta parte a 
Dunării, dincoace de Balcanuri, după științele 
primite la Inspecsie până la 21 ale curgătoarei 
luni, este bună. Această știință se face de obște 
cunoscută"

Semnează: General inspector Mavros.

Birtul carantinii și aprovizionarea lui.

Prin ordinul Divanului săvârșitor al Vala- 
hiei către Magistratul orașului Giurgiu -), se 
cerea a se înființa pe lângă carantina nouă, din 
veniturile comitetului de înfrumusețare, un birt 
care să se dea cu închiriere în folosul bisericii 
Sf. Nicolae.

Comitetul carantinelor face cunoscut Divanu
lui că3), după raportul ce a primit dela ca
rantina din Giurgiu, „cinovnicii și trecătorii pă-

’) Comunicatul No. 292 din 25 Octombrie 1845, publicat în Bu
letinul oficial No. 100 din 30 Octombrie,

2) Ordinul No. 733 din Februarie 1831, semnat de Barbu Știrbe’ 
și Mihail Cornescu, dat după predlojenia generalului Kisseleff, cu No- 
263 din luna Ianuarie.

3) Otnoșenia No. 650 din Aprilie 1831.
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timesc strâmtorări de cele trebuincioase ale 
hranei, nefnnd producturi de vânzare“.

Divanul intervine către Președintele Alagis- 
tratului 9, îndatorîndu-1 „a fi cu toată îngrijirea 
ca din partea comitetului orașului să se facă 
lucrarea acestui birt temeinică și fără nici un 
cusur, iar după ce va lua săvârșire și se va în
chiria pe seama bisericii Sf. Nicolae, apoi să 
îndatoreze pe birtașul ce se va orândui, ca să 
fie îndestulat cu toate cele trebuincioase pro
ducturi, spre îndestularea hranei cinovnicilor 
carantinești și celorlați trecători, având și cuh
nie pentru facerea bucatelor și a vinde totdea
una acele producturi după prețurile ce va pune 
Alagistratul într’un exemplar tipărit

Am găsit în arhiva Primăriei orașului că 
Hristu Ion ținea cu chirie, în anul 183/, birtul 
carantinii, pe care îl luase la mezat, cu 1901 
lei anual.

In acelaș an, pela sfârșitul lunii Iunie, to
varășii de drum ai lui Anatol Demidoff, nobilul 
rus, care a trecut prin țara noastră, poposind 
la Giurgiu, spun că agentul vapoarelor austriace 
și totdeodată farmacistul localității, cu care 
sau înțeles bine în italienește, conducându-i la 
birtul carantinii, „au găsit acolo un prânz 
sărăcăcios și aproape turcesc“.

Nu știu dacă birtașul Hristu Ion se apro
viziona cu alimente bune și îndestulătoare, 
după cum avea ordin ; nu știu dacă va fi fost 
sau nu priceput în ale bucătăriei, dar nici că-

1 Ordinul No. 2099 din 9 Aprilie.



— 110 —

lătorii tovarăși de drum ai lui Demidoff, veniți 
din occident, nu erau deprinși cu mâncările 
orientale, turcești, din cari multe au pătruns 
și au rămas până astăzi în bucătăria românească.5*

*) Am găsit in această privință, la punctul 7 din predlojenia ge
neralului Kisseleff din 23 Octombre 1831, către Marele Vornic 
Grigore Filipescu, trimisă în copie Magistratului orașului Giurgiu, 
spre a se aduce la îndeplinire, următoarele : „Luând cunoștință că 
bolnavii arestați, din pușcăria delà Giurgiu, sunt fără nici o căutare * 
doctoricească, eu pun înaintea Vorniciei a porunci doctorului ca- 
rantinii ca negreșit să caute pe acești bolnavi“.

Regulamentul temnițelor.

Prin Regulamentul întocmit și aprobat de 
obșteasca extraordinară Adunare delà 20 Martie 
1831, s’a hotărât înființarea unei temnițe de 
osândă la Giurgiu, pe lângă alte trei, la Bu
curești, Brăda și Craiova, toate având aceeaș 
formă, construite departe de oraș și cu apro
piere de apă, în mijlocul curții, înconjurate 
cu un rând de zid înalt de cel puțin doi stân
jeni, cu uși și porți ferecate cu fier, având două 
despărțituri, una pentru bărbați și alta pentru 
femei.

Arestații erau îndatorați a păstra cea mai 
mare curățenie, fiind supuși zilnic vizitei 
medicale b· 
ff Regulamentul prevedea ca Duminicile și în 
celelalte sărbători, un preot, ales din cei înhă
țați, să dea sfaturi celor vinovați, arătându-le 
mărimea greșalelor, trebuința de a se îndrepta 
și mijloacele de a trăi ca oameni cinstiți.

Pentru a nu sta în trândăvie, vinovății erau
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obligați să muncească: bărbații să facă rogojini, 
mături, funii sau dogărie; iar femeile a face 
ciorapi, sau a coase cămășile arestaților și ale 
lor, sau pe ale ostașilor.

Arestații din temnița dela Giurgiu au lucrat 
și în oraș, la potrivirea și îndreptarea midane- 
lor, la pavarea ulițelor, precum și la dărâma
rea cetățuiei din insulă.

Temnița din Giurgiu a fost la început sub 
îngrijirea Polițaiului orașului b·

In anul 183/ am găsit numit ca inspector pe 
Gheorghe Dimadis.

îngrijitorul temnițelor din tot Principatul 
Munteniei, care se numea înainte Mare Armaș, 
și-a luat, conform Regulamentului, numele de 
Vornic.

Clădirea temniții.

Construcția temniței dela Giurgiu s’a execu
tat de maiorul rus Arcudinski, care luase an
trepriza prin licitație publică.

Din corespondența găsită în arhiva Primă
riei orașului, se constată că autoritățile au tăcut 
toate înlesnirile cu putință antreprenorului, a- 
tât în ce privește procurarea materialului de 
lemnărie, de care se simțea lipsă, cât și a ce-

0 Vor^icia mare a trebilcr din lăuntru comunică Magistratului 
orașului —30 Octombrie 1831 —, sub semnătura lui G. Filipescu, că 
Vornicia temnițelor a hotărât a se meremetisi (îngrădi) curtea tem
niței din Giurgiu, construindu-se și un bordeiu. îngrădirea se va face 
din șarampoii buni, scoși din împrejmuirea cetății. Magistratul, la 
rându-i, încunoștiințează despre aceasta pe Polițaiul orașului depe 
vremuri, Costache Anghelescu.
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lorlalte materiale, dându-i-se voe să ia piatră, 
cât a avut nevoe, din șanțurile cetății; cu 
toate acestea, i-a trebuit trei ani, ca să termine 
lucrarea.

După terminarea construcției (anul i83z[X 
maiorul Acudinski arată că a suferit pagube 
și cere să fie despăgubit.

Vornicia temnițelor la satisfăcut, acordân- 
du-i 7000 lei din venitul sfatului administrativ 
orășenesc.



CAPITOLUL X

Regulamentul orășenesc

Dregâtoria Magistratului.

Divanul săvârșitor al Valahiei trimite Ia 9 
Martie 1831, spre știință, Magistratului orașu
lui, obștescul așezământ întocmit pentru Giur
giu de către obșteasca Adunare a Divanurilor, 
întărit de către deplin împuternicitul Președinte, 
generalul Kisseleff.

Pentru Giurgiu s’a întocmit un Regulament 
special.

După acest Regulament sfatul orășenesc a 
luat numele de Magistrat și se compunea din 
patru membri, dintre cari se orânduia unul ca 
Președinte.

Membrii statului erau aleși pe termen de 
un an, de către deputății orașului.

Deputății erau aleși de mahalagii lor, pe 
termen de trei ani (art. 7).

Dreptul de a alege și a fi ales la Giurgiu 
era, fără deosebire, dat la toți aceia cari aveau 
nămestii, adică o proprietate clădită, cât de mică.

8
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Conform art. 8, în cursul lunii Iulie trebuia 
să se întocmească toile de alegători, deosebit 
pentru fiecare mahala ; în August se primeau 
reclamațiunde, iar la începutul lui Septembrie 
se săvârșea alegerea deputaților, sub priveghe
rea preoților.

La începutul lui Octombrie (art. io), se făcea 
în presustvia (pretoriul) Magistratului, alegerea 
mădularilor sfatului orășenesc.

Tot atunci deputății alegeau, din sânul lor, co- 
misiunea care să verifice socotelile de peste an 
ale sfatului (art. 20 — 22); în luna Octombrie se 
făcea verificarea, luând parte Cârmuitorul ju
dețului și Președintele judecătoriei, apoi se 
încheiau socotelile de venituri și cheltueh ale 
Magistratului și se trimeteau Marei Vornicii, 
împreună cu proectul de buget pe anul următor.

Primii aleși.

Nouii aleși intrau în funcțiune la începutul 
lui Noembrie, după ce se confirmau de Vor- 
nicia trebilor din lăuntru, iar Președintele se 
întărea de Domnitor.

Deputați ai orașului, aleși de mahalagii, în 
1831, au fost următorii : căminarul Iordache 
Geanolu, polcovnicul Gheorghe Odivoianu, Bo- 
nea Băcanul, Nicolae Floru, Toma Hagi Chiru, 
postelnicul State Toma, Nicolae Ghenu, Ioniță 
starostea, polcovnicul Grigore Popovici, sta
rostele Mihăiță Stoica, State Ștefan, Nicolae 
Gancevici, Ignat Marinovici, Nicolae Birtașu 
și Constantin Mataragibașa.
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Cea d’întâiu dregători e a Alagistratului a fost 
alcătuită astfel: Alexandru Marișewski, pre
ședinte; Constantin Papa Luca, Pavel Zotov 
Cămărașul și Gheorghe Nicolau, zis Gogoașe,

Pecetea Magistratului Giurgiu.

care era și starostele negustorilor, membri sau 
cileni.

Bugetul orașului.

Cel d întâiu buget, pe anul i83i,s’a încheiat, 
atât la venituri, cât și la cheltueli, cu lei 11.677, 
parale 10.

Principalele venituri s’au încasat din vânzarea 
locurilor,— câte 12 parale de stânjenul pătrat — 
din havaetul tutunului și tabacului, din accizul 
vinului și rachiului, din zeciuiala birurilor, pri
mită prin Cârmuirea județului, dela pașapor- 
turile de drum ale locuitorilor, etc.

La cfieltueli : salariile logofeților Alagistratului 
și ale slujbașilor Poliției, facerea parmaclâcului 
la grădina Aleiului, reparații la localul Alagis
tratului și alte cheltueli mărunte.

Socotelile Alagistratului pe 1832 s’au înche
iat la sfârșitul anului, la încasări cu lei 15.277 
și la cheltueli cu lei i2.3g5, parale 20.
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Principalele venituri au provenit din accizu! 
vinului, rachiului, tutunului și tabacului (lei 
7/2Ô), delà fațadele proprietăților (lei 4.628), 
din zeciuiala delà birul capitației plugarilor și 
muncitorilor sălășluitori în oraș (lei 2.024), etc.

La cfieltueli : salariile secretarului, casierului 
și logofeților cancelariei Magistratului ; lefurile 
epistaților Poliției ; datoria Alagistratului din 
anul trecut 1831 (lei 3.916, parale 20); sim
bria rândașului, vătășeilor și alte întâmplătoare 
cheltueli.

Bugetul pe anul 1833, — delà 1 Ianuarie — 
1 Noembrie —, s’a aprobat de Vornicia trebi- 
lor din lăuntru, la venituri cu 27.666 lei și 38 
parale și la cfieltueli cu 7.374 lei și 15 parale, 
cu un excedent de 20.291 lei și 23 parale, 
urmând să se hotărască în cursul anului chel- 
tuelile ce ar fi de făcut !)

Socotelile de veniturile și cheltuehle acestui 
buget s’au încheiat, la sfârșitul anului bugetar, 
la încasări cu 25.98O lei și 22 parale, iar Ia 
cfieltueli cu 19.236 lei Șl 24 parale, rămânând 
în casă un sold de 6.743 lei și 24 parale.

Bugetul delà 1 Noembrie 1833 — 1 Noembrie 
1834 a fost aprobat la venituri cu 24.726 lei și 
33 parale, iar la cfieltueli cu 29 O2Ô lei, rămâ
nând casa Alagistratului datoare cu 4-* 29d lei 
și 7 parale 2)

n) Secretarul Magistratului nemulțumindu-se cu 150 lei salariu 
lunar și demisionând, a îost trimis, delà București, Constantin Di- 
mitriu, care să ocupe această funcțiune. Noului secretar i s’a apro
bat un salariu de 200 lei pe lună.

2) Vornicia mare dă ordin Maglslratului, la 15 Decembrie 1833, 
să încaseze rămășițele pentru plata locui ilor — câte 12 parale de 
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Veniturile, ca și cheltuelile Alagisiratului, 
sunt în creștere pe fiecare an.

Socotelile delà 1 Noembrie 1835 — 1 Noem- 
brie 1836 s’au încheiat, la venituri cu 7-4.004 lei 
și 22 parale, iar la cfieltueli cu 70.943 lei și 13 
parale, rămânând în casă un sold de 3.o6i lei 
și 9 parale.

Alagistratul nu avea voie să cheltuiască un 
ban din casa obștească, fără aprobarea Alarei 
V ornicu.

Am găsit cerută și primită aprobarea pentru 
cumpărarea unui car de fân, necesar cailor 
pompierilor, care costase 20 lei.

Dau aci în copie, ordinu 1 No. 6832 d in 29 
Septembrie 1833, al Departamentului Vorni- 
ciei din lăuntru, semnat de Mihail Cornescu, 
către Alagistratul orașului Giurgiu :

„Dorind stăpânirea a avea întreaga știință 
de toate lucrurile ce ar urma trebuința a se face 
spre îmbunătățirea și înfrumusețarea acelui oraș, 
se scrie acelui Magistrat ca, numai decât după 
primirea acestuia, adunându-se toate mădula
rele Magistratului și unindu-se într’o glăsuire, 
să alcătuiască o listă arătătoare, cu toată des
lușirea, de câte lucruri se cuvine a se face spre 
înfrumusețarea acelui oraș și câți bani s’ar pu
tea cheltui spre a se putea aduce toate acelea 
la îndeplinire. Care listă, întocmindu-se sub 
privigherea cilenilor Adagistratului, să se tri
mită la Vornicie, pe lângă osebit tacrir (raport), 
cât mai în grabă, spre a se lua în băgare de 

stânjenul pătrat —, ca să nu rămână păgubașe casa comunală cu 
suma de lei 3590, parale șase.
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seamă și a se face după dânsa cuviincioasa pu
nere la cale, neîndrăznindu-se acel Magistrat să 
cfieltuiască un ban măcar din casa obștească, fără 
a primi mai întâiu deslegare déla Vornicie“.

Deputății și dregătorii obștii.

Orășenii au ales, în anul 185^, ca deputați 
ai lor, pe următorii fruntași: polcovnicul Gheor
ghe Odivoianu, Toma Hagi Chiru, pitarul Petre 
Servie, polcovnicul Grigore Popovici, Nicolae 
F loru, starostele Alihăiță Stoica (Cucumecea), 
Bonea Băcanul, Constantin C. Alataragi, Ni
colae Nicolau, Vișan Dumitrovici, Nicolae Ion, 
Vencu Stanovici, Sava Dumitru, Dragne Bra- 
șoveanu și Stoian Dănilă.

Au fost aleși, ca deputați ai orașului, în anul 
183/, următorii: postelnicul State Toma, Gheor- 
ghiță Nicolau, State Ion, Scarlat Grigore, Con
stantin Cioacăn, Pancu Adonciu, Iordache Las
car, Alihai Stoica, Dragne Dumitriu, Gheorghe 
H arisiade, polcovnicul Grigore Popovici, Con
stantin Papa Luca, Alarin Popa, Nicolae Ata- 
nastu și Constantin C. Alataragi.

Pitarul Petre Servie, care a urmat după Ale
xandru Alarișew-:ki, a fost desemnat de mai 
multe ori ca Președinte al Alagistratului, până 
în anul i83g, când a fost ales Gheorghe Lascar.

In Octombrie 1840, deputății orașului ur
mând să aleagă pe mădularii Alagistratului, pe 
timp de un an, cu începere dela 1 Noembrie 
următor și voind a realege printre aceștia și pe 
Gheorghe Lascar, acesta, mulțumind deputați-
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lor pentru încrederea ce i-au arătat, i-a rugat 
să aleagă pe altul, „dânsul ne mai putând sluji, 
fiind bătrân și neputincios ca să facă față în
datoririlor slujbii".

Procedându-se la votare, au obținut :
Polco vnicul Grigore Popovici, 14 glasuri; 

Gheorghe Harisiade, 12 ; Constantin Papa Luca, 
11; State Ion, 9; Nicolae Atanasiu, 9 și Pancu 
Alonciu, 9.

Declarându-se balotaj între cei trei din urmă 
și votându-se din nou, au obținut:

Nicolae Atanasiu, 6 glasuri; Pancu Alonciu, 
5 și State Ion, 4.

Nicolae Atanasiu a fost ales al patrulea mă
dular.

S’a intervenit pentru polcovnicul Grigore Po- 
povici ca să fie întărit Președinte.

Eustație Ion, ales Președinte al Alagistratu- 
lui și recomandat prin raportul No. 5427 al 
Departamentului trebilor din năuntru, a fost 
întărit de Domnitorul Gheorghe Bibescu prin 
porunca (decretul) No. 487 din 16 Octom
brie 1844·

Diversele îndatoriri ale Magistratului. 

Dregătona Alagistratului avea în sarcina sa 
nenumărate atribuțiuni, mai ales dacă ținem 
seamă că era vorba de întemeierea unui oraș 
nou, cu alte așezăminte, cu alte îndatoriri, cu 
altfel de viață, peste care adia un vânt de neaș
teptată descătușare, ce de mult nu se cunoscuse.

Buna stare a orașului și a orășenilor, schim-
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barea înfățișării orientale și a obiceiurilor adop
tate dela stăpânitoni de veacuri, îngrijirea de 
bunul traiu obștesc, țărmurirea urâtelor obice
iuri de acaparare și speculă ale negustorilor 
nărăvași, prin măsuri potrivite dar severe, pre
cum și atâtea alte îndatoriri publice, cereau din 
partea dregătorilor vreme, putere de muncă și 
destoinicie.

Am văzut cu cât bun simț a refuzat fostul 
Președinte Gheorghe Lascar să mai primească 
o sarcină, pe care își da bine seama că nu o 
putea duce pe umerii săi, așa cum ar fi tre
buit și ar fi dorit.

*
❖ *

') Al. Marișewski a venit în țâră odată cu armatele rusești, 
după 1806 și a rămas la Giurgiu, ocupându-se cu negustoria. A 
avut mamă moldoveancă di a Basarabia, vorbea foarte bine româ
nește, a fost om de ispravă și ne-a iubit mult țara și orașul. (După 
relațiuni date în anul 19lO de 1. Niculescu-Biliargiu).

R edau aci în întregime scrisoarea lăsată de 
Președintele Magistratului Alexandru Mari- 
șewski, ') care urma să plece în ziua de 3o 
Decembrie 1831 la București, „către dum
nealor cinstiții cileni ai Magistratului orașului 
Giurgiu", fiindcă această scrisoare zugrăvește 
o icoană a timpului:

„Fraților,

„Eu mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, plec 
la București, după cum vă este cunoscut și 
dv. In lipsa mea, dar, sunteți dv. a lucra la 
acest Magistrat, întru toate și pentru toate, 
uniți ca un glas la toate hotărîrile ce veți da



Un consul general strein în călătorie, trecând prin fa|a crucii de piatră delà Călugăreni (1840) 
Desen de Doussault.

După Album Moldo-Valaque.
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pentru orice pricină, având în vederea dv., 
atât proectul, cât și pravila pământului, după 
madelile (cestiunde) ce se vor întâmpla și vă 
rog ca hotărîrile dv. să fie într’o bună unire 
cum și pentru poruncile Stăpânirii .ce vor 
veni la Magistrat, îarăș cu unire să le puneți 
la bună lucrare și săvârșire, făcându-se cunos
cut îndărăt, cu raporturile dv., fără zăbavă.

„Condicile ce era să le iau cu mine, le-am 
lăsat la Magistrat, pentru că nu s’a iscălit 
adunarea ce a fost alaltăeri în Magistrat și la 
aceasta trebue să puneți silința dv.

„Strângeți curelele brutarilor, că iarăș au început 
a scoate pâine neagră și necoaptă.

„Vă las sănătoși și să vă găsesc sănătoși, 
iar în locul meu are să iscălească dumnealui 
Chir Constantin Papa Luca“.

1831, Decembrie 29. (s.s.) Președinte, Al. Marișewschi.

Citind această scrisoare, vezi pe omul dato
riei, cu dor de binele obștesc și preocupat de 
ceeace se va hotărî și săvârși în lipsa sa.

După modul cum își anunța plecarea, se poate 
vedea că o călătorie dela Giurgiu până la Bu
curești nu era tocmai așa de ușoară, în acele 
timpuri, mai cu seamă pe vreme de iarnă, la 
sfârșitul lui Decembrie.

Când recomandă colegilor săi „să strângă 
curelele brutarilor, cari scoteau pâinea neagră 
și necoaptă’1, mă mir cum a scăpat din vedere 
să le scrie și despre lipsa la cântar, fiindcă am 
găsit că brutarul Petcu sin Gheorghe, ce „scosese
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pâine proastă și lipsă la cântar", a fost ștrefuit 
(amendat) de Magistrat cu 5o de lei.

Prin urmare, pâine neagră, necoaptă și lipsă 
la cântar este un cântec al brutardor, cântec 
vechiu, după cum vedem, dar care nici până 
astăzi încă nu s’a demodat.

*
* *

Prețurile așa zise maximale, din timpurile 
noastre, nu este ceva nou. Și acum o sută de 
ani se fixau prețuri de vânzare pentru pâine, 
carne și celelalte alimente și produse necesare 
gospodăriilor obștei.

Am văzut că la 1831 Președintele Magistra
tului orașului avea îndatorirea să fixeze prețu
rile pentru mâncările puse în consumație la 
birtul carantinii.

La fabricarea și punerea în vânzare a pâinii, 
care era, ca și astăzi, în capul listei alimente
lor de primă necesitate, se da o deosebită 
atențiune.

Prețurile de vânzare se schimbau și atunci 
în legătură cu prețul grâului și al făinii și se 
fixau după ce mai întâiu se făcea un cișniu 
cât mai exact, adică socoteala de costul pentru 
brutari al pâinii.

In luna Iunie 183/, prețul pâinii fusese fixat 
la 9 parale „bune" ocaua.

