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„ EIBLIGTECA GE.

Bucurescii sunt credincidsa espresiune
a Naţiunei (10 Mai 1568)... Urăm acestui
iubit oraşi, în care so concentiră tot ce sufletul nostru a simţit po pământul românese.,, să fiă coa mai preţi6să pod6bă a Regatului
.
„ României (22 Darte 1881).
Carol |, Regele României.
„Arx- que, în regno illo, et arte, ot natura
munitior est.
Matthias Corvinus Hungariz Rex.

BUCURESCI
TABILIMENTUL

GRAFIC

|.

V.

SOCECU,
15909

STRADA

BERZEI,

No. 59

Ac
”

CĂ?
omovoeaeeesesoaneeesetenaceesenenonoeaeeeeze

B.C.U. "CAROL |" BUCURESTI

UNU)

020136669

[Paieştătei
Ș

Sâle
egelui

Za FO]

[*

4 De)
GaMA Deia 2arm 20ata 240ata ciat Ec]
8 ca Ec) XR drd
63 6
Ed dia
E ct
Y,
Y
$,
VP
e
e
,,
e
$,
e
Ș
d,
$
4
so==due
2% 2
ca : e
ŢI Et cin
Oră pin
Crt dtGa & șa Ea & că & 20 28 De e) 243 îs în în Di Ş

2

“

se

SEE

ED EEE EDEA EBEaEaEa 8 |
”

+

$

Ta
DI 29 AZS
i:

4

7 ti

220 3 28 co ie pefofoefeiR28.

zi

Ba

4
4

+

AS

SSE EA

?

Să

at
o;
_

AS

2% e

3,a

+

» at+ at+

a

ca ch8 6 în

SI Sile

SE ZAS ZA
OG

XE CA CĂ

+

4

+

4

alb at ab ah dt dt ata
+

SEO

Sol

auacae

Alacermunit

G'kae

Rapsa

|. Pee

aa Pomzuneii,

di 6

AMSurenneii aut aa Alcagcneii, Alape Ban aa Oarenueii ui aa
Grmnănurop aa Acnpoyneiti ae necTe ASuhpe natia aa Mape,
3

ES

amSrepSa Ilp'k-Băpareii

Deuroape

mu

aă

AlapeaSii

Aoau

aa

GenepunSasii,

AlSueun

Leoprue,

„puenSrS=ca au'beTr kapre «pui anSa ac da Ananpk ASaeii 7403, ikp ae aa
Hapegea Al aurSnropSaSii nocrpS IncSc-Kpucroc 1895, aSna Alaii, ASna „MiaeaniSa

Ş Sp

4

AEG

! A AFAR

LIN

CTThOSUNUA

|

22 CĂ OANEI

Grlac, AomniSasii lnns Tp.
IL pu atap

“e

ASnparS=c'a

tun tonanueae

„pri anii

Beki

aa BhSrSpeipnaop.

Spavh'Topii

ac lpyugeaop

nannecus, 2%

ES

IJIHIIIMEAE. AASHATE

tun Mrageanieit

Poate,

A€ NpHH

Iun AE

XpHicoaneat

Mp

Rrhpe

UHAE CAOBECIUULAOp BSRSpenţieriii, ut E Npu Ebpuaiae KBPTSpApHia9p A dare
AHAB ae EAT ASauk AHmBz poatăirkerz, Iu AMI CIISCEAE eop ETP un
(uiSropii

ati

opamSasii, ES

marcii dun
-,

ze Anunta

nearSkaa

Onipmneii BSuSpepene,

|
| ,
Ga, Asau

cibhpunr, cnpe unicrea ui
ase ESSpermaop, «pi anSa ae aa 3anpea.

Uz

ca

eg a DEI 05

aa

Kanue

sa
i5

,
N
B. (|. Ponecus. 4N

se Illu

Iona

i

3

A

Sa

caaga AtinStareaop Bpeatii "pese
ASaii 7408, îkp ac aa Iapepea

ză

sei so OS 009 05 DOE UITI ISSUE 05 0909 0909 UIT 29 td 045 047 039
dt

$mostratamtanta atemtenteniasieslentestenteab mt mt

at

at

ca ca ra ca a a că ca dci ee cala dia siasia căcadiasi cti că ct

(feţe

P

i

d,

d

e

e

eco cae sosea

ee acolo

4
4
+
CE E Co CIT AI 23 CS OO
ES Dea
T

()

i

2% e e 2050 Bofofopoeie

+

SIA

ManrSurepSaSii necrps
ESpenacp ia,

Incse-Rpncroc

1899,

aSua Genreangr,

Ilpnaap

aa hS=

+

I[lE. ae aa Bipanrh, fe

4

i

3 Aoatunta Ga, domuSA DapRS

ra

a=

Ca

NM

ra

a

ta CAR a

e

EEE SE ESP E ERE E E ERE

+

STA

i în AA ata a?
> = ţi
O DeeLac
da
|

[i

.

„it

Mail

oc

ChRURTATE
AEIMHIȚIE

cetitiii”h

BADE,

HOpOR
E LU

AH

iti

LH

BONE

BAGA,

rănASgnae

Mit

i

BSiz,

T'hpHE€

Tae

e e

nozs'rekuţie
Ă

ne.pipauTra

a,

AAERA

IE,
Mi

4£TH'TOpHSAE,
a

'TOSAEAE

E5,

v

BHELELI
|

+?

e

Cr

'

Vi

go

Ș
F

CA CA

+

e
at
ft.

m. e

+

SEaEaE

p.ASPHAOp

PUANOIĂ

HOipipui, "TS, ape

AE propui,

E

tt
tt
Co o ov pt

If

m

aa Iaputuasp

ME ABE „Îneputi „panpedura KS AswkbapSA

ua

o

+,

MEA ASMHINOC „MI CAABA "TE RATA,—

Ea e Ea EA EES DES EA ES EREZIE BEE EEE

ARSA, Ip'k-AĂ nascrnne Aoamue.
MRuSASii pomanecie ui

2028

d,

ĂSmwnezeSae

PENEMSIIAE

+

ie Dee)pa,3

a.

aa Poaanuieii.

SE

ata
me
2

a 55 CD4

a,

oaste

+

PEEASIi locrpă „pu
BEMHA
B'RESASII

.

+,

.
97 dCI Tele

cRmSuiaaSa opanmii

peljinaep,

+

A

RADEAE MAM
WRCRST pi BRTPAHISA
4 30 Ac anii az -MiAeaerunurei KS rpika
ii A A SatneseS nman'Tra - emame a hSr$=

Acatneci epanii ai Iluremacp, uit
ur ienuvugrk RRPIIACP AM AApEA

sluur.

+

04 ata ata

louneckS-llnou,

a

RE
Es
a.
ta
ş
î

Ş
d
a

69

af

&

sm IlnaSnua a khaka ne Spaveac
AlapeaSă STuruau
IsugkuSa Ann Gura Alanne
rupe a GuaroaSaSi,
ss,

Gatna

Goumă,

ES

af

ae

Aî LEECORIEEE ROEaEAR DEEE EREI EEE
EEE EI
Cleizaig aia CD 05 CIO CD 5 Uz aig io
lgme
oo a pa
e
eta
SD Se
,

Sl

03

>

at

=

(a

Ca

CE

j
Ă
ii

AStpnTopii

goMaui, an TunrpuT avherz
capre AM "Tunagriaţa
Mea Anu ESkSpaţii, „purauSa
AMIERMTOP Ac CASE
una TSua Iespyten$.

zY

E

$,

sas

e

Die) a

+

di

|.

*

1
mda pe
x
W a dm
pe

3 ia

Se L'Eoprue

E)

ae Ata
oaA na,
dm

m

atej

aE

SSE

ata
â

pa

0de 20 £ In

7

Re otet

+

AH

iciRANTSA
AFARA,

“

4

)

Dă

“|.
e
3) &

. &
ea,

3

a

>

Să Coe ta? CA SIE CI US Tisza
= a 2asais
Cai UZ
pazeiiv avSSD=
Sr 05
tepe iGI

I

BUCURESCII

56730

— Jsforia

Bucureseilor.

PENE

LA 1500

ap

n rii care se împarte în mai multe braţe și face, între
aceste braţe, insule mai mult sâii mai puţin bine apărate;— lângă un rîii, nisce d6luii acoperite de păduri
și, între aceste păduri, nisce luminișuri; — coline la pâlele cărora
se află bălți, ale căror ape se prenoiesc întrun fel sâii într'altul,
— Gtă factorii cari aii dat nascere, în timpuri necunoscute de istoria positivă și documentată, marilor capitale europene din
|
qlilele n6stre.
| Roma tu zidită lângă Tibru, ântăiii pe uă colină, şr-apor devine
orașul

celor

nouă

coline.

Cine

a

zidit-o?

Legenda

o

spune -cu

multă poesiă și multe elemente pitoresel. Istoria, totdâuna prudentă, tace, până când documentele îi permit s& apuce firul real
|
al faptelor, romane..
) Londra (ln, baltă și dinas, coline) este orașul făcut între bălți

pe coline. Când?

și de cine? Nu se scie.

| Parisul, vechia Luteţiă a poporului Lutucez, adecă, pare-se, a
locuitorilor dintre ape, tost-a clădit de Ercule? fost-a clădit de Francus?!
La, aceste întrebări, istoria i6răși tace, și tot; ast-fel tace pentru Berlin,
orașul de lângă Sprea, și pentru Constantinopole, şi pentru: Viena, şi
pentru Madrid, și pentru tote orașele a căror însemnătate de as-

tăţi aţiță și mat mult

curiositatea

cercetătorilor, în ceia

vesce străvechiul lor trecut.
Era firesc, și pote mai îndreptăţit de

ce pri-

cât pentru alte orașe,

ca originea, și zidirea orașului Bucuresci să fiă acoperite de-uă
a
câță în veci nepă&trunsă.

Soim

astădii despre străvechiele timpuri ale Bucurescilor. cela |

ce sciii și istorici! Italiei,
străvecntele
Vienel»,.

Franciei,

Angliei

și Germanie!

despre

timpuri ale Romei, ale Părisului, ale Londrei sâii ale .

” Scim adică, uitându-ne

la configurațiunea

|

J

solului, că

avem

un rit, Dâmboviţa, a căreia matcă s'a schimbat și în timpurile
istorice?); că, pe lângă acest rîă, aii fost coline și d6luni acoperite
cu mari și mar mult de cât întinse păduri; că, la pâlele acestor
d6luri și coline, erai bălți mari și numerâse, alimentate și prenoite de apele curgătâre ale Dâmboviţei, bălți din cari forte multe
sunt documentate și, deci, istorice; — scim, prin urmare, că locul,
pe care se 'nalță astădi! vesela capitală a Regatului homânier, a
îndeplinit de la "'nceput t6te condiţiunile, pe cari le cerea omul
primitiv și preistorie ca să'și al6oă pe dânsul locuinţa sa.
Intre colinele și bălțile alimentate de Tamisa, din midlocul
cărora sa ridicat până astădi falnica și incomparabila Londră, Și
între bălțile alimentate de Dâmboviţă, pe cari sati ridicat Și se
ridică mereii, cu puteri din ce în ce crescânde, Bucurescii, — între
aceste coline, bălți și rîuri, ca factori ajutători ar primelor locuințe omenesci, nu există nici pic de deosebire.

Subsolul orașelor mană a dat adeseori

amănunte

nor despre

străvechia origine a aşedământului omenesc de de-asupră-i.
In Dâlul Spire s'aii găsit arme și unelte de silex, precum
și obiecte de lut în formă conică, cu un orificiti de-asupra.
Aceste
piramide, din cari Museul Naţional posede două exemplare,
sunt
obiecte de cult, identice cu cele aflate în stațiunile
preistorice
din România, la V ădastra, la, Patru-deci-de-Cruci, la
Cucutenr.
In timpul săpăturilor de la Areuda, S'aii găsit
mar multe instrumente din epoca de piâtuă3). Totul, deci,
ne îndemnă a afirma,
că Bucurescii ati fost; uă ștațiune preistorică,
Numărul colinelor bucurescene, rețâua de
gârle, Dâmboviţa,
Bucuresci6ra, Gârliţa din Brosceni, Dâmbovicidra
din Sfinții
Apostoli, reţâua de bălți, balta Ienei, balta,
din Scaune?) balta din:
Postăvari, heleșteul lux Șerban-Vodă5,
marea baltă a Broscenilor,
Wien

1) Cătun, dice-se, făcut, de un nâm
de W eudi,
şi lângă braţele primitive ale Dunărei,

în

timpuri

imemoriale

lângă

rîuleţul

.2) V. cap. Dâmboviţa Vucurescenă.
3) Tinerimea Română, noua seriă, vol. ].
Tocilescu: Bucuyesciă se Cetatea Dâmboviţei
, page. d.
4) Numită mai târdiă Lacul Suţuluă şi
balta de la Carvasară,
o
5) Cam pe la Sutter-Gramont.

oi

lacul de lângă locul lui Dura Neguţătorul»), pădurile Cotrocenilor,
| Groziuveseilor, Lupescilor, Văcăreseilor și Sărindarului, — tâte
împreună ne arâtă că Bucurescil aii fost uă stațiune preistorică.
Cine scie decă nisce viitâre săpătuul nu vor descoperi, ca, la
Morges, sâă la Robenhausen, sâii la Neubiirgersee, rămăşiţe neîndoelnice de locuințele lacustre cară se resfățaii pote pe întinderea bălților Bucurescilor preistorică.
Neuitatul Odobescu, cunoscând aceste rîu, bălți și coline
bucurescene, icea întrun rînd:
+ „Temeliele bisericei Sftului Tie se afundă în baterile unei
„movile, unui antic Govgan, care a dat numele stii împrejmuiriă.
„Se vede că străvechil locuitori al mocivlelor Dâmboviţei, sălbapticii

cari rătăciai

acum

câte-va

mil

de

ank printre, stuful

mlăș-

„tinelor Cismigiului, și-aii înălțat acâstă necropolă2)%.
u Necropolă, înălțată de mâna omenâscă sâii colină făptuită de
Dumnedei, Gorganul, ca și colina Mitropoliei, ca și. colina înconjurată odinidră de Dălță a lui Radu-Vodă, ca și colina pe care
se ridica altă dată Curtea:V echiă, ca și colina mănăstire lui
Mihai-Vodă, ca şi tâte cele-l'alte înălțătuny de pământ, ait atras
Gmeni. Omenir aii venit și s'aii așeglat aci.
In epoca preistorică, malurile și bălțile Dâmboviţel eraii deci
locuite.

II
p((e/
|

înd, în timpul lui Marii, generalul roman, Curione, se.
apropiă pentru prima Gră de Dacia, lucrul care'l opri-și”]

înspănmântă mai. mult -de cât or -ce, fu întunecimea

codrilor, în-

tinderea nesfârșită a pădurilor.
Pădurile!

Nu

e Român

AIA, să unu
admiraţiune.

fi

şi nu e străin
vorbit

1) Lacul Cismegiului. Numele

de

care, până în pragul

dânsele

când

cu

spaimă,

secolului
când

cu

din text esto dintrun document al Condicel Brâncovenesci.

— Cf. cap. Podul Mogoşdel și cap. Dâmboviţa bucurescenă.
2) Scrieri literare şi ştiinţifice, Il, pag. 968. Artele preistorice în România. ot. şi Aldgura
înaltă sub care fu îngropat Ionas, Regele Cumanilor, la d. Hasdeu: Negru- Vodă, pag. 87.
3) Florus III, 5, citat de d. B. P. Hasdeti: Istoria Critică, pag. 258,

+ Poesia n6stră poporală le ridică până înt'al noulea „cer al
iubiri! și al laudey celei mail înflăcărate. Cu acea minunată frăţiă
cu care Românul contopesce în doină jalea inimel lui cu Jalea
naturel, poeţii necunoscuți — der de câte ori sublimi! — al poporului
cântă durerile și bucuriele lor cu durerile și bucuriele codrului,
pădurel, copacilor, frunder, — acea frundă verde care” mângâră și
înalță, îmbărbăteză și răcoresce. inima, des-indurerată ori rar-în-

veselită a poetului poporal».

II

“Pădurile aii acoperit Dacia înainte de Traian ; ele erati în fiinţă,
sălbatice și nepătrunse, când Romanii începură se lacă faimsele
lor drumuri prin Oltenia, si chiar prin Muntenia spre Transilvania
,
și ai trăit, mană și fără număr, apărăEtâre și folositâre,
până în
secolul. XIX.
Să reintorcem cursul anilor și, mărginindu-ne
numal în pădurile Bucurescilor, să începem cu secolul nostru
, peniru. a sui
iGrăși în trecut pe drumul bătătorit al timpului.
>?

*„De eșial din biserica Oltenilor spre răsărit,
dai în pădure, —
dice un memorialist al revoluţiunei lui Tudor
Vladimirescu),

“Bătrânii povestesc din bătrâni despre
marile păduri de la
Cotroceni, Grozăvesci, Lupesci, Văcăresci,
Brosceni, Vlăsia3), Cocioc și altele.
|
|
» Fotino numără, la nceputul secolului
nostru în tâtă țera
STO de păduri numai de stejar.
Ilfovul are multe, întinse și
frum 6se 5).
3 Bulzer) citâză pădurea de la
Sftul Elefterie ca, fârte mare.
« Sestini?) numesce pădurea Cot
rocenilor 2 vasto Vosco, uă mare
pădure, din care se. tăia întrun
a din causa grelelor ierne.
Del Chiaro% citâză pădurile
dintre Bucurescr și Târgovişt
e
pentru. întindereă şi desimea, lor.
Marele hrisov al Cotrocenilor
ne spune că, pentru a se
face
a
1) Să ne reamintim numa
y pe: „Frunda'n codru
când înviă, — Doina dic
Cade frunda jos în vale, —
de voiniciă; —
Bu cânt doina cea de ja
le
— Poet
“,ul Popular mal dice
codru-ă frate cu Românul!
de câte ori:
2) Revista pentru Istoria,
Archeologia ete. ate. MI,
i » Pag. 40. C. Isvoranu:
Tudor.
Revoluţia luk
3) Celebra pădure cunoscut
ă şi ad! prin dietonul
popular: Can pădurea
4) Istoria Dacia, III, pag.
Vlăsiei.
198
5) did. pag. 183.
,
6) Geschichte des transalp
inischen Daciens, Wien
, 1781, 1, pag. 296.
7) Piaggio, pag. 5—7.
S) Le moderne. răcoluzioni
delle Valachia, pag. d.

a

ap

satul Grozăvesct, Serban-Vodă, Cantacuzino a trebui
t să curețe
un loc din pădurea cea, mare a Groziăvescilor, pomen
ită de atâtea
oră și'ntr'alte documente 5.
a- Tot în secolul XVII, călătorul Baksici, care vine
la Bucuresci,
la Curtea, lui Matei- Vodă, se miră forte de întinderea
peste mesură
de mare a -pădurilor2 dimprejurul Bucurescilor.
„Poţi merge uă
di fără să cși din pădure“, dice el.
|
La 1632 Marte, trămisul lut Gustav Adolf, Regele Suedie
i,
și-anume Paul Strassburgh, trecând prin Bucuresci,
vorbesce de
pădurile apropiate și de codrul vecin (în prozimis
sylvis ct vicino
nemore), în cară cânta surlele și trâmbiţele domnesci,
pe când
el se ospăta la masă, în Curtea Domnâscă, cu Leon-Vod
ă și cu
„boierii "Țărer3).
La 1595, Mihai și Sigismund, gonind pe Sinan spre Dunăre
,
ai făcut două ile de la Bucureser la, Giurgiu, din causa păduri
lor,
molti pantani et selve4).
|
Y Intre Dunăre și Bucurescl sunt locurY pădurâse şi neprac
ticabile, dlice un alt călător în secolul XVI».
La 29 Iunii 1524, Michail Bocignoli din Ragusa, scriind lut
Gerard Plania, secretarul Luk Carol-Quintul, despre Țâra-Românescă,
vorbesce despre folfissimi Voschi, circondati di paludi ale Ţării, precu
m
și de obiceiul ce aveati Românii de a se închide nelle selve ŞI mei
Voschi la vremuri de răsbâie6).
Etă cum, întraceste patru secole de vicță, pădurile ai atras
atențiunea călătorilor. Nici vorbă că, dâcă am ave relațiuni despre
Bucuresci secolelor anteriâre secolului XVI, am citi într'6nsele
că pădurile eraii, în suta a trel-spre-ţlecea bunidră, şi mai dese, şi
mai nep&trunse de cât în timpurile mar apropiate de noi.
Totuși, tradițiunea pentru secolul XIV, povestindu-ne despre
zidirea

Bisericei

Coconilov 7) din Bucuresci de doi fraţi aă lui Mircea-

cel-Bătrân, vorbesce despre pădurile măreţe ale Bucureștilor; —
acestea, după 1390; icr, la 1370, I6n de Kiikiilld, secretarul. Regelui
Ludovic al Ungariei, vorbind de lupta lui Nicolae, Voevodul
1)
2)
3)
4)
5)

Arhive: Condica, Brâncovenăscă, pag. 579—605.
Al mei studiu: România în secolul XVII, pag. 29.
Cipariu: Archiv, 1, pag. 14.
Hurmuzake: Doc. VIII, pag. 194.
N. Iorga: Acte și Fragmente, (Bucuresci, 1895), pag. 115: Zecta et învia
loca inter Da-.
aubium et DBocherestium,
6) N. Iorga: Pretendenţii domnescă în secolul XVI, (Bucuresci, 1898), pag. 79—80.

7) Acolo unde fuse apoi biserica Sărindaruluy,

3

Transilvaniei, cu Dragomir, pârcălabul Cetăţii Dâmboviţei, luptă
dată în vecinătatea Bucurescilor, pomenesce de 3—4 orr de pă-

duzile cele dese cari înconjuraii cetățile și tărimile Românilor ?).

A In monumentala, sa operă, despre Negru- Vodă, d-l Hasdeii ne
spune că Cumanil, cari steteră aprâpe trel secole cu strămoși
noștri în Muntenia, numiră pădurile forte dese dintre V lașca, Olt,
Romanați și Dunăre pădurile nehune, adică, Deli-Orman, de unde ju-

dețul și rîul Teleorman.

|

|

|

"Tot d- Hasdeii ne spune?) că numele de Dâmboviţa însemnEză foiă de stejar în limba primilor Slavoni cai, fivesce, vădând,
între sutu a cincea și a opta după Christos, întinderea nesfârșită
a pădurilor de lângă Dâmboviţă, botezară acest vii, care
nu avea
âncă nume, cu vorbele fâiă de stejar, întocmai după cum
diseră
districtului și rîului Zfov, may propriii Flhov, adică anin,
iâr rîului
din Bărăgan Ialomiţa, adică sterpă.
" Povestind evenimentele cari s'aii petrecut la
Dunăre în secolul IV, pe la 359, când cu luptele Goţilor cu
Bizantinii, Ammian
Mareellin vorbesce3) de Pădurile cele întinse din
stânga Dunărel. Și
s6 nu uităm că Goţii lui Atanarie pogoraii
din munţii Buzăulur
prin Illov și Ialomiţa, spre Dunăre, ca
să trecă în Imperiul bizantin.
|
Ast-fel, suind de la 1824 spre trecutul
cel mai depărtat, atât
cât isvârele și tradiţiunea, ne permit,
ne reîntreem la pădurile
în contra cărora aveati se lupte
Traian și legionari! Romei imperiale.

III
n timpul dominaţiuner romane în
Daci a, pe locul ocupat
aţi de Capitala Regatului Români
ei, to tul arctă că a fost
un aședlămînt roman. La Pantelimo
n S'aii găsit monede
romane din epoca republicei și a impe
riului. In faţa orașului roman din drâpta Dunărer Sezanta-Pris
ta (Rusciulk) se află castel
ul
Sf. George, un castellum roman de und
e pleca un alla care,
ire„_1) Şincai: Cronica, anul 1370.
2) Istoria Critică, pag. 208.
— Cf. Negru- Vodă pag. Si:
Bulov
sad), Rogora (corn). Păduri
şi icrăși păduri |
.
3) Lib. XXVII, 5, cit. în
Mag. Istor. V, pag. 193 —193
.

(fam),

Sudota

(plantă

său
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când prin Bucurescl,

rămas urme),

suis în sus prin

Prahova,

pe

unde t-aii mal

Urmele bucurescone ale acestul valea roman, adecă
, pe limba
românâscă, ale acestui troian, sunt citate în hrisovele
Domnilor din
secolul XVII.
|
In Condica No. 2 a Mitropoliei din Bucurescy2) sunt
două
hris6ve, unul din 4 Tuniii 1668, dat din Bucureser
de Radu-Vodă
Leon, și al doilea din 4 Ianuarităi 1672, dat tot din
Bucuresci de
Antonie-Vodă.
|
”
Ambele, hotărînd locul în Bucuresei al nouci Mitropolii
, zi-

dită, de Constantin-Vodă

Şerban, dic:

„Din jos, din piâtra de lângă colțul gardului Mânăstirii-l
uin»Pană3), pe cale în sus, pe lângă nuci, până la capul podul
ui, la
„POrta Predei Vornicului, și pe pârlă în sus, până în piâtra de
la
“moapul podului Turcului5) și de acolo, pe uliţă în sus până în pidtr
a
„din ulița drept Mitropolii. Şi de acolea, pe lângă Crucea Domne
i
„dlircidia“), pe cale în sus, până în pidtra, drept Calicii 7; şi
de

pacolea, pe cale, până sub dd%,

în Gura Văiei9);

și de

acolo,

pe

„lângă Pauţal Calicilor'%, în jos, pe lângă Lac', pe sub dl, până
„în dramal Giurgiului, la stilpul de piltră al Armenului, în ca„pul Troianului, lângă heleşteal li Şerban
Vodă -12) și de acolo, pe drum,
„în jos, spre orași, până în pita drept Cărămidii13) şi până în
„Pi6tra drept. Crucea! părintelui Domniei mele Leon-Vodă Şi de
„acolo, curmeriș, ir până în pita din colţul gardului Mănăsptivil lui Pană și până la porta Predci Vornicult.
[tă Troianul, adică, vallum al Romanilor âncă. în liință în se-

L, pag.

5. Studiul mal

sus citat al D-lui prof. Tocilescu.

3) Biserica de adi numită Sfta Teaterina. V. cap. Bisericele,
4) Preda Brâncovânu, fiul lui David Brâncovânu, tatăl lui
lui

Constantin-Vodă

3)
6)
aflat pe
7)
S)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Brâneovenu,

— boor

de

uă

avuţiă

colosală.

V.

,
Brâncovânu,

Papa
cap.

Vicța

Cam pe la Bulevardul J/aria, în faţa Ilalei de Pesce.
Dâmna Mircidiu e Kiajna Dâmna lul Mircea Ciobanul. — Crucea
locurile brâncovenesci de adi.
V. cap. Podul Calicilor.
Delut de adi, la fabrica do bere Bragadir.
Spre bulovardul Maria.
Nu se mai scia unde este nici acum 150 do ani.
Lacul care a fost pe locurile Suttor-Gramont.
Sub delul Filaretului, între Usina de gaz şi şosoaua Belului.
Mahalaua Cărămidarilor.
De la biserica Slobozia. V. şi cap. Bisericele.

56730. — /sforia Bucurescilor.

e1

|.

bunic

Bucurescenilor.

trebuo să so [i

19

1) Tinerimea română,

2) „Arhivele Statuluy.

10
colul XVII și la sfârșitul acestui secol, după cum arstă și alte
documente ale Mitropoliei».
A.
Pe lângă acest zallum ai fost castella, puncte întărite, caz
apăraii drumul puternicilor stăpănitozi, aă Daciel. Ast-fel se explică
liresce monedele și cărămidile găsite la Pantelimon.
|
_
Vădut-a Sulzer, care seria înainte de 1780, ceva ruine scii
semne neînșelătâre care se'l indritui6scă a dice2: „Bucurescil
„se află zidiți cam acolo unde a fost odini6ră bătrânul Pina 2“ 2).
tă uă cestiune la care în mod hotărât nu se pote răspunde,
Fost-a Pinum aci? fost-a mai departe? In or-ce cas, vallum Şi
castelele ne îndreptăţesc a. afirma că a trebuit se fiă aci cel puțin uă
(()trecătre, un gheced, cum se va mai (lice și mai târdiii Bucurescilor.
In locuri mai puţin favorisate de natură.aii tost orășele ro-

mane.

Era

Sornum la

Ruşil-de-Vede,

era Pirum

la Pitescă,

era

Jusidava lângă Slobozia Jalomiţei, era Nentidava la Olteniţa în faţa
Turtucaci 3). Pentru ce 6re nu ar fi fost uă activă, staţiune romană
și la Bucuresci? Lucrul e cu atât mai posibil, cu cât, de la
Giurgiii spre Carpaţi, drumul argtat de natură trebuia să trecă
prin Bucuresci.
Păzitorii întăriturilor romane plantat-ati viile cu cari Bucurescenil se vor făli în secolul XVI?
ă Scim că Imperatul Probus5 a plantat vii în Moesia și'n
Gallia, și că a, trecut, peste Dunăre, la noi, în luptele s6le în contra
barbarilor, — der atâta tot.

IV
ând Goţii, împinși

de Huni,

se ndrâptă spre Apus

și

poposese pentru câtă-va vreme în munţii Buzăului, sub
regele lor Atanaric, drumurile romane fură folosite
ântăiti de Ulphilas, faimosul episcop al Goţilor, care merse la, Impăr
atul Valens,
s6 ceră locuințe în Tracia pentru neamul Visigoţilo
r.

1) Tot Condica No. 2, la Arhivele Statului,
2) Geschichte des transalpinischen Dacieus, IL, pag. 289:
„Bukarest liegt ungefiihr da, oder
nicht weit davon, wo das alto Pinum gestanden hat“.
3) Tocilescu: Dacia înainte de Romani (Bucure
sci, 1880), pag. 95—96.
4) Arhiva : documentele Miinăstirilor RaduVodă și Mihar-Voadă; viile din dâlul
Văcărescilor și viile din a6lul Lupescilor.
5) A domnit între anii 276 şi 282,

ii

Trecut-aii prin locurile bucurescene cetele nenumărate ale
Visigoţilor, caut, din Carpaţi, sub capil lor Ablavig y Și: Fridigern, se
duseră în suta a patra peste Dunăre în Imperiul de Resărit
?
Viitorul și săpăturile areheologice vor răspunde şi la acâstă
întrebare.
După Goţi începe potopul popârelor barbare.
Intre anii 500 și 1000 după Christos, locurile bucurescene sunt
coprinse în Slavonia Dunărână, acea întindere de pământ al ŢăriiRomânesci, care se coprindea între Brăila, Buzăi, Ploesci, Târgoviste și Olteniţa sâii Călăraşi2).
IP Slavii botezară rîul Bucurescilor ŞI Gliseră Dâmboviţa, după
cum botezară Ilfovul, Ialomiţa, Prahova, Cricovul, etc. etc.
La anul 1000 după Christos, locurile bucurescene fac parte
din ceia ce se numia pe atunci Cumania Negră3. La 1081, Ana
Comnena ne spune că ambele țărmuri ale. Dunărci eraii poporate
și cu multe cetăți pe dânsele%, iâr la, 1085 afectata Byzantină
adauge că Cumanii aveai de conducători și de capi al lor daci
români 5).
x In secolul XII începe domnia Assanidilor asupra Valachiei
Orientale, Valachia, terra. Assani, înlocuesce Slavonia Dunărenă dintre
secolele V și VIII); s'ar crede că locurile bucurescene, stăpânite
de Cumani, tree sub Împărații româno-bulgari de peste Dunăre.
Vă&dutu-le-aii Petru și Assan când, în 1187, bătuţi de Isac Angel,
că trec Dunărea și suii spre Carpaţi, pentru a cere ajutor fraţilor
lor, Românii Dacier-Traiane?
In

Țarstvenil; se citesce:

Patriarcul

Ion

de la Târnova

a adus

pe Petru și Assan, nepoţii lui Gavril, care era fiul lui Samuil, i-a
adus pe amândoi din Țâra-Românâscă.7).
Fâlfâit-asi asupra, locurilor bucurescene stâgurile triumfătâre
ale lui Ioniţă, Imp&ratul româno-bulgar, cu aceiași dîrjă vitojiă
cu care fălfâiaii de-asupra zidurilor birvitei Adrianopole ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Natalis
Bogrie“,

Ubicini: Les provinces danubiennes (Paris, 1854 Firmin Didot), pag. 14.
Hasdeu: Istoria Critică, pag. 2609.
Hasdeu: Oltenescile (Bucuresci, 1884), passim.
In Aleziada, lib. VI, cap. XIV.
Hasdei: Zraian, 1869, pag. 281.
A. D. Xenopolu: Istoria Romanilor, IL.
Prsdeui: Zratau, 1869, pag. 287.
Geoffroi de Villehardouin: 7fist. de la Congqutle de Constantinople (Paris, 1370) ediţ.
de Wailly, cap. SLI, pag. 202: „Les Gonjfalons de Johannis, roy de: Blaquie et de

Nimie nu se pote răspunde, căci nici un document nu avem
care st ne dea vre-un amănunt.
o
Nu tree cincă-deci de ani, și cel mal cumplit din viforele,
cai ai bântuit în decurs de uă miă deani țările Daciei Traiane,
începe și chinuie ântâiii pământurile nâstre şi apoi întrega Europă:
năvălirea

Tălarilor

în anii

1241—1949.

|

Cât a fost de cumplit acest vifor, se pâte înțelege din următorul fâpt: Bella IV, regele Ungariei, îngrozit, o ioa la fugă,
din Pesta și nu se opresce de cât la Zara în Dalmația.
Din cele trei mari Grde care năpădese asupra Europei, una
comandatăde Budsehek, cobâră prin Putna spre Rîmnicul-Sărat
și Buzăii, trece în Prahova, se lasă în Ilfov, suie în Argeși, apol
în Vâlcea și, pe lângă Olt, trece în Transilvania, prăpădind şi
“pârjolind totul înaintea și n urma lorD. Altă Grdă, comandată
de Cadan și Busri, trece din Bucovina în Ungaria, jefuiesce Dalmația, Bosnia, Serbia, Bulgaria și reintră în România prin Illov

și Ialomiţa 2.

Faima de vitejii, cu care Românii sii Bassarabenil3 se luptară în contra Tătarilor, a rămas de pomină din Persia până în
Belgia. Ovonicarul Fazel-ullah-Rașid spune că Bazaran-Ban, cu poporul săi Kura-ulagh, a tost bătut. Poetul contimporan cu năvălivea Tătarilor, Philippe Mouskes, „le joyeux trouvire de Tournay“
spune că hegele Țării numită La tiera as Bas i-a bătut).
1)
und
2)
3)
4)
5)

Gustav Strakosch-Grassmann : Der Hinfall der dongol
en in Aitteleuropa în den Jahren
1242 (Innsbruck, 1893): carta de la sfârşi! aretând
drumurile celor trei 6rdo.
IVidem, tot aceiaşi cartă,
Cronica Polonii din 1259, citată de d. Hasdoi
i în Istoria Critică, pag. 07.
Hasdoti: Istoria critică, pag. 68.
Collection des Chroniques Velges în€dites. —
Chronique rime de Philippe Mouskes (Bruxe
lles,
1838, deux vol. în 19) II vol. vers 30837 —

- Rl

30840:

It s'itrent encor li Tartaires,

Dieu

anemi,

Dieu

aviersaire,

En la grant titro de Roussie
Et voloient destruire Ausirie.
Vers

30939—80966 :

Des

Tartaires

revint nioviele,

Ki par tot le monde fu biele,
Que li rois de la titre as Blas
Les ot descomfis a un pas;
D'autre part li dus de Baiwitre,
Il et sa route, ct sa bannitre
Les ot deseomfis ausement,
D'ambes pars perdirent grant
gent.
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Ungaria și Transilvania, pătimese răi de tot); ţările române
însă mal puţin, de vreme ce, peste 20 de ani, ele sunt atât de
puternice, în cât pot să se opună legilor Ungariei și Cavalerilor
tentoni2).
Amintirile despre acest cumplit potop sunt cu miile în Muntenia şi ?n Moldova. Nici odată poporul român nu su îngrozit
mal adânc de cât atunci, în anii 1241 și 1949, și de aceia a, ţinut
minte pe Tătarii, pe cari îi mai numesee Jidooi, SGU Căpeduni, sâii
Uriaşi.

In Ilfov, la Jilava e o movilă mare făcută din vremea 7ătarilor-Jidovi; în comuna Hotarele e siliscea Tătavilor în care s'a găsit
Ole și nîvbuu grose, și sunt movile cară arătaii Tătarilor drumul
când plecaii la resboy, spun legendele; în comuna Hagiesci sunt
coptore de cărămidă vechiă: în ele își făcea Tătarii pâine; în comuna Măţărana se află alea Tătarilor; în pădurea Vlăsier sunt
șanțuri și patru gorgoane: sunt făcute în contra Tătarilor; în comuna, Turbaţă e uă zidăriă vechiă, s'a asi acolo săgeți şi cioburi de lut gr6sc: a fost cetate tătărescă; în comuna "Colibași este
un Cocioc sâii ostrov numit Arta, prin pregiuvu-i e un șanț adânc
cu apă; pe acest cocioc se refugiaii Gmenii de fica, Tătarilor şi

Jidovilor; în comuna, Străinil- -Dobreni, e uă măgură de 20 de. stân-

jeni de 'naltă și de 50 de lată: e numită măgura Tătarilor s6i măgura Jidlovilor, s'aii găsit; întw'ânsa hîrburi or6se de 2 degete; lo„cuitorii die că sunt străchinele Tătarilor; pe malul Colceagului
se

află, movilele şi gropanele

ooescă

e mozila

Tătarului;

'Tătarilor sci
în

comuna

Jidovilor;

în comuna

Luica-Cotroceni

sunt

Dră9 mosile

făcute de Jidovi și 2 gorgane; în comuna, Bălăceanca se află movila
Tătarilor; movile mal sunt la Ferbinţi, prin pădurea, Stro6sca și

MOra și 'ntralte

locuri.

Tătarii aii poposit în Ilfov și cine seie

câtă vreme ati rămas pe aci. Poporul le atribue și culele, pivniţi
„boltite și întărite, forte adânci, din cari s'ait scos, cum. spun bătrâniă, aarăril și bogății de nedescris. La, Hagiescir-Mariuţa s'a găsit
uă tOrtă de aur, care atîvna 80 de ocale. Tot Tătarilor se atribue
și gorganele orânduite în formă de cetate, cum sunt cele din pădurea Vlăsiei, cărora poporul le dice Cetatea Fetei3).
1) Fr. Zimmermann und Carl Werner; Urkunudenbuch zur Geschichte der Deutschen în SieVenbiirgen (Ilermannstadt, 1892), pag. 72 şi altele,
2) Hasdeu: Jstoria critică, pag. 309.
3) Academiă: Manuseriptul No. 227. —'Tâte amănuntele privitâre la Jidovii şi 'Tătarii din
Ilfov sunt luate dintwacest manuscript.
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Acestea's amintirile pe cară Tătarir le-aii lăsat la 1241—194
împrejurul. locurilor bucurescene.
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V
ucurescil și Negru-Vodă,!
Cestiune nedeslegată până în luna lui Marte 1898,
când genialul cercetător al trecutului nostru, d. B. p.
Hasdeii, în opera sa, Negru- Vodă, un secol şi jumătate din începutu
rile
statului Ţerei- Românesc (1230—1380), a sfășiat vălurile
cari acoperiaii, nepătrunse, străvechiul trecut al poporului vomâne
se.
Cu documente luate din patru părți de lume, din Persia,
Și
din Belgia, din Italia și din Rusia, d. Hasdeii a
arătat, la lumina
critice istorice, cum se continuă firul neîntr
erupt al vieţel române până la Mircea-cel-Bătrân..

PIPI

ce învățatului Român bassaraben aceiași
vecunoscință, pe
care I-o datoresce și istoria cea vechiă
a României. Astădi, mulțămită muncel geniale a d-lur Hasdeu,
scim ce-am fost de la
Traian până la Mircea, cum scim
ce-am fost de la Mircea, și până
în qlilele nostre.
|
Bucurescii și trecutul lor ati prolita
t de descoperirile hasdeiane, cum aii profitat, de ele
tâte cele-l-alte Părți de viţă
ale
neamului românesc.
Acum, mulțămită documentelor
scâse la ivislă în monumentala,
operă Negru- Vodă, vedem Bucurescil
din epoca Cumanilor ca un
conac iubit; fârte de predecesoril
şi de sucesoriy Regelui Ionas,
din
causa colinelor, măgurilor
Și gorganelor s6le; și vedem
pe locurile
bucurescene evoluând oștile
cumane, comandate de capi
români, —
Cumani ducibus.
usi Blachis, cum dice Ana
Comne
na.
Castelele

E

Unul din neamurile cele mar glori6se din
istoria Europek
orientale, neamul Bassarabilor, cu tâte ramurile
și vlăstarele sâle,
datores

e

clădite la Lotru și la

Argoeși, la Făgărași și în
lea-Haţegului, unele de
VaStrăinii cari voiau să
remână pentru tot.
dâuna în mărețţele văl
ale Carpaţilor, altele de
acei viteji Bassarabi al Vilcei, ax Doljului
şi “ay Romanaţilor, din
midlocul cărora
se ridică, măreț, și impunător,
adevăratul întemeiător
al Statuluy
românesc, marele DBassarabă,
adică, Alexandru- Vodă
Bassarabă,—
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castelele, cetăţuicele și tărimile pe care Şineal de-abia le bănuia la
1370 și pe cari Hasdeii' ni le arâtăîn tâtă dîrja, si feudala lor putere âncă de la 1231, ne fac să credem că vorbele lut Luceari:
„la Bucuresci, Negru- Vodă tiro alune cortine di mattoni, adică: făcu „câte-va întărituri “de cărămidă“, — sunt curatul adevăr:
De altmintreli, în Ilfov, nu sunt puţine amintirile despre Negru-Vodă sâii Radu-Negru. La Radovanu era uă turlă Și,. lângă
ca, zidăriă vechiă multă; pe ambele poporul le credea, făcute de
un Domn anume Negru-Vodă. La Mierlari, pe lângă Jilava, un
sghiab de piâtră, lung; de dece stânjeni, era făcut, spuneaii Dătuânii
în 1874, .tot de Radu: Negru sâii Negru-Vodă ».
Alexandru-Bassarabă cuprinse la 1815, gice d. Hasdeii în Nrgru- Vodă, tot vestul teritoriului cumanic, adică Dâmboviţa, Ilfovul,
Prahova, Buzăul și întrâga, Ialomiță. Tot într'acâstă, epocă, întemei6ză, s6i intăvesce Târgoviștea, Bucurescii, Buzăul și mal ales
Cetatea-de-Floci, din tătăresce Iflof.
De la 1315, Bucurescii devin cetate a Basarabilor, ca și
Câmpuluagul, Ourtea-de- Argeși, Pitescă și Târgoviștea.
Ca și Italia care, inainte de a fi a Italianilor, fusese ostrogotă,
longobardă, imperială, angevină, papală, spaniolă, ete. etc. „tot
astfel Bucurescit fuseseră al Goţilor, al Slavilor, ar Cumanilor,
al 'Tătarilor. La 1315 ei cad în mânile: Bassarabilor Olteni, florea
Românismului medieval, și rămân români și românesci fără, nic
cea mai mică soluţiune de continuitate până în vremurile nâstre.
Prin Negru- Vodă al d-lui Hasdei, spusele lui Gebhardi, Filtiseh,
Luccari se confirmă; da, un Negru-Vodii a fundat românesce Bucurescil, întărind pote cu străjeari și Valiste anglicesci 2 fostul conac
al Cumanilor, și mai dându-i drept apărare și uă parte dintr'acea

numerosă și viteză călărime a Bassarabilor, care băgase în răcorile
spaimei pe Sârbi, pe Bulgari, pe Unguri

şi pe Tătar.

Tot mulțămită lu Negru- Vodă al d-lui Hasdceii, adi tradiţiunea
că Vladislav-Bassarabă înalță biserică
pădurilor măreţe ale Sărindarului, nu
Dosibil, Tatăl, Alexandru-Bassarabă,
fiul Vladislav-Bassarabă, care domnesce
casă de rugăciune, uă biserică numită
Coconilor şin urmă a; Sărindarului.
1) Academia ; Mss. cu n-rul 227..
2) Şincai: Cronica, anul 1370.

la Bucuresci, în midiocul
ni se pare de cât forte
întărise cetatea la: 1315;
între anii 1364-1373, face
atunci sâii may târdii a
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La 1870, în Dâmboviţa și în Ialomiţa
se petrece lupta cea
gloridsă a, luy Dragomir, „kinez dint
re Bassarabri D, pe care autorii citați de Sincar și de d. Hasdeii
îl numesc: Dragmer Olachus,
Castellanus de Domboycha, cu oștile lut
Nicolae Gara, Voevodul Ard6lului.
" D. Tocilescu dice:
5
|
|
„Cea mar vechiă fântână istorică,
care amintesce Bucureseil
„Sub numele de Cetatea Dâmboviţei
este I6n, secretarul Îainie (Suorum
psecretorum notarius) al vegelul ung
uresc Ludovic, şi tot înta”uă vre
me
„ărehidiacon de Kikelew (ISiikil
ld) în Transilvania, Opera
lu ni
„Sa păstrat de către cronicarul
maghiar I6n de Turocz, care
o
„reproduce ca a treia parte
a Cronicol sâle. Voovodatul
Ţării-Ro„mânesci era întemeiat de apro
pe un secol; Alexandru Bas
sarabă
„Sfărîmase cumplit în mar
multe bătălii oștile ungurescy
ale lur
„Carol-Robert și silise pe
îngâmfatul crai so lugă
cu rușine,
„Dor(lându-șr până și pecetia
regatului. Acum, adică prin
„anuluiY 1368 sâii în prima
tOmna
jumătate a anuluy următor,
veni
a
„eesorul s6i, col may pute
sucrnic și cel mal temut
rege din Europa
„în timpul acela, venia
Ludovic cel maro, ca
se'și măsdro for„ţele cu Vladislav-Bassarabă,
[iul şi urmașul la tron
al lut Ale„Xandru.
„Din două Părți de odat
ă hotii e] se 'l lovâscă.
„Numerbsă pe care o
Uă oștire
comanda, regele în pers
6nă, avea se trecă
„Dunărea despre Vidin;
uă alta, nu mar puţin
tare, comandată
„de Nicolae, voevodul
Transilvaniei, cu nobili
mulţi și Secu),
„avea din "Tera Socuimer
se scobâre munţi. Vlad
islav își împărți
„ȘI cl 6stea m dou:
un corp îl lăsă sub
conducerea lux Jupân
n Dragomir, pârcalabul Cetăţ
ei Dâmboviţei; — „comes
Draomer, Olachus,
„castellanus de Domboy
cha“ — ca se înfr
unte ostirea ardeleni
„el însuși cu restul
;
armater se înttuii la
Cala
fat, Ungurii trecură
„Dunărea pe plute
sâii pe ȘăICI cu mare
greutate, după ce goni
„Corăbiele române
ră
ce apăraii malul, și
înfruntară plâia de
„ce curgea, asupră-le,
să
ge
ți .
Vladislav se retrase
în reg ulă la munți,
„teptând minutul pr
iincios se dea băt
așălia, iâr armata
„cupă orașul Soveri
re
gâ
scă, on pe care ”] întări
,
„Cât despre isprăv
ile Voevodului Ni
colae să ascultăm
„SUȘI cronicarul ma
pe înghiar:
|
„Voevodul acesta
Nicolae, după ce
a te
ccut

1) Hasdeu:

Negru- Vodă, pag.

228,

cu

Gstea

riul

Caras Codrea
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„Ilumţa, unde făcuseră Românii multe cetățuici și
tărimy, şi a bătut
„unele dintr'6nsele, s'a întălnit cu marea 6ste a
voevodului Laic,
„al căreia căpitan era, comitele Dragmer, de neam
român, castelan
„„de Domboycha și, bătându-se fârte tare, a 'nvins
. Nicolae Și,
„omorînd pe mulți, pe căpitan Pai fugărit: ci, după
aceia, fără
„de băgare de s&mă, mergând mal încolo, s'a închis
în locuri
„Strîmte, lutâse şi neumblate, și înconjurat fiind de
mulțimea
„Românilor din păduri și din munţi, acolo s'a omorî
t cu sârguitorul bărbat Petru, vice-voevodul săi, așijderea și
cu Dișăi
„(Dionisiii) Vaş și cu Petru Ruf, castelanul din cetate
a de Balta
„Și cu Petru .și Ladislav, Secuii cer viteji, și cu mal mulți
ostași
„Și cu nemeșii cei mai de frunte. Trupul Voevodului
Nicolae cu
„mare bătae l'a luat din mânile Românilor, și ati adus
în Ungaria
„S&-l îngr6pe în biserica Pr6Curater Fecidrel Mariel
.
„hesultă dintr'acest pasagiii că Nicolae, Voevodul Ardel
ului, .
„Venise cu. 6stea în Țâra-Românescă, din spre Secui
me, adică
„lrecuse munţii prin pasul practicat deja în epoca roman
ă, prin
„pasul Buzăului şi valea, Tel6jenului, și se îndreptase
către Bu„curesci. După ce a trecut fluviul Jalomița (fazvium Ilemeza-Ilon
cha)
„ȘI a coprins câte-va din întăriturile și șănțuirile ridicate
acolo
„de către Români, I-a eșit înainte comitele Dragomir Românul,
„pârcălabul de Dâmboviţa; a urmat cu lupta, în care Dragomir
„se vădlu siliţ a se retrage; dâr, când Nicolae Voevod merse mal
„departe, fu apucat: la uă strîmtâre încongiurată de păduri, fu
„bătut și ucis împreună cu vice-voevodul Petru și cu mulți nobili
„Și cavaleri. Câţi scăpară din bătăliă fură uciși prin mlaștine Şi pă„duri; abia dâcă un neînsemnat număr putu scăpa peste graniţă.
„Nu încape îndoi6lă că acel conte sei Jupân Dragomir, „cas„tellanus de Domboyka este pârealabul cetățţes Dâmboviţa. Acâstă,
„cetate nu p6te fi alta de cât Bucurescii, și catastrofa întâmplată
„oștirel ardelene a trebuit se aibă loc nu departe de Bucuresci,
„prin: bungetul acela de păduri. mari și: seculare, cu locuri
ânguste, mlăștinâse și neumblate din prejmă-r“»).
Cetatea Dâmboviţei va fi, peste câțI-va ani. may târgiii, în
„cronicarii moldoveni și poloni, Bucurescil; urmeză deci ca, Dragomir, castelanul de Dâmboviţa, să fi fost apărător și cârmuitor

al Bucurescilor la, 13702).

|

1) Tinerimea Română, 1, pag. 6 —9. Studiul d-lui Vocilescu:
2) Hasdei: Negru- Vodă, pag.. 228,

Cetutea Bucuresci.

56730, — Îsforia Bucureseilor,
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După vechI: serienă trebue să se fi păstrat tradiţiunea, pe careati admis-o ca fapt probat Fotino, Bolliac, Kogălnicânu și atâţi
alți scriitori și istorici cari ati pomenit de Bucuresci în operele
lor, —că, adică, Mirecea-cel-B&trân, fiul lu Radu II Basarab Negru,
sa pus, după uă mare victoriă asupra lu Baiazid, Sultanul 'Turcilor, de a ziditde bucuriă cetatea Bucurescilor.
Bucurescil, cetatea Dâmboviţei, fiinţaii de mult; Alexandru
Bassarabă îi supusese, îl întărise și pusese castelani de pază cetățex. Mar mult de cât bunicul săi Al6xandu Bassarabă, mal mult de cât unchir sti
Nicolae și Vladislav şi decât tatăl săi
Radu II Bassarab Negru, Mircea are în
„de aprâpe băgare de sâmă Bucurescil, de
unde dă și un hrisov la 1401, după cum

vom arta mal la vale. Mircea-cel-Bătrân

face cetatea Giurgiului, din care dă un

sov*) la 11 Maiii 1399 şi pe care o vede

hri-

la

1445 Valeran de Wawrin 2; cum mar fi.
întărit și păzitși Bucureseil cari erati
de
la Giurgiii în drumul spre Târgoviște?

Mircea-cel-Bătrân

De aci, afirmaţiunile lut Kogălnie
ânu,
lui Fotino, lui Bolliac și ale atâtor
alţi seriitori
în privinţa; palatulur domnesc,

cilor, cetăței și reședinței de

i6rnă, tâte făcute

iroea-cel- Bătrân, gloriosul nepot
al
sarabă 3),

gloriosului

biseri-

la Bucurescr
Alexandru

de
Bas-

VI
n Bucur a funda satul Bucunesei
i din judeţul Tecuciii. Fa.
milia luy, fârte vec

laa 1821182 , cân
â d s'a) stini s,
vornic de pârtă4).

hiă, s'a continuat la Tec
uciii până
, e, în
pare-s
î persân
G a lui Vasile
i
Bucur

1) Masdeiă: Arh. Istor. a
Românie, 1, pag. 9î.
2) Vedi cap. Istoria Mili
tară a Bucurescilor.
3) Câsar Bolliac: Men,
Dour sertir c Phist. de
la Roum. (Paris,
Sălnicânu: Zlist. de la Daci
e, — Fotino: Jstor, Da ciel,
II, pag. 21.
4) Dicţ, Geografic al jud.
Tecuciă,

1859), pag. 21. — | Ko-
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“Un Bucur a dat numele săi satului din judeţul
Vâlcea, numit Bucurescii şi de care pomenesce un hrisov de
la 1392 al mănăstirel Cozia».
„Un Bucur a dat numele săii satului Bucurescii de pe
apa Vedei,
în judeţul Teleorman, sat despre care ne vorbesce un
hrisov din
secolul XVII al Mitropoliei, ca fiind moșia, vel-comisu
lui Bunea

_Grădiştânu 2).

|

|

Un Bucur a numit satele: Bucurescii din plasa Gradiștea,
județţul Riîmnicul-Sărat; Bucurescii din plasa Balta, judeţ
ul Brăila;
Bucurescii din plasa Podoleni, judeţul Fălciiă 3).
In judeţul Putna, avem Comâra lui Bucu, Săcătura lei Bucur
și
muntele Reghiul li Bucur),
ADE
In vechile documente, cărți și hrisove ale Domnilor și boierilor găsim uă mulțime de sate, moșii, locuri, numite Bacure
scii,
după numele proprietarilor lor,
|
Si
ai
Etă

âncă

un

singur

nicul și jupânâsa sa
Clejanii, Vâlcănescii,
Prin urmare, în
s6i umil păstor, a
malurile Dâmboviţei
Dâmboviţei,

s6ii

act

din

12 Marte

1580:

Calotă Postel-

Caplea dati lux Dragomir Vornicul satele
Bucurescii, Ciumescil și Salcia).
o
vremuri bătrâne, un Bucur, boier puternic
avut intinse sii restrinse proprietăți pe
sâii pe colinele din apropiere, lângă Cetatea

împrejurul

Cetăţei Dâmboviţei,

s6i,

pâte

că,

Cetatea

Dâmboviţei a tost tăcută după ce nova plantatio a Bucurescilor fusese
deja urdită.
|
După numele acestul boer oră păstor Bucur sai numit Bucurescii, după cum un mare boer Botdş a numit Botoşani; un Mogoş,
satul Mogoşesăi; un Creţu, satul Oreţulesci; un Baldovin, satul Baldo-

vinesci;

un

Cândea,

satul

Cândesci;

un

Filip,

satul

Filipesci

şi

un

:
Cristea, satul Oristesci.
Că acest Bucur, fundator al Bucurescilor, a fost un Duce al
Daciei Australe, care Duce se numia Hilarius pe latinesce și Bucur
pe slavonesce$);
|
că Bucurescii vin de la verbul me Ducur?);
1) Arhive: Condica M-tirei Cozia, pag. 7,
2) Arhive: Condica Mitropoliei, No. 5, jud. Teleorman.
3) Dieţ. Geografice ale judeţelor în parte: Rîmnicul-Sărat,

4) Dieţ. Geografie al jud. Putna.

:

5) Arhive: Condica Mitropoliei, jud. Ilfov.
6) A. Treb. Laurian : Coup Peil sur Phist, des Rowmains.

7) Kogălnicenu: Hist, de la Dacie.

Brăila, Fălciă,

:
Ă
1846,
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că Bucur, fuudatorul Bucurescilor, era un fiii al lui LaiotVodă»;
că un n6m de 6meni, anume Buhai s6i Buuii, aă dat numele lor Bucurescilor2);
că Mircea-cel-Bătrân,

de baucurid a zidit Bucur oscii, — ceia ce pare

cel mal puţin ciudat, din punctul de vedere al formațiunei gramaticale;
,
,
că Bucurescil, probabil vechiul Thyannus al Romanilor, vine

de la Bu-Curia Dominicalis a principilor români 3);
că un Armân la fundat, că el se numia Buchor și, deci, la
numit Bauckor-Ask€ (cetatea lui Buckor)4),
t6te acestea nor nu le scim și nici un document autentic nu
ne vorbesce despre acești fundatori și despre aceste cause năs-

către ale orașului Bucuresci.

|

Un Bucur a fundat Bucurescil, — âtă tot ce se scie. Despre
personalitatea acestui fericit proprietar al locurilor de pe lângă
Dâmboviţă, nu scim nimic.
Evaii Bucurescii, ca sat sâii ca orași, lângă Cetatea Dâmboviţei,
SCii Cetatea Dâmboviţei era, înconjurată de Bucuresci înainte de 1400?
lică încă uă întrebare care va, rămânâ multă vreme, decă nu
penteu totdeuna, fără un răspuns mulțămitor, adecă documentat.
latr'uă vechiă carte ungurescă, scrisă de Nicolae Horga, paroch
al Sălăușului, se află legenda fundiirer Bucurescilor, tradusă, și

pusă

în fruntea

cărței sale,

Bucur

sâii

Originea fundărei

Bucurescilor ,

de răposatul Pelimon.
Acolo se spune că Bucur era fiul lui Laik-Vodă; că după
el sa numit Bucurescir; că era forte vitz Și că a, ajutat
forte
mult pe tatăl stă Laik în luptele luY cu Unguri lui Erdeli
Miklăuș
și Gara, și că a, cădut în lupte, ceia ce a, făcut ca Iliana,
fata Jur
Bogdan- Vodă al Moldovei, care era logodită cu Bucur,
să se ducă
la călugării, și "n fine că tâte acestea se petreceaii
la 1346.
Acest Bucur s6mănă forte cu Dragomir, pârcălabul
de Dâmbovița, care s'a bătut cu Nicolae Gara, și de care
vorbirăm mal sus.
Intr ale s€le studii asupra limber Cumanilor,
învățatul german,
D. Blau, găsesce Bucurescii în geogralii
și călătorit arabi “din se1)
2)
3)
4)

Cesar Bolliac: Preeis sur Phist, des
Roumains.
Filek de Wittinghausen,
Stanislas Bellanger: La Keroutza
(Paris, 1816), 11, pag.
Ibidem, II, pag. 37,

21.
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colul XII și din secolul XIII. Basghird, în geograful călător AbuHamid-el-Andalusy de la 1150 ar fi Bucureseiy, și Başhert ar fi tot
Bucurescil în scriitorul Iakât, care, în secolul XIII, ar fi vorbit
la Aleppo cu un Başherdian, care ar fi un Bucurescen 1. Pentru ce?
Nu ni se spune.
Din t6te cele până acum spuse, la care, spre completare, să
mai adaugem următârele versuri populare, în care Aga Bălăcânu
și Constantin Brâncovenu, înlocuese persâne mult mar vechi :
Că Aga Bălăcânu dicea,
S8 facă Bucurescii la Bălaci,

Că sunt ziduri începute,
Frate, şi neisprăvite;
Biserica din Bălaci
Făcută-i c'o sută de ani
Inaintea Bucureseilor.
Şi Constantin Brâncovânu
Și cu Bucurel Ciobanul

- Dicea să facă Bucurescii
Pe Dâmboviţă,
Că e apă de spălat

Și câmp mare d'alergat2);

din t6te cele până acum spuse, reiese un lucru sigur: un. Bucur
a numit Bucurescii, orașul de lîngă Dâmboviţă, pe care străinii, de
la 1500 înece, cunoseându-l din ce în ce mai mult, iati scris
numele în' următârele feluri: Bocoresch, Bokorest, Bocerestya,
Buluresch, Bocoresti, Bucureszti, Bukaresztach, Bokoryschia,
Bogrist, Bochioresti, Buijuresti, Bucresi, Pogrest, Bukoreszoie.:

VII
nainte de 1400 erai mănăstiri
rescilor, și eraii și reședințe
trebile țărei, poposia Domnia,
Mănăstirea Snagovului nu a fost
afirma până acum; nică la 1453, decă

împrejurul cetăţii Bucuvremelnice în cari, pentru
de multe oră luni de dile.
fundată la 1457, cum se
ar [i să credem inserip-

1) Col. lui Traian, 1877, pag. 214—217. Studiul D-lui Gaster: Başkert =
2) Studiul D-lui Tocilescu din Tinerimea Română, pag. L4.

Bucuresci.

DZ
DS

țiunea după patru icâne făcute la 6961 (1453) de Vladislav-V odă 1);
nică la 1431, decă ne-am lua după data ce se citesce pe un pu
naghiar dăruit mănăstiri! de Jupân Drăghici Vintilescu, „adecă 7
Iuniii 6939 (1431)2;—nu, mănăstirea Snagovulul e fundată înainte

de 1400.

|

a

Intr'adevăr, Condica Mănăstirel Snagovului) conţine un hrisov
dat din Gherghița de Bassarab-Vodă, fiul lui Bassarab-Vodă-celBun la 23 Marte 6908, adică 1400, Sf-ter Mănăstiri a Snagovului
pentru moșia Valea, — hrisov pe care "1 certifică, la Mai 1654, un alt

hrisov al lui Constantin-Vodă Şerban, aflat tot; într'aceiași Condică%.
Documentele acestea sunt interesante prin faptul că, cu Gherghia 5, cu Snagovul și chiar cu mănăstirea, Căscidrele 5, ele ne arstă
Domnia apropiându-se de Bucurescl.
Nu vorbim de domnâsca cetate a Argeșului”), de Pitesci, de
Câmpulung și de Târgovișie. Acestea erati scaune domnesc de
mult. Condicele Coziei. și 'Tismanel sunt pline de hrisve date
dintraceste orașe sâii cetăţi în secolele XIV și AV.
Cu primul an al secolului XV, adecă cu 1401, Bucurescil
apar în documente

ca

Cetate

a Bucurescilor.

In colecţiunea d-lui prof. Gr. G. Tocilescu se află un hrisov,
dat de Mircea-cel-Bătrân unui Român din Țera-Făgărașului
pentru
uă daniă acolo.. Hrisovul Marelui Domn e dat din Cetatea
Bucurescilor și pârtă data de 1401.
După

1401,

Bucurescii

nu

mar

apar

în hrisâvele

Domnilor

de cât peste. 53 de any. Vorbesc de hris6vele
ce cunosc până
astă: se pâte ca cu timpul alţii sâii ei
însumi să dăm peste
documente din 1410, 1420, 1430, ete., date
de Domni din Cetatea
Bucurescilor; până atunci ânsă ne mulțumim
a afirma că documentul
autentice

cel mar

vechiii,

pe lângă

amintit, este documentul de la 1464, de
Intre 1401 și 1464 nimic, afară
când la 1421 AmuratII face cumplita
la Brașov și robesce tot Senatul,
și
1) Vladislav,

2)
3)
4)
5)
6)
7)

fiul lui Dan

III, a domnit între

Preotul Gr. Muscelânu:
Academiă. — Documentul
Ibidem: pag. 34—37,
Arhive: vedi şi Condica
Biserica ortodoză Română,
Arhive: Condica M-tiroi

cel

de

la 1401

mal

sus

care vom vorbi mal 'la vale.
de uă întrebare, și anume:
sa invasiune în Tr ansilvania,
numai uă par te din locuitori
2—1

456 (AL. D. Xenopolu: Ist,
Rom.)
Monumentele Străvunilo r (Buc
uresci, 1873), pag. 41,
se află transcris la p ag. 3—5
ale Condicej.
anii 145

M-tirel Dintrun Lemn, docunu
nent dat din Gherghița, la 1453.
1875, pag. 327. Căscidrelo
sunt zidite la 1431 de boierul
Negul.
Cozia, No. 1, pag. 61; la
Pag. 62 e unul dat din
Pitesei,
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scapă în cetățuia, Brașovului, suferit-a orașul lui Bucu
r de potopul ficroșilor Otoman 5?
Călătorul Schiltherger se afla pe atunci în Muntenia. Bucureseil n'aii avut noroc cu dânsul. El a visitat Zurhisk (Târgoviște)
,
Agrisch (Argeș), Uevertail (Brăila)2, dâr nu pomenesce ' de Bucuresci între anii călătoriel s6le de la 1392 şi i până la 1497.

VIII
1 acum să vedem. ce se întâmplă cu Bucurescil de la
hrisovul lu Radu-cel-Frumos din 1464.
g
La 30 Mai 1464, dă Radu-Vodă, fiul lui Vlad-V odă,
din Cetatea Bucurescilor, un hrisov pentru moșia Sevesfrenil sâii
Silivestrenir5).
Să reamintim aci că acest Radu-Vodă, fiul lur Vlad- Vodă,
este cel cunoscut în istorii sub numele de Radu IV cel Frumos,
frate cu Vlad-Ţepeș, şi fiii al lui Vlad-Vodă Dracul.
Radu-Vodă-cel-Frumos a descălicat Bucurescil ca scaun de
domniă, glice ui vechiă condică muntenâscă2. Acâstă, descălicare
sa făcut după cererea Tureilor, cărora, din Giurgii, I-era mar
lesne în Bucuresci de cât în Târgovişte să ţină pe Domnii ŢărerRomânesci în frîul supunerel.
E
De la Radu-cel-Frumos și până la Brâncovenu, de la 1462
și până la 1714, toți Domnil cară ati stat la Târgoviște ati fost
răi văduți de Turci. Din causa prea marei sâle iubiri pentru
Târgoviște, Petru-Vodă Cercel perde Domnia; Mater-Bassarabă are,
tot dintr'acâstă causă, mari necazuri la P6rtă; tot astfel și Grivorie-Vodă Ghica după 1660. Sciind marele preţ ce punea Turcii
pe Bucurescil capitală, dușmanii Brâncovânului pun. printre
primele capete de acusaţiune în contra Domnului, șederile luă
forte dese la Târgovişte 5.
Astfel fiind, Radu-Vodă-cel-Frumos descalică Bucurescil ca scaun
1) Şincai: Cronica, anul 1421.
2) Hasdeă: Foiă de Istoriă Română, (laşi, 1857), pag. 57,
3) Arhive: Condica M-tirei Cozia, I, pag. 205.
4) Din colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.
5) Charritre: Neyociations de la France dans le Levant. — Şineal:
Le moderne ricoluzioni della Vuluchia.

Cronica. — Del
<

Chiaro:

24

de domniă la 1462,

când

s'a suit pe tronul Țărei,

în locul frateluY

stii, Vlad-Țepeși și cu voința Sultanului Mahomet II.
Reluăm

șirul hris6velor datate din Bucuresci

Ă

de la 1464 îna-

inte. După hrisovul din 30 Maiii 1464, vine hrisovul din 28 Oc-

tobre 1464 dat tot de Radu-Vodă, fiul lux Vlad-Vodă, din Bucurescă, mănăstirei Snagovului pentru proprietăţile s6le):
_
p— La 14 Octobre 1465, același Domn dă, din Bucuresci, mănăstirei Coziei dreptul de a nu plăti vamă 2.
La 15 Ianuariii 1467, Radu-Vodă, fiul lux Vlad-Vodă,
dă din
Bucurescă și anume din Cetatea Bucurescilor, mănăstirei
Coziel hrisov
pentru stăpânirea bălților de la îmbucătura, Ialomiţex
3). Acest document e iscălit și de Negad Vornicul, despre care
vorbesce însem-

natul documenţ din National-Archiv al Sașilor din
Sibira.

La acest document ajungem acum. El pârtă
data de $ Novembre 1469 și vorbesee despre uă cârtă
a untuia Stefan Literatul,
cetățen brașovân, cu un Italian anume
Gaspar, din causa iînteigilor a patru Greci. Oârta se făcuse la
Târgoviște (Thargovistiam) și
el vin să se judece la cetatea, Bucurescilor
(ad castru Bokorestl,),
înaintea magnificului Domn Nâgul
Vornicul (ad magnifica Do- :
mitum Nagh palatin). Vornicul dă
dreptate lui Stephanus Litevatus
și subsemnă, serisârea, sa către Sibieny:
Nagh, pallatinus ipsius îlustri
(sic) principi (sic)
Radul

Vayvode transalpinensis, vestris Frater,
et amicus,
datum în castro Boloresth, feria - quarta
prozima
ante festum Veati Dlavtini episcopi
et confessoris, anno domini millesimo
quadringentesimo sezagesio nono.

ct vicinus; data serisoref:

Documentul ne certifică reședința,
la Bucuresci a marelui
distribuitor al dreptăţei, a Vornicul
ui, Pentru a '] găsi împricinații trobuiati să vină de la Târgoviș
te și de orl-unde la Bucurescl.
La 1471, Bucurescii, sub
numele de Cetatea Dâmboviţei,
sunt
coprinși de Ștefan-cel-Mare,
Domnul Moldovel 5).
Urechiă Cronicarul glice:
„La 24 Noembre, Ştefan-Vodă
a dobândit Cetatea Dâmboavițel,

și a intrat într'6nsa, și a luat
pe Dâmna, Radului Vodă, și
„Pe fiică-sa, Voichiţa, și a luat'o
sieși Dâmniă, și tâtă averea,
lui,

1) Academiă: Condica M-ti
rei Snagovului, pag. 3—5,
2) Academii: Documente,
pach. XI, act. 251.
3) Arhive : Condica M-tirei
Cozia, I, pag. 819.
4) Din colecţiunea d-lut
B. P. Hasqciă,
5) Pentru ce s'a fâcuţ atac
ul lui Ștetan în contra
lut Radu,
toria Românilor II, pag.
300 și urm,

vedi

AL. D. Xenopolu:

Z-

„Și hainele lui. cele scumpe și tte stegurile lui, şi acolo s'a ve„selit trei dile, şi s'a întors Ia Suesva, și a lăsat pe Laiot-Bapsarabă Domn în 'Țâra-Muntenescăt ».
Cronica lui Ştetau Logofetul Creţulescu ne spune:
„La 23 Novembre, Ştefan-Vodă, după
„bătălia dela Cursul-Ape, a înconjurat Cetatea Bucuvescilor, de unde Radu-cel-Fru„mos fugise, lăsând în cetate pe Dâmna
„Maria și pe fiică-sa Vochiţa“2).
Dlugoș, în Şincai:
„A luat Ştefan avuţiele lui Radu din
„Cetatea Dombrovilza“ 3.

Insemnătatea
homânesci

apare

nouci capitale
în deplină

a Țării-

lumină.

Bu-

curescii suni cetate; Domnul are aci avuŞtofan-cel-Maro4).

țiele și steourile sâle; aci, nu la Târgoviște,
crede în mal bună apărare pe Dâmna Și

pe fiica sa. Laiot-Bassarabă se suie pe tron la 1472. Reședința acestui
Domn, bun prietin al 'Turcilor5), e negreșit la Bucuresci, și e
forte probabil că cei trei sâii patru ani, cât domni până la 1416,
i-a întrebuințat între altele să fortifice și cetatea Bucurescilor,
după cum vom ved6 mai la vale.
|
Inti”adevăr, în unire cu Ştefan al Moldovei, Mateiii Corvin, Regele Ungarici, voresce să pună pe tronul Munteniei iârăși pe VladVodă Ţepeși care, de ani de dile, se afla la Curtea sa. Ştefan, Domnul
Moldovei, primesce cu bucuriă propunerea Redelui Ungariei, de
Gre-ce Laiot Bassarabă fusese cu Turcii la Răsboieni, și Ştefan avea,
obiceiii să nu lase neplătită nici uă poliţă a duşmanilor. Partea
luată de Ştefan al Moldovei la acest al doilea atace al Bucurescilor se.
cun6sce din ambasada lul Țamblac, pomenită în documentele lur
C. Esarcu% și din amănuntele date, prin scrisâre de la Buda, la
4 Decembre 1476, de Giustiniano Cavitello, Ducelui de Milano?)
1) Kogălnic6nu: Cronicele României, I, pag.
2) Trompeta Carpaţilor, 1871, Aprile în 11.