In i83g, prețul făinii ridicându-se, brutarii 
au cerut urcarea prețului și li s’a admis să 
vândă ocaua de pâine cu 18 parale.

La io Aprilie 1840 s’a dat cu contract, 
brutarilor Dumitru Atanasiu, Gheorghe Hristu,
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Iane Dumitnu și Petcu sin Gheorghe dreptul 
de a face pâine pentru îndestularea orașului, 
cu prețul de 18 parale ocaua.

In anul 1836 măcelarii Marcu Ghețu, Angliei 
Ibrăileanu și Vencu Stanovici au luat cu con
tract vânzarea cărnii de vacă, pe preț de 20 
parale ocaua.

In anul 1840 s’a dat cu contract măcelarilor 
Alarcu Ghețu și Anghel Ibrăileanu vânzarea 
cărnii de vacă, cu 26 parale ocaua, iar carnea 
de oaie cu 24 parale.

Pe timp ce trece, prețul cărnii are tendința 
de urcare, fiindcă și prețul vitelor începuse a 
crește.

La 6 Octombrie 1840 s’a aprobat mezatul 
pentru darea în antrepriză a fabricării lumânări
lor de seu, asupra lui Fotin Stavru, fixându- 
se prețul de vânzare la 2 lei și 36 parale ocaua.

*

Iată și lista de prețurile fixate pentru vân
zarea alimentelor de primă necesitate, în orașul 
Giurgiu, în anul 1840, pe lângă cari este trecut 
la urmă și spirtul.

Listă de prețurile politipsite pentru vânzarea 
producturilor în luna Mai 1840

Făina, 100 oca 35 lei
Mălaiul, 100 oca 3o ft

Pâinea, ocaua 22 parale
Carnea de vacă, ocaua 26 >>

Carnea de oaie sau miel 24
Fasolea, 100 oca 35 lei
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Ceapa uscată, ocaua 12 parale
Ceapa verde, legătura 1 para
Zarzavaturile, ocauă 1 2 parale
Sareă pisată 18
Sarea bulgăre 1 0 »
Spirtul, vadra 35 lei

*
* *

Dreptul de a încasa veniturile din accize se da 
cu arendă, prin licitație publică, la particulari.

Am găsit în arhiva Primăriei orașului copia 
unui contract de arendare a veniturilor pro
venite din accizul vinului, rachiului, spirtului, 
tabacului și tutunului străin sau din țară, a- 
probat de Marea Vornicie la io Ianuarie 1840, 
cu începere dela 1 Ianuarie 1840 și pe timp 
de un an, pe suma de 6070 lei.

La 1, 20 și 3o Iulie i8z{5 s’a ținut mezat la 
Mag istrat pentru vinderea (arendarea), pe timp 
de un an, a veniturilor accizurilor, al taxei 
vitelor și al cărților de joc. Ținerea licitației 
s’a publicat, prin îngrijirea Departamentului tre- 
bilor din năuntru, în ,,Buletinul oficial" și 
semnează Marele Vornic Barbu Știrbey')

înființarea grădinii Aleiului.

Intre cele d’întâi înfrumusețări ce s’au adus 
orașului, a fost înființarea unei grădini, ce există 
și astăzi și căreea i s’a zis Alee și în urmă 
Alei, cum i-a rămas numele.

') Ordinul No. 3239 din 25 Iunie 1845, publicat în „Buletinul 
oficial“ No. 62 din 30 Iunie.



126 —

In anul 1831 sau sădit primele două rân
duri de arbori în grădina Aleiului, s’a pus nisip 
și s’a făcut parmaclâc împrejur, — îngrădire de 
lemn zăbrelită.

In anul 1835 s au așezat patru felinare, iar 
în bugetul orașului s’a prevăzut la cheltueli 
suma de lei 46, din care să se cumpere 20 
ocale lumânări de seu pentru felinare.

In anul 1837 s’au făcut șase bănci și s’a aș
ternut din nou grădina cu nisip.

La 5 Aprilie 1840, Ocârmuirea județului 
(Prefectura) a trimis Magistratului orașului 
două sute de tei, pentru a fi sădiți în Alee și 
tot în acel an s’au înființat patru paznici, doi 
de zi și doi de noapte, cari să privegheze plan
tațiile și îngrădirea.



CAPITOLUL XI.

Drumurile de comunicație.
9

In vechime și mai târziu.

Cele d’întâi drumuri de comunicație sau fo
losit în scopul de a se face legătura, la început 
între satele și târgurile mai apropiate, iar în 
urmă și cu cele mai depărtate. Toate erau dru
muri naturale, nepietruite; pe vreme rea, atât 
iarna, cât și vara, ele deveneau aproape imprac
ticabile și atunci deviau pe alocurea din di
recția lor obișnuită ’).

Drumuri șoseluite s’a început a se face foarte 
târziu la noi, abia după i83o.

Negoțul de transit — început după anul i3oo — 
și schimbul de mărluri între anumite părți din 
Europa și Levant, au dat din ce în ce tot mai 
multă viață comerțului în țările române. 
î. Mări urile venite din Transilvania și mai de

1 După ploaie se formau niște băltoace foarte primejdioase, pline 
cu un nămol moale și negricios, unde căruța se scufunda și de abia 
putea fi scoasă, aruncându-se deacurmezișul crăci de arbori. Dru
murile erau întretăiate de văgăuni adânci, râuri smârcoase și va
duri noroioase. Drumuri pustii, mai mult prin păduri; călătorii rari, 
ca și satele prin cari treceau.
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departe din occident, din Galiția și Polonia, 
ajungeau până la Dunăre, la Giurgiu, când nu 
luau drumul Brăilii.

Negustorii sibiem intrau în .Muntenia pela 
1 urnu-Roșu și treceau pela Râmnic; negustorii 
brașoveni intrau pela Bran și treceau prin Ru- 
căr și Dragoslavele.

La Câmpulung era o răscruce de drumuri; 
cei cari o luau spre Târgoviște, vechiu târg 
românesc, se îndreptau, unii spre Giurgiu, alții 
spre Brăila.

Nenumăratele nevoi negutătorești făceau să 
se simtă trebuința de a se înființa noui sate și 
târguri, ce slujeau și ca popasuri pentru oameni, 
ca și pentru vite.

Carele venite din depărtare, cu tot felul de 
mărfuri, se înapoiau dela Giurgiu încărcate cu 
alt e mărfuri sosite din orient și mai ales co
loniale !).

Drumurile nu au slujit numai pentru nevoile 
negoțului; ele au mai fost bătătorite, în decur
sul vremii, și de oștirile Țării, în desele răs- 
boaie ce s au purtat cu neamurile vrăjmașe nă
vălitoare.

Drumuri vechi cunoscute.

Giurgiul era legat prin mai multe drumuri 
cu satele apropiate existente pe vremuri.

Bra un drum, dealungul și pe marginea apei,

i) Atlazuri, mătăsuri, bumbacuri, arniciuri culorate, păr de cămilă, 
postav, tutun, aramă, argint, plumb, chihlibar, untdelemn, zahăr, orez, 
piper, lămâi, smochine, stafide, scorțișoară, etc.
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spre Slobozia, Alalu, Pietroșani, pe unde trece 
actuala șosea, dar acesta slujia numai atunci 
când Dunărea era scăzută. In timpul apelor 
mari și în mod obișnuit, se urma un alt drum,

numit drumul untului, fiindcă pe aici se trans
portau spre cetate produsele nenumăratelor 
turme de oi și vite mari, ce pășteau pe câm
pia Burnazului, pe lunca și în șesurde Vlășcii.

9
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Mai era un drum, zis al Banului !), care trecea 
pe marginea raielii, până la Frățești — Daia, 
dar fiindcă hotarul raielii era împins, din când 
în când, tot mai mult spre interiorul județului 
și traseul acestui drum se schimba după hotar.

Din drumul Banului pornea un drum spre 
Stănești și altul spre Hodivoaia * 2). Drumul din 
urmă, trecând prin Putineiu, făcea legătura cu 
județul vecin al Teleormanului.

0 După numele Banului Teodosie, hotarnicul lui Mircea Vodă 
Ciobanul.

2) Hodivoaia, sat vechiu, folosit pe timpul lui Mircea Vodă cel 
bătrân.

Dm Giurgiu pornea un drum mare, care 
trecea prin satul Turbatu de astăzi, prin Fră
țești, pe alături de padina Șerpătească, prin 
Stoenești, Strâmba, Crânguri, Singureni, Co- 
păcenii i,din Vlașca — dincoace de Argeș, Co- 
păcenii din Ilfov — dincolo de Argeș —, Sin- 
tești, Jilava, spre București.

Se mai putea merge, dela Crânguri spre 
București, prin Singureni, Stănești, Dârăștu de 
astăzi, Măgurele.

Tot acest drum mare, pornind din Stoenești 
și trecând prin Tangâru, pe lângă Ghimpații 
de astăzi, prin Rușii lui Assan, Clejani, Corbi, 
făcea legătura cu Găeștii, unde era capitala 
județului și reședința Cârmuitorului, iar de 
acolo cu Târgoviște și Piteștii.

Atât dela Stoenești, cât și dela Strâmba, se 
putea merge la Călugăreni și de acolo, prin 
Copăceni, se făcea la Sintești legătura cu dru
mul de poștă dintre Giurgiu și București.

Drumul de poștă, între Giurgiu și București,
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de când începuse să funcționeze mai regulat 
acest serviciu, trecea prin Oinac, Frasin, Bă- 
neasa, Pietrele, Gurbanu (Vlad Țepeș), Comana, 
Vidra, Sintești, Jilava și era cunoscut sub 
numele de drumul Olacului.

Drumul dela Giurgiu spre București, exis
tent astăzi, ce trece prin Călugăreni, este mult 
mai nou și s’a dat circulației după anul i83o.

Nu împărtășesc părerea susținută că pe tim
pul lui Alihai Vodă ar ti existat trei drumuri, 
cari porneau din Giurgiu spre București: unul, 
zis al poștei, trecând prin Stănești, Stoenești ; 
altul prin Frățești, Uzunu, Călugăreni și al 
treilea, prin Oinac, Băneasa, Comana ; de a- 
semenea nici părerea că drumul mare al poștei 
ar fi trecut în mod obișnuit prin Stănești *).

In adevăr, satul Stănești era legat prin dru
muri de comunicație, atât cu Giurgiul, cât și 
cu Frățeștii, dar nici situația locului, nici o- 
colul fără de folos, nu puteau atrage pe că
lători ca să treacă pe acolo, în calea ce aveau 
de tăcut spre București.

însemnări istorice.

Cred că aci le este locul și nu sunt de prisos 
câteva deslușiri ce țin să dau asupra unor lo
calități istorice menționate în cuprinsul lucrării 
de față.

Alai întâiu asupra Șerpăt știlor. Despre această

i) Generalul C. /. Brătianu; însemnătatea harței țării pentru is
toria patriei și a neamului.



132 —

localitate se vorbește în timpul lui Mihai Vodă 
și chiar mai înainte.

In anul i55g, după moartea lui Mircea Vodă 
Ciobanul, boerii pribegi, Fugiți în Transilvania 
în timpul domniei acestuia, vin în țară cu oaste 
de peste munți, pentru a se răsboi cu Doamna 
Cfiiajna, soția lui Mircea și fiica lui Petru Ra- 
reș, care era epitroapa fiului său minor Petru 
Vodă, zis Șchiopul. Doamna Chiajna, fiind în
vinsă și fugind peste Dunăre, sa reîntors cu 
ajutor turcesc și a bătut pe boerii pribegi și 
oastea lor la Șerpătești, gonindu-i peste munți.

In timpul lui Mihai Vodă, localitatea Șer- 
păteștilor are un rol important; acolo au tă
bărât Tătarii, în drum spre țara lor, după lup
tele ce au dat cu Românii, la Putineiu și Stă- 
nești, în Februarie i5g5; acolo, în fuga lor gră
bită, și-au părăsit Tătarii, în mâinile oastei lui 
Mihai, mai toate bogățiile jefuite din Ungaria.

Dar unde erau Șerpâteștii?

Pe unele hărți i-am văzut trecuți ca sat, a- 
șezat ca la jumătatea drumului dintre Giurgiu 
și Călugăreni, în apropiere de padina numită 
Șerpătească.

Iatr’o monografie a județului Adașca se spune 
că Șerpăteștii ar fi fost pe locul unde este as
tăzi satul Buturugarii.

Eu nu împărtășesc nici una din aceste pă
reri. Alai întâiu, nu se pot așeza, în tabără, oști 
de mii de oameni, într’un. sat cu câteva case, 
în mijlocul unei păduri, sau departe de apă.
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După câte știu eu, în acele vremuri a pur
tat numele de Șerpătești întreaga câmpie ce se 
întinde dela satul Daia în spre miazănoapte, 
după cum se vede în harta noastră. Lângă Daia

Mihai Vodă Viteazul ])
Demn al tutulor Românilor (1593—1601).

au tăbărât, în toate vremurile, diferite oștiri: 
românești, turcești, tătărăști, nemțești, rusești, 
fiindcă este locul cel mai potrivit, din toate

i) Portret copiat de pictorul Oscar V. Obedeanu, după un tablou 
al lui Franx Franken, pictor celebru, care a trăit la curtea împăra
tului Rudoli al 11-lea, tablou ce se găsește în galeria imperială de 
pictură din Viena.
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punctele de vedere. Pe lângă alte multe condi- 
țiuni prielnice ce îndeplinește, nenumăratele 
isvoare de apă din împrejurimi nu au fost ni
ciodată de disprețuit.

*
* *

In apropiere de Giurgiu avem satul Frățești, 
sat foarte vechiu, care după Cesar Boliac ar 
fi existat pe timpul Romanilor J).

Intr’un document din anul 165a, se găsește 
că Alatei Basarab Voevod dă boerului lorda- 
che Postelnicul, nepotul lui Vasile Vistierul și 
strănepotul lui Pană Vistierul, spre a fi lui, 
satul Frățeștii din Vlașca, cu toți rumânii, cu toți 
robii... fiindcă acest sat ar fi fost din moși de 
strămoși al jupâniței Neaga, nepoata Mitroaiei 
Vorniceasa, dela care fusese cumpărat de către 
Pană Vistierul.

In 1768 găsim proprietar la Frățești pe ma
rele Vistier Badea Știrbei, care împreună cu so
ția sa au făcut danie bisericii Sf. Spiridon Nou 
din București opt sute de stânjeni din moșie ’).

Daia este un sat tot atât de vechiu ca și 
Frățeștii, cu care a format un trup. Numirea 
de Daia i-a fost dată mai târziu de către Turci.

Alai departe avem Stoeneștii, sat foarte vechiu, 
ca și Tangâru din apropierea sa, — pe vremuri 
răscruce de drumuri.

In legătură cu Stoeneștii, cronica spune că,

3) La Frățești a fost colonia romană fratensii; Cesar Boliac, 
luc. cit. pag. 24.

2) General P. 1/. Năsturel, Neamul boerilor Pârșcoveni.
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Alihnea Vodă, „după ce a prins pe toți boerii 
mari și aleși și i-a muncit cu multe munci și 
cumplite, le-a luat toată avuția; unora le-a tă
iat nasurile și buzele, pe alții i-a înecat și pe 
alții i-a spânzurat“.

Intre acești boeri ar fi lost și Oprișan din.Sto- 
enești. \ asile Alexandri, într'o baladă istorică, 
descrie cum a fost ucis Oprișan din Stoenești, ca 
averi împărătești, cu mii sute de mioare, fiergfielii 
în număr mare, două-trei-cinci mii de iepe, tot alese 
și sire/, e și care mai are grajduri mari cu cinci
zeci de armăsari, jumătate arăbești și ceilalți mol
dovenești.

Hulubeștii se pomenesc de asemenea de câte
va ori, în timpul lui Alihai Vodă Viteazul. 
Unii scriitori spun că a fost un sat, pe care îl 
așează la confluența a două râuri, unde se în
tâlnesc NeajJovul cu Câlniștea, aproape de Că- 
lugăreni. Adevărul este că în partea locului a 
existat un trup de moșie cu numele de Hulu- 
bești-, satul, însă, nu s’ar fi gândit nimeni să-l 
întemeieze într’o mlaștină, iar eu sunt îndrep
tățit a crede că Hulubeștii au dăinuit, o vreme, 
chiar pe locul satului Strâmba de astăzi.

O altă localitate istorică, mai depărtată, no
tată și pe harta noastră, este satul Măgurele 
din județul Ilfov. In cronica lui Walther se 
spune că Alihai Vodă, tăbărând aci, pe moșia 
soției sale, la zece cfiilometii spre miază-zi dela 
București, a ținut sfat de răsboiu cu boierii și 
căpeteniile oastei, înainte de a da lupta dela 
Călugărem. In cronica menționată este trecut 
Măgureni. Ne având posibilitatea de a verifica, 
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la fața locului, dacă Măgurelele este tot aceeaș 
localitate cu Măgurenii, am păstrat și această 
din urmă numire, trecând-o pe hartă alături de 
cea d’întâiu J)·

J) Asupra Călugărentbr ar trebui să insist în mod deosebit, dar 
îmi rezerv această îndatorire pentru ziua când împrejurările vor fi 
mai favorabile și îmi vor permite să dau la lumină lucrarea ce o 
păstrez în manuscris, de mai mul[i ani, sub titlul „Câteva cuvinte 
asupra luptei dela Călugăreni*.



CAPITOLUL XII

Islazul orașului
9

Protocolul de delimitare.

Generalul Kisseleff hotărînd să înzestreze 
orașul cu loc de pășune pentru vitele locuito
rilor, a numit o comisiune, care a lucrat în zilele 
de 2, 3 și 4 August 1831, însemnând pe teren 
punctele de hotar.

Comisiunea era alcătuită din căpitanul rus 
din statul-major al generalului, Fanton de Ve- 
rayon, Grigore Racoviță, procuror și inginerul 
hotarnic Teodor Paladi, având ca secretar 
pe Alexandru Geanolu Lesviodax. Din partea 
orașului au fost de față: Președintele Magistra
tului Alexandru Manșewski, cu cei trei cileni, 
Constantin Papa Luca, Pavel Zotov Cămărașul 
și Gheorghe Nicolau, inginerul comitetului de 
înfrumusețare Moritz von Ott, polițaiul orașu
lui Gheorghe Hagiu, polcovnicul Gheorghe 
Odivoianu, precum și o delegație din partea 
târgoveților ')

>) Delegația era formată din următorii: Lalu Boiangiu, Mihai sin 
Stoica bogasierul, Pancu sin Monciu bacalul, Gheorghe sin Stan 
cârciumarul, Marcu sin Deciu măcelarul, Petcu sin Donciu croitorul, 
Neagu sin Neagu cojocarul, Constantin sin Gheorghiță brașoveanul, 
Pencu sin Iove cârciumarul și llie sin Voinea croitorul.



— 138 —

In ce privește întinderea islazului, s’a avut 
în vedere numărul familiilor.

După științele luate dela Magistrat, numărul 
caselor fiind dela cinci până la șase sute, s’a 
socotit de tiecare familie câte două pogoane și 
jumătate, — cinci vite mari de familie —, oile 
și caprele socotite câte zece o vită mare.

S'ar fi cuvenit prin urmare i5oo de pogoane; 
avându-se însă în vedere mărirea orașului în 
viitor, cel puțin încă odată pe cât era, s’a a- 
cordat o întindere îndoită, adică 3ooo de po
goane, date împrejur, având ca punct de mijloc 
centrul orașului și pe o rază în linie dreaptă 
de 1000 stânjeni dela șanțul cetății.

Măsurătoarea s’a făcut cu stânjenul rusesc.
Despre miazăzi s’a luat de hotar D unărea.
Șesul Smârdii, fiind loc de pășune pentru 

vitele celor ce veneau cu transporturi de sare 
la Cămărășie și vitele acestora trecând totdea
una în ostrovul Cioroiul (Gatg.a Âdassi), fără a 
le putea opri, spre a se înlătura orice gâlceavă 
pe viitor, numitul ostrov s’a alăturat islazului 
orașului, scăzându-se din partea câmpului, în 
toate părțile, după analogiile.

Totdeodată șesul Smârdii, — având forma 
unui triunghiu, cuprins între bastion (labia 
mare), Piața Oinacului și un punct în jos, pe 
malul Dunării, la 1/5 stânjeni departe de bas
tion —, a fost scos din islaz și s’a adăugat la 
pământul destinat pentru zidiri.

In sus, pe malul apii Cama, s’a măsurat nu
mai 760 stânjeni, până la șanțul tostei vii Ca-
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dângeana U, care a fost lăsată afară din islaz, 
complectându-se această lipsă în direcția câm
pului numit Groapa Hogii.

In cuprinsul locului de islaz au intrat și două 
mici sate, Mustafița și Selima * 2), cari s’au alătu
rat la oraș.

’) Via părăsită, numită Cadângearta, (sufletul cadânii), având în 
lățime 107 stânjeni și în lungime 120 stânjeni, fusese cumpărată de 
polcovnicul Gheorghe Odivoianu dela turcul Omer Arnăutul, cu 
7000 lei, după adeverința polcovnicului Leman, comandantul polcu
lui de pihotă Tobolsc.

2) Mici sate ce se găseau la cinci sute stânjeni departe de oraș ; 
cel d’intâiu cu cinci case, pe stânga șoselii Giurgiu-Alexandria, iar 
cel de al doilea, cu cincisprezece case, pe dreapta aceleeași șosele 
și în apropierea drumului ce duce spre Pitești.

3) Ultimele date sunt extrase dintr’un plan al islazului, ridicat de 
inginerul Ion Jipa la 4 Iunie 1852.

Cuprinsul orașului Giurgiu era de 587 po
goane și 708 stânjeni patrați.

înființarea viilor

întinderea islazului fiind prea mare, față de 
numărul de vite ale orășenilor, aceștia au luat 
dela comună, cu embatic, plătind la început 
câte cinci lei de pogon, întinderi de pământ din 
islaz, pe cari le-au transformat în grădini de 
legume, iar alții au început a le planta cu vii, 
astfel că în anul 1837 se găseau pe islazul o- 
rașului 67 pogoane grădini de legume și 27 
pogoane vii.

Peste câțiva ani întinderea viilor și grădini
lor era de 1080 pogoane și a continuat să crească, 
islazul micșorându-se pe fiecare an 3).



CAPITOLUL XIII

Cultura româneasca, 
învățământul școlar.