158—159,

3) Şincai: Cronica, anul 14ii.
4)
5)
6)
7)

După Evangeliarul de la Homor.
Xenopolu: Istoria Românilor, 1], pag. 3417 şi următ.
Citat de d. Xenopolu în Istoria Românilor, II, pag. 856,
N. Iorga: Acte şi Fragmente (Bucuresci, 1897), III, pag. 58-59.
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Ștefan Bâtory, Voevodul Ardeluluy, trămis de Rewele Ungariel
ca să ajute pe Ștefan al Moldovei și s& pună iârăși pe Țepeș pe

tron, se află la 11 Novembre 1476 lângă Bucuresci”, și-anume,
după spusele tradițiunex bucurescene2, pe locurile cele înalte ale
mahalalei Lucaci și pe malurile apei Bacurescidra, care se vărsa
in Dâmboviţă la Jienița3).
a

La 11 Novembre

1476, Ștefan Bâtory serie Sibienilor ex castris

gentium regalium prope ipsam Bocerestyam, — din lagărul oștirilor regale,
chiar de lângă Bucuresci, Acel îpsam arâtă însemnătatea, cetăței
lângă care reușise a ajunge Voevodul Transilvaniel,
Laiot era, închis în cetate, după ce fusese bătut pâte la câmp
deschis, unde, spune Giustiniano Cavitello, Ştefan al
Moldovei ȘI
Țepeș omorîseră dece mir din cele opt-spre-dece mir
de Turci,
pe cari îl avea într'ajutorul sâii Laiot-Bassarabă, Ștefan
și Țepeși

prinseseră și pe un căpitan al lui BassarabVodă și pe secretarul săi (47 capitanede
o Boz

de Rab et îl suo secretario), și mal Iuaseră cincrspre-glece stguri, mulţi cai și cămile.
După acâstă luptă, armatele aliate tăbăviră lângă Cetatea Bucurescilor (poy hanno acampato al - castello della terra). Asediul ținu două.
săptămâni și luptele nu fură domâle. Intr'
adevăr, Mateiii Corvin serie către Papa
Sixt IV

Vlad-Vodă Tepesi.
„SUam,

que

la S Decembre

1476 urmiătorele:

„Qui quidem Bozorad, post suam fuga
m et
„„Suorum profligationem, în gqua
ndam arcem -

în regno

illo et

arte

et natura

manitior

erat, ingressus,
„Sentiens quod capitanei mei
ipsum vehementer insequerentur,
„Dil arci îl fidens, relicto in illa,
praesidio, elanculum ab ea aulug
it,
„et Thurciam intraviţt 4),
|
|
_
Ștefan Bâtory ne spune că
„oștile regale“ erai chiar lâng
ă
Bucuresel, Prope ipsum Bocerestya
m, sii, cum scriti alte
documente
cu ciudata lor ortografiă Bolo
ryshyam; Mateiti Corvin adau
ge că
Bucureseil și prin natură
și prin artă erati may întăriți
decât cele-

——

1) Hurmuzake: Doe., IL,
pag. 243. — Cf. Esarcu:
Stefan- cel- lare (Bucuresci,
şi Epistolele Regelui Mat
1874), pag. 80,
ei Corvin, citate mai
la vale.
2) Colonel Papazolu:
Istria fondăreă oraşului
Bucuresci pag. 10
3) V. cap. Dâmvoviţa
Vucurescenă,
4) Matthiae Corvini, Iun
ia
gariae Regis, Epistulu
e ad Romanos Pontifices duta
(Budapest, 1891), pag.
e ct 'ul eis acceptue,
193.
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l-alte cstăţi ale Țării-Românesci;

că,

după ce fusese bătut, Laiot

se refugiase în cetate şi că, neîncredându-se în tăria zidurilor,
fugise pe ascuns în Turcia, lăsând armata sa în cetatea Bucurescilor.
Ceia ce Mateiii numesce cu trufiă maghiară capitanei mei sunt:
Ştefan-cel-Mare al Moldovei care arătase regelui maghiar la Baia

ce fel de capitaneus al lui era; Vlad Țepeși și Ştefan Bâtory.
„_
Oavitello completă pe Ştefan Bâtory și pe Mateiii Corvin, spunându-ne că armatele aliate coprinseseră cetatea după 15 dile de
asedii; că găsiseră într'ânsa infinitissime mamitioni et, inter caetera, alcuni pavaglioni,

che may non furono veduti li piti Delli,

che havia

mandato îl

Turcho al Dozderal et alcuni Vellissimi cavali turchi, et molti camelli, et altre
robe

asay.

i

Un alt document din colecțiunea Esareu, cu data de 4 Decembre 1476, numesce Bucurescil, înconjurați de trupele moldovene și ardelene, castrum fortissimum îllius terrae!).
Giustiniano Cavitello ne mai spune: toţi Muntenil, amanimes,
proclamară Domn pe Țepeși cu mare on6re. Armatele lui 'Țepeși
se uniră cu ale lui Ştefan al Moldovei, și ai voit poporele ca cel
doi voevod săși jure iubire și unire, așa că 6tă acea ţâră sa
asigurat în contra Turcilor, cari nu vor mai put
st le facă
pagube (et hanno voluto î popoli che tuti li dui va pvodi zirano însieme
amore et confederatione, în modo che tuto quello paese si € assigiu alo chel
Turco non li poteră dare pi alfanno).

Putut-a Vlad-Vodă Ţepeş să domnâscă în capitala, descălicată
de fratele săi Radu-cel-Frumos? Probabil că nu, căci, după cum
spune Țamblăc, „îndată necredinciosul Bassarab se'ntârse și ucise
„pe Dracul împreună cu toți aă săi, afară de gece“2).
Şi 6tă deci din noii pe Laiot-Bassarab-Țepeluș, fiul lui Dan III
Bassar abă, Domn nesupărat de nimeni, reîncepându-și domnia la
“finea anului 1476 şi ducând-o până la 1484, la, Bucurescl.
Laiot-Bassarabă, sub numele de Bassarab-cel-Tânăr, feciorul
bunului Bassarab-Voevod, dă la 5 Aprile 1477, din Cetatea Bucurescilor, un hrisov pentru dreptul de a vâna pe rîul Tismana).
La 9 lanuariii 1478; el dă, din Bacuresci, mănăstirei Cozici,
hrisov de proprietate pentru uă moră la Rîmnie?).
1) Cilat de D. Xonopolu

în Istoria Românilor,

2) Ibidem, IL, pag. 336.
3) Arhace: Condica Tismanei, I, pag. 169.
4) <rhive: Condica Coziei, I, pag. 186.

IL, pag.

335.
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La 3 Aprile

1478,

tot din Bucuresci,

Bassarab-cel-Tânăr

dă

hrisovul pentru proprietăţile mănăstirir Strihareţul D,
|
La 1479, Bassarab-cel-Tenăr dă mănăstirii Tismana hrisov de
proprietate pentru niște Țiganr2). |
Intr'al nouelea decenii al secolului XV mar avem patru
documente de la Bassarab-cel-Tânăr date din Bucuresciă,
unul
pentru vama de la Calafat, hărăzită, mănăstiver Tismana,
și altele
pentru deosebite proprietăţi3).
La 1484 se sfârşesce domnia luY Bassarab-cel-Tânăr
şi" urmâză la tron Vlad V Călugărul,.
fiul lui Vlad-Vodă, — adică, pte,

al lur Vlad-Țepeși%.
De la acesta,

SL

Iuliii

1487,

din

Bucuresci, avem

Vlad-Vodă,

fiul

lut

|
următârele

Vlad-Vodă,

documente:

dă

la,

mănăstirer

Snagovului hrisov de proprietate pentru
moșiele sâle5).
La 4 Februariii 1488 Vlad-V odă, fiul lui
Vlad-Vodă, dă din
Ducuresci mănăstivei Govora hrisov de
proprietate pentru moșia,
Hinţa6.
La 17 Aprile 1488, Vlad-Vodă, fiul lur
Vlad-Vodă, dă. din
Bucuresci mănăstire Glavaciocului hrisov
de proprietate pentru
moșia Nera, și uă parte din Urlăudesci7).
La 1489, Vlad-Voaă dă din Bucuresci
mănăstivei Tismana hrisov de proprietate pentru moșia,
Fărcăşescil8).
La 22 Mai 1489, Vlad-Vodă Bassarab
dă din Bucuresci. Lut
Balea hrisov de proprietate pentru
moșia Plăckootuls). .
Tot

din 1489 este și hrisovul dat din Buciresci

de Vlad-Vodă, fiul
lui Vlad-Vodă, Lut Lateș, „boier
din cusa Domnier Mele“, pentru
stăpânirea satului Topesciro).
Ast-fel se sfârșesce al nouelea
deceniti.
|
Int"al dlecelea decenii al secolului
XV,
Bucuresei
r
încep
să
[ii numiţi în hrisâvele lui Vlad
V Călugărul și întrale fiului
și
succesorului săi, Radu-cel-Mare,
Seaznul Cetăţii Ducurescilor. De
DN
voiă,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5)
9)
10)

Arhive: Condica Mitrop
oliei, No, 10, pag. 66.
Academiă: Documente,
pach, XI, act. 259,
Acadeniă : Documente,
pach. XI, act. 953.
Nenopolu: Istoria Rom
ânilor, IL,
Academiă: Documente
, pach. XX, act,
172.
Arhive: Condica Mănăst
irei Govora, pag.
937.
Academiă: Condica, Măni
ăstirer Glavacioeul,
pag. 16.
Arhive: Condica Mănăst
ire Tismana, II, pag.
496.
«Academică: Documente
, pach. IV, act.
37,
Arhive: Condica Măn
ăstire Tismana, |,
pag. 180.
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de nevoiă, Domni! staii la Bucureșei. Târgoviștea primilor Bassarabi e din ce în ce mar părăsită.
La 26 Iuliă 1490, Vlad-Vodă dă Tismaner un hrisov din scaunul cetăţii Bucurescr:); la 12 Aprile 1490, un alt hrisov e dat
Govorei din Bucuvescy pentru balta Pirotul 2; ; la Septembre 1491,
din Bucureșci, alt hrisov dat Tismaner3); la 1 Aprile 149, din
Bucuresci, alt hrisov dat Govorel pentru moșia lonescil și siliștea
Corbilor+; la 16 Iunii 1493, din Bucuresci, alt hrisov dat mă-

năstirel

nicul

Glavaciocul

pentru

moșia

Isvoranil

a lui

Dietko

Pahar-

și a lut Radu Postelnicul5).
Tot într acest an, 149, se află la Bucuresci, chiămat de Domn,
inginerul săsesc Michel, care scrie la Sibil despre condițiunile ce
a pus Voevodului pentru a-l zidi cetate la Târgoviște0).
In fine, la, 1494, Vlad-Vodă, fiul lui Vlad-Vodă, more și urmâză
fiul lux, Radu-cel-Mare?7). Dela acest Domn avem dat din Bucuvesci, la,
10 Noembre 1497, un hrisov mănăstirei Govora, pentru 200 de vedre de vin ce are alua
din viele dela Rîmnie, pe Olt%.
Astfel se sfârșesce și secolul AV din istoria orașului lui Bacar, pentru el cu bine
și cu cinste, de vreme cs hrisvele nu se mal
daii din Câmpulung, din domnesea cetate a
Argeșului și din Târgoviște, ci mult mai des
din Scaanal Cetăţii Ducuresci.
Stațiune istorică din timpurile pe cari le
studieză geologia, — loc locuit în timpurile
ante-romane, după cum ne asigură archeologia,
Radu-cel-Mare.
— un fel de canabae, dâcă nu un manicipiolum,
lângă castelele cari apăraii vallum din epoca romană, de la Traian la Aurelian, precum irăși archeologia ni-o
dovedesce, — tvecătâre și conac gotic, slavon, cumanic, măturat
adese-ori de vijeliele cumplite ale Hunilor și ale primilor Tătari,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3

Arhive: Condica Mănăstirei Tismana, |, pag. 180,
Arhive: Condica Mănistirol Govora, pag. 51.
Arhive: Condica Mănăstirei Tismana, I, pag. 77.
Arhice: Condica Mănistirei Govora, pag. 177.
Academiă: Condica Mânăstirei Glavaciocul, pag. 269 şi 271.
Hasdeă: Colina lui Traian, 1874, No. 6.
14914—1507.
Academiă: Documente.
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-— locurile bucurescene, ca Cetate a Dâmboviţei, devin proprietate
a Bassarabilor Olteniei la "'nceputul secolului XIV şi remaseră
cetate întărită din ce în ce mai mult în secolul XV „ când sub
numele de Bacuresci, când sub numele do Cetate « Dâmboviţei, până
când, la 1462, Radu-cel-Frumos descalică aci capitala 'Ţărer-Românescl.
|
De atunci, Bucuresci aii începutsă crâscă într'una, . lăsând
mult îndărătul lor cele-l-alte domnoser cetăţi ale Bassarabilor.
Ilabent sua fata et arces!

Și s6rta, Bucurescilor

a fost totdâuna

norocâsă,

Stema Bassarabilor din Pravila
de la Govora (1640) »).:
În

O Ga

OO MIDI

cala 10
1 Din BE
Bibliograf
grai,ia romântsciid veche,
veche, aa d-lor
d-lor î, Bian
i uşi i N, Hodoș
(Bucuresei, 1899), fasei-

II

BUCURESCII

DE LA 1500 ȘI PENE LA 1600

că pentru timpurile fundărei sâle, Bucurescil se as6mănă cu cele mal multe din capitalele staţelor curopene de astăgi, adică, eu alte cuvinte, dâcă istoria
lor străvechiă e tot atât de săracă în documente și n informaţiuni,
PY

— pentru timpurile mai noul, asemănarea nu mai esistă,

„_ Capitalele celor-l'alte state europene, indată ce apar, chiar în
chaosul feudal al primelor secole ale evului mediii, își ai istoria lor căt se pote de completă. Cartele și edictele Repilor sii
nobililor feudal permit istoricilor a urmări viţa și propășirea,
orășen6scă a Capitalei aprâpe an cu an. Memoriele, (liarele cetățenilor, publicaţiunile timpului de atunci pun pe istorici în stare
de-a serie istoria fiă-cărei uliţe, — și de câte ori, asupra une! singure
case din Paris, din Londra, din Viena, sâi chiar din Niiremberg
ori Veneţia, nu.s'a publicat mari volume de istoriă, mulțămită
bogăţiex fără de sâmăn a documentelor și a sorginielor de îm-

belșugate informaţiuni.
|
|
Cu istoria Bucurescilor și 'n genere a tuturor orașelor

din

țările române, lucrurile, din nenorocire, nu staii tot ast-fel.
Orașele române aii trăit totd6una aceiași viță ca și poporul
român din i6te țările locuite de dânsul: viţă plină de trude, de
sbuciumări și de chinuri; vi6ță în traiul căreia diua de adi nu'ţi

da nici:uă garanțiă pentru diua de mâine;

viâță care,

printr'uă

Na oa
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minune

de energiă

insăși, dâr-mi-te

omenâscă,

dabia

să mal fi păstrat

cau nu reamintiati de cât cumplite
liști.

a pututsă se păstreze

și documentele

pe ca

unor timpuri

nenorociri și insângerate prive-

Orașele române, de scăpaii —și 'n ce stare!
— de Turci, erai

jăfuite de Tătari; după ce le lăsaii aceștia, năvăliaii asupră-le Ungurii, când nu le prădati Polonir.
ȘI ceia-ce nu sfărșiră 'n secolele XVI și XVII Turcii, Tătarii, Ungurii şi Polonil, se vor instăreina, Rușii și Nemţii în
secolele XVIII și XIX să desăvărșescă, spulberând adese-ori
tot,
până și cenușa din vâtra orășanului.
Sunt în Iuropa orașe și capitale cană, din secolul XVI
și
Până în qlilele n6stre, nu aii vădut nici măcar uă dată
sub zidurile
și pe stradele lor oștirile dușmanilor.
Pentru Bucuresci întâi, și apol pentru Iași
și Târgoviște,
afirmaţiunea se schimbă. Nu a fost deceniii
în cel trci sute de
ani, de la 1500 la 1800, în care, la Bucuresci,
sâii la lași, sâii la
Târgoviște, să nu fi jăfuit, ars, derîmat și
făcut una cu pământul părți s6ii întreg orașul, vruă ste a
Turcilor, orI a Tătarilor,
ori a Polonilor, ori a, Nemţilor, ori a ușilor
, sâii a mai multora
de odată,
|
Intr'asemenea, furtuni ingrozitâre s'aii
perdut documentele
Domnilor, adică actele statului; s'aii
prăpădit, ori arse, când ardea,
orașul, or inecate la trecerea rîurilo
r în fuga de vrăjmași, ori
perdute prin gropile și ascunţlătorile
munţilor, oi stricate și mucedite în cine scie ce tainiţe de
felul acesta, s'a prăpădit, Glic,
actele cu ajutorul cărora s'ar [i putut
urmări fasele vieţei orașului.
Când cineva cunâsce grozăvia
timpurilor trecute, și "ȘI may
aduce aminte și de colosalele fartuny
de documente, ce comiserii
Egumenii greci de la inceputul secolu
lui nostru și până după 1864,
atăt timp căt se agită faimâsa cestiu
ne a mănăstirilor inchinate,
când cine-va scie iâte acestea, nu
se pâte opri de anu resimţi uă
adâncă mirare vădând âncă la,
Arhivele Statului, în colecţiunile
Academiei Române și întralte
colecţiuni un număr atit de mare
de documente.
|

|
Din nenorocire, puține dintw'ânsele
vorbes
c
de istoria oraşelor românesel. Nu mănăstirile,

particularii păstraii documentele

nici Domnia,
orășenesci.

și cu âtât may puţin
Judeţiy Și pârgarii,

preoții bisericiloi și may târgliii
boierii ispravnici ay orașelor,
judecaii la casa lor, aveati
cară
aceste documente, şi aceste
a, tote ati
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dispărut, maă rămânând, răslețe prin condici și colecţiuni de acte
ale bisericilor și mănăstirilor, fârte puţine dintr'ânsele.
S& nu uităm, pe lângă ruinele ce lăsaii dușmanii în urmă-le,
incendiele al căror număr, în secolele trecute, se lua la 'ntrecere
_cu numărul incendielor din Constantinopole și dintr'alte orașe ale

Sultanilor.
Focurile aii schimbat fisionomia -Bucurescilor numal în secolul XVIII de vro șâse orl.
Intr'alte țări sunt oraşe, și într'aceste orașe. sunt uliţă, și întmaceste uliţi sunt case, înaintea cărora te opresci, căci istoria
orașului îți spune, buni6ră ca la Niiremberg, ca la Regensburg
ca la Colonia: acâstă casă a fost locuită de Carol-Quintul, scii e
clădită la 1280, sc, ca la Regensburg, gangul acestei case este
făcut pe sub uă porta praetoria din timpul Domanilor.
Unde se mal află în Bucurescă, din causa Ospeților dușmani
mai sus citați și din causa focurilor, cutremurilor și vijoliilor, uă,
casă care să fi fost clădită la 1750?
|

Se

dărîmă

la Paris

câte uă casă

din

vechiele “mahalale,

e buni6ră, mahalaua Saint-Jacques, la vale,
lumea intregă scie a doua-di că acea, casă
sâii la 1400, pe teritoriul cutărei mănăstiri
acuma, istoria ei se pâte urmiri în fiă-care

cum

spre Sena. Comuna și
fusese clădită la 1300
şi că, de atunci și până |
secol cu istoria ulițel

şi cu istoria orașului.

|

Nu mai vorbese de canalul: de scurgere, de faimâsa Cloaca
Maxima a lui Tareiniii Priscul, care se âllă și asiegi la Roma,

după două mii de ani de la clădirea el.

|

Bucurescii, în tâte secolele, de voiă, de nevoii, —și mult may
mult de nevoiă!—s'aii prenoit mere, -perglând mai totdâuna, iimpreună cu documentele lor, și memoria felurilor și chipurilor sub

cari se infăcișaii mal "nainte de silita ori de

voita

lor prenoire.

Etă de ce, lăsând la uă parte istoria, Curţei Domnesci, istoria Bi-"
sericelor și istoria, Mahalalelor din Bucuresci, istoria gencrală a oraşului lui Bucur se presintă citițorului cu uă soârceniă de amtnunte, de date și de evenimente bucurescene, de care sgârceniă

și el, cititorul, și cel ce serie aceste rânduri f6rte mult ar fi dorit să nu aibă parte.
|
|
La, ac6stă dorință a lumei de
de la Dâmboviţă, pote răspunde cu
„Nu's multe orașele Europel
„prin atătea vâltori ale trecutului

|

astă-d, Geniul tutelar al Cezăţei
deosebită dreptate următârele:
care să fi trecut, -ca Bucurescii,
și să fi rămas în pici6re, cu

36.

„puteri totdâuna nouă spre uă mai departe propăşire. Să ne mulămi
„țămim
cu ce avem, șiși să
i
să studiem
mult -puţi
puţinul ce avem
'av 1 cu
„aceiași

iubire

cu

care

alții studiâză

bogăţia

trecutului lor“.

|

Ast-fel vom face și noi pentru istoria, generală a Bucurescilor
de la 1500 și până la 1600.

II
la, 1500 se tăiaseră din păduri ca să se clădâscă case;
se desecaseră din bălțile Dâmboviţei, se construise,
— de
mult âncă, — Curtea Domnescă1) și cetatea era âncă
în picidre, gata

a mal înfrunta și alte atacuri și alte bătălii sub zidurile
sâle.
La 1506, documentele

de

Minanatal

Scaun

numesc

Bucuyescii

cu

elogiosul

al Ducaurescilor.

nume
|

Intradevăr, la 15 August 1506, hadu- Vodă,
fiul lui Vlad-V odă,
dă lui Dragomir Spiătarul hrisov de proprietate
pentru satul Bucşa,
din minanatal scaun al Bucirescilor?).
Mal 'mainte de acest hrisov,un altul
din 27 Iuniti 1506 este
dat tot din Bucuresei deo Radu-Vodă
megiașilor din Hareș pentru

ocinele lor3).

|

|

Capitală a doua a Țărei âncă
domniei lui Radu IV cel-Frumos,
mortea lui Radu V cel-Mare (1507)
nai mulți Dănesci şi Drăculeser,
—

mânesci.

|

de la, 1462, de la 'nceputul
Bucurescil continuă și după
a fi a doua,— dâcă nu, sub
singura capitală a TŢărer-Ro-

|

Și s6 nu uitiim că suntem la
'nceputul secolului XVI.
După Radu-cel-Mare, urmeză
Mihnea-cel-Răii, frate cu Radu.
cel-Mare. Acest Domn, de cruntă
memoriă, este unul din pPLoprietaril cel mari al moșielor
dimpregiurul Bueurescilor.
EL stă.
pânesce moşia Mânescii, numită
astășli Buftea, moşiă pe care
nepotul

stii, Alexandru II, fiul lur Mireea-Vodă
Ciobanul, o va, da,
prin hrisovul săi de la 15
Mai 1577, mănăstirer Sfta, Troiță
4).
Mihnea-cel-Răii

n

locuesee

în Bucurescă,

cel puțin

1) V. cap. Curtea Domndscă.
2) Arhive:

3) Academiă,

Istoria Românilor,

7508,

de

+

Condica: M-tirel Radu-Vodă
,

4) Nenopolu:
d-lut Gr. N. Manu.

în

vol.

pag.
I I.—Și

64.

hrisovul

lui
-

Alex

andru

II din

colecţia
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ore ce un hrisov dat de el Tismanel la 26 lunii 1508 este seris
în Bucuresci”, și tot în 1508, la 13 Septembre și la 10 Novembre,
Mihnea-Vodă tot din Bucuresci serie Sibienilor două scrisori de
prietiniă şi de bună vecinătate).
Tot din Bucuresci, la 1509 Septembre 7, Bistriţa are de la

Mihnea-Vodă,
Preda,

Danciu

hrisov pentru proprietăţile sâle, dăruite de Barbu,
și Radu,

boerii Craiovesel.

Mihnea-V odă mâre și Vlad-Vodă, gis și Plăduţ, frate cu Radu V

și cu Mihnea-cel-Răiă, fii adică al lur Vlad V Călugărul“, domnesce la Bucuresci de la 1511 până la 1512 și reușesce, din causa
sfaturilor nenorocite ale boierului Bogdan, cumnatul S6U5, să
ridice în contră-i pe boerii Craiovesel: „Boeril s'aii dus la Pașă
de s'aii jăluit“, dice Cronicarul.
Tureii dederă, ajutor Craiovescilor cari veniră impreună cu
Pașa la Bucuresciă; se dete luptă la Văcăresci, din jos de Bucurescy. Vlăduţ fu bătut,
și i se tăiă capul de Pașă, sabt am per la
Bucuresci 9).

AN
Ay

NS
N

/,
ZZ
Z

[5 po

|

La 1512, Negoe-Vodă, fiul lui BassarabVodă, adică, probabil, al lui Laiot Bassarab,
se suiă pe tronul Țărel-Românesci cu ajutorul Craiovescilor. Fostul vătaf de vânători
nu locuesce numai la Târgovişte în cer nout

ani de domniă.

|

|

La Mate 1513, Snagovul are un hrisov

dat, sieși de Negoe-Vodă care se afla în Bucuresci?), iâr la 20 Septembre 1515, Miănăstirea Nucetul primesce de la Nâgoe hrisov pentru moşia Nucetul.
Negoo

Hrisovul

Bassarab

este seris, —amănuntul

al BucurescilorS.

S& nu

uităm

e caracteristic,

că, la 15 August

— în

vechiul, oraşi

1506,

Bucurescii

1) Arhive: Condica Tismanei, I, pag. 588.
2) Bogdan: Vlad-Țepeşi, pag. 72.
3). Arhive: Condica Bistriţei, I, pag. 4.
,
4) D. Xenopolu afirmă că Mihnea-cel-R&ii a fost frate cu Radul V cel-Mare. Documentele citite de noi în condicele: Govora (pag. 30, 39, 19 și 92), Tismanei (UI, pag. 167) de la
Arhive, şi a Mănăstirei Dealului (pag. 49), de la Academia, ne spun că Vlăduţ e fiul lui VladVodă şi al soţiei stle, mai târditi călugărița Samonida; e frate cu Radu V și cu un Mircea,
şi cu uă jupânâsa Caplea, a lui Staicu Pastelnicul. Soţia lui Vlăduţ a fost Dâmna Anca,
5) Alag. Ist., I, pag. 110.
6) Jag. Ist., |, pag. 147.
7) Academiă: Condica M-tirei Snagovul, pag. 5—8.
8) Arhive : Condica M-tirei Nucetul, pag. 14.
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eraii în hris6vele

lui Radu-cel-Mare

minunatul

scaun

al Bucurescilor;

stil acum, la 20 Septembre 1515, vechiul oruşi a Bucurescilor, în
hrisvele lui Nâgoe-Vodă.
o
Condica Măniăstirer Glavaciocul mal adauge âncă un calificativ

orașului lul Bucur și"! dlice tot sub Nâgoe-Vodă întrun hrisov catedrala minunată

cetate a Bucureşcilor!),

la 15183.

N:

După acâstă dată, hrisovele lui Nâgoe-Vodă până la 1521
și ale succesorilor săi devin din ce în mar numerâse. Bucurescii
sunt capitala a doua și cea mai des. locuită. Domnii nu se duc
decăt în plimbare, sâii la vreme de primejdiă, la Târgovişte.
Bătăliele se daii de obicei în vecinătăţile Bucurescilor. La

1522,

ale
gă
„ale
la

bătăliele de la Glubavi

mortea lur Radu

de

la Clejani

de la Afumaţi. Seim

că

Vlad

VIII domnesee „cu pace“, dice Oronicarul+), doi
ani de-a rândul (1530—1532) ȘI-apoi, mergând în
plimbare 4 Popesci, din jos de Bucuvesci, se 'mâcă
în. Dâmboviţă. Nu scim nimie de starea Bucures-

Radu do la Afumaţi

cilor în timpul

1584),

domnielor

lui Vintilă

I

(1532—

lut Radu VIII Paisie (1534—1534), lul Po-

tru de la Argeși (1534—1536)
(1536—1546).

și

lui Radu VII de la Afumaţi sunt date lânBucuresci2); alte trei din cele 20 de bătălir
acestul domn vitâz dâr nenorocos sunt date
Bucurescr 3).
|
|
Timpurile sunt mal mult decât viforâse după

|

şi iârăși

a lui

Radu

V III Paisie

Cu 1546 ajungem la Domnia luy Mircea
II Ciobanul (1546—
1554), fiul lui Mihnea-cel-Răă,
Ș E probabil că orașul suferise
multe rele de la mortea lur
Nâgoe-Vodă și până la avenimentul
lui Mircea Ciobanul. In cer:
opt ani de domniă ai sej, Mircea,
după bătăliele de la Periş şi de
la Mănesci 5),

în contra

boerilor pribegi, face Gre-cară îmbunătăţi
DBucureseilor ȘI repară biserica,
de la Curtea, Domnâscă5. De
aci,
tot
ce s'a scris asupra Bucurescilor
și domniei lui Mircea, Ciobanul.
1)
2)
3)
4)
5)

Academiă: pag. 170—171.
Mag. Istor., 1, pag. 160.
Xenopolu: Jstor. Rom. II,
pag.
Mag. Istor., 1, pag. 167,
Alag. Istor., 1, pag. 17.

6) Șincai: Cronica, sub anul 1547,

486.
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Din porecla lui Mircea-Vodă și din numele fundatorului primului sat de lângă Cetate, adică din numele luy Bucur, — din
Ciobanul și din Bucur, făuritu- s'a legenda Ciobanaului Bucur care'și
păscea oiţele pe colinele de la Jicniţă și de la biserica lu! Bucur?
Punem întrebarea, fără a da, firesee, nici un răspuns.
Ori cum ar fi, Mircea-Vodă Ciobanul, proprietar, ca. și tatăl
săi Mihnea, al multor moșii imprejurul Bucurescilor, pune hotarele orașului mai lămurit de căt fuseseră sub trecuţi! Domni.
Intradevăr, dintrun document al Mitropoliei”), dat de MateiVodă Basarab la 6 Septembre 1636, Bucurescenilor cară locuia în
spre Mănăstirea Radu-Vodă, vedem că Sava, fiul lui Negrea din Văcăresci, a mutat Hotarele puse de Jircea-Vodă și le-a călcat ocinile,
viile, livedile şi moșiele.
fică de ce Ciobanul Mircea a fost; atât de bine ținut minte
prin tradiţiune orală de Bucurescenii secolelor următâre.
La 155% Domnul e depus din ordinul Sultanului, care trămite un Saungiak la Bucuresci. Acesta vine insoţii de uă numerâsă,
câtă de Turci, cari jăfuese Bucurescil și le dai foc2.: E primul
incendiii de care ne vorbese documentele, și e primulîn şirul
nenumeratelor incendii cari vor bântui oraşul până în vremurile
IE
n6stre.
Mircea, e dus la Constantinopole, impreună cu soția sa, deştâpta și voinica Dâmnă Iiajna. In locul lui e numit Domn
P&trașcu-Vodă, care domnesce patru ani, repară idrăși biserica
de la Bucuresci și e îngropat la 24 Decembre 1557 la Bucuresct2).
Sub domnia lul Pătraşcu-Vodă, Târgoviștea e adeseori numită în documente Cetate de scaun, ca un fel de mângăiere pentru
măririle de odini6ră. Domnil Gnsă stati mar
mult în Bucuresci, i6r când e ciumă, se ridică

Domnia din oraș și plecă când la Gherghița,
când la Cocorescă, când la Grindo.
Am&nuntele ne lipsesc în privința întindereir orașului până la 1550. Nu avem

relațiunea, nici unui

călător care,

1) Arhive: pachetul 170, act. 6.
2) Hurmuzake: Documente; II, pag.

în două

pecetea lui Pătraşeu-Vodăs).

118 şi 175.

3) Şincai: Cronica, sub anul 1557,
4) Arhive: Condica Mitropoliei, judeţul Dâmboviţa.
5) Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă,

pach. 17, act. 1 din 1555, ulii 5, dat din Pitesci, slavon.
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trei condele

bine

nimerite,

să ne

Bucurescil din prima jumătate
Dupe

ÎȘI avea

cele

ce vom

pâtă

da

uă

a secolului

vedâ mal

la, vale

ideiă

XVI.

esactă

|

se p6te induce

însemnătatea sa și'nainte de 1550,

despre

1

cu tote

că

orasul
orașu

nenorocirile

ce suferise și de la străini, adică de la Tătari, și de la boieri
când partisani, când dușmani af Domnilor Ţărer.
Ă
5
La 25 Septembre 1559», Mircea Ciobanul more în Arddl și
este adus și ingropat în biserica domnâscă din Bucuresel. Era

la a doua domniă.

Cu tâtă oposițiunea

boierilor,

Domna

ICiajna

pune pe tron pe fiul săi Petru Şchiopul2; may târglii
Dâmna
Kiajna, adică faimâsa JMircidia, de care vorbesc scrisorile
tuturor

ambasadorilor

creștini din

Constantinopole3), va

aduce pe

tron

pe al doilea fii al săi, pe Alexandru I1%, după
care va urma
fiul acestuia, Mihnea Il. Familia lui Mircea
Ciobanul domnesee
de la 1546 până la 1591, cu două întrerupțiuni,
domnia lux Petrașcu-cel-Bun (1554—1558) și domnia, lui
Petru-Cercel (1583—1585).
De la 1560 și până la Mihar-Vitezul,
adică până la 1593,
luptele imprejurul Bucurescilor nu
mai sunt atât de dese și atât
de cumplite. Drept acesta, orașul iea
din noi un puternic avânt.

Documentele

diferitelor

Condici ale Arhivelor și Academiei,
precum și cele publicate în diferite
colecţiuni încep din noii, ca și
intre 1500 și 1516, să numâscă Bucurescil,
minunata cetate, de Dumnedeii păzita
cetate, de minunatul oraş, de scdunalul
oraş al Ducurescilor 5), —
traduc pe românesce în secolul

cum

XVIII vechiele documente
slavone dascălil de limbă românâscă
de la, biserica Sftului GheorgheVechii din Bucuresel.
S5 dăm aci vro câte-va din amănuntele
ce posedem ȘI Cary
privesc istoria generală

a Bucurescilor dintwa doua
jumătate a
secolului XVI, remănând ca,
la capitolele privitâre la istoria,
Curţei
Domnesci, a Bisericelor și
a ahalalelor, să le completăm
cu alte
amănunte.
a

Alexandru-Vodă, fiul lux Mircea
Ciobanul

și al Dâmnex ISiajna,
clădesce din jos de Bucuresci6)
uă mănăstire cu hramul
Sita, Troiță,
pe care, mal târdiii, și fiul
său Mihnea- Vodă, și [iul
a
acestuia Radu.
.

1) Şincai:

Cronica, la anul

2) 1559—1567,
3) Documente

passim,

|

1539,

în Hurmuzako

şi'n

Charriâre:

4) Xenopolu: Is, Româ
nilor, IL. Anii
5) Arhive: Diferite acte.
6) Alag. Istor., I, pag. 219,

.

Negociations

1567—1577.

de la Y'rance duns

le Levant,
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Vodă o vor face una, din cele

mar frumâse

Și, mal

cu

s6mă, una

din cele mai bogate biserici ale Bucurescilor și chiar ale țărilor

române.

La 1567, când se schimbară,

fraţii Petru

|

și Alexandru

pe

tronurile din Bucuresci, adică atunci când Petru Șchiopul, după
uă domniă de opt ant, (1559—1567) trecu la Iași, și Alexandru.
veni la Bucuresci, boierit, dușmani copiilor Kiajnei, în unire cu
Ion-Vodă, de la Moldova, puseră Domn la Bucuresek pe un Vintilă Vornicul, care era pribâg la Moldova. Domnia lui Vintilă a
durat 4 dile. Armata lui Alexandru-Vodă, comandată de boeriy:
Dragomir Vornicul, Mitrea, Comisul, Bratul Paharnicul și Ion Pârcălabul, a bătut armata lui Vintilă chiar la, Bucuresci, și a perit
Vintilă, adauge Cronicarul, după ce a stat în scaun 4 gile»,
Mulţămită lui Dragomir Vornicul, care e fratele Dâmnei
Stanca -a lu Mihay-Vitâzul, și mulțămită actelor lui de proprietate,
Bucurescil ne apar la finea secolului XVI întindându-se de la
Curtea Domnâscă până în Calea Văcăresci de astădi, până la
Biserica, Zlătarilor, până la Biserica lui Colțea Clucerul, până pe
la Sfinţi și peste Dâmboviţa, cu rare clădiri în Sfinţii Apostoli, în
mahalaua Calicilor și pe lângă Mihai-Vodă şi Gorgani.
Dragomir Vornicul, căruia Mihnea-Vodă îi dice în hrisovul
de la 12 Marte 1580 „dntâiul sfetnic al Domniei mele“, are nouă pră-

vălil la
și mal

biserica

are

Ghiormei-Banul,

mal

târdiu biserica

și alte prăvălii prin Bucuresci2).

Grecilor,

Din nenorocire,

nu

scim unde a fost locuinţa, adică curtea și case bolovănită a acestul
mare boier care, și la Alexandru-Vodă, și la fiul săi, Mihnea-Vodă,
se bucură de mare trecere și vâdă. Dragomir Vornicul a scăpat

pe boierii din Mărgineni, pe Udriste Vistierul și pe Drăghici Vornicul .ot Cornăţeni, de la marea scârbă și urgiă, în care căduseră
la Alexandru-Vodă.
|
Tot în Uliţa Jlure, care lega, Târgul-din-Năuntru cu Târgul-de-Sus3) are
la 1588, în a doua domniă a lui Mihnea-Vodă prăvălii Jipa Portarul,
boier deștept care a servit pe Domn în ţări străine și căruia Mihnea, îl face dar un loc domnesc, pe unde adi sunt Lipscani?)
Astiel mergând până la 1593, Bucurescii,. judecând după
Curtea Domnescă și după Biserici, ai luat un avânt destul de mare,
1)
2)
3)
4)

Mag. Istor., 1., pag. 214.—V. şi cap.
Arhive; Codicele Mitropolii pentru
Vedi cap. Curtea Domnescă şi cap.
Arhive: Cart6nelo Î[-tirei Zlătarilor,

56730. — storia Bucurescilor.

|

Istoria Militară a Bucurescilor și Vicța Bucurescenă,
judeţele Ilfov şi Dâmboviţa.
Podul Mogoşăiel.
pach. 17 bis, act. 2.

|

a

6
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de și Petru-Vodă Cercel (1588—1585) îl părăsesce, pentru a sta,
numa la Târgoviște, unde zidesce frumosul palat, pe care la 16
Iuniii 1586, îl admiră forte eruditul frances, Jacques Bongars,
după cum vom ved6 la, istoria Curţei Domnesci.
Mihnea II (1585—1591) se reîntârce la Bucuresci într'a doua
domniă, înfrumusețâză, biserica, Sftei Troiţe, pe care AlexandruVodă, părintele săi, o zidise cu gând să fiă

Mitropoliă. Tot Mihnea

II, pote, zidesce,

tot

lângă Sita Troiță, adică lângă viitârea Mănăstire Radu-Vodă, sus pe colină, având
Dâmboviţa la pâlele sâle, un palat, reședință,
de vâră, în jos de Bucuresci.
|
Nu scim nimic despre istoria Bucures-:
cilor în timpul nenorocitelor și efemerelor
domnii ale lux Ştefan-Vodă Surdul (1591—
1592) și Alexandru III Bogdan (1592—1593).

Indată ce Mihai se urcă pe tron,

.
pecetea 1ur Mihnoa-Vodă»)
|

lucrurile se schimbă,

Şi-

rul nenorocirilor începe. Bucureseil cad pentru a nu se
mai ridica
bine pe pici6re, de cât în. timpul lui Matei-Bassarab.
Intwadevăr, la 13 Novembre 1593, Mihai, cu oștile
țărei și cu
cele două mil de oști ardelene, omâră în Bucuresci
și într'alte oraşe
ale Munteniei pe toți Turcik cari, în contra tractatelor
şi obiceiuIul, se aședaseră în România. Tununi, pusci,
lupte și omoruri ferb
și duduie în Bucuresei. Cu uă iuțâlă, care
reamintesce cursele
strategice ale Generalului Bonaparte, în
prima, campaniă a Italică,
Mihai se răpede la Giurgiu, îl bate și
se reîntâree în scaunul Domnici, adică la Bucuresci, căci Walther
numesce înt”una Bucurescii, scaunul domniei 2). Să nu uităm că, în Ostea lui Mihay,
în cetele ardelenescă, erai
forte mulţi Ungură cară, pentru
Bucuresceny și pentru avutul lor,
eraii tot, una cu Turoir și cu Tătarii.
Indată sosesce la Bucuresor un
Emir, „din măritele odrasle
ale
profetului Mahomed 3),
Walther spune că acest Emir

commodas

în arbe domos occupat ;
i6r tradiţiunea bucurescână dice
că aceste comode, adică, încăpătOre case, eraii casele vistierului
Dan, situate pe locul coprins
as- |

a

1) Arhive: Mănăstirea Rad
u-Vodă, pach. 19, act.
1, din 10 Iuliă 1586.
2) Tes, de Ilonum. Bt,
L, pag, 13, Walther:
Res Jestae Îlichaelis.
3) Ilid., pag.13.
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tii între Calea Călăraşilor şi stradele Mina,

Stelea și Domnița).

Dintr'aceste case Emirul şi Turcii să! exasperă populaţiunea bucuresceână și pe Mihat care, cu iuțâla fulgerului, se hotăresce să-l
prăpădescă și pe acesta, cum -prăpădise mal dinainte pe Turcil din
Bucuresci și din Giurgiii.
Mihail se afla atunci într'uă casă, în palatio prope novum sub urbe monasterium, într'uă casă si palat de lângă mdnăstirea cea nouă, din jos
de Bucuresci. Acâstă nouă mănăstire era Sf-ta Troiță a lui Ale-

xandu II, zidită cu

vro 20 de an! înainte și mult înoită, cu

doul an! înainte de 1593,

nea II, în

a doua

de fiul lui Alexandru

a sa domnii (1585—1591).

II, adică

vro

de Mih-

Curtenit și oștile

sele eraii ascunși în valea de lângă mănăstire (cum aulicis et
aliis
militibus în valle clam congregatis), — posițiuni minunate, pe cari,
peste

doi ani Sinan-Pașa le va folosi,

va lăsa de pomină,

mai bine

cenilor, palanga lui Sinan-Paşa

Casă

de apărare

1) Zes. de Blonaum, Bt,
1, pag, It.
2) Colecţ. d-lui Gr. N,
Manu.

când

va, fortifica Bucurescil

de 150 de ani, în memoria
de lângă

stu

Culă, din

Radu- Vodă.

districtul

Gorj 2),

Și

Bucures-
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"De aci s'a -răpegit Miha

pe lângă

gărlița Bucurescidra, spre

casele Dolovănite ale vistierului Dan, a pus tunurile înta"6nsele,
le-a dărîmat, a omorit pe Turel și pe Emir, şi a luat t6te traistele
și t6te lădile încărcate cu aur și cu pietre scumpe, cu cari Emirul
venia din Ungaria.
Incepe campania Dunărel în 1594. Bucurescenii primesc pe fie-

care qli, și de iârnă și de vâră, veşti minunate despre strălucitele
„vietorii ale Domnului. Mihal se mal avânta din când în când la
Bucurescl, sedem Palatinatus, împreună cu prietinii și cu curtenii să.
Bucurescenii se bucură, der și sufer cumplit, căci, ca şi la
Craiova, Sârbii, Ungurii şi Cazacil din armatele lui Mihai, îl jăfuiaiă
fără milă și fără cruţare. Bucurescenii, ca și Craiovenii, ca și
Mihai pâte, se rugaii ferbinte tuturor sfinţilor să ţină iârna Dumar multă, vreme, căci numai așa cetele de Unnărea inghiățată
gurii, de Sârbii şi de Cazacii sburaii pe malul drept al Dunărei
după lupte, jat și pleșcă).

Vine și 1595,

an

dureros

și erunt în istoria Bucurescilor,

dâr plin de glorii și nemuritor prin vitejii în istoria militară a,
Românilor, — căci e anal Călugărenilor.
Ca și Suceava, în anul Resboienilor, la 1416, Bucurescil suferiră
adânc, dâr se cutremurară până în adâncuri de uă neîntrecută mân-

driă naţională, căci simţiaii ei înșiși și vedea lumea întrâgă că,
jertfindu-se ei, biruinţa, și neperitârea cinste remâneaii ţărei și
'Zrajecto
Clement VII:
neamului românesc. Mihal seria Paper
Danubio, non solu. finitimos terminos, sed, etian îpsam 'Turcici Imperii sedem,

—— „după ce voiii trece Dunărea,
Constantinopolim, tentare non. daubitabo,
nu numal ţinuturile vecine, ci chiar şi reședința împărăției turcesci nu mă voii teme a o lovi?)
Imtr'adevăr, âncă din luniii 1595, Mihal își trămite familia și
avuţiele la Sibii. Orașul se deșârtă,: pleci toţi bătrânii, femeile,
copiil,

cari puteaii pleca. Remâne. sărăcimea,

și opt mil de ostași al

lui;-Mihai.
Când Sinan- Pașa, ajunse la Rusciulk și "'ncepu podul peste
Dunăre, Mihai părăsi Bucurescil. Era pe la sfârșitul lui lunii
1595. Us lună, de qlile el împiedică pe Sinan de a trece Dunărea.
Minuni de vitejiă, făcură Românii, până când un corp însemnat de
Turci trecu Dunărea pe la Calafat, pentru a lua pe Mihai pe
1) Zes. de “Monuum. Istor., I, Walther: Res gestae Michaels,
2) Hasdeii: Columna lui Traian, 1314, pag. 131.

pag. 25.
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la spate. Atunci Eroul se retrasela
toria, cea fără semăn a Românilor din
se, 3 poposi în qliua de Sfta Maria , pe
sud de Bucurescr. Orașul era aprâpe

Unul

Călugăreni, câștigă aci vic
secolul AVI și, retrăeându
a
N
delurile
Văcărescilor,
spre
j
pustii.

din portretele lui Sinan-Paşa),

Miha! stete trei dile la Văcărescr2),
Ungurii din armata luy
Miha! intrară în orași și, sub pretext
că, tot o sil jăfuiâscă Tunrcil cară veniaii pe urmă-le, îl prădară
e în mod cumplit3). Mihay
suspinând tăcu şi plecă înainte
spre Târgoviște și spre munți,
:) Coleeţ. Academiei Române.
2) Zes. de 1lon. Istor., |, pag.
30.
3) Șincai: Cronica, anul 189
5.— CE. Walther în Tesaur, 1,
pag. 30,
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pentru a aștepta pe faimosul și îngălatul de Sigismund Bâtory,
pe care ironia sârtel și uă nemil6să fatalitate voiseră să i-l dea
de aliat.
Sinan înaintâză cu armatele s6le la Bucuroscl; intră în capitala Domniei, și-așâdă aci cuartierul general și 'ncepe fortificarea
orașului.
Nicolae Costin dice:
„A înconjurat Sinan-Paşa Bucurescii cu şanţari și pârcane, ir
„uă biserică, zidită de Alexandru-V odă, a întărit-o Sinan cu şanţuri
„ȘI

cu

băşti“)

Un martur ocular care se afla în armata lut Sinan-Pașa, și
„care, la 10 Octobre 1598, cade prins în mânele lui Sioismund și
scapă prin intervenţiunea lui Mihai2, călugărul Nilifoz, ne spune:
următârele despre fortificaţiunile Bucurescilor de Turcil lui Sinan-Pașa. Resumăm:
Mai âutâră, un șanț, lat de trei sapene (I<lafter) și adânc tot de
atât, înconjură orașul; din colo de șanț, în orași, câte două
ânduri de copaci mari și între. ex piumânt. Sai construit, distante unele “de altele la uă săoâtă, nouă bastiâne cu piloți și pământ; pe fic;care bastion se pote pune 15 tununi. Mai curând
de cât ori-ce altă lucrare, Sinan, îndată ce sosesce, se apucă să
întărâscă mănăstirea de lângă orași; face acolo palisade şi lucrări
de pământ; ridică 5 s6ii 7 bastiâne. Peste 8 dile, întăzivea mănăstirei este gata. In castel, probabil în Cetatea Curţei Domnesci, călugărul Nikitor spune că pot intra 10,000 de 6meni. Sinan hotiăresce
a lăsa la Bucuresci uă sută de tunuri.
In fine, Nikifor mai adauge un amănunt ce not nu pricepem.
EL glice : „Cimitirul a fost coprins în fortificaţiuni printr'uă palisadă și lucrări de pământ“ 3).
Dâcă prin cimitir Nikifor înţelege biserica Sfintului Nicolae a

Vornicesei Caplea, reparată de Mihal şi numită acum biserica lui

Mihai- Vodă, — biserica pe care Sinan o întărise ca și pe aceia a
lui Alexandru- Vodă, nespune Nicolae Costin 9, — atunci lucrul se
pricepe; altmintreli, noi nu scim câre e cimitirul fortificat de Sinan
cu palisadă și lucrări de pământ.
Supraveghrător al fortificațiunilor bucurescene şi cârmuitor al
1)
2)
3)
4)

ISogălnicânu: Cronicele României, I, apendies X, de Nicolae Costin,
Hurmuzake: Documente, I, 3, pag. 483,
Hurmuzake: Doc. 1,3, pag. 863.—V. şi cap. Istor. mălit. a Bucur,
Nogălnicânu: Cronicele Rom., I, pag. 481. și 485.

pag.

481 şi 455.
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oraşului, Sinan orânduiesce pe Mehemet-Bey, fostul beylerboy ai
A
Anatoliei, adică pe Mihnea II, fiul lui Alxandru Voc ă .€

cu vro cinei ani înainte prenoise și înfrumusețase mini i ca Sl
Troiță, acum transformată în cetățuiă cu bastione d ina ii

Să adăugim, pentru a completa tabelul Bucuresci or, în Ș D
tembre și Octobre 1595, și un număr respeotabil de ciimi ăi
cam 150, cari colindaii ulițele Bucurescilor pe când se lucra, a
fortificațiuni și din cari uă sută cădură mar târgliii în mânile soldaţilor lux Mihay3).
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Luptele

creștinilor cu Sinan

la Târgovişte 4).

.

Lucrările de întărire ale Buc
urescilor făcură sgomot în
tâtă
creștinătatea. Polonil caută,
să afle din ce constă aceste
luc
rărys),
ie Maximilian, Archiducele
Austriei, vorbesce despre
dân
sel
e lui
I6n-George, electorul de
Brandenbure:5. Senatul Ven
eţiei le cunoasce prin rapoartele lui
Leonardo Donato către Dog
e”).
DN.

Iorga:

Coniribuţiun) la istoria Îunteniei,
pag.

2) Hurmuzake: Doe, III, 2, pag.
151 şi VIIL,
3) es. de Alon. Istor., ], Walther,
pag. 82.
4) Colecţ. Academiei Române,

5) Hurmuzake: Doe, III, p. 2, pag.1
31.

6) N. Iorga: Acte şi fragmente,
pag. 149.
7) Hurmuzake : Doc,, TIT, pag.
492.

pag.

103.
194.
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T6te aceste întăriri, ca și cele ce făcu la Târgovişte, nu folosiră întru nimic luY Sinan- Pașa. In Octobre 1595, el este silit, după
coprinderea Târgoviștei, să fusă dinaintea armatelor biruitâre
ale creștinilor. Sinan arde tote lucrările făcute de el însuși la,
Bucuresci; ; dărîmă, din cuiburi penă în temeliă, mănăstirea Sitei Troiţe,
face tot răul ce putea face și se retrage cu grabă la Giurgiii.
Mihai și Sigismund tree pe Jânoă Bucuroscl, Faimosul strateg italian, Piccolomini, voia să repare lucrările lui Sinan-Pașa
și să facă din Bucuresei uă cetate întărită D; alţii Gnsă şi, probabil,
Mihai, grăbit de a mai bate âncă uă dată pe Sinan, nu se 'nvoiri
cu părerea lui Piccolomini 2. Armata creștină lasă Bucurescit de uă
parte 3 și plâcă în fugă spre Giurpiii unde, la trecerea Dunărel, Sinan mai perdu, prin vitejiele extraordinare ale lur Mihai, âncă 15000 de 6meni %. Drumul de la Târgoviște la Bucuresck și de la,
Bucuresci la Giurgiii era plin de cadavre
La, 'mtâreerea de la Giurgiu, Mihai, Sigismund, toți căpitani
italiani, silesian! și unguri, se opresc la. Bucuresci. Nu mal erai
Turci, d nu. mal era nici pur de Bucurescân. Orașul trebue să
se fi presintai într'uă stare atât de nenorocită, încât oștile aliate
îl părăsiră dupe trei dile de conăcire și se duseră la Gherghița,
orași domnesc âncă din secolul XV. Pustiă, arsă, nenorocită și Gher.
ohiţa5). Sioismund plecă la 21 Novembre îîn Transilvania, pentru
a buciuma în t6tă creștinătatea victoria, lui și numai a lui asupra
Tureilor și înfiori torului Sinan-Pașa, i& Mihal rămase cu armatele
s6le, în judeţul Dâmboviţei, cu ochi țintă la Dunăre, mai liniscit
Gnsă, pentru că 'ncepea iârna, și incursiunile Turcilor nu erai pro-

„ babile pe vitore și zăpadă.
|
Bucurescil nu mal eraii
primăvâra

lui 1596

|
locuibil.

la Târgoviște.

Mihai

Ruine,

petrecu

fâmete,

uă

i&rna, și
roză

care

făcea pe Gmeni să nu voiâscă a eși din scorburele munţilor,
— și pe de-asupra acestor nenorociri, care craii cu vârf şi "'ndesate, Ungurii, Sârbii şi Cazacii din oștirea lui Mihay. Acestora le
trebuia jaf și pleșcă. Mihai le dede drumul peste Dunăre; acum
bătură,

și Jăfuiră pentru

„Tiosă din faptele militare
1)
2)
3)
4)
5)

a doua

Hurmuzake: Doc., IL], 2, pag. 151.
Ibid.: Doc,, IV, 2, pag. 68.
Walther, în Jesaur., |, pag. 34.
Ibid., pag. 35.
,
Ibid., pag. 30—87,

56730. — Istoria Bucuresciler,

Gră Pelvinal,

ale Românilor,

adică Plevna cea glo-

hușilor și Tureilor.
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Tâte aceste

a

eraii destule.

suferințe nu

șin anil 1596 și 1597 vin

D'abia se linisciră Gmenil,

Tătaril.

Prădară Brăila, Buzăul și Bucurescii. Pentru a ne da semă de r&utățile ce ficură, e destul să spunem că luară cu dânșir 30,000

de rob din Tera-Românescă, D. Mulţi fură desrobiți de Mihai,

der

ple-

după primul lor număr se vede ce trebue să fi rămas după
o
|
|
carea Tătarilor.
In Bucuresci, trebue să [i fost ceva de spaimă. Case, biserici,

mănăstiri sunt
cât nimeni

atât de

nn mal speră

că orașul

cu pământul,

făcute una

dărîmate și

se va

putea

mal

în

ridica.

Călugării de la Sita Troiță nu mai ati unde să șâqlă; printr'un
hrisov al lui Mihai er se orânduiese a trece împreună cu tote moșiele lor la mănăstirea Mihal-Vodă, eredând și Domnul, și călu-

gări! că Sita Troiță nu se va mal rezidi, de vreme

ce :fusese pân-

«

gărită de 'Lurcă și de Mehemet-Bey, adică de Mihnea Il. Toemal la
1614, Radu-Vodă, fiul lui Mihnea Turcitul, va rezidi biserica și
va readuce pe călugării de la Mihar-Vodă la actualul Radu-Vodă2,.
Ast-fel se sfârșește în jale-şim ruine secolul XVI pentru cetatea Bucurescilor, dâr totuși, din propria sa cenușă, orașul lul
Bucur va reînvia.
cu mal vânj6se puteri în secolul următor.

Pecetea

lui Pătrașeu-Vodă.

Pecotea

1) Walther, în Tesaur., I, paz. 42.
2) Arhive: Cartonele M-tirel
Radu-Vodă,
_3P
3) Prima
|
pecete

este

al Mănăsa tirel
Vodă;
treia, Cotro
cenilta
or
la dreap

acestui

capit- ol,

Bucurescilor

(irhice, pach,

e pecetea
:

lui

din

pach. 45 act. 1
anul
a
57
1578,
ua riă
Ianua

5, act 1). —A
Mihnea-V
oda,
-Vodă

»—

doua
—

9

lui Mihnea-Vodă 3).

ituiră

ă
după
unşculu!
act
Pătra
.
reproduse în corpul

la, stăns;ga t
ăea
e pecet
8
A

amândoue

sunt

III

BUCURESCII

DE LA 1600 ȘI PENE LA 1700

[3

suirea

ihal mâre, omorît mișelesce în câmpia Turdei. Bucurescil îl plâng și se plâng pe ei înşişi, căci, în nică
una din epocele cunoscute de istoriă, stare mal de
plâns în orașul lui Bucur nu fu ca acâsta, în care
Bucurescil se chinuese de la 1600 și până aprâpe de
pe tron a lui Matel-Vodă Basarab. E ceva de spaimă cât

suferiseră sub Mihai și cât suferiri după Mihai!
Derîmat, ars, prăpădit de Ungurii, Sârbir și Cazacii lui Mihaly,
de Turcii lui Sinan-Pașa, de Tătarii Chanului de la Crim, orașul,
la 1601, e coprins de Moldovenii lui Simeon-Vodă Movilă și de
Polonii lui Ion Potoezki de Potok, comandantul armatelor: ajutătâre, trimis de Ieremia-Vodă Movilă și de Zamoysky, cancelarul
Poloniei, ca să pună pe Simeon pe tronul de la, Bucuresci.
Cronicarul, ecoii fidel al tradiţiunilor povestite de bătrânii
celei de-a doua jumătăţi a secolului AVII, esclamă cu nemincin6să durere:
„O săracă de ţâră! ce aii păţit atunce cu Leșii și cu Moldove„Nil! că ai prădat și ai jăhuit t6tă ţâra și mănăstirile, și boierii,
„Și săracii, până ce aii luat tot ce aii găsit la dânșir“»).
1) dlag. Tstor., IV, pag. 801—302.— Podâba din capul acestui capitol este din Molitvenicul Slavon din 1635, tipărit la Câmpulung. V. Bibliografia d-lor Bianu şi Hodoș, pag. 103.
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Cât

Ceia-ce

a stat, Simeon

documentele

și

Potoczki

afirmă,

cu

la Bucurescl!)

uă durerâsă

nu

putem

unanimitate,

scl.

Sun

jafurile ce făcură și de pomina cărora vorbesce și Miron Costin”),
La Ianuariii 1602, Radu-Vodă

Serban

fusese prin

Bucuresci

și apol din noii se retrăsese2). Mișcările Domnului, pus de boieri
şi de ţ6ră, precum și mișcările lui Simeon-Vodă Movilă împreju ul

Bucurescilor și în orașk, nu

reies bine din

documentele

ce cu-

n6scem până acum. Scim 6nsă că Turcii, car, bine înțeles, „o
luaseră în stăpânire Giurgiul, fac, de la 1600 și până la 1602,
dese incursiuni până la Bucuresci.
Năvălirile Turcilor giurgiuveni alcătuiaii ultima fericire, pe
care Bucurescil o mal puteai ave.
Un vaiet și un gem&t continui până la 1604. Intw'acest an,
pare-se, posițiunea strategică a Bucurescilor cresce atât de mult
în ochil vitâzului succesor al lui Mihar-Vitâzul, adică în ochil lut
Radu-Vodă Șerban, încât Comisarii imperiali din Transilvania
anunță la Viena că Radu Şerban întăresce Bucurescii, încon jurându-r
cu un zid pe acolo, pe unde fuseseră fortificaţiunile lux SinanPașa. La acâstă lucrare, spun Comisarii, lucrâză în fiă-oare
li
6000 de 6meni%).

Nimic despre aceste lucrări de întărire, la cari lucraii
dilnie

6000 de Gmeni, nu a rămas prin cronicele,
prin documentele
și în tradiţiunea orală-a orașului.
Ceia-ce ne spun hrisâvele mănistirilor pe
la 1605, este lipsa,

cumplită care bântuie și chinuie țera întrâgă
și'n deosebi Bucurescil,
N'aveaii
țăranii ce să mal facă, și, de bună-voia

lor,

mergeaii de
se vindeaii români la boeri împreună, cu
ocinele și moșiele lors),
La

1609, Bucurescii, cară, ca și poporul
românesc, aii nouă
suflete, încep s& se întindă spre
Răsăriţ, IX cun6scem limitele
din secolul

XVI. Acum, spre Răsărit, de la
Biserica-de-lemn
a lui Colțea Clucerul6, er crese cu
mahalaua Săpunarilor și cu mas
halaua Scaunelor de

Bucureşcidra;

1) Hurmuzake:

carne, așeclate amândouă pe marginele
gâvlițey
ţot pe acolo se află acum Drumul
Târgoviștei pe care
)

2) Jogălnicânu:
3)
4)
5)
Nica co
6)

Doc,

supl.

II, vol, 11, pag.

85.

Cronie, României, 1, pag. 257—258.

Liurmuzake: Doc., IV, 2, pag.
48—49.
Șincai: Cronica, anul 1604.
”
„Arhive: Condica No. 3 a Epi
scopiei Buzăului, pag.
a fost mare Vistier.
Din neamul boerilor Doicescl
.

7) VodI cap. Dâmboviţa bucuresc
enă.

517.

Satul Brăgărescil se
vinde luy
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la 1681,
goviştei,

Şerban-Vodă' Cantacuzin
vorbind

de

locurile

de

îl va
lângă

numi

vechi dram al Târ-

Vălccua ce

se chiamă.

Bu-:

curescidru, locuri ce fuseseră în secolul AVI, la sfârșit, ale băîivânului Cevnica Vornicul și ale ISiajnei, soţia lui”).
Altă, nenorocire: Radu-Vodă Șerban fuge în 1611 în Moldova,
şi oștile unguresci şi ardelene cobâră cu Bator Gabor în ȚeraRomânâscă. Trei luni întregi ele jăfuiesc ţera, orașele și mănăstirile fără milă și fără cruţare2).
Până la Matelr-Vodă, dice Cronicarul3), puține ziduri aii făcut
Domnii de marnainte.
Intr'adevăr, în prima sa domniie, Radu-Vodă Mihnea și dupe
el Alexandru-Vodă Iliași și cu Gavril-Vodă Movilă, nu făcură nimic. Până și Curtea Domnâscă remase în ruină până la Matei-Vodă
Bassarab 5.
Intra doua a sa domniă), Radu-Vodă Mihnea zidesce mănăstirea Radu-Vodă pe ruinele Disericei bunicului săi, AlexandruVodă Mircea, și mat aduce 6recari îmbunătățiri Bucurescilor, dâcă
ar fi să judecăm după morile ce face pe Dâmboviţă, tot pentru
acâstă mănăstire”).
După mârtea lui Radu-Vodă Mihnea, urmâză la tron fiul săi,
Alexandru CoconulS. Acesta a rămas mic cu mumă-sa. „Lăsase
„Radu-Vodă boieră înţelepţi de căutaii trebile țărei9“. Și mai

lăsase și am milion de galbeni Radu-Vodă

Mihnea

fiului săi

Ale-

xandru Coconul!0), care sfârşesce pod6bele mănăstirei tatălui săi.
Subt acesta se'ntâmplă bătălia de lângă JMănescii Buftii între
călărașii de la Gherghița, Ploesci și Rușir-de-Vede și între Domniă.
Biruiese boierii Domniel și omâră mulți din revoltaţi!».
Anik 1631 și 1682 sunt pentru Bucuresci idrăși nesce any
de bătălii. Antăiii avem de înregistrat; lupta lui Leon-Vodă în contra boierilor, luptă pe care Domnul voia s'o dea la Prisiceni, și
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Arhive: Condica No. 5, a Mitropoliei, pag. 110 şi urm.
Mag. Jstor., IV, pag. 304.
“
dag. Istor., l, pag. 293.
1611—16015.
V. cap. Curtea Domnescă.
1620—1623.
V. cap. Ilănăstirea Radu- Vodă.
1623—1627,
Alag. Ist., L., pag. 282.
Şincal: Cronica, sub anno 1623.
Mag. Ist., 1., pag. 282.
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care nu se făcu de cât la Bucuresel, din jos de Mănăstirea lui Pană
(Sita Ecaterina de adi)
şi pe dâlurile pe cari,
peste 22 de ani, avea

să fiă clădită Mitropolia de Constantin-Vodă
Şerban 1.
Acolo, a prins Leon-

Vodă, aprâpe lângă casele lui, pe Preda Vornicul Brâncovânul, ne-

potul lui Matei Aga
din Brâncoveni, și pe
Radu
Logofătul
din
Desa;

nu

I-a

omorit,

(ice. Cronicarul,
der
le-a luat bani mulți.

Și de

la Preda Brân-

covenu avea de unde
SG iea, căci cra, Acum,

cel

mai

bogat

dintre

toți boierii Bucuresci-

lor2).

Abia se sfârşesee
cu lupta de la Mănăstirea, lui Pană, ȘI Licon
Vodă e mazilit, In loCu, Abaza-Paşa de la
Nicopole, numesce pe
Matei Aga din Brâneoveni. Boieril lu Leon“Vodă ceruseră Domn
pe hadu-Vodă, feciorul
lui Alexandinu -Vodă,
care se coboria de la

Sfeşnicul de la Radu-Vodă.
e

1) dag.

Bt,

rica Slobozia),
"2)

Veqi

cap.

1, pag. 297,— Lupta

s'a dat Mary,

Casele şi Vicţa Boerilor
bucuresceni,

luna

August

1681 (Crucea

de

la biso-

57

Moldova.
compusă

2

Mater "1 aștepta la Bucuresel. Radu, cu armata sa,
din Moldoveni, Turci și Tătari, tabără la, Obilesci, lăngă

Colintina. Matel iese cu

A

XCONĂ: PEXB6, i

oștile muntene afară
din orași, între Dudesci
și m-rea Dlărcuţei!). Ma.
“tel desvoltă

scințele

aci

cuno-

strâtegice

ce

câștigase în Transilvania, în luptele în contra Imperialilor, în resboiul de 80 de anr2.
Se - luptă voinicesce,
dâr fără resultat, în
“liua ântăla. „Bucurescenil cu copiii se suiaii
pe garduri, de se uitai cum se bate răs-

_boiult3),

In diua a doua, Matei birui și fugiră la,
Moldova, pentru multă
vreme, Hrizea Vornicul, Mihul Spătarul,
Catargiul, Dumitru Vistierul

-Dudescul,

iâr

Necula Vistierul și Pană Logofătul din Greci
periră în lupta de lângă

Bucurescl.
Incep câţi-va ani de
pace. Ca de obicei, Bu-

curescil
Preda Vornicul

Brâncovtnu 4.

crese

cât

al

clipi din ochii păcei
şi al liniscel. Matei
locuesce mai mult la,

1) Mag. Ist., I., pag. 988.
2) Isvorele citate întrun studiii al nostru: Română în resboiul de 30 de anl.
3) dlag. Istor., L., pag. 288.
4) Colecţia D-lui N. Creţulescu. Desemne şi acuarele găsite într'uă vechiă casă a boierilor Leordeni; sunt din secolul VII, făcute de un zugrav, pâte pentru biserica de la Leordeni.
56730. — storia DBucurescilor,

8
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Bucuresci

în

primii

anl

ar

Domniei,

pentru

a

nu

supăra

Turcă.

pe

ga.

La 1636, Septembre 1, Joi, în dliua sfintuluy Simeon Stălpni-

cul, „ce ieste an nou“, Matei singur încalecă şi merge cu boierii,
cu orăşanii și cu preoţii de la sfta Troiță (Radu-Vodă) de hotăresce

viile, ocinele, livezile și moșiile orășanilor din Bucurescă, călcate
de Sava, fiul lui Negr6 din Văcărescă. Aceste descinderi locale,
ce făceaii Domnil casă vedă cu ochii în partea cul se află adevărul, se săvîrșiaii cu mare solemnitate și remâneaii de pomină
în memoria mabhalagiilor ».
|
Bucurescenii iubiaii frte mult pe Matei-Vodă. Când se reintorsese la 1634, din primejdidsa-i călătoriă de la Constantinopole,
Bucurescenil se veseliră ca nesce copil de bucuriă că li s'a întors i6răși bunul şi milostivul Matei-Vodă 2).

La 1637, ambasadorii și miniștrii puterilor creștine din Con-

stantinopole sciii că Bocorest & la Metropol; di Valachia3), iâr, peste
ivei ani, la 1640, episcopul catolic Baksici ne spune că Bucurescil
sunt orașul cel mai mare al Țărer-Românesci; aii, dice el, 22000
de case, „che faranno pi di cento mille anime“, adică o sută de mil
de suflete. Sunt intr'ânșil uă sută de biserici și mănăstiri, der nu 's
reședință, de episcop ortodox2).
Sunt esagerate datele Episcopului: Pietro Bogdan Balksici, dâ
ceia ce remâne adevărat; este starea infloritâre a Bucurescilor
intracești opt ani de domniă cu pace ai lui Matei-Vodă.
Domnul
veparase Curtea Domnâscă5, și puterea lui armata, opria
pe "Turci
de a mal face incursiuni de la, Giurgii până la
Bucuresci, cum
I-era obiceiul la 'mceputul secolului.
Tocmai,

într'acest

an,

la

1640,

se

'ncercaseră

s&

dea

Jos

de
pe tron pe Matei-Vodă; uă armată de Turci
venise până la Bucurescă și tăbărise pe dâlurile dintre Văcărescy
și Cotroceni. Matei cu. oștile sâle din Bucuresci îl sili să
se retracă, fără ca cl
să fi putut face vre-un răi orașului.
Și lucrurile merg cu pace până la
mârtea lu! Matei, 1654.

2) Șincai:
3)
4)
5)
6)

Cartânelo

Mitropoliei,

paeh.

170, doc. 6. — Cf: cu cartânelo
Radu-Vodă, pach.

Cronica, sub anno.

Hurmuzake: Doc,, IV, 2, pag 48—49
,
AL moi studii: România în secolul
XVII,
V. cap. Curtea Domnescă.
Șincai: Cronica, sub anno.

ce

1) drhice:
1, act. di.

pag.

1.
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Revolta

Seimenilor

curescii

nu

scapă

face mai mult

văii Târgoviștei,

der

nici Bu-

neatinși.

Ales Domn în Târ goviște, Constandin-Vodă Șerban vine la
Bucurescă. „Acolo, s'a gătit cu mare pompă, de aii eșit înaintea

aU Et o A bis
dy |se

CIA

PERIE
Matei-Vodă

1) Bianu

e

iz

ra PPP

ERE

DPI

aa

PIPI
DE DOD

ia

ete Sate

spalata săSO

IS ANI îs

REp e

şi Elena Dâmna din Titurghierul slavonesc,
Dâlul, de Arhimandritul I6n+),

şi Hodoș: Bibliografia românescă

li
tipărit

vechiă (Bucuresci,

la

1646

1899), pag.

în

Mănăstirea

152—153,
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»Turoului,

carele

îi aducea

„în casele

cele domnesci.

Domnia,

'aii dat haraciul

„ai trămis plocâne de Domniă...
„un, Și se bucura
Todăt

i

și cu cinste | au pelvoout

că î erca vreme: >

Şi Constantin a mas

în avuţia cea multă,

ce rămăsese

de

D so
la Ma

1),

,

1654

şi 1655

face

ponă

Constandin-Vodă,

Şerban

,

Mitropolia

de astădi a Bucurescilor2, „mănăstire mare, care este în vîrful
„unel movile din Bucuresci, ispravnie fiind Radul Logofâtul Du„descul și George Șufariul din Târgoviștet 3).
|
i
Acum visitâză Bucurescii Patriarhul Antiohiei, Macarius, și diaconul știi, Paul din Aleppo.
|
Paul din Aleppo gice: Bucurescil sunt; forte mari; acum câți-va
anl că conțineaii mai mult de 6000 de case; aii 40 de bisericy
ȘI
mănăstiri, ir fuimosa gâvlă Dâmboviţa trece prin midlocul
lor).
Av [i putut să crâscă Bucurescil în cât st ajungă la numărul

caselor numărate de Baksici, dâcă revolta, Dorobanţilor

și a Sei-

menilor nu t-ar fi nenorocit. Nebuni de ură în contra,
boierilor,
cl se revoltă la Bucuresci,
cum în timpul lui Matei-Vodă se re- |
voltaseră la Târgoviște. Aprind case, lură, jifuesc,
omâră pe boierii
pe care-i prind. Pier la Bucuresci boieri de mâna
ântăia, ca Ghiorma

Banul, Drăghici din Greci, Gheorghe Vistierul
din Popescă,

Cârstea
[iul bătrânului Socol, marele clucer, pe
care 7] omoriseră, la 'Târgoviște în timpul Luk Matei- Vodă, și
în fine om ă, lângă oardul
caselor tatălui stii, pe Papa Postelnicul
Brâncovânul, fiul lui
Preda Vornicul5).
Pentru a eternisa memoria acestor
crunte lovituri, bătrânul
Preda Vornicul Brâncovânu, înalță
cruce de lemn pe locul. unde
fusese omori fiul săi Papa, tatăl
viitorului Domn ConstantinVodă Brâncovânu.
|
Acestă cruce, Constantin Beizadea,
fiul lui Constantin-Vodă
Brâncovânu, cu vr”o câte-va luni
înainte de a fi mazilit tatăl
săi
și de a pleca, cu toţii la Constantinopole,
o
face
de
Pidtră şi pune
pe dânsa următârea inseripţiune:
a
„Acâsti, Cruce este ridicată
în slava Domnului Christos
de
„Constantin Brâncovânu, feciorul
luminatului Domn, Io Con1)
2)
3)
4)
5)

Istoria Bălăconsscă, în Șinc
ai: Cronica, anul 1654,
V. cap. Mitropolia Bucuresc
ilor.
Mag. It, 1, pag. 336.
.
Travals of Macarius, loc
citat mat la vale.
Istoria Bălăcenescă, în Șinc
ai: Cronica, anul 1655,

Gi

„Stantin Bassarab
„care era ridicată

Voevod, în locul altei cruci, ce era de lemn,
d6 Preda biv vel Vornic Br incovânul, în po-

„menirea fiului stii Papa Pos„telnicul, părintele mai sus po„menitului Domn, că înt'aces„tași loc ai perit în dilele lui

„Constantin Vodă

Şerban,

ce

„ai stătut Domn în urma lui
„Mator-Vodă, când s'aii rădicat
„Dorobanii

asupra

Domnului

„Și a boierilor ţărel la. leat 7163,
„Și stricându-se crucea de lemn,
„s'a rădicat acesta de piatră, la
„uliu 20, leat 7221“.
„A câsta-i crucea brâncoventscă,

pe care o văd și astădi Bucurescenii în vale, în fața Mitropoliei și care ni-aduce aminte
nous

Crucea

lui

Alexandru- Vodă,

din Calea Mehedinţilor, pe la
hotarul Lupescilor, pomenită în
condica No. 2 a Mitropoliei bucurescene; pe:urmă Cracea Dom-

mei Ilircidia, pomenită în Ocolnica Mitropoliei, despre care
am vorbit2), și Crucea lui LeonPapa Postelnicul, tatăl lui Constantin-Vodă
Brâncovenu 3).
Vodă, din curtea bisericel Slobozia, ridicată ântăiii de el și
apoi „prenoită de fiul stii Radu- Vodă Leon, cum spune urmă.
tGrea inscripțiune:
„In numele Tatălui, și al Fiului, și al Sftului Duh, amin. Adecă
„eii, roobul lui Dumnedeii, Iw Leon-V odă, feciorul luă Ştefan- Voovod,
“zidicat-am acâstă cinstită Cruce în numele Sftului - Gheorghe,
„pentru ca, să se pomenâscă de răsboiul ce am avut într'acest
“loc cu pribegii, când ati venit de peste munte asupra Domniei
„mele în anul 139, în luna August, Marţi. Milostivul Dumnedgei,
1) Revista Română, 1801, studiul lui Dimitrie
2) V. cap. Bucurescii pene la 1500.
3) Colecţ. d-lui Nicolae Creţulescu.

Berindei:

Bucurescii, pag. 344.

02

o.

„cu rugăciunea

Sftului Gheorghe, supusu-i-aii

sub sabia Domniei

„mele, și I-am biruit, și câți aii cădut în bătaiă zae

subt acâstă

„Movilă, ie» Crucea sa ridicat în luna
„Februarie 20, anul 7140, iâr de la Chri„Stos 1632*.
Pe altă lature a crucei citim:
„Puternicul Dumnedeii, învrednicind
„De noi, Iw Radu-Vocvod, cu Domnia ȚE„reX-homânescă, în leatul 7173, iâr de la
„Christos 1665, vădui acâstă cin„Stiti Cruce făcută de părintele mei,
„Leon-Vodă, și aflându-se stricată,
„Domnia-mea o inci, și făcul și
„Sfânta biserică, în numele Sttului
„Mucenic, marelui sfânt Dimitrie“ »,

In (ine, pentru a sfârși cu Crucile

iii
N
aie]

4

Sil

'bucurescene, pe lângă aceste trei ce citaim, să adăugim și pe aceia ridicată în
câmp, la Obor, în anul 1716 de Serdarul
Mogoş și care, adi, forte frumâsă și forte
bine conservată, este în altarul bisericer

Precupeţil-Nour2).
* Și-acum, pentru

Bucurescilor în
spune Diaconul
mult-admirătorul

a reveni

la Istoria

1656, s& vedem ce ne
Patriarhului Macarius,
Paul din Aleppo, care

se bălăbănia în vremurile acestea prin
Bucuresci și prin Târgoviște, cu mulțimea
„darurilor căpătate de la drept-eredincioșii Români 3).

-

In 1656, spre
Turcii, furioși în

iz
E
|
Crucea de La Miu opoliă, E

„Și

sfârșitul anului,
contra lui Con-

standin-Vodă Şerban din causa aliamţei s6le cu Principii Transilvanier
al Moldovei4, hotărîseră înlocui-

1) Crucea de la Slobozia
a fost refăcută la 3 Se ptom
bre 7252 (1743) de Constantin biv
vel Vistierul Năsturel și
de Jupânâsa lux Ancuţa.
2) V. cap. Bisericele,
3) Travels of Macarius,
Palriareh of Antioch, wri
tten by his attendant Arehdeac
of Aleppo, în arabic, tran
on Paul
slated by F.C
, . Balfour, London, 1836
— ,
4) Al moi studii Ludovic XI
pag, 390 şi urm,
V şi

Constandin Brâncovenu (Buc.,
1881), sub annis 1654—1659,

63

rea lui cu Mihnea III și se pregătiaii să înainteze de
la Bucuresei. Constandin era la Târgo-

la Giurgiii
|

viște. Audind de planul Turcilor și sciind
că în ordiile lor era și Domnul cel noii
numit, adică Mihnea III, Constandin ordonă Spătarului, cârmuitor al Bucurescilor, s& aprindă, să dea, foc orașului, să
ardă Curtea Domnâscă, casele boeresci,
bisericele și mănăstirile, pentru ca Turcii

şi Mihnea III sosind să nu aibă unde să
se ungă de Domn noul numit, și, prin
urmare, țâra să sciă că Domn este

tot Constandin-Vodă

Șerban.

Din fericire pentru Bucuresci,
acest ordin nesăbuit și nenorocit
nu fu executat; Spătarul fugi din
- Bucuresci la apropierea 'Turcilor.

Seimenii

și Dărăbanil

Uă

generală,

fugi

îl urmară.

întocmai

după

|

cum

fugi și Constandin din Târgovişte, unde,
altmintreli, se fortificase cu un şanţ (Shanso)
de care, ca și de un altul la Câmpulung,
Paul din Aleppo vorbesce cu obicinuita- “
admiraţiune.
Mihnea III găsi Bucurescil în ființă la
165$. Paul din Aleppo pomenesce de stricăciunile Tureilor, dâr Mihnea III are
unde locui. Curtea Domnescă este cam

stricată, mănăstirile cam

SS
sa

Si

az

li
ala EI 5 E
[E
earțegit |
AEGEE
FIERAR
4
aa i
ii

dărimate, locui-

torii cam speriaţi, dâr totuși orașul stă .
Gre-cum bine.
Imprejmuirile Bucurescilor aii pătimit
mai mult. Păile, cu cari Bucurescil
se mândria tot atât de mult ca

și Pitescil cu ale lor, viile aii suferit mult.
Hris6vele
nimerite

qilele

spun,

vorbe:

lui

„i6r

adeseori cu
când

Mihnea- Vodă,

a

când

fost

cu

|
Crucea de la Slobozia.
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reutăţile,
Ei

at

sai

pustiit

viile

de

n'a

rămas

T)

uă

viţă,

ci

numar

pa-

jiște Antonie-Vodă de la Popesci2) va da aceste
locurr, cari sunt
domnesci mănăstirei Mihar-Vodă, ax cărei egumeni

vor resădi viile; va lăsa și el, ca și Grigore Ghica

în prima și'n a doua domniă, pe ori-cine să planteze
viă pe d6lul Lupescilor “cu condițiune ca, la cules,
să dea Egumenului Mihailot din dece vedre una).
Reutăţile de cari vorbesc hrisâvele sunt încercăzile lut Mihnea III de a scutura jugul 'Turcilor, unin-

du-se

cu

detronaţii

Domni

ay țărilor

române,

Pecotea lut An-

Constantin-Vodă

Şerban și Gheorghiţă-Ștefan, precum și cu
Racoczi, principele
Transilvaniel 4).
Următor ăstor planuri forte rii combinate,
Mihnea III băgă

groza în Bucuresceni,
s& omore

ordonând

ostașilor, — și nu eraii puţinI 5) —

pe toți Turcii din Bucurescl.

tași în Bucuresci,

Erati aprâpe 15.000

de os-

„și nu erati toemay disciplinați“, dice
o scrisore
Molin,

pe bătrânul
nicul Brâncovânul7. Aceste

baș-boier al țărei, pe Preda
Vorfapte îi înstreinâză întrega
țâră. Bo-

ieri îl pîvesc la Turcy și
chiamă
hotăresce mazilirea lui Mihnea.

și pe

Tătari

în “ţâră.

Sultanul

Starea Bucurescilor, la venirea
noului domn, George Ghica
de plâns din causa Turcilor,
$), era
'Tătarilor și oștirilor lui
Să may adăugem că, in
Mihnea III,
May 1660, Constantin-V
od ă Șerban, care
se alla în Transilvania, strînge
6ste numer6să, intră în 'Pâra-R
mânescă pe la Turnul-Roșu
oși
se
indrep
tâză
repede spre Bucuresc). Ghica speriat fuge
Ia, Giurgiii

cu uă mulţime de boieri.
Constandin intră în Bucuresaj,
atrage în partea sa, pe Scimen
il si
Dărăbanir ce-x găsesce în „scăun
ala cetate“, serăpede la
Dobreny
1) Arhive: Condica N 0.
2, a Mitropoliei,
hrisovul din 11
Mai, 1609.
șI Iirisâve, tot în
Condica No, 2, a
Mitropoliex din' Buc
4)s) atag
Hur
ake
. muz
: Doc.
uresey
Tat
on1
, IX,
pas

2) 1069—1672,

359 | 1 » pag.Pag

149.—Cf.

6) Din 81 Octombre
1059, î n Hurmuz
ake:
7) Istoria Bălăcenescă,
în Si neal: Cronic
a,

8) 1659—1660.

șiŞI cap.

Curtea Dom
Doinescă.ră,

Doe. Ză, pag.
II, pag. 75,

149.

of

a lui Aloisio
ambasadorul Veneţiei de la Viena
,
Din nenorocire pentru Mihnea,
boierii nu-l urmâză în hotărîrea lui dea se scăpa de Turci.
Domnul, furios, omâră pe Istrate
Postelnicul și trămite la, Târgov
iște de omâră în casele
domnesci de acolo

=
ZI

faimâsa lui moșiă), își deser6pă comorile ce avea ingropate
acolo
și, audind că George Ghica a chiăimat i€răși pe Tătar și pe Turci,
fuge în Ardeal. In Bucuresct vin din noi 'Tureit lui Hasan-Asla
nPașa și Tătarir lui Ak-Mursa2).
In uniti

1660 evaii în Bucureselr

Turci, Tătari,

fâmete și ciumă

„de muria mulţi“, dice istoria Bălăcenâscă3. Era de tâte, când
Vizivul Kiupriuli-Oolu, din faimâsa dinastiă a Kiupriuliilor, hotări să mazilâscă pe George-Vodi Ghica și să numâscă Domn,
adică Pașă în Ţ6ra-Românâscă prefăcută, în pașialie turcesc, pe
ginerile sti, Mustafa-Pașa,
Bucurescil simţiră cei Wântâii groza fără nume a acestei hotăriră, contra căreia se opuse cu desnădăjduită energiă bătrânul
Postelnie Constantin Cantacuzino. Kiupriuli schimbă numirea ȘI
puse iârăși Domn creștin, pe Grigore Ghica, fiul luY George Ghica.
De la 1660 și până la avenimentul lui Şerban-Vodă Cantacuzino, adică în timp de 19 ani, Bucuroscit şi Bucurescenii luară
parte la marea luptă a Ghiculeseilor în contra Cantacuzinescilor,
și fură mal totdeuna de partea Cantacuzinescilor. Orașul, neguțătorii, tâtă suflarea bucurescână nu putea să uite marea slujbă
făcută, de bătrânul Postelnie Constantin, trunchiul tuturor Cantacuzinescilor munteni, când scăpase Bucurescir Și ţâra de pașă

și pașialic.

|

E omorit bătrânul Postelnic de borerii lui Ghica la Mănăstirea
Snagovului, dâr cel șese feciori ai lui rămân în picidre4. Mulțămită lor şi bolerilor cu cani se înrudiseră, Bucurescil scapă de
Tabaciy cară, până la 1668, se aflai pe malul stâng al Dâmboviței, de la Zlătari până la Sărindar. Tabacii se. stabilesc dincolo
de Mănăstirea lui Radu-Vodă, ir malul Dâmboviţei de la Zlătari
“la Sărindar se împodobesce cu case și cu grădini borerescl 5).
Tot la 1668, prin Cantacuzinesci, Bucureseil, cu mie cu mare
și n cap cu Mitropolitul Teodosie, rudă cu Cantacuzinii, se ridică în contra lui Radu-Vodă, Leon% și 'm contra Grecilor cari cârmuiaii, adică jăfuiaii ţera. Domnul e mazilit, iâr pe uni! din Grecii,
cari rămân în țâră la domnia lu! Antonie-Vodă de la Popesci?),
1) V.

cap.

Casele boierilor Lucurescent.

2) Şincai: Cronica, sub anno.
3) Sincai:

Cronica,

Il, pag.

87. — Cf. Alag. It, 1, pag.

325.

4) V. cap. Podul Mogoşdiel.
s) Arhive: Cartânele M-tirei Sftului Ion.— Cf. cap. Podul Mogoşdiel.
6) Alag. Ist., 1, pag. 351. — Domnesce 1664.—1669,
7) Domnesce 1660— 1672.
56730. — Îstoria Bucurescilor,

9
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Cantacuzinescil îl închid și "1 bat la palme
. muriaii€, dice Cronicarul 1),

„de nu

sciii

cum
|

Grecul Pavel și Grecul Balasake, odioși Bucurescenilor,
KE

P

/

nu
_

căci

probabil

|

A

| 2

ei îndem-

CIIPOE BEIBIGI) „ss
i

&

naseră

|

/IEOAEN > .

copul Siait, Anania, să intente proces Mitropolitului Teodosie
ca să-I Iea Mitropolia, sub
cuvînt că e: clădită pe locurile și colinele Mănăstivey
lui Pană, închinată Munte-

lui Sinaia2.. Grecul Pavel
și Grecul Balasake plătiră

la palme şi m tâte felurile
jafurile Grecilor luy RaduVodă

Leon.
Antonie-Vodă face ce
vor Cantacuzinescii Și mar

deșteptul

Şerban

Logofătul Cantacuzino, care

avea să devină Domn.
Bucurescenii

sunt

—y

cu sâmă

de

partea Cantacuzineseilor
în

faimosul proces

de reabi-

litare a memoriei lur ConStantin Postelnicul Cantacuzino

şi de

condamnare

a mult intrigantului Stro
e

Vornicul Leurdânul 3).
La

Stroe Leurdânuls).

II

Grigore-Vodă

Cantacuzinescir

domniă

Ghica),
sunt

a

pri-

1) log, Bt, 1, pag. 354.
,
2) V. cap. Patriarh,
Jlitropoliţi, ete., etc.,
la Bucuresci,
3) Şineal şi

Mag. Îst., vol. 1 şi II,
4) Domnesce 1672—1674
,
5) Colecţ. N. Creţulesc
u,

n.»

PI

lui

a doua

67

goniți. Bucurescil persistă în afecțiunea, lor, şi
vor persista și "n
timpul domniei lui George-Vodă Duca.
Ciuma, bântule spăimântător. Duca fuge din Bucur
escr la Cocoresci, la Vlad Comisul Cocoreseul; fug caimaicami
l lăsați de
Duca în Bucuresel, adică Radul Logofătul Creţulescu
, Stroe Vornicul, Vilcul Vistierul. Bucurescil sunt, pustii, dâr
cu desăvârșire
pustii în 16762).
|
|
Ast-fel stai până la Bobotâză2. Cu primăvâra anului
1677,
Ciuma, încetâză, Duca-Vodă se pune de repară și măres
ce Curtea
Domnâscă3), lucrurile se petrec în linisce; Cantacuzines
aii fugit .
ci!
mai toți la Constantinopole, unde trufașul
|
Șerban declară că va face pod de pungi
de la saraiul muntenesc și până la Portă,
și tot va da jos pe Duca-V odă; Bucurescii crese și 'nflorese. Avem ca ispravnici ar
orașului boieni mari ca: Badea, vel Vornic
Bălăcenu, Radu vel Logofăt Creţulescu, “

Hrizea vel Vistier Popescu, Constantin
vel Ag Brâncovânu (1678, Iuliu 29) 4.

Lucrurile petrecându-se cu pace, ora-

-

E
pecstea lui Radu Oroţulesen.

șul era vesel și crescea înt”una5). Se pâte deci închipui
.seomo-

tosa bucuriă cu care Bucurescii, partisant hotăriţi
dă familiei

Can-

tacuzinilor, augiră că Şerban Logolstul Cantacuzino a fost
numit

Donmn în 'Țâra-Românâscă.
aaa
Cronicarul ne. dă măsura acestei bucurii cu un amănunt
admirab
il, de felul căruia este

amănuntele lui Saint-Simon:

atât de sgâreit şi care râamintesce

da

„De bucuriă beaii toți vin, și cel cari nu aveati
-vin, bea.
apă“ 6).
Da
ai
"Veseliă, chiote, serbări cu mare „pohvală“, cum fu venir
ea
Dâmnei lui Şerban-Vodă și a mumel sâle; „pr slăvitași
-de totă

țera cinstita, Mare-Postelnicsă Elenca“, în cetatea de scaun a Bucureseilor. Bucurescenii erai radioși.
Se cam mohorîră Gnsă când vădură
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Şincai: Cronica, sub anno.
Mag. Ist., II, pag. 8.
V. cap. Curtea Domnescă.
Arhive: Condica Tismancei, II, pag. 434.
V. cap. Nahalalele.
Istoria Bălăcenescă, în Șincai: Cronica, sub anno.

|
crunta energiă

cu

care

63
1
Șerban-Vodă,» incepu

“i
Pct
să'și
răsbune

în

contra.

î

i
dușmanilor

săiat

3

d

in

trecutele domnil. Procesele se țineaii dîră la divanul Curţex Dom-

nescă din Bucuresci. Orășanii vorbirăPU cu temă lunY de-a ândul
de procesul pentru reinstalarea Mitropolitului 'Teodosie și destronarea Mitropolitului Varlam, de procesul Urgicânului,
deal Vor-

unicului Vulcan, de al Vornicului

Hrizea,

globit

de

Șerban

cu

41000 de taler și n urmă chinuit și otrăvit, de
procesul și SpînZurarea chiar de porta caser luy, a lut Radu
Ocnenul, de judecata și apoi de aruncarea într'uă ocnă, pustiă
a lui Drosu Serdarul, precum și de otrăvirea unicei fete a
acestuia, pentru ca să
i se stineă neamul”).
ă
Şerban-Vodă a dat de vorbă multă Bucure
scenilor. Certele
cu muma lui, cu bătrâna Elena Dâmna,
adică cu Marea-Postelface

cursului

Dâmboviţei

Șerban-Vodă

al Ţărer

de

mâre

grabnic, și Brâncovânu

boieui și Mitropolit.

'Tiudele

este

și necazurile,

și chinurile încep din noii pentru
Bucurescenj.

ales

Domn

pagubele

La 1689 vin Nemţii, neam
no, până acum ne may vădlut
oștire prin Bucuresa. Brânco
ca,
vânu tuge din Bucuresci,
lăsând
ispravnici și rămânând mulți
boieui. Bucurescenir credeaii
fiind creștini, Nemţii nu
că,

Cât se încelariă!
————

1) Șincai: Cronica, sub anno
.

2)
3)
4)
5)
6)
3)

V. cap. Podul Mogosdiey,
V. cap. Dâmbociţa bucuresc
enă.
V. cap. Podul luy ŞerbanVodă.
V. cap. Disericele,
V. cap. Ilanurile.
Domnesce 1679— 688,

vor fi cumpliți ea 'Turoil
şi ca Tătarir.
|

ai

le

a

care

n

îmbunătățirile

prin
construirea dazalai de pământ de mal sus
de mora Mitropolir3), deschiderea unui noii pod pe sub Via
Domnâscă, afară din Orași,
numit de atunci Podad lui Şerban- Vodă
şi may târgiii Podad Beilicului 4),
zidirea Bisericei Dâmner și a micei
bisericy de lemn, din mahalaua
Scorțarului 5), zidirea celui mar mare
han pe care la avut Bucurescii, faimosul 7lan Şerban- Vodă5),
venirea în Bucurescl, la. Casele
Domnesci de pe viitorul Pod
a] Mogoș6iei, a atâtor pers6ne
străine, mari și mic—i,
tote acestea și altele multe ce nu
cunâscem
âncă făceaii pe Bucuresceni să
se uite cu gr6ză, dâr și cu admirațiune, la Domnul ager la minte
și tare la sfat care-l cârmui
nou& ani de ile»).

— sp

nicesă 2),

69
Vedeal pe stradele Bucurescilor, târiţi cu funia
de gât, că vin,
după câte un pole de soldați, boierii, arhi
mandriții și marit neguțători ai Bucureseilor, ca, să mergă la makmaril Nemţilor. De
ce? Pentru că nu dedescră făină și carne din
destul”).
|
Suferințele Românilor și, în deosebi, ale Bucuresc
enilor de la
Nemţii d'ântăii“, ai rămas neșterse în memoria
poporului, care

ave locuţiuni de batjocură

NOȘI creștini.
Brâncovânu chiămă pe
Tătari cu care, pare-se, putea să se înțelâeă ma! bine.
Când augiră că vin Tătaril,
"Nemţii generalilor Page ȘI -

|

qile,
până
a

de

se duse

po-

la Moldova 4),
72
A
,

neome-

mi

N

m emmaiememmiae rotee ÎN aite.pna

a

Îinitee

nae
ea
N
aa re acte
pene
Ne:

% emp

i
e

”
2
*

dd

ia

îti
eu

plimbă pe ulița care merge
de la Porta-de-sus a, Curţii
Domnesci spre biserica de
jurămînt2), ca să vedă dtrîmate și făcute una cu pământul casele lui Constandin Aga Bălăcânul2), și
capul acestul boier, ginere
al lui Șerban-Vodă și pricinuitor al tuturor necazurilor din 1688 și 1689, pus
în prepeleac, unde stete un
de

So po

ct morte e maia aaa a re
rm sea tm

cel puţin Dumineca, de se

an

acestor

luară la său&

tosa.
_Nu mult după acestea
Bucurescil se liniștese, dâ&r
Bucurescenii, după bătălia,
de la Zernescă, se duc,

mina

ură în contra

a.

Hiiusler o

și de

Alexandru Mavrocordat Exaporitul şi soţia sa Sultana.

Mănăstirea

Văcăresci, pictură ctitoricâscă, — Colecţia

Gr. N. Manu.
Mai târgiii, Brâncovenu
va elădi aci pe locurile confiscate ale Bălăcenilor hanul lui, numit

1) Șincal: Cronica, sub anno.
2) Strada Carol, biserica Sftului Dumitru,
3) Palatul Poştelor.
4) V. cap. Podul Mogoşâiel.

70.
Tanul lui Constandin- Vodă; va deschide Podul 2logoşăiei2) ; va zidi Sai
repara “mulie, î6rte multe biserici3; va da bold Bucurescilor să

se întindă dincolo de Jieniţiă spre Mi6dă-di, iâr spre h&sărit din-

colo

de

biserica

lui

Lucaci

și

despre

ulița

Blejoianchil%;

va,

încurajia comereiul cu fel de fel de măsură potrivite și binefăcă-

târe5); va seci, cu deosebită, pricepere, să mărâscă birurile fără
ca,
Bucurescenii să strige prâ tare; va înfrumuseța, orașul
cu repararea caselor vechi ale Vornicului Preda. Brâncovânul, :
bunicul
săi, și va mal clădi âncă ui părechiă „pentru coconii
domnii
mele“, iâr» palatul dela Curtea Domnâscă se va înfrumuseţa
cu uă
grădină italiană mărâţă9, și'n fine va da serbăny minunate
la venirea
Ospețţilor mari ca Alexandru Mavrocordat E'xaporitul,
cuscrul să,
și la nunta feciorilor și fetelor sgle.
|

Bucuresci intră în 1700 cu pace, cu linisce și deplină
fericire.

Stema

——————_

1)
2)
3)
4)

Cantacuzinilor LIR

__—_—

V. cap.
V.-cap.
V. cap.
V. cap.

Janurile,
Podul AMogosiei.
Bisericele,
Mahalalele,

5) V. cap. Comereiul Bucure
scen,

6) V. cap. Curtea Domnes
că.
| 2 Arhive: Mânăstirea Rad
u-Vodă,
anu
5.

pach. 40, act I, hrisov

de la Ștefan-Vodă Cantacuz
ino,
.
.

IV

BUCURESCII

DE LA 1700 ŞI PENE LA 1800

A in cele până acum afirmate după
documente, cititorul
4 a trebuit să'ȘI dică, întocmar ca,
și scriitorul acestor
rânduri, că sunt puține orașele cari,
prin pace și
linisce, să fi putut vre odată înainta
și cresce atât
de mult și atât de iute ca Bucurescii.
Ultimii ani al secolului XVII și primul dece
niii al secolului
AVIIL sunt pentru Bucuresci ani de pace și
de linisce. Brâncovenu stă tare pe tronul săi. Cu uă diplomaţ
iă pentru care, în
dese rânduni, ar fi meritat aplausele chiar ale
diplomaților ve-

neţiani

de

imărmuresce

odini6ră;

cu

pe cercetător

nesce

sume

de

bani a căror

cătime

şi cu un noroc care, între 1695 și 1710,

nu lpărăsesce mai de loc, — Constandin-Vodi Bassarab Brâ
ncovânu

sciuse sășI ducă, printr6 valurile Tureier și Austriei
, luntrea, sa
atât de bine, încât Țera-Românâscă răsuflase din adăne
spre marea

sa fericire. T6te mergeaii

cu bine, și era mare belșug la tâte.

Orașul capitală era cel d'ântâiu care se folosta de acestă stare
de lucruri la 'nceputul secolului XVIII; în tâte felurile
de activitate ale vieţei lor, Bucuresciy propășese.
Ca, 'ntindere, „scăunala cetate“ cresce spre Mi6dă-di în
mahalaua Popescului», pe unde Brâncovânu cumpără locuri
pentru
1) V.

cap. Alahalalele.

56730. — Zsforia Bucurescilor.

-

|

10
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el și pentru Coconii luy; la, Apus, în mahalaua, Calicescă, adică
pe
podul Calicilor»), sărăcimea, adică „prostimea“, Calicii, sunt împinș
i

tocmai spre Dâlul Lupescilor de boierir cart își fac case
pe
locurile unde cu câţI-va ani înainte se aflati bordeiele și căscidrele

calicimex;

spre Răsărit, documentele

ne artă că Bucurescii

merg

până la biserica Oltenilor s6ă biserica Protopopului; e făcută
biseri-

calul Lucaci2). Podul Târguluy-de-A
fară înaintâză mereii spre Târgul Moșilor3. Spre Migă-N6pte, Brâncovenu
a deschis Podul
Mogoș6iel+) și între Podul acesta și Podul Calicil
or, în marele
triunghi al cărul vârt ar fi Curtea Domnescă, laturil
e acestor două
poduri și linia, care ar fi unit capul Podului
Mogoșdier cu capul

Podului Calicilor, în Dâlul Lupescilor, pe drumul

Mehedinţilor,

„— în spaţiul acesta, nasce mahalaua, Fântân
a-Boului, pe la Şipotul
Pântânelor, pe deluleţele unde sunt viile
bolerilor Creţulesci5). Se
populâză ambele maluri ale Dâmboviţei
de la Gorgan în sus, cu
aceiași iuțlă, cu care, la drepta și la
stânga Podului Mogoșiei,
se populâză mahalalele cari îndată
încep să se formeze fiă pe
locuri domnesci, liă, mal cu s6mă, pe
locuri mănăstiresel.

Ca și'n secolul trecut, Mănăstirile, adică
puternica,

și bogata,
Mănăstire a lux Radu-Vodă, Mitropolia,
Mihak-Vodă, Sftul Sava,
Sita, Ecaterina, adică fosta Mănăstire
a lux Pană, Mănăstirea Grecii,
SIt. l6n-cel-Mare, Sft. Spiridon-Vechiă,
de acum Sf. GheorgheNoi; precum și mănăstirile înconj
urătâre: Cotroceni, . Cernica,
Miărcuţa, Plumbuita,
și altele ca: Snagovul, Căldărușani,

Țigănescir,
Dâlul, Glavaciocul, până chiar
și Aninâsa ot Muscel, — erai,
unele mai mult, altele mar puțin,
marile proprietare ale locurilor,
prăvăliilor, caselor, pimniţelor,
grădinclor și morilor în Bucurescy.
Locurile domneser descresceaii
mereii în întindere. Dintr'ân-

sele, Domni! dată în dar boerilor,
deschideati
vindeaii la, neguțitori dintraceste
locuri
colul XVI trebuie să fi fost
peste măsură

Locurile mănistiresci ânsă crescea
ii

pe ele uliţe, și ulicidre,
domnesci, ca în sede mari,

într'una. Toţi evlavioșir
— și nu eraii puţini! —luaiă
adeseori pâinea din gura copiilo
r lor
ca să o închine mănăstirilor,
Boieri, neguţători, văduve
daii pe
întrecute
lui Dumnedleii prin midlocirea
Egumenului raduliot, sâii
PNI
1)
2)
3)
4)
5)

V.
V.
V.
V.
V.

cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

Podul Calicilor.
Bisericele,
Podul Târgulu-de- A fară.
Podul Mogoşăie).
AMahalalele,

.

.
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Egumenului mihailot, sâii Egumenulu
i de la Mănăstirea, Luk
Pană»,
|
De aceia, între 1700 și 1750, în centrul
Bucureseilor, în miedul Târgului, pe ulițele care se încolăci
ati mici, strîmte, intortochiate împrejurul Curţer Domnesci ȘI
dati, unele în Dâmboviţă,
ir altele suiai spre Răsărit și spre Nord
la Podul Târgului-deAfară, în spre mahalaua, Aga Niţă, s6ă la
stânga spre Uliţa mare
care mergea la biserica lur Colțea Clucerul
, sâii mai spre stânga
pe la biserica Grecilor și Hanul lui Şerban-V
odă; — pretutindeni,
pe aci, unde val6rea terenului era mal ridicată
, unde numărul
populațiuner
era de uă sută de ori mar mare de cât prin
mahalale, pe unde te perdeay pe intinse maidanur
i cu înalte bălării,
pe aci, la 10 proprietari, unul sâii cel mult dor
eraii particulari,

toți cel-l-alţi eraii mănăstirile, bisericele și atâtea și
atâtea
sfinte

de la Sfet-Agora,

de la

tului și din Antiohia Sirier.

Jerusalim,

din

Alexandria

lavre
Eeip-

Uliţă boierscă anume, cum erati ulițe boieresc prin
tr'alte orașe
ale Ţării, la Bucuresci nu se afla în timpul Brân
covânului. Bocrii locuia pretutindeni: în Isvor, pe podul lui Şerba
n- Vodă, în Calici, unde acum înalță, Dudescii și Brăiloiy, cari vin
de peste Olt,
case mari cu grădini și curți cari ati rămas legendar
e în amintirea Bucurescenilor, pe podul Îlogoşăiei, în mahalaua Trâmb
iţaşilor,
pe la podul de Nauiele, pe ulița care merge spre Cocâ
na Calița «
DMantii Câmpinenul, adică spre Colțea, și 'n fine spre biser
ica, Scaunelor, făcută pâte în secolul XVII, la 'nceput, de boierir
Creţulesci.
Boierii Argetoieni, Bălăceni, Băleni, Brăiloi, Brătășeni,
Brezoieni, Bucșani, Bujoreni, Buzesci, Câmpineni, Cândesci
, Canta-.
cuzini, Corbeni, Cornesci, Creţulesci, Dudesci, Fălcoien
i, Fărcă. șani, Filipesci, Floresci, Glogoveni, Grădișteni, Greceni, Gole
scj,
Milesci, Năsturel, Negoiesel, Oresci, Olănesci, Obedeni, Pârş
oovenă, Poenari, Popescă, Rudeni, Slătineny, Ştirbei, 'Topliceni, Urdăreni, Văcăresci, Vărzari şi Zătreni, toţi trecuţi în marea Condică Brâncovenâscă2) aveai case unii; f6rte mari, alţil mai mici,

prin diferite mahalale ale Bucurescilor..
Marii neguţători cari aveaii intinse daraveri cu Ţarigradul, al)
Brașovul, cu Moscul și 'ncepuseră, spre marea ciudă a Braşove.-

nilor,

afaceri directe

cu Lipsca,

maril neguțători al Bucurescilor

1) V. cap. Patriarhi, Alitropoliţi . . . la Bucurescl.
2) Arhive. — Originală.
-
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contribuiai

la 'nflorirea

orașului

și munckaii

de zor

pentru a
pute răspunde Dorinului birurile cu
cari, forte meșteșugit, scia
Brâncovânu st încarce din an în
an mal mult. Plătiaii fără să
murmure biruri ea, orășani, plătiaii
ca neguțătoni, plătiati ca cetățeni români, după cum haraciul,
darurile, plocânele se: ntâmplai
să fiă pe fiă-care and,

Arătăm în cap. Curtea Donnâscă
strălucirea și bogăţia Casey
lui Brâncovânu.
|
Del Chiaro dice pentru timpul
acesta 2: aj miej giorni, în dilele mele
— adică atunci când era dascăl
la copiir Brâncovânului, —
Bucurescii aveai uă populaţiune
de 50000 de Omen, un inconjur
destul de mare, case cu grăd
ini, curţi, cuhnil, grajduri,
Oră
cu pomi roditori fârte întinse,
Del Chiaro mar constată că
apele Dâmboviţei sono leggi
ere e
salubri, că nu sunt fântâny
Și că apa de puț e rea3).
Astfel era, în partea-l generală
, Bucurescir Brâncovânului.

II
ând nenorocirea se prăDUbuș
i cumplităpe capul lui
Constantin-Vodă Brâneovânu,
Buc
ure
sci
l
nu
res
imţ
iră
mulţ
perderea lui. Aveaii în locu-Y
Domn pe Şiefan-Vodă Cantac
uzi
no,
fiul bătrânului Stolnie Consta
ntin, tânăr crescut pe braţel
e Bucuvescenilor, cu iubirea pe car
e orașul lui Bucur o arătas
e în secolul trecut familiei cantac
uzinesel. Credură că vor
con
tin
ua în
pace și 'n linisce traiul îmb
elșugat și mulcom din
vre
mea
,
fericită a lui Brâncovenu.
|

Se 'ncelară,

Viforul, care doborise cas
a norocitului întru tote,
adică a
lut Constantin-Vodă Brânco
vânu, suflă ȘI bătu cu
aceiași fiorâsă
grozăviă și 'n Casa cantac
uzinâscă. Cădură de la
măriri, puteri .
și bogății, și Ștefan-Vodă
și tatăl său, Constantin Sto
lnicul, și
unchiul săi, Mihail Spătar
ul, și toți Cantacuzinescii
, cel prâ slăviți în secolul XVII. Le mer

sese,

1) V. cap. Comerciul Vucurescen,

2) Le Moderne

Rivoluzioni della

mar

și nică chiar

|
Valachia

3) V. cap. Dâmboviţa Bucureseeuii
,

(Firenze,

1718),

pag.

11.

știrbite,

și

numele, și fala, și fericirea
de la 1679 și până la 171
6 întwuna
și fără oreșr.
|
In ultimele luni ale lui 171
6, bătrâna Stolnic€să, mamă
de
Domn, trămitea, la, Egumen
ul de la Colțea și la un Cive
c, căruia
Nicolae-Vodă în dedese în
dar satele Stolnicese, ivămit
ea după
uă mână de făină să facă pâi
ne, să nu moră de fOme, Iâr
de la
Constantinopole, noră-sa, Pă
una-Dâmna, după mortea băr
batului
său Ștefan-Vodă, a socrului
său Constantin Stolnicul ȘI a
unchiului săi Mihay Spătarul,
a cumnatului săi Radu Spătar
ul
Dudescu, fugi, nebună de STO
zĂ, cu cei dor copil, Radu și Con
stantin, pe uă corabiă ântăiii la
Messina, apoi la N eapole, la Rom
a,
Florenţa, Bologna, lerrara, Ven
eția și m fine la V iena,— și
'n
timpul acesta, Cantacuzinr și Can
tacuzine din Bucuresci apucaii
toți încotro _îx împingea spaima:
unit în Rusia, alţii în Ardeal.
Țâra-Românescă și Bucurescir păr
ea pentru dânșii mai erunte
de căt, Iadul».

>

=

Ana

plc

ret a

ibid
Bucurescil

aa
za

a

o

Pa

la 17172),

Vine Nicolae-Vodă Mavrocordat, domn fanariot. Bucurescenil
resimt adânc necinstea ce se face ţărei, și tote urările lor sunt
pentru boierii cari, ca Goleseii, Bălenii, Bujoreniy Și alți, aveaii
să se revolte în contra Grecului venetic.
1) Sincai: Cronica, sub annis.
|
|
_
2) Uă fantasiă pusă pe coperta cărței Prster Aufiritt des HungarischVenetianischen RriegsTheater (Leipzig, 1717).— Colecţia Academiel,
.
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Radu

Golescu,

Grigore

Bălânu,

câți-va

Bălăceni și Şerban

Bujorânu sunt dintre . boreri! bucuresceni aceia cari
voesce să
chiăme pe Nemţi în ţeră, să măturepe Greci, și să
pună Domn
pe Berzadea. George, fiul lux Şerban-Vodă Cantacuzino
și n fine,
să 'nchine țâra Impăratului de la Viena, întocmar:
cum voise să

facă Șerban-Vodă la 1687».
|
Boierii Oltenr, în frunte cu toți Brăiloil și cu Ilie
Ştirbex2),
sunt de aceiași părere. Sunt Gnsă și boieri cară ţin
cu NicolaeVodă Mavrocordat, bunidră, Iordake Creţulescu și
Radu Vornicul

Popescu, cesta din urmă infocaţ mavrocordatofil,
neputând suferi
pe boierii germanofili. Când muri Barbu Brăiloi
ii, Radu Popescu

scrie în Cronică: a crăpat şi s'a dus la dracu3),
Răsboiul isbucnise între Porti și Impăratul

de

|
la Viena.

Oltenia era ameninţată. Trecătorile de la Jil
prin plaiul Vuleanuluy, de la Câineni, de la Rucăr, de la Câmpi
na și de la Telsjin
eraii deschise Nemţilor.. Bucuresceni!
începură s5'și aducă aminte

de Nemţii!

Mântâii,

din

vremea

Brâncovânului.

Nicolae"Vodă fuge la Giurgii, unde nu voiesce
să stea Mitropolitul Antim,
fundatorul Antimului, adică al mănăstir
er Tuturor sfinţilor 4. Furios, .
Domnul revine în Bucuresci, însoţit
de uă mică 6ste de Turer
și de Tătary, pedepsesce pe vro câţi
-va boieri, caterisesce cu voia.
- Patriarhiei pe Mitropolitul Antim,
dâr n'apucă să se linisoâscă
de atâtea sguduiri, și Nemţii carI
coprinseseră Pitescik, vin la 14
Novembre

1718, conduși de Golescu şi de Brăilor

la Bucurescl.
Domnul e arestat; Turcii, Arnăuţii
și Tătarii, paznici ax Curţer
Domnesci, sunt fugăriţi. Orașul
se risipesce în tâte părțile, boieri trec în Ardeal, iâr Porta, num
esce domn pe fratele lui NicolaeVodă, pe Dragomanul Ianake Mavr
ocordat.
Icrăși nesiguranţă, i6răși nenoroci
ri.

Ianake-Vodă nu scie ce să facă may
ântâiii: să liniscâscă ț6ra,
ori să servâscă, pe sultan in negociăr
ile de la Passarovici. Faim6sa
pace

de la Passarovici, la 1718, era
să se tracteze și să se încheie
la Bucuresol, după cum relese
dintru scris6re a principelui
Eugeniii de Savoia către mare
șalul Steinville 5, și mal cu
sâmă
din seris6rea lu

Ianake Mavrodordat către principe
le Eugenii de

1) Istoria Dloldo-Româniel

2) Ibidem, pag. 830.

(Bucurescei,

3) Ibidem, pag. 333.
4) V. cap. Bisericele.
5) Ilurmuzake: Doc., VI, pag.
203,

1859), pag. 316.
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Savoia:... „Locus autem utriusque
Imperii Plenipotentiariorum
„sive et Mediatorum Bucurestium vide
tur aptissimum: inter utri„usque enim Imperii fines medium est,
facillimamque eundi ac
„Cito redeundi utringue Tabellariis copi
am atque commoditatem
„dabit* »,
Greutățile acestea nu împedicară pe Iana
ke-Vodă Mavrocordat
a cere boierilor uă contribuțiune
de 200 de pungă pe cari, dicea
el, avea să le întrebuințeze pentru ca
Oltenia să nu fiă-luată de
Austriaci. 'Tocmal se întorsese de la, Kiut
aizh bătrâna Dâmna Marica, a lu Constantin Brâncovânu, cu nepo
ţelul, singurul vlăstar
masculin, rămas după grozavul măcel al
B âncovenilor în 1714
la Constantinopole. Marica Dâmna reintrase
în posesiunea, tuturor
averilor s6le imobile și, probabil, că și de la
Veneţia în mar venise parale, căci, în fruntea boierilor contribuitor
i pentru Oltenia,
Marica Dâmna, la -Privicipessa vedova, cum îl glie
documentele, este
trecută cu 60 de pungi, adică cu 24000 de flori
nți. Cei-l-alţi boi6ri completă restul până la 200 de pungi, adic
ă 80000
de
ilorinţi 2).
Ianache-Vodă luă paralele, dâr nu putu face nimi
c. Oltenia,
va fi austriacă, până la, pacea de a Belgrad.
Anul 1718 fu spăimântător: în t6tă țera una, dint
w'acele secete
cari rămân de pomină și cari te.fac, luny de-arând
ul, în pârjolul
s6relu! de vâră, să blestemi albastrul neschimbat al
cerului. După
secetă, fâmete.
N
„In Bucuresci, în tâte zilele diminâţa, se găsiaii meni
morţi de
făme, glice Cronicarul3).
Secetă, apoi fâmete, și fivesce, s6ță nedeslipităa aces
tor bice
„ dumnegleiesci: Ciuma 4.
Ianalke-Vodă m6re şi este îngropat la Sftul Gheorghe
-Noii.
In locu-I vine la Bucuresci i6 răși Nicolae Mavrocor
dat, fratele
lui lanake, care Niculae va domni de rândul acesta, până
la
1730.
|
Ciuma bântuie cumplit. Vodă și Dâmna stai la Cotrocen
i
1) Hurmuzake:

Documente,

VI, pag.

191.* Locul cel mat potrivit pentru întrunirea pleni-

„potenţiarilor sâi mediatorilor celor două imperie pare a

„limitelor ambelor imperie şi va fi fârto
„întâreă de uă parte şi de altaă,
2) Hurmuzake: Doc., VI, pag. 212,
3) Zstoria Iloldo-Rom., II, pag. 324,

4) V. cap. Bâle, Spitale, Doctori.

cu înlesnire

,

fi RBucuresci, căci este la midlocul

şi iuţelă

/

curierilor să plece

şi să se
:

50
Da

câtă-va vreme.

Sunt mahalale pustii de tot. In mah
alaua bisericel

de jurământ puţini mar sunt locu
itoriy »).

Ciuma se ostoiesce, pacea revine,
boiecril se liniscese, comerciul reîncepe. Peste dor any, mul
țămită liniscel, Bucuresciy suut
i6răși bine și continuă a se înti
nde. Nasce mahalâua oişorului
2),
numită ast-fel după Foisorul clăd
it de Niculae-Vodă de la bise
rica:
făcută de a treia a lux soțiă
, Smaranda, până la mănăst
ire
a
Văcărescilor zidită tot de Nic
ulae-Vodă3).
Pentru a înzestra acestă mănă
stire, Niculae-Vodă despâie
de
moșia dimprejurul ex pe Bălăceni
, căci moștenitorii lut Consta
nti
n
vel Aga Bălăcânu aveai întinse
pământuri pe la Văcireser4).
Mar
iea cu japea în drâpta, mal
dă pu! de giol în stânoa Și,
în câţi-va
ani, face ca Eeumenul văcăre
scân să se iea la 'ntrecere
de proprietăți și bogății cu Egumen
ul de la Sftul Sava, Și
cu
cel
de la
Mihai-Vodă. Pe cel de la
Radu-Vodă nu'l întrecea
nici chiar Mitropolitul "Țărir.
|
AV vremea trece, Bucurescir
se întind din ce în ce may
mult.
Faima despre bogățiile Iul
sboră peste Dunăre; ordiile
nediseiplinate ale pașalelor de la,
Vidin, Rusciuk și Silistra,
se uită cu
rivnă în spre Bucuresci, când
Turcii de la Giurgiii şi de
la 'Turnul-Măgurele le povestesc
despre mândreţile bucuresce
ne.
Și de aceia, la a treia domniă
a lui Constantin-Vodă Mavroc
ordat,
în ajunul păcer de la Belg
rad, în Novembre 1138,
Turc
ir jăfuiesc
Bucurescil may groznie de
cât în vremea lut Mihak-Vitâzul.
nu rămâne neatins de dânș
Nimic
ii: case, hanuri, prăvălii
le neguțătorilor,
bisericele, în. fine toţ, Făc
ură Mitropolia mecet,
de se închina
Turcii întw'ânsa,5),
|
Și
Nu

i6r ciumă! Mor 33,000 de
6menyr),

trec dece ani, și orașul
reinviâză puternic
Energia

și vesel.
de Vicță a Bucurescilor este
estr
aord
inar
ă.
Târgul-din-

|

Năuntru de lângă, Curtea
Domnâscă, Târgul-de-Sus
din
lui Şerban-V odă, TăârgulCucului de lângă Sftul
She-Noi, Zargal-de-Afură
Gheorde la Obor, mișunăși
foiese de Gmenr:
țărani, neguțătozri români
și grecy; apol veneticy
Ovrel, Arnăuţi,
2
spre Hanul

1) Arhive: Condica No.
5 a Mitropolii.

2)
3)
4)
5)
6)

Arhive: Cartânele M-tir
er Radu-Vodă, pach.
48, act. 10 şi 12.
V. cap. Afahalale Și
cap. Bisericele,
Arhive: Mitropoliă,
pach. 170, doc. 8.
Rogălnicânu: Cronic
ele Rom., Il, pag. 397.
După nota unuy con
timporan. YV, cap. Bâle
, Spitale, Doctory.

S1

ai
Turci, A Nemţaţă, Ungur
guri,
i, Sârbi
Sârbr., Bulga,ri; și,i, dindin când
când
îîn când, acioi
și u-se pentru totduna în Bucuresci, căci
Dâmboviţa este apă

dulce și cine o bea nu se mai duce, may găsim
câţi-va rătăciți
Francesă și Italiani. Dintre toți 6nsă, Grecii
adoră orasul lul
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Bucurescii 2),

1) V. cap. Comerciul bucurescen. Acto la Arhive: Cartânele Si-tului Gheorghe-Noti.
2) Uă fantasiă în colecţiunea do stampe a Academiei, neavând altă indicaţiune de cât:
Prospect der Stadt Bucarest,
56730.— Jstoria Buenrescilen,

11
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Bucur. E un fel de fanatism pentru ei ca să
locuiâscă

la

ot

Bucu:
rescă sii, cel puţin, săl vâqă. Dapontes,
pe modul pindaric şi
inspirat, dice:
N
„Din frunte, ca din răsărit, apar străluciți
! Bucuresciy, auriţii
„Bucurescă, dulci Bucuresci, mândrul,
și pre însemnatul, și pre
„Slăvitul tron al Domnilor. Cu uă mână
acest binecuvîntat Orași
„prinde Moldova, şi cu alta stăpânesce
Sârbia; cu drepta a 'm„bogăţit într'alte rânduri Veneţia, şi
cu stânga a 'mprumutat may

„inainte Germania. Măreţia lux a ajuns
până la Ierusalim,
„Șug

și belul lu! sa vărsat până asupra Sftului
Munte. Ochii Bucures„cilor văd vâra, și ierna, dâr nicr pre
cum Egiptul, nici precum
„Moscova. In loc de sprîncene, Bucuresc
il ai mănăstirile luy Mi-

„hax- Vodă

„Cotroceni

și Luk Radu-Vodă,
şi Văcărescir;

cele pr vestite

în loc de nas,

„mitul metoh al Xeropotamuluie :),

și, în loc de gene, j

el au Plumbuita,

renu-

orz

Șin timpul acesta, Egumenii măn
ăstirilor fac daraveri minunate; vând locuri virane cu
sutele, cumpără, locuri prin târguri, căci chiriele se măresc; i6ii
cu judecată la Divan pe cele
ce nu pot cumpăra, și sunt mari
t bogătași ax Bucurescilor într
e
1750 şi

totalul

-__
2
== III

Din

ta

1800.
(WIntr'alte capitole, vom! arăta isto
ria Bucurescilor în părțile ex
particulare. Aci, din punctul
de vedere general, să adăugim
âncă
una din notele caracteristice ale
viețel bucurescene din suta
a
opt-spre-decea;: resculările, „rivo
laţiile“ Și „duhurile de nesupamere“,
care
sguduiai tronurile Fanarioţilor
și făceaii în dese rânduri pe
Bey
s5 "șI iea, tălpășiţa, și lădiţa,
și Domnița, și să o stsrgă din
Bucuresci prin Giurgiu la, Con
stantinopole.
documentelor ce am citit

cu privire la istoria
Bucurescilor, ese lămurit'și
bine hotărît că nu sunt doi
Domni
fanarioți, cart să se fi bucurat
de ceia-ce sar numi sincera
şi
adevărata, afecţiune a Bucuresce
nilor.
Dâcă pun

de o parte

pe Alexan

dru Ipsilante, nu scii, d&ă!
care ar îi al doilea în contra
căruia, după indemnul boie
rilor,
Bucuresceni! nu ar fi fost
gata să se sedle cu zarvă mare
. și să]
trămiță, teker-meker, în TF anar
ul de unde eșise.
un

Caragea,

fanariotisat, apăsa

1) Biserica Ortodoză Rom
ână, anul 1891—1895,
vol. XVIII,
sarie Dapontes către
Constantin Dudescu,
din 18 Aug. 1759,

|

|

pag.

858.

un: Şuţu

și

greii asupra
Seris6rea

lui

Ke-

:
ea

III

un Moruzzi,

sâi un Racoviţă

masa

un Mavrocordat,

Chiar un Ghica

ea

Când
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Ţării şi cu atât mal mult asupra Bucureseiloz, Bucurescenil așteptai numai un semn de la, boierir pământeni, și îndată, din chiar
senin,

dâr

cu uă unanimitate

care “băga

în.- răcorile

spaimel

pe

Fanariot, imcepeaii să tragă clopotele celor ună. sută de biserici,
bisericuțe, mănăstiri și schitulețe, închideaii prăvăliile, alerga la
Mitropoliă, luaii pe AMitropolit care de multe ori mergea, supunându-se adevărului evangelic: unde-i turmă şi păstorul, sâi cum
qlicea Mitropolitul Cosma, jucând asupră cuvintelor: ăzov. 6. Kâanos,
zai 6 Rosuăs; Și în alaiii mare, cu boeri, cu preoți, cu neguțători
răbufniaii la Curtea Domnâscă unde, cu toți Arnăuţii şi Neferil
să, dîrdiia .de grâză pe sofalele Divanulu! Fanariotul impilător.
La 1753, Mitropolitul Neofit în fruntea, obștier bucurescene,
(E
ere de la un. Capigi- bașa, care se afla la, Bucuresc, ca SublimaPortă. să ordone gonirea, tuturor Grecilor din țâră. Porta mazi:
lesce pe Matei-Vodă Ghica, protectorul și complicele Grecilor impilătoră, der și Neofit Mitropolitul more. înveninat de medicul
săi care era, Gree2).
Lucrul devenia și mal periculos, când, anţoş. și negru la
inimă, Fanariotul s'apuca să închidă sâii să pedepsâscă pe unul
s6ii pe mal mulţi din boieri! pământeni. Atunci Bucurescenii, în
lor de pe atuncă, se înrăiaii sdravăn. Poporul
marginea puterilor.
de jos, „prostimea“, neguțătorii, preoții cel atât de numeroși se
sculaii ca un singur om. Era între boierul cel mare pământân

şi Bucurescenii de mâna a doua și a noua un fel de legătură, care
reamintesce întru cât-va legăturile clienţilor cu patronul lor la
Roma. Nu e toemal mare deosebire între poşlujnicul s6ii omul care

ține de

casa Logofttului Constandin Brâncovenu, în 1748, la Bu-

curesci, și între clientul Sextus Caecilius, care ţine de casa lui
Quintus Caecilius Metellus, la 109 înainte de Christ. |
De aci, zarvele și revoltele Bucurescenilor, adică „zorbalicul“,
în contra beilor fanarioți sâii .fanariotisaţi. Când la 1764, Ştefan
Vodă-Racoviţă3 închide pe Dudesci, pe Cantacuzini, pe Pană II
Filipescu, pe Pantazi Câmpin6nu, pe Grigore Bălânu și pe Ion
Bălăcânu, a fost luptă în tâtă forma cu Turcii și Arnăuţii Domniel şi, deși a fost biruită mulțimea Bucurescenilor, Ștetan- Vodă
a trebuit să libereze pe Doierr2).
1) Păstoresce între 1787—1192.
2) Aricescu: storia Revoluţiunel

3) Domnesce între 1764+—1765.
4) Buciumul,

1863, Mai.

luă Tudor (Bucuresei,

1874),

pag. 5.

___S4
Luptele

boierilor

între sine,—și

sunt multe! — protestele

și

intrigile în contra Grecilor veniți cu Beir fanarioți de la Constantinopole, procesele cele mari la Divan, din citirea cărora se vede

lămurit cât de mult uraii unik din boieri! pe bragagii, limongil
și
simigil cari veniaii cu Beik din Fanar
— t6te
, aceste mișcări, făcute
in feluri și chipuri nenumărate daii, Bucurescilor uă animaţiune

cu desăvârșire apusână.

La 17 Novembre 1769, Rușii întră pentru prima, 6ră, ca, ostași
și ca armată, în Bucuresci. Sunt comandaţi de colonelul
Carazin

și de polcovnicul Ilie Lăpușnânu, și ai pentru dânșii uă mulțime

din boieril țării. Atacă curtea Domnâscă, aresteză pe
GrigoreVodă Ghica și guvernâză, țara prin faimoșii generali și
administratori, cark aii trecut cu năzbutiele lor până șin
poesia populară română. In capitolul Ourtea Domnescă vom
vede ce făcură

Domnul

și boieri! în Bucuresci pe aceste vremuri cari eraii
hotă-

ritore pentru viitorul Româniel.

de la 1769, care se sfârșesce cu pacea de la Kuciuk-

Kainargi la 1774, deschide boierilor și neguțător
ilor bucuresceni
orisonturi cu 'totul noui.
|
“De la 9 Decembre 1712, când s'aii început
la Bucuresey primele negociări ale păcel care avea să se
incheie la Kuciuk-Kainargi, orașul lui Bucur aintrat în ferbere,
în gânduri, în dibueli,
în

incercără și'n

combinațiuni de tte felurile, pentru

ca să nu
înceteze și să nu se liniscâscă, de
cât în timpurile n6stre, când
S'aii isbândit aprâpe tâte visurile Românilo
r din secolul XVIII-lea,
La Bucuresci ântâiii,

și-apol la Iași, s'a intrezărit

de atunoy
că „viitor de aur ţera, nâstră are și,
cu tâte primejdiele de atunci
și de may pe urmă, s'a prevădut
în timpuri „a ei neatârnaret.
Conferinţele păcei incep

la Bucuresci

la 9

Decembre 1772
și merg intruna până la Aprile
17730,
Ancă din Marte 1710, boieri Bucuresc
ilor ceruseră Rușilor,
în planurile de regenerare a țărilor
române, fortificarea, Bucurescilor și intreţinerea unel armate
de 15000 de Smeni numay la Bucuresci, luându-se de la Turcă,
bine înțeles, Brăila, Giurgiul
și
Turnul2).
De la Bucuresei, din d$lul Mitropol
iei, din biserica lut Con1) lurmuzake: Doc., supl. 1, vol.I]
, pag. 872. Ambasadorul de Saint
-Priest cătro Afacerile
Străine,
2) Kogălnicânu: Arhiva Românăcă,
1841,

n.
aaa

Rsboiul

standin-Vodă Şerban, la 1 August 1774, obștia, bucureseână, boieri,
cliros și neguțători hotăresc, împreună cu bătrânul Mitropolit Gregoriii IL!), ca să plece la Pârta, la Constantinopole, Constantin
biv vel Ag Cocor&scu și cu Stolnicul Dumitrake și să câră,
Sultanului
— vedeţi curagiti! — a, goni pe Greci din eră Ă, a recunâsce din noii vechiele “drepturi ale principatelor, a permite să
ne cărmuim independenţi și a se plăţi Porţei numai tributul din
timpul lui Mahomet IV.
(Din Bucuresci a nceput acea politică de stăvilire a dușmanilor
prii dușmani, căreia România îi datoresce viâță de acum. Se
rugaii de Ruși, când Turcii deveniaii prâ amenințători sâii pre
nesuferiți; vor chrlăma pe Sultan într'ajutor când Caterina II
şi succesorii să, convinși peste fire de slavonismal
Românilor,
vor deveni primejdioși cu pr6 pravoslavnicile lor îmbrăţișărl, și'n
fine, tot în casele borerilor bucuresceni, al treilea stăvilar, Viena,
și Nemţii, cu sii fără codă, nu vor fi uitaţi nici odată în combinațiunile lor.
Ac6sta-l marea gloriă a Bucurescilor în istoria contimporană
a României: în eX pentru prima 6ră aii spuntat, și ait crescut, și

s'aii copt cu bine și noroc ideile din realisarea cărora s'a făptuit
țâra de astădi, Regatul

României,

Statul Regelui

Carol 1.

III
G

el opt anl de domniă al lui Alexandru-Vodă Ipsilanti2),
sunt anl de pace și de linisce, și prin urmare, Bucurescil cresc și strălucesc astfel, în cât Grecii, lihniți și amăsâţi,
cari vin de prin ostrâvele Arhipelagului, de prin nenorocitele
oraşe ale Greciei propriii-qlise, si de prin provinciele imperiului
otoman, când văd viţa, comerciul și mulțimea populațiunei bucurescene, serii cu admiraţiune că Bucurescil sunt uă cetate în
sînurile desfătate ale căreia se resfaţă multe neamuri

de Omeni.

Străinii din Apus, ambasadorii creștini din Constantinopole,
ideile Apusului incep să vină la Bucuresci. Bucurescenil primesc
1) Păstoresce între 1760—1787.
— Pentru
Urechiă: Istor. Rom,, |, pag. 12.
2) Domnesce între 1714—1782,

întrunirea de la Mitropoliă, V. actele în V.

A.
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cu uă ospitalitate — de câte ori pentru ex primejdidsă,! — pe toți și
pe tâte).
a
N
|
i
Lucrările de edilitate, împodobirea Bucurescilor, crescerea lor,
le studiăm într'alte capitole ale acestei lucrări. Tot ast-fel nu facem
aci de cât a semnala însemnătatea deosebită'a comereiului bucurescân într'a doua jumătate a secolului XVIII-lea. Legăturile
din ce în ce mai dese ale mărilor neguțători bucuresceni cu Viena,
cu Lipsca, cu Berlinul; călătoriele pe caii 16 fac înduniru, fă la
târgul de la Lipsca, fiă și maX departe, aii asupra vieţei și ideilor
bucurescene uă înrîurire covârșitâre2).
N
CovârșitOre este de-asemenea înrîurirea străinilor cari tree
și forte mulţi se oprese' pentru imultă vreme în Bucurescă.
Diplomaţi, agenți, profesori, călători de distineţiune se prefiră
prin
oraș mal în fiă-care lină, sub ochi! bănuitori ar Fanariotului
după
tron 3). .
|
(9) In timpul lui Alexaiidru-Vodă Ipsilanti, Bucurescil, pentru
prima Gră pote?, sunt împărțiți în 67 de mahalale; ai
28 de mănăstină, 31 de bisericide piâtră, 20 de lemn, 10 schituri,
un palat al Principelui; uă șc6lă publică, 35 de case mari
de boieri ŞI
7: hanuri de piatră. Așa spună Carras).
Și La. 1789,

Bucurescil,

în vremea lu! Mavrogheni,

ad

88,000

de
locuitori, 3 șcâle mari, spital, orfanotrofion,
16 hanuiă, 17 mănăstiră, 9 paraclise, 58 de biserici de pi6tră,
18 de lemn, fântâni
11, băi 3 și un foișor de foc. Așa spune
Nicolae Lazăr).

(Î Raicevici? și Filipide3) îi dati S0000
de locuitori; Generalul

conte de Langeron

nu

"% dă de cât 6000012

începutul

secolului»).
$) Cu venirea lui Mavrogheni-Vodă la
Bucuresci și cu. năsdrăvanele s6le pregătiri de răsboiti mare
Și evropienesc, capitala; ferbe
într'uă agitațiune fără: s6măn. Bîjbiiă
Bucureseii de veneticir pe
cari făgăduelile și. lefurile lui Mavrogheni
îr atrăgeaii. Sunt șese
mil involaţi ca ostași, și: fac margtră
diluic pe câmpia
1) V. şi cap. Curtea -Domnescă.
.
2)V. cap. Comerciul bucurescen,

de lângă. hele-

“

:
3) N. Iorga: Documente Hurmuzale,
vol, X, prefața, passim, |
puţin aşa afirmă--Nicolae Vellara
la 1777 în Yoo] îteapă prov zotm
teca Statului). și Manasse Eliade
pzuy (Biblioîn A6'os Ep moutusmtas (Biblioteca
Academiei).
5) Hist. de la Jloldavie et de
la Valachie (Neuchâtel, 1181),
pag. 360,
6) Meprrpaei râs Bhayias (Bucuresei
.
, tipografia de la Isvorul Maico
l Domnulul), 1789.
-7) Voyage en Valachie et en
Moldavie, tradu
„1

4) Cel

ction Lejeune (Paris, 1922)
, pag. 198.
--8) Povuobviz (Lipsca, 1816),
partea Il, pag. 168,
.= 9) Hurmuzake: Documente,
supl. I, vol. II], pag. TI.
L a, 1824, când va mai veni
Bucuresci, Langeron va da
Bucurescilor 100000 ae locui
tori, : |

prin

"2UD04Ţ 1874t9pV9p7 0oun1]23]0) — "4M2843 In[uŢ028S Tn1782y]s r[
Yrosenong
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șteul lui Șerban-Vodă,
— viitârea, câmpi
a Filaretului
ă
sâi viitorul

câmp al Libertăţer. Ii învâță

un

desertor

german,

Gr pe

topeii,

adică pe artileriști, îl înveţă cum să dea cu tunurile un Frances
călugăr, descălugărit din mănăstirea francesă de la Pera, de

lângă Stambul».
Printre acești ostași de contrabandă, eraii câte-va, cete de Ro-

mâni, despre cari ne vom ocupa în capitolul privitor la Istoria
militară a Bucuroscilor.
Și pe când aceștia erai mastruluiţi de zor în vederea evropienescului răsboiii cu Nemţii, Mavrogheni judeca la Divan ast-fel,
în-cât hăuiaii Bucurescik, când de risete, când de plânsete.
Z Dionisie Eeclisiarcul dice:
j „Apol ai început a judeca cine ce avea, pricină înaintea
lui

“fiind și boierii divaniști,și Mitropolitul uneori, și Episcopir;
alte
„oră fiind și singur; 6nsă el judeca, el hotăria, şi însuși
el po„runcia de pedepsia pe cel ce i se părea a fi vinovat
cu grea bă„taie la scară; nu may rânduia la veliții boerii,
sâti la departament

„S& cerceteze pricina, geluitorilor, ci Măria Sa
hotăria, Judecata pe
„turoiă,.*

Și ma! la vale, pitorescul cronicar adauge:
„Poruncit-aii ca niminea 'n Bucuresck să
nu'și închidă por„țile casii sâle nicy diua, nică n6ptea, și
de se va întâmpla vre-o
„pagubă casnicilor de furtișag sii ori-ce,
va împlini Măria Sa din
„Visteria lui, și ai început a umbla diua,
și n6ptea, pre uliţă și
„prin curțile boicresck, uneori diptil,
alte ori pe față, când călare,
„când pe jos, cu doi-trei arnăuţi dupe
el, și cercând care cum se
„Află pe la casele lor; făcea, cerciui
și la cel ce vindea pâne și
„alte bucate, și pe la băcănii, cumpărând
câte ceva, și de-i găsia
acu vândlare rea, îi ridica și "X pedepsia,
foarte răi și le lua 916bă.
„I6r pe furi de-l găsia sâii îi arăta
alții, numai de cât poruneia
„gelaților (fiind gelaţii după el)
de-X spândura în uliţă, de uă
pPră„jină în furcă, și-i lăsa de sta,
spângurați câte uă di, apor îi
lua
„de-i scoteaii Țiganii afară dex
îngropaii. Şi se făcea mare frică
„tuturor. Se îmbrăca uneory
Mavrogheni-Vodă în haine
popescy;
„alte Oră se îmbrăca cu rasă
și poteapet călugăresce, şi mergea
pe
„la biserici de cerea cum slujesc
preoţii și pe ce vreme săvâr„Șesc slujba. Porunoise a, fi
pururea la, tote bisericele usile
des„ehise, diua, şi noptea, și preotul
cel de rând să se afle nelipsit
DIN
I) Hurmuzake:

Doc., supl. I, vol. II, pag.
49.

59

„în biserică, peste tâtă vremea, cu cuvînt că ork-eine va trece
pe
„lângă biserică să intre să se închine, s6ii să-și facă paraclis, și
„de cu sâra să

se slujâscă

utrenia, împreună cu vecernia, cu cuvînt

„că nu pot veni diminâța Omenii la biserică mergând la lucru,
pier la dile de sărbători, cu mie, cu mare, toți să viă la biserică,
„că cel ce nu va merge la biserică, se va bate răi, fără milă, Și
„așa

se

umpleaii

bisericele

de

6meni,

de

frica

poruncei,

iâr nu

„pentru dragostea lui Dumnedei. Poruncit-a, la patru boieri mari
„al Craiovei și la alţii din Bucuresci să umble prin ţ6ră, să ju„dece pricinile locuitorilor de prin sate ce vor avâ, fără mită de
„bani, numai conac să le facă; i&r dovedind că vor face mâncă„toriă, în ocnă vor putredi; și să dovedâscă hoţii pe unde vor
„fi, și să-l prindă. Poruncit-a acest Domn tuturor zapeiilor de prin
„judeţe și tuturor pârcălabilor de prin: sate, în tâtă țâra, de aii
„făcut ţepi de doi stânjeni, puindu-le la, tâte bisericele dinainte
„în sus, scriind pe dânsele (oddend şi că cu ochii) că pre Gmenii furi
„Și pre tâlhari, și pre cel ce "ȘI jură părinţii și-i va, bate, şi pre
„cel ce vor înjura preuţii, și legea, și biserica, și crucea, și pre
„cel ce nu vor veni la rugăciune la biserică; — să! înțepe fără
„de nică uă judecată: pe atunci nu era, a, ved6 sâii audi pâlcevin„du-se Omenii în sate sâit a se ucide, și nu se audia nume de
„hoţi undeva, și călătoriaii Gmenii ori-unde fără frică, iâr la bise„rică veniaii Gmenik şi fără voiă.
Să
„Și era acest Domn milostiv şi bun asupra raielelor, ir asupra
„boierilor era cumplit, și "1 prăda de fiă ce vină, și âncă, dâcă
„S'aii început răsmiriţă, aii surghiunit pre toţi boierit cei mari din
„Bucuresci și.pre cei din Craiova în ţâra tureâscă, prin cetate
„cu mare pază, ca să nu pâtă face coroşpodenţie cu Nemţii, sâii cu
»Musealii, puind pază și la Mitropolit, și la Episcopl.
„Deci, după ce aii trecut un an, a început și r&smirița, că
„se gătişe Turcil. I6r eftinătate tot era, şi dăjdiele vaielelor nu
„Dre eraii grele“
Eraii nostimi Bucurescil în timpul lui Mavrogheni2!
2 Pe drumul Giurgiului pleca sarghiun peste Dunăre Ianake
ornicul Moruzi,. Scarlat Logofătul Ghica, Tudorake paharnicul
Guliano, Nicolae. Banul Brâncovânu, Dumitrașcu Vornicul Raco-

1)

Tes. de Hlon. Istor., II, Dionisie

Eeclisiareul, pag.

168.

2) G. I. Ionnescu-Gion : Din Istoria Fanarioţilor (Bucuresci,
56730. —- Zsforia

Bucurescilor.

-

1891), pag. 113—199,
12

90

viță, Manolake Vornicul Creţulescu, Costake Logofătul Ghica,
Dumitrake Clucerul Fălcoianu şi Alexandru Stolnicul Fariară ».
(Pe drumul Brașovului eșiaii din Bucuresci regimentele românesci ale oștilor lui Mavrogheni, regimente comandate de Spătarul Ion Cantacuzino și de Scarlat Câmpinânu, cari nu puteaii
să sufere pe Mavrogheni și politica lui, și cară nu găsiaii nimic
mal bun de făcut de cât, ajungând la Ploesci, să fugă în Transilvania 2).
(4) Mavrogheni părăsesce Bucurescil pentru a nu-i mal reveds,
și 'ndată întră într nșii Nemţii cu câdă ax principelui de Coburg.
Aceștia sunt Nemţii de-al doilea, căci primii fuseseră Nemţii lu!
Hiiusler din timpul Brâncovenului.
|
|
(T) „Acuila Cesareă“ cum ice ambasadorul V eneției de la Viena,

=: 1 porto A a as pare
DAE mezia
RR ZI

SA

La

Bucurescil
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nete

arata

SON

a i

iza
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în timpul lui Suvaroft şi Coburg 3),

il Cavaliere Daniele Dolfin, la 28 Nov. 1189,
„Acuila Cesareă“ a
fost primită cu bucuriă de Bucuresceni.
Boierr și neguțători s'aii
luat la ntrecere care mal de care să dea,
ofiţerilor Și chiar soldaţilor tot ce li-era, de: trebuință,4).
(0 Nemţii cu c6dă sunt puși pe petre
ceri. Balurile, pichnicharile
lor a rămas de pomină, ca și câdele
de la perucile ce purtai.

Boierii îi primesc cu braţele

boierii divaniștă, împreună,

deschise. Generalul Entzenberg

1) Zes. de Ilon. Istor.,

II, Văcărescu: Istor, Împeraţ. Otom.,
pag. 293.
2) Alag. Ist., L, pag. 191, N. Bălcescu:
Biografia Spătarului Ion Cantacuzino.
3) Colecţ. Acade

miei.

3) Hurmuzake:

Doc., IX, 2, pag.

şi

cu Mitropolitul Cosma, îngrijesc dest
ul

178,
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stare a orașului. Comerciul nu stă locului; se

de bine de buna
cumpără

și se vinde pe preţuri minunate.

Până și comerciul. cu

brâsce ţestâse iea, un avânt până atunci necunoscutîn Bucuresci.
9) După bătăliile dela Focșaniși de la Mărtinescă, Generalul Suva-

rotf intră, cu armata rusâscă în Bucuresci. Se pâte lesne închipui
fisionomia i vi6ța orașului cu două armate de ocupaţiune, cu mil
de străini venstici; drojdiele peninsulei balcanice, și cu toți acel
vântură-lume, cari se..ţineaii în secolul XVIII după ori-ce armată,
care mergea la răsbor).

-

Pacea de la Şiștov, încheiată de Turci cu Viena la.4 August

1791, şi pacea de la lași încheiată cu Rusia la Ianuariii 1792
aduce din noi pe Fanarioţi la Bucurescl.
(De la 1791 și până la finea secolului : XVIII Bucurescil aii
ca Domul pe Mihail Şuţu (1791—17983), pe Alexandru Moruzzi
(1793—1796), pe Alexandru Ipsilanti (1796—1197) și- pe nenoroDI
citul Constantin Hangerliu (1797—1799). - -

_

Bucurescii

la 'nceputul secolului

nostru 2).