9 9

Introducerea Slavonismului,

Timp de aproape opt veacuri, de când viața 
culturală Daco-Romană a fost cu totul înăbu
șită prin nesfârșitele năvăliri ale barbarilor și 
până în timpul lui Matei Basarab, limba slavonă 
s’a întrebuințat, nu numai în slujba bisericească, 
dar ea a pătruns și în viața Statului, în cance
lariile domnești, în documentele oficiale, ca și în 
cele particulare.

Slavona era limbă cultă, în care se exprima 
gândirea românească, era limba pe care o cuno
ștea și o vorbea clasa de sus, boerimea, după 
cum, mai în urmă, tot boerimea a învățat și a 
vorbit grecește, apoi franțuzește.

Poporul neștiutor de carte nu o înțelegea; 
el vorbea limba românească ; acesta era graiul 
său obișnuit.

Din secolul al XVI-lea, alături cu limba sla-
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vonă, începe a se întrebuința și limba română, 
mai întâiu în documentele private, iar în urmă 
și în cele oficiale.

In timpul influenții grec ești.

La începutul secolului al XVII-lea începe a 
se introduce, în viața de stat, limba grecească,

Ienăch'ță Văcărescu 
(1740 — 1799).

care, încetul cu încetul, ia locul slavonismului 
ce predominase până atunci.

!) Cele d’intâi școli din țară au fost înființate pe lângă biserici 
și mănăstiri, iar limba de predare, până către veacul al 17-lea, a 
fost cea slavonă. Fără îndoială însă că s’a învățat și în limba ro
mânească, fiindcă numai așa se explică existența diferitelor cărți 
bisericești tipărite în această limbă în veacul al 16-lea și al 17-lea.

2) Preoții și călugării greci veniți în Principate, punând mâna 
pe bisericile și măaăstirile din țară, limba grecească ia locul celei 
slavone, nu numai în biserică dar și in școală.
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Multă vreme, dar cu deosebire în timpul in- 
fluenții grecești, limba românească a fost privită 
cu cel mai adânc dispreț, fiind considerată ca 
limba mojicilor. Fiii boerilor se adăpau atunci 
la cultura grecească, pe care o primeau delà 
călugării greci, pripășiți prin mănăstiri și în urmă 
în școlile înființate de aceștia și ocrotite de 
Domnii fanarioți.

Școlile românești s’ar fi desființat cu totul, 
dacă n’ar fi fost nevoie de ele pentru formarea 
clerului de rând delà sate.

Limba grecească se vorbea în saloane și pă
trunsese și în slujba bisericească, în mănăstiri 
și în bisericile bogate. Limba românească s’a 
păstrat însă în bisericile sărace delà orașe și 
delà sate, în documentele oficiale, în actele 
particulare și în scrierile cronicarilor.

Cu toată protecțiunea de care s’a bucurat, 
cultura grecească nu a putut da roade apre
ciabile.

Domnii fanarioți, având nevoe a cunoaște 
limbile folosite în diplomație, încă de pe când 
fusese dragomani la Constantinopol, începură 
a învăța mai întâiu limba italiană, apoi limba 
franceză.

Spre sfârșitul veacului al XVIII-lea, înalta 
societate din țară începe a învăța și ea limba 
franceză, iar tinerii din familiile cele mai în
semnate, între cei d întâi Barbu Știrbei și Gheor
ghe Bibescu, au fost trimiși, pela începutul 
secolului al XIX-lea, la Paris, spre a-și face 
acolo studiile.
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înlocuirea limbii grecești a fost semnalul 
renașterii românești.

Banul Ier.ăcfiiță Văcărescu, om erudit, care 
cunoștea mai multe limbi: elenă, latină, franceză, 
italiană și turcă, este acela care a susținut 
mai mult cugetarea și limba românească, în 
ultimul timp al domniei fanarioților.

Văcărescu publică cea d’întâiu gramatică 
românească, scrie versuri în aseastă limbă și 
„lasă urmașilor săi Văcărești, ca vrednică moștenire, 
creșterea limbii românești și a patriei cinstire“.

înființarea școalei românești.

In anul 1816, un învățat român din Tran
sid rania, Gheorghe Lazăr, înființează în Bucu
rești o școală românească, care a fost deschisă 
în clădirea mănăstirii Sf. Sava, ce era atunci 
ruinată.

Școala a funcționat timp de cinci ani și a 
fost închisă în urma evenimentelor dela 1821. 
La această școală au audiat cursurile elevi ai 
școlilor bisericești din București, câțiva elevi 
ai școlilor grecești, scriitorii de prin cancelarii, 
precum și fiii câtorva negustori, doritori de a 
se lumina.

Gheorghe Lazăr a predat matematicile și 
filosofía în limba românească; vorbind despre 
istoria patriei, le-a reamintit elevilor trecutul 
și origina lor latină, redeșteptând în suflete 
sentimentul național.

Timp de cinci ani cât a profesat, a format 
vreo douăzeci de elevi entuziaști, cari răspân-
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dindu-se în țară, au continuat mai departe, 
fiecare în profesiunea sa, opera patriotică a 
fostului lor profesor.

In timpul cârmuirii lui Kisseletf, ca și sub 
Regulamentul organic, e de netăgăduit că în
vățământul național a luat un mare avânt.

Regulamentul organic, prin art. 366, prevedea 
întocmirea de școli începătoare pentru amân
două sexunle, în fiecare capitală de județ, unde 
se învățau cunoștințele elementare. „Cursul în
vățământului, — se spune prin acest articol—, va 
urma în limba românească, nu numai pentru 
înlesnirea școlarilor și desăvârșirea limbii țării, 
dar și pentru ca toate trebile publice să fie 
tratate în această limbă, care este asemenea 
limba întrebuințată la toate ceremoniile cultu
rale“.

întreaga organ’zație a școalelor, după punerea 
în aplicare a Regulamentului organic, se dato- 
rește lui Petracfie Poenaru J), care a condus în
vățământul public timp de 16 ani, până la 1848, 
când a fost înlăturat, deși nu luase parte Ia miș
carea politică.

Kisseleff luase măsuri de a se înființa școli, 
încă din anul i83o, înainte de punerea în apli
care a Regulamentului organic și în acest an 
s a deschis, în curtea bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului" din Giurgiu, cea d’întâiu școală ro-

0 Petracfie Poenaru (1799—1875) a fost în primul rând omul șco
lii ; printre primii bursieri trimiși de stat în străinătate, el a făcut 
studii serioase la Viena și la Paris. In 1870 a fost ales membru al 
Academiei- române și in discursul său de recepție a făcut elogiul 
lui Gheorghe Lazăr.
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mânească, cu Dascălul Gfteorgfie, venit delà mă
năstirea Cernica, școală unde se învăța citirea, 
scrierea, socotirea și regulile bisericești.

Școala învățământului primar de stat s a des
chis la 1832, cu profesorul Mcolae Simonide, care 
trecuse pela școala lui Lazăr.

Gheorghe Lazăr ')
(1779 - 1823)

După Simonide, care a funcționat până la anul 
i83z|, a venit Toma Sergfvade.

Profesorul Serghiade fiind permutat în anul

*) Gfieorghe Lazăr, născut în satul Avrig, lângă Olt, în Transil
vania, din părinți țărani, a învățat la Viena științele fizico-matema- 
tice și teologia, obținând titlul de doctor. A candidat pentru urt 
scaun de episcop, dar a fost respins, pentru ideile sale liberale- 
Activitatea sa de profesor, ce a desfășurat în țară, a fost neprețuită. 
A murit, tânăr încă, în satul său, iar pe piatra mormântală se pot 
citi următoarele versuri: Precum Hrislos pe Lazăr din morfi a înviat; 
așa tu România din somn ai deșteptat.

10
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i83g, a venit în locul său Scatlat Turnavitu 1), 
după care a urmat Ta Tar ia Boerescu2), amândoi 
foști elevi ai lui Gheorghe Lazăr.

Școala funcționa intr’o clădire pe locul unde 
astăzi este școala primară „Ion Zalomit".

Domnitorul Alexandru Ghica a dat o deo
sebită atenție tuturor școlilor românești și în 
anul 1838, fiind mare Vornic al trebilor din 
lăuntru fratele său Alihalache Ghica, a înființat 
școlile sătești, cari funcționau numai iarna, vara 
copiii urmând să se îndeletnicească cu ajuto
rarea părinților la munca câmpului.

Școli particulare.

In atară de școala de stat, în anul 18^3 s’a 
deschis o școală particulară mixtă, de băeți și 
fete, sub conducerea dascălului Dumitru Ala- 
rinescu, care fusese elevul lui Simonide.

Scarlat Turnaoitu, peste scurt timp, are ocazie să revadă 
orașul, unde funcționase șase ani ca profesor și lăsase frumoase 
amintiri, — în momente de mare amărăciune și nespusă deprimare 
sufletească. In timpul mișcării revoluționare delà 1848, fiind Prefect 
al județului Râmnicu-Săr t, Turnavitu a eșit înaintea cazacilor, — 
intrați în |ară spre a potoli răzvrătirea, cum glăsuia proclamația ru
sească, — împreună cu preoții, cu bătrânii, femeile, copiii și o mare 
mulțime de popor, pentru a protesta contra încălcării pământului 
patriei lor. Nimeni nu era înarmat ; evanghelia și crucea fură puse 
înaintea soldaților; dar năvălitorii călcară în picioare și evanghelia 
și crucea și goniră poporul cu lovituri de sulițe și de baionetă. 
Preoți, bătrâni, țărani și Prefectul fură prinși și puși în fiare, iar 
trupa cotropitoare înaitită mai departe . . . Mai târziu, arestat din 
nou la București, împreună cu alții, considerați ca cei mai grav 
compromiși în mișcarea revoluționară, a fost judecat sumar și con
damnat la șase ani închisoare in temnița delà Giurgiu.

2) Saharia Boerescu a fost expulzat din țară.
C. Colescu-Vartic-, Sile revoluționare, București, 1898, pag. 415—436.
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In anul 1846 o altă școală particulară sa 
deschis la Giurgiu de către dascălul Vasile, 
școală care a funcționat numai până la 1848, 
când a fost închisă.

Au mai funcționat, până la 1848, și două școli 
particulare grecești, una sub conducerea das
călului Stavridis și alta a dascălului Spirea.

Școala particulară grecească cea mai bine 
organizată, unde se preda în limbile română, 
greacă și franceză, a fost aceea a lui Constan
tin Cochinos, înființată în anul 1847, cu auto
rizația eforiei școalelor, școală care a funcționat 
și după anul 1848.



CAPITOLUL XIV

Creștinismul la Români 
Organizarea bisericeasca.

In vechime.

Ideea creștină prinde a lua ființă în Dacia 
veche, odată cu colonizarea romană făcută în 
timpul împăratului Traian, prin veacul al Il-lea 
și al IlI-lea.

Când năvălirile barbarilor s’au întețit, îm
păratul Aurelian și-a dat seama că nu mai 
poate păstra pentru Imperiul său ținuturile 
Daciei și atunci și-a retras armata peste Du
năre, în Moesia de nord, pe care a numit-o 
tot Dacia (Aureliană), ca o consolare pentru 
provincia pierdută.

Odată cu trupele, s’a retras funcționărimea, 
precum și lumea mai înstărită, dar poporul nu 
și-a părăsit pământul, ci a continuat a-1 munci 
mai departe, împăcându-se, cum a putut, cu 
barbarii năvălitori și păstrând legături strânse, 
mai ales bisericești, cu cei plecați peste Dunăre 1).

J) Au fost popoare barbare păgâne, trecătoare prin ținuturile 
noastre, cum au fost Visigofii și în urmă Ostrogofii, cari s’au creș
tinat și ele. Episcopul U fila, care a predicat creștinismul printre 
Goți, timp de 40 de ani, a fost considerat ca un adevărat apostol 
al acestora.
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In secolul al IV-lea, în timpul împăratului 
Constantin cel mare, care îșistrămutase reședința 
sa în Byzanț (Constantinopol), creștinismul fiind 
sprijinit și ajungând a fi religiunea de Stat, 
se răspândește, mai întâiu în Moesia de sud, 
în Tracia, Macedonia, apoi în Panonia, Moesia 
de nord, în Scyția mică (Dobrogea), trecând 
la nord de Dunăre, la poporul Daco-Roman, 
căruia nu-i era necunoscut.

In secolul al V-lea creștinismul era destul 
de răspândit în Dacia veche, iar în secolul al 
Vl-lea se înfiripează și o organizație biseri
cească.

Poporul începe a ridica prin sate mici lă
cașuri de rugăciune, la munte de lemn, iar la 
șes de gard, cari erau sfințite de un preot mai 
bătrân, sau de vreun călugăr, vestiți prin e- 
vlavia lor.

Dela acei vlădici sau egumeni, ce trăiau singu
rateci, prin locuri ferite, în schituri de lemn, 
căpătau hirotonia, ca și învățătura, preoții din 
acele vremuri îndepărtate.

Preoții, cari purtau aceleași veșminte ca și 
poporenii lor, făceau slujba, știută pe de rost, 
în limba latină, pe care o ¿cunoșteau și o vor
beau. Slujba religioasă trebue să fi fost foarte 
redusă, mărginindu-se la rugăciuni, închinare, 
botez, cuminecare și înmormântare. 1).

’) Foarte târziu, abia prin veacul al XlV-lea, a început a se clă
di, în Muntenia, biserici de zid și numai de către Domni. Satele 
au trăit cu biserici de lemn până prin veacul al XVIl-lea- A1, lotșa, 
Istoria bisericii românești, pag. 25.
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Așa simpli cum erau, preoții de atunci au 
reușit să răspândească religiunea creștină în 
poporul românesc, copleșit de atâtea seminții 
păgâne.

In secolul al VII-lea un alt popor vine în 
contact cu Românii ; sunt Slavii, cari se întind 
peste toată Dacia, întemeind sate și grupe de 
sate, ce s’au amestecat printre satele noastre. 
Tendința lor fiind să meargă mai departe, ca și 
înaintașii lor, ei au trecut în Peninsula balca
nică, punând stăpânire pe întreaga Bulgarie.

Alai târziu, spre sfârșitul secolului al VII-lea, 
venind Bulgarii și ei fiind mai puțin numeroși, 
s’au pierdut printre Slavi, cu cari s’au contopit, 
după aproape două veacuri, formând poporul 
bulgar.

Bulgarii, în contact cu Byzantinii, au început 
a se creștina și ei, iar către sfârșitul anului 864, 
în timpul lui Bons, care s’a botezat, luând 
numele de Mihail, creștinarea lor era aproape 
complectă.

Frații Metodiu și Civil, cunoscuții misionari, au 
fost considerați ca niște apostoli ai Slavilor. 
Lor li se datorește alfabetul cirilic, în care s’au 
scris vechile noastre cărți bisericești.

Preoțimea română, care până atunci se în
dreptase spre ierarhii latini de peste Dunăre, 
pentru nevoile religioase, au fost siliți acum să 
se ducă la vlădicii bulgari și să învețe slujba 
slavo nească.

Din secolul al X-lea, slujba bisericească la 
noi, care până atunci se făcuse în limba latină, 
începe a se face în limba slavă.
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In veacuri moi apropiate.

Pela mijlocul veacului al XlV-lea, biserica 
din Aluntenia a intrat în legături canonice cu 
Patriarhia din Constantinopol, care a autorizat 
înființarea unei Mitropolii în țară, numită a 
Ungro-Vlahiei și cu condițiune ca Mitropoliții 
să fie trimiși dela Patriarhie.

La începutul secolului al XVI-lea, pe vremea 
Voevodului Radu al IV-lea cel Mare, a fost 
adus în țară Patriarhul Nifon, care fusese scos

Stema Cantacuzinilor.
Dintr’o carte tipărită in timpul domniei lui Șerban Vodă. 

din scaunul său din Constantinopol, de către 
1 urci, pentru a organiza biserica noastră. Tot 
atunci s’a hotărît și înființarea a două Episcopii.

Atât Mitropolia, cât și Episcopiile, au primit 
dela Domnitori și dela boeri numeroase danii.

In timpul lui Aiatei Basarab se face un pas 
înainte pentru introducerea limbii românești în 
biserică. Prin mijlocirea lui Petru Movilă, care 
era Mitropolit la Kiew, iMatei Vodă aduce
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tipografi în țară și înființează tipografii la 
Câmpulung, Govora, Mănăstirea Dealului și 
Târgoviște. Cărțile bisericești tipărite au avut 
ca urmare începutul unei literaturi religioase, 
care a stabilit unitatea limbii românești 1).

*) In timpul lui Matei Voevod se resimte influența binefăcătoare 
a boerulni Udiiște Năsturel, om foarte învăț it, care era frate cu 
Doamna Elena, soția lui Matei Vodă, ea însăș fernee cultă și cu o 
pregătire aleasă.

2) Mitropolitul Teodosie, înscăunat la 1668, scos și închis la Cozia, 
la 1672, de către Q igore Qhica, a fost reinstalat la locul său de 
către Șerban Cantacuzino, și a păstorit până la 1708.

3) Antim Mireanul a perfecționat tipografia Mitropoliei din Bucu
rești și a înființat tipografii noui la Snagov și Râmnicul-Vâlcii. Ocu
pând scaunul mitropolitan din București, la 1705, a zidit biserica ce 
îi poartă numele și care s’a păstrat până astăzi. Trimis în exil de 
iNicolae Mavrocordat, pe drum, din porunca Domnitorului, păzitorii
J’au aruncat într’un râu (1716).

In timpul lui Șerban Cantacuzino (1678 —1688) 
și în timpul lui Constantin Brâncoveanu (1688 
—1714) s au dat luptele hotărîtoare pentru în
scăunarea limbii românești în țară, prin urmare 
și în slujba bisericească.

In timpul lui Șerban Vodă începe a se citi 
în românește evanghelia și apostolul, iar la 1713 
se citesc liturghia și moliftelnicul în limba țării.

Mitropoliții Teodosie-) și Antim* 2 3 * * 6) au o mare 
parte de merit.

In timpul fanarioțdor, Patriarhia din Con- 
stantinopol era atotputernică; ea judeca și ca
terisea pe Mitropoliții noștri. Scaunele mitro
politane și episcopale au fost ocupate numai 
de Greci.

După 1821, odată cu restabilirea domniilor 
pământene, amestecul Patriarhiei din Constan- 
tinopol în biserica română a mai slăbit.
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Pagină din liturghia delà 1680
Tipărită în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino.

Reproduc aci textul din pagină :
„Tocmeala Svintei și Dumnezeeștii liturghii, care iaste așa în 

beseareca cea mare și la Stagora".
„Preotul carele va săvârșească Dumnezeiasca Liturghie, iaste da- 

toriu mai întâiu să fie cu tofi împăcat și să nu aibă nimica scârbă 
spre nime; și să-și apere inima de gânduri ficleane cât va putea, și 
să a/une pufinel de cu seară, și a să trebi până la vreamea Liturghiei. 
Iară deacă soseaște vreamea, ■ . .
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Sub Regulamentul organic.

Prin Regulamentul organic autonomia biseri
cească a fost desființată. Alitropoliții și episcopii 
sunt aleși de adunările obștești extraordinare, 
din cari fac parte și un mare număr de laici.

S’a creat un A'Imister al bisericii, numit : 
Lo^ofeția trebilor bisericești.

Administrația averilor bisericești a fost luată

Antnn Ivireanul
(Mitropolit al Munteniei)

pe seama Statului, asemenea și averile mănăs
tirilor neîncbinate, precum și averile Mitropo
liilor și Episcopiilor, rămânând ca Statul să 
plătească pe Alitropolit și. pe Episcopi și să 
întrețină mănăstirile și seminarele.

O măsură bună luată prin Regulamentul or
ganic, a fost și aceea prin care s’a cerut ca 
toți preoții pe viitor să aibă studii de seminar
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prevăzându-se înființarea de seminare în toate 
eparhiile

Proprietarii de moșii au fost obligați să dea 
gratuit pământ de muncă preoților delà țară, 
cari au fost scutiți și de orice dare.

Mănăstirile.

Mănăstirile au avut în trecutul țării noastre 
o deosebită însemnătate. Ele au fost adevărate 
focare de cultură pe acea vreme; acolo s’au 
copiat, s’au scris și s’au tipărit diferite cărți 
românești, pentru învățătură sau pentru slujba 
religioasă; acolo se preda muzica bisericească; 
acolo se învăța meșteșugul zugrăvirii, sculptura în 
lemn și în piatră, legătoria de cărți, țesătoria, 
broderia în fir și mătăsuri; tot acolo găseau călă
torii adăpost, bolnavii îngrijire și săracii ajutor.

La mănăstiri se duceau să învețe aceia cari 
se hotărau ca să îmbrățișeze cariera preoțească 
și să fie hirotoniți. Dintre egumenii mănăstiri
lor se ridicau Episcopii și Mitropoliții.

Mănăstirile au fost făcute, delà început, nu
mai de zid și primeau nenumărate danii, ca și 
bisericile, delà Domnitori și delà boeri.. Aceștia, 
pentru a veni în ajutorul mănăstirilor sărace 
din împărăția turcească, au început să închine 
mănăstirile noastre către locurile sfinte.

Patriarhi și nenumărați călugări greci veniți 
în țară, pun stăpânire pe mănăstirile închinate, 
storcându-le avuțiile și lăsându-le să se ruineze.

In anul 1834 s’a deschis seminaruldin București, Ia început în 
clădirile bisericii Antim.
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Atât în timpul lui Alatei Basarab, cât și la 
începutul secolului al XlX-lea s’au luat măsuri 
contra Grecilor.

La 1821 au lost din nou alungați, dar au fost 
readuși de Ruși.

Mănăstiri în județul Vlașca:

Glavaciocul, întemeiată de Vlad-Vodă — Călugărul (1482-1495). 
prefăcută de Constantin Brâncoveanu. Acolo sunt păstrate osemin
tele întemeietorului. Acelaș Voevod a înființat un schit la Babele, 
care nu se mai păstrează.

Căscioarele, după documentele mănăstirii, a fost întemeiată și 
înzestrată de Vornicul Ivașcu Băleanu, pela începutul secolului al 
XVII-lea.

Comarta, întemeiată de Vlad-Vodă-Țepeș, la 1462 ; reîntemeiată 
de Radu-Vodă-Șerban, la 1588.

Mănăstirile încfiinate și călugării streini■, Ion Brezoianu, Bucu
rești 1861.



CAPITOLUL XV.

Bisericile creștinești.
9 9

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

In timpul stăpânirii turcești, care a durat 
atâta vreme, orașul Giurgiu a avut o singură 
biserică creștinească, întemeiată pe locul unde 
se găsește astăzi biserica catedrală „Adormirea 
Alaicn Domnului1'.

In anul 1812 biserica era ruinată cu totul și 
nu se mai putea sluji într’însa. Cu toate că 
avea din vechime închinate danie mai multe 
binale și locuri virane, ce î-ar fi adus venituri 
îndestulătoare, aceia însă cari le stăpâneau se 
împotriveau să plătească chirie sau embatic 
bisericii; din această cauză epitropia nu avea mij
loace ca să-i facă reparațiile de cari avea nevoe.

Judecătoria otomană primind reclamațiune 
în această privință, atât din partea orășenilor, 
cât și din partea locuitorilor din împrejurimi, 
din raiaua Giurgiului, Cadiul a chemat pe părți 
înaintea judecății, a ascultat plângerea creștini
lor prezenți, în frunte cu Popa Tudor, ordo
nând mai întâiu o cercetare cu martori la fața
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locului, în prezența lui Ischinder Aga, Chetip 
Efendi.

După mărturisirile făcute, atât de orășenii 
pământeni creștini, cât și de proprietarii turci: 
M. u sta ia bașa, Ahmet Efendi, Omer Aga, H u- 
seim Aga, Ibraim Aga și Huseim Baeractar 
Aga, telal bașa, cari au semnat că martori, după 
ce pârâții au recunoscut dreptatea reclamanților 
și s’au învoit să plătească, întorcându-se cu toții 
în țața judecății și Cadiul constatând că plân
gerea primită era întemeiată, „a hotărît ca toate 
ecareLele și locurile virane, în număr de 96, 
lăsate danie, să rămână în stăpânirea shntei 
biserici, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, 
neavând nimeni voe să se mai amestece și să 
se pună în pricină.“

Tot atunci, „judecata cea luminată“ a dat voie 
creștinilor să prefacă (repare) clădirea, ce, „din 
cauza vechimii și a vremurilor, se dărăpănase 
până la pământ, ca să se poată închina după 
legea lor și să asculte evanghelia.“

Această carte de judecată, numită fio^et, prin 
care s’a recunoscut drepturile de proprietate 
ale bisericii creștine, arătându-se cari sunt pro
prietățile și unde sunt situate, s’a dat în anul 
1812, poartă semnătura Cadiului din Giurgiu 
Iacup Efendi și a lost întărită în urmă de înalta 
otomanicească Poartă.

După liberarea orașului de sub stăpânirea 
turcească, orășenii creștini au cerut lui Kisseleff 
să le dea piatră din zidurile cetății și lemnărie, 
pentru clădirea din nou a bisericii, alături de 
cea veche.



Pagină din pogribania tipărită, în «impui lui Matei Basarab,
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Reproduc aci textul din pagină:

„Curtea ce se chiamă pogribania preoților, mireană ți a diaconilor; 
cu voia și cu blfago/svenia Prea s. Pâri. Arf. Ștefan Mitro(nolitul) 
tării românești. !n silele Domnului Matei Basarab Voevoda. Cu chel
tuiala lerodiaconului M/fiailu, și s’au tipăritu în Târgoviște vleat 7158. 
fard dela nașterea lu Hristos 1650, luna lui Noembrie* .
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Kisseleff lc-a aprobat cererea, comunicându-le 
aceasta prin Marea Vornicie, care a dat ordine 
în consecință Magistratului orașului (anul 1832).

In anul 1833 s’au primit la Magistrat, delà 
Alarea Vornicie, instrucțiuni pentru „cârmuirea 
avutului bisericii celei vechi „Adormirea Maicii 
Domnului."

In conformitate cu ordinul semnat de Barbu 
Știrbei, dat în urma intervențiunii Logofeției 
pricinilor bisericești, s’au înființat două condici, 
sigilate și șnuruite, una pentru venituri și alta 
pentru cheltuieli.

S’au mai înființat două cutii strașnice, una 
pentru banii strânși delà lumânări, iar alta 
pentru banii strânși delà discos ; „la fiecare 
sfârșit de lună epitropii le vor deschide la Ma- 
gistrat și ce se va găsi se va înscrie la venituri, 
apoi se vor pecetlui iarăș de Magistrat."

„La intrarea epitropilor în a lor însărcinare, 
se va face catagrafie de către Președintele 
Magistratului și Protopop, de toate odoarele, 
veșmintele, cărțile și toate lucrurile, care se 
va păstra în cancelaria Magistratului."

Deși cea mai mare parte din materiale erau 
strânse, construcția bisericii celei noui nu a putut 
începe, din cauza lipsei de bani.

Proprietarii cari plătiseră bisericii embaticul 
până la luarea cetății, — chiar și Turcii șezători 
pe unele din aceste locuri plăteau embatic bi
sericii —, după desființarea stăpânirii I urcilor 
nu au mai voit ca să plătească. Ei s’au dus la 
comitetul de înfrumusețare al orașului, au plătit 
câte 12 parale de stânjenul pătrat pentru locu-
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iile ocupate de clădiri și au scos bilete de pro” 
prietate pe numele lor. Nefund pe acea vreme 
îngrijitori cu dor de interesele bisericii, nu s’a 
dus nimeni la comitet să arate că sunt proprie
tățile bisericii și s au lăsat lucrurile în amorțire.

Alagistratul orașului comunică toate acestea 
(23 Februarie 1836) către cinstita Logofeție a 
pricinilor bisericești și cere deslegare cum să 
se urmeze cu cei cari se opun la plată. Fogo- 
feția, răspunzând Magistratului, îi spune ca 
epitropia să angajeze un vecfîil (avocat/, care să. 
deschidă proces.

Din cauza aceasta, construcția bisericii celei 
noui a început abia în anul 1840, când Depar
tamentul trebiJor bisericești a dat cuvenita au
torizație (11 Alai 1840'.

Biserica Sf. Nicolae.

Biserica Si. Nicolae a fost până la 1829 gia- 
mie turcească.

in anul i83o, giamia a fost transformată în bi
serică ortodoxă, pentru a se pomeni în veci slăvitele 
întâmplări, ale căror sfârșituri norocite pentru țara 
românească s'au întărit prin tratatul delà Adriunopol 
și a se cinsti pome irea ostașilor Ruși, cari s'au jertfit 
pentru isbăvirea celor de o credință cu dânșii".

Spre a se putea face față cheltuelilor de în
treținere și a plăti pe slujitorii bisericești, i s’a 
hărăzit 7000 lei pe an, din venitul cuvenit Sta
tului din vânzarea peștelui; sa mai orînduit 
ca biserica să încaseze chiria delà birtul caran- 
tinii, dat în a sa proprietate, precum și venitul

11
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a două locuri aflate în apropiere, având unul 
279, iar celait 264 stânjeni pătrați.

Biserica a fost înzestrată cu icoane șt odoare 
sfinte de valoare, precum și cu trei clopote, tur
nate din bronzul tunurilor cucerite ae Ruși la 
cetatea Silistrei.

In tindă, sus, la intrarea în sânul bisericii, 
sau zidit două plăci de piatră, cu inscripțiuni 
în rusește. Pe cea din dreapta stă scris: Bine 
este cuvântat cel ce merge în numele Domnului, 
iar pe cea din stânga: Cu noi e Dumnezeu, în
țelegeți neamurilor și încfîinați-vă, ca cu noi e 
Dumnezeu.

In interiorul bisericii, pe peretele din dreapta, 
s’a fixat o placă de bronz și sa scris în ru
sește următoarele : Această biserică e clădită în 
1830, din giamia mafiometană din cetatea Giur
giu, cucerii ă în anul 1829, în timpul domniei glo
rioase a împăratului și Autocratului întregei Rusii 
bico la e I.

Pe peretele din stânga s’a pus o altă placă 
asemănătoare, purtând următoarele, scrise tot 
în limba rusească: In m moria faptelor armatelor 
rusești din anii 1828 și 1829 și a restituirii orașului 
Giurgiu PGncipatului Valafiiei. Biserica aceasta e 
zidită sub administrația Președintelui plenipotențiar 
al Divanurilor Principatelor Valafiiei și Moldovei, 
adjutant și cavaler Kisseleff, de comitetul construc
tor din Giurgiu.

Cel d’întâiu slujitor al acestui sfânt locaș a 
fost preotul Nedelea.

Bugetul bisericii SI. Nicolae, delà 1 Ianua
rie 1836 — 1 Ianuarie 183?, s’a încheiat la
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venituri cu 14420 lei și 6 parale, iar la chel- 
tueli cu 8721 lei și 15 parale, rămânând în 
casă o economie de lei 56g8 parale 31.

Biserica Sf. Treime.

Biserica cu hramul SE Treime, întemeiată în 
mahalaua Smârdii, s a zidit din bani strânși cu 
pantahuza în orașul Giurgiu și prin țară. Con
strucția a început în anul 1835.

Am găsit în arhiva Primăriei conceptul unei 
adrese a Președintelui, din 12 Ianuarie 183/, 
prin care intervenea către cinstita și de bun 
neam Dumneaei Marea Băneasă Brâncoveneasa, 
ca să contribue cu ce va putea, pentru a se ter
mina biserica.

Și mai spunea în acea adresă : Morții se îngroapă 
afară, pe malul Smârdii, unde nu e nici biserică, nici 
îngrădire; mormintele le râmă porcii, le calcă do
bitoacele, vedere jalnică și pătrunzătoare de durere 
la inima fiecărui creștin iubitor de Dumnezeu.

Sfințirea bisericii s’a făcut la 29 Iunie 183/. 
Serviciul religios a fost slujit de protopopul 
Spiridon Sachelarie, ajutat de cei doi preoți 
ai bisericii Popa Radu și Popa Voicu, în pre
zența Președintelui Magistratului Petre Servie, 
a altor persoane de seamă și a unui numeros 
norod.

Popa Alanea, care strânsese cu pantahuza 
prin țară și a dat și dela dânsul patru sute de 
lei, a fost recomandat de Magistrat, ca să fie 
hirotonit ca al treilea preot la biserica Sf. 
Treime.
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Biserica Sf. Gheorghe.

Biserica cu Hramul St. Gheorghe s a întemeiat 
prin stăruința mahalagiilor din culoarea de verde.

„Patru ani au piostit—au strâns cu cerutul — 
prin țară", spuneau ei într'o jalbă ce au trimis 
lui Vodă Ghica, în Noembrie i83g, rugându- 
se ca să li se dea fără plată locul ales pentru 
clădirea bisericii.

Cererea neaprobându-h-se, ei au început să 
clădească, în primăvara anului 1840, fără voe, 
dar și-au luat angajamentul de a strânge bani 
și a-1 plăti.

Locul pe care s a zidit biserica era atunci de 607 
stânjeni și jumătate pătrați și l’au plătit cu 2 lei 
stânjenul pătrat.

Mitropolia a dat cuvenita autorizație J).

>) In partea a Ii-a a luc.ărîi voiu reveni cu alte relațiuni asupra 
acestor patru biserici creștinești, cele d’intâi ce au fost întemeiate 
la Giurgiu, complectând capitolul cu descrierea celor cari s’au mai 
ridicat în urmă: română, greacă, catolică și evreești.



CAPITOLUL XVI

Turnul ceasornicului.
Rostul și vechimea construcției.

Turnul din centrul orașului a atras întotdea
una atențiunea călătorilor, atât a celor din țară, 
cât și a celor străini.

Cesar Boliac, într’o descriere a Provinciilor 
Dunărene, spune că a remarcat la Giurgiu „un 
mare și frumos minaret, din care s’a tăcut un 
observator și un ceasornic.“ !).

D-l profesor N. Iorga, vorbind despre Giur
giu 1 2), spune : „în mijloc, un turn de observație, 
ca un minaret uitat, răsare dintr’o grădină pe 
care o înconjoară zidurile pieții centrale“.

1) . Cn remarque â Giurgevo un grand et superbe minaret, dont 
on a fait une horloge et un observatoire... Cesar Boliac, lucr. cit. 
Pag’ 24

2) . X ¡orga; Drumuri și orașe din România, pag. 73

Părerea susținută adesea că turnul ar fi fost 
zidit de Genovezi este cu totul greșită.

Tot atât de greșită este și părerea că acest 
turn ar li fost vreodată giamie, saumai bine zis 
minaret.

După cercetările ce am făcut, pot afirma cu
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preciziune că zidirea despre care este vorba, 
ridicată în timpul stăpânirii turcești, nu a servit 
niciodată ca lăcaș de rugăciune, ca minaret, ci 
a slujit numai ca turn de observație și foișor 
de foc, având în timpul mai apropiat și un cea
sornic cu clopot, care anunța orele în oraș.

Vechimea construcției nu poate ajunge până 
în timpul trecerii Genovezilor ; ea nu are mai 
mult de două veacuri și a fost ridicată de Turci 
după anul 1700, pentru a le sluji mai mult ca 
punct de observație, în legătură cu celelalte 
lucrări de fortificație ale orașului, cari au fost 
continuate până după anul 1812.

Cercetând în arhiva Primăriei, am găsit că 
în anul 1836, după intervenția Magistratului, 
Vornicia pricinilor din lăuntru a aprobat ca 
„turnul ceasornicului și odăile dimprejur să se 
repare cu materiale din cele strânse pentru 
construcția cazărmii și sub supravegherea arhitec
tului orașului".

In anul 1837, odăile din jurul turnului au 
fost ocupate de Poliție; tot în acest an „s’a 
reparat caldarâmul împrejurul odăilor și s’au 
pus patru felinare"'

In anul 1838, Președintele Magistratului in
tervine spre a i se aproba suma necesară pen
tru a repara ușile și sobele din localul Poliției 
cari „s’au smintit din pricina cutremurului din 
seara zilei de 11 Ianuarie 1832".

*

Deși lucrarea de față se oprește, în prima ei 
parte, în preajma anului 1848, totuși se repro-
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duc aci trei vederi ale turnului ceasornicului, 
în loc de una singură, aceea datând din anul 183/. 
Cu această ocaziune, câteva scurte deslușiri, în 
treacăt, nu le socotesc de prisos, rămânând să

Turnul ceasornicului
După Rditet (1837)

revin 1 i locul cuvenit, mai amănunțit, asupra 
celor două din urmă.

Cea mai veche vedere a turnului, găsită până 
astăzi, este aceea — atât de cunoscută — da-
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torită artistului francez Raffet, déla care au ră
mas și alte lucrări destul de interesante, privi
toare la diferite localități din țară.

Raffet a fost unul din însoțitorii lui Demidoff 
în călătoria acestuia prin Muntenia și Moldova 
și a descins la Giurgiu în ziua de 29 Iunie 183?.

Dacă examinăm desenul reprezentat, obser
văm în apropierea turnului: o clădire măruntă, 
mai mult ruinată, lângă peretele căreea stau la 
sfat doi târgoveți, nu departe alte dărâmături, 
o băltoacă, câțiva bolovani de piatră și doi do
robanți călări în uniforma lor din vremea aceea.

Ca să putem interpreta impresiunile artistu
lui desenator, trebue să ne referim la timpul 
acela. Orașul, cum am spus, se găsea într’o 
totală prefacere: se croiau uliți noui : se dărâ
mau clădirile vechi, construindu-se altele noui, 
ce erau supuse alinierii; se pavau cu piatră 
ulițele principale, în primul rând cele cari por
neau din centrul orașului ; se ridicau în piață 
,,binale cu două caturi" ; chiar în anul acela 
se repara clădirea în care fusese instalată Po
liția și de unde tocmai plecau cei doi dorobanți 
călări; tot în vara anului 1807 se pusese în 
lucru pavarea pieții centrale și se repara cal
darâmul împrejurul turnului.

Fără îndoială însă că, mai întotdeauna, ase
menea vederi luate în grabă ne redau rea lita- 
lea cu oarecare aproximație, dar aceasta nu 
scade din importanța lor de netăgăduit.

In anul 1809 s’a așezat ceasornicul, iar în 
ann următori s’au făcut mici reparații turnului 
și cu deosebire părții de sus, care era de lemn.



169 —

A doua vedere reprezintă turnul ceasornicu
lui, așa cum a fost înamtea ultimului răsboiu 
(1914). Partea de sus, modernizată, fusese con-

Turnul ceasornicului (1914).

struită din nou, în anul 1883, după planurile 
arhitectului Kațachi, primar al orașului fiind 
Rose Ștefănescu.

Cea de a treia vedere reprezintă turnul în
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starea sa de astăzi, consolidat și refăcut după 
planurile comisiunii monumentelor istorice, prin 
stăruința dregătorilor actuali ai orașului și cu 
sprijinul autorităților superioare.

Turnul amenințând mai înainte cu prăbușirea, 
aceasta a fost cea mai fericită soluțiune ce se 
putea da, pentru a se păstra și în viitorime 
un vestigiu al trecutului.

Așezarea ceasornicului.

Magistratul prevăzuse. încă din anul 1833, 
în ,,lista de lucrurile cuvenite a se face pentru 
înfrumusețarea orașului“ suma de oooo de lei, 
pentru cumpărarea unui ceasornic, care să se 
așeze în turnul din piața mare.

Marea Vornicie a aprobat cumpărarea cea
sornicului, care a costat 300 galbeni împărătești 
(945o lei) și a trimis din București (Iunie i839) 
pe Manolache ceasornicarul, ca să-l așeze în 
turn. Sa cheltuit 1089 lei și og parale cu 
așezarea.

Nu trece mult și Magistratul comunică Marei 
Vornicii ') că clopotul ceasornicului este prea 
nuc și nu se aude sunetul în tot orașul, ci nu
mai în Piață și intervine a se scfiimba și pune 
altul mai mare, cum era cel dir ainte, din timpul 
Turcilor; sau să se ia cel mai mic clopot din cele 
trei dela biserica Sf. Ticolae, care av.a sunet mai 
bun și să se pună în turn, în locul celuilalt, care 
să fie mutat la biserica'.

») Raportul Magistratului orașului Giurgiu, din 30 Iulie 183 9.
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Marea Vornicie, cu învoirea Departamentu
lui trebilor bisericești, a aprobat propunerea 
din urmă și s’a cheltuit cu această schimbare 
33g lei și 32 parale.

Prin urmare, clopotul așezat în turnul cea
sornicului și care a rămas acolo până în anul 
1885, a fost unul din cele trei clopote ale bi
sericii Sf. Nicolae, turnate din bronzul tunuri
lor cucerite de Ruși la cetatea Sihstrei, în 
anul 1829. ·,

In anul 1885 clopotul a fost topit și turnat 
din nou în București, făcându-se altul cu mult 
mai mare ca cel dinainte. Așa se explică ins
cripția ce poartă acest clopot, — singurul care 
a scăpat ca să nu fie luat de vrăjmași în tim
pul ultimului răsboiu:

„Acest clopot făcutu-s’a din tunurile ce s’au luat 
dela cetatea Silistra, în anul 182i>, de biruitoarele 
oștiri rusești și s’a Hărăzit spre pomenirea despre 
puternicul a toată Rusiei împărat Nicolae I, la bi
serica cea nouă a Giurgiului, din Viabila, unde se 
prăznuește dramul sf icrarfi Nicolae.

S’a turnat acest clopot în anul 1885, sub dom
nia Majastății sale Carol I al României ’).

După câteva Iun', .Magistratul orașului Giur
giu comunică M arei Vo mic 1 că ceasornicul 
este în stare proastă; mai mult stă decât umblă, 
ca toate reparațiunile făcute de ceasornicarul 
care l-a așezat.

') Am găsit necesară această deslușire, pentru a înlătura nedu
merirea ce cuprinde pe oricine a cetit recentele descrieri asupra 
orașului, publicate prin ziare, descrieri eronate și lipsite de adevăr 
in cea mai mare parte.

2) Raportul Magistratului din 30 Iulie 1839.
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M area Vornicie, aflând delà ceasornicar că 
„vina este a celui ce îl întoarce și care nu se 
pricepe ', răspunde Magistratului (19 Decem
brie i83g), că „trimite pe Manolache ceasorni
carul, împreună cu ceasornicarul ce va rămâne 
la Giurgiu pentru totdeauna, ca să poarte de 
grije pentru bunul mers ; Magistratul îl va plăti 
cu 3o de lei pe lună și îi va da și locuință sub 
ceasornic, unde au stat și cei de mai înainte, din 
timpul Turcilor.“ 1).

1) Corespondența oîiciilă reprodusă mai sus, vine in sprijinul 
afirmațiunilor noastre, privitoare la rostul turnului din centrul ora
șului Giurgiu.

2) Raportul Magistratului cu No. 442 din 4 Noembrie 1834, semnat 
de Petre Servie ca președinte si de cilenul Nicolae Floru.

Serviciul de incendiu.

In legătură cu turnul ceasornicului, dau aci 
câteva amănute privitoare la înființarea servi
ciului pompierilor.

In urma intervențiunu făcută de Magistratul 
orașului, 1 2) Departamentul pricinilor din lăuntru 
a aprobat (9 Noembrie i83z|) „cumpărarea unei 
tulumbe delà Viena și a două sacale necesare 
serviciului pompierilor."

Tulumba s’a cumpărat în anul 1836, prin co- 
misionerul Constantin Papa Luca și a costat 
i5oo de lei, suma fiind prevăzută prin bugetul 
anului 1835 — 1836 ; „era zugrăvită la Viena și 
ferecată cu fier, iar cele două sacale aveau roa
tele pela căpătâie cu cercuri de fier."

S au mai cumpărat „doi cai murgi pentru tra
sul sacalelor, două doniți pentru umplutul saca
lelor, o țesală și două traiste pentru cai".



Turnul ceasornicului (1934).
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S’au angajat trei oameni, unul pentru tulumbă 
și doi pentru sacale. Iordache cafegiul a fost 
orânduit ca tulumbagiu, fiind plătit cu cinci
zeci de lei lunar.

Tulumba se ținea la turnul ceasornicului; 
acolo nefiind loc pentru cai și sacale, s’a luat 
un loc dela biserica „Adormirea Maicii Dom
nului" — unde au fost prăvăliile Carnabatu —, 
și s’a întocmit încăperea necesară.

In anul 183/, Magistratul orașului a înființat 
trei topoare și trei căngi, dovedindu-se, cu 
ocaziunea unui foc ce se întâmplase în oraș, că 
aceste scule sunt trebuincioase.

Dela 16 Ianuarie i84o s’au angajat și trei 
sacagii, cu câte patruzeci de lei pe lună, cari 
„să stea napmtan la grajd, pentru a fi gata la 
orice întâmplare de foc“.

Și astfel s’a întemeiat serviciul pompierilor 
la Giurgiu, împlinindu-se în curând o sută de 
ani de atunci.



CAPITOLUL XVII.

Puterea judecătoreasca.
Dupâ întemeierea Principatelor.

In vechime, puterea Domnitorului era nețăr
murită ; el avea în mâna sa autoritatea militară, 
administrativă și judecătorească ; el dispunea 
de averea, onoarea și viața supușilor săi, iar 
staturile Divanului erau luate în seamă numai 
atunci când se potriveau cu vederile lui. De 
altfel, Divanul era alcătuit aproape mai întot
deauna din boerii cei mai credincioși ai Dom
nitorului. J).