..

-

Bistă, ţeră! esclamă Dionisie Eclisiarcul. Cu mult mal multă
i!
dreptate eselamăm noi: bieţii Bucuresci! bieţii Bucurescen
tea
In capitolele următâre vom arăta pe dintregul drepta
acestor două esclamațiuni.
pricini de
)S5 ne mulțămim aci a spune că, pe lângă atâtea
Domnilor,
nelinișce, de nesiguranță și de repeqi preschimbără ale
ui consular,
se mal adaugă și intrigele, scandalurile și hoţiele corpul
|
adică ale „ciustitelor aghenţii“.
treptat-trep(9 Căcl de la 1782 Februariii, Bucurescii avuseseră
alele ssle
ta; fericirea de a primi și de a sălășlui „în desfăt
1) v.

A.

Urechiă:

Istor. Rom.

270—299:
2) Colecţ. Academiei.

vol.

IL.

passim.

—

CE.

Xenopolu:

.

Ist.

Rom,

vol.

V, pag.
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sînuui“ pe agenții Rusiei, pe ar Austriek (uniti 1782), pe al Prusiei (1786, Octobre), pe ai Franciei (1795) și 'm [line de la 1801
pe al Angliei.

_

£-) Se stârșesce secolul XVIII și 'ncepe secolul nostru. Călare
pe amândouă, străfuleerător și fără părechiă, stă Napoleon Bo-

naparte. Bucurescii îl ved, ladmiră șil imploră cu t6te chinurile
și năpăstiile ce se prăbușiaii întruna asupra lor.
Și erai fără număr și chinurile și prăpăstiele!
ZP

Terny

cu

geruri și zăpedi cum nu se mat pomeniseră;

arșiţe

și

pârjoluri de se sgăroia firul de irbă până 'n dreptul
rădăcinei;
cutremure de pământ cari se urmară mal mult de 20 de ani, la întervale atăt de apropiate, în cât credură Bucurescenil c'a venit sfârșitul lumel; focuri totale și focuri parţiale cari schimbaii fisionomia, mahalalelor cel puţin o dată la 5 ani; biruri atât de grele
în cât își vindea locuitorul până și cerga cu care se învelia, ca
să plătescă, dajdiele stăpânirei; reversările Dâmboviţei cark siliati
pe cel din Isvor să'și elădâscă colibe și căscidrele mai în fiă-care
an; și-apol, după 1800, ţinându-se unit de alţii, diîră blestemată
și nesfîrșită, tâlhari! lui Pasvantoglu, Cârjalii, Manafii lut IbrahimPașa, Rușii, băjeniele, adică fugile din Bucuresci spre Câmpina,
spre Buzăi, peste munţii în Ardeal; pe urmă hoţiele lui Caragea,
iernele lui Caragea, ciuma lui Caragea, ir băjenii, zaveră, holeră
Rușii, iâr holeră, iâr focuri, ir cutremure...
.

Bucuresci!

din

prima

jumătate

a secolului

XIX

ati plătit

scump fericirea Bucurescilor dintr'a doua jumătate a secolului
XIX.
(ONici una, dâr absolut nici una din: capitalele, mau
și mici,
ale Europei nu a suferit în totă vi6ță lor istorică
atât cât ai suferit Bucurescir numai de la, 1800 și până după focul
din Marte 1847.
Și cu tâte aceste suferință, spună-mi-se, care este
capitala, care,
mulțumită locuitorilor săi, propășesce mar mult,
și may mult, sși

mal iute de cât Bucurescii,

capitala, Regatului Româniey!?
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de ” artea de loc, coprinsă astăgi între Strada Selari, —
la tăiătura ei cu Strada, Carol și până în Strada Lipsîn
„cană, — între Lipscani, trecând pe la Bărăţiă până
Calea Moşilor, — între Calea, Moșilor până la 'nceputul

fața Halei
călei Şerban-Vodă, — și între linia care se *'ntinde din

ile cari merg pe
de carne pe la spatele Hotelului Dacia și clădir
cu strada Smăr-!
stânga, i6răşi până la intersecţiunea stradei Carol
— acestă parte de
dan, în faţa podului de lângă Palatul Justiţiei,
a Bucurescilor, din car
loc a fost ocupată de vechia, Curte Domnescă
ca, vro câte-va temelil
adi nu a mai rămas de cât locul ci biseri
aii zidit prin strada Coale vechilor clădiri, folosite de cer cari
stâlpi băgaţi ir în clă- .
vacă și prin strada S6relul și vro câţi-va
N

dirile din strada, Covaci?)
reparată de atâtea W
Locul cu biserica, — bine 'nţeles reclădită și
tot
vro câți-va, stâlpi, i6tă
Ori, — vro câte-va, temelii și ziduri, și
clădit, — dice-se! — de
ce mal stă 'n pici6re din gloriosul castel
istorici și documentele, puMircea-cel-Bătrân, și 'n pici6re, spun

la 1646 în Mânăstirea DâL. Vezi Bibliografia
1) Ohenar din Liturghierul slavonesc, tipărit

dlui

pag. 152.
Bianu şi Hodoș, deja citată,
orie Mihăilescu
Grig
2) Buni6ră, Ja tipografia

sunt asemenea

stâlpi.
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tornic, mare, bine apărat, în timpul lui Radu-cel-Frumos, la, 23—24
Novembre 14173, când Ştefan al Moldovei îl bate și "1 coprinde.
Curtea Domnilor în secolul XV era pusă aci, dâr pe uă colină mult mail înaltă de cât delurile cari se văd astădă, când sul
stradele Smârdan și Şelari spre Lipscani, și când de la strada
Decebal pe calea Moșilor pogori spre Hale.
Din dâlul înalt, înalt de tot, care continua pe al Curţei-Domnescă, și pe care eraii sădite și 'n ființă viile domnesci până acum
150 de ani, aîi mal rămas părți cari se văd între Calea, Văciirescy

și Strada

Sitului-I6n-Noiă, și ati mar

(15 Colina

rămas

|

spre Jicniță.

Curţer Vechi

dâluzile

cari

merg

a, fost înaltă de tot, și cu vremea

aii

săpat; dintr'6nsa și ati ras-o unii și alții pentru a deschide strade
și ulici6re, pentru a construi case, pentru a face pieţe. Aceste
nivelări aii continuat în diferite puncte ale Bucurescilor
până mal

acum 50—60

de ani. Sunt bătrâny cară și-aduc aminte că, în picţa

Valter Jărăcinenu, a fostelor Tribunale, pe lângă Biserica,
Brezoianului, spre Cișmegiii, erati nesce dâluri atât de
poticnite și de
abrupte, în cât copiil le suiati de-a-bușele până
în vârf. Tot așa,

îrebue să fi fost și cu Colina Curţei Domnesc.
stâng

prundul se 'ntindea până la Colina Mitropoliei.
(5) Castelul sâi palatul din secolul XV avea
deci în partea luy
sud-vestică Dâmboviţa și malul er bine
întărit cară îl apărau;
spre nord, est şi vest, dâlul era, înconjurat
cu ziduri. In decursul

acestul capitol, vom

vorbi de turnurile

din cele patru

colţuri ale
pătratului, de Puşcăria sâii arsenalul
domnesc, de porţile întărite
ce avea castelul, de puţurile cari se
găsiaii înăuntrul Curţei, de
Sârlița prin curtea, palatului ce se vărsa
în Dâmboviţa la Bazaca.
D Totul ne face a crede că acâstă
colină, pe care un Mircea
s6i un alt Bassarabă a ales-o
pentru a dura pe dânsa cetatea
Bucurescilor, trebuia să "ntrunâscă
condițiuni de altitudine şi de
conformațiune și, deci, de apărare,
superire tuturor celor-l-alte
coline, cari se vor numi may
târgdiii colina, lui Radu-Vodă,
colina
lui Mihai-Vodă, colina Mitrop
oliei, dâlul Lupescilor,
dâlul Cotrocenilor, movila Gor
ganilor sâi Gorganulur2),

1) Vezi cap. Dâmboviţa Bucu
rescenă.
2) Documentele scrii când
Gorgani, când Gorgan,

Doza

( Malul

al Dâmboviţei era nalt). Prundul rîului,
documentat din secolul XVI, era pe partea drâptă.
In fața Curţer Domnesci,
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Decă, nu ar fi fost

ast-fel, pentru

ce Bassarabil

secolului XIV

s6u secolului XV ar fi făcut aci acele ziduri de cărămidă, pe
cari succesorii lor le întinseră, le întăriră, le mălţară și le făcură
capabile de a resista la asediurile de cari vorbim în capitolul
Istoria Militară a Bucurescilor?

(7) Răspunsul la acâstă întrebare nu se pâte da de cât dâcă admitem că 'ntr adevăr colina Curţei -Domnesci a fost mare și 'naltă,
prin pregiur cu văl și ondulaţiuni violente de teren. Documentele spun că a esistat ceva mal spre nord de Curtea Domnâscă,
un loc numit la Valea Adâncă). Numele acesta de Valea Adâncă .
arâtă deci că erati suișuni și pogorișui mari prin pregiurul
colinei, pe care se 'mălță Curtea Domnescă și zidurile eX apăătore.
|
Cum era Gnsă și ce formă avea Curtea Domnâscă? cum și
pe unde i se întindea zidurile? la ce 'nălţime i se zidicaii tur»
nurile ?
Ecă, întrebări cari nu vor primi pâte nici odată un răspuns
mulțămitor. Nici uă stampă, nici un desemn din cele pe cari
străinii le-aii făcut despre Bucuresci şi despre clădirile scle, nică
una nu este privitâre la Curtea Domnâscă cea vechiă.
In secolele XVIşi XVII s'a publicat multe gravuri și stampe
de fantasiă cari aii pretenţiunea de-a arăta Bucurescii; nici una
Gnsă nu dă anume Curtea Domnescă.
S5 ne mulțămim deci, cu amănuntele ce am spicuit din diferite isvore, şi să căutăm cu ajutorul lor a vede ce a fost; Curtea
cea vechiă a Domnilor Muntenici.

II
(€

( Ț

ronicarii pomenesc, la Novembre 1473, de Cetatea Dâmboviţei și de palatul în care Radu-cel-Frumos lasă

pe Dâmnă-sa, Maria, și pe

fiică-sa, Voichiţa, î6tă averea, și hai-

nele sâle cele scumpe, și stegurile .s6le. EL fuge la Turcă, i6r
Ştefan-cel-Mare al Moldovei, bătând și copringând Cetatea Bucu- .
peseilor, se veselesce tel glile într'6nsa și-apoi, luând pe soția și
1) Hrisov de la Duca-Vodă, ce se va cita mal la vale.
56730. — Îstoria Bucurestilor.

13

pe fiica lui Radu-cel-Frumos cu dânsul, se reîntârce la Sucâva lăsând Domn la Bucuresci pe Laiot Bassarabă 5).
|
.
(Haine scumpe și bogății în aur și 'n argint a conţinut palatul de lângă Dâmboviţă âncă de mail 'nainte vreme. Pe anul
1467, registrele de cheltueli ale Sibiilor păstreză numărul bucăților de postav și al lincelor aurite, pe cari Radu-cel-Frumos le
aduce din bogata cetate săsâscă a Transilvaniei?) iâr la 1511,
vedem pe Voica-Dâmna, soţia lui Mihnea-cel-Răii, că reclamă până
și la Regele Ungariei pentru a intra în stăpânirea celor 24 de
cesc de argint, comandate la Braşov, de când soţul săii era Domn
în Muntenia3).

Finea secolului XV

și prima jumătate a secolului XVI

iute pe dinaintea ochilor noștri, fără ca nimic

vitor la Curtea Domnâscă

pp
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tree

să ni se arate pri-

și la palatul de atunci al stăpânitorilor

țărel. Căltori erai prin Bucuresci, bunidră acel Mihail Bocigenoli,
dintr'uă mare și cunoscută familiă raousanăo), prietin cu NegoeBassarabă5), dâr nu ne spune nimic despre Curtea Domnescă.
Până la 1546 nu mar scim nimie despe Curtea Domnescă..
In anul acesta, Mircea-Vodă Ciobonul se suie pe tronul Munteniei.
Proprietar. mare în împrejurul Bucurescilor și primul care hotăresce
intinderea orașului 9, Mircea-Vodă, Ciobanul repară și biserica
palatului domnesc, pe zidurile căreia se aflati la 1553
zugrăviți

irei Alircea, după isvovele citate de Şincai”).

Doi dintracești Afircea ai fost Domni: Mircea-cel-Bătrân
şi
Mireea-Vodă-Ciobanul; cel d'al treilea fost-a, un frate
de Domn, din

„Carl mulți s'aii

numit Mircea

în secolul

XV

șin secolul

XVI?

CLOri-cum ar fi, trei Mircea, zugrăviți pe păreții
singurel biserici
care se afla în secolul XVIîn Curtea, Domnescă,
intăresce afirma-

țiunea acelora cari aii susținut

că Mireea-cel-Betrăn

făcu la Bu-

Cronicele

României,

”

vol. 1, Urechiă,

pag.

veniaii toţi boierii,

15$—159.—
C£. Trompeta Car-

2) Hasdeu: Columna luă Traian, 1874,
pag. 196—197.
3) N. Iorga: Pretendenţi domnesci în
secolul X VI (Bucureseci, 1898), pag. 68—69
.
4) N. Iorga: 1bid., pag. 79. Scrisârea
lui Bocignoli către Gârard Plania,
secretarul
Carol-Quintul.
5) Pe care, dice, Bocignoli: o conob
li gentiluomo privato, sendo în Valla
chia.
6) V. capitolele precedente: Bucur
escii de la 1500 la 12600.
7) Anonimul românese şi Engel,
citați în Şineaj, precum şi Brevi
ariul Cronologic.

e

1) Kogălnicânu:

paţilor, 1871, Aprile 11,

sub președința Domnului,

_ dz

nările, ce se ţinea

Ping

curesci, intre 1400 și 1418, Curte Domnâscă,
și, deck, Biserică.
%)
„Curtea, pe vremurile acelea, era mare
și'ncăpătâre. La adu-

lui
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toţi vlădicii, toţi egumenii, cum fu, bunidră, fatala adunare din 3
Marte 1558, când Mircea-Vodă Ciobanul omori aprâpe pe toţi accăa
cari r&spunseseră la chiămarea sa.
|
„Mircea-Vodă

invăţase

Beșlii și

Turci,

car

avea

dânsul, să

„fiă gata, și în ce ceas le va porunci, să fă gata a face năvală, să
„taie pe boieră și pe călugări, și așa aii făcut. In vreme ce ati
„vădut că s'aii strîns cel chifimaţi, aii dat poruncă și aii intrat cu
„săbiele într'ânșii ca nisce lupi în o%, de r-aii omorît pe toți câţi
„Saiaii întâmplat aci. Cel-l-alţi ai fugit în ţâra ungurâscă“ ).
nu s'aii petrecut la Curtea Domnâscă în viforosul ȘI nCâte
î
cvuntatul secol XVI! Câte pașale de la Constantinopole, câţi diplomaţă și miniștri de prin ţările creștine ale Apusului nu ati locuit
câte uă di, două, s6ă nouă, prin cămările mari sGii mici ale Curţey
Domnescr?
(La

Tanuariii

1555

se afla la Bucuresci

și,

firesce,

la

Curtea,

Domnâscă, un trămis al Regelui Franciei, care, după ce va vorbi
cu Pătrașcu- cel-Bun, va trece în Transilvania, la Regina Isabela,
fiica Donei Sforza, regină a Poloniei2. Şi venise să vorbâscă
cu Pătrașcu-cel- Bun, pentru că acesta era îndatoratul și protegiatul Regelui Franciel, de vreme ce, tocmai acum, prin. stăruințele
d-lui d'Aramon şi prin marea trecere ce avea Enric II la Soliman
Magnificul, Pătrașcu-V odă sin Radu-Vodă Călugărul fusese. adus
tocmai din Babilonia și suit pe tronul Munteniei şi al strămoşilor să3).
Ă
A, Pătraşou- ecl-Bun more la 1558 și este „îngropat în biserica
„domnâscă din seaunul lui“4. La 1559, Mircea-Vodă Ciobanul,
Domn de a doua ră, mâre, în Ardeal, dice Şincai), și este
îngropat în Biserica Domnâscă din Bucuresci, dice Cronicarul
muntân 6).
(î)Incepe domnia tragică și însângerată a, Iiajnei, nevâsta Luk
Mircea-Vodă Ciobanul. “Oâte n'aii vădut Curtea și palatul: domnese
în timp de aprâpe 20 de any, cât domairă la Bucurescy pe rând
cel doi copil al Kiajnei, Petru Şehiopul (1559—1567) şi AlexandruVodă (1567—1577)?!
1) Mag. Istorie, 1, pag. 181,
2) Hurmuzake: Doc., XI, pag.
3) Hurmuzake: Doc, XI, pag.

Mai 1581.

4) 2lag. Ist., 1, pag. 180.
5) Cronica, sub anno.
6) 2lag. Ist., |, pag, 182,

51.
110. SerisGrea

d-lui de

Germigny

către Enric III, din

10
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(pi Dâcă
pe atunci

despre

și la noi s'ar [i scris
în Francia,

Curtea

și

câte

palatul

Uă Domniţă

cară se stringeaii

memorii,

cum

lucruri minunate

domnesc,

se

nu

despre

scriaii

tocmai

ni s'ar fi povestit

sălile

cele

mari

română din secolul NYL).

boierii pentru

ca un Mircea

să-l

înjunghie

pe nisce berbeci; despre tainiţele cele boltite, în cari Domn
i
1) Colecţ.
la Voroneţ

în

Academie. A se comp ara cu

portretele

Dâmnelor

româ
mâne

dini

ăstirea
mănăsti

ca

îsi
de
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păstraii comorile, sute de mil de galbeni», despre sălile pentru
ospețe domnesci, în cari, la 1563, ISiajna Dâmna,. care guverna
țâra, în numele fiului săi minor, Petru Șchiopul, întră și aruncă
pe mâsa, unde benchetuiaii boierik, capul unui Dumitrașcu, care
ar fi voit să se facă Domn și pe care i-l trămisese, prins de la
Moldova, cumnatul săi, Alexandru- Vodă Lăpușnenu2).
7) Dint” acest palat eșiaii trăsuri domnesci, cu rotele de argint
nt” 6nsul
psleite cu aur, —argenteis luminis auratis, (ice Forgaczd,—și
Bucuprin
veniaii
car
primiaii ospitalitate împărătâscă străinii
resci, cum fu la 1573 Iacob Paleologul, căruia Domnul îi hotăresce tain bogat pe fiă-care di, și care cunâsce pe soția lui
Alexandru-Vodă, pe Ecaterina Dâmna, din familia chiotă Sal— splendida olim et opulenta, — și pe surorile ei, Lucreția, mărivaresi,
tată, după Constantin Frangopolu, cunoscut în documentele Arhivelor sub numele de Constantin-Vistievul, între anil 1579 și 1583,
și Mari6ra Vallarga, care stă la mănăstirea San-Mafio, lângă
Murano, la Veneţia, de unde trămite atâtea, și atâtea lucruri la

Bucuresci%).

a

O) La 1574 vine în palatul domnese de la. Bucuresci, tot la
Alexandru-Vodă, și călătorul polon Martin Strykovski. Acesta se
plimbă prin tâte sălile Curţei Domnesciși vede, în iatacul Domnului, portretrul lui Ştefan-Vodă, marele Domn al Moldovei, cu
corâna regală pe cap, cu toiagul în mână şi fiind de înaltă statură).
Peste un-spre-dece ank, la 27 Mai 1585, unul din cei mai
deştepţi diplomaţi ar lui Enric IV, Regele Franciei, Jacques Bonpars, care va serie mal târdiii Gesta Dei per PFrancos și Colecţiunea
Istoricilor ungui, vine în Bucuresci, la Curtea lui Mihnea-Vodă,
“fiul lui Alexandru-Vodă și nepot Dâmnei Kiajna.

Bongars ne spune între altele că: les dglises, los monastâres-et le

chasteau de Boulorest sont bastis en pierre et ils sont beaulz, — bisericele,
mănăstirile și castelul de la Bucurescă sunt frumose%. Văduse la

1) Hurmuzake: Doc., XI, pag. 79. La 1569 se vărsă în haznaua Sultanului 210000 de
din comâra Domnului Munteniei.
2) Hurmuzake; Doe. 1, 1, pag. 18.—Cf. N. Iorga: Pretend. Domn. pag. 34. Seris6rea lui
.
Petremol către d. de Boistaill.
|
3) Hasdet: Ion-Vodă cel Cumplit, pag. 49.
4) N. Iorga: Contrib. la Ist. Munteniei (Buc., 1896) pag. 7 şi 8.—Cf. Arhiva, din Iaşi, pe
1895, articolul d-lor Iorga şi C. Erbicânu: Scrisori Domnesci din secolul XVI, pag. 111—119.
5) Hasdeii: Arh. Jstorică a României, II, pag. 7 şi 8.
6) Hurmuzake: Doc, XI, pag. 190—192. Din călătoria lui Jacques Bongars la Constantinopole.

galbeni

_
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Târgoviște palatul zidit de Petru-Vodă Cercel; este, dice el, petit,
mais beau et magnifique, — mic, dâr frumos și măreț. Intrase în ţâră
prin pasul Branului. In Târgoviște locuise în mănăstirea Franciscanilor şi, din Bucuresci, plecă la Giurgiii cu les carres dommesques, cu carele domnescă, pe cari i-le dă Mihnea».
Decă Bongars ar fi stat ceva mai mult la Bucuresci, nl-ar
[i vorbit şi de mulţimea trămișilor car se perindaii venind și

Ruinele Curţei Domnesci de la Târgoviștez).

plecând la Curtea Domnâscă a lui Mihnea-Vodă, pentru afacerea
cea mare de atunci: alegerea lui Mihnea-Vodă la tronul vacant
al Regatului Poloniei3).

Cu 1593 intrăm în domnia lut Mihax-Vitezul. In Istoria militară a Bucurescilor, arătăm că fuseră atunci două palate domnescă la Bucuresci: cel vechii, după colina, Curţei-Vechi,

după

colina

Radu-Voâă,

zidită

de

Mihnea-Vodă

în

și cel nod

prima

1) N. Iorga: Contribuj. la Ist. Dlunteniei, pag. 63,.
2) Colecţ. Academiei Române.
3) Hurmuzake: Doc., IV, 2, pag. 61: Corre voce choil
principe Mihne,
o Michne.o
chel di Valachia venga eletto re di Polonia (16 Aprile,
1587).—11 principe” di Valachia

cura condoni al Gran Signore di esser eletto re di Polonia (27 Mai 1587).
4) V. cap.

cu acest nume.

sa,

Miro

Pe
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domniă,

îl numesce palatium prope novum sub urbe

pe care Walther

monasterium, şi care, cu fortificaţiunile lui Sinan-Pașa fu pote

în-

tărit şi-apoi dărîmat, încât i se pierdu până și amintirea la seri|
itorii posteriori.
)La fortificarea Bucurescilor de Sinan şi-apol la dărîmarea
fortificaţiunilor tot de Sinan, Curtea-Vechiă, ne spune un raport
al bailului venețian, Marco Venier, scăpă nearsă și nedărimată”).
Nedărîmată, voim să dicem adică din temeliă, căci atât Turcii
lut Sinan cât și mal târdii, Ungurii lut Bator Gâbor făcură
din palatul domnese. uă adevărată ruină, așa că, la 1619, în timpul lui Gavril-Vodă Movilă, când d. de Hasrlay, conte de Cesy,
trămis frances la Constantinopole, trece prin Bucurescă, dreptate
are

să dică:

arrestă cing jours

Le Prince na

ă sa

Cour

qui

est

bien

miscrable, en se vessentant du voisinage turquesque2 — Domnul m'a oprit
cinci dile la Curtea sa, care este forte sărăcăci6să, din pricina
.
vecinătății Tureilor.
La 1632, Marte, Paulus Strasburgh, trămisul lui Gustav-Adolf,
Regele Suediei, la Constantinopole, la Sultanul Amurath IV, ne
spune cam același lucru despre Curtea Domnâscă a Bucurescilor,
în relațiunea călătoriei sele, din care dăm următorele:
4 Marte plecai din Brașov, care e uă cetate nu toomal
La
„de trecut cu vederea și se află vecină cu Țâra-Românâscă, spre
„Târgovişte, unde odini6ră era scaunul domnesc (olin palatinan
„sedem).

:

|

|

„Principele Leon-Vodă, Grec de viţă, trămisese acolo comi„sarii săi înainte, pentru ca să ne însoţâscă la metropolea Bu„curescilor (ad metropolim DBulerest), reședința și locuința Prindipilor.
„Nefiind noi âncă departe de cetate, Principele își propusese
„să ne i6să în persână înainte, cu un număr mare de ostași și
„chiar cu stâgurile Ţăril, ceia ce eii din mal multe cause am pre„venit. Ajungând 6nsă în fața acestui întins și peste măsură de
„mare oraș (în conspectum vasti et ingentis oppidi), vre uă sută de bo„ieri întrarmaţi ne-ai întâmpinat, venind spre nol în fuga mare
„a cailor, ea și cum ne-ar fi atacat și, dându-se jos de pe cai, ne
„salutară în numele lui Leon-Vodă că am sosit; sănttoși; apoi ne
„însoţiră până la gazda nostră.
„Intraceiași sâră, Principele trămise pe prefectul Curţei sâle
1) Hurmuzake:
2) Hurmuzake:

Doc., III, pag. 487. Scrisâre din
Doc, Supl. vol. I, pag. 185.

15 Sept.,

1595.
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„ŞI ne invită pre a doua di la prânz. La timpul hotărit, veniră
„boieri! și carele domnesci și, fără întârdiere, ne duserăm la Curte.
„In giurul nostru ne însoțiaii ca vro 200 de ostași din garda
„domnâscă, mal bine întrarmaţi și îmbrăcaţi ca cer din Transil„Vania,
„Tdte călile și pioțele orașului eraii pline cu mărfuri preţiose,
„pe cari neguțătorii italieni, greci, armeni și turcă le expuseseră
„spre vândare. Mulțimea și numărul poporului erati atât, de mare,
„în cât se părea că tâtă Românimea se adunase acolo.
„La Curte, curtenii de asemeni erati în număr forte mare ; cere„moniele lungi de tot, luxul în îmbrăcămintea Gmenilor ȘI a cai„lor icrăși mare.
„Palatul unsă cădea ?n ruină din causa vechimel şi a deselor
„Schimbări de Domni (Palatin, ob vetustatem et Dominorun erebras mu-

A

„taliones, ruinosum).

cu capul acoperit, mă aștepta la ușa sălei de au-

„ten, oratorul Curţei și care, afară de limbele tureâscă Și
orecâscă,

„Mal scia și italienesce, latinesce și nemţesce; șepte
ani petrecuse
„la Wittembere, studiând Teologia. EI tălmăei frumo
s pe grecesce
„ȘI pe turcesce cele “spuse de mine și, în numel
e Principe„luă şi cu cuvintele însăși ale Domnului, îmi
făgădui că 6meni
„pricepuţi și cunoscători de limba și datinele
"Țărei, mă vor con„duce, tâfăr nevătămat, până la porţile Constantin
opoler.:

O „Sfârșind convorbirea și isprăvind treburile,
cornurile și tiîm-

„bițele cântară împreună, pentru că începură
pregătirile prânzu„lul ce se făcu cu cel mar mare resunet.
La mâsă, eii Și cu to„Yarășii mel furăm puși la drepta, Principele
și cu Românii săi
„Se așegară la stânga. Inaintea Principelu
i erai vase Și farfurii
„de argint, la cer din midloc, vase de
lux frumâse ȘI lustruite,

2

„Principele,

„dienţă, plecându-mi-se, după datina turesâscă cu capul și ţinând
„mânile puse pe piept. Două scaune erati așeţlate la un loc mal .
„înalt, din cari îmi oferi pe cel din stânga, ca pre cel mal de
„cinste la barbară, ceia ce ci nu primit. Alăturea de domn,
șe„deaii vro câte-va, căpetenil turcesci, arbitrii și judecătorii lucru„rilor, dupe cum mi se păru mic. La drepta, stati miniștrii
Ţărex
„Și al Curţey, toţi îmbrăcaţi în blănuri ca'n dile de publică
serbare.
„In auslul acestora toți, am dat scrisârea Sacrer Scle
Maies„tăți, rugându-mă în limba, italiană ca, să pot să-mi contin
ui
prin
2
„ora lui călătoria mea cu pace.
„Interpret cuvântărei mele fu părintele Benedict, de
neam Cri-
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pir

la

cel

„prândul,
„până

de

la c6da

bucatele

când

încetul

nu
cu

mesei,

talere

și

blide

de

lemn.

Cât

ţinu

se ridicară, ci se puseră unele peste altele
încetul,

se înălțară

ca ui grămadă.

Vinu-

„rile eraii alese și forte generâse și, bându-le,. 6speţil aveai uă
„conversațiune mai intimă și mai liberă.
„In urmă, când Principele, cu un pahar. f6rte mare (îngenti
„scypho) închină în sănătatea Sacrei Maiestăţi a Regelui Suediei
„şi a victorielor Sâle, dederă vro câte-va, pusci și tunuri de ara„mă, şi se făcu atâta duduitură în cât se sguduiaii din temeliă
„casele cele dărăpănate și se loviaii pe masă farfuriele.
„De câte ori mai-marii și boierii Țărei beaii paharele lor în
„Sănătatea și biruințele Domnului lor, după obiceiul pământului,
„unul după altul cădeaii în genuchie și apol beaii.
„In așa petreceri, vorba și băutura se prelungiră până sera
„târdiii, când fiă-care se întârse la gazda sa.
„A doua di, plecând eti, Principele voi să mă petrecă cu totă
„Curtea, şi cu uă escortă de 1000 de călăreți și ș6se sute de pe„deștri.
|
„Spre a fi pompa și mai mare, duceaii înainte unu st6g roșu
„de uă mărime nespusă (inusitatae magnitudinis), pe care Amurat îl
„trămisese Domnului; mai duceaii și alte steguni ale Ţărei Româ„nesci. Trâmbiţele şi cornurile resunaii în pădurile de aprâpe șin
„codrul vecin (prozimis în syluis et vicino nemore).
„De amândouă părţile mergeaii mal marii și boierii Ţ&rol,
„călăi pe cai asiatică și 'mbrăcaţi în splendide vestimente.
„Lângă Principe eraii 'lăztarii și un cor de musicanți, care în
„limba românâscă, cântaii cu glas tare cântece naționale.
„Pe când mergeam călare, întrebari pe Domn: câtă 6ste mal
„pâte aduna din ţâra lui? EI răspunse: 10000 de călăreți și 2000
—și apoi mal lise suspinând: în timpul lui Mihai„de pedeștri,
„Vodă eraii 50000 de Gmeni sub arme.
" Intrebându-l de venitul țărei, îmi răspunse: cam 300000 de
„galbeni se strîng din dijmele pescelui, sărei, cerci, mrereă, vi„telor, turmelor, afară de birul ce se numără în bani gata și afară
„de dăjdiele extraordinare. Minele de aur şi de argint, deși forte
„bogate din adins nu se lucrâză, ca nu cum-va Turciă, atrași de
„marile averi ale 'Țărei, să o ia cu totul din mâna creștinilor.
„De r&utatea supușilor și de pornirea inimeler lor spre r&s„c6le, Domnul se plângea amar și spunea cum, de curând, învin-

„sese într'uă bătăliă
56730. — Zstoria Bucurescilor.

seriosă

uă mare

parte

de rebeli,

chiar pe
it
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„drumul pe care mergeam lângă Bucuresci, arstându-mi cu mâna
„Să locul bătăliei, mormintele celor uciși şi crucile ridicate în
„semn de biruință, (locam pauguae, caesorum tumulos et erectas în victo„ride signium

cruces).

|

|

„Unii din boierii fugari se duseseră în Transilvania. Domnul
„îl ceruse înapol lui Racoczy, acesta nu voise să-I dea, de unde
„multe certe și sfede între amândoi la P6rtă. In Valachia, după
„uă vechiă datină, toţi cari umblaii după Domniă, în semn de ne„Ștersă rușine, se însemnaă, tăându-li-se nara drâptă. Ceia ce sciind
„Matei, începătoriul acestor turburări (carele atunci era ascuns
„în Ardeal; după aceia, urmă lui Leon, și acum se dice că ar fi
„trecut la Poloni) cu mulţi bani cumpără apărarea sa, de la Prin„cipele Racoczy.
„Ast-fel, călătorind noi cam uă oră, Principele stărui mult
„ea să poposim puţin într'uă vale apropiată și frumâsă, până să
„ni se aducă mâncările din care.
|
„Până să ne punem la masă, el îucepu să 'și-încure vitejil
„S6 cal la lanciă și la fuga cea mar răpede, să întindă c6rda
ar„culul c'uă putere minunată, să descarce puscile și să tragă
la
„țintă. Căpeteniele și boierii imitaii acestă dexteritate a Domnului,

„Și fii-care

se nevoia

„cunoscințele la
„Intwaceste
„căruia, se arăta
„prin mal mare
„însăși mâna sa,
„Intre alţii,
„Și Principele îl

întruă

întrecere

fârte frumosă

a, 'ȘI arăta,

arme și miănuirea lor.
|
spectacole, Principele, ca să aţiţe virtutea, fii
fârte darnic și pre cel cari, fiă prin sciință, [iă
îndemânare, întreceati pe cel-L'alţi, îi dăruia, din
cu un număr de galbeni nu puţini.
și un nobil din escorta, nâstiă lovi bine în
ţintă,
dărui cu dlece coţi de stofă de mă&tasă, adusă
nu-

„mai de cât din Bucuresel.

|

„Căldurile amicdului începură a ne arde
tare; Principele,
„băgând de sâmă, în semn de cinste și bună-voinţă
pentru noY,
„ceru a se întinde, ca un cort în contra radlelor
s6relui, acel stâg
„mare al Ţării-Românesci. Intradevăr, uitându-ne
la eseroițiele
„militare, atâta timp trecuse în cât dejunul
se preficu în prând

„curat. După

sfârșirea lui, Principele

„se 'ntorse acasă, iâr
„malurile Dunăre.

„Pământ
„Că nu mai

cu garda

carele și Omenii lui

și cu

ne petrecură

curtea sa
până

la

mal îmbelșugat de cât al Țăril-Românesci,
pot dice

este în tOtă lumea, creștină. Pretutindeni
pășuni fru„mOse și grase nutresc turme de ciregi
în forte mare număr. In
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„păduri şi 'n codri (în syluis ac nemoribus), fire și paseri de vânat
„în număr fârte mare. Lână, in, piei pentru locuitori sunt cu

„prisosinţă. Mine de aur bogate și nesecabile. Dunărea, Prutul și
„alte

rîuri produce

pesce

în mai

„ţeră din Europa.

mare

măsură, de cât ori care altă

|

„Soiul de cai e f6rte bun. Albinele produce mierea de bună
„voia lor. Vinele de metal sunt în prisosință. Viele se lucreză
„uşor ; pământul se ară cu un mănunchiii de spini.
„Comerciul şi "1 ait cu Transilvanii, Polonii, Turci și Serbil;
„ati monetă vechiă și nestricată.
„Infine, posiţiunea, cerului e blândă; aerul ll-e fârte sănătos“ 1).

Astfel vorbesce Paulus Strasburgh și astfel era la 1632 Cur-

tea Domnesc a Bucurescilor. La pâlele colinei, spre Vest, curgea
Dâmboviţa pe al cărei mal drept, în fața palatului se 'ntindea,
mal la drâpta, în susul apei, Livedea Gospod, livedea domnescă, pe
unde adese ori păsceaii în libertate caii Domniei. La stânga, tot
pe malul drept, în josul apei, era Ciutăria Domnescă?) şi. Baia Mitropolier. Prundul Dâmboviţei mergea până 'mn colina Mitropoliei.
Drept în fața Curţer Domnesci, dincolo peste Dâmboviţă, acum,
la 'nceputul domniei lui Matei-Bassarab, se afla Mahalaua calicescă 3).
Pe malul stâng, la Sud și, prin urmare, la stânga Curţei Domnesci, documentele ne semnală la 3 Aprilie 1632 Via Domnescă, pe
dealurile de la 'nceputul Caler Şerban-Vodă de astădi. Intr'adevăr,
la 3 Aprile 1632, Mitropolitul Grigore | cumpără de la Ion, feciorul Neaniului Logofătul ot Mugi, un loc din gardul Viei Donmesci
până în Uliţa cea mare, pe bani gata 600 4, „Uliţa, cea mare“ era pote
aceia care pleca de lângă Pârta-de-Jos a Curţei Domnescă şi suia
la d6L spre Răsărit, pentru a trece pe lângă biserica „Sftului
Gheorghe-cel-Românesc“ spre Târgul-de-Afară, — actuala cale a
Moşilor5).
|

lui Paulus Strasburgh, un
1) Cipariă: Arhi, I, pag. 11—416. — Voiam să dim portretul
se găsesce, după cum no asigură
străin atât de bine-voitor nouă, dâr—din nenorocire,— el nu
m, nici în colecţiunea cea boStockhol
din
d. Gustat Upmark, directorul Museului Naţional
Suediei.
al
gată a Museului Regal

2) Vezi cap. Dâmboviţa Bucuresecnă.

3) Vezi cap. Podul Calicilor.
i. din Bucuresci.
— Locurile
4) Arhive : Condica No. 3 a Mitropolie
s) Sftului Gheorghe-Vechiă i s'a dis adesea „cel românesc“, după
Gheorghe-Noii, care era „cel grecesc“ şi mănăstire.

ce

s'a zidit

Situl
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III
a 1636, Cronicarul muntân ne spune că „până la Ma„tel- Vodă puţine ziduri aii făcut Domnii de mai "nainte,
„i6r Mateil-Vodă ai înfrumusețat Ţera cu tot felul de ziduri, mă„năstir!, biserici, case domnesci cari se pomenesc

și până astăli

*,

(9 Petru Bogdan Baksici, episcop catolic, visiteză Bucurescil în
Septembre 1640. Despre Palatul Domnesc Baksici ne spune că e
făcut la malul gârlei și că uă parte din palat e făcută chiar pe
gâvlă,— anzi sopra îl fiume sta una parte del palazzo; dincolo, pe
malul opus al gârlei, adauge el, este grădina domnâscă (0iutăria și Livedea). Palatul este mare, dâr nu e frumos; e aprâpe
părăginit; a fost odată înconjurat cu ziduri; zidurile ai căgut
pe-alocurea și, pe unde spărturile sunt mană, aii făcut gard de
lemn. P6rta Palatului are un turn înalt, în vârful căruia stati
totdâuna, ostași de pază. Afară de Curtea. Domnâscă e Pugcăria,
care e de lemn. La Târgovişte, orașul iubit al lui Matek Bassarab,
Curtea, Domnâscă, dice Baksici, e mai mare și mal grandi6să2).
ŞI aci, probabil, ca şi la Bucuresci, erait în palate tainițe s6i,
cum dlice Constantin Căpitanul Filipescu, „băști zidite de
pistră
„ȘI de mortar de la temeliă și până la coperiși“3), unde
Domniă

își păstraii avuţiele.

Da

(P) Paul din Aleppo nu e de părerea lui Baksici. El ne
spune may
întâi că întreg orașul Bucurescilor e 'meonjurat de
un șanț adâne
și al doilea că Curtea Domnâscă e uă clădire
de uă mare întindere, înconjurată cu întăriri de lemn; că mai "nainte
ea era fârte
învechită și ruinată, și că Matel-Vodă I-a făcut
mari reparațiuni,
așa că acum e minunată ca eleganță și încântătâre
la privire: e

mult mal frumâsă și max veselă de cât Custea,
Domnâscă

Târgovişte 4).
a În palatul

de“

musafiri.

|
cel

reparat:

Intw'ânsele

a

de

de la

|
Mater

ședut,

Bassarab

se

Terzi-Mustafa-Aga,

aflaii

și

odăy

Talhâsciul,

1) Alag. Istor., 1, pag. 293,
2) Petru Bogdan Baksicl: Călătoria
în 1640, publice ată în XVII vol. din Monum
enta historiam Slavorum meridionalium spect
anlia. Cf. Ionnescu -Gion: România în
secolul XVII (Bucuresci, 1891), passim.
3) Alag. Istor., L, pag. 29%.
:
4) Travels of AMacurius, ete. (Londra,
1836), partea VIII, pag. 375.

109

care a adus la

1654

lui

Șerban

Constantin-Vodi

fermanul

(isi GP

CA

e

meri
it

t

Domniă).
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|
ofLes tecret,d/ingenuos uelipla sola urget Îmago;
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ei
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Matei-Bassarabăz),

1) Mag.

Istor, |, pag. 307.

2) Colecţ. Academiei Române,

ZI

marcur Boschinua Vent F.|-:
rai
Pe

de
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Să semnalăm că, la, 1654, pe ulița din fundul Puşcăviei, spre
S6re-Ră&sare, erai proprietari, descendinți de-al Bălăcenilor din
secolul AVI, de Gre-ce la 5 Iuliii 1654, Dragomir și 16n, feciorii
Oprei Logofătul și ar Jupănesei Maria, nepoţii Banului Drăgușin
și af Vornicului Mitrea care, împreună cu Nedelco Vornicul
Bă-

lăeânul, zidise la 1594 biserica Sftulur Gheorghe-Vechiii, vând lur

Albu Fustașul loe de case, „din fundul Pușcăriel spre S6re-Răsare
„pe acolo unde sunt două uliţe“».
Reparată de Maier Bassarabă, Curtea. Domnâscă pătimesce
multe „r&utăţi“ în timpul domnielor furtunâse ale luy Constan
tinVodă Șerban (1654—1658) și Mihnea III (1658—1639).
Intrun
rând, retras la Târgoviște, Constantin-Vodă Șerban _trămise
-Spătarului care apăra Bucurescil ordin să dea foe Capitalei
şi'n deosebi Curţer Domnessci, pentru ca, Mihnea III, care fusese
numit
Domn, să nu aibă unde primi jurământul de supunere
al boierilor.
Din fericire, ordinul nu fu esecutaţ2). Totuși, de când
cu revolta
Seimenilor și a Dorobanţilor, palatul era'n stare fârte
prâstă, așa
că Mihnea-Vodă locui la mănăstirea moșului săi,
adică la RaduVodă, după cum ne. spune cu multe amănunte Paul
din Aleppo.
In timpul ce se scurge de la 1659 și până la
domnia lui
George Duca, (1674+—1679), Curtea, Domnâscă,
reparată p'alocurea

de Grigore

Ghica, este teatrul principal

al certelor între

partita

Ghiculescilor și partita Cantacuzinescilor.
Mal ântâiii, în timpul lui Radu-Vodă Leon (1664—1
669), boierii,
în cap cu Mitropolitul Teodosie șin sunetul
clopotelor de la ţâte
bisericel

e, ai năvălit la Curte cerând Domnului
gonirea, Grecilor
din dregătorii, şi'n deosebi, gonirea lui Balasak
e Grecul și a luă
Pascale
Grecul. După mazilirea lui Radu-Vodă Leon,
în cămările,
probabil în odăile de jos ale Palatului,
ai fost bătuţi, „de nusciii
cum nu muriaii“, Grecii Pascale și tovarăși
i luk. Acestea se petreceaii

în

demiul
Ca

domnia

lui

Antonie-Vodă

(1669—1672), palatul, și ceremonialul,

cât se. pote

PI

de sărăcăci6se,

și ai rămas

N
1)
2)
3)
4)

de

la Popesci

prâ-puternicilor Cantacuzinesci 4).
la nici un alt Domn, la Antonie-Vodă

Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei
,
V. cap. Istor. militară a Bucurescilo
r.
Travels, ete. VIII, pag. 402,
dag. Istor. 1, pag. 354.

și vița

de

şi prin inla

Popesci

domnâscă

ati fost

de pomină pentru

— Locurile din Bucuresc),

multă
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vreme în memoria Bucurescenilor. Cronicarul nouă ai necunoscut,

dâr citat; de Sincai), dice: „mâneca în di de dulce carne de. vită
„fiârtă în apă sărată; în di de post, fasole şi mazăre
din
„eu apă și cu sare; vin avea cât căra fiul sti
„târg pe bani“.
La a doua domniă a .lui Grigore-Vodă Ghica

(1672—1674), partita

220
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Ce

AS,isata
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Bălânul

?

ilor.

î

Bail

şi cu Radu

Pecetea

lui An-

tonie- Vodă 3).

Logofătul

Năsturel, a arestat la Curte, sus,
în Turn, pe boieri! de partita, Cantacuzinescilor, pe Radu Logofătul
Creţulescu și pe alţi 23 boieri,

păgându-ă în obedi. Eraii la Curte

4
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A
e

i
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i

Pecetea lui Grigore-Vodă

Ghica4).

lumînări multe aprinse, spune |
Cronicarul, când s'aii adus boierii
împreună cu Constantin Stolnicul
Cantacuzino şi cu fratele săi mal
mie Matei. lordake Cantacuzino
fugise, ir Şerban, viitorul Domu,

era de mult fugit la Constantinopole.
de alese
(Când Griwore-Vodă Ghika veni la Bucuresci, puse
și pe un
dintre boieri! arestaţi pe doi, pe un Vasile Căpitanul
alt căpitan şi tăiă dinaintea Porţei-de-Sus a Curţei Domnescă,
adauge
pentru că înjurase pre Panaiotake „de mulere și de copil“

Cronicarul5; i&

Cronicarul

Moldovân,

Muste,

dice cu Grecare

în
ironiă „Ghica a'mchis pe boieri la Porta Curţei în Bucuresci,
Mun„turn, la Nemţi9, și bătăi ce aii luat boierii, lăsămsă spună
tenil* 7.
mal
(p Curtea Domnescă avea pe atunci și tunuri. Ele serviaii
1) Cronica, anul 1671.
copii pe Pană Negoescu şi pe
2) Fiul lui Antonie-Vodă a fost Nâgoo care a avut de
şi-anume inseripţiunea de
Bisericele,
cap.
V.
Marica Dâmna lui Constantin-Vodă Brâncovânu.
„la Biserica Enii.
2.
Octobre
1669,
din
3) Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach. 31, act. 20
”
4) Arhive: idem, pach. 33, act. 2, din 1678, Iuniu 13.
marele Dragoman al Porţei
.era
Panaiotake
1671.—
Marte
20
la
368,
pag.
L,
Ist.,
-5) Mag.
.
.
Panaiot Nikusios,
ai Domniei,
mercenari
Nemţii
pază
de
totdsuna
erai
6) Adică în turnul unde
5.
pag.
III,
României,
Cronicele
Kogălnicânu:
7)

112

mult pentru a vesti Bucurescilor schimbările Domnilor. Lia 1674,
când sosi în Bucuresci Constantin, feciorul Stoichil Ladescul
Căpitanul cu cărți de la Duca-Vodă că vine Domn de la. Pârtă, sa
de s'a dat cu ele ca de obicei, vestind

domniă nouă 1).

7

scos tunurile

“Grigore-Vodă

Ghiea2).

(î Grigore-Vodiă Ghica, și George-Vodă Duca
sunt
pentru istoria Curţer Domnesci, cel d'ântâii pentr
u

că
doua biserică a Curţei, biseric a de jos, după
cum vom
la vale, și pentru că începe cl ădirea altui pala
t noii pe
vechiii ; ir George-Vodă Duca „pentru că sfârșesc
e casele
de la Curte, începute dâr nu isprăvite de Gri
gore-Vodă
1) Mag.

Ist., |, pag. 339.

2) Colecţia Academiei Române.

însemnați
zidesce a,
vede may
lângă cel
domnesc
Ghica.
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(7 Intr'adevăr, într'alte învinovăţiri ce Cantacuzinescil

aduceaii

la, 1674, la Constantinopole înaintea Divanuluy, în contra lui Ghica,
era și acesta, că „le-a fost; puind giupânesele de ai fost cărând

„Var

și

piâtră

împreună

cu Țiganii

cer

de

„Domnesci“ 1).

dirvală

la Curțile

|

Ghica, a făcut atunci biserica de jos?) și a'nceput casele cele
nouă. Duca le continuă și pune supraveghiător șiispravnie nouelor construcțiuni pe Serban Logofătul Cantacuzino,
ar fi dis, afirmă Nicolae Costin:
— Bune case pentru Domn tânăra!

Cronica

cantacuzinâscă ne spune că Duca-Vodă a înădit ca-

sele cele nouă cu altele vechi, zidite de Mircea Bassarab. Clădite
sâii nu de Mircea Bassarab, faptul
remâne constant că s'aii adaus nouă
clădiri pe lângă cele forte vechi și

âncă

trainice ce erai

în ființă

|

și

după 1674.
“Curtea, trebuie să fi fost împunătâre cu clădirile sâle din diferite epoce şi de diferite stiluri.
La 1678, un călător ungur trece
prin Bucuresci. El scrie: Duca Vaida
homo

satis

„regale“

formosus,

„palatiumgue“

.

ejus

Pecetea lui Duca-Vodă.

et „splendidum“ satis, aulicorum

caterva posibilis (Sic); forum Bulerest aonplissimum

Vodă,

care atunci

un

om

destul de frumos;

5), — Ducaet ditissimaun

palatul săi, regal și destul de

strălucit; mulţimea curtenilor îndesiulătâre, orașul Bucuresci forte

și frte bogat.
Sub Duca-Vodă este prima epocă de splendâre a Curţei
Domnesc în secolul XVII; a doua va fi sub Constantin-Vodă,
|
Brâncovânu, la sfârșitul acestuiași secol.

mare

Şerban-Vodă Cantacuzino urmâză după Duca. A fost ispravnie

nouelor palate
1) Kogălnic6nu:

domnesci,

dâr

Cronicele României,

nu locuesce întrânsele.
V, pag. 204,

Cronica

El își zi-

lui Niculce.

2) Jag. Ist., II, pag. 154. Grectnu.
3) Kogălnicenu:

Cronicele României, II, pag. 7.

4) Buciumul, 1863, Aug. 10.

|

5) N. Iorga: Călători, Ambasadori şi Misionar în ţările nostre (Bucuresci, 1899), pag. 19.
6) Și cu tâte acestea Maria, Dâmna lui, îi preferia pe Logofătul Şerban Cantacuzino!

56730. — Istoria Bucurescilor,

15
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tome ot

"Bo 16r TOMuainN
ân

din seco lul XVII.

1) Colecţ. Academiei Române.

Drăghici

carena

aa
E
arate ae Saua

Cantacuzino 1,
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s...

desce casă a lui pe locul părintese”), și.nu vine la. Curte
car
pentru Divan și pentru pronunțarea acelor sentințe,

de cât
băgară

Cronicarul
în răcorile spaimei de mârte pe cel mai mulți boieri.
ia Domnescă
spune că, la Domnia lui Şerban-Vodă, eraii la Pușcăr

se băteaii
înfipți stâlpi şinăuntru șim afară,de cari se legaiiși
.
2.
boieri, căpitani, slujitori, pentru vineși pentru biruri
se află
In clădirea cea nouă, adausă de Ghica și de Duca,
din causa
uă sală numită Spătăria mică s6ii Spătăria Nouăși căreia,
âstă
Intwac
.
tavanului, probabil, i se mal licea și Spătăria cu stelele
în vechia, fiă
Spătăriă mică şi care presupune uă' Spătăriă mare, fă
și bănuîn noua clădire, s'aii strîns boierii la mortea grabnică
elnică

a

lui Şerban-Vodă,

faţă fiind și Patriarhul

'și-aii

de Domn,

cu

Cantacuzineseil3.

In

de aci iâr la

intrat

în

Dionisie,

urmă, ati: mers la Mitropoliă,

ales pe Brâncovenu

rudă

Curte și ai

t sfintele
- Biserica, Domnâscă, și i sait cântat axionul, și a săruta

Evangheliă,
icâne, și aii făcut cu boierii ju simântul pe' sfânta
-se, în
suindu
șin urmă, în casele domnescă, în Divanal-cel-mare
veseliă în
scaunul domnesc a ședut și cu tunurile dând mare
tunurilor,
t6tă politia s'a făcut de Domniă nouă4). Ir la datul
rii;
semn
e
că
două s'aii slobozit, iâr unul nu, și qliceaii unii

pe urmă sa vădut că sunt băbescă cuvinte).

i

IV
conrâncovenu, ca şi Matei-Basarab, afost un neobosit
din
“ steuctor de biserici și de case. Curtea Domnâscă
- Bucuresci a primit-de la dânsul cele mar bogate în:
ia
a
N
o
frumuseţări.
permiseră, el se apucă de
Indată ce greutăţile timpului

,pe: care se
clădit și, pe aceiași vechiă colină a Curţer Domnesck
şi :clădirile
aflaii clădirile din secolul XV sâii din secolul XVI
domnescă ce
mai nou& ale lui Ghica, și ale lui Duca, el făcu casă
tote .ce.se. văd
este pe stâlpi de pidtră şi este cu trei cafasuri și cu
1) V. cap. Podul Jogoşdiel.
2) Iag. Ist,, UI, pag. 2%.

3) Dbid., V, pag. 93. Cronica Anonimă.
4) Did,

LI, pag.'138.

Grecânu.

5) 1bid., V, pag. 95. Cronica Anonimă.-
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într'ânsa, care casă este despre Biserica Domnâscă cea mare. Cronicarul
adange: şi alte case ai făcut despre Dâmna, i6r din temeliă âncă douc
rânduri de case!).
Că aii fost sâi

Domnâscă

nu

ati fost înainte

Case despre Dâmna,

de

Brâncovânu

în

Curtea

lucrul nu se scie până acum; î6r

despre cele două rânduri de case, zidite din temeliă, acelea sunt
în orașt, sunt case brâncovenescă, una clădită pe locul bătrânului
Preda Vornicul Brâncovânul, moșul Domnului, din faţa colinex
Mitropoliei,
iâr alta unde este astădi Institutul Babeș. Pe acestea,
probabil, le numesce hrisovul din uniti 1705: Casele coconilor Domniei
Mele, unde este și paraclis de slujesce preotul Iosit2. Intruna
dintr'aceste

case

brâncovenesci

a trăit muma

Domnului,

giupâ-

n6sa Stanca a lui Papa Brâncovenu, născută Cantacuzino, până
la 10 Februariii 1699, când murind „i sa făcut pobriganiă întâiii, în
curte la Dumn6ei 3).
|
Brâncovânu a 'nconjurat întrâga Curte Domnâscă cu ziduri
de bolovani și cărămidă de prin tote părţile. In adița Bărbierilor,
cai se aflaii mal sus de casele Băraţilor, (Bărăţia) se afla zid ȘI
turn, și era acolo Puţul 'Turnului4. Spre nord-est, colţul zidului
domnesc merge din ulița Boiangiilor până în ulița Băraţilor şi
într'acolo sunt și grajdurile domnesci 5).
“Re partea de loc dintre Covaci și strada, Șelari era grădina,
„destul de frumâsă, în formă patrată, desemnată după bunul
gust
italian, și în midlocul ex, Brâncovânu construise un kiosk frum
OS, —
pana bella loggia, — pentru a mânca acolo și a se odihni în
timpul
„Verei$), în midlocul mirosului a felurite flori cari, în spalier,
eraii
„orânduite împrejur“.
.
Palatul avea la Porta-de-Sus un turn înalt care,
înainte de
Brâncovânu, se' numia Turnal despre Nemţi și
în faţa căruia, era
pod peste Dâmboviţă. Grecânu numesce
acest turn, la 1696,
Clopotnița Dommescă. Fusese zidit din noii de
Grigore-Vodă Ghica,

și Șerban-Vodă îl ma!

mară,

în

care,

din

înălțase.

nesocotință,

Inti'aceâstă clopotniță era uă căse . ţinea iârbă de

1) Mag. It, II, pag. 184. Grecânu.
2) Arhive: Condica M-tiror Câmpulungului,
3) Mag. Ist., IL, pag. 350. Grecânu.

|, pag.

790.

4) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei.
— Act din 8 Ianu arii 1701.
5) 2bid., îbid.— Act din 2 Marte 1701.
6) Del Chiaro: Le moderne rivoluzioni
della Vallachia (Venezia, 1718),
7) Arhive; Condiea
Mitropoliei

pușcă.

pentru judeţu l Ilfov, pag.

18.

pag.
o

9
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Iuniii 1691, fiind plâiă cu fulgere și trăsnete, a cădut trăsnetul
tocmai în i6rbăriă. Esplosiunea a fost teribilă: s'aii omorît 6meni
cari se adăposteaii sub turn de plâiă și s'a făcut „mare betejune

Domnul

la mulţă“.

de cât înainte,

a reparat clopotnița făcând-o și mai frumosă

și l-a pus

şi „cesnic“, cum

la alți

n'a fost înainte
|

Domni».

Palatul, dice del Chiaro, vorbind, probabil, de corpul principal,
este tot de pictră; scara maestră, adică scara mare este de marmură
și nu e de mediocră mărime. Sala cea mare e făcută pe bolte
și "1 susținută pe un ordin de col6ne cari sunt cam scunde. Mai
e ui altă sală mare pentru Divanul cel mare și pentru ospețe,
la, dile de sărbători. Sunt, apoi multe săli sâii camere de audiență.
Vine apoi apartamentul Principelui şi pe urmă apartamentul
Principesel2).
Sălile pe cari del Chiaro nu le numesce se găsesc presărate
prin Cronica Anonimă care, cu 0casiunea faimosului proces al lui

Staicu paharnicul din Bucșani,
adică Staicu Merișanul, ne vorbesce de Spătăria cea mare, de Spătăria cea mică, adică cea cu stelele
de care vorbirăm, de Divanul cel
de

mare,

)
Pecetea

lui

Constantin-Vodă

Divanul

cel mic,

Vis-

de

tieriă, și 'n fine de temnițe pentru
boieri, sus, în clopotniţa Turnului
„Și Jos, în beciuri, pentru tâlhari 3).
Genealogia Cantacuzinilor mal adauge

„că odăile Seimenilor, uă parte din
Brâncovtnu +).

garda

Palatului,

se

trul Curţei Domnesci.
odăi se închideaii boierii răsvrătiţi,

mal

cu sâmă

aflaă

înăun-

Intr'aceste

în vremea

Fa-

varioţilor5).
pDistieria care se afla în Curtea Domnâscă și care era, după
cuib vădlurăm mal sus, zidită ca uă tainiță cu Dăști de piâtră şi
<

1) leg. Ist., II, pag. 190, Grecânu.
— In privinţa cesnicului, cp. cu ceia ce spune Paul
din Aleppo despre ceasornicul de la Trei-Ierarhi de la Iaşi (Arh.
Ist. a Rom.,
II pag. 67)
2) Del Chiaro: op. cit., pag. 9.
Pf
3) dag. Istor., V. pag, 192—194,
4) Buciumul, 1863, Aug. 4.

5) V. A. Urechiă: Istar, Românilor, pag. 1074.
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mortar, a stat în palatul acesta până la finea secolului XVIII. Inainte
de 'Brâncovânu, la vremea plăței tributului către Portă, era o
adevărată serbătâre pentru Bucurescil să vină să se uite cum se

încarcă, înaintea Domnului

și a Agaler. trămis

din

Constantino-

pole, sutele de pungi în căruțe anume, păzite strașnie de soldații
Domniei. De la Vistierii până la căruţe pungile eraii duse de visternicei și însoțite de Vistierul cel mare și de „ajutârele lui. In
căruţe erati lădi, probabil, cu cercuri de fer, în cară se punea
câte 30—35 de pungi. Indată ce o ladă se umplea, Vistierul o în- .
chidea și o pecetluia, cu pecetea lui. . ”
7) Musicele cântaii în tot timpul căratului banilor, i6r Bucurescâiiilor li se scurgeaii ochii după grăimada de bogății cari se duceai în Turcia. Haraciul Munteniei era hotărît la Constantinopole
pentru plata Ianiclarilor și li se da cu două lile înainte de serbătorile Ramazanului»).
2 Și pentru a reveni la Curtea Domnâscă, a Brâncovânului, în
asemenea case, kioskuri și grădini nu-i era rușine Domnului să
primâscă 6speţi iluștri, ca pe “Alexandru Mavrocordat, marele Dragoman al Porţei Otomane. şi cuscrul Iul, pe Lordul Paget, represintantul Angliei la pacea de la Carlovitz şi pe atâţea puternică
pașale care venea de la Portă, fiă pentru a-i aduce ordinele Padișahului, fiă pentru a trece înainte în Polonia sâi. la Viena. Şi
nu-l era rușine de a face nuntele fetelor și flăcăilor să, de: cară
nunte toți Cronicarii munteni ŞI moldoveni vorbese cu adâncă
admiraţiune și mărturisese unanim! că acele nunte nu -eraii domnesci, ci mal mult crăiescl și împări ătesci erait?).
E) Intwacest palat ședeaii, sâii veniaii dilnie să visiteze, pe domn
Ienalke Doftorul, Iacov Doftorul, Pandele Doftorul. Ira pentru serviciul interior al palatului un mare număr de paiccii și de: copil
de casă, ale căror haine, brâne și căciulițe scânteiaii de firetuur.
Tranţozul Gerai, era capul bucătărier domneşei; Datei Nemţul era, sofragiul en chef şi avea pe lângă dânsul mal mulți sofragii greci.
Ir âncul era gr idinarul cel mare al Palatului. Dâmna şi-avea, ciohodaril,

oomişei!

şi vizitii săl. Curtea

Brâncovenu, era deosebită).
Baia, palatului era făcută cu marmură
2
1) Travels of Macarius, part. VIII, pag. 384.
2) Intre alţii Neculce, în Kogălnicânu: Cronicele Rom.,

3) Semile Brâncovenesci, passim.

a

fiilor lui

N
adusă de la

.
Țarigrad

Coconilor,

adică

Il, pag. 280,

120

și era îngrijită, de «doi armeni meșteri. Palatul avea și cântăreți,

pe Stavrino Dascălul și pe protopsalţii de 'la Mitropoliă, din cari
unii cunosceaii și musica, latinâseă). Duhovnicul Domnului și
al
Dâmnei era arhimandritul Mitrofan care, mail târdiii, după
omo-

vul lui Antim, fu mitropolit al Țărit în vremea lux Nicolae-Vodă:

Mavrocordat.
|
Din vistieria, acestei vechi Curți Domnesci aii eșit sute
de
mili6ne în secolele XVI și XVII, dâr nici odată atât de mult
can
domnia Brâncovânului, pentru daruri, plocâne, îmblânziri,
cumpărări de proptele și intrior..
(Pe lângă haraciul "Ţări, Brâncovenu trămitea pe
fiă-care an
plocâne la urmiăt6rele persâne: Sultanul, Vizirul, Sultan
a-V alidâ,
Muftiul, Reis-Effendi, Dragomanul, Kislar-Aga, Chehai
aua, Tefterdarul, Seraskerul Brăilei, Bumbaegiul de la Silistra,
Hanul, Muma
hanului, Calga-Sultan al Hanului, Chelar-Bașa al
Hanului, Pașa,
de la Belgrad, Pașa de la Nicopole, Voevodul
de la Rusciuk, Se-

raskerul de la Baba, Ciocârgi-Başa, Doiangi-Bașa2),
zirului, Balgi-Bașa și câţi âncă alții,
O

Plocânele

și darurile

parte principală şi din

consistaii

mar

blănuri prețise,

totdâuna

din

Chiatiful Vidin

atlasuri,

parale

ca

din coftirii

și din cantități colosale de unt. Se trimitea
Sultanului parale, coj6ce, din cari numar unul a costat în 1695,
taleri 1400, ceia ce
ar reveni la 7000 de ler și mal bine în
diua de adI%, şi i se mai
trămitea—o! Mahomet!
— câte o scatulcă cu horilcă bună, adică,
cu rachiii 5),
|
La Pasci, Brâncovânu trimitea de
aducea, de la Constanti-

nopole, diferite lucruri de 'mbrăcăminte
și de ale mâncărer. Era
serbii! și prânduri la, Curtea, Domnâscă
de se ducea vestea în
t6tă țâra,
și lăutarii cânta

„Da

pretutindeni:

orași, în Bucuresci,

La casele mari, domnesci,
Mâ6să mare se 'ntindea.
Mari boieri se 'nveselia,
T6tă Țera 'mi chiuia6);
1)
2)
3)
4)
5)
6)

V. cap. FPrumâseleArte la Bucuresci,
Șoimarii împărătesei.
Semile Brâncovenesci, passim,
Ibid. pag. 198.
Ibid. pag. 327,
Teodorescu G. Dem: Poesi
i populare,

pag. 656,

121

s6ii altă variantă, de mare interes, pentru că ne spune cât de înalte
eraii pe colina lor casele domnesci:
Yrunqă verde meri ercțesci,
In oraş, în Bucuresci,
L'ale case mari, domnesti,
De

se văl în

Mândra

mâsă

Stoienesci,

e întinsă

Și de.mari boieri coprinsă:).

Se da cu tunurile și nu lipsiaii patriarhii cam, de față, să
bine-cuvinteze veselia Domnului și comesenilor săI2).
0 Lipită de Curtea Domnsâscă, în ce partie nu sciii, Del Chiaro
ne spune că era uă picță pe care, la Pasci, copiil de casă și paiecii

Pa

Domnului

făceaii

dulapuri (altulena),

de

venia

lumea

să se dea

în

— pe
dulap3) și să petrâcă spărgând la ouă roșii șincondeiate,
cari ânsă cu lovi de aur numal coebnele sciaii să le serii,
Tot acum, în palat, Brâncovânu asculta cu fericire felici-

taţiunile fiilor săi Radu

și Ştefan cari, în grecesce

sâi în româ-

nesce, îl ţineaii frumâse cuvîntăui, compuse cu colaborarea dascălului lor, faimosul George Maiotta. Și tot acum primia și darurile
_în cărţi tipărite şi închinate lui de bursierii pe cară, cu cheltuicla
fu, bunidră,
sa, îl ţinea pe la Padova și pe la Veneţia, —cum
poema latină, compusă de Paladie Damian, mai târdiii latinist
renumit, afirmă Sathas5. Alţi învățați lucrai, după ordinele și
cu cheltudla Domnului, la istoria și genealogia Brâncovenilor.
Carra spune că se făcuse un mare volum, de sigur, manuscris,

dâr cu jaful ce s'a dat în starea lui, volumul trebue să se [i perdut”.

Până la a sa completă dispariţiune, Curtea Domnâscă n'a
may avut uă epocă de strălucire mărâță și împăritescă ca acum,
în dilele bogatului și fastuosului Domn, „Brâuncovenu Constantin,
boier mare, domn creșcin“.

1) Alexandri:

2) Şincai:

Poesiele populare

ale Românilor

(Bucuresci,

Cronica, anul 1703.

1866), pag. 200.

), 1718, pag. 49.
3) Del Chiaro: Le moderne rivoluzioni della Vallachia (Venezia
4) Ibid.: op. cit., pag. 5l.
pag. Îl.
5) Pappadopol-Calimah: Din Istoria tipografiei la Români,

6) Histoire de la Dloldavie et de la Valachie, pag. 136.
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V.

upă mazilirea Brâncovânului vine Domn Ştefan-Vodă
Cantacuzino. Domnesee puţinD, dâr are vreme să clădâscă în „colțul grădiner2 un mic palat cu opt odăl, — am palazzino
di otlo stanze3).
,
Colina Curţei Domnesci e acoporită acum cu uă sumă de
clădiri de diferite stiluri, der atragând atenţiunea călătorilor prin
mărimea și mulțimea lor. La, Motraye trece prin Bucuresei la
sfârșitul lui 1714, vede Palatul domnesc, der nu ne spune de
cât că „e mare și comod, dâr nu e frumos*4). El lar fi voit ca
cel de la Versailles, pentru ca stl admire și sl găsâcă arhitectonic, estetic și frumos.
„Să semnalăm un lucru pe care, până acum, nu'l mai văduse
Curtea Domnescă de la Dâmna Kiajna, şi adică: ginecocratia, domnia
femeilor într'6nsa,.. Ștefan-Vodă Cantacuzino „era ginecolatru, că
„forte mult asculta de Dâmna sas), cât, se deschisese pârtă mare
„la dânsa, și care mergea despre laturea, ceia, mult se folosia“ 9)

Cu venirea primului Fanariot Domn

la Bucuresci încep

ne-

norocirile pentru bătrânul palat al Domnilor.
Mal ântâiii, boieri! germanofili, Banul Barbu Brăiloi, călugărul
Dositie Brăiloi, Bălenul, Bujorânul, Isvoranul, Vlădescu și Radu Golescu, conspiră în contra lui Nicolae- v odă Mavrocordat.
La 14 Novombre 1714, Radu Golescu atacă Curtea Domnescă,
prinde pe Domn, îl duce la Cotroceni şi de-acolo îl pornesce pesto
munți la Sibil.
( JA Palatul se derăpănă, La 1718 începe focul de la uă casă mică

din Târg. Se aprinde și Curtea, Domnâscă;

pând numai

cele boltite;

a trecut focul

ginca orașului, arglând târgul,
tot cei eșia 'mainte?).

ard

peste

tâte casele,

Curte până

și mănăstiui, ȘI

la mar-

case boieresci,

1) 1714—1716.

și

a

2) Fi-va fost în colțul Stradei Lipscani cu Strada
cu Strada Şelari?
3) Del Chiaro: op. ct. pag. 9,
4) Voyages (La Haye, 1727), cap. IX, pag. 217.
5) Păuna Dâmna, din neamul Grecenilor.

Șelari, stă

6) Şincai: Cronica, anul 1716.
7) Istoria Doldo-României

scă-

(Bucuresel,

1859), pag. 322—823,

în colțul

Stradel

Covaci

Păuna

1) Colecţ. Academiei Române.

Dâmna”),
a cmacă

a
dia
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In timp de doi ani se repară casele domnesc, dâr de sigur
nu s'a mal reparat nici casa pe stâlpi de pictră cu trei cafasuri,
făcută de Brâncovânu, nică îl Pulazzino di otto stanze, făcut; de ȘtefanVodă Cantacuzino, nică kioșkul din grădina italiană. Trebuia banY
pentru tâte acestea, și Nicolae-Vodă Mavrocordat nu era prost
s6-I cheltuiâscă pentru împodobirea Bucurescilor și a Curţei
Domnesel.
Se repară ce era, strict necesar pentru locuit, și când își mărită fata după lanake Cămărașul, horele de boieri și giupânese se

fac în „curtea, Curţei domnesci“,

unde se arâtă și nisce jucători

pe funii de la Constantinopole»).
Icrăși nuntă la Curtea, Domnâscă în 1733. Se însriă însuși
Domnul, Constantin-Vodă Mavrocordat, cu Ecaterina, fata
lui Constantin Ruset vel Vorniede la Moldova, care era
fârte frumâsă
și fOrte deștâptă. „Şi ai făcut nuntă mare și a mulțumit
Con„Stantin-Vodă vărului săi Grigore-Vodă Ghica că
k-o alesese“ 2),
La 31 Mai 1738, într'uă Mereu”, la 3!/2 după prânz,
un cutremur teribil sgudui Bucureseii din adâncuri 3. Curtea
Domnescă
crapă în multe părți? și nimeni nu o mar repară
așa ca s'o
întărescă pentru viitor. Fanarioţil meremetisiaă,
nu clădiai. Sunt
rară aceia cari ai clădit fără alt gând de cât
de a lăsa ceva după
el. Toţi, în șir, Domni, Dâmne, Domniţe și.
Beizadele căuta pe
întrecute să 'ȘI găsâscă pentru fiă-care cât
mai multe venitul și
privileghiură 5).
Ă
|
(La 1755 şi la 1765, la Pârta-de-Sus a
Curţei Dommnesci, docunientele nu mai vorbesc can trecut
de “Turnul oră Clopotnița
“Curţei, ci de Foişorul roşu%), pentru că,
Turnul, probabil, se desimase când cu cutremurul de lu 11738,
și Fanarioţii, bine 'nţeles,
nu'l mai reclădiseră. Foişorul roșu,
făcut ușor, de lemn și fără
„multă cheltuislă, a fost multă vreme:
ținut minte de Bucuresceni,
și, când s'a, clădit un han pe locul
acesta al Curţei Domnesci, i
sa pus numele de Zana Roşu 7).
La 1766, Domnil nu mal stati de regulă
la Curtea Dommnâscă,
care

se ruina

din

ce în

ce maj

mult.

Seavlat-Vodă

Ghica s6de si

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Istoria Doldo-Româniey (Bucureser,
1857), pag. 335,
Kogălnieânu: Cronicăle României,
II, pag. 370—371,
V. eap. 2/ahalalele, aliniatul: Focur
i şi Cutremure,
Legrand: Fphomerides Daces ale
lui Dapontes, vol. HI, pag, 101.
V. A. Urechiă: Jstor, Românilor, XU,
pag. 468.
Arhive: Condica No. 5 a Mitropolie
i şi Condica, Episcopiei Buzău
lui,
7) V. cap. Hanurile bucurescene,

III

pag.

PE

540,

o
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more în casele Brâncovânului, după ce r&cise la focul din Târgul
Cucului, când se aprinseseră, prăvăliele Herăscului . Via domnescă
se părăginise şi-apol se stricase cu desăvârșire.
La 1767, spune marele hrisov al Mănăstirei Pantelimonului?),
se mai află acolo lednița domnescă, adică ghiățăriă și lemnăriă, și
mare întindere de loc slobod, pe care Alexandru-Vodă Ghica, îl
ofere cui vrea să clădescă, cu condiţiune de a plăti embatic Mă|
năştirei pentru spitalul „săracilor bolnavi“.
(G)Răsboiul ruso-ture dintre anil 1769—1774 dede - bătrânei
Cătți domnesci lovitura de graţiă. Nimeni nu o mai locui; prin
beciurile de jos şi prin vechiele odăi ale Seimenilor, prin pimniţe
și chiar prin odăile de sus se strîngeaii tâte lepădăturile Bucurescilor şi toți Grecotei! vântură-lume, car se aciolaseră aci și
ficură din glori6sa clădire a vechilor Domn! un fel de adevărată
Cour des Aliracles. De atunci, locuţiunea bucurescână de „Crai de
Curtea vechi“, ştrengarI și hoţomani cari, devenind primejdioși orașului, fură risipiţi și omoriți de un Agă ture, chiămat de la
Cotroceni întrajutor de neguţătorii înspăimântați de pungășiele
și de tâlhăriele Orailor de Curtea- Pechiă.
(9) Sălile de sus fură, probabil, reparate la 1773, căcă într'ânsele
începură primele negociaţiuni ale păcci, care avea să se subsems'a
neze la Cuciulk- Cainargi. „In curtea Domnâscă cea vechiă
„trătăluit muchelemâna până la velâtul 1773, luna Marte“, dice
Ienăchiţă Văcărescu 5.
Când Alexandru-Vodă Ipsilanti, unul din raril Fanarioţi, cari
Curtea,
în cursul Domnici se gândi și la Țâră, veni la Bucuresci,

Domnâscă nu mai era de locuit. El ședu întruă casă brâncovenâscă ca și Scarlat Ghica la 1766; der, alegând un loc frumos
pe colina vielor Miănăstirel Mihai-Vodă, la dâlul Spirei Doito-

ot Mihairul, puse la Marte 1775 să se zidâscă Curtea Domnescă
magaziă,
Vodă. Fotino o găsesce minunată; Sulzer spune că e ui
lucrul,
fără, stil, fără gust5). Atanasiii Comnen Ipsilanti lămuresce
Nicolae
lui
casele
adăugind că Alexandru-Vodă Ipsilanti a stat în
sfârșit
Brâncovenu, că a meeput palatul în Marte 1775, că La
de grajprin Novembre 1776, tot, afară de zidul înconjurător,
1) Zinerimea

Română,

Febr.

1897,

Oct. Lugoşianu:

2) Proprietatea d-lui Colonel Ghica.
3)

„Însemnări

Tes. de Alon. Istor., Îl, pag. 234, Istoria Impcraţilor

4) Istoria Daciei, UI, pag. 12.

5) Geschichte des transalpinăschen

Daciens, I, pag.

Otomani.

|

290—291.

din bătrâni“.

_
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duri și de

odăile

Seimenilor

și Albanesilor,

cară

aveati

să fiă

lângă ziduri și căn fine a, cheltuit 8300 de pungă cu clădirea».
Nicolae Vellara completă aceste amănunte, spunându-ne că
ispravnici stăruitori la clădirea acestui noii palat domnesc aii
fost Dumitrache Ghica, marele Ban, Nicolae Dudescu, marele
Vornic, și lon Medelnicerul Vellara2).

De la zidirea Curţer. Domnesei

de la Mihai-Vodă, cea dinăun-

trul Târgului primesce numele pe care l'a moștenit biserica de
astăgă, adică numele de Curtea- Vechiă.
|
(On timpul lui Nicolae-Vodiă, Caragea, la Mar 1783, Domnul
hătiresce că la Curtea Vechiă, în sala mare, va veni să ţină

Divan, Lunia

și Mereuria, iâr Vineria

va ţine

împreunare

de mu-

safiri 3).
|
a Caragea stă la Cotroceni, de unde. dedese pe Egumeni afară
din tâte odăile și din cele două kioskuri, pe cazi le clădise Alexandru-Vodă Ipsilanti. Domnul sta la Cotroceni, pentru că Curtea
Nouă arsese, cu vidță puţină, arsese, și era acum Curtea Arsă.
(9 La 1786, când Nicolae-Vodă Mavrogheni sosesce în Bucu:
rescl și vine la Biserica Domnâscă de la Curtea Vechiă, ruinele
triste ale acestui străvechiii palat bucurescân îl fac să salte de
mâniă în contra celor de mai "nainte stăpânitori. De aceia, a
doua qli chiar, el chiamă pe Mitropolit,
pe Lpiscopii, pe bogaţii
Egumeni ai mănăstirilor închinate și pe boieri, și le cere câte
30, 40, 30 şi 20 de pungi. de bani, fiă-căruia după putere, ca să
dregă casele domnesci, „că este și rușine a fi casele domnesci
„în, midlocul politiei dărâmate și surpate; şi nu are unde să ș6dă

„Măria

Sa.

Se

Da

4) Paralele. le-a luat Mavrogheni, dâr „casele domnescă tot ruină
aii rămas. Mai târdiui, Domnul părăsesce capitala; în locui,
în

Bucuresci vin, în 1790, Nemţii cu e6dă, ar principelui de

Coburg

și mal la urmă Rușii lui Suvarov. Uă mulțime de soldaţi
sunt
la ceaztir în Curtea Vechiă. Ce le pasă Nemţilor de acele
sfinte
și glori6se ruine. Incep cu iâmna să facă foc din Octobre;
se

aprinde și bruma de odăi locuibile cari mai remăseseră,
Boieril
din Divanul Țării protestă la baronul von Entzenberg,
și 11] râgă
1) Tă poză my

Gust

(Constantinopole,

1870), pag.

2) Soh)oh dtapbpuvy zompuărwy (Biblioteca
Dudescu, Vellara dice: ză zihovza ăpyâtov “păr.
3) V. A. Urechiă: Istoria Românilor,
4) Ibid., 1, pag. 529.

Statului),

I, pag. 290,

557.

studiate

!

de D.

C. Erbicânu.

De
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locuințele unde

se dea order cătanelor ca să păzâscă
artiraţi,

sunt incu-

căck, din pricina lor, sa aprins Scazmnul Domnici, adică Cur-

tea Vechiă,

și Sita Mitropoliă.

(Nemţii și Rușii plecă. Curtea Vechiă continuă a se. dărîma.
Mihai Suţul mare unde să mal ședă și se mută la Ședla de la
Sftul Sava, de unde dă afară pe dascăli și pe elevi». Moruzzi,
care'l urmâză, la 1798, șede la Cotroceni, unde ospeteză pe am-

Alexandru-Vodă

Moruzzi2).

basadorul Rusiei, Cutusov, și "1 dă s& privescă jocurile trupei de
comedianţi, conduși de Naunstreiter Mahicuz; tot aci, la Cotroceni, se

j6că și cărți din gros?) .
1) dnalele dcud. Române,

|

|

X, pag. 994.

2) Goleecţ. Academiei Române.
3) Heinrich

von Reimers:

Reise (Petersburg,

1803, irei voluue)

Î, pag.

125—130.
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Curtea Vechiă cade cu desăvârşire. Lumea de prin prejur
iea piâtră, cărămidă, lemne din clădirea, domnâscă, întoemal cum,—
si parva licet componere magnis, -—— Barberiniă și toți nepoţii de papi
luai din palatele și monumentele Romei republicane și imperia
le
piâtră și marmură ca să'ȘI facă locuinţele lor.
|
G-) La 17 Decembre 1793, Moruzzi dă pitac ispravnicului de
Curte
Manole, ca să fiă aspru pedepsit orl-oine ar mal lua lemne,
pietre,

cărămicii din clădirile Curţer-Vechi. EL constată că, prin pimniţe
,

prin beciuri, prin bolți,

udătură și putâre,

sunt

și slăbese

câte 50—60

bolțile;

de

car

arnăuțesci,

fac

și fac foc, și e primejdiă

târgului. El ordonă să nu mar fiă aci de câţ
Curtea de Cremenalion
și închis6rea zapeiilor domnescl).
Poporul ride de starea de păragine și părăsir
e în care Domnia a lăsat bătrâna, Curte Domnâscă, și atunci
cântecul:
Vai
Nu-i
Căi
Sus,

de
la
la
în

mine,
mine!
Vodă m Bucuresci
casele domnesci,

Unde ouă rațele
Unde

Q) La

fată vacele2).

1796, Craii de Curtea Vechiă reapare sub
numele

de Ora; de
Curtea Arsă, adică beciurile Curţer ot
Mihax-Vodă, în care se strînge
toți hoţii și toți vagabondii Bucuresc
ilor. Aceștia eraii și mal nu-

meroși de cât cei de odini6ră dela Curt
ea, Vechiă.
curescân

dice cu potrivâlă:
Pe
Te
Pe
Te

Cântecul bu-

la Curtea Vechiă
trăgeaii câinii d'uă ureche ;
la Curtea Nouă
trăgeau câinii d'amândou3),

PN

(U „Âncă din Decembre 1795,
Boierir divaniți întrebaseră
pe
Moruzzi, care a avut; stenahoria
șeclând la Cotroceni“, care
din
cele
două Curți Domnesci doresce
să fiă reparată, și 7] rOgă să le
răspundă ca ci să chibzuiâscă
de cu ierna strîngerea materialului
1) V. A. Urechiă: Istor. Româ
nilor, V. pag. 414,
2) Teodorescu G. Dem.: Poesi
i populare, pag 198,
3) Ibidem, pag. 192,
DR
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trebuitor reparărei. Moruzzi alege
pe cea de la Mihar-Vodă), care
se și repară pentru a arde icrăși
din noii, în secolul nostru, în
timpul lui Ion-Vodă Caragea.
Cu sfârșitul secolului XVIII,
la 1798, pe locurile unde fuseseră
altă dată grajdurile domnesci, la,
Curtea Vechiă, eraii locuri slobode. Dâmna lui Hangerliă închiri6ză pământul ca să se facă
prăvălii şi din venitul chirielor să

zidescă și să întreţină

Ovfanot-o-

"fiul ce voia să clădâscă în mahalaua Popa Radu, lângă biserica
lui Manea Brutarul2;
|

(D Cutremurul de la 14 Octobre 1802 dărîmă și ultimele zi„dum carni mal rămăseseră în pici6re. Nu se mar repară nimic,
afară de Puşcăriă care, pare-se, era ma! necesară de
cât Palatul vechilor Domni
al 'Ţărei... Ce ironiă!

Jupâniţă 'română

din secolul

XVIII 3).

pe

VI
in causa marilor căldurY ale Bucurescilor în timpul
vereă, Curtea Domnâscă era. fârte des părăsită în ulii
și August. Domnil pleeaii cu (tă curtea lov pe la moșiele ce
aveaii în -apropierea munţilor sii eșiaii afară din Bucuresci
unde-va mal la răcâre.
1) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, X, pag. 459.
2) Arhive: Condica Episcopiei Buzăului, V. şi cap.

Bâle,

Spitale, Doftori.

3) Colecţ. Academiei Române.
56730. — Jstoria Bucurescilor.
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Cea

mai

vechiă

villegintură domnâscă

de la 1507 a lui Mihnea-Vodă,
calde

ale verei se duce

ce

cunscem

fiul lui Vlad-VodăD,

care

este

în

cea

dilele

la Şiefănesci, pe podgoriă?).

In secolul XVI, Domni! se duceaii la moşiele lor bassarabesci;

în secolul următor, Matei Bassarab

locuia

de preferinţă

la Târgo-

viște și vera, și iârna. Brâncovenu avea Mogoş6Ia, Potlogii
ŞI Tătă-

ranil din Prahova3), pentru lunele căldurâse ale lui Iuliii și Aupust,

apol pe Septembre îl petrecea la, Viele domnesci de la Pitesci % de unde
nu- se întorcea de cât dând uă visită și nenumăratelor sele moșii
de peste Olt, la Brâncoveny, la Șerbănesci, etc. etc., și mult-iubiter

s6le mănăstiri a Huvezului. După ce reparase palatul
din Târgoviște, care din timpul luy Grigore Ghica rămăsese
pustii, Dâmna,
Domniţele și „Coconit Mărier S6lo« plecaii
din lunii la Târgovişte.
A
|

Vom vorbi ma! la vale de bogăţia și frumuseţea
artistică a
reședințelor de vâră ale lui Brâncovânu
5), și 'n deosebi de Mo-

goșoia și de Potlogi, pe caur călători,
observatori ca La Motraye,
le-a văclut și le-a descris.
S5 notăm aci numay foişărele vielor
de la Pitescl, pentru cari
Brâncovânu

cheltuia, câte 60000 de șindrilă ca
să le acopere

noi, ispravnie la acâstă. trâbă
lescu%. Brâncovânu era Domn

și pe t6te le morijia.

din

domnâscă fiind Radu Aga
GoiGrte gospodar; la tâte se gândia

Chiar când îl maziliră, la
trecerea Dunărei, în călătoria fatală spre
Constantinopole, el scrie lui
ŞtefanVodă Cantacuzino următOrea
scrisore ordonatre, de tonul
căreia
se plânge noul

Domn patriarhului Chrysanth
Nottara al Jerusalimului :
„Mi-a scris: să-i păzese
moșiele luy neschimbate,
casele lui
„necăleate, vitele lux neatinse,
grânele Pământului nemicșorate
„Vinurile acestui an să
;
se vîndă ca,

și mal "nainte ]a oboruri
și
„la târguri, și ?n cele-l-alte orașe
cu prețul cu care'l vindea Stră„lucirea Sa. Lucrurile
de ţesut
ale casei

să se pună

————

la un

loc ;

1) Cronicarul dice că Mih
nea fu fiul i lui Dracea
Arma şul din Mănesei
112) ; i€r hrisovul co citez
(lag. Ist., 1, par.
din Condica Tismane),
IL, pag. 167— 168,
deci frato cu Radu-cel-Mare,
îl ax ca fiul lu Vla
d-Vodă
2)
Lângă Pitesci, în cost
a Tsvoranilor,
3) dlag. Zstor., IL, pag.
139, 140, 141, 193,
4) Ilid., pag. 210 și 329,

Grecânu,

5) V. cap. Frumosele- Arte
la Bucuresci,
6)

Rev. Istorică a Arh, Rom
ânie ct:; Somile
i
Brân
â covenesei,i

pag.

j . .
600
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„brodăturile isprăvindu-se să se' pună la un loc st nu se pârdă,
„ci să se trămită după dânșir cu siouranță,.... Şi ne-am supărat
De.
După Brâncovânu, Domnul Fanariot care 'ȘI face casă de privelă și de răcorâlă cu foişor este Nicolae-Vodă Mavrocordat. Acesta
face Foișorul de lângă biserica zidită de Dâmna sa. Acest foișor
a dat numele mahalalei, care de atunci s'a numit a Foișorului2),
și & mal dat nascere și legendei care spune că, do la Biserică și
de la casa de privâlă, Nicolae-Vodă Mavrocordat făcuse pe stâlpi
un fel de gang acoperit, care mergea până la M-tirea, Văcărescilor,
cea de dânsul zidită.
Alexandru-Vodă Ipsilanti a făcut două. kioskuri: unul la Herăstrăă, construit după moda tureâscă3) și altul la Cotvocenie).
Bucurescenil le visitaii pe amândouă în plimbare, cum visitaii și
„kioskul făcut de Mitropolitul Filaret II pe lângă eleșteul lui Şerban-Vodă, — kiosk pe care, mai târdii,
Mitropolitul Dosithie

„Filitis

îl împodobi

cu

colonete

de tâtă

frumusețea.

Domna lut Alexandru- Vodă Ipsilanti, uă natură, pare-se,
poetică și langurâsă, se simţia mal mult atrasă, de păduricea și
cleșteul de la Sftul Elefterie, unde adeseori sta ore întregi n6ptea

“ca să meditezes).

“

|

In fine, un kiosk care zugrăvesce bine pe cel care La făcut,
e kioskul pe care Nicolae-Vodă Mavrogheni porunci st il facă
în Târgul" Moșilor pentru: Domniă, „ca acolo mergând Și cercetând
„cum bate târgul şi cum se fac vândările, să sciă Domnul pe cine
„Să laude și pe cine s& pedepsâscă9“.
Un alt kiosk făcut tot de Mavrogheni este cel de la, Biserica
lui, de la Isvorul Tămăduirei. Ion Ghica dice”:
|
(8) „După prânz, răsturnat înt'uă calâșcă poleită, trasă de patru
„cerbi cu ernele de aur, Mavrogheni eșia la preumblare încon:

„jurat de ciohodasi cu fuste albe și cu

ișlice rotunde

de samur

„pe cap, de arnăuţi şi de soitarii. cu căciuli lungi de postav
„pestriţ, împodobite cu e6de de vulpi și cu clopoței care jucati
„chiocecurile pe lângă trăsura domnâscă, se strîmbati la trecători
1)

Colecţ. D. . Olinescu.

Documente

copiate

din

biblioteca Patriareatului

stantinopole.
2) V. eap. Dfahalalele şi cap. Bisericele,
3) Sulzer: Geschichte des transalpinischen Ducien, I, pag.

4) Sestini:

5) Sulzer.

299,

Viaggi, ete. (Firenze, 1815), pag. 5—7.

6) V. A. Urechiă: Istor. Românilor,
7) Ion Ghica: Convorbiri Economice

ILL, pag. 30.
(Bucuresci, 1879), pag.

d59, 600.

de

la Con-
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„Și îinsultaii femeile

„fel de

cu vorbe

și :cu gesturi nerușinate.

alaiit mergea Mavrogheni

de

'și bea

— a

ast-

cafâua și ciubucul

:
.
"ămăduir
aîn
„lângă havuzul din frumosul kiosk
de la Isvorul
Tămăduirel,
„Sunetul surlelor și tobelor, al meterhanelei și tumbelechru„rilor“.
|
|
o

Ast-fel se răcoriaii, după chipul și firea, fiăcăruia, Domnil tim-

purilor

trecute, în lunile

de

căldură

tropicală

ale

Bucurescilor.

VII
i-acum, pentru a termina
Domnesci,

g

să

dăm

acest studii

ceva

domnesci.

amănunte

asupra

Curţilor

și-asupra

bisericelor

|

E mal presus de ori-ce îndoislă că atunci, când
de un Bassarabă Gre-care, Alexandru, Mircea sâi un altul,
se elădi castelul,

care avea să devină

Cetatea Dâmboviţei,

care Cronicarii și documentele
sus a Curţei Domnesci.
|

o vor

fu zidită și biserica pe

numi

mar

târgliii Biserica de

De la descălicătârea Bucurescilor și până
la Mircea Ciobanul,
adică anume până la anul 1546, nimeni
și nimie nu ne mar vorbese de biserica Curţei Domnesci.
Ia, acestă dată, Şincai» ne
3

spune, după Anonimul românesc
și după Engel, că Mircea a făcut uă biserică şi că, 'ntr'acestă
biserică, adauge el, la 1558, dup
ă
Breviariul Cronologic, sunt zugrăv
iți trei Domni cu numele de
Mircea. După cum am dis și
n prima parte a acestul stud
ii, un
Mircea, din cei trer ar pute
fi Mircea-cel-Bătrân, cela
ce ar corobora credința acelora cari
susțin că Mircea ar f zidi
t
castelul
SGii Cetatea Dâmboviţer; al
doilea ar fi, forte firesce, pre
noitorul
bisericel, adică, Mircea
Ciobanul; iâ al treilea
"vre-un frate de
Domn, p6te fratele lui
Pătrașeu-cel-Bun, dacă
ar
fi să credem încureata inscripțiune ce
se află All la biserica Curţ
ei- Vechi, — frate
de Domn care ar îi făcut
cine

scie ce danii sâii mari vep
bisericel, pentru ca Și cl
araţiuni
să „aibă dreptul să fi
trecut printre
ctitorii de căpeteniă ax bise
ricer.
Scim căi în biserica Curţ,
er Domnesc! a iost
st îngr
în. opat
Se
la 1558
1) Cronica, sub anno,
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Pătrașcu-cel-Bun, și la, 1559 Mircea- Vodă Ciobanul, unul din ctitorii - biserice! D,
|
Bongars, care visiteză Bucurescii în Mar 1585, ne spune că
biserica Curţer Domnesci, ca și mănăstirile pe cark din nefericire
nu le numesce, erai de. piciră și eraii frumâse2. Mar târdii, la,
Septembre 1585, aflăm din raportul lui Marco Venier, bailul -Veneţier de la, Constantinopole, către Doge, că la „Bucresit, adică.
la Bucuresci, două biserici și Palatul principelui ai scăpat de
foc). Una dintr'aceste două biserici fu de sigur Biserica, „Domn6scă, de vreme ce era lângă Palat, şi Palatul nu arsese.
Tradiţiunea spune că, la seara, acestel biserică, în secolul
XVI și 'n secolul: XVII, când. se ungeaii Domnil, se tăiaii dor:
berbeci și 'n sângele lor călcaii, eșind din biserică, după ungere,
Domnii, pentru ca st [iă viteză și răsboinicI+).
Dâcă de la Mircea Ciobanul și până la 1631 ai may reparat
sâii nu Biserica Curţei Domnii cari se urmară pe tronul din Bucurescă, noi nu scim. Scim ânsă că Leon-!
|
Vodă

o numesce

Sfinta biserică cea mare

din

Scaunul Bucurescilor, în hrisovul solemn ce
dete pentru isgonirea Grecilor din Ţeră5).
In timpul lui Matei Bassarab Biserica,
Domnâscă continuă a fi tot una; are hramul Blagoveșteniei și preoții ei sunt cu

multe venituri. Ait vad de mâră pe Dâmboviță despre baid și despre ostrov. Baia,
vechia, baiă a Mitropoliei era de la biserica Domniței Bălaşa puţin mai la vale. Pecetea judeţului Bucurescân6,
Ceia ce Matei Bassarab numesce ostrov,
no nu cunscem.-Mâra li-o dăruise Radu-Vodă Mihnea la întâia
sa Domniă. Alexandru-Vodă Iliași l-o luase fără nici uă dr eptate
și o dedese călugărilor de la Plumbuita. La a doua. a sa domniă:
(1620— 1623), Radu -Vodă Mihnea li-o dă îndărăt și cumpără pentru
călugării. Plumbuitei m6ră la Golesca. In timpul lui AlexandruVodă Coconul (1628-1627), Egumenul Grigorie de la M-tirea
1) Dag. Bt, LI, pag. 180 şi 182.
2) Hurmuzake: Doc., XI, pag. 190—19%2.

.

3) Dbid., UL, pag. 487.
4) Preotul Gr. Muscel6nu: Jfonumentele Străbunilor, (Bucuresci, 1873), pag. 67.
5) 2fag, Jstor., I, pag. 123.

6) Arhive: M-tirea Radu-Vodă,
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Radu-Vodă răpesce mâra, preoților de la Biserica Domneâscă, și
acestora, li-e frică măcar să crîonâscă. Când Matei-Bassarab
se
suie pe tron, Popa Borcea, Eclisiarhul de la: Biserica, Domnâs
că,
și Ancă dol popi vin la Divan, în faţa Domnului, Mitropolitului
Teofil și boierilor Țăre, și deschid judecată în contra lgume
nului

Ignatie de la, Radu-Vodă. Preoţir ati marturi 20 de „negustori
bu-

curesceni și 20 de preoţi de la alte biserici ale Capitalei.
Fu un
mare proces. Preoţii de la Biserica Domnescă rămase
ră „de judecată“ pe prâ-puternicul Egumen Şi reintrară în stăpâni
rea mârei
de la Baiăn).
De mat "nainte de Matei Bassarab sâti după dânsul,
biserica,
Curţei Domnesc! mal avea ui moră pe Dâmboviţă,
din sus de Curtea Domndscă, împotriva Viei celei vechi. In timpul
lui Duca-Vodă,

la 1678, acâstă moră cu două râte, făcând înccătură
grădiner dom-

nescă din Livedea Gospod, Domnul hotăiresce
s'o taiă și, pentru
a despăgubi pe preoți, cărora le lua un însemn
at venit, le dă,

prin hrisov întărit în Divanul cel mare,

la viele din d6lul Bucurescilor2)
Acum însă nu mai era.uă singură

venitul vinăriciului de

|
|
biserică în Curtea

Domn6scă. Grigore-Vodă Ghica, în prima domniă
(1660—1664) scii
într'a doua domnii (1672—1674) zidise uă
a doua biserică lângă
Pușcăriă, biserică pe care Cronicariy și
documentele o numesc

Biserica

de jos a Curţei Dommnesci.

Grecânu dice: „Măria Sa Domnul a
zidit turnul Visericei despre
»Domna, care mai "nainte de Grigore-Vodă,
Ghica, făcută era, numaă
„așa boltită

1) Academiă : Fondul mitropolit
an. Condica Mitropolici
2) V. A. Urechiă: Istoria Românilor,
II, pag. 57—58.
3) dag. Lt., UI, pag. 151.
i

4) Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag,
248249,

Bucuresci,

N 0. II, pag. 2.

-.y

; i6r Măria Sa I-a tăcut turnul și tinda,

bisericer și fru„ „musețând biserica, și cu tâmple,
și cu zugrăvituri, și cu alte ai
„împodobit-o 3*.
.
.
Prin urmare, de la Grigore-Vodă
Ghica asi fost în Curtea
Domnâscă, două biserioi:.
cea de sus cu“ hramul Buner-V estiri,
şi
cea de jos cu hramul Sftului I6n Botezătorul.
|
In timpul Brâncovenului, se ice
preoții de la Visericele domnesci, adică de la, amândouă, și
ni se spune că nu ai voiă să
may
c6ră cu discul, ci, în locul acestul
câștig cam înjosit, să aibă a
lua pe fiă-care an din vama Târgulu
i Bucuresci câte taleri 100,
adică 50 la Sftul Gheorghe și 50
la Sftul Dumitru 4),
|
DI
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In bisericele domnesci se fac t6te slujbele solemne; aci predică, în fața Domnului, românesce sii grecesce, oratorii Domniei ;
aci cântă, protopsalții cer vestiți și se fac nunțile şi pogribaniele,

și

se

prăznuese

sărbătorile cele

mauri. Preoţii

de la bisericele

domnesci sunt cei mai cu vâdă în preoțimea bucurescână a secolului XVII, mai cu sâmă în vremea Brâncovânului.
Indată după suirea sa pe tron, Ştefan-Vodă Cantacuzino s'apucă să repare biserica cea vechiă a Curţei, adică Biserica de
sus. II face ușa de piâtră mal mare, căci până la cl fusese mică.
și strîmtă, o împodobesce pe dinăuntru și pe din afară, aduce
ie6ne frumâse și săvârșesce acestă prenoire a bisericei celei mar
vechi a Bucurescilor la 20 August al anului 17150).
In timpul lui Nicolae-Vodă Mavrocordat; se vede că Biserica,
de sus, cea mare, era 'n reparațiune sâii închisă, din ce causă
nu scim; nunta lui Beizade Constantin cu fata lui Radu Spătarul

Cantacuzino, frate cu Ştefan-Vodă,

se făcu în Biserica Domnâscă

de jos, de către Chrysanth, patriarhul Jerusalimului, și tot în Biserica de jos slujesce același Chrysanth la un Sftul Nicolae cu
patriarhală pompă și mare alaiti2).
La 1775 sunt trei biserici domnesci în capitală, căci se mal
adauge și biserica de la Curtea Domnâscă de la Mihai-Vodă, cu
hramul Sftex Ecaterina3).

1) Inscripţia bisericei.
2) Istoria loldo-României (Bucuresci, 1837), pag. 895 şi 39,
3) V. A. Urechiă: Istoria Rom., Il, pag. 57 şi 58. — Să adăugem şi cele ce spunea prin
tradițiune orală regretatul nostru I. Brezoianu (Vechile Instituţiuni ale României, Bucuresci,
1882, pag. 71): Ruinele palatului domnesc craii tocmai pe pământul din strada S6relui, ocu-.
pat aqi de clădirile d-lui Pencovici, ir ale paraclisului, ai cărul păreți erai încă în picidre
în 1825, păstrând figurile Coconilor şi Domniţelor po dânsele, se coprindeaii în curtea caselor
cu N-rul 2 din strada S6relui, d'a stânga porţilor acestor case.

Vulturul Brâncovânului s,
...

Em
C
a I

1) Arhive: M-tirea Rad
u-Vodă,

hrisovul

Cantacuzinilor,

dat de

Brâncovânu

la 1692.

VI

MITROPOLIA

56730. — storia Bucurescilor,

BUCURESCENĂ
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Lei o

je enalta colină, coprinsă în secolul XVI între drumul
Giurgiului la stânga, uitându-ne spre Apus, și între
drumul Mehedinţilor la drepta, la mi6gă-di de Curtea„
Domnâscă şi de Târgul-din-năuntru, se aflaii vii domnesci
și locuri domnesci până la jumătatea, secolului XVII, până după 1630.
La polele colinei, spre Răsărit, erai, la acâstă dată, casele,
locurile și grădinele Brâncovenilor la stânga, iâr la drâpta eraii
locurile Mănăstirei lui Pană Vistierul. .
|
|
Spre migdă-nbpte, la pâlele colinei, era mahalaua Calicilor,
de la Crucea Dâmnei Mircidiei înainte; spre apus, locuri întinse,
bălți, ogrădi, bordeie și colibe de Ţigani domnescl.
|
Spre miGelă-di, de la pâlele colinei, maY'nainte, era Heleşteal
lui Şerban- Vodă, peste care,
Capul Troianului străvechi

care am

vorbit maY'nainte2).

1) Podbă

de la stâlpul de pictră al Armenaului, se'nălța,
al Bucurescilor,. acel vallun roman, de

i

din Curte Românescă de Incăţitura Duminicilor. V. Bibliografia d-lor Bianu şi

|
pag. 137.
2) V. cap. Bucurescit. până la 1500, unde esto ocolnica
cap. Patriarh), Alitropoliţi, . . . Greci la Bucuresci.
Iodos,

Mitropoliei din

1663,

precum

şi
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„Pe acâstă colină înaltă, frumâsă și puternică, se hotări
, după
1654, Constandin-Vodă Şerban», fiul lui Radu-Vodă
Șerban și al

unei preotese, împreună

cu Bălașa-Dâmna,

soţia

sa,

să

zidâscă

mănăstire mare și'mpodobită, bogat-înzestrată și cu multe
turnuri.
a
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și pe Gheorghe

1) Domnesco

între 1654—1658. -

Radu
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MMA7
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Şerban.

ispravniciax

Logofătul

din

clădirey pentru
vechia

Sufariul din Târgoviște2).

2) Mag. Istor., vol, IV, pag.
336.— Cf, Şincai:
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Mitropolia bucureseână

înainte de 1850.

La

L-a
A
Lucrările
începurăx mergând
încet, căci mari eraii cheltuelile.
1657, când veniră peniru prima ră în Bucuresci Patriarhul

Macarius

și diaconul

era încă

isprăvită.

săi, Paul din Aleppo,

Pe din afară

marea Mănăstire nu

6nsă și după proporţiunile

ce

149

avea în raport cu cele-l-alte biserici bucurescene

serica lui Constantin-Vodă

de la 1654,

bi-

Şerban se vedea că are să fii mănă-

stire mărâță și strălucită. Avea, patru turnuri, uă tindă largă, ziduri puternică și un acoperămînt, uă învelitore de plumb, care
escită întrâga admirațiune a lui Paul din Aleppo. Invelitârea în
greutate trece, ne spune el, peste 40.000 de oca de plumb. Inăuntru, biserica aducea, cu cea de la Curtea-de-Argeşi; avea 12 stâlpi
din bucăţi rotunde de piâtră: erai 12 după numărul celor 12 apostoli.
Patriarhul Macarius şi clerul bucurescân, în corpore, o visitară și, după rugăciunea Domnului, Patriarhul o stropi cu apă
sfântă
, numai atât, căci nu era târnosită!).
— dâr

Ca toți Domni de maYnainte, ca N6goe Bassarab și PetruVodă, Cercel în secolul XVI, şi ca Mater-Vodă Bassarab cu
CÂțI-

va anl înainte, tot ast-fel și ultimul Bassarab bărbat, Coustanti
n-

Vodă Șerban, se înamoră întru atât de mănăstirea
sa, în cât, înainte de a fi sfinţită, el în dede moșii și bogății
cazi o ridicară
pe deasupra celor mal multe din bisericele și
mănăstirele Bucurescilor. Le vom ved& mai la vale.

Incep ânsă „rtutăţile“, adică, răsboiele, revolta lui
Constandin

în contra 'Tureilor,

retragerea

lui la Târgoviște,

apol la Câmpu-

lung 2, numirea lui Mihnea 1113, intrarea 'Tureilor
și Tătarilor în
totă țra și 'n Bucuresci. Mănăstirea, era aprâpe
gata și se scia
cum că ziditorul el hotărîse să pună hram pe
împărații şi de-o .
potrivă, cu apostolii sfinții Constantin şi Elen
a,
CL Mihnea, III profită de un moment de
linisce, înainte de a fi
destituit, și târnosesce biserica, în anul 1658,
în Duminica Tuturor-

Sfinților, faţă fiind Mitropolitul 'Țărei, Ştef
an I, episcopii Rîmnicului. și Buzăului, toți egumeni! marilor
mănăstiri bucurescene
și muntenesci, tot clirosul bucurescân și
Patriarhul Macarie al

Antiohiei.

|

i

(E) Marele Postelnie orândui tâte cele de
cuviință, și fu o mare
serbăt6re sfinţirea mănăstirer lui Constand
in-Vodă Şerban. Toţi
Bucurescenil erai pe colina mănăstirei,
când Patriarhul veni în
„Procesiune cu mâștele sfinte de la Mănă
stirea lui Pană Vistieaul
(Sita Ecaterina) și, făcând ocolul noue
r biserică, cu rugăciuny și
cântări int ă în biser
ică.

Sfinţirea

altarului,

1) The Travels of Macarius, Patriarch
of Antioch
vol. IV, pag. 336. ”
o

2) V.-cap.

Curtea Domnescă.

3) Domnosce

între

1658—1659.

ote. » Pag.

spălarea, pristolului,

375

şi

876. —

Cr, Mag.

Ist.,

-
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lipirea chipurilor celor patru evangelişti la cele patru colțuri ale
mesei sfinte de însuși Domnul Ţărei se urmară cu împărătescă
pompă. De altmintrely, şi-atunci, ca și. 'n vremurile nâstre, când
slujba ortodoxă se face bine și cu rost de către arhierei sâi chiar
de către preoți, ea își are frumuseți şi momente impunătârre, mult
mal numerâse de cât slujba bisericel Apusului.
2) Fu și un incident. Când Mihnea-Vodă lipra chipurile evangeliștilor pe colțurile mesei sfinte, în trebuia, monede, — pentru
ce nu sciii. Protopopil cari "|
ajutaii, îi dederă una egiptână—
probabil turcâscă; Mihnea o
refusă și certând pe Vistierul
săi, îl ceru una angurescă, de
vreme ce Ungurii sunt creștini,

nu păgâni ca Turcii.

adi

Arte ate

și

pe
rare

Paul din Aleppo admiră îndemânarea și destoinicia Domnului când fu să facă, împreună
cu Patriarhul, crucile pe sus
prin altar. Sar fi credut că nu

făcuse

„pe

Sfţii Constantin si Elena din paraclisul Episcopiei Rimnicului >). |

cât asta tâtă vița

lui. Şi "m timpul
rea,

ă

de

când târnosi-

se petrecea înăuntru, afară

colină era mare

mare:

petrecere.

veseliă

Ostaşil

și

Dom-

„niel se veselia împreună cu
poporul Bucurescilor, căci un noii locaș se ridica Domnului în
orașul lui Bucur2).
S'ar crede că lumea de atunci, din 1658, prevedea cu ochii
inimei că destinele acestei nouă biserici aveai să fii, în istoria
Bucurescilor și 'n istoria tuturor Românilor, mal frumâse și mal

olori6se de cât ale tuturor bisericelor și mănăstirilor române, și
chiar de cât ale falnicei Mitropolil a bătrânei Târgoviște.

tesce

1) Colecţ. d-lui Gr. N. Manu. — Vechiă pictură bizantină care, prin rigiditatea ci, reaminmosaicurile de la San-Viiale din Ravenna.
2) Travels, ale lui Paul din Aleppo, pag. 403 şi 404.
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i

-

II
Q)

unanim,

ntradevăr,

îndată

după

târnosirea

că, Mănăstirea lui Con-

standin-Vodă Şerban, cu hramul Sfinţilor Impărați Constantin și Elena, printr'un fel de consimţimânt tacit der

fu hotărită să fii Mitropolia 'Țărer.

|

E probabil că cu gândul acesta o urzise mare și frumosă,
Constandin-Vodă Şerban, și e sigur că Mitropolitul Ştefan I '1 îndemnase fârte la acâsta. De când Bucurescii deveniseră singura,
capitală oficială a Ţărey şi de când era primejdios fârte pentru
Domni să mal stea la Târgoviște, Mitrop oliții Ungro-Vlahici n'aveati
unde să ședă la Bucuresci, căci nu era biserică mitropolitană.
Multă vreme sluji de Mitropolii bucureseenă biserica luy Nedelcu
Vornicul Bălăcânu, adică Sft. Gheorghe-Vechii »).
Mai târgiii, când Radu-Vodă Mihnea, și fiul săi Alexandru

Coconul rezidiră mănăstirea bunicului lor Alexandru-Vodă Mircea,
adică, Sita Troiță din jos de orașul Bucuresci, și o făcură mărâță,

și frumâsă, ei, adică Radu-Vodă și Alexandru-Vodă Coconul,
aveati
de gând să o hotărâscă de Mitropoliă, bucurescână2.
IE
De ce acâstă hotărîre nu fu adusă la îndeplinire, nu
scim.
Ori-cum ar fi, nici Sftul Gheorghe-Vechii, nici Radu-Vo
dă
nu rămaseră mitropoliă bucureseână. Mitropolitul sta
la Bucuresci,
primia în dar de la Domniă și de la Bucuresceni
locuri, case,
grădini și prăvălir, dâr biserică nu avea. Așa buniră,
Mitropolitul Grigore 13) primesce de la Alexandru-Vodă
Iiaşia) moșia
care se întinde din susul orașului Bucuresci,
pe apa Dâmboviţei
la M6ra Mitropoliei (M6ra Vlădichin) şi până
în jos, la, livedea

Donmâscă,

și pe din sus cu moșia Mănăstirei Sftului Sava
(Gro-

zăvescil) 5).
- Mănăstirea lui Constandin-Vodă,
pentru a fi Mitropoliă.

Șerban

fu

deci

binevenită

Mitropolitul Ştefan I, care a păstorit ântâiul
de pe colina Mitropolici turma

euvîntătâre a Ungro-Vlahiet și a Plaiurilor
, şi, cu
duhul, pe aceia a Kesarier și Capadocioi,
al căror episcop era în
1) V. cap. Bisericele. — Cf. Lesviodax:
Istoria Visericescă (Bucuresci,
2) V. cap. Dlănăstirea Radu- Vodă,
3) Păstoresce între

1629—1637,

4) Domnesce între 1615 —1618 şi 1697-—1629
,
_5) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei.

1845),

pag. 403
ii
”
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partibus înfidelium, — Mitropolitul Ştefan I a lucrat ca mănăstirea Iul
Constandin-Vodă

Şerban

să devină

capul şi muma bisericelor ro-

mâne»).

„Semnul

|

carele iaste dat de la Dumnezăii,

pre Sfinţilor Mitropuoliţi ai Țârei

Ungrovlahiei“ 2).

Fundatorul nouci mănăstiri nu hotărise astfel de la început,
ci, ca toți ziditorii de mănăstiri din Bucuresci și d'aiurea, pusese
Egumen îndată ce începuse zidirea.
|
Primul Egumen, și pâteși ultimul ce avu viitrea Mitropoliă,
fu Egumenul

Nikifor,

pe

care

'| cundscem

din domnescul

hrisov al

lui Antonie-Vodă de la Popescy, din lanuariii 1672, dat în Bucurescă, pentru locurile și moșiele Mitropoliei3).
|
Dintwacest hrișov reiese că Egumenul Nikifor era un om de-

votat lui Constandin-Vodă Șerban;

că tocmai

dintracâstă

causă

avusese, după mazilirea Domnului săi, mult necaz și multă nevoiă, despre Mihnea-Vodă pentru Constandin-Vodă; că fugise din

țeră, între'alte țări străine, luând cu dânsul și hrisovele nouei mă1) Păstoresce între 1018—1668.
2) Din cartea Distirio, tipărită
Hodoș,

pag. 178 şi 179.
3) Arhive: Condica

la Târgovişte, la

No. 2 a Mitropoliei

56730. — Jstoria Bucurescilo

şi Condica

1651.
No.

V. Bibliografia
4 Slam-Rimnic,

d-lor Bianu
pag. 9.

19

și
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năstiry; că le prerduse pe acolo

și că Antonie-Vodă

trebuise să

le prenoi6scă.
|
|
|
Inainte ânsă de Antonie-Vodă, în timpul lul Radu-Vodă Leon 1)

și pote „chiar și: ?n timpul celor doul Ghiculesci2), noua mănăstire

aţițase pizma, egumenilor

de la mănăstirile cele-l-alte ale Bucures.

cilor, și 'n deosebi a bogatului și lacomului Egumen de la,
Mănăstirea lui Pană Vistierul. Acest Egumen pretindea că
colina,
pe care Constandin-Vodă Şerban zidise frumâsa lui mănăstire,
nu

fusese proprietate

domnâscă,

năstirer Sfter Ecaterina,

ci era daniă

adică Mănăstirei

și deci proprietate Mă-

lu Pană

Vistierul,

Și

cerea loumenul, împreună cu Anania, episcopul
de la Muntele
Sinai, de care atârna Mănăstirea, lui Pană,
cerea ca biserica,
colina și moșiele date bisevice să fiă ale
mănăstirei lux. Am

arătat peripeţiele procesului dintre [Egumenul'
de la Mănăstirea
lul Pană și Mitropolitul Teodosie 13 întrun
alt capitol al acester
luerăui.

|

|

Da

ÎN

La 20 Mai 1668 fusese ales ca cel d'ântâiii
mitropolit în noua
Mitropolie, "Teodosie, Egumenul de la,
Argeș, și n Lunii dintr'același an începe procesul. Cererea, Egumenului
fu respinsă de
„tot Divanul ţărer la 4 uniti 166$,
sub domnia, şi cu învoi6la, lut “ Radu-Vodă Leon.
Greci Egumeni

de

la Miănistirea

Stei

'Troiţe,

|

adică

de la
și de la Mănăstirea lui Pană Vistierul
nu!'l iertară pe
Teodosie pentru românâsca luy cerb
iciă. Egumenul Dionisie de la
„Radu-Vodă băgă atâtea, intrigi și „mus
afirnice marghiolii“ în urechiele

Radu-Vodă,

lui Grigore-Vodă

Ghica,

în cât acesta, caterisi

pe Teodosie la, 1673.
Dionisie e ales în locu-l, dâr mâr
e îndată, și Domnul aduce pe
Varlaam de la Rîmnic care păstor
esce până la 1679, când ȘerbanVodă

Cantacuzino reinstaleză pe
Teodosie 4),
|
„
..
Șin prima luy păstoriă de la
1668 până la 1673, și'ntr'a doua
,
care luse may lungă, căci merse
de la 1679 până la 1709, Teodosie ], Mitropolitul Ungro-Vlahie
i, cu ajutorul Domnilor, și
mal cu
Semă cu ajutorul Luk Șerban-Vodă
Cantacuzino și Constandin-Vodă
Brâncovânu, mări avutul Mit
ropoliei, întări hris6vele ce ave
a, uni
între 1064—1669,

.

.
Ghica 1659—1660 și Grigore
Ghica 1660—1664.
după

a

1) Domnesce

2) Gheorghe

|

3) Urmeză
Ștefan I; e caterisit între
anii 1673 şi 1679 şi e read
Şerban-Vodă Cantacuzino,
us în Scaun do
cu cate, pare-se, era rudă.
Cf, Șincai: Cronica, sub
4) Biserica Ortodoză Româ
annis,
nă, 18S0—1831, Ditropolia
Ungro- Vlahiei, studii de
Ghenadie Enăcânul, pag.
Arhiereul
32. Teodosie e primul care
a rostit simbolul credinței
mânscă, (Din Condica de Chiro
în limba ro-

n n

aie

tonit a Mitropoliţilor Ungro-Vl
ahiei).
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averea Mitropoliei târgoviscene cu averea nouel Mitropolik din Bucuresci şi făcu astfel că, în pragul secolului XVIII, două erai
cele mal bogate mănăstiri ale Tăril-Românesei: Mitropolia bucures-

„c6nă şi mănăstirea. Radu-Vodă.

III
m
(>

ntr'adevăr, îndată cer pusese temelia sus pe colină, Con-

standin-Vodă Şerban

dedese mănăstirii sele următorele

sate și moșii: Frăsinetul, Obilescii, Bălenii, Crăsanil,
Cucuiaţii, Braniștea, Fotescii, Schiaul, Runcu, Loloiescii și Tegea- |
ni, — moșii și sate ce avea, unele de la părintele lui, din averea
„ bașarabâscă, altele de când fusese serdar mare și pe urmă Domn).
- La 1726, Aprile în 20, Nicolae-Vodă Mavrocordat întăresce

- Mitropoliei stăpânire pe următârele alte sate și moșii: Călcescil,

Belciugatul, Bălăriele, Stoenescii, Măţăul2), Glubavul, Porumbreanii, Rota, Gratia, Câmpșorul, Copăceni, Comănescil, Gruianiy,
Nucșra, Ciolanul, Blazenul, Puţinteii, Mangu, Șovărescil, Bră-

|

motarul, Frasinul și Mărzăneșcil.

(D S& mal adăugem şi frumâsa moșiă Anin6sa, a mănăstirel cu
acelaşi nume, lăsate Mitropoliei și moșia, și mănăstirea de monahul
Teodosie, pe mireniă Tudoran clucerul ot Anin6sa, care „lăsând

„cinstea și boleria de a sa bună-voiă, sa împodobit cu cinul că"„lugăresc făcându-se frate cetel ângeresci“. Acest Teodosie monahul

a crescut la Anin6sa

al Ungro-Vlahiei3.

. .

de mic

copil pe

Mitropolitul

-

a

Daniil

E

(D Şi acestă, avere cresee atât de mult în cât, la Oetobre 1187,

în timpul păstoriei Mitropolitului Cosma, 12, Mitropolia avea ana -

sută-două-deci-şi-dout de moșii în Ilfov, Dâmboviţa, Vlașca, Sud Saac,
Prahova,
pe lângă
și lăsate
“Grigorie
1)
2)
3)
- 4)

Ialomiţa, Teleorman, Mușcel, Argeși, Olt, Mehedinţi, ete.
cari 122 de moșii să mai adăugem încă 12 cumpărate
Mitropoliei de predecesorul lui Cosma I, de Mitropolitul
|
|
II5).

rhive: Cond. No. 2 a Mitropoliei. Hrisovul lui Antonie-Vodă, mai sus citat.
Pentru istoricul sat al Calicilor câmpulungeni Măţdul, V. cap. Podul Calicilor.
1720.
Arhive: Condica No, XI. Anindsa, pag. 192 şi următ. Ilotirnicia boierilor din
II.
Filaret
urmeză
șil
II
Grigorie
luk
Urmâză
1787—1792.
între
Păstoresce

5) Păstoresce între 17100—1787.'

e

.
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+

(;S5 adaugem după acei
. catagrafiă
ași
din Octobre 1787, pe
care o certifică și documentele fondului metropolitan de la Academiă, ana sută-patru-deci-şi-nout de locuri, case, prăvălii, pivnițe
în Bucuresci. Aceste 149 de proprietăți bucurescene se aflaii în.
mahalaua de la Micşunescu, de la Stolnicâsa Safta D, de la Maxim
Cupeţul2, Dimprejurul Băiei3, în Târgul-din-Năuntru%, de pe
lângă paharnicul Canella,5), de la metohul Cernichil9), de la Pușcăriă în sus?), de la Livedea, Văcărescului%, din Mahalaua Ver-

gului9, de la Blejoianeao).

(c
SB-mal adaugem opt vil man în d6lul
podgoria. Pitescilor și'n podgoria din Sud-Saae;
una lângă Sftul Elefterie, mâra V lădichiy, pe

de la 1629.

a

d) Şi max avea Mitropolia două-deci de

Aa
Bucurescilor, în
patuu mori mari;
care o stăpânia

schituri cu

moșidrele,

casele, orădinele și viile lor), afară din Bucurescr.
In Bucuresci |
avea schitul Sftul Spiridon; biserica Sftul Elefterie;
Schitul Hagi-.
Dimer; Schitul din delul Bucurescilor ce se numia
Băybătescul şi
este făcut la 1764 de Mitropolitul Grigorie
II; Mănăstirea Toţi
Sfinţii, adică Antimul; biserica Lucaci, ce este
făcută de Mitopolitul

Ștefan 12), biserica Vergului,

II:3); biserica

ce este făcută de Mitropolitul Daniil

Sftul Nicolae din Șelari;

biserica Popa

Hierea;

serica Situl Ştefan din Calea Călăraşilor
și câte altele).

bi-

(4 Admirăm astă la Paris Comâra
bisericei catedrale Notre- |
Dihe; la Saint-Denis pe aceia a basilicer
unde șe mgropaii Regii:
Franciei; la Colonia, pe aceia a Domului;
la Viena și la Miinchen. atâtea și atâtea bogății de biserici.
GO D6că Mitropolia bucureseână, ar Ii
păstrat tâte evangheliele,
mitvele, cârjele, sacosurile, stiharile,
omoforele, epitrabilele, ruI) Na

seim

unde

locuiati Micşunescu

şi Stolnicâsa

Safla.
2) Pe Strada Colţei şi'n Mârgelari.
V. cap. Bisericele, biserica Situl Eleft
erie.
3) Adi, ZIalele.
4) Piaţeta din Capul Lipscanilo
r şi Strada Bărăţiei, pe uliţa
„unde se frânge fierul“,
5) In mahalaua Popescului, calea
Văcăresci, de la Spitalul Xeno
erat înainte. .
6) Intre Sfinţi și Negustor
E
7) Capul Calea Moșilor, pe
la Sftul Gheorghe-Vechiii,
8) Podul Mogoşsiei, pe la
Ateneul Român.

9)

Calea

Călăraşilor,

po

la Strada

Mircea-Vodă.

10) Intre stradele Mireea-Vodă
și Lucaci. V. cap. Mahalalele
, mahalaua Lucaci.
11) Buciumul, din 1563, Mar
8. Catagrafia Mitropoliei
din Octobre 1787.
12) Păstoresce între 1132—173
8. V..eap. Mahalalele,
mahalaua Lucaci.
13) Păstoresce între 1720—173
2,
14) Academia : Fondul mitro
politan, condica No. 5.—
Cf Rev. Istorică a Arhiv
mâniei, |, pag. 12 Şi Arhive:
elor
Cond. No. 2 a Mitropoliei,
pag. 9265,

Ro-
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„kaviţele, bederniţele, perizânele, sfitele, mantiele, orarile, pâlele,
dverele, covârele, basmalele de cârjă, crucile de pept, trichelele,
— de sigur că unul din cele mar bogate musce religi6se din
Europa ar fi fost şi acela al ]Mitropoliei bucurescene.
Erati

nout

mitre,

din

care

unele

aveaii aă oca de aur Și ru-

bine, și smaragde, și diamante, de'ţi luaii ochii; una avea 310
mărgăritare de mare preţ. Eraii 38 de cruci
de pept cu diamante; erati 14 cârjI; erai basmale de cârji cusute cu mărgăritare; unele
aveaii pe dânsa 43 de rubinuri; altele crai
cu topazuri și cu 198 grăunțe de mărgăritare; eraii acre și pâle, craii epitafuri și
engolpi6ne, cap d'opere de bogății, de sîrmă
de aur, de pietre scumpe, de plâiă de mărgăritare. Câte Dâmne și câte boierdice nu
lucrară -ani întregi, ele, fetele și poslujnicele
lor, la câte ui perdea a Maicii-Domnului!

Catiteaua

de Genova și de Lyon,

stofa de

Elena Matei-Bassarab, fâta
lui Radu Năsturel-Herăscu.

aur de la Veneţia alcătuiaii fondul pe care
brodaii pentru Sfta Feci6ra Româncele de odini6ră").
De

la Constantin-Vodă

Brâncovânu

și până

la sfârșitul

se-.

colului XVIII, nu fu Domn și, mal cu s6mă, nu fu Dâmnă, care
să nu dea Mitropoliei, rar moșii, mal des case, dâr forte des
crucă, cărți legateîn argint, și stofe, și bani. Caretele Mitropoliților bucuresceni eraii mai frumbse adeseori de cât ale Domnilor, şi-aii fost Mitropoliţi ca, buni6ri, Neofit 1, Grigorie II și
Dosithie I, cari, la un moment dat, avreaii în lăgile lor-mai multe
parale de cât se afla în yistieria Ţărer2). Catastifele Mitropoliel
sunt pline cu copii de zapise prin care cel mal mari al Ţărei
luaii bani cu *mprumutare de la „P. S. S. Părintele Vlădica al nostru“ 3).

1) Buciumul,

1863, Mai 8. —

Cf. Academiă, condica No. 5, fondul mitropolitan.

2) La *nceputul secolului nostru, venitul Mitropoliei bucuresceno era de 400.000 de
ler. = Raicovici: Voyage en Valachie et en Moldavie (Paris, 1822), uă notă a lui Lojeune, traducătorul, pag. 126. — Cf, V. A. Urechiă: Istor. Rom., XII, pag. 28. Mitropolitul 1a *ntionare
.
avea din t6tă ţâra aşa numitul plocon al Cârjei.
3) Condicele Mitropoliei, precum şi diferite acte originale, păstrate la Arhive şi la Acadeiiiă ne fac să vedem marea însemnătate co avea pentru vița boierilor bucuresceni vorba,
“sfatul, ajutorul Mitropolitului. Pentru ori-co greutate sâii: nedumerire ce aveai, un vornic,
un ban, un logofât din b&trânele familii alo 'Țărei, alorgaii îndată la Mitropolit, Păstoril cei
buni ai fost totdâuna părinţii iubitori şi fericirea turmei lor.

IV
CP)

ub cârmuirea unor Mitropoliţi ageri la minte », tari de
ângeri, iubiți de popor și doritori de propăşirea neamului lor, căci mat toți Mitropoliţii ai fost Români,—
„Sub cârmuirea unor asemenea: Mitropoliţi, biserica cea
mare a
Ț&rer-Românesci2) inspira respect și admiraţiune tuturor
celor

"cari o visitaii, și era totdâuna pentru Bucuresceni un fel de
insulă de scăpare, un asil bine intărit în contra atâtor
și atâtor
primejdit

cară bântuiaii

Călugării

'Țâra și capitala3),

cari se aflaii

sus pe

a

colină eraii 6meni

de carte.

Mitropoliții alegea mai totdtuna cu fericită
pricepere și bună
nimerlă pe cel cari alcătuiaii comunitatea
monacală a bisericel

lu- Constantin.

|

|

+; Nu toţi călugării României eraii ca aceia,
cari la 1761, întrebăii pe călătorul german Christoph Wilhel
m Liidecke, dâcă „Anglia era în Londra, sii Londra, în Anglia“
4. Nu; âncă din 1532,
în mănăstirile: române se alla, ne
spune călătorul italian, Fran„cesco della Valles), călugăry Citiţi cari
"1 vorbiaii Luk despre Traian,
despre coloniele romane în Dacia
și de alte lucruri car denotaii

pe Omeniă citi

(Ca

e

i

|

aceștia eraii călugării Mitropoliei. Citraui,
seria,
documente. Păcat că sunt puține
manuscriptele

Ma

copiati

lucrate în tăcerea chilielor de pe colina Mitropoliei,
la pâlele, căreia, veniati să
espire sgomotele veseleşi lumesck ale
“Bucure

seilor.

|

.

1) Ati fost mitropoliți cu mare
"nvăţătură atât în secolul XVII
cât şi 'n secolul SVIII,
cunoscători do limbele slavonă,
grâcă, tureâscă, arăbâscă şi latină.
2) In pomelnicul Mitropoliei sunt
irecuți 41 de Mitro poliți, 35 de
Domni cu nevestele
şi copiil lor, ir îngropaţi în biserică
aă fost: Constantin -Vodă Şerb
an şi Bilaşa Dâmna; Şerban-Voevod şi Ilinca Dâmna;
Radu-Voevod şi Luchiana Dâmna;
Porfiria Dâmna, ConstaniinVoevod; Scarlat Voevod, Kiva,
Cassandra ; şâse Arhiorei ; mal
sunt Corbeny, Racoviţesci, Buzescă, Bujoreni, Brătâșeni; patru
beizadole ale lui Searlat-Voevod;
Nâgul, fiul lui AntonieVodă; Maria, fata lui Dabija-Vodâ;
Radu sin Iliaşi Vodă şi Stanea
Brâncovânu; Potro Depasta Doftorul, Petre Canela;
Creţulesci, Văcărosel, Bălăceni,
Tufeni, Albosci, şi cocsna
joianca. (Biserica Ort, Rom., tom.
BleXIV).
|
3) Dr. Quitzmann: Reise, pag.
.
36. „Die Metro pole war frii
her, mit ihren Mauern
'Thoren, verthoidigungsfihig.
und
Jetzi lituft eine beliebţ e, mit
Băumen bopfilanzte, Promen
zu ihr hinauf,
ade bis
4) G. I. Ionnescu-Gion: Incer
care asupra Istoriei Sciinţelor
în trecutul fărilor române (Bucuresci, 1894), pag. 33: Sie Fragt
en mich ob London în Inglan
d, oder England în Lon
5) Hasdeii: Istoria Critică, pag.
don ligte,
37. -

|

15

tDEraii, —pe atunci! —

călugiui la Mitropolii care nu vedeaii

“orașul cu lunele și, când descindeaii de pe colină în Bucuresci,
era pentru a merge la vre-uă biserică trămiși s&'predice. Didahiele, predicele și cuvîntările unora din călugării Mitropoliei făceaii să alerge Bucurescenil cu grămada la bisericele în cară

Filaret II, Mitropolitul Ungro-Vlahiei 2).

vorbiaii mal în fiăcare

Duminecă.

lângă răsplata ce li se acorda

dintracești oratori, pe

Unora

de Mitropolit, Divanul Ţă&rei le mai

|

da lude și diferite scutiră2).

Tenăchiţă Văcărescu "preţuia fârte pe unil dintr'acești călugrăi ax Mitropoliei, 6meni cu adâncă sciință, de carte, cu intinse
4

1) Păstoresce între anit 1792—1793.
2) V. A. Urechii:

— Colecţ. Academiei Române.
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citiri și cun mied de vorbă care făcea ca, ceasurile să trâcă ca
minutele. EL venia la Mitropoliă, căci călugării nu aveati cura-

giul s& vină la el. Fusese

odată unul

și, intrând în casele fastu-

osului și rafinatului boier, văduse și
simţise lucruri atât de lumescă cu cântece, jocuri și lăutari, în cât fugise în-

grozit și nu se oprise de cât în tăcuta

sa chiliă de pe delul Mitropolier.
2) Cărţi, manuseripte, hris6ve, aii fost

cu miile în biblioteca Mitropoliei.

Gre-

cil cară s'aii aciolat cu vremea și 'n biserica pământână a lui Constantin -Vodă

Șerban, și în contră cărora Matei-Vodă

Bassarab arunca cu dreptate faimosul
blestem: „foc și vitor, vânt și pară să
fiă partea paharului vostru“, Grecir ati
Alecu Văcărescu,

fiul lui Ienăchiţă

Văcărescu,

furat

Și

d'acolo

pe

nemiluite,

cum

at

furat și din cele-l-alte mănăstinr pămân£
|
tene sâii închinate.
Cp) Mitropolitul Nectarie I, Grec, care păstoresce
între 1813 și 1819,
de necaz că e silit să se retragă, arde actele
Mitropolier'cu sutele,
mal

cu s6mă pe cele cari consfințiaii dreptul,
recunoscut de Patriarhir Constantinopoler, Mitropoliei din
Muntenia și din Moldova,
de

a nu avâ de cât Mitropoliţă: români2),
(1) Așa a făcut Nectarie I; tot așa,
âncă vro câţi-va înainte și
după el. Şi, prin urmare, așa s'aii
perdut nenumăratele bogății
istorice, literare și sciinţifice ale bibliotecei
mitropolitane din Bucuresci.

La cap. Jănăstirea

Radu- Vodă vom mal arsta isprăvi de
felul
acesta ale veneticilor, primiți cu braţele
deschise de Românir primito și pr6 primitori, cari încăldiaii
la sîn pe șerpii și şopârlele Fanarului,
Archipelagului și Greciei din trecutele
două secole.

O

|

1) Era

.

,

atât de rare şi atât do scumpo

.

cărțil

mr

e românesei în secolul XVII,
Sării de la Snagov, în timpul
încât eălului Radu-Voda Mihnea, dai lui
Miroslav Logofătul moșia lor
Bălenii pentru nisce Aineie. La
1044, Ionaşeu Comisul, fiul Lui
Miroslav Logofătul le da îndărăi moşia ca do: pomană. — Acad
emia: Condica Mănăstirei Snagovul,
I, pag. 11—19,
2) Erbiecânu: Cronicarii Greci,
XLIX, din Naum Protosinghelul
Rîmnicânu.
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e la Dumineca Tuturor Sfinţilor, anul mântuirer 165$,
de când btuseră și se veseliseră pe colină pentru târnosirea, bisericer lur Constantin-Vodă Șerban, şi până în vremurile n6stre,: Bucuresceni! și-aii iubit Mitropolia mal mult de cât
ork-ce

biserică

a orașului lor.

|

(0) gi -acum chiar, ca și 'n vremurile de de mult, despre cară
ne povestesc bătrânii, câți Bucuresceni nu suiii dâlul Mitropoliei
şi, oprindu-se lângă marele clopot al cărui sonor face să: hăule
întrega capitală, nu privesc cu mândriă frumâsa panoramă care
se întinde în trel părţi de lume înaintea ochilor lor. Cât de supărat fiă Bucureseânul, după locuţiunea mult cunoscută și care
artă popularitatea colinei mitropolitane, — cât de supărat [iă Bucurescânul, „dăul Ditropoliei e mare“, supărarea " se topesce întoemaă ca și norii alburii, cari se sbeguiă de-asupra clopotniţei
Mitropoliei. E uă clopotniță istorică şi fără sâmăn în tte țările
Românilor; este făcută de Constantin- Vodă Brâncovânul; pe sub
bolta ex ai trecut în timp de 200 —am dis două sate de ani! —
tot ce Țâra-Românâscă, şi mal târdiii tot ce Principatele-Unite,
și în vremurile n6stre tot ce Regatul României, ai avut şi are mar
însemnat și mai celebru în politică, în armată, în cler, și 'n tâte
zamurile de activitate ale vieței n6stre naţionale.
Clopotniță, elopot, palat legislativ, palat mitropolitan, Bucurescânul, ca și provincialul, le lasă mai pe urmă să le vâdă ȘI,
pote, să le admire. Mar ântâiii și mal ântâii, el merge drept în

biserică s& se închine la Sfântul.
4%) Mâştele Sfântului Dumitru ai fost adusede generalul Solticov,
în timpul răsboiului de la 1769—1774, de la satul Bassarabov—
uă creațiune pâte a neînfrânţilor Bassarabi din suta a AIV, —
situat pe rîul Lons lângă Rusciulk. Generalul evlăvios ar [i voit
să le trămităîn Rusia; după rugăciunea ânsă a neguţătorului
bucurescân, Hagi-Dimitrie, el le făcu dar Mitropoliei bucurescene,
care nu avea mâște sfinie. Sunt 125 de ani de când Sfântul a
primit marea naturalisare bucurescână și e patronul Bucurescilor5, şi” de atunci și până astădi popularitatea lui nu s'a știrbit
1) Bpiscopul

Melchisedec:

56730. — Jstoria Bucurescilor.

Mitropolitul Filaret II, (1792—1793),

pag.

01.

.

__20
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Ş
nici cât uă fărimiţă. Şi ad, tot ca și . acum

diua Sfântului Dumitru,

[Eci A
-

uăEd sută% de on

|

ba chiar cu 3—4
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“ „Semnul care iaste dat de Dumnedeii prs Sfinţil
or Mitropoliţi TȚărei Ungr
1) Din Indreptarea Lege,
Hodoș, pag. 190—191.

tipărită

4
Teîn
pro

la

Târgovişte,

la 16532, V. Bitliografia
|
”

ovlahiei“

d- lor

Bianu

2),

şi

15

tropolieă

mișună

de. lume.

Toţi

se

'mbulzese

să

sărute

mâna

Sfântul.

() Ai Bucurescenii evlaviă mare şi pentru alți sfinți al lor;
se'nchină Sftului Stelian de la Vergul pentru sănătatea, copiilor;
Siftex Barbara pentru ca, fetele să nu le fiă ciupite de vărsat;
“Siților Cosma și Damian, doctorilor celor fără de arginţi, și Sftului
Mina pentru sănătatea trupâscă; Pr6-Curatei Feci6re de la Olari
și de la Cuţitul-de-Argint pentru focul dogoritor al iubitului; . .
Sftului Elefterie pentru plămădirea, căsătorielor și ușurarea la
nasceri; se rugaii Sftului Haralambie de ciumă, și tot de ciumă
şi de holeră sărutaii capul Sftului Visarion, pe care. prin pitac
către Mitropolit
7
Domnul ordona, să fiă plimbat prin judeţele Vlașca
Olt și Teleorman, „căci tot n'a lipsit molipsela năprasnicel băle
a ciumei“); se mal rugau Bucurescenii de Situl Niculae pentru
sărăcie și de Sftul Spiridon de hoţi2,— der, la nică un sfânt, Bucurescenul șimn deosebi Bucurescânea nu aii cădut mal cu evlavi6să și neclătită credinţă, 'de cât la mâștele Sftului Dumitru.
Când Sfântul în vremurile de grea cumpănă, cum fură cele
de la 1821, părăsia capitala, dus și ascuns cine scie unde, de
călugării săi, de frica zavergiilor, cărjaliilor, cefteliilor și altor lilte și .
Jjivine păgâne, după liniscirea treburilor dinăuntru și din afară
"Bucurescenil nu'și căpătaii liniscea orăşenâscă, până când" Sfântul
„nu venia i€răși pe d6lul Mitropoliei, în bunul și iubitul săi orași.
(0) Când “sa 'ntors după zaveră, Sfântul a, fost întâmpinat de la
Capul Podului Mogoșdiei de Grigore-Vodă Ghica, de. Mitropolit, “de Episcopl, de Beizadele, de boierime, de neguțătorime și de
„t6tă obștea bucurescână și însoțit de acolo, pe jos, cu capetele
_g6le, de toți Bucurescit cu Domnul în frunte, până sus pe colină,
unde” a, stat trei dile sub cerul liber să i se închine și s6-i Să |
rute mâna toți BucuresceniY3).:
Il iubese pe Sfântul și "1 iubiră de la venirea lui la Mitropoliă
Bucurescenii, pentru că credeaii de : atunci că, cu puterea, lui
supranaturală, el, Sftul Dimitrie Bassarabov, va apăra, capitala de
„i6te relele.

In

secolul

XVIII, printre aceste rele şi răutăţi,

se nu-

_măraii în primul rând procesele pe cari Egumenil greci de la
“Radu-Vodă, de la Mihax-Vodă, de la Văcăresci, „dei la SiftaEcaterina,

1) V. A. Urechiă: Acte și Documente, anul 1797.
2) Trompeta Carpaţilor, din 1 Aprile, 1865.
- 3) Zbid,, din Nov. 1868, Memoriul Dirzânulul.
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de la Sftul Gheorghe-Noii, de la Sftul Sava, de la Zlătari, de la
Mănăstirea Grecilor, de la Sftul I6n-cel-Mare le făceaii pe 'ntrecute
Mitropoliei ca să răpâscă .ceva, din colosala ei avuțiă imobiliară
din orași sâii din districte.
(4 afinaitotul, adică Grecul egumen de la Mihai-V odă, şi Raduliotul,
adică cel. de la Radu-Vodă, atacati Mitropolia, primul în Podul

Calicilor șim- delul Lupescilor, al doilea în mahalalele Tabacilor
Și

Serbi, în d6lul Văcărescilor și'n prăvăliile din Târgul-din-Năuntru.
AA ai luptat Neofit 1 și Grigore II la Divan pentru a
scăpa
Mitropolia,
de aceste atacuri,. o spun pe dintregul condicele
și
actele de la Arhive, de la Academii, de la Eforia Spitalelor,
și-o mai
„Spun. cu. încruntată elocință nenumăratele cărți
de blestem, pe care
din înălţimea, coliney mitropolitane,'l& aruncati
în mahalalele Bu-

curescilor Mitropoliţii Ungro-Vlahiei, pentru, ca
la Divan, mahalagil să:nu spună de câtţ adevărul și nimic alt de
cât adevărul”)

VI
Gcă n'ar Îi fost de cât aceste procese ale
Egumenilor,;
„Was?
în cortra cărora Mitropoliţii: puteaii ridi
ca „în zurbă
întrega obștiă "bucurescână, —n'ar
fi fost nimie ; d6r -maă erati
Turoii, Tătariy, Rușii, Nemţii și atâți
a alți 6speţi, cu: desăvârșire
nepoftiți cară, ori de câte ori răbufnia
ii în Bucurescă, resimţiati uă violentă, trebuință de a veds şi
pipăi de „a câtea probă“ sunt
argintul și aurul Mitropolier, și
cam de câte carate sunt diamanticalele din comora Mitropoliţilor
români. Ziduri gr6se, porţi grele
de cetate, arnăaţi

de pază erati adesea în zadar. Turc
ul intra cu
iataganiul. în dinti.și
cu pist6lele- în mâini, -și-atunci var.
Și amar
celur:ce i. s'ar fi împotrivit.
|
Ma
Pa
(0) În: Septembre 1737,: Turcir sunt
în Bucurescă și Nemţi la
Târgoviște; Pentru a feri Mitropolia
bucurescână de jafurile lor,
Mitropolitul invită pe Paşă să
locuâscă în palatul Mitropoliex—
șin multe rânduri alți Mitropoliţi
făcură tot astfel, scăpând biserica,
avuţiele er și sutele de ligă, pe cară
boierii și neguțătorii le aduceau.
spre păstrare. lângă altarele Domn
ului. Ce timpuuă!!!
PN
1) V. şi cap, Radu- Vodă, prec
um

şi cap. Patriarhi,

Jitropoliţy

* e e reci

la Bucuresci. |

m,

Mitropolia Târ 3goviștel:),

(E) Aveaii tainiţe, cale, ascundători pentru lucrurile preţi6se.
Acolo dispărea într'uă clipă tot, îndată ce se pomenia că vin
Turci o1ă Tătarii.
”

A

E

GyTot

acum,

?

,

Ş

,

„

în 12 Septembre 1737, Tureil pradă atât de cumplit

Mitropolia: cea bătrână a Târgoviștei și palatul domnesc, și reușesc
1) Colecţ, Bibliotecei Statului.
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st găs6scă, îngropate
gintăria

și

aurăria

mar

bine

Mitropoliei

lui

opt-deci de Iădi pline: cu a
„Negoe

Bassarab

și Petru-

.
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Vodă Cercel!)

de

Fu în Târgoviște și fu în Bucure
sci uă jale fără nume,
se vădu și se audi că Turci
vân

candelele,

potirele, vasele

când

d în pi6ță la, Ovrel şi la Armenr
:
sfinte ale catedralei târgoviștene
. Stofe

1) Legrand: Jphemerides Daces
par Costantin Dapontes (Paris,
1881), II, pag. 34.

|
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„cusute. în sîrmă de aur erai date pe nimic, şi sfeşnice împodobite
cu pietre scumpe eraii topite ca st facă aur. Fu ceva ne mal pomenit !
$) Neculcea adauge” că, tot în timpul acesta, Mitroplia din Bucuresci fusese făcută mecet de se închinaii Pașalele într'ânsa.
Nu cred; Neculcea serie ast-fel pentru că Pașa sta în casa Mitropolitului, de aci sgomotul, care, dus până la Moldova, crescuse
mergând în tocmai ca şi Faima.
(0) Nu; Mitropolia bucureseână. a fost ceva mai apărată. Impuneati
adâseori până și Turcilor Mitropoliţiy Tărey îmbrăcaţi în bogatele
lor odăjdil âvhieresci, urmaţi de episcopl Şi de un număr mare
de cler și de popor, și mergând pe jos la Palatul Domnului, î
vremuri de grea cumpănă.
Clopotele 1Mitropoliei aii făcut să salte în sus, nu mumal Bucurescii,

ci și întrega

ț6ră.