Prin delegație, această autoritate a Domnito
rului era transmisă dregătorilor săi cei mai 
apropiați, cari îl ajutau în treburile cârmuirii, 
cum s’ar zice miniștrilor și câteodată chiar oa
menilor săi de casă, mai mari sau mai mici.* 2).

Sunt istorici cari cred ca puterea domnească, în chestiuni de 
judecată, n’ar îi fost (uneori) atât de nemărginită. Și în sprijinul 
acestei păreri, menționează pe megieșii, proprietari în devălmășie, 
cari nu slujeau numai ca martori, dar aveau și dreptul de a judeca 
pricini de proprietate și hotărnicie și de a da hotărâri definitive, pe cari 
Domnitorul treb îia să le confirme. C. Giurescu ; Despre Boieri, pag. 42.

2). Mari dregători erau : Bonul, voinicul, logotătul, vistiernicul, 
spătaru', postelnicul și aga (șeful poliției).

Boeri mai mici : slugerul, pitarul, armașul, șetrarul......................
Demnitari având slujbe la curtea lui Vodă, mai mari și mai mici: 

paharnicul, stolnicul, comisul, medelntcerul și cicfiodarul.
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Divanul, care avea atribuțiuni judecătorești, 
în primul rând, judeca după pravila țării, sau 
după obiceiurile pământului.

Ne putem da ușor seama despre modul cum 
se împărțea dreptatea, în acele vremuri, când 
nu exista nimic scris.

Judecata se făcea fără multe forme. Incul
patul, când nu putea să se desvinovățească, 
pedeapsa ce 1 se da se executa imediat.

Domnitorul poruncea ca să fie spânzurat, pus 
în țeapă, sau să i se tae capul.

Cei cari erau prinși că au uneltit contra Dom
nitorului și adeseori erau mulți pârâți, din răs- 
bunare, fără să aibă vreo vină, acestora li se 
ridica viața, fără a mai fi judecați și li se con
fisca și averile — erau globiți.

Gloaba, sau amenda, se vărsa în vistieria dom
nească, constituind un nou isvor de venituri J).

Pedepsele erau foarte aspre. Cei cari erau 
prinși că au furat a treia oară, erau pedepsiți 
cu moartea prin spânzurătoare.

Vinovății puteau să-și răscumpere viața, pen
tru fapte mai puțin grave, plătind despăgubire 
celui vătămat și gloabă Domnitorului.

Omorul se pedepsea cu moartea : „moarte 
pentru moarte“, dar Domnitorul și atunci avea 
puterea să ierte pe vinovat, când acesta avea 
mijloace să-și răscumpere viața, dând plata sân-

]) Intr’un hrisov aflat în documentele Academiei române se spune : 
„Mihnea Vodă, omorând pe mulți boeri, fără nici o vină, a trimis 
atunci și urgie mare asupra caselor ale tutulor, de le-au luat satele 
și moșiile“.
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gelui, adică despăgubire familiei mortului și 
gloabă domnească.

Vinovății erau închiși în închisori numite 
grosuri.

Cele d’intâi legiuiri scrise.

Cea d întâiu legiuire scrisă din .Muntenia a 
fost Pravila delà Govora, numită și Pravila mică, 
din anul 164O, pe timpul lui Matei Basarab.

Matei Basarab
Domnul Munteniei (1532 — 1654)

Și în această lege, plină de precepte religioase, 
era prevăzută pedeapsa cu moartea : ,,Feciorul 
de va grăi cuvinte rele părinților și cu nedrep
tate, cu moarte să moară“...

In anul 1652 a apărut îndreptarea legii, numită 
și Pravila cea mare, tipărită la Târgoviște, tot în 
timpul lui Matei Basarab.

12
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Amândouă sunt traduceri și compilări după 
autori străini, fără a se fi avut în vedere obi
ceiurile pământului.

Amândouă aceste legi prevedeau pedepse 
prea crude: tăierea mâinilor pentru furtișaguri; 
arderea de viu pentru acela care da foc; spân- 
zurătoarea pentru furturi repetate; turnare de 
plumb topit pe gură, pentru unele fapte.

In timpul lui Alexandru Ipsilanti, la 1780, a 
apărut un codice de legi, în care s’a ținut în 
seamă și obiceiurile țării. Proiectul acestei legi 
fusese mai întâiu supus sfatului boerilor, format 
din Mitropolit, Episcop! și boerii veliți.

Cea mai importantă legiuire, în Muntenia, 
este aceea a lui Vodă Caragea din anul 1818, 
revăzută de obșteasca adunare a Arhiereilor și 
boerilor țării. Această legiuire a fost în vigoare 
până în anul 1865, iar până la 18.41 a ținut și 
loc de cod penal.

Și codul Caragea prevedea pedeapsa cu tăierea 
mâinilor, pedeapsa cu moartea, dar atât aceste 
dispozițiuni, cât și altele, au căzut în desuetu
dine prin neaplicare.

Rămăsese în vigoare bătaia la falangă, pentru 
mojici, ca și pentru boeri. ]).

In timpul Regulamentului organic.

Prin art. 241 din Regulamentul organic s’a 
prevăzut că : „toate judecățile în pricini politicești

*)· Când era bătut vreun boer, paste rogojina pe care era trântit 
osânditul se așternea un postav roșu.

Alte ori, vinovatul era desbrăcat până la brâu, plimbat pe cateva 
ulițe și bătut cu nuele; în tot timpul acesta, cel bătut trebuia sa 
zică: „cine o mai face ca mine, ca mine să pățească.“ 
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vot fi întemeiate pe condica Principatului Valafiiei, 
cea publicată în anul 1818", adică Codul Caragea.

Prin acelaș Regulament s a prevăzut înființa
rea instanțelor de judecată și organizarea jude
cătorească.

Judecătoriile de prima cercetare din județe, 
cari au fost înființate, judecau toate pricinile 
de prigonire politicești, negustorești, criminalicești, 
și vinile mari polițienești.

I

loan Caragea
Domn al Munteniei (1812 — 1818)

Prin pricini politicești se înțelegea tot ceeace 
se întâmpla între doi sau mai mulți particulari, 
fără a fi pricină negustorească sau criminalicea- 
scă ; pricinile negustorești erau cele născute din 
fapte de comerț; criminalicești, acelea cari prin 
pravila pământului se osândeau la moarte, la 
ocnă, sau la pușcărie ; vinile mari polițienești, 
acelea pentru cari se osândeau la închisoare, la 
o casă de poprire, sau să stea la mănăstire.

Cârmuitorii și sub-cârmuitorii în județ au fost 
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împuterniciți să judece pricinile mici polițienești 
și pricinile administrative.

Prin pricini mici polițienești se înțelegea acelea 
cari nu meritau o pedeapsă mai mare ca închi
soarea pe timp de trei zile, sau 50 de toiege la 
spate, J) pentru gâlcevuri, bătăi prin cârciumi, 
fără precugetare și fără armă omorîtoare ; pri
cini administrative erau acelea ce proveneau din

Pecetea Judecătoriei Județului Vlașca.

chestiuni de dajdie, precum și plângerile împo
triva slujbașilor Cârmuirii.

Pentru săteni s’au întocmit judecătorii rurale, 
compuse din preot și trei jurați aleși, cari judecau, 
în fiecare Duminică, după terminarea slujbii 
bisericești, pricinile de mică însemnătate dintre 
săteni.

Dreptul de apel și Divanul de revizie.

împricinați! judecați la judecătoriile de județe 
de „întâia cercetare" aveau dreptul de apel la 
înaltul Divan, ale cărui hotărîri se supuneau,

0 După cum vedem, atât pedeapsa cu moartea, cât și pedeapsa 
cu bătaia erau legiferate. Printre punctele ce au făcut parte din 
programul de luptă al marilor patrioți, cari au pregătit mișcarea 
națională revoluționară dela 1818, au fost și desființarea pedepsii cu 
moaitea, precum șl a pedepsii degradatoare cu bătaia. 
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prin .Marele Logofăt al Dreptății, la întărirea 
Domnitorului.

In anul i833s’amai înființat o instanță supe
rioară, sub numele de Divanul de revizie, care 
judeca hotărîrile înaltului Divan, sub președin
ția Domnitorului, sau, după orânduirea Măriei 
Sale, sub unul din boerii cei d’întâi. !).

îndatoririle judecătorilor.

Prin legea din Iunie 1835 s’a prevăzut modul 
de judecată și pedepsele de aplicat la pricini 
din închirieri, tocmeli, datorii mărunte, cum să 
se redacteze sentințele, trecerea lor în condică, 
atribuțiunile procurorilor, precum și îndato
ririle avocaților.

S’a lămurit și mai bine competența judecă
toriilor de prima cercetare, care trebuia să se 
mărginească numai la pricini politicești, de co
merț și criminalicești.

„Toate pricinile de închirieri și contracturi, 
adeverite de judecătoriile și Ocârmuirile locale, 
precum și datoriile mărunte fără zapise și cu 
netăgăduire de verice sumă", au fost scoase cu 
totul din „cercetarea, hotărîrea și punerea în 
lucrare a judecătoriilor de prima cercetare" și 
lăsate pe seama Ocârmuirn locului.

S’au luat măsuri serioase pentru trecerea 
în condică a sentințelor, fiind făcut răspunzător 
de buna lucrare Președintele judecătoriei.

i) Au fost numiți în Divanul de revizie : logofătul Scarlat Mi- 
hălescu, hatmanul Mihăiță Filioescu, vornicul Ion Cocorăscu, aga 
Constantin Cantacuzino, aga Emanoil Fiorescu și căminarul Gheor
ghe Bibescu. Analele parlamentare, anul 1833.
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S au înființat registre pentru transcrierea con
tractelor de zestre și a actelor de vânzare, 
precum și pentru trecerea ipotecilor.

Procurorii au fost obligați, „pe toată săp
tămâna, să închipuiască jurnalul pe fiecare zi, 
cuprinzând toate împrejurările urmate în ju
decătorie, pe lângă care se va afla și adevă
ratele purtări a fieși cărui judecător, grefier

O legalizare judecătorească').

și orice slujbaș, până la cel mai mic și să 
raportuiască pe scurt marelui Logofăt, ca după 
aceea să cunoască Departamentul dreptății 
răsplătirile ce se cuvine să dobândească cei 
cu bune purtări judecători i slujbași și împo
trivă osândele ce trebuesc a se pregăti pentru 
cei abătuți din adevăratele lor datorii“

') Judecătoria Județului Vlașca adeverește (legalizează) 
un bilet de cumpărătură présentât de ovreiul Avram Buhor 
din Giurgiu, care a luat în stăpânire, după ce a răspuns 
orânduita plată, o casă aflată in cfart aiul de galben, des
părțirea a 13-a. Anul 1832 Aprilie 30.

S S. Președinte, Clucerul Gheorghe Chicoș 
Judecător Grădiștecnu
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Organizarea corpului avocaților.

Prin aceeaș lege se spune:
„Va fi avucat cel ce s’ar cerceta de o co

misie orînduită într’adins de marele Logofăt 
al Dreptății și ar da dovezi destoinice, în a- 
ceastă cercetare, că cunoaște cu desăvârșire 
pravila pământului și legiuirile Regulamentului 
organic, i toate formalitățile ce sunt orînduite 
a se păzi în judecătoriile Principatului".

S’a prevăzut prin lege ca plata avocaților să 
se facă după pricini câștigate și anume: pentru 
pricini până la 10.000 lei, zece la sută; pentru 
pricini delà 10.000—5o.ooo lei, 5 la sută; delà 
5o.ooo până la orice valoare, 3 la sută.

Taxele de judecată,

Printr’un amendament votat mai târziu, pentru 
a se pune stavilă la înmulțirea ju lecăților, 
s’a legiferat ca împricinații, pe lângă celelalte 
cheltueli, să fie obligați a plăti o taxă în bani 
de 6 la sută „pentru lucrurile mișcătoare ce 
ar fi alese în bani, ori s’ar prețui în urmă, iar 
pentru lucrurile nemișcătoare, prețuite ca de 
o vânzare ohavnică, câte 3 la sută".

Sumele de bani rezultate din aceste taxe se 
vărsau în casa Statului.

Noul Cod de comerț și Codul penal.

In 1837 s a hotărît alcătuirea unui codice de 
comerț, tălmăcit după cel francez, din care „s’a 
trecut numai câte se potriveau la starea țării".
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După ofisul Măriei Sale din 15 Mai 18З7, 
noul proiect trebuia să capete putere de lege 
,,după patru luni dela împărțirea lui pela ju
decătorii și publicarea prin gazetă, buletinuri 
și obștire pela toate bisericile orașelor Princi
patelor".

Codul de comerț a căpătat însă putere de 
lege abia în anul 1840, când a fost întărit de 
Alexandru Ghica Vodă, mare Logofăt al drep
tății fiind Barbu Știrbei.

Sau înființat trei tribunale comerciale, în 
București, Craiova și Brăila. In celelalte județe 
pricinile comerciale se judecau de tribunalele 
civile, după art. 3o5 dm Regulamentul organic.

Deciziunile comerciale puteau fi apelate la 
Curtea apelativă, înființată la București, în ter
men de trei luni dela primirea de către îm_ 
pricinați a copiei de pe deciziune ’).

In anul 18З1 a intrat în vigoare noul Cod 
penal, însoțit de procedura sa, când a încetat 
de a se mai aplica dispozițule cuprinse în Co
dul c aragea.

Judecătoria județului VIa ș c a.
Câteva date referitoare.

In timpul lui Alexandru Ghica Vodă se 
publica regulat, pe fiecare lună, în Buletinul 
oficial al Statului, situația proceselor înfățișate 
la toate instanțele judecătorești din Principat.

Iată care a fost situația la Judecătoria ju-

0 Analele parlamentare, voi. I—X, anii 1831 — 1841.
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dețului \ lașca, pc luna Februarie 1841: sau 
înfățișat 68 pricini și s’au săvârșit (judecat) 15. 
Judecătoria „s’a aflat în lucrare 16 zile ; 10 
zile s’a aflat în lucrare cu clucerul Răducanu 
Clinceanu, care era președintele judecătoriei, 
menționându-se că 5 sile a lipsit, fiind plecat la 
București, fără voe, iar într’o si r.u a venit; 16 
zile s’a lucrat cu ceilalți doi judecători: me- 
delnicerul Costache Călinescu și pitarul Cos- 
tache Anghelescu 1).

') Buletinul oficial No. 21 din 11 Aprilie 1841.
2) Buletinul oficial No. 41 din 11 Iulie 1841.
3) Bu'etinul oficial Nj. 28 din 29 Martie 1814.

In întreg anul 1840 s’au înfățișat 636 pricini 
la Judecătoria de Viașca, care a lucrat 194 
zile; s’au judecat 266 pricini, iar 28 s’au terminat 
prin împăciuire.

Medelnicerul Costache Călinescu, judecător, 
încetând din viață, a fost numit în locul său 
Nicolae Palida.

In locul clucerului Răducanu Clinceanu, pre
ședintele Judecătoriei, a fost numit paharnicul 
Grigore Lipănescu;' iar în locul pitarului Cos
tache Anghelescu a fost numit judecător vistierul 
Constantin Roșea * 2).

In timpul domniei lui Gheorghe Dimitrie Bi- 
bescu s’au făcut mai multe schimbări, atât printre 
funcționari, cât și în corpul judecătoresc din țară.

La Viașca, în locul paharnicului Grigore 
Lipănescu, a fost numit președinte al Judecă
toriei stolnicul Petrache Peretz; iar în locul 
vistierului Constantin Roșea a fost numit 
judecător pitarul Vasilache Porumbaru 3).



CAPITOLUL XVIII

Serviciul de poșta.
Primele începuturi.

Serviciul de poștă din țara noastră a început 
cu transportul curierilor domnești.

AUrcea cel mare a întreținut o întinsă co
respondență cu Regii Poloniei și Ungariei, cu 
Sultanii Turciei, cu Domnitorul Moldovei, iar 
corespondența se trimetea prin curieri speciali.

Populația orașelor și satelor prin cari treceau 
acești curieri era obligată să pună la dispoziție 
caii trebuincioși. Alai târziu s’au înființat niște 
căruțe mici, numite olace, pentru transportul 
curierilor, cari erau puse tot în sarcina orașe
lor și satelor și de această obligațiune nu putea 
nimeni scăpa lără poruncă domnească J).

In timpul urmașilor lui Mircea, corespondența 
între Domnii Munteniei și reprezentanții lor pe 
lângă Poartă se transmitea prin niște curieri 
speciali numiți călărași.

1) Mircea Vodă, printr’un hrisov din Giurgiu, cu data de 11 Mai 
1399, a făcut satului Polcăuți favoarea de a-1 scuti ca să mai dea 
cai de olac.
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In țara noastră au circulat și curieri streini, 
cari aduceau corespondența din alte țări. Și 
aceștia călătoreau cu olace și cai românești, puși 
la dispoziție de populație, după porunca Do
mnitorilor.

In secolul XVH și ol XVIII.

In timpul delà 1601 și până la 1716, servi
ciul de poștă a luat o desvoltare mai mare, 
atât în interior, cât și în relațiile cu străinătatea.

Caii, olacele și hrana oamenilor și a cailor erau 
însă tot în sarcina populațiunii din clasa de jos 
a târgurilor și satelor, boerii și funcționarii 
fiind scutiți.

In timpul sec. al XVIII-lea, cu toată vitregia 
vremurilor prin cari am trecut, serviciul de 
poștă s a îmbunătățit din ce în ce și a fost pus la 
îndemâna publicului, atât pentru transportul 
de persoane, cât și pentru acela decorespondență.

S’au înființat stațiuni de poștă, unde se 
găseau caii și olacele necesare.

Se făcea un control foarte sever călătorilor, 
mai cu osebire la Giurgiu de către Turci și 
nimeni nu putea pleca dintr’o localitate într’alta, 
fără răvaș de drum.

In timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti în 
Muntenia, s’a dat cea mai bună organizație ser
viciului po?tal, care a fost trecut pe seama 
Statului. Banii încasați din serviciul de trans
port serveau în parte la acoperirea cheltueli- 
lor de întreținere făcute de Stat.

In anul 1790, poștele au fost date în antre-
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priză, dar din diferite cauze antreprenorii au 
păgubit și s’au retras, lăsându-le pe seama 
Statului.

In timpul Regulamentului organic,

Rusia, ocupând țările române, a pus mâna 
și pe administrația poștelor, delà 1806 până la 
1812 și a exercitat această stăpânire și delà 
1828 până la 1832.

In Mai 1833 poștele din Muntenia s’au dat 
în antrepriză, pe termen de trei ani, iar prin 
contract s’a prevăzut că se poate transporta, 
atât corespondența, cât și banii particularilor. 
Taxele se fixau de antreprenor, cu aprobarea 
Sfatului administrativ. Taxa pentru transpor
tul călătorilor a fost ridicată delà 12 la 20 pa
rale de cal și ceas.

In anul 1835 Sfatul administrativ și-a dat 
părerea ca pe drumurile principale, cum era și 
drumul între Giurgiu și București, să se în
ființeze un serviciu de diligențe, care să se dea 
asemenea în antrepriză prin licitație.

Domnitorul aprobând licitația ținută, delà 
1 August 1836 poștele din Muntenia au fost 
arendate pe termen de cinci ani, la mai mulți 
antreprenori.

Drumul delà Giurgiu la București a fost luat 
în arendă de Constantin Piga.

Se rviciul de diligențe nu s’a înființat, însă, 
antreprenorii tot amânând, sub pretext că tre
buia să facă cheltuieli noui *).

i) Const. Minescu, Istoria poștelor române, 1916.
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Pupa descrierea lui Walsh n.

lată cum descrie un călător englez, care a 
trecut prin Giurgiu, înainte de 1828, serviciul de 
poștă din țara noastră:

„Modul de a călători în această țară este 
într’adevăr ciudat. Ni se aduse o căruță, lăcută 
din mai multe scânduri, de aproape trei picioare 
înălțime, două lărgime și cel mult patru de lungă * 2). 
Pe fundul căruții era pus fân, iar deasupra 
fânului așternută o rogojină de papură. Acest 
soiu de căruță mergea pe patru roate mici, 
făcute dintr’o singură bucată de lemn, având 
un diametru de douăsprezece degete 3). Mi-am 
agățat geamantanul de fundul din spate, ca să 
mă reazăm și după ce m’am urcat cu greutate 
în acea cutie, ca să pot întinde picioarele, a 
trebuit să le scot afară, între roatele dinainte, 
cu riscul de a mi le sdrobi.“

1) Voșage en Turqtiie et â Constantinople, Paris, 1823.
2) Deși se știe că olacete de poștă erau destul de mici și neîn

căpătoare, dar eu cred că exagerează, dacă socotim că un picior 
are 33 centimetri.

3) Când spune că roatele aveau un diametru de 12 degete (ponce) 
adică 33 centimetri, merge prea departe cu exagerarea și nu știu, 
zău, dacă prietenul nostru Walsh ar îi putut ajunge teafăr acasă, 
când ar fi călătorit întc’o astfel de cutie, așa cum o descrie, trasă 
de patru cai iuți, fugind în galop mare.

Reproducem din cartea lui Walsh vederea călătoriei sale în că
ruța de poștă. (Maniece de courir la poște en l/alacfiie.)

„Se înbămară patru cai, cu niște ștreanguri 
foarte subțiri. Un surugiu, purtând o haină 
scurtă de flanelă albă, cu nădragi și căciulă de 
aceeaș culoare, încălecă pe unul din caii de pe 
urmă. Drept hățuri, avea numai o frânghie sub-
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țire, legată la un capăt de gâtul calului din 
rândul întâiu, iar celait capăt era trecut pe după 
gâtul surugiului.“

„După ce mă urcai, el porni caii în galop mare, 
trosnind din biciu și dând strigăte prelungite 
și foarte neplăcute. Tătarulmeu venea în urmă, 
într’o căruță la fel, iar surugiul lui, începea el 
să strige când tăcea al meu.

Cu tot disprețul arătat pentru căruța noa
stră de poștă, călătorul exigiez recunoaște buna 
organizare a serviciului și laudă iuțeala cailor.

„Valahia are o cantitate considerabilă de cai, 
cum nu se găsește în Bulgaria“.

Spune apoi că a făcut două ore delà Giur
giu până la Băneasa, două ore 'delà Băneasa 
până la Comana și patru delà Comana până 
la București, unde a ajuns la orele opi seara.

„Găsind cai pregătiți la toote popasurile, am 
mers cum merg curierii cari duc depeșile“, spune el.