Până şi Fanarioţii recunosc, în secolul XVUL, moiestatea ȘI
glori6sa viță a Mitropoliei .bucurescene. Intre alţii, Aloxandrui Vodă Moruzzi dice cu frumâse cuvinte:
„GO Mitropolia Ungro-Vlahiei este și "n “vremi tuburate cea,
„d Antâiti ce pătimesce de furiele resvrătirilor și valurile primejdielor, şin' vremi de linisce este iârăși cea Wântâit la care toți
se află

ce

„cel

în

necazuni,

șin

lipsă,

șin

nevok,

năzuese

ȘI -

„aârgă ca la ui maică a tuturor fiilor de obşte, şi află pepousul şi
„Mângăierea“ 2.
Pe colina Mitropoliei a bătut mal cu putere. inima Bucures"cilor și m vremurile nâstre, inima ţărilor române.
Nu-X alt loc în tâtă România de astădi, pe. care să se fi desăvârşit, de la Renascere și de la Unire. înc6ce, mal multe fapte.
hotărîtore, măreţe, istorice, de cât pe colina Mitropolier.”
Faima cu uă sută -de guri, de pe înălțimea acestei coline,
și-a luat de atâtea, orl sborul pentru a vesti Românilor din tot
lumea, legile și hotărîrile can, la. umbra altarului dumneţlexese
-.
al Mitropolia, se luaii pentru fericirea patriei.

(E) Colina Mitropoliei a fost de la 1658 în istoria modernă

istoria

contimporană

a Românilor,

ceia ce îu

în

colina Capitoliului.
.

1)

IKogălnicenu:

Cron.

DRom., II,

paa. 397.

șin

bătrâna Romă

|

265..
2) „Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei: Locurile din Bucurescl, pag.
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luată din hrisovul

dat de Matei Bassarab lui Ilrizea Vorni
cul pentru moşia Sârbeni1).

._.—_

-.

Podsbă

1) Arhive:

Mănăstirea Radu-Vodă,

pach.

10, act. 12,

VII

BISERICELE

56730. — Jstoria Bucurescilor,

BUCURESCENE

21

ăl&torul care, în secolul XVII și 'n secolul XVIII, venia
vera, pe drumul Giurgiului spre Bucuresci și se opria
|
în d6lul Văcărescilor, avea totduna dinainte-i, în vale, |
uă priveliște la care se uita cu drag şi fără sațiii. — Uă verdâță
nesfârșită se 'ntindea înaintea, ochilor săi de la pâlele Văcărescilor și până la capul Podului Mogoşrei: eraii nenumăratele grădini
şi. ogrădi ale Bucurescilor, din midlocul cărora se 'mălțaii, strălucindla s6re, tuslele albe, roșik,- galbene ale mănăstirilor și bisericelor bucurescene.
In timpurile nâstre, prima, Regină a României, ElisavetaDâmna, prin condeiul geniale Carmen Syla, povestind momentele

neuitate ale celei dântâiii sosiri în Bucuresci,

dice2): -

o

(3) „Când sosil în gară și ne urcarăim în trăsură, esclamaiii de
„admiraţiune, “pentru că, pe de-asupra penelor cari fâlfâiati la
„căscile soldaţilor, pe de-asupra cailor și stegurilor, din colo de
„acâstă mare de capete omenesci, zărisem orașul culcat între
„coline și întindându-se printre vălcelele înverdite. Cu acoperi„șurile. sâle selipitâre, cu sutele de mici biserici, cu casele sâle
1) Acâsta podâbă

este luată din cartea

Şepte

Taine,

tipărită la

- grafia a-lor Bianu şi Hodoș, pag. 147.
,

2) Les

pag. 299—800

Capitales du Donde.

Bucarest,

par Carmen

(Paris, libr. Iachette et C-nie).

Sylva

($

Iași, la 1644, V. Biblio-

.

.

M. La Reine

de

Roumanie),

104

„Yer(ll, galbene

sâii albastre, — tâte acestea

scăldate întrun

s6re

„strălucitor, tare da până și lemnului scânteiâla zincului, — orașul

„mi-aducea 6recum aminte Moscovat,
|
De era de. diminâță, călătorul auţlia, ridicându-se în
aerul
curat al qlilelor de Maiii și de Iuniii, sunetele clopotelor
de la bi-

serică, unele grave și triste,

altele

sbeguitâre

și vesele,

delung resunătâre. Era un concert simpatic, care
învăluia
întreg: în undele-i sonore.
Străinul pornia cu plăcere spre Bucurescl.

Clopotele cu prietenâsa

lor musică, Vadimeniai

tâte înorașul

și "1 făceati

să crâdă că va, fi bine primit.
|
(De era stra, tâcă, grăbită și cicălitâre,
amesteca tocăitul săti
sec der măsurat, cu sunetele prelungi ale
clopotelor.
(p) Pentru a completa acest tabel, să adauge
m şi cele ce ne spune

Ion Ghican:.

„Când, după dâlul Mitropoliei, înt'uă
seră de deniă, în lini„Scea melancolică a apusului, începea
t6ca la uă sută de biserică,
„eu mili6nele de sunete pe tâte tonurile,
cazi se vărsaii în aer din
„iile. de clopote mari și mici ale
orașului, note caur alergaii din
„tote turlele ca să se confunde întrun
. huet general şi se suiai
„împreună la, cer lăţindu-și neîncetat
vibraţiunile, aruncându-se în
„cadență ca, nisce talazuri împinse
unele peste altele către malul
„nevădlut, atmosfera întrâoă părea
transformată întrun vîrtej de
„armoniă, și sufletul, coprins de uă
sensațiune: plină,de pietate,
„se simția atras către rugă. In midloc
ul. acelei vijelii de' sunete,
„precum. ochiul distinge, întru
mare înfuriată, pânzele corăbielor
„printre spumegatul alb al: jocului
valurilor, asemenea urechia

„deosebia, în midlocul huetului, glasul:
plângător.al clopotulur de
„la Sftul Gheorghe,

repetând în cadență numele nenoro
citulur
„Brâncovânu, sunetul jalnic: și mân
dru a] Antimului, bătaia rară
„ȘI falnică a Sftulur Spiridon, îng
ănându-se. cu Sărindarul și cu
„Curtea-Vechiă, clopotul de serbare
al Colţei, glasuri grave, stră- .
„bătute în tâte

părţile de timbrele

ascuţite

și argintii a uă sută

1) Ion Ghica: Convorbiri Keonomice
(Bucuresel,

iri

|
Mal t6tă diua Bucurescir cânta astfe
l, și Grecii vântură-țâra,
cari audiseră prin satele și oraș
ele lor povestindu-se
minuni
despre modernele Atene ale Orientul
ui, mult vestitele tasta TăY Cotây,
intrati în Bucuresci ascultând în
extas și admirațiune glasul clo-

ta

mal mici ale bisericelor din mahalale
“.

1879), pag. 569,
i

„de clopote
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potelor de la atâtea deci de biserici, schitul și mănăstiri bucurescene.
2 )ln orași, farmecul descrescea, și adeseori dispitreea cu desăYârșire. Din depărtare, verdeța presărată cu turle albe cari
scântelaii la râdele s6relur; sunetul îndulcit prin distanță, al celopotelor; frumuseţea, priveliștei vădută în întvegimea er, — tâte
acestea eraii minunate. De aprâpe ânsă, când călătorul intra pe
podurile, și pe ulițele, și pe ulici6rele. bucurescene, lucrul se

Bucureoscii la 'nceputul secolului nostru 2).

E

schimba. Bisericele erai mici, clopotele adeseori răgușite sâii cu
sunete sparte, turlele crăpate, plecate sâii înegrite pe jumătate de
vrun foc năprasnic. Nu eraii multe mănăstirile și bisericele cană,
prin mărimea lor și prin frumuseţea, lor arhitectonică, să [i oprit

în loc pe călătorul curios.
Strămoșil noștri ati ridicat în Bucuresci, ca și 'n t6te orașele
Țărel, mal întâii și mal ântâiii Biserici de lemn. Esistă, dâr sunt
1) Autor necunoscut. — Coleeţ. Academiei.
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rare bisericele de pictră

în secolul XV

şi 'm secolul XVI.

Când

se

înălța vr'una dintr'acestea, cronicarul, documentul săi pisania nu

uitaii de a spune că biserica a fost din temelii făcută de piâtră.
(VCele de lemn eraii mai ușor de făcut. Grind, urși, butuci, căpriori lungi și puternici se găsiaii cu belșug în pădurile cele mară
ale Ilfovului, ca și prin tâte pădurile Țărei. Drept acestea, rîvna,
evlavia, avântul către cele sfinte făceaii ca întru singură
uliţă

să fiă câte 2—83 Diserior..

|

In secolul XVI, una era Biserica Domnescă de pictră ) în zidurile
Curţer; la câți-va pași, spre răsărit, Sftul Gheorghe- Vechii,
irăşi de
piâtră; la, câți-va pași spre Nord, biserica Ghiormei
Banul; i6răşila
câți-va pași la vale de acâsta, biserica de lemn a Bălăceni
lor; de la,
acesta, la câţi-va pași spre apus, biserica de lemn a
hi Andrei Vistierul 2: întruă circumferență, atât de restrînsă se aflati
cinci biserici,

două de pictră și trei de lemn.
Secolul XVII

le va face de pi6tră pe multe din cele de lemn..

Inainte ânsă cele mai multe din bișericele bucurescene
erati de
lemn, după cum vom vedâ și la enumerarea, lor.
Mănăstirea Sfintei
Troiţe, viitârea Radu-Vodiă, trufașă şi bogată,
— mănăstirea Sfinter
Troiţe

a fost ântâii de lemn, precum

de lemn a fost și Sftul Nicolae al Vorniceser Caplea, viitârea Mihai-Vodă.
Mari sâii mică, de
piâtră
s6ii de lemn, mănăstirile și bisericele bucurescene,
afară

de
vro “câte-va escepțiuny, ai fost în secolul
XVII forte bogate şi
totd6una proprietare pe cea mar mare parte
din locurile orașului.
Prăvălir, pivnițe, case, vii, ogrădi, tâte
înăuntrul oraşului, eraii
prin daniă, prin sehimb și prin cumpărătâre,
proprietăț
i măale
năstirilor și bisericelor bucurescene.
|
|
6) Afară de Roma papală, nu sciii
care ar fi în Europa orașul
care ar pute rivalisa cu Bucurescii
în privința proprietăţilor de
mănăstiui, de biserică, de schituri. In
Târgul-din-Năuntru, în Târ-

sul-de-Sus, pe ulițele cele negustoresci
și, deci, în bătaia târgului,
nică boreril, nici neguţătorii nu erati
atât de mult proprietari cât;
eraii mănăstirile şi bisericele.
:
|
W Lucrurile mergeati cu bine și
cu pace până când, în secolul
XVIII, cu Beik Fanarioţi, Egumenii
greci, intrând în stăpânirea
nesupăratăa, celor may multe din
mănăstirile și bisericele Capi1) V. cap. Curțile Domnesc.

2) V. mai
PAI

la vale:

Biserica Sfiului Gheorghe-Voc
hiu, biserica Ghiorme
i Banul sâu Hanul
şi biserica Sitului

Grecii, biserica Sftulur Dumitru

IOn-col-Mare,

.

o

i:

:
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tale D, începură acele atat și acele stârceri cari nu ati s&măn în
istoria nici unul popor. Mănăstirile, bisericele, chiliele, ce eraii
zidite de fundatori şi de ctitori împrejurul sfintelor locașe, eraii
lăsate în

cea

cutremurile,

mal

cumplită

mănăstirile,

Egumenii nu reparatii

părăsire.

Cu

bisericele,

şi nu

prenoiaii

timpul,

chiliele
de

cu focurile;

deveniră

cu

păragine.

cât ceia ce producea. Nu .

reparaii biserice, dâr, îndată după un foc sâii după un cutremur,
„ hamul bisericel, sâii prăvăliele, scii pivnițele eraii de grabă reparate. De ce? Pentru că acestea produceaii chiriă. Dâcii, de ruşine
sâii silit de boierii pogoritori din fundatorii lăcașului sfânt, Egumenul se hotăria să repare biserica, atunci primul lucru ce făcea
era de a şterge inscripţiunea de la ușă, în care se pomenia de
ziditoril bisericei și de -anul fundaţiunei, de a sterge portretele
“ctitorilor dinăuntru și de la drepta, și de la stânga, -de a face...
uă nouă inseripţiunne în care se seria pe el, pe Mitropolit, și pe
Domnul de pe vremuri, și de a'și zugrăvi chipul lui pe pereţii
de la intrare. Se perdea astfel orl-ce rost și orl-ce șir în istoria
oraşului,. și se insulta memoria celor cari zidiseră și înzestraseră
mănăstirea.
|
PErai Egumenii atât de puternici, în cât. nici chiar Mitropoliţii nu puteaii adesea st li se opună. Făceaii ce voiaii. Chiar
preoții de la Curtea Domnâscă se vădură în dese rânduri despuiați de Egumenul de la Radu-Vodă de proprietăţile Bisericei
Domnesci. Ce de judecăţi! ce de jurăminte! ce de blestemuri nu
se urmaii între Egumenii greci și preoții bucuresceni2)!
(pPâns şi străinii erai revoltați de necinstita, administrațiune
a Egumenilor. La 1831, Kiseleff atrase luarea-aminte a lui Nectarie, locotenent de Mitropolit, asupra releă stări în cari se găsiati
mănăstirile și bisericele cârmuite de Egumenid; iâr familiele
boierilor români cari, în secolele trecute, zidiseră și înzestraseră
“ mănăstirile şi bisericele, începură să protesteze în contra neomendselor avendări ale moșiilor âncă din timpul domniei lui
Caragead,

„Și

IE

totuși, lumea venia la

1) V. cap. Patriarlă, are

biserică

în

număr - mare

de

tot.

- „ grecă la Ducurescl.

2) Ilid,
3) Hurmuzake:

Doc.,

IV, IL, pag.

404.

4) Did, IV, | pag. 465. Protestul Cantacuzinescilor şi al Filiposeilor în contra
menilor de la Mărgineni şi alte mănăstiri.

Egu-
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Bucurescenil aii fost religioși și bisericoși,
din stranele

chiar

bisericelor lor se cânta, grecesce.

Preotul juca un mare

rol în vi6ță

când în multe,
|

Bucurescenului,

ca și'n

vi6ță ori-și-cărur Român. La nascere, la cununiă, la 'nmorm
întare,
la judecată, la vindere, la, cumpărătură, la 'mpăcare
și la orr-ce

„act însemnat din vița, cetățânului, preotul
că, cetăţenii,

enoriași,

bisericei,

trebuia să fiă față D.

unde

eraji

A «Joonstantin-Vodă Mavrocordat îl voia învăţaţi forte, — d'at
unci

loGiițţiunea:

ce atâta,

citaniă,

că n'o să te faci popă?!

0 Mavrogheni îi oblioă să stea, t6tă diua în biser
ică

la rugă- -

citine și la citaniă, și le schimbă costumul, dând
u-le şi disgraţiosul

potcap.

Pitarul Hristache dice:
Apoi

|

|

le mai porunci

Și alte î sfătui:
Ca toţi să pună pe cap.
Cite un grecese poteap.

La nime să nu'l mai iea,
Cum unii obicinuia;
Ce, ca un dar neclătit,

De toţi să fiă oprit.
Deci, ş'acâstă o urmară,
Toţi caucul lepădară
Gata la poruncă fuse
Și toţi poteapiuri puse 2).

(DD) Dionisie

Eclisiarhul

adauge:

„Se

"'mbrăca

uneori Mavro-.
„Sheni în haine popesci, alte oxi se 'mbr
ăca cu rasă și podeapeţ
„călugăresc, și
mergea pe la biserică de cerea

cum slujesce pre„Oţilși pe ce vreme săvărșesc slujba.
Poruncise a, fi pururea, la,
„t6te bisericele, ușile deschise și diua
și n6ptea, și preotul, cel
„de rând, să se afle nelipsit în bise
rică peste tâtă vremea, cu

„cuvînt că ork-cine va trece pe lâng
ă biserică, să intre să se închine,
„SG să'șI facă, paraclis, și de cu
sâra să se slujâscă utrenia îm„preună cu vecernia, cu cuvînt
că dimin6ța nu pot veni Gmenil
„la biserică, mergând la lucru,
iâr la ile de serbători, cu mic,
„cu mare, cu toți să viă la, bise
rică, că cel care nu va, merge
la
„biserică, se va, bate răi, fără
milă. Şi așa se umpleaii biserice
le
-

1) V. cap. Cârmuirea Ducurescilor.
(2
Pitarul Hristacho: Istoria faptelor
matroghenesci, în Bu ciumul lui
Cesar
lan—lebr.) CE. şi Preotul Gr, Mus
celânu: Costumul C leruluă orto
dox (Bucures

ci,

Bolliac

1878).

(1863,
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„de

6meni,

de frica poruncei,

i6r nu

pentru

dragostea

lui Dum-

„nedeii D“.
La cele mal multe din bisericele și mănăstirile Bucuvescilor,
vechiele aşedăminte ale fundatoriler notăriseră preoților lefuri și
venituri. Egumenil greci, cu timpul şi cu diabolica
lor șireteniă,

învGrtiră, Incrurile ast-fel, în cât preoţii fură siliți să trăiâscă din
mila, drept-eredincioșilor. Totuși, unii din preoți reușiră să adune
bani din destul pentru a'și înzestra fetele fârte cum se cade
ŞI pentru

a zidi biserici car

să le nemuriescă numele2.

Bucures-

cenil și-aduc aminte cu simpatii de Popa-S6re, Popa Fierea, Popa
Nan, Popa Cosma, Popa Petre, Popa Russu, Popa Radu; Popa
Tatu, toţi reparatori, adică prenoitoră, sii fundatori de biserici
de mir din strînsură şi din economiele lor.
GQ)
Cu tot ploconul cărjei și cu t6te darurile și dăjdiele la care
erăii supuși, preoții, în raport cu cele-l-alte trepte și obraze ale
populaţiuneir bucurescene, trăiaii mal bine: darul preoţiel îi scutia și scăpa de multe.
Totuși, poruncele Metropoliei și ale protopopilor îi supăraii:
grei. Așa, bunidră, la 1796, Mitropolia primesce pitae de la
“Domniă ca să poruncâscă preoților următorul lucru: să sfătuiescă
pe tâte Bucurescencele să nu mal dea cu „sulimanuri“ și cu
„dresuri“, că e păcat și e pagubă trupului și sufletuluia. — Cestiunea era delicată şi putea să supere pre drept-eredincidsele
-enoriaşe ale preoţilor. Trebuia preotului bucureseân elocința blândă,
iresistibil de blândă a lui Fenelon pentru a face pe Bucurescâncă,
fără să se supere, să nu mai dea cu dres și cu foiţă pe obrazul
cel lăsat frumos de Dumnedeii,— și preotul bucurescân era departe de a av6 elocinţa blândă și dulce a episcopului de la Cambray. De aci, scene și mânii furi6se în plină biserică, atunci când preotul, mai iute din fire, nu voia să mirui6scă pe cocona
|
roșită și sulemenită.
(ar târdii, în secolul nostru, când veniră mănușile pentru
6ră, Episcopul Seriban al Argeșului avea obicei să
prima
strige de departe cocnelor, când veniaii la mir: sesteți pielea
de câine din mână!!

Tes. de Alon. Istor., II, pag. 168. Chronograful luă Dionisie Lelisiarhul,
2) Arhive: Condica No. 2 a Mitropolici, pag. 265. dia de zestre din 1696 a fetei lui
Popa Fierea sâu Hierea, cel care a prenoit radical Biserica cu Sfinţii. .
(3 V. A, Urechiă: Istor. Românilor, V, pag. 412.
G)

56730. — Btoria Bucurescilor,

e

|

„23
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2) Preoţilor de pe atunci, când eraii impăciuitori la tâte, le tre-.
buia duhul blândeţei și al ințelepeiunei în dose uriașe, mar cu
s6mă din causa coe6nelor și neguțătoreselor, când veniati la mir

sGu să cadă la sftele daruri.

Pentru jeţurile din biserică

erati de

multe ork certe cari mergeaii până la Domniă. Buni6ră, la bise.
rica Oţetarilor, la 1785, toemâi pe căldurile lui Iuliă, Stana Mătușa,

Văduva se cârtă cu Maria Cernovodânea, nevasta lui Nicolae Cernovodenu pentru jețuri, dati jalbă la Domniă, Mihax-Vodă Şuţu le
trămite la Mitropoliă. Mitropolitul Grigorie, în răspunsul săii către Domn, constată că Stana Mătușa Văduva iârte cu limbuţiă
„se cunâsce a fi și-cu nestatorniciă vorbia, și forte răi a făcut
„de a supărat pe Măria Ta,
|
(Preoţii trebuiaii să le împace. Reușiaii câte uă dată, dâr.
lucerurile: mergea, după cum vedem, și până la Domniă.
Erati boieri, — tradiţiunea citâză pe un Filipescu, ctitor la sftul
Nicolae
din Șelari, — care, la Pasci, când veniati în mână cu lumînăzI
ca

bita de grâse, aveaii obiceii de bătea
nu se daii în lături numai decât,

jețurile boieresci.

cu luminarea

ca să ajungă

|

|

Slujba bisericâscă cra frumâsă,

eX lângă

|
fără a avea pompa

pe

cel ce
altar,

la

.
impună

t6re a bisericer catolice. Eraă totuși preoţi, diacon! şi cântăreţi,

cari aveaii pentru cânt glasuri ângerescă; numele li se
ducea peste
dlece mahalaletoţi
; veniaii să-i audă 2).
Şi
20 lo6nele de minuni-făcătâre erati un izvor nesecat
de bogăţiă.
D& altmintrely, acatistele, maslurile, sfeștaniele,
molitvele, grija-

niele, îngropăciunele, nuntele și botezurile consolaii
pe aceia cary

nuPa aveaila

biserica

lor icâne

de

minuni

a Preoţii erati totdâuna 6meni de mare
i

se păstraii în sipete, lădi, boecele,

avuţiele

făcătâre.

"'ncredere. In biserică
mahalagiilorLa
. foc,

în biserică, înoroziţi, cărati tot-ce aveati Bucurescen
ii. In Septem- .
bre
și 'n Octobre

ale-fie ciruy an,

când plecaă

cu mic,

cu

mare
"la culesul vielor ce aveai pe la Delul-Mare
ori pe la Pitesci, ma“halagiir, car nu lăsa pe nimeni acasă, şi-ad
uceaii lucrurile preți6se la biserică, lângă altarul Domnului.
La „vremuri de răsmiriță“ s6ă de „cump
lite

Mitropoliă și 'n bisericele

|
Să
răutăți“ erai la .

înconjurate cu ziduri câte o mie de
lădi și de sipete, conţinând tot ce locuitorii
aveati mal preţios.
tv.

A. Urechiă:

Istor. Românilor,

1, pag.

374.

2) V. cap. Frumosele-Arte la Bucuresci ; Dlusica
religidsă.
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(OCând cuțitul ajungea la os, în secolul XVIII, când neguțitor și boier, vlădică și opincă, erati furioși în contra Fanariotului impilător, s'ar fi credut că clopotele bisericelor îîncepeaii st bălăngăne
singure, tote de uădată, lugubre și amenințiătore. Se mchideaii .

prăvăliele, se 'nchideaii porţile

caselor:

elopotele

sunaii

din ce.

în ce'mal desperate. „A dat alte alea peste limbele clopotelor“,
dliceaii Bucurescenil scoși din ţiţinele răbdărei. Norodul cu preoțil mahalalelor plecati la Mitropoliă și, de acolo, de câte ori, cu
„Mitropolitul și cu boierii în frunte, n'a venit la Curte și n'aii
făcut să 'nverdâscă pe sofa Fanariotul pe atât de mișel pe cât de
lacom și de nemilos.
In t6te timpurile, Biserica a ajutat pe Bucurescenj, ŞI Bucurescenil aii ajutat Biserica.

II
tât cât documentele

Arhivelor și Academiei,

pisaniele bisericelor și datele

precum și

Cronicarilor

și seriito-“

„rilor maă moderni ne vor permite, vom enumera aci,
cu istoria lor, bisericele bucurescene din vremurile cele mai vechi
şi până 'n secolul nostru:
1. Biserica Antim.— Era numită la, clădire și mănăstirea, Tuturor
Sfinţilor; fu zidită după 1715 de nemuritorul Mitropolit al Ungro“Vlahiei, prâînvățatul Antim. Se află în mahalaua Popei lui Tvaşco.
“Locurile mănăstirei
ai fost dăruite de boierii Rudeny, mari proprietari pe podul Calicilor și mn mahalaua Popel lui Ivașco, și
* de boierii Merișani, Drăgușin Vistierul, fratele lui Staicu, pahar
nicul Merișanul, ne spune la 1713, Aprile 24 că, pe locul unde
voiesce să clădescă Mitropolitul Antim, se află biserica de lemn a
lui. Staicu Paharnicul Merişanul. Milescii, și-anume Maria Băn6sa

„ Milâsea,

ginerile

acesteia,

Dumitrașcu

Brăiloiu3),

și Diicul

vel .

logofăt Rudânul dai, între anii 1713 și 1714, Mitropolitului Antim.
locuri și „1. ajută să clădâscă mănăstirea. Maria „Bănesa Milâsca

dul

" 1) Arhive: Condica Episcopiei Buzăului III, pag. 520.
2) Arhive: Episcopia Argeşului, pach. 48, act. 17—24.
3) Brăiloil primiseră pe aci dar locuri domnesci, do la Brâncovenul,
Culicilor.

—

Vezi cap. Po-:
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îi mal dă locuri cu venituri și m Târgoviște. Antim termină mă- .
năstirea, care, ca stil arhitectonic și ca inovaţiuni monastice, face -

epocă în istoria clericală a Bucurescilor din secolul XVIII:
In regulamentul pentru cârmuirea mănăstirer după mârtea
sa, Antim ni se 'arâtă, și ca cel mar bun, cel mai prevădător
și
cel mai uman administrator. Săracii, străinii, 6speţii, călugări
i,

fetele de măritat, toţi ai parte din veniturile bisericer.
Antim

este
E

cel

d'ântâiii în istoria Bucurescilor, care pune
biblioteca mănăstirei s6le la disposi-

țiunea, publicului
de 'nvă&ţătură,

doritor
de

luând,

citire

firesce,

și

tâte mă-

surile ca s5 nu i se pârdă cărțile. Antim
este cel d'ântâiii care se revoltă în

contra obiceiului neasămuit de lugubru
de a merge cu cadavrul omului sărac

pe uliţă și de a "1 opri în faţa fiă-căruy

trecător ca să cerşesci cu ce să 1 îng&ropl. Antim hotăresce un venit anume
cu ce să se ajute săracii lipiți pământului, când își dai obștescul sfârșit.

Antim a fost un om de genii,

biografii rămâne

âncă de

lorile pe cari le merită
de cât ork-care.

a cărul

făcut

cu co-

may covârșitor
|

Mitropolitul-artist jertfesce întrega,
sa avere pentru Mănăstirea Tuturor Sfin-

ților, pe
noscător,.

Ștefan-Vodă Cantacuzino îi mai dă ui

"Mitropolitul Antim,

|

băcăniă

cu

„magaziă
tâte

care poporul, drept și recuo boteză îndată Biserica Antim,

ale cl2. La

11

de piâtră,

unii

1717,

uă pivniţă
I6n

și uă

Mavrocordat

întăresce tote milele Și. scutirile
ce Mănăstirea avusese de la
trecuţii Domni). Dâoă Veniturile Anti
mului ar fi fost bine cârmuite de Eoumeniy după m6rtea
cea crudă a fundatorului, mă.
năstirea ar fi mers frumos și ar
fi îndeplinit scopurile atâţ de
omenesci şi atât de milâse ale fila
ntropului Mitropoliţ Der, din
nenorocire, ea intră
pe

mâna,

hrăpitâre

1) Biserica Ortodoră Română (Bucu
resci, 1885), pag.
2) Revista Istorică a Arhivelor Român
iei, I, pag. 14.
3) Academia: Documente, pach. 14,
act, 93,

a

165.

Grecilor

egumeni,

și
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aceștia îl risipiră veniturile

cu

atâta

nepăsare,

încât chilil, case —.

Prin hrisovul stii do la 227,

- Biserica Antim),

și mănăstire cădeaii în ruine la 1797.

Marte

Ipsilanti o

1797, Alexandru-Vodă

roesulul,
25
1) După

?

ca s'o

scape
]

de

ruina -

uă fotografiă de la Biblioteca

de

face

Episcopiei

care. era amenințată;
3

.
— Biserica
Statulul

2) Revist. Istor, a Arhivelor Rom., |. pag. 51.

metoh

e reînoită,

;

ir

4
o

|

d

12

Novembre

„100

de

bolovani

Mitropolitul

„2.

1799, Alexandru-Vodă :Moruzzi

de .sare

pe fiă-care

an.

câte -

Ctitorii sunt Antim

şi Stefan-Vodă Cantacuzino.

a

Biserica Apostol, — Anul zidirer acestei

-mavem nici un act despre dânsa.
uă potrivă cu apostolii impăraţit,

îi dăruesce
|

biserici

E

este

1765;

Hramul săi este „al celor de
Situl Constantin și Sita Elena. .

Ctitori sunt Constantin Potoeânu și soția sa Maria.
Da
„3. Biserica sfinţii Apostoli. — Mănăstire, numită, mar nainte a 4r-

himandritului, i6r mal "nainte de Matei Bassarabă se numia
Jândgti-

rea Târnovului. Se afla la 'nceputul secolului XVII

„în capul Podu- .-

lui Cilibiului“2), — astfel se numia mahalaua, în care se găsia Mănăs-

-

tivea, Târnovului. Dura din secolul AVI, și a fost până
la Mater
Bassarabă de lemn. El a făcut-o de piâtră. La 1715,
Ştefan-Vodă
“Cantacuzino, fiul lut Constantin Stolnicul Cantacuzin
o, nepot de

fecior al Marei Postelnicese
halaua

Elina

Cantacuzino,

enoriașă în ma- -

Cilibiuliay, may târqiii a Arhimandritului, a repar
at biserica

și l-a pus

clopotniță,

Bassarabă,

Elena Dâmna, Ștefan-Vodă Cantacuzino, Păuna Dâmn
a

“și alți membri

pentru

că nu

avea3).

Ctitor

sunt:

Matei

din „pr6 luminatul neam împărătesc al Cantacuzi-

:

„ noscilori,
Aa
a
Da
Din „nenorocire, mănăstirea a fost închinată
la Mânăstirea Sta- :
vronikita, de la, Muntele Athos. Egumenul
lua veniturile prăvălielor din Lipseanis, locurilor din mahalaua

delul Lupescilor5), bolovanilor de sare

„ruiți de Brâncovânu%

piore de biserică.

la, 1702

și caselor

a

Şerban-V odă, viilor din .

din

ocna

car

Slănicului, dă- .

se afla

în

apro-

e

Dintre Egumeni, să cităm numai
pe Ștefan care, la 1688, era
duhovnicul Marei: Postelnicese Elina Cantacuz
ino și fu amestecat “în

certele din cari a eșit, pentru Bucuresci, Podul
: Mogoșicr7).
A) La Sfţii Apostoll s'a îngropat la 1664 prun
cul lui Grigore-

Vodă

Ghica,

prune

care muri

de o DOlă

ne

în sus și nechYezând în tocmai ca și cairs).
1) Ilid., pag. 70.
- 2)
3)
4)
5)
6)
7)

o

mai vădută,

|

sărind

e

Buciumul, 1863, pag. 129. Cartea
de împărţâlă a Elenchii Cantacuzin
o.
Pisania citată de preotul Gr. Musce
ltnu (Calendar antic, Bucuresei,
1862, pag. 93—94).
Arhive: Sfinţii Apostoli, pach. 10, act.
10 şi 12.
”
”
Hid.: Condica No. 2 a Mitropoliei,
act. din 1669.
Iid.: Condica Brâncovenâscă, pag.
619—650.
V. cap. Podul AMogoşiel.

8) Şincai: Cronica, sub anno.

|.

"4. Biserica Domniței Bălaşa,
— Locul pe care s'a zidit biserica
Domniței Bălașa era odinidră, în secolul XVI, Prundu Dâmboviţei
spre Mitropolii, și Ciutăria Domnestă spre gânlă. In secolul XVI și
_în tot secolul XVII, de la Prund spre gâvlă, era Baia Mitvopolici,
atât de des pomenită în documentele bucurescene. Din locurile
acestei Băr, vecine cu ale Sftului Nicolae din Prund, cumpărase
“loe mare Paharnicul Manolake Lambrino, bărbatul Bălaşei, fâta

lui Constantin-Vodă

Brâncovânu

și "și făcuse case de locuință.

Nu aveai copil și, după. obiceiul timpului, închinară, bărbat și
nevâstă, t6tă starea lor lui Dumnegeii. La 1751 ridicară chiar
pe locul caselor unde locuiaii, biserica cu hramul Înălţarea Domnului și zidiră casele și: chiliele de prin pregiur pentru săracii col
„fără adăpostiree. Manolake Lambrino a mal luat ceva loc Și: din
Baia Mitropoliei, pe care a 'mpresurat-o cu deosebit meșteșug»).
(E Biserica a durat până la 1831, când Banul Grigore Brâncovânu
a făcut-o din noi; a cădut la cutremurul cel mare de la 11 Ianuariii 1838 și a reclădit-o Safta, Băn6sa Brâncovânu, născută

Balş. Ctitori sunt: Constantin-Vodă, Brââncovânu,

Marica Dâmna,

Domnița Bălașa, Banul Manolake Lambrino, Banul Grigore Brâncovânu şi alţi Brâncoveni.
9 Biserica, acâsta a avut şc6lă în. secolul XVIII2, ca multe biseiici bucurescene, despre cari-vom vorbi. La 1787, Februariii
28,
Nicolae-Vodă Mavrogheni îi dă dreptul să aibă ierna sobă, fiind
biserică boierâscă.
!

5. Biserica Bărbătescu-Vechiii.— Nâmul
“-se pâte

urmări

lui XVII,

prin documente

cel puţin

boierilor din

Bărbătesci

de la 'nceputul secolu-

de când apare Nan Postelnicul ot Bărbătescr% și până

la Mihai Bărbătescu, ispravnicul de Târgoviște, la 1798, sub Constantin-Vodă Hangerliii. Bărbătescii eraii proprietari în Dâmboviţa,
la moșia Sătenii, lângă viele Borerilor Brâncoveni5, și aii fost proprietari în Bucuresci, în mahalaua Scorţarului sâii a lui Şerban-

Vodă,

în faţa bisericei de lemn a lui Șerban-Vodă Cantacuzino),

unde casa, lor se afla între uă casă, cantacuzinâscăi și casa, Florescilor.
1) Arhive: Condica No. 5, a Mitropoliei. Locurile din Bucuresci.
2) V. A. Urechiă: Istor. Şcâlelor, (Bucuresei, 1892), pag. 85.
3)V. A: Urechiă: Istor. Rom., LII, pag. 47.
4) Arhive: Actele schitului Vulcana, în Cond. Mitropoliei pentru jud. Dâmbocija, pag. 481.
5) Ibid.: Actele moşiei Sătenii, în Cond. Mitropoliei pentru jud. Dâmboziţa, pag. 51.
6) V. cap. Mahalalele şi cap. Podul Alogoşdiei.
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Sus, pe dâlul Bucureseilor, în câsta Lupescilor,
Dbătesci ai avut vi cazi, cu timpul, s'aii stricat din

tăților“ ce avusese să sufere

orașul.

Pe

boierii Bărcausa „rău-

uă porțiune

dintr'acest

loc, cam la 1764, Mitropolitul Grigorie (1760—1787) a făcut
un
schit Mitropoliei, care a luat numele de Băvbătescu). Hramul
bise-

ricel este sftul Nicolae, sfântul cel pr6 iubit al Bucurescenilor;
la
1818, Dumnâei Manda Şelăresa a reparat biserica, făcând-o
de zid.

6. Biserica Bărbătescu-Noii,
— E zidită la 1796 de. drept; credincioșil creștini Udrea-Pavel și Stanca. Are hramul
Schimbarea-laFaţă. Alte amănunte istorice sâi legendare asupra
acester biserici

nu averi.

|

i

7. Biserica Batişte. — Numită astfel după numele mabhala
lei lui
Constantin Baptiste Veleli2). Are de ctitor pe vătatul
Mancii și e
zidită la, 1764. Hramul îi este Adorniirea, Sftey
Ana.
S. Biserica Bradu-Botânu.
— Nu ce zidită la 1790 de Mihul care
îX este ctitor, ci mar dinainte, de Gre-ce, din
documentele ce cun6scem 3, vedem că la 1141 esista, biserică
în mahalaua Botenului
și avea atunci drept preot pe nelegiuitul
Popa Herea 2. Hramul.

acestei mici
Gheorghe.

biserici,

vecină

cu livedea, Văcărescilor,

9. Biserica lui Bucur. — fică și faimâsa, bisericuţă,

este Sftul

care

a fost
atât de cântată, de visitată și de discutată, în secolul
nostru, de când
învățați
i începură

să studieze isvOrele istorier Bucurescilor.
Bucur

Ciobanul, povestiaii unii

cu

emoțiune,

păscându-și

oiţele

pe colinele pădurse ale Dâmboviţei, a durat
aci, în malul gârlei, uă
bisericuţă, de lemn ca, să [iă sic-și și moșteni
torilor săr „sfânt locaș
de rugăciune către bunul Dumnedeii“...

Era înduioșător!

Una, din „cadrele“ bătrânului colonel
Papazoglu, de altmintveli atât de meritorii pentru istoria,
orașului Bucuresci, arâtă,
dâcă memoria nu mă înș6lă, uă
colină cu nisce oițe, ca, de lemn,
ca acele de Niirnberg, cu ciobăna
șul Bucur cântând din
fluer
lângă ele, iâr pe del se desină,
drăgălașă, - bisericuța lui Bucur
cu simpatica ciupercă ce-l servia
drept turlă. — fică uă legendă.
ADA doua: întocmind pentru
trebuinţele romanului săi,
numitţ
Bulur5, am&nuntele din Cronica
lui Nicolae Horga, „parohul
neunitey
1) Academia : Fondul

2) V. cap. Jahalalele,
3) Arhive:

Condica

,

No. XIII,

4) V. cap. Mahalalele.
5) Bukur,

Mitropolitan ; condica
pag.

No.

5, act din

14,

— Mahalaua, Botenului,

istoria fondărei

Bucurescilor, (Bucuresci, 1858
),

3 Aug.

1704,

17

legi a, Seleușului“, A. Pelimon ne afirmă « că Bucur sâit Radu, [iul
lut Lailk, sâi Laiotă, scit Ladislav Bassarabă, sâii Vlad I], la
alegere!
—a iubit la Moldova pe prâ- fu mâsa Iliaua, fata lui
Bogdan-Vodă şi după neîntrecute vitejii în luptele în contra Tătarilor, a luat-o de soțiă şi a venit cu ea la Bucuresol. Iliana avea
de sfânt apărător, care o scăpase nu o dată de Tătari, pe situl
Tănase, a căruia iconiţă o purta totdsuna, la gât. Bucur-Radu face
biserica de pe colină și, cuvaler cum era, îl pune hramul Sftului
Tănase, cel forte apăr tor și de bine voitor prâ iubitei sâle. Intocmirea legendei în condeiul unui alt seriitor, mai ingenios și
mal poet de cât Pelimon, ar fi fost mar frumâsă. Muntenia și Moldova, luând parte la întemeiarea capitalei, unde aveati să se concentre t6te forțele Românismului, puteai fi altfel arătate. Orr-cum
ar fi, acâsta-i legenda cu Bucur-hadu, cu Iliana și cu tovarășii
de luptă ar lui Bucur-Radu, adică Dragoş de la Orher și vitâzul
Moţicu, cari lucrară la zidirea bisericol. Iu Bucur și la zidirea
|
fortăreței de pe colina Sftoi Troiţe. (Radu-Vodă).
Preotul Gr. Muscelenu, căruia Bucurescii i sunt datori mult,
căci multe a scăpat din vâltorile uitărer prin calendarele şi prin
broșurile sle, preotul Muscelenu, voind să potrivâscă tradiţiunea
lui Bucur Ciobanul cu afirmaţiunea istoricilor, cari diceaii că
Mireca-cel-Bătrân a făcut palate de iâmă la Bucuresci, crede,
prin iubirea sa cca mare pentru străvechiul trecut al Bucu-.
roscilor, că a citit la ușa, bisericei lui Bucur uă pisaniă, în care
Mircea spune că la 1416 a zidit de pictră biserica de lemn a lui
Bucur, și că a 'ngropat într'ânsa 6sele ostașilor căgluţi în bătălia
de la Giurgiti, din dliua de 11 lunii 1416.
Am citit 32 de condice la Arhivele Statului și la Academiă,

şi am citit vro 5000 de documente tot într'aceste două deposite,.
— și
în cari se păstreză faptele adevărate ale trecutului nostru,
cu tote aceste citi, n'am dat peste un singur act,. care să vorbâscă de biserica lui Bucur, rezidită de Mircea-cel-Bătrân.
Infimul

schit

al

Hagiicei

Dima

și diverse

paraclise

mici

și

nebăgate în sâmă aii cartâne și documente la Arhive și la, Academiă, și biserica lui Bucur, care, după legendă și după sim paticul preot Muscelânu, este pe colina de lângă Dâmboviţă tocmai
de la 1416, din vremurile marelui Mircea, să nu aibă nici un document! ŞI-apok, când Alexandru-Vodă zidi la 1567 biserica Sitei
Troiţe, viitorea Radu-Vodă, alături, la doi pași de biserica lux
Bucur, refăcută de piâtră de Mircea, cum nu o pomeni în actele
56730. — Istoria Bucurescilor.
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scle de fundaţiune şi de înzestrare a bisericei, pe care spune că
o face „mail jos de orașul Bucurescr“!?
.
I, de sigur, peste pote! — Călătorii secolului XVII Și călătorii secolului XVIII ar fi mers în pelerinagiii la biserica lui.
Bucurși ar [i zugrăvit-o cu tâte amănuntele de ar fi esistat. CăIstorii nu spun nici un cuvînt!!
(Nu ; e lrumosă și e duidsă încercarea de a da Bucurescilor acesti
origină idilică și pastorală, der nu e istorică. Biserica lisă adi a
lui Bucur Ciobanul este un paraclis zidit, probabil pe la 1743,
în spatele marei mănăstiri a lut Radu-V odă, ca să [ii bisericuţă,
adică; bolniță, pentru cimitirul acestei mănăstiri, după cum se obicinuesce la, t6te mănăstirile»). Are hramul siţilor Atanasie şi Civil,
patronii de obște ai-cimitirelor, și cărimidele găsite acolo pârtă
data de 17432. — Și-atâta tot după istoriă. E puţin, dâr este
adevărat.
|
10. Biserica Caimata. — Fusese zidită la 1732. Avea de ctitor

pe Nicolae Ceaușul. Era vecină cu biserica,

Armenâscă.

A

fost

dărîmată în 1892, pentru deschiderea bulevardului Carol.
Numele
Caimata rămâne âncă uă problemă. Poporul,. bătrânii îl
esplică
printr'uă legendă, în care intră și al doilea nume al gârliţe
i Bucurescidra, poreclită ast-fel din causa multelor necurăţenii
asvârlite înta"ânsa.
|
11. Biserica Cărămidaril-de-Jos, — E zidită, pare-se, la
anul 1711
de neamul boierilor Năsturel din Herăsci, înti”acea mahal
a a Bu„curescilor, cunoscută încă din secolul XVII. Are hramu
l sftului
Gheorghe.
E

12. Biserica C6uş David. — Missail Monahul fusese pe mireniă Mihai Logofătul de taină şi slujise cu multă credință din
„mică vârstă“ până la adânci bătrâneţe la deosebiți Domni
ai
Țărei. Călugărindu-se, el a zidit în.Bucuresci două biserici,
una

pe care hrisovul lui Alexandru-Vodă Ipsilanti, din 1
May

115,0

pune în mahalaua Hagiului şi e cu hramul Adormirel
și al Sfţilor
Voevod, și alta în mahalaua Ccușulur David cu hramu
l Sftuluk

Nicolae
“David

al Miralichici

din

mahalaua

mahalaua

și Sftex Paraschiva.

cu

același nume,

Acâstai

care

Ie6nci, ir biserica a luat numele

may

Câuş
târdiii

de biserica Iconei.

-1) Bunioră, bolniţa Bistriţei, a Episcopiei Râmnic
ului, ete. ete.
2) Tinerimea Română, vol. [. Studiul d-lui Gr,
Tocilescu; Cetatea

Berindeiui; Bucurescii, în Revista Română, anul 1861, pag.
320,

biserica

a devenit

Pa
Dâmboviţei,

|
—

Cf,
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Missail Monahul a făcut la biserica Câuş David chilil pentru
femei sărace. Eraii la Câuş David şi la: Hagiu 14 chilit pentru
24. de femei, po cari le întueţineait de hrană și de îmbrăcăminte
veniturile Bisericelor, adică chiriele de la uă pivniţă cu şese
case de lângă Porta Domnâscă de sus, din mahalaua Sftului Dumitru al Bălăcenilor. Missail Monahul trebue să fi fost din n6mul Băbenilor, de vreme ce Băbenil crai ctitori la acâstă biserică în secolul XVIII. Biserica din Câuș David trebue să [i fost
zidită dinainte de 1750.

13. Biserica C6uş Radu. — Sinodicul

bisericei spune

că a fost

„zidită dinainte de 1752. Are de ctitor pe Câuş Radu, personagiti
nonă necunoscut și care se crede că a trăit; în secolul XVII. Mahalaua s'a numit tot astfel. Ccuş Radu a fost, probabil, un
„mare proprietar de locuri, păduri și, mai cu s6mă, de vii pe
acolo. Până acum 30 de ani se vorbia âncă de viele C6uș Radului. Hramul bisericei este Sftul Nicolae. Printre alţi binefăcători al bisericei, Sinodicul de la Ceuş Radu. mat numără pe Stoian,
Joița și Constantin.
14.

Biserica Colţei. — Numele

de

Colţea, care a avut şi are atâta,

întrebuințare în vorbirea bucurescână, a fost purtat de boieri,
pare-se, din neamul Doicescilor2), âncă. din secolul XVI. Intw'adevăr, la 5 Mai 1579, Mihnea-Vodă dă hrisov de stăpânire lui Colțea
pentru moşia Turburea3. La 1653, Septembre 15, ConstantinVodă Şerban are. printre boierii săi pe Colțea Vornicul4). Lo, 11
Mai 1655, găsim în marele hrisov al Dudescilors) iscălit pe un
Colțea, vel Pitar, care era pote fiul lui Colțea Vornicul din 1633.
Acest Colțea vel Pitar devine Colțea Comisul întrun act de la
1660 al lui Gheorghe-Vodă Ghica, dat schitului: Pietriecua, pentru
puţurile de păcură din valea Puturosului, stăpânite de schilerii
din Câmpina). Acest Colțea Comisul de la 1660 este Colțea Clucerul de la 1661 Novembre în 4, care, într'uă afacere cu Eoumenul de la Plătăresci?, ni se artă ca un om f6rte evlavios,
cu multă rîvnă dumnedeicscă și cu pornire către cele sfinte.
1) V. A. Urechiă: Istor. Peomânilor, II, pag. 07 și 437.
2) Arhive: Cartânele Mănăstirei Radu-Vodă.
3) Rev. Istorică a Arh. Rom, I, pag. 61.

4)

Ibid,, pag. 13.

5) Arhive: Condica Episcopie

Buzăului, |, pag. 355—858,

6) Ibid.: Condica No. 1 a Mitropoliei, Județul Dâmboviţa.
7) Ibid.:

Condica

No. 2 a Mitropoliei. Judeţul

I1fov, moşia

Cucueţii.

.
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Unul
lemn

dintracești

Colțea

din

secolul

XVII

care se afla de la „târgul de sus
A

şi

Turnul

-

U

cum

biserica

de

dice docu.

Colţei 1,
La

Biserica

a zidit

înainte“,

A,

montele.
cuzino

Ba chiar sunt documentele

cari preciseză lucrul

1) După

și scrii:

uă fotografii de la Biblioteca Statului,

de la Șerban- Vodă Canta-

Diserica lui Colea

Clucerul. Pe
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fiul acestuia, anume Radu Colțea îl numesce la 1707) Miha Spătarul Cantacuzino „fericitul întru pomenire Radu Colțea.
(Radu Colțea este fericit întru pomenire, pentru că, împreună
cu învățatul Spătar, a contribuit a se face de piâtră biserica cea
de lemn a lui Colțea Clucerul. Biserica a fost făcută înainte de
1115. La acâstă dată s'a făcut marele zid înconjurător și s'a terminat Turnul Colţei, nemurit de atunci de Bucuresceni în locuțiunea, adi din ce în ce mar puţin întrebuințată: „înalt cât Turnul Colţer“.
Imseripţiunea, ce se afla la porta ceâ mare de sub Turn,
a grăit până la 1889 următârele cuvinte: „Acesta înconjurare de
„Zid cu t6tă coprinderea din temeliă s'aii zidit de Dumnslui Jupân
„Mihai Spătarul Cantacuzino, fiind coprins de dumnedeiescă râvnă,
„tote acestea forte înfrumusețate precum se vede, pentru mărirea,
„Și slava lui Dumnegeii și pentru vecinica pomenire a Dumnslui
„ȘI a tot n6mului Dumnslul, și s'aii săvârșit în dlilele luminatului
„Domn a tâtă Ţâra-Românescă, Iw Ştefan V. V. Cantacuzino, fiind
„Arhiereii-Mitropolit prâ-o sfințitul părinte Antim 7223 (1715)*.
Sulzer ne spune?) că, la facerea Turnului, ai lucrat soldaţii
suedesi, cari rătăciaii prin Bucurescă după bătălia de la Pultava,
după cum Regele lor sta la Bender. La pârta cea mare, adauge
tot Sulzer, eraii zugrăviți, în îmbrăcăminte nemţâscă, dor 'soldaţi
în mărime

naturală.

|

Turnul Colţei s'a dărîmat la 1802, Octobre 14, într'uă Marţi,
la ora 7 din di, adică la ora 1 p. m., când s'a surpat foișorul cu
turnurile din jos şi cu un colţ de zid până în foișorul de piâtră,
şi ati d&rimat patru chilit în vând. Primejdiă ânsă nu s'a întâmplat, căci nu se afla nimeni în chilii, fiind toțila Vlădica Zigno. Diarul
Muscul Naţional3), din care luăm aceste amănunte, glice mal sus:
„Un desen de acest turn, înainte de căderea, sa prin cutremur,
i cut de D. Slugerul Nicolae Otetelișânul și care ni s'a împăr„tăşit și nout, ne-a înlesnit ea săl punem în litografiășşi s%l dăm
"afarii spre vedere şi cunoscință acelora cark și-a uitat s6i n'a
„apucat sl vedă. Socotim asemenea că nu va fi de prisos a da
„și .6re cari desluşiri asupra acestui desemn. Orucea, bășica și
"penă sub stâlpii foișorului eraii acoperite cu tinichea, i6r cel-l-alt
4

1) Academia: Kits?

âv

'vdehoătwy.

2) (teschichte des trausalpinischen Daciens (Wien,
3) Academia, anul 1838, luna Februariti.

1781), I, pag. 297.
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„acoperiș era de ţiglă. La bă- |
„ȘiGă, în tavanul Foișorului, era
ptarabă cu lacăt. Foișorul pe
„dinăuntru era roșu ; pardosâla,
„lul era de scânduri și avea
plaviţă împrejure.

Hramul

TEPNSA.

- Roanii,

bisericei a fost și.

este Trisfetitele. :Ctitori sunt:
la drâpta, Mihai Cantacuzino
Spătarul, Marga soția sa, doy
copil Mihai și Safta; la stânga,

Șerban-Vodă
ria

Domna,

Cantacuzino, Ma-

îmbrăcaţi

toţi

în

haine lungă, Domnul cu corâna
imperială pe cap».

(4) Do la zidirea, bisericor de
pictră înedee, Mihai Spătarul,

ajutat, de fericitul întru pomenire Radu Colțea, a făcut spital2), chilii pentru săraci, odă
pentru odihna străinilor, han
și șe6lă câre a fost, ca Și cea

de la Sftul! Gheorghe-Vechitii,

de

slavonesce

sce3),
una

și de

române.-.

Șc6la de la Colțea
din

șeGlele

este

bucurescene

cari aii continuat fără întrerupere în. tot decursul secolului
XVIII. Pe lângă veniturile ce
avea de la fondator, şeâla mar

primesce de'la, Alexandru- Vodă

Ipsilanti uă sumă ânuală din
dijma “Oenci Slănicului. Imtacest hrisov dice Ipsilant
i

Turnul Colţei înainte de cuiremurul
de la 1802 5),

1) Pr. Gr. -Muscelânu: Cale
ndar Antic (Bucuresci, 1862)
, pag. 60
2) V. cap. Bâlele şi Doftorii
pene la 15
3]- V. A. Urochiă: Istoria
Românilor, |, pag. S2--53.
4) V. A. Urechii: Zstoria
Sedlelor (Buc. 1899), 1, pag.
296, Condica
hrisov M-tirei Colţei.
ae
5) Colecţia Academiei Rom
âne.

DoninâscăNo.
, 3,
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frumâsele
sufletesc,

cuvinte:

adică

„pe lângă spital trupesc bine este să fiă și spital

şedlăt.

Mulţi negustori ait dăruit Colţei prăvălir și pivnițe, case și
vii. Cel mal însemnat dintre acești negustori este Maxim Cupeţul,
de la, 1735, care lasă bisericer prăvălii cu frumâse chirii în ulița
Mirgelarilor și chiar în ulița Colţei”, în schimbul cinstei și ereștinescei rîvne de a fi îngropat înăuntrul bisericei, cum a şi fost.
Tot din averea lui Maxim Cupeţul se va zidi și biserica Sftul
Elefterie.

GQ) Ca și la hanul Şerban-Vodă, la Colțea erai faimâse ascundătoră. Intr'una dintu'ânsele păstra Constantin-Vodă Brâncovânu diploma, imperială, primită de la Leopold I şi prin care cra numit
principe al Sacrului Imperii Roman al Naţiunei Germane. Când
“fu mazilit prin intrigele Cantacuzinescilor, Stolnicul Constantin
Cantacuzino, tatăl noului Domn, Ştefan-Vodă, găsi diploma ascunsă
la Colțea și o trămise Sultanului Achmet2).
15. Biserica Sftul Constantin. — Este zidită la 1785 de Constantin
Bilcescu și Constantin Beșl6gă. Prăznuesce hramul Sfinţilor Im-

păraţi Constantin și Elena.

|

|

”

16. Biserica Creţulescilor. — La 11722, l.ogofstul Ilordake Creţulescu sfârşesce biserica de pictară din Podul Mogoșbici, mal sus de
locul boierilor Brezoieni, pe loc domnesc, dăruit lui de Nicolae-V odă Mavrocordat3 . Tot. atunci, Nicolae-Vodă face
pe lordake Creţulescu vel Vornic, în
locul lui Radu Popescu, care se retrage
din lume și se călugăresce la M-tirea
Radu-Vodă%, ir în locul lui lordake

ca vel Logofăt, pe Matei Fălcoianu.

pune

Inainte de clădirea acestei biserică,
Bucurescenii numiaii uă altă biserică
Iorăake Vornicul Oreţuleseuş)cu numele de biserica boierilor Creţulesci,
|
șsi-anume biserica din mahalaua Săpunarilor sâii a Scaunelor-vechi. Imtr'adevăâr, în hrisovul din 4 ulii
1)
2)
3)
4)

Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. — Locurile din Bucures. Ath. Comnen Ipsilanti: Tă peră rny Ghwsv (Constantinopole, 1872), pag. 294.
V. cap. Podul Mogoşiel.
Istoria Iloldo-Rominici (Buc., 1838), II, pag. 351. Radu Popescu s'a călugărit sub

nu-

mele de Rafailă Monahul.
colae

5) Pecetea lui Iordake
Creţulescu.

Creţulescu,

purtând

data

Tanuarii

1724,

din colecţia d-lui Ni-
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1702,

Brâncovânu

numesce acâstă biserică

cu numele.

de biserica,

Creţuleseilor». Intacâstă mahala a Săpunarilor găsim la,
1739 că
șede încă banul Constantin Creţulescu). După clădire
ânsă a bi-

serice

din Podul

rica Creţuleseilor.

Mogoșâiey,

acâsta fu pentru

Bucuresceni

bise-

Hramul ci este Adormirea și Sfinţii Arhangeli.
Ctitor sunt:
la drepta, lordake Creţulescu vel Vornic cu
soția sa Domnița
Safta, fiica „fericitului întru Slârșit de-a purure
a, pomenituluy
Constantin-Vodă Brâncovânu“, acesta, cu soția
sa, Marica Dâmna,
Pârvu Creţulescu, tatăl lut Iordake și Vișa,
muma lui lordake;
la stânga, Constantin vel Vornic Creţulescu
, Istrate vel Vornic
Creţulescu, Ecaterina, Știrbel, sora luk Istrat
e, Toma vel Logoltt
Creţulescu, Alexandru vel Logofât Creţulescu
și Constantin vel

paharnic Creţulescu.

|

(Biserica a avut han. Din colo de dânsa, la
'neeputul secolului
XVIII, era bariera, acolo unde se dicea
la Puţul-ca- Zalele 3).
1173,

11. Biserica Delea-Vechiă.
— FR
în mahalaua

Delea-Vechiiă,

zidită de
Are

preotul Bălașu

hramul

la anul

Sf-tei Treimi.

18. Biserica Delea-Nouă. — E zidită de Nicolac-In
imă-Rea la, anul
119S. Are hramul Buna-V estire; em mahal
aua Delea-Nouă, may
vechiă

de cât biserica).

19. Biserica Dobrot
— âsa
Merito.
sul Bucureseân, reposatul colonel Papazoglu, care a făcut pentru istori
a Bucurescilor mar mult
decât

mulţi farmoși scriitoză bucuresceni, credea
că biserica, Do„brot6sa este cea mai vechiă biserică bucur
eseână și că numele
îi vine de
la slavicul

„bună patriă“,

cum

ar

fi dis

primul descălicător al Bucurescilor. EL may adauge
că bisericafu a vecher
familii a Năsturelilor din Heriscă. Ceia-c
e e documentat este că,
la 1730, Const

antin vel Visterul Năsturel zidesc
e de pistă biserica, ce fusese probabil de lemn,
— și-atâta tot. Hramul Dobrotescă este

Buna-Vestire.

20. Biserica Dâmnel, —. E zidită de piâtră
în locul uneia de lemn
de Maria Dâmna lur Șerban-Vodă Canta
cuzino la 1683, după cum
spune pisania. La 28 Octobre 1690,
Maria Dâmna dă bisericer
sele, pe lângă alte venituri ce are,
și tote prăvăliele ce sunt la
AI
1) Arhive: Condica Brâncovenâsc
ă, pag. 681.
2) IVid.: Condica No. 5 a Mitro
poliel. — Locurile din Bucuresc).
Ge
cap. Podul Îlogoșdiei,
4) V. cap. 2ahalalele, — Maha
laua Delea-Nouiă.
5) Pr, Gr. Muscelânu: Calendarul
Aut., pag. 44,
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ulița. cea despre pârta de lemn a Sftului Gheorghe, precum și
locurile de case, și casele, și moşia ce este înprejur?). Lângă biserică, unde este acum Casa Grecenu, era palatul Beizadelelor,

adică al copiilor lui Şerban-Vodă.

Biserica

a fost pe

urmă

în-!

grijită, adică furată şi ruinată de Egumenul Cotrocenilor. La
5) 1787, Nicolae-Vodă Mavrogheni îi dă voiă să pună “sobă, fiind
biserică boierâscă3).
|
Acâstă biserică este remarcabilă prin soliditatea bolților și
grosimea zidurilor sâle. Sar crede că e făcută pentru veciă. E
aprâpe lipită de casa Grecenu, care a fost casa boizadelelor lui
Șerban-Vodă Cantacuzino. Are obiecte date de însăși Dâmna lui
Şerban-Vodă, între cari un epitafiii cusut de mâna Dâmnei şi a
fiicelor scle, precum și cărți legate în aur șin argint”.
21. Biserica Sftul Dumitru.
— E numită în documente biserica
Sftului Dumitru isvoritorul de mir, a Vornicului Badea Bălăcenul,

și mal este numită și Biserica-de-jurămint. A fost biserica Bălăcenilor
în secolul XVII; era clădită de lemn sâii, mai bine, reparată de
vornicul Badea Bălăcenul5), pe la jumătatea secolului XVII, căci
Bălăcenii erati Bucuresceni vechi, cel puţin din secolul XVI, și
e probabil că, alătură de casele lor, să fi avut biserică chiar din
secolul AVI. Mahalaua era numită a Bătăcenului. La 1674, Badea
Bălăcânul, Contoş, adică conte al Sacrului Imperiii Roman al Națiunei Germane), a reparat biserica și succesorii săi, Matei Bălăcânul și faimosul Agă Constantin Bălăcânul, ginerile lui ȘerbanVodă Cantacuzino, împreună cu verii lor, boierii Proroceni?),
sunt ctitorii bisericei Sftului Dumitru după 1689.
Se mai numia și Biserica de jurămint, pentru că într'ânsa se
făceaii jurămintele cele solemne, atunci când pîritul s6ă acusatorul se "'ncingeaii, în faţa arvhiereului și preoților, cu brâul PreCuratei, și juraii lângă ușa altarului că vor spune adevărul și nimic alt de cât adevărul. Bunidră, la 1655, este un mare proces
1) Do sigur, cel vechii, căci cel noii nu era âncă gala.
2) Trompeta Carpaţilor, 1863, Iuniiă 5.
Gu
A. Urechiă: Istoria Românilor, LII, pag. 47. Vedi

peatru

acestă biserică

şi cap.

Pod; Îlogoşciel.
4) Preotul Marin

Dumitrescu:

Istoricul a 40 de biserică din

România

risimii

preoţi bucuresceni

cari ai călcat pe urmele

ncuitatului Gr.

Muscelenu

preget interesante date şi legende, privitora la trecutul bisericelor bucurescene.
5) Arhive: Condica IIL a Episcopici Buzăului, pag.
.
6) Alag. Istor., T, pag. 376—317,
7) Ibid., IL, pag. 141, Cronica lui Radu Greccuu.

56730. — storia Bucuresciler.

1891),

(Bucuresci,

— Părintele Marin Dumitrescu do la biserica Sf. I6n (Moşi) esto
pag. 136—137.
538 şi pag, 513—516.
-

unul

din ra-

adunând

fără
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între Radu

Logofttul

pentru nesce mori.

Dudescu

și

călugării

Episcopiei Buzăului

Jurămîntul ce li s'a dat Vaii făcut în Biserica

de jurămînt cu hramul Sftului Dumitru 5.
Și a continuat a [i biserica Bălăcenilor, chiar şi după vijelia
ce se abate asupra acestor boieri în timpul Brâncovânului, din
cauza „nebunelor păreni“ ale lu Constantin Aga Bălăcânul. La
1696, Assan Cămărașul, proprietar lână Sftul Gheorghe-Vechiii
(strada Lazăr), cumpără loc, spune hrisovul, lângă biserica Bă-

lăcânului 2).

|

Lucrurile merg ast-fel până la 1753, când Radu Logofătul
za Vistieria, nepot lui Stroe Vătaful za Aprodi, ir pe călugăriă
Monahul Isaia Rîmnieânul, zidesce biserică de piâtră cu iscusit
meșteșug, o înzestrâză, cu candele de argint, cu evangeliă fere-

cată, cu cărți de citaniă și cu t6te cele trebuinciâse, Și o închină
metoh la două episcopii, a Rîmnicului și a Buzăului. Iscălese ca
martură actul de fundaţiune Constantin Logofătul Dudescu, Constautin Spătarul Brâncovânu
m)
o

Ala

și Ştefan Logolătul

.

e
Constantin- VodăY Racoviţă,

11755,

Văcărescu 3.

e

dă

bisericer

uă Cruce.

fevecată, de argint, cu măreăritare și pietre preţi6se; îi
mai dă
12 răzore de viă în dâlul Bucureseilor, trei prăvălii în
Târg, la
Prta-de-Sus a Curţer Domnesci și uă părechiă de case
din josul

Foișorului, după zidul domnesc%. La 1757 Novembre

stantin-Vodă

Mavrocordat

îi mai

dă

stăpânire -peste

în 5, Conun loc al

Bălăcenilor5). La 1787 Februariii în 28, Nicolae-Vodă
Mavrogheni

îi dă dreptul să aibă sobă ca biserică boierâscă.9),
|
]) Biserica, Sftuluy Dimitrie a fost reparată
de Episcopul Constandie al Buzăului, pe la 1819, sub domnia
lui Caragea, și a fost

zugrăvită

de

zugravi

români,

elevi

lini în ț6ră2. De nu mincel,
XVIII

ai Italienilor

la Sftul Dumitru

uă șeslă de masichiă, —

veniți

cu

Giu-

a fost în secolul

de unde, probabil, și primul

sediii
al Conservatorului de musică și declamaţiune
a fost tot la Situl
Dumitru, când s'a inființat, prima șe6lă del
bel canto în România.
22, Biserica Sfântă Ecaterina, — Mimăstire zidită
în secolul XVI

de un

Pană

Vistierul,

care

mi-e

necunoscut.

Era,

bine 'nţeles,

CD —_——

1) Arhive:

Condica

I a Episcopici

2) Ibid.: Condica Brâncovenâscă,

Buzăului,

pag. 353—359.

pag. 167—169.

3) La 30 Novembre 1733. Condica Episc
opiei Buzăului III, pag.
4) Arhive: Condica No. III a Episcopiei
Buzăului, pag. 546.
5) Revista Istor. a Arhivelor României,
11, pag, 97,

6) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, LIL,
pag. 47,
7) Ibid., Domnia

bă

Caragea, pag.

83.

-

513—516.
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afară din Bucuresci,

pe drumul

numit

delul vielor cari acoperiaii atunci
mai

al Giurgiului,

și colina

pe care

târqliii Mitropolia Țării. Din jos de Mănăstirea

sticrul sa dat,

în August

1631,

lui

din jos

de

se va zidi
Pană Vi-

lupta faimosă "ntre Leon-Vodă

și boierii pribegi, în fruntea cărora se afla Matei Aga din Brâncoveni, Radu Logofătul din Dâsa, Gorgan Spătarul, cumnatul lui
Matei, Teodosie Spătarul Rudânul și alți boieri de peste Olt»).
- Mănăstirea lui Pană Vistierul era 'nchinată dinainte la Mă.
năstirea de la Muntele Sinaia, și Egumenul grec credea că avea
stăpânire.și asupra colinei pe: care era să se ridice, ca pe loc

domnesc,

de

Constantin-Vodă

Şerban

noua Mitropoliă a Bucu-

rescilor.: De aci, procesul despre care vorbim mal la vale2), și pe.
căre'l câștigă Mitropolitul Teodosie în contra Egumenului grec
de la mănăstirea lui Pană: Vistierul.
Si
p In secolul XVIII, după 1774, Ecaterina, Domna lui Alex: andru-Vodă Ipsilanti, făcând multe 'mbunătăţiri mănăstirei și clădind han, din veniturile căruia să se. hrănescă biserica, miănăstivea și-a perdut vechiul stii nume și s'a numit Sfânta Ecaterina.
Cânda reparat-o la 1847, Egumenul grec a, distrus pisania și a
sters de pe ziduri şi cei 14 ctitori, pe cari Preotul Muscelenu
și-aducea

aminte

a-i fi vădut

zugrăviți.

N

|

d 198. Biserica Sfântului Elefterie, — E zidită după 1748 de Mitropolitul Neofit I, din paralele lăsate de neguţătorul Maxim CupețpulA. I se dă două pogâne de vii în delul Sârbilor și uă prăvăliă în uliţa Miărgelarilor tot din averea lui Maxim Neguţătorul. E considerată ca, schit al Mitropoliei. Era 'n midlocul. unci
păduri umbrâse, întruă poziţiune poetică, pe care Sulzer o privia
cu admiraţiune. Biserica, uă căsuță, un popă care se hrănesce
din mierea, albinelor de.la stupina bisericei; tăcere, un lac, pădure. Dâmna lui Alexandru-Vodă Ipsilanti, Ecaterina, născută
Moruzzi, venia adesea, şi diua, şi n6ptea, la Situl Elefterie ca să
mediteze într'acâstă poetică retragere. Aci a dat, înainte de ISI,
marele Vornic Filipescu -un mare prând, un bal strălucit și, —
lucru rar pe atunci! — un foc de artilicic, de care Bucurescenit
pomeniră și vorbiră tot anul”, La 1782, Nicolae Brâncovenu,
1)
2)
3)
4)
5)

Mag. Istor,, 1V, pag. 312—313.
Vedi cap. Patriarhi, Aitropoliţă . . Egumenă grecă lu Bucurescă.
Calend. Aut., pag. 102.
Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. — Locuri din Bucurescl,
Sulzer: Geschichte des trunsalpinischen Daciens, IL, pag. 29.
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care avea grădină pe acolo,

cere Mitropoliel biserica, Sftului Elef-

terie ca s'o ingrijescă şi să-i facă chilii. O ţine până la, 1804 fără
s'o ingrijescă întru nimic, așa că Mitropolitul Dositie, care era
cam delizorzo 1), i-a luat-o îndărtt. Hramul bisericei este Situl Elef-

terie. A avut și are icone de minuni făcătore. Acatistele la Sftul
Elefterie sunt bune pentru multe, âncă din secolul XVIII. De
uă parte, pădurea ne readucea aminte grădinele din Paphos; de
altă parte îzbirea, care cerea acatiste, făcea ca Biserica să fiă forte

_visitată.——
Vodă

|

|

24. Biserica Enil. — E zidită la 1724 de cumnatul lui Constantin-

Brâncovânu,

Pană.

Logofătul

Negoescu,

frate

cu

Marica,

DOmna şi copil, ca și acesta, al lui Nâgu, fiul lui Antonie-Vodă
de la Popesci. Locurile acestea de la Biserica Enil şi până la

biserica „Dintwuă I)i* erait, probabil, în secolul XVII ale lui An-

tonie-Vodă sâi ale fiului stii Nâgu, de vreme ce copiii acestuia,
Marica zidesce la un câpăt biserica „Dintruă Di“ şi Pană, la cell-alt capăt, biserica cu hramul Sftului Nicolae.
|
|
Când 'a devenit biserică a Bărcănescilor2) și când uă Enea

Bărcăn6sea

a, reparat-o și I-a dat numele

stii, nu scim. In orl-ce

cas, la 1798 i se dicea deja Biserica Enik3.
25. Biserica Fântâna Boului.
— Astădi se numesce Popa-Tatu. A.
fost zidită după 1760 de Mihar Generalul Cantacuzino, care s'a
dus la Rusia după pacea de la, Cuciuk-Cainargi4. Hramul e Adormirea Maicei Domnului. A fost reparată de enoriași prin osârdia
și stăruințele lui Popa-Tatu. De aci numele stii de astă.
|

26. Biserica Flămânda.

Istrati, și are hramul

— E zidită la 1768 de Vornicul Dumitru

Sftei 'Treimy.

27. Biserica Foişorului.— Intra patra

domniă a lui Constantin-

Vodă Mavrocordat, adică la 1746, Dâmna. Smaranda, soțiă într'al
treilea rând a lui Nicolae-Vodă Mavrocordaţ 5), a clădit biserica

Foișorului, numită ast-fel după casa de privelă, zidită âncă de
când
trăia Nicolae Mavrocordat pe locurile Mănăstirer Radu-Vodă6).
Dâmna Smaranda și Constantin-Vodă Mavrocordat închină,
îndată

” (Peoria pe care o daii boierii acostul Mitropo
lit forte energic.
2) Arhive: Xtoria Sedlelor, pach. 6 și 7,
3) Academia: Mss. No. 32, Catagrafia politiei - Bucuresc
ilor.
4) Buciumul, 1803, Mai 29, Genealogia Cantacuzinilor
.
5) Prima soţiă fusese Cassandra, Cantacuzino,
a doua Pulcheria Tzuki, muma lui Constantiu-Vodă Mavrocordat (Legrand : Lphemdrides
Daces, Paris 1882, vol. II, pag. XIX— XX).
6) Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă, pach. 43, act.
10.
,
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după zidire, a fi metoh Mănistirei Radu-Vodă, biserica cea nouă
de la Yoișor. Hramul bisericei este Nascerea Pr6-Curatel-Fecidre.
293. Biserica Sitului. Gheorghe-Vechiii. —IE zidită, nu la 1492 după
cum se credea, ci la 1562 de Nedelcu Vornicul, fiul lui Giaicu
Bălăcenu 1, şi de către Anca, soția sa, și glie că nu este zidită
la 1492, ântâiii pentru că Nedelcu Vornicul e iscălit ca sfetnic
domnesc la fiul lui Mircea Ciobanul, Petru Șchiopul, la fratele

acestuia, Alexandru-Vodă și la, fiul lui Alexandru, adică la MihncaVodă2);

şi al doilea,

pentru

că-un

act din

1626

ne

spune?

că

Marcu și Paraschiva din Căzănesci, nepoţii lui Nedelcu Vornicul,
vând pe lângă Mănăstirea Stelea, și biserica Sltului GhoorgheVechiii loc de casă lui Iane Vistierul.
|
Etă pentru ce cred că, biserica e clădită la, 1562, ir nu la 1492 de
Vornicul

Nedelcu.