Călătorul a urmat drumul de poștă, numit al 
Olacului, care trecea prin Băneasa, — îi zice 
Bangasca. Nu i-a plăcut de loc satul și iată cum 
îl descrie: „Acest sat îmi face impresia exactă 
a locuințelor de iarnă ale hordelor de Sarmați. 
Românii se pare că au modificat toarte puțin 
veșmintele strămoșilor lor. Ei sunt îmbrăcați 
în piei de oaie, așa cum sunt jupuite depe a- 
nimale.

Locuințele lor sunt sub pământ și nu se vede 
decât acoperișul, unde sunt lăsate câteva găuri,

l) Călătorul venise delà Constantinopol împreună cu un ienicer aflat 
in serviciul Ambasadei engleze și care l’a însoțit până la Turnu- 
Roșu.
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prin cari iese fumul și pe unde pătrund lumina 
și aerul. Aceste bordeie ar h nimerite pentru

Samoiezi, ca să-i ferească de asprimea iernelor 
siberiene, pe malurile râului Obi, dar nu mă



— 192 —

așteptam să le găsesc pe malurile Dunării 1)‘‘.

1) Numai cine cuniștea viața și suferințele țăranului român, pe 
vremea aceea și mai înainte, iși di seama despre ceeace se putea 
pretinde unui popor nenorocit de sclavi, care numai acolo sub pă
mânt își mai găsea siguranța vieții și a averii sale, multă puțină ce 
mai încropia.

2) 0 observație de făcut : Călătorul englez, delà Constantinopol 
până la Giurgiu, a venit călare și a intâmp nat în drumul său ne
plăceri și greutăp de tot felul, viața chiar fiindu-i de câteva ori 
primejduită; le mărturisește singur, dar le spune cu multă rezervă 
și cu o binevăzută cruțare. Pe noi ne-a judecat într’un mod mai brutal 
dacă nu greșesc când mă exprim astfel. Ne-a pus la rând cu Sarmații, 
cu Samoyezii, cu alte cuvinte ne-a considerat ca un popor sălbatec. 
Dar dece să ne mai plângem de aprecierile ce se făceau despre noi 
acum o sută de ani șl mai bine, când și astăzi se mai găsesc străini, 
cari nu ne judecă cu mai multă bunăvoință.

Descrie apoi cârciuma unde a intrat, care 
avea mai multe odăi și un beciu plin cu butoaie, 
dar nici acolo nu a rămas mulțumit, fiindcă 
„se simțea un miros de pivniță foarte neplăcut“.

Nu a găsit nimic rău de spus despre poziția 
satului. „Băneasa are o poziție mai ridicată, de 
unde se vede Dunărea la mare depărtare, în
conjurând un ostrov foarte întins, acoperit cu 
arbori * 2)“.

Pupa descrierea lui Demidoff.

Anatol de DemidoH, în scrierea sa despre 
călătoria tăcută prin țara noastră, spune că, 
ajungând la Giurgiu, după oarecari stăruințe 
a obținut ca să 1 se pună la dispoziție toți 
caii de poștă ce se găseau în localitate, în nu
măr de s4, cari au tost înhămați la două tră
suri încăpătoare, câte 12 la fiecare.

Iată cum descrie Demidoff caii luați dela 
poșta din Giurgiu și cum au mers până la Bu
curești :

„Caii, mici de statură, subțiri, nu de rasă, 
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înhămați cu două ștreanguri ce le slujeau de 
șleauri, în jurul capului un căpăstru de frân
ghie, fără zăbale și nepotcoviți, dar iuți și cu 
o putere neobișnuită, au mers pe tot drumul ca 
săgețile“.

„La popasuri, când îi opreau să răsufle, su
rugiii se scoborau, îi frecau la ochi și îi trăgeau 
de urechi, convinși că astfel caii se odihnesc".

„Animalele, întărâtate de strigătele surugiilor, 
i-au dus prin câmpuri tăiate de râpe, pârâuri 
și mlaștini fără fund, până în seară la Bucu
rești". !)

Demidoff a tăcut drumul dela Giurgiu la Bu
curești, la sfârșitul lui Iunie 183/, trecând prin 
Călugăreni.

13

i) Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hon
grie, la Valachie et la Moldavie, en 1837.



CAPITOLUL XIX.

Țărmuri rea epidemiilor, 
înființarea serviciului sanitar.

In timpul ocupațiunii rusești.

Din cauza răsboaielor dintre Ruși și Turci, 
Principatele române ajunsese într'o stare de 
plâns. In timpul ocupațiunii rusești dela 1769- 
1774, ele au fost complect ruinate; o sărăcie 
cumplită domnea pretutindeni.

Ciuma decima sate întregi, locuitorii începuse 
a-și părăsi căminurile, luându-și lumea în cap, 
fugind de mizerie și de frica boalei. Această 
groasnică molimă, adusă din Asia, se încuibase 
la noi și când se credea că s’a stins, ea apărea 
din nou.

După comunicările lui Valcroissant, un militar 
francez ce se găsea în slujba turcească prin 
Dobrogea, dezastrul ciumii în armatele rusești 
și turcești era de o mie de ori mai mare ca 
dezastrul răsboiului.

Masuri sanitare de paza.

Cele d’întâi măsuri de poliție preventivă au 
fost luate de Alexandru Ipsilanti, în timpul dom-
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niei lui în Aluntenia delà 177^—1/82, când 
sau înființat căpitănii pentru paza granițelor.

La Giurgiu, au fost cazuri de ciumă în anul 
1791; mai multe în anii următori.

In anul 1794 ivindu-se îarăș ciuma la Giur
giu, Domnitorul Alexandru Aloruzi trimite 
ordin Ispravnicului de Vlașca să ia măsuri se
rioase de pază, ca să nu se întindă boala. Se 
vede că molima s’a întețit din ce în ce, fiindcă 
la 1 Noembrie Domnitorul repetă ordinul dat 
mai înainte.

Epid emia a continuat să bântueînanul 1795, 
iar în primăvara anului 1796 se răspândise și 
în alte sate din județul Vlașca.

Domnitorul dă ordin tuturor Ispravnicilor 
din țară ca să ia măsurile necesare de pază și 
în acelaș timp să povățuiască pe locuitori ca 
„om vlăscean și giurgiuvean din partea locu
rilor mo'ifsite să nu primească în județ".

Orașul Giurgiu în adevăr era un focar pes
tilențial, cum erau toate cetățile ocupate de 
Turci. Salahorii cari erau trimiși aci la lucru, 
când se întorceau pe la casele lor, erau factorii 
răspânditori ai epidemiei ; tot asemenea, cărăușii 
ce aduceau sare la schelă, se întorceau de 
multe ori molipsiți. Negustorii turci cari veneau 
cu mărfuri în țară, erau și ei răspânditori de 
boală.

Sau dat ordine ca aglomerațiile de prin 
cârciumi și cafenele să fie interzise ; cerșitul 
pe stradă și pela biserici să fie oprit; vătășeii 
mahalalelor orașului să cerceteze zilnic și să
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dea de știre când se înbolnăvește cineva ; 
preoții să nu îngroape nici un mort până nu 
se va verifica cauza morții prin oameni prac~ 
ticoși * 2).

*) Un bătrân din familie îmi spunea, când eram copil — și mie 
îmi plăcea întotdeauna să-l ascult, — cum vătășeii mahalalelor, în 
timp de boală, umblând din casă în casă, băteau cu un b iston în 
poariă și întrebau din stradă: sănătoși? Dacă li se răspundea: să
nătoși, fără altă cercetare, treceau la casa de alături, fă;ând aceeaș 
întrebare și așa pretutindeni, în mahalaua ce avea fiecare în paza 
sa.

2) Intre oamenii practicoși făceau parte și foștii ciumați, cari a- 
vusese norocul să se vindece, polcovnicul de ciocli, — fiindcă pe 
vremea aceea și cioclii aveau polcovnicul lor, — și chiar cioclii 
când epidemia bântuia cu furie.

Intre anii 1800 și 1810 ciuma nu s’a mai ivit.
Domnitorul Caragea a înființat în Iunie 1810, 

înspre Dunăre, un cordon sanitar, dela Giur
giu până la Zimnicea.

Boala a continuat să bântue, cu intermitență, 
în tot timpul domniei lui Vodă Caragea, fiind 
vestită sub numele de ciuma lui Caragea.

Pentru a se țărmuri molima, se înființase și 
un cordon de pază la râul Argeș, un de erau 
toți opriți, desinfectați și ținuți trei zile, înainte 
de a li se da drumul să meargă spre București.

In Septembrie 1814 boala secera, nu numai 
în județul Vlașca, dar și în județele vecine și 
altele mai depărtate. Cadavrele zăceau pe dru
muri; locuitorii molipsiți fugeau de frica laza- 
retunlor și a cioclilor și se ascundeau prin pă
duri, unde își făceau colibe. Cei morți rămâ
neau neîngropați de îi mâncau câinii, iar cei 
cari se însănătoșeau și se înapoiau în oraș, mo
lipseau pe alții.
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In anul 1824 ciuma apare iarăș, mai încetează 
în anul următor, dar în vara anului 1826 isbuc- 
nește cu furie. Toată lumea este îngrozită; 
boala e pretutindeni. Casele se închid, afacerile 
negustorești stagnează.

Și în toamna anului 1828 județul Vlașca su
feră mult de pe urma ciumii. Numărul bolna
vilor creștea pe fiecare zi, atât în populația 
civilă, cât și printre ostașii ruși din lagărul de 
lângă Giurgiu. Câțiva generali ruși, între cari 
și generalul Cerbatoff, au căzut bolnavi.

Ciuma a bântuit în Giurgiu și la 1829. Oa
menii mureau cu sutele în fiecare zi, dar mai 
mult ruși.

Ciuma sa stins în anul i83o, dar deabia s’a 
terminat cu ea și în vara anului 1831 a isbuc- 
nit fiolera, adusă din Rusia. Și această epide
mie a făcut câteva victime la Giurgiu, dar s’a 
stins repede.

Zile de groaza la Giurgiu.

Prin momente de mare groază treceau, atât 
bogatul, cât și săracul, în zilele cât ținea și până 
se domolea molima.

Cei cari dispuneau se aprovizionau îndeajuns * 
cu de ale mâncării și se închideau în casă, ne- 
primind pe nimeni. Ulițele orașului erau pus
tii ; rarii trecători mergeau aruncând în dreapta 
și în stânga priviri înspăimântate, ferindu-se a 
se atinge unul de altul.

Prăvăliile vindeau numai pe câte o fereastră, 
iar banii se spălau cu oțet.
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Deasupra orașului se ridicau nori de fum îne- 
căcios dela gunoaele aprinse pe maidane și 
prin curțile caselor, fiind întărită credința că 
fumul este un bun desinfectant.

Câinii, rămași fără stăpân, te înfiorau cu ur
letele lor de jale.

Câteva haimanale, câțiva bețivi, de cari parcă 
și ciuma fugea fără să-i atingă, necesari de altfel 
în asemenea triste împrejurări, aveau meseria 
de a umbla din casă în casă și a lua pe cei morți 
spre a-i îngropa, sau a strânge pe bolnavi, pentru 
a-i duce la barăcile de izolare. De multe ori 
acești ciocli fără inimă, amețiți de băutură, n%- 
urmărind decât jefuirea celor cari mureau, să
vârșeau acte de cea mai înjositoare sălbăticie, 
ce nici nu trebue a le mai aminti.

Serviciul sănătății publice.

Prin Regulamentul organic s au prevăzut im
portante dispozițiuni pentru îmbunătățirea ser
viciului medical, până atunci ca și inexistent.

S’a înființat un comitet al sănătății, orân
duit ,,a priveghea neîncetat și strașnic ca mă
surile luate pentru sănătatea obștei să se pă
zească întocmai.“

S’a întocmit un regulament pentru spițerii, 
cari au fost obligate să se aprovizioneze cu me
dicamente bune, proaspete și suficiente.

S’au supus verificării diplomele doctorilor și 
ale spițerilor noui veniți.

S’a introdus altoirea la copii contra vărsatului;
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S au pus, putem zice, bazele unui început de' 
serviciu sanitar în țară.

Alai înainte, la bolnavi se chemau babele cu 
buruienile lor.

Când se bolnăvea câte un Domnitor, sau vreo 
rudă de a lor se aduceau medici (vroci} din Ar
deal, din Crimeea, din Italia și chiar din Ger
mania ; Ștefan cel Atare și-a adus un medic 
din Nürnbere;.O

Acești medici aduceau cu dânșii și câte o> 
mică farmacie, dar foarte neîndestulătoare.

Cel d'întâiu spital din țară, spitalul Colțea,. 
a fost întemeiat de Brâncoveanu și a fost în
zestrat și cu o farmacie sau spițărie.

La 1762 Grigore Gh ica Vodă a înființat în 
București spitalul Pantelimon.

întemeierea spitalelor a deschis o epocă nouă 
pentru farmacie în țările române.

In timpul lui Alexandru Ipsilanti spițăriile 
se înmulțesc, așa că a trebuit să fie supuse con
trolului medicilor primari de spitale, ca să nu 
vândă decât preparate proaspete și bune.

Spițerii delà noi erau străini, mai mult sași ')·
Giurgiul având o carantină bine organizată, 

a fost unul din primele orașe în care s’a înfiin
țat un serviciu medical și o spițărie.

Ca medic al carantinii a funcționat Or. Ion 
Sibinianu (Seben-), care s’a stabilit la Giurgiu,

') y. /orga, Istoria românilor în chipuri și icoane ; farmacia în 
țările române.

2) Dr. Ion Sibinianu (Seben) s’a născut la 7 Noembrie 1807, în 
satul Miccșani (Transilvania). El a fost ales primar al orașului in 
anul 1866 după legea comunală în vigoare delà 1864 și a funcționat 
in această calitate până la 2 Noembrie 1866, când a încetat din viață.
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unde a fost ales mai târziu Primar al orașului; 
iar cel d’întâiu spițer a fost Ion Șobel.

Epidemiile de ciumă și holeră țărmurindu-se, 
autoritățile, medicii, ca și ceilalți slujitori ai să
nătății publice au putut să-și îndrepteze aten
țiunea și activitatea lor în alte direcțiuni, luân- 
du-se folositoare măsuri contra unor alte boale, 
ce bântuiau orașele ca și satele.

Spitalul venericesc.

Comitetul sănătății sau al carantinelor, cu 
reședința în București, era însărcinat cu prive
gherea și luarea măsurilor sanitare în tot cu
prinsul Principatului, iar Ispravnicul de județ 
era îndatorat să comunice comitetului tot ceea- 
ce privea starea sănătății din județul său.

Ispravnicul județului Vlașca comunicând co
mitetului sănătății (anul i83z{) că patimile lu
mești s au întins, atât în oraș, cât și în județ, 
comitetul a intervenit prin Vorniciadin lăun- 
tru, dându-se ordin Alagistratului orașului să în
chirieze o casă încăpătoare, în care să interneze 
pe toți bărbații și femeile bolnave, îarPoliția săcer- 
ceteze și să facă liste. întreținerea și medica
mentele să fie date din casa Magistratului; cei 
cu stare să plătească dânșii cheltuelile făcute, 
iar cheltuelile făcute cu cei săraci să se suporte 
de Alagistratul orașului.

Președintele Alagistratului roagă printr’o a- 
dresă pe Or. Seben, medicul carantinn, ca să des
copere pe bolnavii de asemenea boale din oraș, 
fiindu-i mai ușoară această sarcină, ca doctor.



— 201

Dr. Seb en răspunde, la 12 Decembrie i83z|, 
că trebuie să se închirieze patru odăi, una pen
tru bărbați, una pentru femei, una pentru bae 
și una pentru servitori, o femeie și un bărbat.

.Magistratul orașului a luat cu chirie casa cu 
patru odăi, unde a stat Hagi Abdulă, a luat 
măsuri pentru procurarea paturilor și lemnelor 
de foc, iar la începutul lunii Ianuarie 1835 a 
început funcționarea spitalului zis veneticesc.

In corespondența citită am găsit că spițerul 
orașului a pus multă sârguință pentru îngrijirea 
și vindecarea bolnavilor.

In cursul anului 1835 au fost căutați 22 bol
navi cu stare din oraș și județ, cari au plătit 
z)88 lei și 38 parale, iar lei 5n, parale 2, chel- 
tuiți cu cei fără stare, s'au trecut în socoteala 
Magistratului și a Cârmuirii, pentru partea ce 
privea pe fiecare.

Cu ordinul din 16 Ianuarie 1836, Departa
mentul pricinilor din lăuntru a dispus ca Ma
gistratul să plătească o mie de lei spițerului o- 
rașului Ion Șobel „pentru silința și folositoarea 
ispravă arătată la vindecarea bolnavilor.“



CAPITOLUL XX.

Venirea Domnitorului.
Alte serbări.

Generalul Kisseleif părăsind țara în luna 
Aprilie i83z(, după câteva zile în urmă Poarta, 
în înțelegere cu Rusia, a numit ca Domnitor 
în Aluntenia pe Alexandru Ghica, frate mâi 
mic cu Grigore Ghica Vodă, care domnise deki 
1822 până la 1828.

Alexandru Ghica a trecut prin Giurgiu când 
s’a dus la Constantinopol ca să pi unească în
vestitura.

Domnitorul a venit la Giurgiu la 3 Martie 
i83g, când „s'a făcut luminăție împrejurul ca
selor unde a conăcit, cât și la alte locuri, în 
Piață și la turnul ceasornicului".

Domnitorul a mai venit la Giurgiu la 23 
Martie 1840.

Am găsit o ‘adresă a Președintelui Magis
tratului, din 21 Martie, către stărostu, prin 
care se anunța „că Măria Sa Domnitorul va 
sosi Duminica viitoare de dimineață la Giur
giu, rugându-le să fie gata cu toate corporațiile,
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spre a merge întru întâmpinarea Măriei Sale, 
petrecândud până la cfartirul unde se va sco- 
borî".

Cu această ocaziune, Președintele Alagistra- 
tului Gheorge Lascar a ținut următoarea cu-

Alexandrn Ghica
Domn al Munteniei (1834—1842)

vântare la intrarea în oraș a Domnitorului 
Alexandru Ghica :

„Prea înălțate Doamne“

„Magist atul acestui oraș, păiruns întru îndatori
rile sale, îndrăsnește plecat a supune la cunoștința 
înălțimii Voastre, că articolul de întâia trebuință 
se află "cu îndestulare; se păzește întru toate cură
țenia și înfrumusețarea orașului înaintează. Locui
torii se află în cea desăvârșită stare a sănătății ^u_
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curându-se sub buna și părinteasca Înălțimii voa
stre îngrijire și oblăduire'".

*
* *

La 3o August (Sf. Alexandru) se sărbătorea 
în fiecare an ziua Domnitorului, printr’un ser
viciu religios, slujit în biserica Sf. Nicolae, la 
care Cârmuirea Județului invita pe Președin
tele Magistratului cu toți cilenu, corporațiile 
negustorilor și meseriașilor și alte persoane o- 
ticiale, ca să ia parte.

Cârmuirea ruga pe locuitori ca în seara a- 
celei zile, „să facă fiecare luminăție înaintea 
caselor".

La 6 Decembrie, de Sf. Nicolae, se serba 
ziua Țarului Nicolae Pavlovici, «protectorul» 
Țărilor române.

Sărbătorirea Sultanului.

In i85y s a serbat venirea Sultanului Mah- 
mud al Il-lea la Rusciuc.

Cârmuitorul județului, Hiotu, anunțând a- 
cest eveniment, intervine la Magistrat (13 A- 
prilie) „ca să ia măsuri pentru procurarea celor 
necesare iluminației ce se va face în satul Slo
bozia, de lângă Giurgiu, din fața Rusciucului".

„Fiind neapărată trebuință de păcură și ne- 
-fiind vreme a se aduce dela munte, să se pro
cure două buți din oraș; oricâtă se va găsi pela 
negustori să se oprească din vânzare ; să se 
bage de seamă însă ca negustorii, din lăcomie» 
să nu toarne apă într’însa și s'o strice; ase-
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menea să caute țoale, cârpe, pela croitori sau 
ovrei, pentru iluminat și făcut topuri". Ma
terialele cumpărate din orașul Giurgiu, pen
tru iluminația ce s’a făcut în satul Slobozia, au 
costat 2027 lei și 35 parale. Sau cumpărat 
279 vedre de păcură, cu cinci lei și jumătate 
vadra și împreună cu celelalte materiale s’au 
dat în primire calfei inginerești (conductor tech
nic), însărcinat cu iluminația, Wilhelm Lori- 
zaca, care a dat dovadă de primire scrisă în 
nemțește ').

Rămânând neîntrebuințate materiale în va
loare de j5i lei și 3o parale, serbarea în onoarea 
Sultanului a costat pe oraș 1876 lei și 5 parale.

*) Wilfielm Lorixaca (Lorizeca) fusese amploiat la secsia ingine
rească a Departamentului dinăuntru.



CAPITOLUL XXI.

Inundarea orașului.
9

Construirea digului.

De multe ori apele Dunării au pătruns pe 
timpuri până în mijlocul orașului.

In luna Februarie 1807, Dunărea desghețându- 
se și venind mare, gh'ața s’a umflat și apa s’a re
vărsat (îzj Februarie), intrând în oraș pe la bariera 
Sloboziei și pe la Smârda. Apa a umplut șanțurile 
cetății, cari nu fusese încă astupate, dar s’a retras 
curând, fără a pricinui pagube însemnate.

In Ianuarie 1841, apele Dunării venind îarăș 
mari și amenințând orașul cu înnecarea, Magis
tratul a intervenit (5 Ianuarie) la Cârmuirea 
județului, pentru a se pregăti vreo zece luntri, 
ca să poată scăpa oamenii de primejdie.

Locuitorii din culorile verde și galbenă și-au 
părăsit casele din cauza înnecului și umblau 
băjenari, neprimindu-i locuitorii din celelalte părți 
ale orașului.

In fața acestei triste împrejurări, Magistratul 
a făcut publicație în oraș (ic[ Ianuarie), rugând 
pe orășenii cari nu aveau casele înnecate, „să-i
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primească și să le dea adăpost, fără a le lua vreo 
plată de bani, fiind o datorie creștinească.“

Din cauza apei, care venea mereu și înnecase 
mahalaua verde și orașul jur împrejur, fiind 
amenințată comunicația cu satele din apropiere, 
Magistratul face cunoscut în oraș (15 Ianuarie), 
prin Poliție, ca fiecare să se îngrijească de fă
ină, lemne, mălaiu și cele trebuincioase.