In locul

alteia

dintrun pecetluit al Mitropolitului
din inseripţiunea cea vechiă că a
arhieresc și a slujit timp de 80
Domnia s'a mutat definitiv de la

de lemn?

Nu

scim.

Scim

Gnsă

Mitrofan Nisis (1716—1720)% și
fost mal dinainte vreme seaun
de ani ca mitropoliă Ţerei. Când
Târgoviște la Bucuresci, Mitro-

poliţii aii părăsit frumâsa, Mitropoliă târgoviștână a lui Petru Cercel
și ati venit la Bucuresci.

Nedelcu

Bălăcenul

Aci

ati ales de Mitropoliă, biserica lui

și a lui Mitrea-Vornicul,

spun unele

docu-

mente, pentru că acâstă, biserică era mai aprope de Curtea Domnâscă. Să notăm în trâcăt că reşedinţa Domnâscă era de două
părți mărginită de locuri și biserici bălăcenesci: Sflul Gheorghe al
lui Nedelcu Bălăcânul și Stud Dumitru al Bălăcenilor, — amândoi
sflinți-militavr:; patroni forte firesci ai vitezei familii a străvechilor
Bassarabl de la Bălacă5).
Biserica a fost refăcută la 1724 de Iamandi Dragul și de
soţia lul Smaranda. A ars la 1817 și a fost rezidită la 1849. La
o
1884, biserica, a fost din noii reclădită.
Sftul Gheorghe-Vechiii a fost biserică bogati; der, pentru
că proprietăţile er se 'nvecinaii cu ale măniistirilor cârmuite de
Egumenil Greci, cu timpul a fost despuiată de multe dintr'ânsele.
Din proprietăţile Sftului Gheorghe-Vechii s'a dat Egumenului
1) Hasdei: Ehymologicum Dagnum, art. Bălăcenii,
2)
3)
4)
hovnieul

notiţa dată de vener. d. St. Grecenu.

i la Arhive,
Nenumărato acte în cartânele diferitelor mănăstir
,
4.
act.
23,
pach.
Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă,
Mitrofan
— 3.
40
pag.
1815),
sei,
(Bucure
l.,
Mitropo
Istor.
:
Geanoglu-Lesviodax
Curțile Domnesc.
lui Constantin-Vodă Brâncovânu. Veqi cap.

5) Hasdeu: Aegru- Vodă.

”

este du-
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Grec de la Mănăstirea lui Pană Vistierul,
ca să "1 împace când
cu procesul cu noua Mitropoliă a Bucuresc
ilor:). Mar târziă, în,
timpul Brâncovânului, pe 'la 1697, Radu
Logofătul Glinenul, un
strănepotal lui Nedelco-V ornicul, cere
Domnului uă comisiune
de boieui, care, împreună cu Șerban
Judeţul orașului, să hotârnicâscă locurile din Târg ale bisericei
neamului lor, de Ge ce
hotarele cele vechi aii perit când ati
călcat Nemţii orașul. Dintracâstă hotârnicie vedem. că Sftu]
Gheorghe-Vechiti ţ0ţ mar are
5 prăvălil în Târg, din câre una se
'mvecinesce cu prăvăliele lur
(4) Sftul Ion din Focşani, pe ulița aude
se frânge fierul în colţ2). Int'un
“alt act de la; 11719, Sftul . Gheorghe
-Vechiii este numit cel româese, spre deosebire de Sftul Gheo
rghe-Noii, care este numit cel
G'recesc.
,
N
i

(DAcâstă

biserică are un rol însemnat, și în
istoria șc6lelor buca și Sftal Sava. Âncă din timpul
Brâncovânului, era
școlă de românesce și de slavonesce
la Sltul Gheorghe-V echiă,
cu dascăli renumiţi,
curescene,

totdcuna însărcinați în secolul
XVIII de
Domni, de boieri, de neguțători,
să le. traducă actele slavone pe
românesce. La 1759, sub domn
ia lui Scarlat-Vodă Ghica,
prin
îndemnul Mitropolitului Filaret
1. și prin. stăruința lux Constantin

Banul

Brâncovânu,

localul. școlei

de roniânes

ee de la Sfântul
Gheorghe-Vechii se reclădesce
și mâl frumos. La acestă șc6lă,
a profesat
de la 1750, și până la 1770,
Dascălul Florea, caligraf
Yxres
tit3), pe care. laii urmat dascăli
Constantin și Drâgoomir. 'Tot
la Situl Gheorghe-Vechiti -s'a
mutaf, cărțile șcâlei de la Sftul
Sava,
adică, vivliotichi, atunci

când

Domn

ia, neavând: pe unde să
mal șcdă, se mută la 1791 în
Mănăstirea, Sftulur Savao.
„29... Biserica Sftului Gheorghe-Noii,
— Antonic-Vodă, de la PoPesci, care a domnit, pus
de Cantacuzinesci,; între anir
1669 și
1672, a 'noeput biserica Sttuluy
Gheorghe-Noi. Cunoscând soârcenia, Și sărăcia, acestuy Domn
, lucrul ne-ar mira, dâcă
Cronicarul nu ar adauge că biserica
a fost făcută și cu cheltuisla
unui
Punaiotale, dragoman mare 5).
|

(Acest Panaiotake, despre
care Cronicarul pare a nu
sci nimic, este faimosul Panaioţ
Nikusios, care a condus
întregă, di———
1)
2)
3)
4)
5)

Vedi cap. Patriarh, Alitropo
liţi . .. Egumeni Grecă la
Ducuresci:
Arhive: Condica No. 5 a
Mitropoliei. Locuri din Bucu
resc
i, pag. 104,
V. A. Urechiă: Istor, Rom.
, I, pag. 987 și Zstor. 'Șcdl
elor, pag. 27.
V. A. Urechiă: Istor. Șcâle
lor, pag. Gi,
Mag. Zstor., II, pag, 346,

-.
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plomaţia otomană înainte de Alexandru Mavrocordat Exaporitul 1). .
Pentru ce a dat Panaiot Nikusios parale ca să sc clădâscă uă
măniistire la Bucuresci nu ne putem esplica, de cât prin şiretenia Grecului care, cerând ca mănăstirea să fiă închinată, cum
a și fost, Sftului Mormînt de la Ierusalim, era, sigur că moșii,
prăvălii și parale aveati, fără dor și pote, să curgă la Ierusalim

din Ţ6ra-Românâscă. Altmintrel, a presupune că numai din iubire

pentru înfrumusețarea
ridicul.

eri

ase
A

Zi

is

Peace:

CA SZICE plete aero
at

cai

Si

E

e

sti |

re

Bucurescilor

a cheltuit

Panaiotale,

ar

Ș

ca

SS

re

Sg
oana
ideea
Sia

Pepi

£
air

Biserica

Sftuluy

Gheorghe-Noă.

—

Spateloz).

(B On-eum ar fi, biserica a rămas neisprăv
ită și chiliele

de prin
pregiur sărăcăci6sc. Brâncovânu reîncepe
lucrul; face într'al șâptelea an al domnici s6le un rând de
case egumenesciă, mai face,
spune Șincai, și un palat Patriarc
ului, şi măresce bolțile, adică

prăvăliele. Mai târdiii, cu arhitectul Vese
leil,

începe

clădirea bisericei, pe care n'o isprăvesce și nu-o
târnosesce de cât la, 1707
când, de pompă, de bogății, de patr
iarhi și de alţi înalți prelați
al Răsăritului, ca Chrisant al lerusali
mului, Dionisie a] Târnovuluk, Atanasie al Dârstorului, Clemen
t proin al Odriului, Auxenţie
1) Vei

al meii: Ludorie XIV si Constantin Brânc
orenau (Bucuresei, 1$84), pag. 195,

2) Dinainte de foc, după Bousquet.
3) Cronica, sub anul 1698,

—

Colecţia Acadomiol

Române.

o

fi
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al Sofiey, Maxim al Ieropolei, Neofit al Sebastier, Mitrofan al
Nisel, şi Macarie al Varnei, resună Bucurescii, resună era și
resună îot Orientul creștin"). La prândul care a urmat după tânosire, fiă-care avhiereii a găsit înaintea tacâmului stii câte uă
)năfeamă de galbeni și câte uă mare medaliă de aur cu chipul
lui Brâncovânu.
(D Del Chiaro vede biserica Sftului Ghoorghe-Noii îndată după
târnosire

și

o

numesce

fără

înconjur

ana bellissima

chiesa în onor

di quel santo Alartire2, adică Sftul Gheorghe. Şi 'mtwadovăr că
Situl Gheorghe- Noii fu cea mal frumosă biserică din Bucuresci.
Ca avniteotună întrecea, și Metropolia, și Radu-Vodă; cu bogăţia
Gnsă nu, de și Brâncovenu, îndată după târnosire, la 1708, ne
spune în Condica oficială a Domniel s6le2: am pus la Zecca
Sftului Marcu din Domnia Veneţiei 20000 de ducați, c'un venit
de 900 de galbeni pe an, pentru biserica Sftului Gheorghe.
Brâ incovânu îl mal închină Hanul Constantin Vodă, ȘII cumpără multe prăvălii în Târgul-din-Năuntru, la Porta cea mare,
adică la Porta-de-Sus a curţei Domnesci4). Face ca biserica Stelea
din Târgoviştes) să-I fie metoh îîmpreună cu t6te veniturile că, și
tot astfel Mănăstirea Răzvan) care posede moșii în Vlașca Și
diferite proprietăţi în Bucuresci. Adăugeți venitul pră ivălielor
hanului Sitului Gheorghe-Noii, și veţi conveni că avea ce să
mănânce Egumenul represintant al Patriarhului de la Jerusalim.
De altmintreli, aci, la Sftul Gheorghe-Noii, s'a concentrat până
la secularisare bogata administraţiune a tuturor averilor Sfântului
Mormânt, aflătâre în țările române.
lon-Vodă Mavrocordat a fost; îngropat la Sftul Gheorghe-Noii,
“la 1718. Biserica a fost câte odată reparată. Focul din 1847 a
ars-o cu desăvârşire.
Adi ce dărîmată,;
30. Biserica Ghioimei Banui sei Hanul Greci— i.
se.afla pe locul palatului Dacia-România între Lipscani și strada
Stravropoleos. Biserica Ghiormei-Banul nu trebue confundată cu
biserica Ghiormer-Postelnicul, care se mal numi și Situl Nicolae
al Jupânesei Caplea și care va sfârși prin a se numi Mănăstirea
'1)
2)
3)
4)
5)

Vedi cap. Patriarhă, Ditropoliţi... Fgiumeni greci lu Bucures).
Del Chiaro:; Le Doderne Rivoluzioni, pag. 13,
Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag. St1—814.
Ibid.: Mănăstirea Sitului Gheorghe-Noii, pach. 25.
Ibid.: pach. 27.

6) 2bid.: pach. 1, act. 2.
56730. — Îstoria Bucurescilor.

25

19:

Biserica

Greci
— j.
După

Raffet. — Colecţ. Acadomiel

Române.

Se

ie ua

LR, Pe ae
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Mihal-Vodă. Biserica Ghiormel-Banul e una din cele mal vechi ce
cun6scem. Dinainte de 1567, ea se afla în ființă. Prin pregiurul ex
Alexandru-Vodă, fiul -luX Mircea Ciobanul, dedese 'n dar locuri
lui Dragomir Vornicul, — un Creţulescu, fratele Dâmnei Stanca,
a lui Mihai-Vitezul, — ca să facă prăvălii, de vreme ce locul acela,
fiind domnesc, năulți Turci se :aședaseră
pe dânsul și făcuseră
multe „blestomăţit. Dragomir zidise nouă „Prăvălil lângă biserică 5).
.
(Când și de ce s'a numit mar! tagiu biserica Grecilor, nu
scim. Avea, han lângă dânsa, bine cunoscut în. Bucur escil. secolului XVIII, sub numele de hanul Grecif. A fost închinată arhiepiscopiel de .la Pogonianis din Grecia. Egumenil. bisericei Grecilor aii rămas celebri prin lăcomia lor:și prin starea, de cumplită,
păragine, în care aii lăsat totdâuna biserica. Şi cu .tâto acestea,

în secolul nostru, pentru uă pădure a bisericel, dată n tăiare,

Egumenul a luat 86,000 de galbeni2):
i
3, La 1713, Brâncovânu îl scutesce prăvăliele de orr-ce bir căci,
dice el, biserica nu are venituri. Aşa a fost și la alți răposaţi |
Domni. Așa se plângeaii Egumenil la, toți Domnil, şi aceștia în
credeaii şi îl scutiati de a mai da vr'un Dir, vr'uă dajdiă către
Ţeră. Toţi banii plecait la patrida. Când nu ajungea, arhiepiscopul
Pogonianis venia n 'Țeră și vindea câte un imobil ca să ica
parale și mal mult. Ast-fel, la, 1696, arhiepiscopul vine la Bucuresci și vinde Cămărăşului Assan și fratelui să&ii lanake loc dintr”ale mănăstirei. Biserica Grecilor a ars în .timpul Brâncovânului4).
31. Biserica Hagiului, — E făcută de Missail Monahul, pe mireniă
Mihail. Logofătul. Hramul îl este Adormirea, și Sfţir Voovoţi Are
chilil ca și biserica din mahalaua C6uș- David.
32. Biserica Hagi Dima.— Monabhia Timotea, Hagiilka, pe miveniăt
Hagi Dina sâi. Hagi Dima, de neam.din Rusia, a zidit acestă bi-

serică și a sfârșit-o la 1 Novembre 1731; I-a făcut și zid împrejmuitor și a 'mehinat-o :metoh Mitropoliei3). Hramul -î7. este .Bunia'vestirea. La

1775,

Alexandru-Vodă Ipsilanti î întăvesce cu hrisov

cele 10 lude ce avea

âncă.din domnia: lur Nicolac-Vodă Mavro-

1) Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei,
2) Preotul Gr. Muscelânu: Calend. Antic,-pag.
3) Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag. 1173.
4) Ibid.: pag. 167—169,
,

.
90,
-.

5) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. Locurile din Bucuresci, pag. 202.— Cf. Academia:
fondul Mitropoliei,

anul 1761.

,

.
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cordat). Biserica Hagi Dima avea case pe Podul Calicilor, lângă
proprietăţile Mănăstirei Radu-Vodă. La 1776, Egumenul dela RaduVodă voia firesce să înghiţi proprietăţile micel bisericute. De
aci, proces la Divan şi numirea unei comisiuni de boieri cari
să hotărescă2). Nu cunosc resultatul procesului și nu sciii dâcă
acâstă biserică nu este tot: una cu Schitul Maicilor, metoh Mă-

năstirel 'Țioănescilor.

”

|

33. Biserica lancu-Vechii, — E zidită în mahalaua cu acelaşi nume

la 1775 de
hram

Gheorgohe

Măcelarul și Ghiţa,

Adorimnirea-Maicei-Domnului.

rica a fost dat de Căpitanul
Frangulea,

nume

cunoscut

Locul

soţia lui, și are drept
pe

Nicolae Petre
în

care

clădit bise-

şi de moşul

istoria Bucurescilor

34. Biserica Sftul Ilie din Gorgani. — A

sa

acestuia

contimporani.

fost din vechime

biseri-

cuță de lemn pe movila numită a Gorganului sâii a Gorganilor.
Movila era, loc domnese. Bisericuța de lemn a fost închinată în

secolul XVII

de Șerban-Vodă

Cantacuzino

metoh Mănăstirei Co- |

tvocenilor3). Cine a făcut, bisericuța de lemn, nu scim ; căci a dice
că Gorgan, cumnatul lui Matei Bassarabă, a făcut-o, nu e nică un
document care să afirme lucrul. Bisericuța de lomn a cădut de
vechime în timpul lui Alexandru-Vodă Ipsilanti. Ea stăpânia tot
locul domnesc din pregiurul movilei. Mahalagiii îi plătiaii chiriă.
Im costa „Gorganilor“, spune un act din 6 August 1699, erati

morile date schimb Mănăstire Radu-Vodă, lângă podişorul ce duce
la Mihai-Vodă. Cea mar vechii pomenire de Gorganul bucu-

rescân 0 găsim la 1639, întrun hrisov de la Matei Bassarabăs).
(a) Biserica are hramul Sftului prooroc Ilie, și la 1819 a fost
reparată de enoriașii din mahalaua Goreanului. |
35.

Biserica

Albă

a Sftuiui Ilie din Podul Mogoşsiei.— Una

din

cele

mal frecuentate biserici din: Bucuresci. Nu se cunosce anul în
care a fost zidită. Ctitorii săi cel vechi suit popa Dirvaş, după numele căruia în secolul XVIII se numi mahalaua, şi jupânesele
Rada și Vișa. A tost reparată de mar multe ori. Hamul sii este,
Situl marele prooroc Ilie 'Tesvitânul.
N
|
36. Biserica Sitului l6n-cel-Mare.— Adi este dărîmată; se
alla pe
1) V. A. Urechiă: Istor, Rom,, II, pag. 72.
2) Arhive: Mănăstirea Radu-Vodi, pach. 1, act. 43.
3) V. A. Urechiă: Istor. Rom, > V, pag. 393. Pitae din

podurilor,
4) Arhive: Mănăstirea

Radu-Vodă,

5) Colecţiunea d-lui Gr, N. Manu.

pach.

65, act, 2.

15 August

1793,

pentru repararea
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locul unde s'a clădit palatul Caser de Depuneri și Consemnaţiuni.
Pusese zidită la finea secolului XVI sâii, pâte, și may 'nainte, de
Andrei Vistierul și de fratele stii, Dumitru. Andrei Vistierul era
socrul lui Preda Buzescu. Acesta, împreună cu soţia sa, Catalina
Bănâsa, pentru că locuiaii tot pe aci, pe lângă biserică, în malul
Dâmboviţei, ait înzestrat biserica cu tote». De la zidire, probabil,
a fost închinată Mănăstirer Sftului Prooroc Ilie de la Rumelia,
din satul Jîța, din eparhia Ianinei. In anul 1668 are locuri prin
vechii Tabaci, cară luerait atunci pe marginea gârlei, de la „Hotel
de France“ și până la Sărindar2). Mal are locuri pe lângă Zlătazi și pe lângă locurile marei Postelnicese Ilinca Cantacuzino 2).
Aceste locuri fuseseră călcate de locuitori încă din timpul lui
Matei Bassarabă. Totuși, Eoumenii Sftului I6n-cel-Mare aveati

parale
Vodă

și

dai

bani cu 'mprumutare.

La 9 Iuniii 1673, Grioore-

Ghica imputernicesce pe Egumenul

cel-Mare

să

iea

de

la: jupânâsa

Calea,

Măniăstirei Sftului I6nfata

Calomfirescului,

uă

moșiă pentru datoria ce avusese, la Egumenul, Radu Postelnicul,
bărbatul er4. Sub Duca-Vodă, Egumenul cere Domniei să i se
măs6re locurile și să i se prenoiescă hris6vele, căci cele vechi i
se perduseră de când cu „răutățilei.
La 1677, Mănăstirea are certă cu Stroe Vornicul Leurdânu,
care șede alături, pentru dreptul de a lua apă din gârlă, trecând
pe locurile Miănăstirer. Procesul se judecă înaintea lui Vileul Vis- .
tierul și lui Radu Logofătul Creţulescu, care-i împacă5).
La 1712 Mawte în 22, Brâncovânu o dărîmă cu totul, după
ce 'ncercase să o repare și "1 căduseră zidurile de vechime. Er:
mică, întunecsă, dâr avea ic6ne de minuni făcătâre, cari tămăduiati pe mulţi de grele bâle. De aceia, Domnul o zidesee, lumin6să și frumbsă, îl “ace turlă mare şi o zugrăvesee cu multe po-,
dâbe. Fiind ctitor pe atunci, — probabil prin Leurdeni, — și jupân Radu Golescu, biv vel Comis, iea și el parte la cheltuidlă.
“Brâncovânu îi dă drept la 100 de bolovani de sare din Ocna de
la Slănic, și 'mainte, la 2 Februariii 1706, îi mai închinase şi
uă parte din moșia Grozăveseilor, care parte fusese dată de zes1)
2)
3)
4)
5)
6)

Condica M-tirei Sf. Ion-cel-Alare,
Arhive: M-tirea Sf. Ion-cel-AMaro,
Vedi cap. Podul Jogoşăiei.
Academiă: Documente, pach. 39,
Arhive: M-tirea Sf. I6n-col-Mare,
Condica din colecţia d-lui Gr. N.

în copiă, la d. Gr. N. Manu.
pach. 12, act. 1.
act. 19..
pach. 12, act. 10.
Manu, mai sus citată.
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tre lu! Şerban Logofătul Grecânu, însurat c'uă neptă de veră a
Brâncovânului. Astă, moșiă, în timpul Domnie! lui Ştefan-Vodă
Cantacuzino, o răpesce bisericei Domnița, Bălașa, vera Domnului
și f6ta lu! Șerban-Vodă Cantacuzino, măritată, după Grigorie Serdarul Vlasto. La 1734; Novembre, Grigore-Vodă Ghica dă 'ndârăt
Sftului I6n-cel-Mare, moșia Grozăvescilor, răpită de Bălașa Vlasto.
$) La 1720, Mal 5, Nicolae-Vodă Mavrocordat o iârtă de birul numit cal

domnesc, pe care "| dait i6te mănăstirile și pe care, spune hrisovul,

Sftul I6n-cel-Mare sâii Situl I6n-Prediteci nu '] plătise nici odată.
Tot aci la 1654, în timpul lui Constantin-Vodă Serban, a oficiat
întrun rând pontificalmente patriarhul Macarie al Antiohiei. Bi-

serica avea mare nume din causa icânelor de minuni făcătâre.
Q,Sftul I6n-cel-Mare avea han și chilil. Aci a ucenicit, ca, tânăr că“ lugăraș, Dosithie Filitis, mitropolitul Țărei, la finea secolului trecut (1793—1810).
E
37. Biserica Sftul Ion al D-lui Vornic Pârşcovânul.— Acâsta-l biserica de la 'nceputul Calei Şerban-Vodă.' Actul din 1766 al Mitropoliei o numesce Sftul Ion-cel-Noii din. podul Şerban-Vodă».
E
zidită de Ioniță Oroitorul la 1766 cu binecuvîntarea Mitropolitului Grigorie, pe un loc al Bisericey domnesci de Jos, în pâlele
d&-

luluy, pe care se ridicase odinioră Via Domnescă,

Ioniţă Croitorul

închinase biserica sa metoh Mitropoliei. Are sobă prin pitacul
luă
Mavrogheni din 28 Februarii 1787. 1 s'a dis mai târdiă Sftul
Ion al

D-lui Vornic Pârșcovânul, pentru că boieriY Pârșcoveni erai mari
proprietari lângă dânsa) și, probabil, ai reparat-o şi aii dăruit-o
după

vremuri.

38. Biserica Situl l6n Moldoveni,
— E zidită la 1795 de medelnicerul Dumitrake Dărăscul și are hramul Sftului I5n-Guu ă-de-aur.

Uă icână de minuni făcătâre adusă de la Moldova,
pâte de rudenii ale lui Dumitru Cantemir, ati făcut, iârăși pote,
ca biserica |:

să fiă numită Sftul I6n-Moldoveni.

(3)

89. Biserica Isvorul Tămăduir
el. faimosa biserică de la — Ac6sta-l

Cap” Podul,
Zoodohpighi,

cum

serii unii călători din secolul XV III, numită şi

isvor de viță

dătător. E zidită de

vrogheni la 17893) și închinată de năbădăiosul

tirea Ecaton

Dapiliani

1) Arhive: Condica
2) Pe proprietăţile

3) Revista Română,
4) V. A. Urechiă:

din insula, Paros,

Nicolae-Vodă

Domn

la, Măniăs-

patria lui Mavrogheni.

No. 5 a Mitropol
— iei.
Locurile din Bucuresc).
Pârșcovenilor sunt adi IIalele.
”

1861,”anul 1, pag. G16, studiul lui D. Berindeiă: Bucures
eii,

Istor. Rom.,

XII,

pag. 78.

Ma.

|
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Avea ca venituri 100 de taleri de la Ocne. Mavrogheni îl mat dedese și t6tă starea boierilor Câmpineni, când aceștia fugiseră din
Țeră, nevoind să urmeze pe Domn în năzbutiele lui. La întârcerea lor, după omorul lu Mavrogheni, Câmpinenil şi-aii reluat; stavea, ir biserica Isvorului a trăit din milă enoriașilor.
40. Biserica lui Lucaci,
— Se află în mahalaua lui Lucaci, nu-

mită la 'mceputul secolului XVIII şi mahalaua, Totoescului. E probabil că un Lucaci, boier mare ca banul Lucaci din: hrisovul
lui Dan-Vodă de la 1494, sâii negustor cu stare, a clădit-o mal
" ântâii și mal ântâiii pe părţile înalte ale Bucurescilor, la răsărit
de Curtea-Domnâscă. Seiinţele ce avem despre acâstă biserică nu
se urcă mal sus de păstoria Mitropolitului Ştefan (1782—1788),
pe care uă notiță din hârtiele Academiei? de la 23 Septembre
1764, ni'l arâtă că a zidit-o. E fără îndoiclă mult mar vechiă. Mitropolitul Ştefan, ca și predecesorul săă Daniel (1720—1732), avea
obiceiul de a face ușâre reparaţiuni bisericelor, şi-apol de a serie
în pisaniă, că el le-ati făcut. De-aci, încurcăturile ce întâmpinăm
ad! în istoria bisericelor bucurescene. Biserica a mal fost reparată la finea secolului XVIII de neguțătorii enoriași, în cap cu
Stan Starostea de Șalvaragii. La focul din 1847 a ars până la pământ. Indată după foc, enoriașii ait ridicat-o iârăși. Are hramul
Sftului mare Yerarh Nicolae,. ca cele mai multe din bisericele bu-

curescene.

|

41. Biserica Măgurânului. — A fost
Vodă

zidită

la 1686

de Şerban-

Cantacuzino? şi i se dicea înainte biserica lui Şerban-Vodă.

La 1761, Pârvu Cantacuzino Măgurânul o face de pistră, căcă
era de lemn, și de atunci i s'a gis de Bucuresceni biserica Măgurânului. Fratele lui Pârvu, Mihai Generalul Cantacuzino, făcu
întwacelașt timp biserica de la Fântână Boului. Mahalaua Bisericel purta numele de mahalaua Scorţaralui sâti mahalaua ŞerbanVodă. Hramul bisericel a fost Adormirea Maicer Domnului. La
1780 Mitropolitul Grigorie a voit să facă aci șc6lă de „psaltichiăt, căci era „disholiă“ să viă ucenicii până la Mitropoliă4. Bi-

|

"serica acâstă a fost dărîmată în 1897.
49.

*

Biserica Manea

Brutarul. —

E zidită la 1777 de Manea Bru-

1) Hasdei: Arh. Istorică a României, I, pag. 20.
2) Condica No. 5: Schiturile Mitropoliei.
3) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei: Locurile din Bucuresc).

4) Arhive: Condica jNo. 5 a Mitropoliei:
" Acte şi Documente,

pag. 84.

Locurile

din

DBucuresci. — Cf. V. A. Urechiă:
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tarul, starostele brutarilor

din

Bucuresci.

mirea Prâ-Curatek. Se află în mahalaua

Hramul

îl este Ador-

Popa Radu. La 1798, era

vorba ca lângă dânsă să se clădâscă Orfanotrofiul ce voia să facă,
Luesandra, Dâmna lui Constantin-Vodă Hangerliii.

43. Biserica Mântul6sa. — [E zidită la 17832 de Manta. Precupețul și de Stanca soţia sa. Are hramul Sfţilor Voevodi. După numele văduvei lui Manta Precupeţul, sa dat numele atât bisericel
(cât și mahalalei. Gardul caselor unde sta acâstă femeiă, a ajuns

de pomină în memoria

și 'n locuţiunile Bucurescilor sub numele

de gardul Dântulesii 2).
44. Biserica Mihal-Vodă. —

Bucuresci, pte a doua după
La 1558 găsim primul act
Sftului Nicolae și prin care
nire asupra tuturor moșielor

Una

din

|
cele mai vechi biserici din

biserica de sus a Curţei-Domnesci.
în care ni se vorbesce de biserica,
se întăresce acestei biserici! stăpâfăcute că daniă de Jupăn6sa Caplea

a lui Ghiorma vel Postelnicul5. Prin urmare, biserica pote să fi
esistat de mult mar 'mainte de cât 1558. Unil scriitori, dice d-l
Legrands), cred că ar fi fost făcută de

Vlad

Le

bi

Piee

c E
ce

nl!

rase
iti
e
4
cală

al Jupăneser Capleai.
— Acâstă

jupănâsă

“era, îngropată chiar în biserică.

Unicul el

fii, Pătrașcu, era îngropat la Bolintin).
Pentru-ce Petru-Vodă Cercel (1583—1585)
urăsce atât de cumplit neamul jupănesei
Caplea și pe bărbatul ci Ghiorma Banul,

:

iți

|

Ș

încât desgrâpă

SI

Ri

Ac6stă

E

[:ă

|

2

Petru-Vodă, Gere,
ros:

Jupăneser

Caplea

|

tragediă

cu

desgroparea Şi reîn-

groparea, care reamintesce pe Inez de
Castro a Portugaliei, nu n-o putem esplica.

După Petru-Cercel vine Mihnea-Vodă

a

1)
2)
3)
4)
5)
6)

trupul

de la Sftul Nicolae și '] duce la Bolintin?

ir

Ş
“aj

Dracul (1430—1439 și 1449—1446).
De la Jupănesa Caplea, adică de la

jumătatea secolului XVI și până la Mihay
Vitâzuli s'a dis „biserica Sftului Nicolae

PI

zf

|

Vedi cap. Bilele şi Doftorii.
Vedi cap. Jahalalele.
Arhive: Mănăstirea Mihal-Vodă, pach. 3,
act. 1.
Ephemerides Daces, II, pag. 147.
Arhive: Mănăstirea Mihai-Vodă, pach. 3, act.
1.
Arhive: îbid., pach, 15,
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sin : Alexandru-Vodă. Acesta protege și 'mbogiţosce biserica jupănesei Caplea. EL îi dă stăpânire, la 156, asupra locului din
Bucurescă numit lu Lacal-Adânc, pe care 1 hărăzise bisericel muma
lui Mihnea, Ecaterina, Dâmna lui Alexandru-Vodă); tot cl, la
1588, în dă moșiă împregiurul mănăstirel, zăgaz, moră și dreptul
de a aduce apă dingegârlă2), Aveaii călugări de la Sftul Nicolae

al jupăneser

Caplea vad şi moră pentru care se certaseră și avu-

„Seseră judecată cu banul Dobromir și cu fiul acestuia, Mihail
Postelnicul, dâr, pe urmă, aceşti dor boieri, marind de morte cumplită şi fără limbă,

călugării

luaseră

și vadul,

și m6ra.

Miha! Vitâzul repară, prenoiesce și dăruiesce mănăstirea cu
multe: o face deci a, sa. Moșia Grozăvescil din marginea Bucurescilor, pe care Mitrea Vornicul o dăruise Sftului: Nicolae, Mihal i-o întăresce cu puternice hris6ve. După Călugăreni, când
|
Sinan-Paşa întră în Bucuresci, 'mănă7
stirea, lui Mihar-Vodă este întărită de
„el cu băști și cu păreane3); ir la sfârșitul răsboiului, când Mihail mai vine

mănăstirea

de: Gre-ce

prin

Bucuresci,

Sltei

— viitârea
Troiţe
,

PRR

[27

Radu-Vodă,—

e dărîmată din caiburi: pEn€ m temelii, el:
aduse pe toți călugării de la biserica lui
Alexandru-Vodă, la biserica sa şi, deci,
iea, tâte mănăstirile şi locurile din Bu_Gcurescă, cu cari era, mzestrată viitârea

Radu-Vodă

Mihai-Vodă-Vitâzul.

de ziditorul ei Alexandru-

Vodă și de fiul acestuia, Mihnea-Vodă. Lucrurile însă nu rămân
astfel după mortea lui Miha; ; călugării de la: Sita Troiță -se
vor duce iâr pe colina lor, și mănăstirea Mihar-Vodă va rămâne
numai cu moșiele şi cu bogăţiele sâle. Radu-Vodă Șerban: o
protege. Moșia Elhovățul, dată bisericer de jupănâsa Nega Vornicesa, îl este întărită printr'un hrisov al acestui Domn%.
Uă mare primejdiă amenință mănăstirea lui Mihai-Vodă la
1613. Călugări! din Bolintin, având îngropate la mănăstirea lor
trupurile jupănesei Caplea şi fiului er Pătrașcu, vin la Divan și
cer înaintea lui Gavril-Vodă Movilă și a boierilor Ţără, ca mo1) Arhive: Mănăstirea Mihal-Vodă, pach. 3, act. 3.
2) Iid.: ibid., pach. 6, act. 1.
3) Kogălnicânu: Cronicele României, |, pag. 185. Oronica
4) Arhice: Mănăstirea Mihai-Vodă, pach. 16, act. 2.

56730.

— storia Bucureseilor

.

lui Nicolae
-

Sa

Costin.

26
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șiele dăruite mănăstirei Mihai-Vodă
de

1558

de jupănâsa

să intre în stăpânirea, Mănăstirei

Caplea

Bolintinului,

înainte

de vreme

ce călugării din Bolintin ingrijesc de mormintele și de sufletele
acestor întru fericire pomeniţi donatori. Procesul făcu mare sgomot. Casul era, rar, căci rar alți Domni desgropaseră cadavre de
la uă biserică și le îngropaseră la alta. Gavril-Vodă şi boieril
judecă împreună că re şi sângerat a lucrat, Petru-Vodă Cercel, și
daii dreptate călugărilor de la mănăstirea Mihar-Vodă.

In secolul

moră și la

XVII,. biserica

locuri în Bucuresci,

lur

cu vii. La 1617, Alexandru-Vodă
voranul,

zidită

de

Mitropolitul

Mihar-Vodă

cu prăvălii,

Iliaș
Luca,

câștieă mereii la

cu pivnițe,

cu case,

îi închină, mănăstirea Iscu

tâte

moșiele

ei

din

Prahova și din Buzăii2). La 26 Marte 1696, Alexandru-Vodă Coconul întăresce mănăstirer Miha-Vodă stăpânire peste moșiele

Despicaţii,

Câmpina,

Spanţovul-de-Sus

și Suhaia.2).

Mihalioţii, adică egumenii de la Mihar-Vodă,

tenia, cu

țiune

răpirile și cu hoțiele lor, aceiași mare

ca și Radulioţii, adică

Egumenii

|

câștică cu șireși nâgră

de la Radu-Vodă.

reputa-

Ai vil

în d6lul Lupescilor, dinainte de 1669, pâte chiar din secolul
XVI.
In ork-ce cas, la 1669, Mar 11, Antonie-Vodă dă egumenului
Grigorie și tuturor călugărilor de la Mihai-Vodă tot
locul cu tot
delul, unde fuseseră vii și anume „din: hotarul Lupescilor
în Jos
„pre d6l, până 'm calea Mehedinţilor, unde suie calea la
Crucea
„lui Alexandru-Vodă cea de piâtră; de aci, de la Cruce
în Jos,
„Până la hotarul de piâtră al Sftey Mitropolii. Din piâtra
hotarului
„în sus, până unde a fost via mănăstirer Arhimandritului,
și din
„Via acâsta în sus, până în pardul miinăstirer. lur
Mihai- Vodă“.
“Hrisovul esplică anume că pe aci a fost locuri de
vii, der că ?n
(7 silele lui Mihnea, „când cu răutățile, s'aii pustiit
viele de n'a
„rămas uă viţă, ci numay pajiș
te“.
— Bgumenii deştepţi cerură
acest loc de la Grigore-Vodă Ghica, la domnia lui
c 'întâiti (1660—
1664) și li se făcuse hrisov ca, Egumenik să
aibă dreptul să dea

locuri la Gmeni să facă i6răși vii, cu condiţiunea
să plătescă
Mihaliotului din dece vedre una. Antonie-Vodă
întăresce așediământul lui Grigore-Vodă Ghica).

Buzăă,

1) Mlitropolitul Luca a păstorit între
anii 1605—1629 şi e de neam
după documentele din colecţiunea d-lui
Gr. N. Manu.
2) Arhive: Mănăstirea Mihai-Vodă, pach.
1, act. 1.
3) Academia: Documente, pach, 42, act. 29.
4) „Arhive: Condica No, 2 a Mitropoli
: Judeţu
eil Ilfov.

din Verneseii

de la
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(WAst-fel devin Egumenii de la Mihai-Vodiă în secolul XVII și
în secolul XVIII
(Vecini cu
Esumenii de la
poliei şi mutati

mari neguțători de vinuri pe piaţa Bucurescilor.
proprietăţile Mitropoliei pe. la Podul Calicilor,
Mihal-Vodă căleaii pe nemiluite locurile Mitropietrele de hotare cu uă dibiăciă neîntrecută. De

aci certe şi judecăţi cu Mitropoliţii după vremuri. La Aprile 1741,
în timpul lui Constantin-Vodă Mavrocordat, Mitropolitul Neofit"),
exasperat de încălcările şi hrăpirile Mihaliotului, intentă mănăs-

tiver Mihar-Vodă
Divan,

prin

un proces,

mahalale

nu

de care se sguduiă
tot orașul. La

se vorbesce: de cât

de acâstă

luptă.

Se

„numesc comisiuni de boieri ca să vină la faţa locului, și Mitropolitul aruncă blestemul asupra tuturor locuitorilor din mahalalele Biserica Albă, Arhimandritul, Golescul și Gorganul, dâcă nu
vor spune. adevărul. Mitropolia câștieă, dâr- cu câtă ostenlă! Se
împietresc din noii hotarele; Egumenii mihalioţă sunt daţi îndărăt
și țărcuiți în proprietăţile lor de nouele pietre ale hotarelor.
) In mutarea pietrelor de hotare, am spus că Egumenii mihailoţi eraii neîntrecuţi. Bunidră, la Grozăvesci, locurile mănăstirei
Mihai-Vodă eraii vecine cu ale lui Dumitrașcu Vlasto, frate cu
Grigore Vlasto, ginerele lui Şerban-Vodă. Egumenii mutară întrun
rând pietrele de hotar. Dumitrașcu băgă 'ndată de sâmă și făcu
proces de vicleşuge Mihaliotului: Egumenul fu condamnat cu ruşine să se retragă2).

(G)

Şi cu tâte acestea, aveaii destule proprietăți, der lăcomia, lor

nu avea margini. Vinăriciul din dâlul Pitescilor era al lor3); case,
mori, locuri, pivnițe, prăvălii, în Bucuresci aveai cu decile. De
giaba! voiaii să aibă tot.
Pentru că Biserica Albă a Sftului Nicolae din Postăvari, metoh al mănăstire Mihax-Vodă, nu era bogată, Mihalioţii ai Lăsat-o
în rușin6să părăsire.
|
Mănăstirea Mihayk-Vodă era mare și frumâsă. Paul din Aleppo,
diaconul patriarhului Macarie al Antiohiei, a vădut-o în 1654;o
numesce „magnifică și de mare dimensiune; are trei turle“ 4.
Din vremuri bătrâne, mănăstirea Mihar-Vodă era închinată
la mănăstirea Simon-Petru de la muntele Athos.

1) A

păstorit între

anil 178383—1754.

2) Acto în condica Sftului Ion-cel-Mare, din colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.
3) V. A. Urechiă: Acte şi Documente, pag. 68.
4) Travels of. Aacarius ete., VIII, pag. 315.
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45. Biserica Negustori.
— E zidită la 1716 de Simion Axentie și
de alți enoriași. Are hramul Sftului Nicolae al Miralikier» și portă
numele acesta din causa numărului f6rte mare de negustori cari
locuiaii în mahalaua de prin prejurul biserici.
|
46. Biserica Sftul Nicolae de la Jigniţă. — E zidită la 1792, de

Gheorghe

Căpitan de

vechia mahala

lefegirși de s6eră-sa,

Chiţa Portăresa, în

a boierilor Popesci.

47. Biserica Situl Nicolae-Sârhi,
— E zidită la anul 1692 de Vasile
Potocânu și Sanda, soţia lui, într'una din csle mar vechi maha“lale ale Bucurescilor, care este pomenită în hrisâve âncă din secolul XVI. De lângă Sftul Gheorghe-Vechiii pleca: drumul cel
mare care ducea la „Sârbi“. Bisericuţă de lemn trebue să fi fost
acolo și "nainte d6 1692.
Si
|
43. Biserica Sftul Nicolae-Tabacul,— E pomenită întwun act din
S Pebruariii 1696. Brâncovânu dice) la acâstă dată: „Biserica Tabacilor care este pe ulița care vine de la biserica Oltenr“. Intradovăr, Tabacii, mutându-se la 1669 după malul gârlei de sub Sărindar, S'aii grăbit a'și face biserică în noua lor mahala. Dima
“ Tabacul și Popa Cosma, cari se consideră ca fundatoni, n'aii făcut
de cât s'o repare la 1710, an în care cel mal mulți cred că a

fost zidită.

49.. Biserica Sftul Nicolae-din-Prund,— Prin hrisovul de la 21 Septembre 1682 ni se spune că Teofan Shimonahul a clădit, a zugrăvit și a înzestrat uă biserică în Prundul Dâmboviţei, între
Curtea, Domnescă și Mitropoliă;.r-a făcut chilii, I-a cumpărat cărți
și odăjdir și a închinat-o metoh Mitropolier3), mitropolit fiind
iatuncea Teodosie4. La 1787, Februariă 28, Nicolae-Vodi Mavrogheni îl: dă dreptul să aibă sobă iârna, Lângă dânsa se afla casa

cea vechiă a boierilor din Golesci 5.
50. Biserica Albă a Sftului Nicolae din Postăvari.
—E metoh al mănăstirei Mihai-Vodă și are sobă la 1787. Acestea's tote amănun-

tele” ce scim despre Sftul Nicolae din Postăvari. Ea să fii
biserica
lângă care s'a oprit Mihay-Vitâzul pentru a se ruga,
când se
ducea la mârte, sti Situl Nicolae al jupănesei Caplea,
viitOrea

pag.

1) V. A. Urechii: Acte şi Dociumnente, pag. 57.
Hrisov din 1793, Iuniu 5.
2) Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag. 162—16
3. — Cf, și Codrescu: Uricariul, AVI,
39—41.
.
3) did.: Condica No. 5 a Mitropoliei; Locuril
e din Bucuresci, pag. 184.
4) A păstorit ântâiă între anii 1068—1673 şi
al doilea. între anil 1679—1709,
5) Vedi cap. Jahalalele,
'

|
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„Mihax-Vodă? Ecă uă cesiune, pe care, din lipsă de documente, o
punem fără a ne încerca s'o deslegăm. Scim numai din hârtiele
măniistirei Mihai-Vodă, că biserica în secolul XVIII era fârte săracă și că Egumenil o lăsaseră în cumplită păragine.

51. Biserica Sftul Nicolae ot Şelari, — E zidită de Şerban Canta-

cuzino, mare vormic în timpul Brâncovenului;. fiul lui Dr ăghici
Spătar și, deci, nepot lui Şerban-Vodă Cantacuzino. Ai luat
parte la clădire și neguţătorii Iorgu Starostele şi Apostol Lazăr.
Data zidivel este.... Cred Gnsă că Vornicul Şerban şi neguțiătorii
mal sus citați nu sunt ziditorii din temeliă “ai bisericei Sfiului
Nicolae din Şelană sâii din Lipscani, cum se dice ac, ci numai
prenoitorii ei, de vreme ce, la S Marte 1750, Aniţa, fiica reposatului Radu biv vel Spătar Golescu, dă Mitropolitului Neofit

=

pp“ie -

PD
Pecetea

"pro n DP

şi iscălitura lui Şorban-Vornicul

Cantacuzino 2).

(1738—1754) acâstă biserică și spune că ce făcută de moșul ci
„Dumnâlui Pană Apostol“ 3. Neofit cumpărase pe acolo locuri
și voia, să.facă han; ceia ce n'a făcut. Ceva și mal mult care probâză vechimea âncă și mal mare a bisericel. Sftului Nicolae din

Şelari: în Condica Mănăstirei Nucetului+ esista un act din 1617,
în care este vorba de mahalaua Siftului Nicolae din Șelari. Deci
biserica, esista
i-a. dat voiă să
52. Biserica
că într'aceiași

într'a doua jumătate a secolului XVII. Mavrogheni
aibă sobă, în Februariii 1787.
Sftului Nicolae dintr'uă di. -— E numită astfel pentru
qi în care i s'a pus temelia, tot într'aceiași li i s'a

făcut şi târnosirea. E zidită la 1702 de Marica,
stantin-Vodă

Marte,

1) Cînd
1707.

era

Brâncovânul,
biv

vel

paharnic.

pe loc
— Arhive:

Dâmna

lui Con-

părintese al ei, de la tată-săii
M-tirea

Radu-Vodă,

2) Buciumul, 1863, Mai 1.
3) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei: Locuri din Bucuresci.
4) Arhive.

pach.

27, act. S, din

26

906
Nâgu, sâii de la moşu-săii, Antonie-Vadă

de la Popesci. In locul acesteia, fusese
mai "nainte una de lemn, spune pisania.
Mai la vale, e biserica Enii, zidită de
fratele Dâmnei, Pană Vistierul Negoescu.
„La 1703 are de preot pe popa Mitrea,
care vinde lui Jupân Iane Cu-

„peţul uă părechiă de case în mahalaua bisericer!). Acâstă biserică a, ars la 1825 și s'a prenoit
la 1827 prin silințele și stră-

AS
Ea

| Sa

[ES

zeta [ns
tsi

it

|

||

tropul bisericel, în timpul dom-

nică lur-Grigore-Vodă Ghica2. .
|
()53. Biserica Oborul Vechii. — După 1718,

Bucurescil

|
|
Cru fm,

De

duința Stolnicului Stanciu, epi-

aii fost bântuiţi cumplit de

ear a |
ciumă și de fâmete2. Pentru a "mblândi
zei
|
urgia cerâscă, Serdarul Mater Mojezarcae ceruta ct
80ș, pogoritor pâte din străvechia

oz.

[culta Ol) Gi3

pna fl
mad
fr

apar |

seră triumfătâre

oștile

lui

Matei

Bassarabă 4, uă prâ frumâsă cruce,

le

înaltă de 4 metri și 25 cm., i6r Ja .

ne add: pe

pe ape

a ridicat,

pe locuri pâte ale sâle la OborulV echiă, pe unde odini6ră evolua-

; ieri

ze

familii” a Mogoșescilor,

midlloc

e

Matei

de

1,08.

Mogoș

Crucea

are pe

Serdarului

dânsa uă in-

ireal [re
scripțiune care, cu exordiul săi,
orz | - Gane” veamintesce îndată, Cruc
ea lui Şer-

iată

|

I4I

|

i

1) Academia:

SSI:

ban Cantacuzino de
delângă

|

Documente,

„Crucei Tâle ne'nchinăm, Stăpâne,:
„Și pr6 Sfântă Invierea Ta slăvim.
“.„Oruce păzitâre a t6tă lumea, ; Cruce
“„bisericer pod6bă, Cruce a Impăraţilor
pach.

19, act. 244.

2) Muscel6nu: Calend. Antic (Bucuresci, 1€02), pag. 61—02,
3) Vedi cap. Bâlele şi Doftorit.
4) Vedi cap. Istoria militară a Bucurescilor,
5)

Coleeţ. Academiei

la Kahlenbere,

Viena. Etă inscripțiunea.:

Române.

-
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„întârire; Oruce, a credincioşilor întemeiare:; Cruce, a Ingerilor
„Slavă și a diavolilor rană.—
„O buni credincioșilor călători,
„oare pe aicea treceţi și pre cin„Stita Cruce în slavă vedeţi pe
„a credincioșilor podâbă şi a
„dracilor stricare, așternut pi„ci6relor lui Isus Christos, EI
„Vă "nehinaţi cu dragoste mare,
„că pre Dânsa s'a 'nălțat dătă„torul de viâță. Rugaţi-l pe Țâră să
„0 păzescă, de rele primejdii ca să nu
„paţă; iâr pe acel ce, cu a lui chel„tui€lă, Crucea a 'nălţat, al Ţărer Ma„rele Serdar Matei Mogoș
„să sciți că sa chiămat,
„păzit de. cele rele Dum„nedeii să '] miluiâscă și
„spre Imp&răţia Cerâscă a„jute-I să moștenâscă. —
„Let 1227 (1719).
Crucea lul Mogoş a rămas pe. câmpul vechiului Obor până la domnia,
lui Alexandru-Vodă Ipsilanti și până
CSApitt
cu
,
la păstoria, marelui Mitropolit Gri-k| stea
Apt
MEA
gorie Il (1760—1787). Ajutat pâte de
TA i itEENGE
A
A pu at
Domn, sâii pâte înainte de Domn, la
AA GE
1768, Mitropolitul Grigorie ILa ridicat
i
îi Tit
a DRP ULRA,miron: VA
uă biserică, acolo la Cruce și a potrivit
ş mat LARA A ue E,
S|Aizese) tei CA
ca Crucea lui Mogoş, cea mal 'naltă

și cea mal frumsă

din

de piâtră bucurescene,

tote crucile

Tal iale îti Ă

să

fiă coprinsă de biserică și
să cadă, prin eroi€la bisericei, tocmal în altar.
Lp) Ca hram al bisericeă,
pentru

motive

ce

nu

cu-

a

Crucea Serdarului Mogoş.

n6șcem, fu al6să, serbarea,
sfților. Ioachim și Ana. Ie6na acestora are scris pe
torele

cuvinte:

ae

dânsa urmă-
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„Rugaţi-vă

E

către Domnul Sfinţilor pentru robil luă Dumnefleii,
„Alexandru Ipsilante şi Ecaterina Dâmna
„cu fiii lor€.

2

54. Biserica Olar.
— E zidită la 1758 de

Dumitrașcu Racoviţă vel Vistier și are hramul Adormirea Maicel Domnului. După numele bisericer s'ar crede că târgul de dle
era 'n partea locului în apropierea Moșilor.

pain
pe

Biserica

Iscâlitura
lui Matei Mogoș
biv vel Serdar "6
D.(7

|

pi oztoree:

a avut
:

laica

și are

uă

Domnului
J

deobște cunoscută.

icână

de la

de

Olari

minuni

este

"1

Dimitrie Racoviţă 2).
a

1) Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach,
78, act. î, din 29 Iuniiă, 17358, Din actul
acesta reiese
ca Mihai Serdarul Mogoş era unchii
Răreănescilor de pe atunci, cu cari
locuia în mahalaua
boierilor Poposci, întoemai cum,
din bătrâni, serie meritosul colone
l Papasoglu, într'a sa
„IStoriă a fundărei orașului Bucuresc
i“, în care multe tradițiuni ni-aii fost
confirmate ea fapte
adevărat istorice do documentele
Arhivelor.
2) Coleeţ. Academici Române.
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“55. Biserica Olteni, — La S Februariii 1696, Brâncovânu vorbesce
întrun act al săi de biserica din mahalaua Oltenilor». IX glicea
pe atunci biserica Oltenilor și era, probabil, de lemn. La 1729,
ca e prenoită sâii zidită din temelii de Nicolae, Protopopul Bucurescilor, și de Constantin Vătaful, cu ajutorul mahalagiilor?).
I s'a dis câtă-va vreme Biserica Protopopului; Bucurescenil aii ţinut
ânsă la vechia numire. Astă-(I, ea se numesce tot biserica Oltenilor. A ars și s'a dărîmat la 17 August, 1821, când Arnăuţii
lui Bimbașa-Sava, închiși în biserică, se bătură cu:Turcil. Mahalagiir
ai prenoit-o. — De eşial din biserică, dice un memorialist anonim
al revoluțiunei lui Tudor Vladimirescu, dai îndată în pădure. —
Acestea acum 78 de ani.

56. Biserica Oţetari. — E

zidită

la

1681

și a fost

ântâiii de

lemn, şi-apol după răsmiriţă, dice un act al Mitropolitului Grigorie
din 1785, s'a făcut de zid. Fundatorii para fi Mărgărit Starostea,
și Nicolae Cupeţul.
|
şi
57. Biserica Popa Fierea sâii Sfinţilor.— Unul din preoții bogaţi
|
ai Bucurescilor de la sfârșitul
—
secolului XVII [u și popa Fic“vea care, 'călugărindu-se, luă
II

numele

de

Acesta,

la 15 Februariii

monahul

Filoteii.

1696,

lăsă, Mitropolitului Teodosie biserica făcută de
resci, pe Podul

el în Bucu'Târgului-de-

„Afară. Pentuu a o întreține în
face daniă moșia Băjescilși alte
venituri. Dania este întărită cu
II

i

o.

Biserica cu Sibileles),

mare blestem

de Atanasie,

Pa-

=” triarhul. Antiohiei 4. Hramul bisericel este Vovedenia. 1 s'a dis
bisericei cu numele lui Popa
Fierea, dâr din causa Sibilelor

zugrăvite pe din afară, ca și la

1) Arhive: Condica Brâneovenâscă, pag. 102—163. C[. Codrescu: Uricariul, AVI, pag. 39—H.
2) Muscelânu: Calendarul Antic, 1802, pag. 59.
3) V. A. Urechiă: Istor, Rom. I, pag. id.
4) Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei: Județul Ilfov, moşia Băjescii.
5) Acâsta-i biserica cu Sibilele, hramul Sftei Troiţe, din târgul IHurezului. — Colecţ.
Gr. N. Manu,
56730. —

storia

Bucurescilor,

91
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alte biserici din Țeră, biserica a purtat; numele
bilele, ir

max

târdii,

Sibilele, a botezat-o

La

1728,

Bucurescenil,

cu numele

Mitropolitul

după obiceiul multora,
pomenescă

de Popa

de Biserica cu Si-

neînțelegând

bine

cuvîntul

de Biserica cu Sfinţii, care L-a și rămas.

Daniel

(1720—1732)

o prenoiesce

şi,

dice că a zidit-o din temeliă, fără s& mal

Fierea.

E

58. Biserica Popa S6re. — E zidită la 1745 de Ion Neguţă de

la Buzăii.

Atârna,

pare-se,

ivun proces al Episcopului

de

Episcopia

Cosma

Buzăului,

de Gre-ce,

în-

al Buzăului, pîrîșil sunt Popa

Cârstea și Popa Lazăr „de la biserica Popii lui Sore“ din
Bucuresci. Lucrul se petrecea pe la 1766, în domnia, lut
Alexandru
Scarlat Ghica, și era vorba de moștenirea lui Ene Boldes
cun.
59. Biserica Popa Stoica sâii Brezoianul. — Brâncovânu,
întrun
hrisov de la 1701, pomenesce de biserica, Popa Stoica
din maha-

laua cu același nume2.
zoianu

pe loc domnesc,

Lângă ea locuesce boierul Pătrașcu Bredăruit Luk pentru

slujbele aduse

lui și 'Țărir. Locul boierilor Brezoienx era, la Teatru
Acestă

biserică

n6nu
de

a fost

prenoită,

la

1735

de

și

Mihail

Domnu-

de

vale.

Mărăei-

și de Ştefan Mănăilă. Are hramul Sfinter Treimi.
60. Biserica Pitar Moşu. — E zidită la 1795 de
Popa Ivașcu și
Moș Sîrbul, care pâte a fost Pitar. Are
hramul Adormirea

Maicei Domnului.
|
61. Biserica Săpunarilor sâii Scaunele-vechi,
— Se pomenesce de
densa într'un document de la 1675 luniă
5, în care se spune că,
în apropiere

de biserică, curgea riulețul Bucurescidra,

care

trecea
apol la vale, de la Scaunele-vechi de
carne la Pescăria-vechiă.
Brâncovânu o may numesce, la 1701
Iulii în 4, Și biserica Creţulescilor 3).
|
Un

act din 1681

al luy Șerban-Vodă

Cantacuzino

spune?) că
biserica e făcută pe locurile luy Cernica,
marele Vornic de la
începutul secolului XVII, și unul din
maril proprietari de locuri
și de vil în Bucuresciy timpurilor acelora.
Se dice că e fundată
la 1611. de Atanasie de la, Târnova.
E una din vechile biserici
ale Bucurescilor, și are hramul
Adormirel.
62. “Biserica Sărindarul, — Care este
documentul care ar puts
să ne spună că este zidită de Vlad,
ban al Severinului și duce
1) Arhive: Condica No. 3 a Lpisc
opiei Buzăului, pag. 281.
2) Arhive: Condica Brâncovenâsc
ă, pag. 697,
3) Arhive: Cond, Brâncovensscă,
pag. 081.
4) Arhive: Netrebnicile Mitropolie
i, pach. . . . act. 16,

B,
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al Făgărașului, după cum credea meritosul preot Gr. Muscelnu 9?
Și care este documentul, tot atât de autentic, care să ne afirme
că ai zidit fraţii lui Mircea-cel-Bătrân, înainte sii după 1386,
biserica acâsta în midlocul pădurilor măreţe ale Bucurescilor? |
s'a dis, spune tradițiunea, multă vreme Biserica Coconilor. De ce?
Unii, mai ingenioși, esplică numele de biserică a Coconilor, qicând că cine scie ce fii de Domn, vânând pe aci, pe lângă lacul
din valea Sărindarului, zidiseră uă bisericuţă care, pe urmă, fu
mărită de urmașii lor; alţii spun că a fost a boierilor Cocoresci
din vremurile de de mult.
|
Unde nu-l pisica acasă, ș6recil j6că pe mâsă, adică: unde
nu e documentul care să vorbâscă așa cum a fost lucrul, imaginaţiunile își dai sborul și, ca adevărate folles du logis, bat câmpil:
chiar și prin „pădurile măreţei ale Bucurescilor.
|
- Cel mal vechii act, în care se vorbesce de Sărindar și care
vede acum pentru ântâia 6ră lumina, este cel din 1622, prin care
un Gre-care Dumitru vinde am loc înaintea Sărindarului2).
Mal târgiă, în 1654, Paul din Aleppo a vădut Sărindarul
când a venit prin Bucuresci și ne spune că biserica a fost zidită de Matei Bassarabă3. A presupune că ?n locul celei zidite
de Matei, a fost uă altă de lemn sii de piâtră, nimic nu ne 'mpredică; ba, din contra, actul lui Dumitru din 1622, ne împuternicesce a afirma, acâsta.
De la Matei. încâce, Sărindarul este des pomenit prin documente. Are locuri în vale până 'm lacul de lângă locul lui Dura
Neguţătorul și până spre Gorgan pe Dâmboviţă. Egumenul reclamă la Brâncovenu că 6menil aii făcut case și grădini pre acele
locuri, și Domnul trămite la Decembre 1692 pe Diicul Rudânul
să vâdă cum staii lucrurile. Procesul se 'ncepe și se pertiraciâză
înaintea Divanului care dă dreptate Egumenului2.
Sărindarul are locuri în Scaunes) la 1664; are. prăvălii pe
lângă hanul Şerban-Vodă) și mal are locuri pe lângă biserica
cu Sibilele (Sfinţii). In Bucuresci are metohuri, biserica de la

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Monumentele Sirăbunilor, (Bucuresci, 1313), pag. 35.
Arhive: Mânăstirea Căldărușani, pach. 20, act. 5.
Travels of Dlacurius, ete. VIII, pag. 818.
Arhive: Condica Brâncoventscă, pag. 15.
Arhive: Mănăstirea Sărindarului, pach. 14.
Arhive: Mănăstirea Cotroceni, pach. 25, act. 3,
Arhive: Mănăstirea Sărindarului, pach. 9.
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Fântâna-Boului și schitul numit al Măgurânului și mal are, —
acesta-i lucru de căpeteniă și mare însemnătate! — mal are chiar
în biserică uă icână de minuni făcătâre, care este renumită în
totă Țâra. Când se pomenesee de „Maica Domnului de la Sărindar“,
on-ce creștin se închină cu adâncă evlaviă.
|
Când Domnul sâii vre-un boier mare erai bolnavi, se tră-

mitea cea mai frumsă

trăsură ca s'o aducă

în casa

bolnavului.

( Egumenul Sărindarului în persână se suia în trăsură cu icâna
de minuni făcătâre; el o ţinea aplecată pe piept și 'mprejuru-l,

în trăsură și pe jos, călugări
Prin ulițele pe unde

la Palatul Domnului,

cu mari

făclii aprinse îl însoţiaii.

treceaii ca să ajungă

lumea se china

la casa boierului

sâti:

și făcea la mătăinil chiar

(în praful podului. La, cer săracă, se ducea uă copiă mică a ic6nei
de minuni făcătâre de către un simplu călugăr).
Venia, la 'nchinăciune atâta lume, atâţia bolnavi, în câtadeseori născeaii neaudite scandaluri. La, 1787, Egumenul primesce
strașnică poruncă de la Nicolae-Vodă Mavrogheni ca, afară de
soborul Călugărilor, de el însuși și de bolnavi, nimeni să nu mar
intre în chiliele mănăstirelr2). Icâna, glice-se, cea de minuni
făcătore, era, ticesită cu pietre preţi6se, și se mal afirmă că la
'nceputul secolului nostru a fost dusă la Constantinopole, unde
se

mal

află

XVII,

și astăgi

la Patriarhiă.

spital care, cu timpul,

la Malamoe lângă Gherghiţă,

Sărindar a fost

în secolul

s'a strămutat la biserica Ic6nei, apor

a fost dărîmat în 1896.

%

La

și 'n fine la Mărcuța3).

Sărindarul
|

63. Biserica Sfântul Sava. — Era acolo unde se află ad stutua,

ul Mihai-Vitezul; avea chili multe,
învățat carte adâncă, elinică,

case

secolul XVI,

de

egumenesci,

șc6lă de

Biserica ântâiii fusese zidită de un Andronake Păvcălabul,
în
și dicem

secolul

XVI,

6re-ce acestă mănăstire

a Sftului Sava avea vii la, Târgoviște înainte de 16004.
Inainte
chiar de a reclădi-o Brâncovânu, Șerban-Vodă Cantacuzino
făcuse
SC numai organizase din noii șe6la de la Sftul Sava»).
Locul de la Situl Sava al lur Andronake Pâvcălabul
a fost

pag.

1) Raicovici: Voyage en Vulachie et en Moldav
ie,
130—131,
2) V. A. Urechiă: Istor. Rom., pag.
52.

(Paris,

1822),

traducţiunea

3) Tradiţiune orală: venerabilul d. Ştefan Grectn
u.

4) Hasdeii: Arhiva Istorică a Rom., I, pag.
5.
5) Berindeiă: Studiul asupra Bucurescilor,
în Revista Română,

I, pag.

348.

Lejeune,
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sortit pentru șcâlă: a fost șe6lă în 1680 și este șe6lă înaltă în
1599. Biserica era lăcaș Domnului Savaoth, avea hramul Blagoveștenielor și era închinată la lavra Sftului Sava de lângă Ierusalim. După mănăstirea căreia era închinată biserica Domnului
Savaoth sâii a Bunex-Vestiră, poporul a numit-o Sftul Sava, şi ast-fel
i-a rămas numele.
Șerban-Vodă Cantacuzino dă biserieci un codru de loc din
Grozăvesci, în schimbul a patru prăvălir ce ea avea pe Uliţa-Mare
care merge la biserica : Colţei Clucerul2. Şerban le lua pentru
hanul săii. La 1709, Brâncovânu se "'ncârcă s'o repare; zidurile
cad și atunci Domnul o zidesce din noi, „iscusită și frumâsăt,
adăugind și „alte case și toemeli ca să fiă șcâlă de învăţat carte.
— Brâncovânu a cheltuit, din punga sa,. dâr a cheltuit mar cu
semă din banii unul Sterie Lumînărarul. Cine cra acest Storie?
Din fericire, Condica Brâncovenescă ne spune3) că acest Sterie murise pe timpul Ciumei din 1693. Nepoţii lui Sterie lăsaseră acasă,
singuri pe copiil acestuia, mici de vârstă, și fugiseră din Bucuresci. Copii! muriră de ciumă şi, după contenitul b6lei, nepoţii
se 'ntOrseră în orași și, ca moștenitori al lui Sterie şi al copiilor
luă, intrară în stăpânirea averilor. Atât de cumplit egoism făcu
seomot în mahalaua Scaunelor, unde locuise Sterie. Lucrul se
svonesce și Brâncovânu desmoștenesce pe nepoți şi le iea din
mână casele, pivnițele și prăvăliele lui Sterie și le dă Sftului
Sava; âtă cum Sterie Lumînărarul a, contribuit, din causa ciumei,

la ridicarea bisericel și şedlei lui Andronake Pârcălabul.
Brâncovânu îngrijesce de acâstă mănăstire cu deosebit interes: era a lui. Morile ce avea Sftul Sava pe Dâmboviţă erai
înjugate cu ale Mănăstirei Cotrocenilor. Brâncovânu judecă pro-

cesul între ambii eoumeni în favârea celui de la Sftul Sava%.
Mănăstirea are moșii la Ghergani, la Tâmburesci, prăvălii în
Târgul-din-Năuntru, în mahalaua Sftului Gheorghe-Vechiii și în
Târgul-de-Sus; are vii în delul Bucurescilor, case în mahalaua
Sfter Vineri).
(Gloria cea mare ânsă a Sftului Sava este ședla. De la 1707,
studiele la Sftul Sava sunt superidre sii, după cum diceaii b&1)
2)
3)
4)
5)

Din inscripţia reprodusă în „Analele Societăţi Academice,
Buciumul, 1863, Seplembre 13.
Arhive: pag. 339—841.
Buciumul, 1S63, pag. 399.
Arhive: Mănăstirea Situl Sava, diferite pachete.. -

tom. 1V, pag.

124.
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trânil: acolo se 'nvăța carte adâncă. Intr'adevăr, după

documente

din August 1707, şedla avea trei dascăli cari profesat retorica,
logica, psichologia, metafisica, sciinţele fisice, astronomia, geologia,
limbele străine, tâte, bine 'nţeles, predate pe grecescen. Aşi dice

că toți eleniștii cel mari ai secolului XVIII aii profesat la Bucuvesel, la Sftul Sava, și la Iași, la, Trer-Erarhy. Şe6la a mers într'una,
progresând

cu

mari

învățați

ca

Manase

Eliade,

Cavsocalivitul,

Lambros Photiadis, Neofit, Vardala și atâţia alţi. Fanarioţii toţi aii
favorisat, acâstă șe6lă și ati înzestrat-o, până și cu cabinete de
fisică cumpărate

din

Germania?),

Lambros

Sava
ma,
până

pentru

că profesorii de la Sftul

Photiadis 3)..

îl buciumaii la corespondenţi lor din Europa și, la dile
în Bucuresci le făceaii ipţâu:z, în care îl tămâraii ŞI1 înălța
'ntr'al noulea cer. Manase Eliade dlicea în Acros pponraoruzbe
1) Legrand:

Recueil de documents grecs (Paris,

1895), passim.

2) Autorii citați într'al mei studii: Iucercare asupra, istorie) sciințelor
în România (Bucu-

resei, 1894).

3) Colecţ. Academiei Române.
4) Mavăssno 05
Kogtovy, Kăptovy orny

ID+430v âţos Bpfoopunastube ete dy Sqhotarov val deoceftctrroy
"A hESrvâpov Won
(Lipsiao, ex officina Breitkopfia, 1781).
-

adâtvny
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al lul Alexandru Ipsilanti că Bucurescil,
ouvăatoy vai sovias bs &hndâs

ăz:dov5, — ar

car

trebui

sunt
să

zatzstas aioqs

se numâscă

Ale-

xandropole, iâr nu Bucuresci.
La 28 Decembre 1761, Constantin-Vodă Mavrocordat ordonă
Egumenului de la Sftul Sava să se mute la, Văcăresci, ca să ră-

mână loc mai mult pentru șe6li2). Şeolarii sunt acum interni și
pe cheltuidla Statului, ier la biserică, Dumineca și serbătorile,
nu mal aii voii să vină, — ciudat!
— la slujbă de cât partea, bărpătescă, cea femeiâscă nu, de tâmă pâte ca nu cum-va chipul
gingaș al cucânelor şi cuconițelor să nu distragă pe „ucenici“
cari numal la Socrate, la Platon și la alți comprare: trebuiaii să se
gândescă.
|
FD) Sela de la Sftul Sava are bogata, violiotichi, adică bibliotecă,3)
p& care, la 1790, o vor muta la șcâla de la Sftul Gheorghe-Vechii,
căci la Sftul Sava se va face spital. Profesorii greci aii predat
aci, adeseori cu multă sciință și cu mare meșteșug, numai și
numai în limba grâcă cea mal demosthenică. Bucurescii și Iașii

erai printr'ânșil adevărate vetre de lumină,

ai taria sâv cotă,

16 NU-

mele

ce li se da era acela de Aihenele Orientului.
Odată cu deșteptarea Românilor în secolul nostru, dispare,
pentru a nu mal apăr6 nick o dată, marea șcâlă grecâscă de la
Sftul Sava.
|
|
|
G4. Biserica Schitul Măgurenul,
— A "'nceput s'o zidâscă în dâlul
Cișmegiului, pe lângă Fântâna-Boului, mal sus de Șipotul Cișmelelor, Constantin vel Logofătul Văcărescu și „rămâind neis„privită după pristăvirea, dumnslui, s'a isprăvit și s'a înfrumu„seţat de ginerile lui Constantin Văcărescu, adică de Mihail vel
„Vistierul Cantacuzino, ostenitor fiind Egumenul Sărindarului
„Sofronie, în dilele lui Constantin-Vodă Racoviţă, adică pe la
— Hramul îl este Vovedenia Maicei Domnului și
„anul 1764“.
Mucenicul Sf. Visarion. A fost închinată Mănăstirei Sărindarului,
care numai de buna el stare nu s'a îngrijit. Lucrul se esplică:

biserica era săracă.

i

— E zidită la, 1760 de Pârvan Abagiul.
65. Biserica Silivestrului.
Soţia acestuia, Stanca, ne spunes), la 15 Decembre 1778, în diata
1)
2)
3)
4)
3)

Gimnasiul tuturor învățăturilor şi cu adevărat locaşul înţelepciunei.
Revista Istorică a Arh. României, L, pag. 3. — CE. V. A. Urechiă: Istoria Sedlelor, pag. 21.
V. A. Urechiă: Istor. Rom., III, pag. 363.
Biserica Ortodoză, anul 1880—1831, pag. 074.
Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. Locurile din Bucurescă, pag. 135.
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sa, că lasă bisericedin
f mahalaua

vestrului, făcută de bărbatul săă,

Sili-

două

cazane ca să 'și facă clopote și uă prăvăliă de peste drum de Babic, faimosul
brutar”, la Bărăţiă, pe locul Curţei-

Vechi.
O) 66. Biserica Slobozia. — E

|
zidită pe

loc domnesc, pe Sloboziă, la anul 163
de Leon-Vodă2; sâii, may sieur, de [iul
săi, Radu-Vodă Leon (1664—1667); a
fost reparată la 17-44 de Constantin biv
vel Vistierul Năsturel și de jupănesa lui,
|
Ancuţa.
Crucea ce se află în Curte la stânga
ave Înseripția următore :
|
„In numele Tatălui și al Fiului și
„al Sftului Duh, adecă ei, robul
lui
„Dumnedi, Leon-Vodă, feciorul luy
Şte„lan- Vodă, ridicatam acestă einsti
lă
„Cruce în numele Sftului Gheorghe,
„pentru ca să se pomenâscă, de r&sboiul
„Ce am avut într'acest loc cu pribepii,
„când aii venit de peste. munte asupri:
„Domniei mele în anul 718y (1631)
în
„luna August, Marţi. Milostivul
Dum„Nedloii cu rugăciunea Sftulur Gheor
ghe,
„Supusu-i-aii sub sabia Domniei
melc, şi
si-am biruit, și câți ati căţlut în
bătaiă
„Zac subt acestă movilă, i6r Ovucea
s'a
„ridicat în Februariii 20, anul
7140, iâr
a
Christos 1682«,
3) Pe altă lature a Crucer stă:
„Puternicul Dumnedeă,
învredui„cind pe noi Radu-Voovod cu
domnia

Crucea

lui

Leon-Vodă,

„Tărei Românesci în l&tul 7173
, ir de

„la Christos: 1665,

1)) Locuţiunea bucurescână coltu
e de la

vădui acestă

cinstită

Balic, de la acest brutar vine.
tucelo de pâine renumite pent
Babic făcea colru albtța și gustul lor, Eraii
cerute de toţi boierii și se
la minut. 'Totdâuna Babie nu
vindeaă
mai avea; de aci: coltuc de
la Babic, adică, nimic 7
2). Diarul Biserica, (Bucuresci,
1864),
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-„Oruce, făcută de părintele mei Iw Leon-Vodă, şi aflându-se stri„ceată, Domnia mea o înoii, şi făcur și sfânta biserică în numele
„Sftului

mucenic,

marelui

Sfânt

Dimitrie»,

|

67. Biserica Spirei Doftorul.
— E zidită de Spirea Doftorul Cris“toli la începutul seeclului trecut, să, după cum pretinde Părintele Muscelânu, la anul 16762). A fost închinată metoh Mitropoliei
care, după răsboiul de la 1769—1774, o dă lui Loachim Monahul
pentru marele bine ce a făcut orașului în timpul acestor răsmiriți.
Ioachim Monahul, probabil eu bine-cuvîntarea Mitropolitului Grigorie, a 'nchinat-o Mănăstirei Sftulur Grigorie din muntele Athos2).
GS. Biserica Sftul Spiridon-Vechiii.
— E făcută, probabil, în secolul
XVII, şi era de lemn. A fost biserica borerilor Floresei, ale
căror case eraii situate în fața bisericel, peste Dâmboviţă. La
anul 1747, Constantin- Vodă, Mavrocordat a făcut-o de zid şi a
închinat-o patriarhici Antiohiei. E biserica din Bucuresci, care a
revoltat mai mult pe simpaticul întru pomenire preotul Ge. Muscelânu, pentru-că, la pisaniă, egumenii greci, ca să linguşescă pe
(Tura, soriseseră și câte-va rânduri tureesci5).
Tot la situl Spiridon-Vechiii, Constantin-Vodă Mavrocordat avea
de gând să facă șe6lă, der n'a făcut. Sfiul Spiridon-Vechiii, cum
și când nu scim, a tost înzestratii cu moșiele Mănăstirei Bolintinul,
din care una, şi adi se numesee Spiridonânea%. Mai are venitul
unor scaune de carne, pe la Chireă Giuvaergiul, și al unor locui
de pe Podul Mogoşsiei și de prin deosebite mahalale». La 1764

o găsim

trecută printre schiturile MitropolicrS. Condicarul a voit

se dlică pSte că, înainte când era de lemn, fusese a Mitvopliei,
căcă, când o făcu de zid (iul lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, ea
fu închinată Antiohict, după cum spune și un hrisov din 1755 al
lui Constantin-Vodă Racoviţă»).
Situl Spiridon-Vechiii a avut han şi case împregiuru-i; mai

avea și venitul unui vinăriciii '9,
1) Reviste Română, L, pag. 335. Studiul
2) Calendar Antic, 1302, pag. 104.

lul D. Berindei:

Bucurescii.