Cârmuitorul județului, chemând pe brutari, 
aceștia au arătat că au în hambare făină 56.8oo 
ocale și se poate îndestula orașul ca la o lună 
și jumătate.

In anul acela revărsarea Dunării a cauzat 
mari pagube orășenilor giurgiuveni din părțile 
înnecate și aceștia au reclamat Domnitorului, ce
rând să se ia măsuri pentru a se face un plan 
de apărare, trimețând un inginer, spre a se feri 
pe viitor de înnec, atât orașul, cât și locurile de 
pășune dinprejur.

Plângerea li sa luat în seamă, hotărîndu-se 
a se ridica un dig în partea despre Slobozia.

Construirea digului a început în anul i8z[5, în 
timpul domniei lui Bibescu Vodă, mare Vornic 
al pricinilor din lăuntru fiind Barbu D. Știrbei, 
iar la îzj Iulie 1846 s a făcut inaugurarea lucrărilor.

In ziua festivității, Președintele Magistratului, 
Atanase Stanov, Cârmuitor al județului fiind 
Ion Cătuneanu, a rostit o cuvântare, prin care, 
după ce a arătat neprețuitele foloase ce vor 
avea orășenii de pe urma lucrării înfăptuite, a 
adus călduroase mulțumiri Domnitorului pentru 
înaltul sprijin dat orașului.



CAPITOLUL XXII.

Calatorii streini despre Giurgiu.
Prin țara noastră au trecut, în decursul vre

mii, o mulțime de călători, de toate neamurile.
Nu voi cita în lucrarea de față decât pe aceia 

cari au spus câte ceva despre Giurgiu, fiindcă 
nu toți au trecut prin acest oraș, la intrarea 
sau la ieșirea lor din țară și nici nu și-au 
scris și publicat toți impresiile lor de călătorie.

Despre un alt călător, până la Valerand de 
Wavrin, care a trecut pela Giurgiu, în anul 
îzjzfb, în fruntea expedițiunu cruciade pornită 
contra Turcilor, nu am cunoștință.

La sfârșitul lui Octombrie i5g5 orașul a a- 
dăpostit pe Sigismund Bathory, principele 
Transilvaniei, venit în plimbare răsboinică prin 
țară, pe nunțiul papal Episcopul Visconti de 
Cervia, pe Silvio Piccolomini, comandantul ce
tei ajutătoare a principelui de Toscana și alți 
ofițeri nobili Italieni.

Cei de mai sus nu au fost simpli călători; 
ei au participat, după cum am văzut, și la fapte 
de răsboiu, lăsându-ne unu din ei interesante 
dări de seamă din acele vremuri.





— 210 —

In anul 15/4 a trecut prin Giurgiu francezul 
parizian, —cum îi plăcea să se intituleze—Pierre 
Lescalopier. Acesta hotărîndu-se ca să viziteze 
Turcia, a plecat din Paris la 1 Februarie 15/4» 
prin Veneția și Raguza, la Constantinopol.

Franța, care nu se unise cu creștinătatea con
tra Turciei, rămăsese credincioasă alianței 
încheiată de Francisc I și se bucura pe lângă 
Sultan de o mare trecere, de care profitau și 
supușii ei.

Lescalopier făcea parte dintr o familie distinsă, 
avea o instrucțiune solidă, vorbea curent la
tinește și urmase cursurile universității din Pa- 
dova, care atunci era universitatea lumii ele
gante.

După ce a stat câtva timp în capitala Turciei» 
a plecat, trecând prin Thracia și prin Bulgaria 
și a ajuns în ziua de 4 Iunie la Rusciuc.

La 6 I unie a trecut Dunărea, într’o luntre 
mare, împreună cu însoțitorii săi, la Giurgiu, 
unde spune că au fost cercetați, dacă nu se gă
sește printre dânșii vreun sclav cieștin fugar.

A rămas în ziua de 6 Iunie la Giurgiu, despre 
care spune că. era un sat mare, ce aparținea Sul
tanului (Grand Seigneur), pentru a putea avea 
în mână, pe amândouă malurile, acel drum mare.

Spune că împreună cu Turcii locuiau atunci în 
Giurgiu un mare număr de Români (Valahi).

In față, la treizeci de pași, în apă, era un 
turn pătrat și ruinele unei vechi fortărețe (ce- 
tățuia din insulă), ce ar fi fost dărâmată de 
armata lui Petre Ermitul, care a trecut pe la Giur-
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giu, în timpul lui Godefiro-ț de Bouillon, adică 
pe vremea primei cruciade (1096-1099 !).

*

Samuel Twardowski, scriitor polon, a însoțit 
în anul 1622 pe ducele polon Ccistofor de ¿bara?, 
în solia sa la Constantinopol, unde fusese trimis 
de regele Poloniei Sigismund al III-lea, pentru 
a încheia pace cu Turcii, în urma răsboiului ce 
se desfășurase anul precedent în jurul Hotinului.

I wardowski, care era și poet, a descris acea
stă solie în versuri.

Călătorii au intrat în .Muntenia, trecând pela 
1 ecuci, Râmnic, Buzău, Afumați, cetatea de 
odinioară a lui Mihai Vodă,— stăpânitor care ar 
fi fost de neînvins, de n’ar fi încercat puterile 
Poloniei, adaogă poetul. Au trecut de București, 
oraș vestit al Tării Muntenești, apoi peste râ
urile Neajlov și Câlniștea, ajungând laCălugăreni 
unde, în ostroave, Mihai Vodă a sdrobit o sută 
de mii de Turci.

Au trecut peste pârâul Serepca22), granița țării 
Muntenești și Twardowski spune că granița 
fusese odată la Dunăre, dar atunci, din pricina 
certei a doi frați, fii de Domn, Giurgiul și 
Brăila, dincoace de Dunăre, erau păzite de strajă 
turcească.

9 Călătorul a făcut confuziune, fiind vorba, fără îndoială, despre
expedițiunea cruciaților din anul 1445.

Descrierea lui Lescalopier a apărut în Revue d’histoire diplomatiq.ue
No. 1, anul 35, pag. 45 și urm. din 1921 și a fost publicată prin
îngrijirea societății de istorie diplomatică din Paris. (Se găsește în
biblioteca Academiei române).

2) Pârâul ce trece pe lângă satul Daia și se varsă la Dunăre, în
Ccmasca, era aproape de hotarul raielii Giurgiului.

De acolo, urcându-se pe un deal, au văzut în 9 * * * * * * *
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vale Dunărea, care curgea repede și lată; pe 
apă se vedeau ostroave mănoase cu iarbă deasă.

Peste tot roiau bărcile pescarilor; unii prin
deau știucă la zăgazuri, alții prindeau pești mari 
cu undița, alții pescuiau din bărci ușoare.

Dar tot admirând frumusețile naturii ,și ale 
locurilor înconjurătoare, pentru a le descrie 
apoi în versuri, poetul a zărit Giurgiul pe o 
stâncă cu o movilă înaltă. !).

Când s’au apropiat, straja împărătească a ara
pilor, pedestrași ușor înarmați (întrebuințați 
numai la apărarea și atacul cetăților), au tras 
cu tunul, iar Cadiul din Giurgiu le-a ieșit în 
întâmpinare, cu o mulțime de oameni.

In zori de zi au trecut în caice repezi la 
Rusciuc, pe malul bulgăresc* 2).

') Era cetăt"ia din insulă, clădirea cea mai răsărită din Giurgiu 
pe vremea aceea și probabil avea aparenta de a fi fost așezată pe 
o stâncă.

2) P. P. Panaitescu; Călători poloni in țările rcmâne; Academia 
română, studii și cercetări, pag. 19—21.

*

Patll Strassburgh, ambasador al Suediei la Con- 
stantinopol, a intrat în țară pela Brașov, a trecut 
prin Târgoviște și a ajuns la București, unde 
avea reședința Domnitorul din vremea aceea, 
Leon Vodă.

Spune că, intrând în sala Tronului, toată lumea 
care era de față, în semn de cinste, a pus mâinile 
la piept și a plecat fruntea, ca la Constantino- 
pol, ca pe vremea Byzanțului.

De jur împrejurul pereților erau divanuri, 
după moda turcească, iar scaune numai două 



— 213 —

unul pentru Domn și altul pentru mosafirul său.
Ambasadorul suedez a fost adus până la Du

năre, de oamenii lui Vodă, cu carele domnești; 
a găsit cetatea Giurgiului slab întărită de Turci (i63o)

*

Delacroix, secretarul ambasadei franceze din 
Constantinopol, vine la 19 Martie 1675 prin 
Rusciuc și trece Dunărea cu luntreape la Giur
giu, care se numea atunci Yorkoki.

1 se pare Giurgiul a fi un târg mărișor. Părăsind 
orașul, trece pela Frătești-Daia, în drum spre 
Bu curești. J)

*

Carol al xil-lea. Deși la începutul acestui 
capitol am spus că nu voiu cita decât pe acei 
călători străini, dela cari ne-a rămas scris ceva 
despre oraș, totuș nu pot trece cu vederea pe 
viteazul și nefericitul rege al Suediei, Carol al 
Xil-lea, care a trecut prin Giurgiu, în anul 171 ^4, 
la înapoierea din Turcia și apoi prin Pitești, în 
drumul spre patrie, când a fost însoțit și de con
fidentul său, un negustor francez, A. de la Motrașe.

*
Valcroissant. Era pe vremea când câteva pu

teri europene ținteau să hotărască soarta Polo
niei. Franța, care nu vedea cu ochi buni 
amestecul Rusiei în treburile acestei țări, dorea 
să stârnească cu orice preț un răsboiu între 
Turcia și Rusia.

Ascultând îndemnurile Franței, Turcia de
clară răsboiu Rusiei în Octombrie 1768.

’) N. Idiga; Istoria românilor prin călători.
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Cine era Valcroissant?
Intr’o corespondență din 17 August 1770, 

către Sublima Poartă, de Saint-Pnest, ambasa
dorul Franței la Constantinopol, recomanda pe 
Valcroissant ca tund un ofițer distins, de 
mare merit și cu multă experiență în răsboiu 1).

') Intr’o altă corespondență se aduceau critici lui Valcroissant, 
care ar fi avut planuri exagerate, urmărind chiar să ocupe tronul 
Munteniei.

2) Documentele Hurmuzaki, Supt I, voi. II. (1518—1780).
3) In anul 1770 Giurgiu! fusese ars cu totul de către Ruși.
4) Sultanul Mustafa al IV-lea, care moare la 24 Decembrie 1773

Se plănuia atunci formarea unei armate, com
pusă din Polonezi, Unguri, Transilvăneni, Mun
teni și Moldoveni, cari ar fi voit să se angajeze 
în serviciul Turciei, armată ce avea să fie pusă 
sub comanda lui Valcroissant * 2).

După ce am arătat în câteva cuvinte rostul 
ce avea Valcroissant în Turcia, să vedem ce 
spune el despre Giurgiu, pe care l’a vizitat de 
mai multe ori în anul 1771 3 4).

,,La Giurgiu scrie el din Rusciuc, la 20 Ia
nuarie 1771, ambasadorului francez din Constan
tinopol —, nu a mai rămas decât o casă dără
pănată în care stă Sultanul6t). Totul este grămadă 
la pământ în acest oraș nenorocit“.

Intr’o altă corespondență, trimisă din Cer
navodă la 16 Februarie 1771, Valcroissant spune 
următoarele:

„Am trecut de mai multe ori Dunărea, ca 
să văd pe Sultan la Giurgiu. Âcest nenorocit 
oraș este cu totul distrus și nu a mai rămas decât 
o singură casă, unde stă Sultanul. întreaga sa 
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armată — 10.000 de Turci și 3oo de Tătari — 
este cantonată în barăci.

„ Ău înființat două nenorocite de șanțuri împre
jurul orașului !). Am făcut înconjurul lor, în
soțit de Mareșalul Krasinski și de patru soldați 
polonezi, în uniforma mea de dragon francez și 
am intrat într’un adăpost unde se găseau vreo 
7-800 de Turci. Ali-au făcut primire frumoasă 
când mau văzut și i-am auzit spunând: „iată 
generalul francez“.

„Al’au întrebat Sultanul și Pașa ca să le spun 
ce părere am eu despre acele șanțuri. Le-am 
răspuns că sun/ foarte btlne, dar am adăogat că 
trebue să taie toți arborii împrejurul orașului, 
în afară, până la marginile primului șanț și 
să-i ridice de acolo, atrăgându-le atenția asupra 
avantajelor ce ar putea câștiga inamicul. Al’au 
ascultat și au dat ordin să-i taie numaidecât.

„Castelul depe Dunăre, înconjurat de apă, 
este foarte mic și într’o stare atât de tristă că o sin
gură lovitură de tun bine trasă, este de ajuns ca 
să-l dea peste cap“.

într’o corespondență trimisă din Rusciuc la 
21 Februarie 1771, Valcroissant arăta că Du
nărea era plină de sloiuri și trecerea ei foarte 
grea ; că trupele turcești au fost retrase toate, 
rămânând în Giurgiu numai' 3oo de Turci și 
100 Polonezi. Spune despre Ruși că sunt niște 
proști, cari nu știu să profite de astfel de îm
prejurări.

i) într’o altă corespondență, vorbind despre aceste două șanțuri, 
spunea că nu erau bune de altceva decât să împiedece vacile ca să 
nu iasă prin toate părțile.



— 216 —

In sfârșit, în alte corespondențe, trimise din 
Cernavoda în Aprilie și Alai 1771, Valcroissant 
scrie despre succesele Rușilor, despre incapa
citatea Turcilor și despre trista stare în care 
se găseau confederații Poloni.

Längerem, francez refugiat din țara sa, în 
urma marei revoluții delà 178p, având gradul 
de general în armata rusească în timpul răs- 
boiului dintre Ruși și Turci (1806 — 1812), a 
vizitat Giurgiul în anul 1810 și într’un memoriu 
al său scrie între alte multe și despre oraș, 
fortăreață și castelul din insulă J).

Despre oraș nu putem afla altceva decât că 
,,era o mare mahala, (faubourg), bine construită 
și bine populată".

Descrierea sa păcătuiește însă prin aceea că 
uneori este atât de confuză încât nu se poate 
pricepe nimic. Iți face impresia că le spune din 
auzite. De altfel acest general mai descrie câteva 
lupte, amănunțit, dar după spusele altora.

'Ï'
Ludovic von Stürmer, fiul Internunțiului Stür

mer, care venea din Austria pentru a se duce 
la Constantinopol, a intrat pela Turnu-Roșu, 
a trecut Argeșul pe trunchiuri de salcie, apoi 
prin Copăcem, Falaștoaca, Pietrele, Daia, aajuns 
la Giurgiu. Trece Dunărea pe o șeică, cu mare 
greutate, la sfârșitul anului 1816. Vorbește mai 
mult despre crapii delà lacul Greaca, pe unde 
sa abătut, decât despre Giurgiu.

') Documentele Hurmuzachi, Suplini. I, 3.
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Cetatea și orașul Giurgiu. 
Din albumul lui Iacob Alt.

Vederi depe Dunăre, de/a isvoate și până unde se varsă în Mare 
tipărit la Viena de Adolpfi Kunike-în anul 1826.
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In anul 1820 un învățat englez Sir Robert 
Porter trece Dunărea, plătind douăzeci de lei 
luntrașului. Spune despre Giurgiu că este un 
oraș semănat cu case puți' e, rele și murdare. Pleacă 
cu căruța de poștă și trece pela Daia, Călu- 
găreni și Copăceni, în drumul spre București. 
Era zăpadă mare. Pretutindeni poporul de jos 
era foarte amabil.

❖

Schladen, trimis prusian, vine pela Rusciuc, 
la 10 Noembrie 1820. E întâmpinat pe Dunăre 
de un funcționar al consulatului din București. 
La Giurgiu 1 se pregătește locuință de guver
natorul turc al orașului, care la plecare îi pune 
la dispoziție trăsură cu patru cai. La Giurgiu 
1 s’a prezentat și capuchehaiaua munteană b.

*

Walsh, un englez care făcuse parte din suita 
lordului Strangford, ambasadorul Angliei la 
Constantinopol, după ce a stat câțiva ani acolo, 
s’a hotărît a se înapoia în țara sa, prin Turcia 
europeană.

Plecând călare din capitalaîmpărățieiotomane, 
la 28 Octombrie * 2), însoțit de un ienicer aflat 
în serviciul ambasadei și de o călăuză, a trecut 
prin Ciorlu, Kirklesi, Șumla, Razgrad, până 
la Rusciuc.

') N. Jorgcr, Istoria românilor prin călători.
2) Wa/sfi, în cartea sa. unde istorisește impresiile de călătorie, 

căpătate în lungul drum s răbătut, timp.de câteva luni, trece data 
plecării din Constantinopol. menționează lunile și zilele în cari a 
ajuns în diferite localități, dar nu spune anul. Fie că a fost o scă
pare din vedere, fie că a făcut-o intenționat, deducem că anul că
lătoriei sale cel mai apropiit poate fi 1827, dacă nu va fi fost cu 
doi ori trei ani mai înainte.

timp.de
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Când a ajuns la Rusciuc și s a uitat peste 
Dunăre, „a zărit Giurgiul cufundat în tristele 
bălți ale Valahiei“.

Spune că un vapor trecea Dunărea, de două 
ori pe zi, dimineața și seara, când avea pasa
geri, plătindu-se 18 piaștri pentru o cursă. Walsh 
plătind costul întreg al cursei, a trecut Dunărea, 
pe care a găsit-o foarte mocirloasă. Curentul 
aducea fără încetare grămezi de argilă albicioasă, 
ce se așternea peste țărmuri, ceeace făcea ca 
apa să fie murdară.

După o oră de mers, a ajuns la Giurgiu 
(Qiurg.ewo). „Acest oraș, spune el, este situația 
spatele marei insule a Sloboziei țSlobodze'), mai 
jos de Rusciuc. Orașul are o fortăreață remarca
bilă, nu numai fiindcă este singura pe care Turcii 
o au pe partea stângă a râului 2), dar și fiindcă 
trece ca modelul cel mai perfect de fortificații 
ce s’au ridicat în întreg Imperiul“.

2) Era greșit informat, afirmând că Turcii aveau o singură for
tăreață pe malul stâng al Dunării.

Și continuă: „ajunserăm la Giurgiu, venind 
pe un braț al râului, ce se poate numi canal 
și după ce am trecut de fortăreață, ale cărei 
gherete, așezate pe întăriri, seamănă cu mina
retele de moschee, descinserăm pe un cheu, sau 
mai bine zis pe un banc de nămol, mai jos de 
oraș. Acest fel de cheu era înțesat de căruțe 
valahe, încărcate cu produsele țării, cu cari se 
umpleau mai multe bastimente, pentru a fi 
transportate de cealaltă parte a Dunării.“

Din descrierea lui Walsh se vede că el a 
debarcat la schela Smârdii.
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Să vedem acum ce a remarcat călătorul din 
toate produsele țării noastre; să le luăm chiar 
în ordinea în care au fost trecute: mai întâiu 
pastrama (îi zice bastermans) și arată că sunt 
niște felii de carne de bivol uscate la soare; 
apoi gfiiudeiriul — cârnați turtiți în lormă de 
potcoavă ; la urmă, blocurile de sare de stâncă — 
și atât.

Sarea o laudă mult și voiu reproduce pro
priile sale cuvinte, fiindcă prea puține lucruri 
din țara noastră au rămas necriticate de acest 
călător atât de pretențios, cu noi mai mult 
decât cu alții.

„Această sare este cu mult superioară aceleea 
care se extrage din minele delà Cfiesfiire. In 
bucăți este de un albastru transparent, ca ghiața, 
iar când este în pulbere, e albă ca zăpada. Nu 
se rafinează, ca sarea noastră, înainte de a se 
întrebuința pentru nevoile bucătăriei ; se sdro- 
bește numai mărunt, pe cât se poate. Este un 
articol important de comerț în această țară. Se 
vinde în bulgări mari, ca pietrele de construcție 
și fiecare și-o pisează acasă".

Delà Smârda, călătorii au venit în oraș, pen
tru a prezenta Pașei, care avea reședința în 
fortăreață, hârtiile de drum.

*
Stanislas Bellanger, călător francez venit la 

noi în țară în anul 1836 pentru o moștenire, a 
stat câteva luni în București. A fost și la Giurgiu 
și aci a făcut carantină timp de 24 de zile.

Vremea petrecută în țara noastră o descrie 
în două volume, tipărite la Paris în 1846. Po-
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vestirea lui este foarte atrăgătoare, vioaie și nu 
părăsește, dela început până la sfârșit, nota 
veselă, glumeață.

Iată în ce fel istorisește el modul cum se făcea 
desinfecția la carantina din Giurgiu : „iau efectele 
înciumate sau socotite astfel, le afundă de câteva 
ori în apa Dunării, le storc bine răsucindu-le, 
le întind apoi pe niște gratii de nuele ș; plimbă 
pe dedesupt un mangal mare cu cărbuni aprinși, 
peste care se aruncă o substanță cu miros pișcă- 
tor, al cărei fum pătrunzător are îndatorirea de 
a goni, — fără să dea voie ca să mai revină — 
toate urmele lăsate de epidemie.,,

Despre odaia în care a fost izolat spune că 
era o celulă de scânduri, atât de mare încât să nu 
crezi că ești într'o cușcă, unde i s’a oferit ca pat 
o saltea moale de rogojină.

Venin 1 până la Dunăre, aproape 130 leghe 
călare, în goana mare și fără să se descalțe, 
când a ajuns la G iurgiu nu se mai putea ține 
pe picioare, așa că a trebuii numai decât să se 
culce, cu fața în jos, lipită de rogojină, din care 
a respirat praf și purici.

Când a auzit deschizându-se ușa cotețului, a înce
put să tremure ca frunza și avea dece bietul om.

îmi aduc aminte, parcă ar fi fost ieri, spune 
Bellanger; slujbașii carantinii, cu nasul și gura 
astupate, fiecare cu un clește lung în mână, 
cum intrară pe ușe, îmi deschiseră geamantanul 
și cât ai clipi dinochi tot calabalâcul de călătorie,· 
haină, pantaloni, cămăși, ciorapi, încălțăminte, 
șapcă, au luat toate drumul apei Dunării.

Ii mai rămăsese, de la Paris, două cămăși, spălate 
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și călcate cu îngrijire, ce le ținea de rezervă, cu 
o grije părintească. A pledat pentru ele cu tot 
focul, a fost elocvent, patetic, dar în zadar; călăii 
și-au astupat și urechde, iar cele două cămăși 
au sburat după celelalte efecte.

„începui să plâng, — continuă a istorisi Bellan- 
ger, — iar lacrămile cari îmi curseră din ochi 
înnecară o duzină de purici ce se sbenguiau pe 
salteaua de rogojină."

După 24 de zile, cât a zăcut în carantină, 
i-au dat drumul cu un brevet de desinfectare în 
buzunar,dar cu îmbrăcămintea deneîntrebuințat').

Anatol de Demidoff, prinț rus, mai târziu soțul 
Princesei Matilda Bonaparte, a venit din apus 
pe Dunăre, însoțit de alți câțiva tovarăși de 
călătorie. * 2)

9 Stanislas Belanger; Le Kéroutza, voyage en Moldo-Valacbie, 
tomul I pag. 86—93.

2) Intre însoțitorii lui Demidoîf se găseau și următoarele persoane, 
Le Playe, inginer de mine în Franța, Huot, un savant cunoscut, Alexan
dre de Nordmann, om de știință (zoolog), Adolphe du Ponceau și 
neobosiții săi colaboratori: de Sainson, Léveillé, Rousseau și Raffet.

Imbarcându-se la Pesta pe vaporul Francisc I, 
au ajuns la Giurgiu în ziua de 29 Iunie 183/, 
după șase zile de drum.

Demidoff, cu o parte din tovarășii de călătorie, 
au plecat la București, iar câțiva, între cari și 
pictorul-desenator Raffet au mai rămas de au 
vizitat orașul, biserica nouă și bâlciul.

Notele de drum, însoțite de un album cu mai 
multe vederi executate după natură de Raffet, 
s’au publicat în anul 1848 și au fost dedicate 
împăratului Rusiei Nicolae I.
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In albumul cu vederi se găsesc trei planșe 
referitoare la orașul Giurgiu: planșa Nr. 11 re
prezentând turnul ceasornicului, planșa Nr. 12 
bâlciul de Sf. Petru și planșa Nr. 13 bărbierul 
țigan la bâlciu.

Iată explicațiunde ce însoțesc planșa repre
zentând turnul ceasornicului:

„De când stăpânirea turcească a trecut pe malul 
opus al Dunării, Giurgiul a luat înfățișarea unui 
oraș european. Fortificațiile tiind distruse, s a lăr
git spațiul și câteva case de o simplitate elegantă 
s’au ridicat în locul cocioabelor părăsite de Turci“.

„ O piață în formă de cerc, orânduită în cen
trul orașului, este înconjurată de clădiri publice 
sau particulare într'un stil destul de frumos, 
printre cari se distinge un han". *)

’) Fostul hotel „Dacia“ proprietatea lui Toma Hagi Chiru.

„In orașul reînviat se mai găsesc încă des
tule băltoace, din cauza lipsei de pavaj. Doro
banții reprezentați în planșe ocolesc una din 
aceste băltoace ce întâlnești în așa de mare nu
măr în orașele și în satele din Valahia.

In notele de călătorie, găsim următoarea des
criere a orașului, probabil datorită unui alt 
colaborator.

„Orașul este astăzi o amestecătură de ruine 
și de clădiri noui. Simetria modernă a început 
să ia locul vechei arababuri orientale; iată de ce 
încă multă vreme ulițe neisprăvite și locuri aco
perite de dărâmături vor poci planul regulat 
al noului oraș. Mahalaua din vecinătatea Du
nării este de construcție nouă; câteva case fru-
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moașe și o biserică, ridicată Sfântului Petru, 
care se inaugura chiar în ziua aceea, îi dau o 
înfățișare cu totul europenească !). Alai departe 
dai de o piață în formă de cerc, în mijlocul 
căreea se înalță un turn; în piață se strâng toți 
giurgiuvenn, fiindcă aci s’au adunat toate pră
văliile și cafenelele, cu grupurile lor de fumă
tori, cari stau roată afară, de o parte și de 
alta a ușii“.

Dar vorbind despre Giurgiu, nu se putea să 
nu pomenească și despre vestiții câini ai orașului:

„Un alt neajuns : civilizația valahă, schimbând 
obiceiurile turcești, na gonit încă din orașul 
odinioară mahometan o moștenire supărătoare 
și câteodată și periculoasă; cetele de câini ră
tăcitori, cari, cum se înopiează, se fac stăpâni 
pe toate mahalalele și îngreuiază circulația, cu 
deosebire pentru streini.“

Planșa N 1 2, reprezen tând bâlciul de St. Petru 
este însoțită de următoarea exphcațiune pe care 
o redau pe scurt: bâlciul era o câmpie imensă, 
fără umbră și fără verdeață, unde se strânsese 
o mare mulțime, compactă și sgomotoasă, com
pusă din negustori, dansatori, muzicanți și curioși.

Printre corturi, barăci, căruțe și vite se gă
seau rafturile cu mărfuri ale negustorilor. A- 
tracția principală era dansul, la care poporul 
se deda cu mult zel; desene cum se juca fora, 
în care se prindeau câte 5o-6o de dansatori, 
având la mijloc lăutarii țigani. Toată lumea, 

*) Călătorul vorbește despre noua mahala a Smârdii, iar biserica 
care se inaugura iu ziua aceea (Sf. Petru) era biserica Sf. Treime.
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— chiar și fetele țigănci, cari au atras aten
țiunea călătorilor prin frumusețea lor unică în

felul ei, — avea o ținută modestă și rezervată 
în timpul jocului.

Se mai descrie, ca explicațiune la planșa re-

15 
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prezentând o bărbierie din bâlciu, remarcându-se 
faptul că la noi bărbierii erau mai mult țigani.

„Românii au lăsat pe seama acestei rase înde
mânatice meseriile de fierar, lăutar, zidar, zlătar, 
bucătar, bărbier“.

„Muncitori de pământ și cărăuși prin voca- 
țiune, Românilor nu le place meseriile cari cer 
o viață sedentară. Așa că țiganul și-a stabilit 
prăvălia pe câmpul bâlciului, iar pavilionul alb 
arborat la cort era o indicație înțeleasă de toți 
cei cari aveau nevoie să se bărbierească."

Alături de bărbierie era o măcelărie, dar 
cărnurile ce erau atârnate acolo, nu le-a făcut 
călătorilor o impresiune tocmai plăcută.

❖

Adolphe Biilecocq, numit consul francez la 
București în anul 1839 și funcționând în această 
calitate până în Martie 1846, a lost un bun 
prieten al Românilor. Dându-și seama dela în
ceput că chestiunea dunăreană este o chestiune 
europeană, a căutat să atragă atențiunea mai 
marilor săi din Franța asupra țării noastre, dar 
mai mult asupra pericolului rusesc ce credea 
el că ne amenința.

A fost foarte apropiat de Domnitorul Alexan
dru Ghica, pe care l-a sprijinit pe cât a putut, 
dar fără a reuși să împiedece destituirea lui, fă
cută de Poartă, după intervenția Rusiei.

Prin stăruința lui Biilecocq s’a alcătuit un 
album — Album Moldo-Valaque — cu o mulțime 
de vederi interesante, lucrate în creion după 
natură, album care a apărut ca supliment la 
L’Illustration, în Septembrie 1848.
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Mai toate vederile din album — afară de 
câteva cari au fost executate de desenatorul 
francez Doussault, se datoresc lui Micfiel Bouq.net, 
un artist din cei mai distinși, care a cutreierat 
țara românească în anul 1840.

Un scriitor francez spune că Bouquet n’ar fi 
reușit niciodată să convingă pe un țăran de al nos
tru ca să pozeze în fața sa. A trebuit ca să așeze 
pe unul între doi jandarmi, dați de Principele 
Ghica și nenorocitul era întărit în credința că 
fiecare trăsătură de creion îi răpea un an din 
viață. O credință și o teamă ce erau răspân
dite foarte mult în popor.

Altă dată, pe când artistul copia într’un sat 
ruinele unui vechiu monument, s’a pomenit re- 
pezindu-se la dânsul, cu cuțitul în mână, un țigan 
care îl blestema pentru faptul de a fi pângărit 
lăcașul eroilor. Artistul era robust, totuș a fost 
nevoie de ajutorul consulului francez, care îl 
însoțea, ca s-o scoată la capăt cu acel furios J).

Albumul este însoțit de o descriere foarte in
teresantă, datorită lui Billecocq, pe care o tri
metea unui prieten al său, deputat la Paris* 2).

’) Elias Régnault ; Histoire politique et sociale des Principautés 
Danubiènnes, pag. 280—281.

2) Guide politique et pitoresque à travers les Principaute's du Danube.

Desprind din această descriere câteva rân
duri referitoare la Giurgiu, despre care spunea 
că era scfîela cea mai vizitată de călători și unul 
din punctele cele mai interesante ale Principatului 
Valafiiei, pe care ar fi voit să-l vadă ajungând 
capitala Munteniei.

Bouq.net


CAPITOLUL XXIII.

Negoțul și meșteșugurile.
In general negoțul în Principatele române nu 

a putut lua o mai mare desvoltare, din cauza 
Turcilor, cari împiedecau libera ieșire â pro
duselor, ce erau păstrate în cea mai mare parte 
pentru îndestularea Împărăției otomane.

Giurgiu], ca cetate turcească, nu putea face 
negoț. Toate produsele din raiaua cetății, ca și 
cele din restul Principatului, luau drumul Ța- 
ngradului în mare parte pe Dunăre: grâu, făină, 
porumb, orz, ovăz, meiu, fasole, tutun, vite pentru 
măcelărie, mai ales oi, cai, lână, piei de bou 
și alte animale, unt, ciriviș, miere, ') ceară, 
lemnărie, precum și multă sare, renumită pe 
vremuri.

In schimb se aduceau în țară: țesături de lână, 
de bumbac, sau de mătase, diferite pânzeturi, 
articole de fierărie, medicamente și mai ales ar
ticole de băcănie: cafea, untdelemn, măsline, 
orez, săpun, etc.

J) In lunca Giurgiului, pe câmpia Burnazului și în poienele din 
pădurile apropiate, erau nenumărați stupi, foarte mulți săteni îndelet- 
nicindu-se cu albinăritul.
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Pentru mărfuri din Orient, veneau până la 
Dunăre, la Giurgiu, negustori străini, mai mult 
nemți și armeni galițieni, aducând și ei mărfuri 
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de ale lor.
Dela noi din țară, nu însă și din cuprinsul 

raielii, ei cumpărau vite cornute, cai — cei mai
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buni erau opriți la export, — oi, porci, piei de 
bou, de oaie și de vulpe, lână, ceară, miere, brân
ză, pește, etc.

Organizarea negustorilor și 
meșteșugarilor.

Negustorii, ca și meșteșugarii, erau orânduiți 
în bresle sau isnafuri (turcește esnaf), având în 
capul lor câte un. staroste; această organizare s’a 
făcut în veacul al XVIII-lea.

Starostele avea dreptul de a judeca, de a aplica 
amenzi, de a hotărî fiecăruia unde trebue să- 
și deschidă prăvălia; păzea ca prăvăliile să fie 
închise de Paște și în cele douăsprezece praznice 
mari, hramuri ale anului, când nu era iertat să se 
vândă. El supraveghea cumpărarea mărfurilor,— 
și pentru toate aceste sarcini primea o simbrie.

Ceaușul, subalternul său, ținea catastih de 
negustori și aduna dela dânșii contribuția pen
tru vistierie.

Starostii regulau raporturile și obligațiunile 
dintre ucenici, calfe și stăpâni 9·

Negustorii erau stabili sau drumeți. Negus
torii stabili aveau cei mai mulți locuințe la un 
loc cu prăvălia, care avea rezervată o odaie la 
stradă; astfel erau bogasierii, abagiii, băcanii, 
cârciumarii, olarii, boiangiii, etc.

La Giurgiu boiangiii, mai târziu și olarii, erau 
stabiliți pe aceeaș uliță, așa că am avut Ulița 
boiangiilor și Ulița olarilor.

*) jV. Iorga, Negoțurile și meșteșugurile în trecutul românesc, 
București, 1906, pag. 133.
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Ca meșteșugari stabili erau croitorii, blănării, 
cojocarii, cismarii, cava fii, șelarii, curelarii, ro
tarii, dogarii, lumânărarii, tăbăcarii, aceștia din 
urmă așezați pe ulița care mergea spre Dunăre, 
Ulița tabacilor.

Negustorii drumeți erau streini, cari venind 
din Turcia, nu se așezau în Principat, ci erau 
numai în trecere; aceia cari veneau pela Giur
giu, se îndreptau spre București, unde își des
făceau din mărfuri și plecau mai departe.

Atât printre negustori, cât și printre meș
teșugari, se găseau în Giurgiu: Turci, Armeni, 
Greci, Bulgari și mai târziu câțiva Evrei.

In Piața mare din centrul orașului erau ca
fenelele, băcăniile, iar în Piața delà Șadârvan erau 
măcelăriile, pescăriile, brutăriile și alte câteva 
cafenele turcești sau armenești.

*

La răspântia târgului, la Șadârvan, era un puț 
de piatră, acoperit, închis într'un fel de gheretă 
{șandrama).

După ioformațiumle ce posed, acolo era lo
cul unde se spălau credincioșii Turci, înainte 
de a intra în geamia care a fost distrusă (arsă) 
de Ruși în anul 1770, în timpul răsboiului cu 
Turcii. Geamia fusese pe locul astăzi liber, din 
fața Bieții de carne.

Puțul de piatră delà Șadârvan s’a păstrat 
încă până în anul trecut, folo sindu-se de locui
tori atunci când instalația de apă a orașului 
se găsea în reparație, sau în timpul gerurilor

’) Marele Vornic Mihail Ghica, prin ordinul din 2 Aprilie 1836, 
cere Magistratului orașului să ia măsuri pentru curățirea puțului 
delà Șadârvan, aducerea lui in bună stare și repararea șandramalei.
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marj, cum a fost în iarna anului 1928 — 1929, 
când au înghețat toate fântânile publice și cea 
mai mare parte din instalațiunile particulare 
de apă.

îjî

A

Intre breslele negustorilor și ale meșteșugari
lor, sau ale negustorilor-meșteșugari, nu era 
nici o deosebire.

„Erau negustori, cari lucrau prin calfele lor 
lucrurile ce desfăceau în prăvălie și aceasta 
s’a păstrat până ioarte târziu și după Regula
mentul organic, care nu s’a atins de acest vechiu 
temeiu al vieții negustorești și industriale a 
trecutului, statornicit de Domnii veacului al 
XVIII-lea 1)

Menționez ca negustori și meșteșugari frun
tași, viețuind acum o sută de am în orașul 
Giurgiu, pe următorii: Gheorghe Nicolau, zis 
Gogoașe, staroste, Alihail Stoica, zis Cucumecea, 
staroste, Totna Hagi Chim, Pene Drăgoi, 
Dragne Brașoveanu, Petre Motroc, Lalu Boian
giu, Pancu Bacalu, Marcu sin Ghețu A'lăcelaru, 
Bonea Băcanul, Ilie Voinea Croitoru, Mihai 
Stoica Bogasieru, Petcu Donciu Croitoru, Gheor
ghe Stan Cârciumaru, Iane Brutaru, Dancu 
Băcanu și alții.

După pacea de la Adrianopol.

întocmirile păcii încheiată la Adrianopol au 
adus o prefacere deplină a negoțului nostru,

’) № /orga, — lucrare citată pag. 133. 
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care devenea cu desăvârșire liber, pe uscat ca 
și pe apă.

Vadurile și schelele Dunării s au deschis de 
aci înainte negoțului străin, Turcii renunțând 
la drepturile lor de prioritate.

Produsele fostei raiele a Giurgiului, care a ră
mas proprietatea Statului, ca și cele din restul 
județului, încep acum a lua drumul spre Occi
dent 1).

*) Dau aci o lista de prețurile productelor exportate dela 1 și 
până la 15 ale lunii Iunie 1841, cu variațiile lor, publicată în Buletinul 
Oficial al Statului: grâul, chila lei 150, 145, 136; porumbul, chila lei 
86 83, 80; orzul, 75, 72, 70; taina, suta de oca, 50, 48; mălaiul, suta 
de oca 43, 42; fasolea, suta de oca, 34, 32, 30.

2) Fămilii de străini și de Români, venite în Giurgiu, după plecarea 
Turcilor: Andreiovici, Bembasat, Bohor Avram, Buga, Cappon, Co- 
chinos, Cohen, Eschenazi, Franco, Nissim, Stanov, Hurmuz, Nedel- 
covici, Simici, Grozovici, Zaharis, Lichiardopol, Riga, Pulopol, Vamali, 
Petcuș, Frații Dimitriu, Carnabatu, Dr. Klein, Fr. Klein (farmacist), 
Dr. Hintz, Binder (farmacist), etc.

Cererile de cereale fiind din ce în ce mai mari, 
agricultura începe a progresa, în dauna creșterii 
vitelor însă, cari încep a scădea odată cu mic
șorarea terenurilor de pășune.

Orașul este năpădit de negustori străini: Greci, 
Bulgari, Sârbi, Armeni, Nemți, Evrei galițieni 
sau Evrei spanioli trecuți prin Turcia.

Vin asemenea și se stabilesc la Giurgiu mulți 
Români din Bulgaria și din Macedonia * 2)

Muncitorii de pământbulgari,trecând Dunărea 
în mare număr, se stabilesc prin satele mărgi
nașe, iar unu înaintează în interiorul județului, 
amestecându-se cu populațiunea autohtonă.

Afacerile prosperează, mișcarea în schelele 
portului sporește, prăvăliile și atelierele se în
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mulțesc, populațiunea orașului, care în anul 
i83o nu atingea trei mii de locuitori, crește pe 
fiecare zi.

Cel mai greu încercat oraș din țară, cum îl 
socotesc eu, pornește pe calea însuflețirii viitoare.

Dar vorbind despre negustori și meșteșugari, 
nu pot ca să nu spun câteva cuvinte și despre 
bâlciurile delà Giurgiu, bine cunoscute de pe 
vremea Turcilor.

Bâlciurile

După 1829, la Giurgiu se țineau, ca și astăzi, 
două bâlciuri anuale: la 29 Iunie — Sfinții 
apostoli Petre și Pavel — și la 15 August, — săr
bătoarea Adormirea .Maicii Domnului.

Totdeauna bâlciul delà 15 August, Sf Maria, 
a fost mai mare ca cel delà 29 Iunie, făcându- 
se treburi mai bune. Sătenii terminând o parte 
a muncilor de peste an și realizând prețul re
coltei păioaselor, erau mai bine dispuși să se 
aprovizioneze cu cele trebuincioase gospodăriei 
și mai ales cu de ale îmbrăcămintei.

Toată negustorimea orașului ieșea cu marfă 
la târg1); bogasierii, cojocarii, zăbunarii, cis*  
mani, căciularii, făceau afaceri frumoase.

1) Am găsit o publicațiune, făcută în oraș în luna Iunie 1837, 
prin care se încunoștiința negustorimea doritoare de a ieși în bâlciu, 
ca să rețină din vreme locuri pe islazul orașului.

Venea și negustorime de prin alte orașe, cum 
se duceau și ai noștri pe acolo, transportând 
mărfurile lor în care mari, — cfiervane, la cari 
se înbămau câte zece cai și chiar mai mulți-
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Din București veneau la Giurgiu negustori cu 
mărfuri orășenești.

Bâlciurile aduceau un însemnat venit orașu
lui, iar data și locul nu s au schimbat până în 
anul acesta.

Aceia cari aveau nevoie să cumpere sau să 
schimbe vitele de muncă, veneau mai dinainte, 
în zilele de obor; dar ziua temeiului era aștep
tată de toată lumea cu cea mai mare nerăbdare.

Popas de cărăuși, după Raffet (1837).

încă dtn ajun, sute și chiar mii de care și 
căruțe, venite din împrejurimi și din sate înde
părtate, umpleau imensa câmpie a bâlciului.

In ziua așteptată, tineri și fete, îmbrăcați în 
haine de sărbătoare, împodobiți cu ce aveau mai 
bun și mai frumos, se îndemnau prinzându-se 
la joc, în mijlocul unei veselii ce nu mai cunoștea 
margini.

Un sgomot asurzitor de clopote, viori, cimpoae, 
fluere, cântece și strigăte, umplea văzduhul în
cins de un soare arzător de vară, pe când de 
pe pământul bătătorit de atâta suflare omenească 
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nori deși de praf se ridicau în sus, Ca să cadă 
apoi pe fețele și îmbrăcămintea pline de sudoare 
ale jucătorilor.

Dulapurile sau scrâncioburile se învârteau 
fără încetare, gemând de greutate.

Bătrânii se odihneau la adăpostul unor corturi 
de pânză, prin nenumăratele birturi și cârciumi, 
unde cei cari nu aveau mâncare adusă de 
acasă, abia puteau să prindă rândul ca să-și po
tolească foamea și setea.

In cele două zile de mari sărbători, orașul 
era ca și mort. Toată activitatea și viaț t se con
centrau la bâlciu, spre care se îndreptau cu toții.

Orășenii giurgiuveni nu disprețuiau, pe acele 
vremuri, învălmășeala târgului și priveau cu 
plăcere în ce voie bună petrecea poporul.

¥
înainte de a încheia prima parte a lucrării de față, țin să-mi 

exprim încăodată părerea de rău ce simt de a nu fi putut da dez
voltarea dorită unui atât de îndelungat răstimp din viața acestui 
oraș și de a fi silit a mă mărgini la un simplu rezumat.

Îmi rămâne însă ca mângâiere speranța că se’va aprecia silința 
ce mi-am dat întotdeauna de a face să reiasă adevărul deslușit la 
lumină, ori de câte ori se găsea întunecat, precum și grija ce am 
avut de a limpezi, cu băgare de seamă și așa cum trebue, tot 
ceeace trecuse până astăzi prin filtrul îndoelii.

0 primire binevoitoare din partea cititorilor va fi pentru mine 
un îndemn mai mult spre a duce la bun sfârșit, în cel mai scurt 
timp și în condițiuni cât mai mulțumitoare, lucrarea ce apare astăzi.
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In timpul Regulamentului organic. După descrierea lui Walsh.
După descrierea lui Demidoff.

Capitolul XIX. Țărmurirea epidemiilor. înființarea ser
viciului sanitar........................................................................................ 194

In timpul ocupațiunii rusești. Măsuri sanitare de pază. Zile 
de groază la Giurgiu. Serviciul sănătății publice. Spitalul 
venericesc.

Caoitolul XX. — Venirea Domnitorului.....................................202
Alte serbări. Serbarea zilei Țarului. Sărbătorirea Sultanului
Capitolul XXI. — Inundarea orașului. Construirea digului. 206
Capitolul XXII. Călătorii străini despre G’urgiu. . . . . 208
In veacul al XV-lea. Pierre Lescalopier. Samuel Twardowski.
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212 30 stâncă stâncă înaltă
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