3) V. A. Uvechiă: Istor. Rom., I, pag. 115.
4)
5)
6)
7)

Legrand: Ephemerides Daces, II, pag. XLV.
Calendar „Întic, 1863, pag. S5-— 86. Mai sigur, rândurile
Acte în colecţiunea d-lui Gr, N. Manu.
Arhice: Mănăstirea Sftului Spiridon-Vechii, paeh. 11.

S)

Academia:

Fondul

Mitropolitan,

condica

No.

arăbesci.

5.

9) Arhive: Mănăstirea Sfiului Spiridon- Vechii, pach.
10) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, L, pag. 108.

56730. — Istoria Bucurescilor,

erai

1].

28
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0) 69. Biserica Sftul Spiridon-Noii. — E zidită la 1765. de ScarlatVodă Ghica, cu hramul Sftului Spiridon, arhiepiscopul Trapezun-

Sftul Spiridon-Noă »),

dei, făcătorul de minuni. A fost înzestrată
de la 'nceput cu multe
venituri: moșia Rușilor-de-Vede (dijmă,
pesce, mori, vinărică),
1) Reparată. — Colecţia de la Biblioteca

Statului,
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case în Rușil-de-Vede;

vama

de

la pescele

bălților

din Roma-

nați; taxa oilor cari păsceaii în munţii Mehedinţilor; moșiă în
Ialomiţa și vama de la pescele bălților de lângă orașul de Floci;
avea 15 sălașe de Ţigani; preoții, diaconul, doi dascăli, doi grămătici și poslujnicii bisericel erai scutiți de bir; avea 29 de lude
și prăvălil în Bucuresci; are, în fine, în Bucuresci venitul pes-

celui ce se vânsză în bălțile din orași pân în Jăgăliă
După

1765 i sa

mal

dis

și Mănăstirea

Banului Mare,

adică a

lui Dumitrake Ghica, și i s'a mal dis și biserica Ghiculescilor din
laturea Bucurescilor. Orașul nu ajunsese până acolo la 1770. Aci e
îngropat trupul fără cap al lui Constantin-Vodă Hangerlii, după
ce stetese multă vreme aruncat afară pe zăpadă, în Curtea Domnâscă de pe Podul Mogoşiiei, — ceia ce încuragiase pe un biet
Român, fript de văcărit, să-l arunce un ban și să dică: na! satură-te de bani2)!
70. Biserica Staicu. — Inainte de 1726, Staicu Logofătul și cu

soția sa Despa făcuseră uă biserică de lemn în mahalaua RaduVodă. Nicolae-Vodă Mavrocordat, luând la 1726 din moșia bucureseână a mănăstirei Radu-Vodă și dând-o mănăstirei sâle Văcărescii, a făcut schimb cu egumenul raduliot dându-i și locul
domnesc pe care era. clădită bisericuţa Logoftiului Staicu. Acesta
rescumpără locul de la Eoumen, dându-i în schimb uă prăvăliă
în Bucuresci mai sus de Puşcăriă, aprOpe de zidul Curţei Domnesti,
în alița Lăcătuşilor3).
Biserica Staicului a fost reparată la 1809 de: Apostol Velicu
„şi

la

1875

de

enoriași.

Hramul

îi este

Intrarea-în- -Biserică,

11. Biserica Stavropoleos, — E zidită pe locurile lui Barbu Bălăc6nu, pe care le confiscă Nicolae-Vodă Mavrocordat, atunci
când i se spuse că Barbu Bălăcânu ar îi qlis:
”
— S5 dea Dumnedeii să viă Nemţii mar iute să ne scape
de Grecul ăsta!!
Barbu Bălăcânu era de partita boierilor, cari, după m6rtea,
lui Brâncovânu, nu voiaii st le vină Domn Grec și 'mpreună cu

Golescu,

Radu

Grigore Bălânu, Şerban Bujorânu,

Ilie Ştirbei și

to Brăiloiă, lucraii să aducă pe Nemţi în Ţeră5).
1) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, II, pag. 61.— Nu sciti ce esto şi unde este Jăgălia.
2)
3)
4)
5)

Hasdeti: Zilot Românul, pag. 18.
Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă, pach. 92, act. 1,
Tradiţiune orală: Venerabilul d. Ştefan "'Grecânu.
Istoria Moldo-României, (Bucurosci, 1898), pag. 360.

Biserica

Stavropoleos

cu hanul.

—

Colecţ.

Gr. N. Manu,
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GODomnul
omori,

ir

trămise
locul

vorbă

lui îl dede

Bălăcenului
la 1724

să

se

spovedâscă

și'l

lui I6nikie Stavropoleos, care

ridică bisericuţa, ciudată ca arhitectură, ce vedem și astădi. Grigore Grecânu, vecin cu locurile lui IOnikie, mat dă de pomană
acestuia un codru de loc, ca să [iă cuprinsul bisericer mal mare.
Acestea la 1724. La 1725, Maria, fata Logofătului Radu Grecânu,
mal dă și ea un loc, tot de pomană bine 'nţeles, ca să facă „părintele I6nikie clopotniță la biserica și hanul Sfinţiei S6le.*—
Intr'adovăr, biserica are han, căci I6nikie deștept ca toţi Grecil,
se sili din resputeri să facă și han, ca s& aibă venituzi biserica,
și mal cu s6mă arhiepiscopia de la Pogonianis, căreia biserica,
Stavropoleos îi fu îuchinată. Indată după zidire, I6nikie umblă,
în drâpta șin stânga de cerși pentru noua bisericuţă. De aceia,
Stavropoleos, până lu 1740, are case, prăvălii, pivnițe şi locuri
în ulița care merge de la hanul lui Şerban-Vodă la Pârta-de-Sus
a Curţei Domnesc (Strada Smârdan); mal are proprietăţi în mahalaua de la Fântâna-Boului, unde Maiia Pitescânca dăruiesce
lui I6nikie până și casele s€le2; în mahalaua Stejarului2), și
la 1'740, în mahalaua popa Dirvaș, în 'sus pe Podul Mogoșâiero).
La biserica acâsta a fostși sc6lă în secolul XVIII; se 'nvăţa
numai grecesce5.
a

19. Biserica Sftul Stefan.
— Este zidită la 1764 de Ștefan-Vodă
Racoviţă şi de Tudora Dâmna și a mai fost reparată de Stoica
Clucerul, în timpul lui Alexandru-Vodă Ghica și a Mitropolitului

Grigorie. Hramul îl este marele arhidiacon și mucenic Ştefan.
13. Biserica Stejarul.
— A fost dice-sc, pe la 1717, de lemn,
făcută de un Maxim arhiereul, lângă un mare şi bătrân stejar,
după care s'a numit în secolul XVIII mahalaua Stejarului. La
1764 s'a făcut de zid. de nisce brutari. Are hramul Inălţarea-Sfintei-Cruci. La 1894a fost reparată de M. S. Regele Carol.
14. Biserica Stelea.
— Eva zidită de Stelea Spătarul âncă din
timpul lui Mihnea-Vodi?. A fost totdâuna nenorocită. A ars în
timpul lu! Sinan-Pașa, ne spune un act din 1682 al Mitropolitului

1) Arhive: Mănăstirea
2) Arhive: tbid., pach.
3) Arhive: îbid., pach.

Stavropoleos,
13, act. 4.
13, act. 7.

pach.

îi, act. 91.

4) Arhice: ibid, pach. 13, act. 8.
5) V. A. Urechiă: Istor, Românilor, I, pag. 101.
6) Vedi cap. Jahalalele.
7) Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă, pach. 23, act. 3, 5, 6, etc.
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Grigore

(1629—1637),

și a, fost reclădită
|

de el, și de” neguțătoriY
mahalalei.
Călugării
de la Ivir ajutaseră
pe Spătarul Stelea, s'o
clădâscă ântâiii. Era

Sfter

metoh

Troiță,

adică Mănăstirei Radu-Vodă. Avea pră-

vălil prin mahalaua
Sftului Gheorghe-Vechii, pe unde locuia

și Btelea Spătarul în
secolul XVI şi pe
unde

eraii propietară

și nepoţii lui Nedelco
Vornicul
Bălăcânu,
ziditorul bisericei Sftului Gheorghe - Ve:
chiii.
Pe lângă locul
bisericei, spre. Nord,
era viă, care se măr-

ginea cu ulița cea
mare a Podului 'Fârgului-de-Afară chiar
până la 1'702; via ac6-

sta e menţionată prin

multe documente sub
numele

de viele Jlină-

stirei Stelea.

S'a făcut Mă-

|

năstirei lui Stelea
spătarul încă din
secolul AVI multe

daruri şi multe
danii. Avea Egu-

Ic6na de la Ştelea, mutată la Radu-Vedă.

de la Radu-Vodă

rului de la Muntele

și,

cu

Athos.

acesta,

meni

depingând

Stelea Spătarul

deștepţi,

Su-

puși Eoumenului
de Mănăstirea Ivi-

îi dedese

ui moșiă
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cumpărată în 1592 de la jupănsa Caplea din Periș și de la nepoţii ei, Calota și Badea). Mai târdiii, Elisafta, nepâta Dâmnei
_Nâga, îl face de asemenea, daruri, vacă, bol și altele. Stelea cum-

părase bisericel s6le și morile de la Dlâga de la Detco Clucerul.
Simeon-Vodă Movilă întăresce3 cumpărătârea prin hrisovul de la,
13 Aprile 1602. Biserica, a fost bine reparată la 1831 de lEgumenul raduliot care,— lucru curios ! —a cheltuit atunci 49000 de
lei, dați Nâmţului Iosef Nedau. Focul de la 1847.a distrus-o cu
desăvârșire, și de atunci a mal rămas numele mahalaler, care să mal reamintescă Bucurescenilor dospre vechia biserică, â Spătarului Stelea.
|
a
Sai
75. Biserica Tirchilescl. — [1 mar: dice și. Dichiă,. după numele
unuia, din fundatori, Călugărul :Dichiii, adică un călugăr care fusese diheă la vro mănăstire sii biserică 6re-care. Numele de
Tivchilesci îl are de la Moș Tirchilă,. moşul și strămoșul, probabil,
al unui

n6m

numeros,

al Tirehilescilor.

Ae

hramul

Adormirea-

Maicel-Domnului și anul zidirei este 1773.
:
76. Biserica Udricanului, — E. zidită din temelii. la 1734 de Udrican Clucerul și de Maria, soţia lui. Biserica este închinată la,
Miinăstirea Sttului Ion, din Focşanrs), și a. fost, la finea secolului
trecut, renumită pentru șcâla sa de învățat :buchiă- românâscăș).
Tot la Udrican a fost şe6lă de caligrafi6). Udrican Clucerul a fost celebru pe vremea lui din causa unul proces pe 'care:la avut cu

G)Egumenul de la Radu-Vodă,

câre: îl cerea daune-interese pentru

ghinda și jirul, mâncate de porcii lut Udrican, din pădurea Mănescil
a Miinăstirel 2).
177. Biserica ot Livedea Văcărescilor, — Era zidită, -pe locul unde
se "'malţă ali Palatul Atheneului Român, de. Escelenţia Sa, d. Gheneral-Maior Miha! Cantacuzino. care, plecând: în. Rusia, o lăsă
Cp metoh Episcopiei Râmnicului. Aci a fost. șe6la de mausichiă la 11868),
când 'era dascăl un Mihalake, cu 40 de taleui pe lună, câ să înveţe pe „ucenici“ tainele musicei orientale și bisericesci..

— E zidită la 1725 de Vergu Vartolomel șși
78. Biserica Vergului.
pr

1)
2)
3)
4)

Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă, pach. 26, act. 1.
Condica sftului Ion-cel-Mave, act din 17 Aprile, 1623, în colecţiunea Gr. N. Manu.
Hasdeă: Cuwvente din Betrani, I, pag. 117.
V. A. Urechiă ; Acte şi Documente, pag. 51. IIrisov al lui Moruzzi, din 5 Iuniiă, 1793,

5) Ion Ghica:

Scrisori.

6) Marsillac: Guide de Bucarest.
7) Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă, pach. 36, act. PA
5) V. A. Urechiă: Istor, Românilor, INI, pag. 257.
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de: Donmiţa Ancuţa. Acest Vergu e pite boierul, pe care Brâncovenu îl întrebuința
în cele inai multe din orelele sâle afacerY
diplomatice la Constantinopole, şi care pote a contribuit și cl a,
se ridica acâstă biserică acolo unde se găsesee și astădi, fiind și
cl locuitor într'acâstă parte a Bucurescilor. Biserica V ergului s'a,
numit, și biserica Domniței Ancuţa, de unde și numele de Srada
Domniței, dat unei strade din vecinătatea bisericer.
|
Cunose două „Domniţe Ancuţat,— adică Ancuţe cari să [i
fost

fete de Domni stăpănitori ar Țărer și, deci, având dreptul să porto

titlul de Domniţe: una. e Domnița Ancuţa, f6ta, lui Radu-Vodă
Şerban
și a Elinel soția luY, care Ancuţa a luat de soț pe NicolaePătraşcu

Vodă, feciorul lui Mihai Vitâzul și a făcut numar uă, fâtă,
Elina,
măritată cu Evstratie Postelnicul; a doua Domniţă Ancuţa
e fâta,

lui Constantin-Vodă Brâncovânu, măritată după Ienake
Văcărescu.
„ Care 'dintr'aceste două „Domniţe Ancuţa“ a zidit biserica
numită
adi a Vergului, nu seiii. Sei însă din documente, că
Văcărescii
ai locuit în secolul trecut prin vecinăţatea bisericel.
Hramul
Vergului este sftul Mina și, ca şi pentru alte biserici
bucurescenc,
Mitropolitul Daniil (1720—1732) care.a reparat-o, spune
că a zidit-02),
— ceia ce nu este adevărat,

19. Biserica Sfta Vineri— .E zidită la 1645 de Aga Niţă, de
soţia
lui, I6na și de fiul lor, Călin Spitarul. Ce vudeniă crai
aceștia cu

boierii Năsturell din Herăsci, nu seiii. Ceia ce sciti este
că'n secolul

XVII

Năsturelii-Herăsci ai îngrijit Și dăruit biserica, cu tâte.
In

diata, adică în testamentul lui Constantin biv vel
Ban Năsturel,
din 1765, ni se spune că el a făcut chiliele de lângă
biserică pentru
„sărmanii bolnavi“; biserica are trei brutării
ale sâlo lângă zid.
De la brutării să aibă a lua pe fiăcare di câte 10
pite, drept chiriă
și aceste pite să fiă pentru bolnavi. Nimeni, nici
chiar fiul săi
(Radu, care Îusese la nuscere dăruit cu boieria
de paharnic, să nu

aibă voiă a schimba acest

aședlământ.

Soţia Banului

Constantin

Năsturel, dumnâei Jupănâsa Smaranda, este
indatorată a
chiliele de pictră din venitul easer. Testamentul nu
enumeră

șiele,— dâcă și moșiI a lăsat bisericel

Năsturel.

biv vel Banul

face
mo-

Constantin

Strănepotul Iul: Aga Niţă, ctitorul bisoricei Sfta
Vineri este,
la 1788 Februariii 22, Petre luzbașa. El cere de
la Divan să se
1) V. A. Urechiă: Istoria Românilor, I, pag. 112,
2) Academia: Fondul Mitropolitan, condica No.
5 a schiturilor Mitropoliei.
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hotărâscă și st se hotărnicâscă ocolica bisericel, căci multă lume

a călcat locul bisericel și a făcut pe dânsul case și alte nămesti).
Din ocolnică aflu că a fost şedlă la Sfta Vine, că podul din

spre partea de nord a Bisericel se numia Podul Vergului și că,

âncă de la 1702, mahalaua bisericel Sfter Paraschive, adică a Sfiox
Vineri, se numesce mahalaua Aga Niţă”).
(La 1839, biserica a fost rezidită, și, Alexandru-Vodă Ghica a
dat ctitoria lui Constantin Vistierul Herăscu, fiul lui Radu Năsturel,

„paharnicul din fașe“, și nepot

de care vorbirăm

mal

lui Constantin

Banul

Năsturel,

sus2).

SO. Biserica Zlătari
— lor,
Fost-aii la'nceputul

secolului XVI așe-

lați pe aceste locuri Zlătarii domnesci, adică TŢiganiy strîngători de
aur a domniei? Ridicatu-s'a mai târdii pe locurile Zlătarilor

vruă

bisericuță de

lemn,

cum

erai atâtea și. atâtea

în

secolul

XVII? Ecă intrebări cară, din lipsă de documente, rămân, în starea
actuală, a cunoscințelor n6stre, fără răspuns lămurit.
In istoiia, transmisă prin tradiţiune orală, a Bucurescilor, în
povestirile ținute minte de la, bătrâni, se afirmă că biserica Zlătarilor era bariera Bucurescilor în timpul lui Matei Bassarabă, că
locurile, date de Matei-Vodă rudei sâle Elena, fâta lui Radu-Vodă

Șerban

și muma

tuturor Cantacuzineseilor munteni, se 'ntindeaii

de la Zlătari la Sărindar. Se pomenesce,

Zlătariîn istoria orală a Bucurescilor.

prin

urmare, într'una

de

|

In documente, numai la anul 1669, păsim prin actele
Cotrocenilor3, uă uliţă numită Uliţa Zlătarilor, ceia ce
că biserica era clădită și de marnainte.
Nu cun6scem epoca în care biserica Zlătarilor a
nată Patriarhiei din Alexandria, Egiptului. In orx-ce 'cas,

Mănăstirei
pote arăta
fost închiînchinarea

S'a făcut inainte de 1715, de orece, la acâstă dată, Mihai
Spătarul
Cantacuzino,

reziditorul

Colţei,

dă

bisericei

pivniță. și

prăvăliy

în apropierea bisericel, pentru că Patriarhul Alexandriei
se plân-

gea cu amar de sărăciă și rîvnia cu foc la
bogăţia bisericelor
bucurescene, închinate la alte patriarhii creștine
din Răsărita,
Mai târqliti va. ave 'prăvălil și'n ulița „unde
se ivînge fierul“, iâr

1) Arhive: Condica No. XIII a Mitropoliei, pag. 51.

2) Vedi şi ale mele Portrete Istorice, (Bucur
esei, 1894): Generalul Năsturel-Ilerăscu,
3) Arhive: pach. 25, act. 19,
4) Arhive: Mânăstirea Zlătarilor, pach. 17 bis,
act. 4.
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Nicolae-Vodă, Mavrocordat îi va dărui moșia
baștină a gloriosului n6m al Buzescilor.

Inchinat bisericei Zlătarilor mai
cu

t6te veniturile

Stăneseii,

moșiă

de

este și schitul Arhanghelul

lui»,

III
costea's bisericele despre cari, până acum, am putut
aduna, notițele istorice și legendare, ce am inșirat mai
sus. Sunt și alte biserici clădite în Bucuresci până la
1800. Ele nu ait decât istoria obiernuită tuturor sfintelor locașuri
de rugă și pocăință. Pe unele le-am amintit în studiul ce am
făcut asupra Mitropoliei, pe altele în capitolul ce am consacrat
(4 Mabalalelor bucurescene. Aci vom adauge și Paraclisele ce se
aflaii, ca mici bisericuțe, prin curțile și prin casele cele mari
ale boierilor bucurescent,
(4)
1. Paraclisul Banului Ghica, reparat adi ca mică bisericuță la,
spatele Palatului Administrativ, clădit la malul gârlei în marea
„curte a Ghiculescilor din secolul XVIII.
|

9.

Paraclisul lui Scarlat Ghica, a cărui casă se afla, din spre P6rta-

de-Jos a Curţer Domnesci, pe Podul Şerban-Vodă.
3. Paraclisul scolei Grecesci, adică pe lângă biserica Sftului Sava,
în corpul clădirei ședley, pentru folosul elevilor.
4. Paraclisul lui Racoviţă, probabil în casa Racoviţescilor, actualul Fete] de France.
5. Paraclisul lui Manolale Brâncovenu, într'una din casele pe cari
documentele brâncovenescă le numesc „casele coconilor Mărici

S6le“, adi institutul anti-rabic al D-rului Babeșii.
6. Paraclisul lui Grigore Brâncovenu, din casele brâncovenesci de
sub Mitropoliă, adi Hala de pesce.
G)
1. Paraclisul Drăginescului, pe ulița Ișlicarilor, mal târdiii ulița
Francesă, adi Strada Carol, alături de proprietăţile boierilor
Creţulescă, mal mult spre mahalaua Scorțarului s6u a lui ŞerbanVodă, de cât spre Sftul Dumitru.
3. Patru paraclise ale Colţei, unul la Han, altul la Spital și alte
două

nusciii

unde.

1) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, l, pag. 173.
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9. Paraclisul bisericei Stavropoleos, tot la han.
10. Paraclisul Mănăstirei Sftului Gheorghe-Noi, probabil în casele
Egumenului, unde se pogoriaii Patriarhii.
11. Paradisul Aitropolici, care se află și astă-di în ființă.
-19. Paraclisul Domniței Bălaşa,.și astă-i în ființă spre Cheiul

Dâmboviţei.
[
13. Paraclisul Mănăstirei Zlătarilor, cu hramul Sftuluy Andrey. Rușii

de câte ori eraii în Bucuresci,

aci veniati

14. Paraclisul AMlănăstirei Sărindarului ».

de se închinaii.

Mai eraii biserici și bisericuțe, a căror posițiune nu se pâte

hotări în starea de adi a cercetărilor și cu micul număr de
amă-

nunte

ce ne daii documentele, Bunidră, în

cartOnele

mănăstivei

Sftului Ion-cel-Mare2) se află citată biserica Popei lui Plăcintă.
Unde
este s6i,;: mar bine, unde a fost acestă biserică a Pope lui
Plăcintă? Ecă, uă cestiune care va rămâne p6te pentru totdâuna
fără
răspuns. Istoria bisericelor bucurescene, ca și Istoria generală
a
Bucurescilor, are lacune cari nu se vor may umpl6 nici
odată.

A
S(

|

IV

?

atolicii ântâiii și, după ej, Armenii,
și Evreil, s'aii bucurat totăcuna în
mai completă și mai prietinâsă ospitalitate, așa
șimn cele-l-alte ţări ale Europei, s'a priceput
vremuri, după obiceiuri și după putință.

Luteranik, Calvinir
Bucuresci de cea,
cum și la no, ca
ospitalitatea după

De la 1879, de când Vladislav Bassarabă, Voev
odul ȚărerRomânesci, Ban al Severinului, Duce al Făgărașulu
i și fii al ma-

relui Alexandru

Bassarabă,

domnâscă tuturor Catolicilor

dă: din

Argyas

din ț6ră,

ca

(Argeș)

porunca

să primâseă

sa

bine

pe
Episcopul catolic, care vine să Slințescă,
bisericele catolice din
(9 Muntenia) și până în vremurile nostr
e, papistaşii s6ii rânlenii, cum
dliceaii bătrânii Bucuresceny creștinilor de
legea Apusului, asi trăit
în pace șim linisce.
In secolul XVI

era

biserică

I) Fotino: Istoria Daciei, III, pag. 166.
2) Arhive: pach. 12, act. 1,
3) Hurmuzake: Documente, |, 2, pag.
119.

|
romano-catolică

|
la Bucuresci:

|
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ni-o

certifică uă scrisâre

din

1578

Februariii

24

a

Ecaterinei,

DOmna lui Alexandru- Vodă Mircea, către soră sa, Mari6ra Vallarga, de la mănăstirea, San-Mafio de la Murano, de lângă Veneţia).
In secolul A VII, la 1633, Catolicii ai biserică la Bucuresci.
Ambasadorul Franciei de la Constantinopole, d. de Gournay, o
recomandă, pe ca și pe preoții catolici cari o deservesc, bunttăței lui Matei Bassarab2). La 1637, catolicii ai biserică nouă, elădită cu cheltui6la unui bogat Veneţian, care face negoţ, la, Bucuresci și care se numia Locadello. Biserica este în lungime de dece
pași și 'n lățime de cinci; ir pictorul care a zugrăvit-o nu e
fără talent.
Q) Acestă biserică se afla în Bucuresci, la spatele Curţei Domnesci, unde este astădi Bărăţia3) și pe unde preoții catolici aveai și uă
frumâsă orădină, desinată după moda italiană a, secolului XVII4). Se
vede ânsă că temeliele acestei biserici a lui Locadello nu eraii solide,
de dre-ce la 1670 die unii, la 1677 pretind alții, biserica a cădut.
Bucurescenii credeai că a cădut din causa blestemului aruncat
asupră-l de patriarhul Ierusalimului, blestem, „gae Valachi aforosenie vocitant*. Cu ajutâre de la Grigsore Ghica, de la boierul Radu
Banul Năsturel şi de la vro câţi-va neguțători Chiprovaţiani, bi— ceia ce provocă uă cârtă violentă
serica este din noii clădită,
între Grigore Ghica şi Patriarhul Ierusalimului, la un prând dat
de Mitropolitul Ţării în diua Siţilor Constantin şi Elena).

La 1116, del Chiaro

obţine

de

la

Ştefan-Vodă

Cantacuzino

permisiunea de a clădi i6răși biserica papală. Probabil că cea
din 1671 arsese s6ii se dărîmase de cutremure. Domnul Ţării dă
permisiunea, cu condițiune să nu înalțe. tumul pr6 sus, ca nu
|
cumva să se supere Turcir?).
Ca și la Domnir români, Catolicii, și la Fanarioţi, se bucurară
de aceiași bună-voinţă și de aceiași protecțiune darnică. Alexandru-Vodă Ipsilanti le recunâsce dreptul cel vechiii de a ave vieri
și argaţi la viele din Bucuresci și din Târgoviște, și pivnite, și
case în mahalaua Sftului Gheorghe-Vechiii.
1) N. Iorga: Contribuţiuni la Istoria Dunteniel (Bucuresci, 1896), pag. 30.
2)
3)

N. Iorga: Acte și Fragmente (Bucuresci, 1895), L, pag. 76.
Bărăţiă. Cuvîntul vine ori do la barat (unguresce priectin sâă călugăr),
cescul erat, neo-grec gmapâzt, adică Patenta Sultanului. ! Grammatici certant.
4) Vegi cap. Frumosele Arte.
"
|

ori de la tur-

|
5) Baksici: JMonumnenta Slavorum meridionalium historiam spectantia, — Cf. Mag, Ist., V, pag.
64—605.
6) Revista Română,

IL, pag.

317—318. Berindei:

Bucurescit.
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Mahalaua

Armenâscă

e pomenită,

în

documentele

Secoluluy

AVII. Acolo şi-aveaii și biserica.
Luteranii și Calvinil și-aii înălțat biserică sub protecţiunea
miniștrilor Suediei, și-apol a miniștrilor Prusiel de la Constantinopole,
astădl.

din secolul XVIII

tot acolo unde

bisericele

lor se află și

, Evreil şi-a avut lavre din vremuri bătrâneîn mahalaua Popescului, pe la Jigniţă, și 'n secolul trecut în mahalaua Răzvanului, la hanul Nicolescului.
(3 Românul a fost milos și, cum a putut; a 'ncăldit la sînu-i
primitor pe toți străinil.
„Câţi dint”'ânșii n'aii fost șerpi!

Vulturul

domnesc

ca podâbă

întrun

hrisov

de

la Ştofan-Vodă

a

1) dArhice: Mănăstirea,

Radu-Vodă,

pach. 10, act. 6, din

1765, Marie,

Racoviţă +).

VIII

MĂNĂSTIREA

SFTEI

TROITE

RADU-VODĂ
1568—1800

ra prin lanuariii 1837.
Se vorbia în Bucuresci prin casele boierilor și prin
prăvăliele neguțătorilor, cun fel de spaimă amestecată
c'uă adâncă bucuriă, că boierii Filipesci. și boierii Cantacuzinesck

S'ati hotărît să lupte până în pânzele albe în contra Egumenilor

greci

şi în contra, jafului averilor mănăstiresci, închinate la Sfet-

Agora, şi la, t6te patriavhiele Răsăritului.

|

|

Tordake Filipescu înaintase Domnului și Consulului Rusiei
_uh protest în contra Egumenilor greci de la Mărgineni, de la
Sfta Ecaterina şi de la Rîmnie, cari călcând hris6vele cele bătrâne

de daniă și afieroseniă, arendaseră moșşiele mănăstirilor fără, con- simţimântul familielor. donatâre2).
|
Sa
6) La acest protest al Filipescilor, la care se uniseră toți Cantacuzinescii munteni, nu se dedese âncă nici un răspuns. Și Rusia,
și Domnia așteptaii să vâdă ce vor qlice Eoumenii. Aceștia, toți
aflători la Bucuresci,— căci, în desfătatele sînuri ale veselului

orași, le plăcea tuturor să petrâcă iârna, mai bine de cât în chi-

Vedi

1) Podâbă din Noul Testament, tipărit în Belgradul Ardealului
Bibliografia d-lor Bianu şi Iodoş, pag. 165.
2) Hurmuzake: Documente, Supl. I, vol. IV, pag. 465.

56730. — Îstoria Bucurescilor,,

(Alba-Iulia)

la 1648.—

30
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E

-

liele derăpănate și pustii ale mănăstirilor de la munte, — aceștia,
Egumenil, se strînseseră într'uă sâră la cel de la Zlătari şi chib-

zuiseră în glume, risete și cuvinte de baijocură cum să amuţescă

pe Filipesci și pe ox-ce Român care ar mal fi cutezat săY stânjenâscă în cărmuirea, miliânelor României».
i
— Ha! Ha! ce prostescă megalopsichiă! disese în
cea mar
infectă orecâscă, de la Mytilene, Egumenul Văcărescân
; s'a încer-

cat el, Kiseleff, acum cinci ani2) să ne dea peste nas
și
putut face nimic,
— şi-o să facă acum Romanii!

tot n'a
|

„40 — Mie nu-mi cam place lucrul acesta,
replică bătrânul Mihailot, uă vulpe cu chipul de om, care vorbia
grecesca limongiilor din Prinkipo
s;
— nu'mi
plac de loc aceste încercări. Le-aii

făcut

în

timpul

lui

Constantin-Vodă

Caragia; acum cinci any ISiseleff, acum
s6mă, prâ-slăviţi frați întru Christos, să

continuă

jocul

chihlibar.
— Sultanul,

cu

mătăniile-y

Vizirul,

Ipsilanti,

mirositâre,

Sultana-Valid6,

le-ai

de

colosale

de la Sfântul lon-cel-Mare.

Avem

bâbe

de

tâte pașalele Porţei, toţi

Elcii3) din Pera sunt at noştri, dise țanţoș
Egumenul
tarilor,

făcut sub

Filipescil. S& băgăm de
băoăm de S6emă, —- și'șI

parale,

din faţa Zlă-

nu. ne -pasă!.

O) — Și-aei, în ț6ră, nimic nu se mișcă
fără ca nor să scim
totul. Ciocoii Domnului, ciocoii boierilor,
ciocoii consulilor și Grecii
neguțători .sunt

ax noștri, adause Mărginânul, un tânăr
căruia în
scânteia ochii de neînfrânată vi6ță.
0) Luaseră duleâță; băuseră cea may
pariumată cafea din câte
Molka trămite Europei, şi-acum erati
la, ciubuce, la, vutcă, la cofetur, la mastică și la un fel de
prăjiturăle cu mirâse, pe care,
de la Alexandru-Vodă Ipsilanti, un
bucătar frances le introdusese
la Bucurescl.
Raduliotul, un om cam de vro
47 de ani, în t6tă puterea
bărbăţiey, înalt, spătos, ochi! mari,
negri, dâr cu privirea, rece și
antipatică, pielița albă, nesce mâni
albe ca de episcop, — Raduliotul, adică Egumenul de ]a
Mănăstirea lux Radu-Vodă, tăcea,
când mângăiându-și barba, când
plimbându-și degetele peste crucea de la piept, ticsită în superbe
diamante și n rubinuri may
mari ca aluna. Se6se câsornicul
— un cap-d'operă de aur ciselat
1) 'Tradiţiune orală,
2) Hurmuzake: Documente, Supl,
1, vol. IV, pag. 465,
(3) A mbasadorii puterilor
creştine,
— din cari câți nu fură

cumpăraţi

între

.
1860 şi 1804!
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și înflorat. Mărginenul îi vidu gestul și s'apropiă de dânsul
cu grăbire.
— Frăția ta se grăbesce; are probabil de lucru? — îl întrebă
dânsul și faţa“ plină de viță, luă un aer de șirâtă și glumâță
părere de răi.
— Sunt dece: am să scrii la Ivir:) şi să regulez câte-va
socoteli ale embaticarilor din Tabaci.
( — ȘI eii plec, căci voiesc s5 sfârșesc un memoriii asupra,
tainei botezului, pe care ţin s&l supun aprobărei Frăției Tâle

înainte de a-l trămite Marei Patriarhiă,

Mănăstirea

Radu-Vodă

lu 18302).

G) Şi se uitară unul la, altul cu nesce priviri atât de vorbitore,
încât cel mar puţin observator ar fi vădut îndată că amândoui
|
mint de îrig.
plecară împreună.
și
celor-l-alţi
ploconiră
Se
„4
2 La scarăîl așteptat: nesce carete împtrătesci și nesce telegari
ds mânecaii foc. Se mail închinară unul altuia; feciorii le arun-

cară blănile de Moseo

săriră în carete, dicând feciorilor:

vioi,

9

pe dânșil și, amândoui, grăbiţi, sprinteni,

— Unde scil!
.

Mănăstirea

2)

căreia era închinată Radu-Vodă.

Colecţ. d-lui Gr. N. Manu.
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&; Raduliotul, în loc s'o iea spre Radu-Vodă ca să scrie la Ivir,
apucă pe- Podul Mogoș6iey, merse până la Slătinenu, o făcu la,

drpta, întră pe ulița, Şc6ley, ocoli casele Cornescului și sendre
ptă
spre mahalaua Botânulu
— Acolo
i. îi era Radu-Vodă în sâra aceia
din lanuariii 1887.
5

eMărginânul,

moriul asupra

în loc să se ducă la metoh,

ca să sfârșescă me-

tainei botezului, cobori la vale pe Podul-de-Pământ,

spre Grădina-lur-Scufă.

II
Ș)

doua

qli, la 9, careta, Raduliotuluy suia dâlul
Mănăstirii

Radu-Vodă. Mahalagiir de la p6lele colinei
se'ntrebară
_
ânind nămeţii din faţa porţilor:
(5— De la care o fi venind Grecul?)
Careta, intră maiestâsă pe. sub gangul
Mănăstirer și o făcu
la stânga spre palatul egumenial.
La scară așteptaii vro dece
preoți români de la țâră. Băteati de
zor în zăpadă, care scârția
sdravăn sub cismele și opincile
lor. Unik erati bătrâni, uitaţi de
morte; alții mai tineri; toți aveaii câte
ceva, în desagi, și la chimir
se ghiclaii motâlei pline cu
parale.
4 Careta se opri. Feciorul sări
și deschise ușa. Imfofolit cu
blană până la ochi, egumenul se
dede jos încet și cadențat. Preoţii

se plecară până la, Pământ,
unii
blană, răstit, cuvintele poci
te:
Îi — Ţe vreţi? Se aspetaţi!

(OȘi'ntoreându-se

către Grecul

îi sărutară p6la.

Aceşti

Și ?n deosebi

epumeni

cu moravurile

şi scandalurile

un

flăcăiandru

de cât un
|

de

Georgian,

din

vro
Egu-

lor aiă inspirat pe postul popu
lar, care

Că Vlădică, de-i Vlădică,
Și tot are ibovnică,;
cel de la Radu-Vodă

au depăşit măsura,

încât poetul

popular

Când toca la Radu- Vodă,

Ei

luând,

audi

|

fecior,

15—19 ani, mat frumos și mal
chipeș
menul lise grecesce suind
scările
[2
cântă:

Se

din causa

egumenilor

stam cu puica

de vorbă,
radulioți, biâta mănăstire
a lui Radu-Vodă

mentum Veneris. — Vedi Teod
orescu

dice:

ca

un
G. Dem.: Poesiy populare, pag.
312 şi 315.

fel de încita-

|
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Ş — Spune la patru din popii ăștia, să rinescă zăpada de la
grajd; dor să care lemne la cuhniă, dor st ajute la bucătării și
ceX-l-alţi să taiă lemne». Intr6bă, de scrisori!
„(9 Intră în odaia lut după ce trecu print'alte două cari semănaii întradevăr a camere monacale, g6le, reci, văruite, cu icâne,
cu cruci şi cu mătăuil şi busuioc sfinţit atârnate pe părete.
O) In odaia luă Gnsă era cald, era un miros de miresme și parfumuri de te îmbăta; sofale, perne, covâre de ți se înfunda piciorul, stofe și blănuri atîrnate pe păreți; uă lumină dulce se furișa
prin perdelele ânțâiii de tulpan albe și-apol de sangoliă conabiă.
Intwun fel de tripod eraii nesce căţii de argint în care ardea a
lene parfumurile Indiei. Pe uă masă acoperită c'uă stofă aurită,
nesce cărți frumos legate în catifea verde cu armaturile de argint;
lângă ele câte-va scoruşe tocmai bune de mâncat; nisce zarfuri
cu liligenele într'6nsele, uă candelă în care ardea un oleii mirositor, două cruci de argint, și nesce probe de griii în 3—4 covăţele și lângă ele un maldăr de hârţir pe cari se vedeai pe
grecesce titlurile: contract de închiriare, zapis de -înprumutare, socotela
arendilor.

|

(4, Raduliotul își lepădase blănurile în odăile călugăresci -și remăsese numal în anteriii când intrase în mândra lui odaiă. Se
uită la sofa cu delicii și, pătruns de căldura și parfumurile odăiei, se trânti cum îi veni mal bine pe sofa, potrivind perne
sub cap, sub brațe, la șale. Mângăiă cu privirea mobilele din odaiă, se jucă cu ciucurii de la momeaua unui ciubuc de iasomiă
şi, aducându-și ceva aminte, bătu din palme.
Indată, supus și închinându-se până la pâmânt, apăru flăcăiandrul-fecior..
— Vr'uu ţigan a adus scrisori? întrebă Raduliotul.
— Sunt cinci scrisori pecetluite cari aștâptă buna plăcere a
Sfintei Tele Luminăţii, și mar e jos și Pandelakis Chiorul.
— Adu-mi serisorile și di-l lui Pandelakis să viă sus.
- (OPlăcăiandrul eși și reveni cu scrisorile și cu spionul. Dece
minute, acesta șopăi Eoumenului a căruia față se'noruntă din ce
în ce mal mult. Pandelakis plecă. Raduliotul luă scrisorile, le
citi şi, rupându-le cu furiă în mici bucățele, le aruncă ca turbat
în căţiile în care ardeaii parfumurile. Bătu din palme. Feciorul
apăru.
1) Revista pentru Istoria, Avrcheologia şi filologie: „Aemoriul unul anonim,
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— Să viă îndată,
casierul și părintele
(D) Feciorul eși, și
prin odaiă, semtrebă
—

cu condicele și catastifele părintele Gherasim
Lampridie bibliotecarul..
Raduliotul, plimbându-se de colo pOnă colo
îndesat și dîrj:

BB aibă 6re dreptate

Mihailotul?

Să cuteze

re

Românii

să pună mojica și blestemata lor mână pe averea mănist
irilor
nostre? ... Vom ved6!
|
& Călugării chiămaţi intrară, și se ploconiră sărutându-i
mâna

și p6la antcriului.
3

III
a

gumenul

”

începu:

— Deschideţi condicele şi catastifele. Trecem
prin vre-

muri grele; nuscim ce.ne va aduce diua
de mâine, să fim gata
la or-ce primejdiă. Astă, ţeră pecătăsă D măin
e pâte so prăpădescă,
mânia Domnului. Deci, părinte Gherasim
, cum stai cu chiriele,

embaticurile și vândările ?
—

„robul

Săntrebe

înalta

tău va răspunde.

a

|

și Sfânta Evlaviă a Luminăţiei T6le

și

|

__— Cum star cu cele 185 de locuri cu embatich
iii din

mahalele cari ne înconjâră2).
— 132 aii plătit bob numărat; 30 plăte
se la 31 ale curgăi6rel; pe cinci i-am da afară ; restul
sunt văduve cu câte ă ȘI
S copil, nu pot plăti și este i6rnă
.

— BB le dai afară; Dumnedeii, nu noi,
să aibă grijă de ele
și de copiir lor. Cum stai cu cele 20
de prăvălii din Lipscani).
—
Chiriele sunt încasate

secfestru.

|

de la 16;

|

la 4 negustori

am

pus

— Mi-ai vorbit de locurile din mahalaua
, Popescului, de
lângă Bărcănesel, Mogoșesci și Năsturel
i ; de cele din mahalaua

Slobozia-Domnâscă,
1)
2)
3)
4)

de locurile din Cărămidari4);
z

Locuţiune obicinuită, în gura tuturo
r Egumenilor greci,
Arhive: Cartânele Mănăstirel Radu-Vodă,
pach. 14,
Arhive: Ilid., pach. 69,
Arhive: IVid., pach. 83, 81 şi 89.

ai plătit toţi ?
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— Da, sfânt izvor de sfântă lumină; ati plătit până la uă
lețeaiă!).
— Ce-ar făcut cu locurile din Uliţa Lăcătușilor, mal sus de Pușcăriă ? S'a sfârșit cârta cu chiriași și embaticari! din Isvor2?
— Cu ăştia ne judecăm, căci Dâmboviţa le-a dărîmat casele.
— Dâmboviţa e a lui Dumnedeii. Să le vinqă căldările de
mămăligă. Cum stai cu proprietăţile din BroscenY3) și cu cele din mahalaua Aga Niţă,
Sfta Vineri, de lîngă Postelnicul Dumitru Caramalâul 4 >
|
— Cu multe greutăţi, dâr aii plătit toţi.
— Asta-i principalul. Ce faci cu locul și
prăvăliele de lângă Hanul luă Şerban-Vodă5), cu
locurile și casele din Podul Calicilor6, cu pră-

văliile Măniăstirei Stelea”); bagă de
aceste prăvălii căci sunt
la Sftul Gheorghe-Vechi;

—

Am

s6mă! la

Pecotea Mănăstirer Radu-

în miedul târgului, .
trebue chiria urcată.

Vodă.

urcat-o de la Sftul Dumitru, de și a trebuit

să daii

afară pe un bâtrăn care, din tată în fiii, fusese chiriașul lui RaduVodă de 48 de ani, ir tată-săii de 30 de ani.
— Timpul e al lui Dumnedeii care-i va ţine sâmă de acâsta.
Noul chiriași plătesce mai mult?
— Cu dece lei și 24 parale mai mult la sută
— Forte bine, dâr cu locurile și cu casele din mahalaua Foișorului%.
— Sunt la qi, der am cinci procese.
— Să le căștiei! 85 trămiți Paharnicului Mihalakis, presidentul, dece curcani, patru oca de unt și tre! care cu fân; pentru
rest, am săl văd ei.
Ekoumenul se plimba supărat de colo până colo.
Casierul Gherasim abia mal resufla învârtind când la drepta

1)
2)
3)
4)
la locul
5)

Arhive:
Arhive:
Arhive:
Arhive:
Carelor
Arhive:

Ibid, pach,
Ibid, pach.:
1bid. pach.
Ibid. pach.
cu pesce.
Mănăstirea

99, act. 1, din 1726.
100.
103.
23, act. 32. La 1698
Cotroceni,

era

deja

proprietară

acolo- Mănăstirea,

pach. 25, act. 28.

6) Arhive : Mânăstirea Radu-Vodă, pach. 1, act. 43,
7) Arhive: lid. pach. 23, act. 3 şi 4. Lo stăpânia din 1627.
8) Arhive : Diferite acte ale mănăstiroi, Pecotea acâsta e nouă,
9) Arhive: Ibid. pach. 43, act. 10 şi 12.

portă data 1750,

pe

când la stânga foile
catastifului. Brobâne
de sudre îi picuraii
pe hârtia vânătă și
gr6să a catastifelor.
Vedea
pe Eoumen
supărat, şi: tremura

ca varga.
mă

— Vinul!
esclaEgumenul.
— Ascult
între-

bările sfinţitei şi slăvitei tele guri; robul
ăi va respunde.
— Vinul din d6lul Văcărescilor!).

— Se vinde ca și
păinea

SSE

E | Sea
A pe
||

caldă la băca-

il noștri, și numai
la a mnoștrir2),
Brosceni.

|

—

Am

peer
SN i e me pate

a
202 0

E luat de mult.

spart
—

)

Ata

a

tot

buţile

la

“dol cari se opuneaii.

Se

PI

din

de la Văcăresci2.

[i

IE ttzIrrt

— Vinăriciul

VISIT
IS VLSLTELI

Di

SI i

perebre ee Le,
ENer. pa x iat
ZX
,

AI

Y

l-a bătut la

Api1ă2
ă:
.

— După obicei, pr milostive

atei

Stăpâne.
Jeâna

de la biserica

Stelei

— Spre înv&țătură, ...
f6rte

Spătarula).

1) Arhive: Ibid. pach. 1, act, 1, 9, 4. 6. Le stăpânia din
1580.
2) Arhive: Ibid. pach. 67, act. 1. Porunea lui Grigore-Vodă
Ghica

3) Arhive: Ivid. pach. 1, act. 38, din 1774.

”

din

1731.

E

4) Se afla înainte de focul de la Marte 1817 în biserica
Stelea, de undo a fost adusă
la Radu-Vodă, unde se află şi astăqi. S'ar crede că un lucrător
german din secolul XVII a
“lucrat în lemn și a poleit florile colonetelor şi porvazur
ilor. Prin t0tă a sa înfăcișare, icâna
reamintesce pe cele de la museul din Colonia: și
este forte interesantă,
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bine. . Cum stat cu cele 125 de sfori de vi din delul Liuposcilor» bucurescent ?
— Vinul și vinăriciul sunt luate. Le vârid băcanit noștri din
Cărimidani și din Izvor.
— Ce-ai făcut cu vinul din dslul Pitescilor2? Imi. Spunea
Căl

ţil!.

|

Da

— L'am vândut Câmpulungenului3 ca să desfacă el cu ocaua
la drumul mare%.
— Bine. Şi-acum morile pe Dâmboviţa..
La audul acestor cuvinte, părintele Lamptridie se pregăti cu
condica de hris6ve copiate și cu sacul de hris6ve originale. Ținti
ochil la Egumen, ca să [iă gata la răspunsună ca şi părintele Gherasim.
— Morile, continuă Raduliotul c'un ton de adâncă părere de
răi, — morile! unde's timpurile . cele fericite când Sita Troiță,
miinăstire ea n6stră, avea morile de la Ciutdria Domnesc. .
— Cele cumpărate de Alexandru-Vodă de la Dobromir Banul)
și pe care judeţul Baciul cu cel 12 pârgari al Bucurescilor le dă
ohavnice Sftei Troiţe la 1587, qlise. supus părintele Lampridie.
— Der morile de la costa Gorganului9, de lângă podișorul
ce trecea la Mihai-Vodă? dâr morile Dudescilor pe cui le luarăm
prin proces de la acești boieri?
= Ne-a rămas morile din Grozăvesci, replică vtrintele casier
Gherasim, și ne-a rămas mora de la, Poișor, care ne dă, 24000 de
taleri pe fiă-care an).
—

Tot atât

ne

da

și la

1SIS;

va _tebui

ssă mărim chiria;

câștigul e pr6 mare la mora de la Foișor pentru arendași; e drept
să folosâscă și Sita Mănăstire.
SR
— E drept, prâ-puternice stăpâne!
— Da, e drept, și mal drept este să mărim arendele la. Cioplea.
— Cu atât mail drepti cu cât de la 1651. de când Mănăstirea
o cumpără de la Radu Postelnicul din Herăscir9, moșia nu a

1) Arhive: Ilid,, pach. 49.

2) Arhive: 'Îvid., pach. 00.
3)
4)
5)
6)

Egumenul Mănăstirei Câmpulungului.
Vedi cap. Patriarhi, Mitropohiţi . . . greci la Bucuresci.
Arhive: Cartânele lui Radu-Vodă, pach. 58, act, 1,
Arhive: Iid., pach. 65, act. | şi 2.

--.7) Vegi cap. Dâmbociţa bucurescenă.
"S) Arhive: Iid., pach. 08, act. 1.
9) Arhive: Ibid., pach. 38, act. 1.

56730.— Fstoria Bucurescilor.

*
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produs cât se cuvine
convins bibliotecarul.

—

Să mărim

Sfintei n6stre

mănăstiri,

dise

dulcâg

der

și arenda Măicănescilor.

— Y6rte drept; de când am primit-o daniă de la Herăscu!)
în 1698, moșia Măicănescii n'a dat cât trebuia să dea.
— Băoaţi de semă la moșiele mănăstirii Stelea 2), care ni-este
închinată !
—. Vom mări arendele, dise Gherasim.
— Şi satul Lupescil ce face 3)? îmi pare că și moșia, și sătenil
dorm ' înta”una.
— Şi nl-e dat de mult, ni-e dat de Alexandru-Vodă pe la 1568.
— Dâr moșia și satul Hodoben!2).
— Buzeseil din secolul XVI și fiul lui Petru-Vodă Cercel,
adică Pătrașcu și în călugăriă monachul “Partenie, le folosiaii may
bine de cât Sita n6stră mănăstire; să mărim arenda, pre slăvite

Stăpâne!

— Vom mări-o. Şi vom mări și arenda, moșiei Greci 5), acum
apr6pe coprinsă în Bucurescl.
— Bra, uă dată moșiă frumâsă. Alexandru-Vodă o cumpărase
după 1568 de la Ivașcu Vornicul Golescu care, şi el, o avea
luată de la mănăstirea, Tânganului, căreia îi dedese moșia Plătărescil, — completă părintele Lampridie, scoțând la minut un admirabil hrisov aurit și întărit cu domnâsca pecete.
— Părinte Lampridie, porunci Raduliotul, uitându-se
mănios
la sacul cu hris6ve; vel alege din vechiele hris6ve ale mănăstirex
pe cele mai insemnate, buni6ră pe cele de daniă și
de inchinare
de la Domnii, vei face cu ele unul sâii mai multe pachete
și mi
le vei aduce aci. Le voii trămite peste hotare; așa a
făcut Carag eaVodă, la 1816, așa ati făcut Rușii la 18295. Decen
'ași face-o și eii?
Veţi may strînge din vasele de argint ale biserice!,.
din candele,
din odore, tot ce veţi judeca ma! bogat și mai preţio
s, și mi le
veți căra aci. M%& nţelegeţi bine?
1) Arhive: Ivid., pach. 25, act, 29,
2) Arhive:
3) Arhive:
4) Arhive:
jupânesei Maria,
Ianake Catargiu.
5) Arhive:
Vodă Iliaşi. Vedi

Ibid., pach. 23, act. 3. închinate la 1614,
Ibid., pach. 5, act. 1.
Ivid,, pach. 3, act. 3.-— Otopenii, jumătate fuseser
ă ai jupânesei Vilaia, sora
fetele lui Radu Clucerul Buzescu; şi Maria
era nevasta banului Craiovei,
Actul e de la 1618, de la Gavril-Vodă Movilă,
Ibid., pach. 43, act, 2.— Moşiae cumpărată
la 1572, spune, la 1628, Alexandrupaeh, 43, act 5.

6) Cipariă: Arhiv, ], pag. 34,
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— Te 'mţelegem, Sfânt izvor de lumină.
— Părinte Gherasim, câţi bani sunt în sipetul de jos și câți
în lada de sus?
— Cu totul și cu totul, pentru a fi puși la minut sub inţel6pta drâptă a Mărinimiei T6le 173,000 de lei.
— Du-te de-i adu pe toţi... A! treci şi pe la popil raman de
la cuhniă, de la grajd și de lalemnăriă și vegi ce parale aii mal
adus. Iea-le și spune-le. st d6rmă aci, căci tocmai mâne îl voiii
pute primi.
Călugărul Gherasim și Călugărul Lampridie se închinară
până la pământ, sărutând pla Egumenului, şi eșiră.
Raduliotul se trânti icrăși pe sofa, potrivi pernele, intinse
mâna dreptă și luă uă scorușă. Inainte de a mânca din ea, buzele
lui mai giseră âncă cuvintele:
— Ţeră pecătosă! Ţeră pecătăsă!
Părintele Gherasim îi aduse cel 173,124 de lei, — cei 124 de
la Popil rumună cari râniaă la grajd, tăiată la, lemne și ajutaii la,
bucătăriă, unde Tiganii Egumenului își băteaii joc de dânșii, punându-i st tâce cu satirul făină, pentru periș6rele Pre-Slăvitului
Egumen 1).
|

IV
cesta, era Egumenul Grec de la mănăstirea lui RaduVodă, și-așa eraii toți Egumenii Greci de la mănăstirile
închinate ale Bucurescilor și ale țărilor românescă.
Şi-acum, €tă înscripțiunea mănăstirei Radu-Vodă, pe care,
pe. vremuri, o sterseseră Eoumenil:
(O „Acestă sfântă și dumnederescă mănăstire, care este hramul
„Sfânta Troiță, din temelii e zidită de luminatul Domn Îv Ale„xandru- Voevod, tecior lui Mircea- Voevod, nepot lui Mihnea-V voevod
„cel Bătrân, când a fost cursul anilor 7076 (1568), și aii fost cu
„pace până în dilele lui Mihak-Voevod, la cursul anilor 7108

„(1595), până aii venit Sinan-Pașa, cu 6ste asupra lui Mihai-Vocevod,
„și după aceia, bătând pe Mihai-Voevod, băgat-aii icrbă de tun
1) Demoriul
'Tocilescu.
”

anul

anonim,

în Revista pentru

Istoria, Archeologia, ete. a d-lui prof. Gr. G,
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„în

Sfânta biserică. Ier după

„Jeeman,

Ceaiul
i

ungures
"uresc
c,

aceia,
cu

pogorit-ati

6ste
0
asupra:

Mihai Su

lui Sinan-P-Pașa;
așa,;

Batăicrăi

e

da :S

TEA

i

.

poze

raani
ta
ratie m

DEEE

Radu- Vodă

ri

%)

NT i aie Preot

rai

aere irita i

RADU VODA FORE
ZAZEA
A)
Mihnea,

reziditorul

3

măoăstirer:)

„Sinan-Pașa a dat dosul a fugi, și
aprinse iârba, de tun în biserică
„ȘI Sati sfărâmat din temeli2) ȘI ati trecut ani 27, .dâca sati
1) Pictură murală, reconstituită,
— Nu cunosc cine oste personag
iul din fund.
2) Vedi cap. Istoria Militară a
Buc urescilor.
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„Sfăirâmat. Stătut-ai pustiă până ai dăruit Dumnedeii de aii venit
„prâ-luminatul Iw Radu-Voevod, feciorul Mihnei-Voevod, nepot
„lui Alexandru-Voevod, și a stătut Domn Ţă&rei-homânesci în
„cursul anilor 7122 (1614). Deci, iâr o aii început de a zidi din
„temeliă, până o aii săvârșit. Ce, de când s'aii sfărâmat, până o
„aii săvârşit a doua Gră, au trecut ani 81, ir după ce aii dăruit
„Dumnedeii Domnia Radulur-Voevod în' Ţâra Moldovei și-aii stătut
„a fi iubit fiul săii Alexandru-Voevod Domn Ţărei: Românesci,
„ce cât a rămas nesăvârșită de zugrăvit de Radu-Voevod, săvâr„Șit-aiă feciorul săii Alexandru-Voevod la cursul anilor 7123 (1615)*»).
Ceia ce inscripțiunea, păstrată de părintele Muscel6nu, nu spune

este faptul că Alexandru-Vodă Mircea a zidit mănăstirea în urma,
unel bătălii norocâse, pe care a câștigat-o acolo, pe colina și câmpiele împrejmuitâre ale Sftex Troiţe, în contra lui Vintilă Vornicul

și Dumbravă Vornicul. Petru-Vodă Șchiopul trămisese de la Moldova ajutor de 6ste fratelui săi, Alexandru, și cu acest ajutor
şi cu uă parte din boieri! Ţărei în frunte cu Ivașco Golescu,
Alexandru bătuse pe Vintilă, care căduse în Bătălii, și po. Dumbravă, care fugise în Transilvania2).
Zidită deci, la 1568, pe colina din jos de Bucuresci pe vremurile

acelea,

de

Alexandruu-Vodă

bogat înzestrată chiar de

Mircea,

mănăstirea,

Alexandru-Vodă

Fiul acestuia, Mihnea, continuă

cu daniele

âncă

Sfintei Troiţe
de

e

la 'mceput.

una după alta. Intre

altele, el dă mănăstirex dreptul de a lua, sare de la Ocnele de la
Telega și de la Ghitiora și numesce biserica în hrisovul de la
1581:

„Sfânta şi dumnedeiesca itropoliă

a Tatălui mei, Alexandru- Vodă“ 3),

— ceia ce arâtă că biserica fusese făcută cu gând de-a fi Mitro“poliă Ţărei în Bucurescă. Vin timpurile de grea. cumpănă. Posițiunea escepţională, ce'avea, zidurile: și clădirile, ce Alexandru
şi Mihnea făcuseră pe colină, atrag atenţiunea lui Sinan-Pașa. In
istoria, militară a Bucurescilor şi n capitolul. privitor la istoria
Bucurescilor între ani 1500 și 1600, am âărătat ce făcu SinanPașa, din mănăstirea Sftei Troiţe.
1) Preotul Gr. Muscol$nu: - Monumentele Străbunilor (Bucuresci, 1873), pag. 72. Meritosul
reposat preot bucurescen, care a lucrat cum putea, dâr cu mare stăruință, pentru Bucurescă,
se înșslă în partea finală a inseripțiunei, confundând pe Alexandru Coconul (1623—1627), fiul
lui Radu-Vodă Mihnea, cu Alexandru-Vodă Iliaș (1615—1618).
2) Hasdei: Ion- Vodă-cel-Cumplit (Bucureci, ediţ. II, din 1891), pag 174. De-atunci, de
la acestă bătăliă şi Pomana de la Moşi. Vedă şi cap. Podul Târgulul-de- Afară stii Calea-Iloşilor.
3) „Arhive: Mănăstirea Radu-Vodă, pach. 12, act.
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Când Mihar-Vodă

aZO

se 'mtârse

'n Bucuresci

găsi

Sfta

când

Radu-Vodă

Turcitul

şi al Vişel-

Troiță

“arsă din cuiburi DEnE în temelii. EL luă pe călugări şi "1
duse la
Mănăstirea Domniel lui, adică la Mănăstirea lut Mihar-V odă.
T6te
bogiățiele Sfintei Troiţe a lui Alexandru-Vodă trecură la Mihal-

Vodă.

Lucrurile

steteră ast-fel până

la 1614,

Mihnea '(1611—1615) se hotări să rezidâscă mănăstirea,
pe care
boieri, Mitropolitul Și alți” înalţi clerici o blestemaseră, de
vreme
ce, nu numai
Sinan-Paşa se închinase turcesce înti”ensa, ci
chiar fiul ziditorulur er, adică Mihnea Turcitul, Mehmet-Bey
, după
ce fusese creștin și se închinase creștinesce într'ânsa,
în timpul
lui Sinan, se 'nchina turcesce. De aceia, până când
începu să se
slujâscă din noii întrânsa, trecură; aprope 30
de ani.
ERadu-V odă Mihnea, fiul lui Mihnea-Vodă

Donna, pentru sufletul mult-ehinuit al tatăluy Ss&ii,
se apucă îu prima
domniă să construâscă din noi mănăstirea,
readuce pe călugăi
de la Mihar- Vodă, trămite pe bătrânul Cernica, marele Vornic,
cu alți 12 boreri se hotărâscă din noii mo-

șiele și locurile ei din Bucurescr2) Și zoresce
forte săvârșirea. Intra doua domni (1620

—1623) termină tot, afară de zugrăvâlă.
Pe
acâsta o face Alexandru-Vodă Coconul,
fiul

lui Radu.

Din .milionul

de galbeni,

lăsaţi

de tatăl săii3), Alexandru-Vodă împodobesc
e
măreț mănăstirea care ca acum,
precum

cra și drept, numele

de Arănistirea lui Radu-

-Mihnea-Vodă d.

Vodă. Al doilea ziditor e 'ngropat
întw'ânsa la 16965),
La 1657, în ultima di a lui August
, Luni, diaconul Paul din
Aleppo o visitâză și ne spune
despre dânsa, că e pusă la uă lature
a orașului, pe uă colină înaltă, înconjurată
de rîă și de apă stătătâre;
că, atunci când vin apele mari, nu
se pâte ajunge la mănăstire
1) Arhive:

Cartânela

2) 'Tot documentul

M-tirei

Radu-Vodă,

citat la nota 39,

pach. 45, act.

1.

3) Şincai: Cronica, sub anno.
4) Domnesce 1658-—1659,
5) Șineai: Cronica, sub anno.
— Pe lângă ctitorii din drâpta întrân
d adi în biserică, adică pe lângă Alexandru- Vodă şi RaduVodă (căel Mihnea-Vodă turcindu-se,
își perduse dreptul la ctitoriă) —se află la stânga
chipurile ctitoricesci ale Ini jupân
Barbu Vornicul şi jupânesei Preda. Cine sunt aceştia?
Fost-ai ctitorii unei bisericuțe de
lemn, clădită pe colină
înainte de 1568, adică înainte de
zidirea bisericei lui Alexandru-Vo
dă? Actele mănăstire! nu-l
pomenesc de loc în secolele urmă
târe.

947

o

—

pe un pod de lemn; că zidirea e forte frumâsă; că biserica
şi spaţi6să, mult împodobită și acoperită peste tot cu
La partea-l de mi6gă-di e locul mormintelor Domnilor;
acestor morminte sunt de marmoră albă, împodobite cu

i

de cât
e mare
picturi.
boltele
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Primii ctitori at mănăstirei),

de cupole, revăluri de stofe ţesute cu fir. Sunt făcute în formă
Domnilor sunt zuzimate pe patru stâlpi de bronz. Portretele
|
grăvite pe păreţi?).
Georgianilor
Mănăstirea e 'nchinată Joiruli, adică minăstirei

de la, Sfet-Agora, pe
avea s'o zuprăvâscă.

Mihnea

care mal
Hrisovul

târdiă Şerban-Vodă Cantacuzino
de închinare al lui Radu-Vodă

este datat din Târgoviște,

10 Februarii,

1) Pictură murală reconstituită.
şi urm.
2) Travels of Dlacarius, etc. partea VIII, pag. 875
3) Cipariă : Arhiv, pag. 316,

16133.
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V
adu-Vodă a fost mănăstire cu noroc. Când, la 1568,
Alexandru-Vodă zidi Sf-ta Troiță pe colina despr
e
micdă-di de Curtea Domneâscă, din jos de Bucuresci,
avu gând, spune un hrisov al nepotului săi Radu
D, s'o facă Mitropoliă, —gând pe care, pe uă altă colină
a Bucurescilor, îl

izbândi

și

”] vealisă Constantin-Vodă

Ungro-Vlahier.

2) După
zigrăvi

ce Radu-Vodă
și o împodobi,

Si

Șerban, zidind Mitropolia

|

o sfârși, iâr Alexandru-Vodă Coconul o

Egumeniy

Greci,

totdâuna de uă diabolică deșteptăciune.

cazi, o

cărmuiră,

De la Loon-Vodă

fură

(1629

—1633)
şi până la secularisare, Egumenii de
la Radu-Vodă
aii fost celebri prin șiretenia, energia,
și intrigele lor.
Leon-Vodă întăresce, mulțămită stăvuințer
Egumenilor, tâte
proprietăţile Mănăstirei2) din ce în ce
mai numerâse prin cumpărături și danii,
— may cu semă ale Dudescilor.
N
9 La 1646

Mater-Vodă Bassarab, într'un hrisov

al

săi, nu se
pote opri de-a nu declara, solemn că
„acei călugări de la Dănăstirea
luă Radu- Vodă sunt hrăpitori“ 3). Aceste
cuvinte nu eraii de cât un
slab echoii al tuturor proceselor
și hrăpirilor pe cazi le făcuseră
Egumenii pentru locuri, viă, grădin
i, case și livedi în Bucurescy.
și "n tOtă
țera9),

|
|
La 1658, când Mihnea II, fiul
lui Radu-Vodă Mihnea, veni
Domn la. Bucuresci, în locul
lut Constantin-Vodă Șerban,
Mănăstivea Radu-Vodă jucă un rol
însemnat în pregătirile de
răsbor
ale noului Domn. Aci se fortifică
Mihnea, aci îȘI întinse corturile,
aci se petrecură diferitele acte),
pe cană le studiăm în Gap. Curtea
Domnescă și Istoria militară a Bucure
scilor.
|
Colina, în vremurile acelea,
era mult mar mare. Corturile
lui
Mihnea III, boreriiy și familiele
lor se aflai toți la Radu-V odă,
ne
1) Arhive: Cartânelo M-tirel
Radu-Vodă, pach. 25, act.
7.
2) Arhice: Iid, pach.
1, act. 10.
3) Arhive: Did., pach.
1, act. 17,
„4) Fu faimos procesul,
po caro Egumenul de la
Radu-Vodă. îl făcu la Diva
lui Udrican Clucerul pent
n, pe la 1730,
ru jirul și ghinda din pădu
rea Mănăscii a Miănăsti
jir şi ghindă mâncate de
rex Radu-Vedă,
porcii lui Udrican. — Arhi
ve; Mănăstirea, Radu-Vodă
5) Paul din Aleppo: Trav
, pach. 36,

els of Macarius, ote., pag.
390, 100, 401 şi 402,
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spune

Diaconul

Paul

din Aleppo. Prin datele lui Paul din Aleppo,

se esplică însemnătatea militară a colinei Radu-Vodă în timpul
lui Mihai-Vitezul și al lur Sinan-Pașa.
Decă Egumenii, în timpul lui Mater-Bassarab, nu s'ar [i purtat
atât de „hrăpitort și dâcă mănăstirea nu ar fi fost închinată la
Iviv, Radu-Vodă ar îi devenit Mitropoliă și biserică catedrală a
Bucureseilor. S6rta a voit alt-fel și, cum a voit, a voit bine.
00 Domnil nu mat reparară, nică nu mal adauseră câte ceva la
Radu-Vodă: Mănăstirea era, atât de bogată şi Eeumenil atât: de
independenţi și de țanţoși, în cât nimeni nu se mal amesteca, în
treburile Minăstirey.
Singur, Nicolae-Vodă Mavrocordat la 1724, clădind M- fire:ca
Viicărescilor, luă cam cu de-a sila de la Boumenul Raduliot vro
câte-va din viile Mănăstirei Radu-Vodă din delul Văcărescilor
și ceva locuri din mahalalele Sârbii și Tabacii. După mortea lui
Nicolae-Vodă, la 1746, sub domnia fiului s&ă, Constantin-Vodă
Mavrocordat, Egumenii de la Radu-Vodă sciură atât de bine să
adimenâscă pe Domn, încât acesta închină Mănăstirei Radu-Vodă
biserica Foișorului și t6tă mahalaua dimprejurul ex2).

VI
u era Egumen care să întrâcă pe ceă de la hadu-Vodă,
când era vorba de închinarea proprietăţilor și de cărmuirea proprietăţilor închinate.
Mănăstirea Baltenii, zidită de Hrizea Vornicul, cu tâte moșiele
e, era închinată lui Radu-Vodă. Egrumenii îi trăgeaii folsele în
|
mod superior.
Mănăstirea Tutana, zidită de Mihnea-cel-Răii, tatăl Miveei Cio-

banul, strămoșul Radului-Vodă, la 1492, Tutana cu moșiele Bălenii, Briinescil, Tutănescii, uă parte din Mogoșesci, și satul Borra
din judeţul Buzăii, cumpărat de la Elina, fata lui Drăghici Vornicul din Mărgineni şi nevesta lui Ivașco Vornicul Golescu, Tutana era închinată Mănăstirer Radu-Vodă.
Mănăstirea Jazeral, zidită de Vornicâsa Chiajna a lui Cernica
1) Arhice: Radu-Vodă, pach. 43, act. 10.
_2) Arhâce: IWd., pach. 43, act, 12.
56730. — Istoria Bucurescilor.
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cţiunei Publice,
— A. Pelimon
Bulur, Istoria
$), pag. 194: Vădută de t6 ivu e părțile, ea îşi
arâtă creştetele
murilor ce o înconjâră, „ca şi cum
ar fi primul fort al o yaşului. P 6 te cineva
a
să judece, dup 5
forma şi impre
jmuirea ce o are, dup ă grosimea
.
murului ce o înconj
6ră, ochiurile si crestăturil e prin mur, de unde se pu
tea bate şi ap ăra , Și chiar dup 8 cameri le cele cu ferestrile
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Vornicul, cu satul Mărăcineny și alte trupuul şi sfori de moșiă,
„era închinată mănăstirex Radu-Vodă.
Mănăstirea, Spătarului Stelea cu. tote moșiele și cu. tote prăvăliele
și pivnițele din Bucuresci, erati tot ale Radului-V odă,
„Mănăstirea Izvorul de lângă Târgoviște a -Stolnicului Grama
împreună

cu t6tă

zestrea,

ei, fu închinată

la 1630: tot

mănăstireX

Radului-Vodă..S'a dus Stolnicul Grama toemai la Iași, unde domnia,
atunci Alexandru-Vodă-Coconul și 'naintea, poerilor moldovenesci,
mari și mici, a 'nchinat Izvorul, lui Radu-Vodăn.:
să ne gândim câte bogății aduceaii numai cinci mănăstiri
faimâsei filiale a miinăistirer Iviruluy și mal cu s6mă Egumenilor
cari le cârmuiaii.
Şi nu e tot.
Mihnea-Vodă, care avea să pângărâscă miniistireea în timpul
lui Sinan-Pașa, în primă și 'n a doua sa domniă încarcă cu danil
și cu moșii biserica, tatăluy săi, Sita Troiță de pe colina din jos
de Bucuresăă. EI dă, la 1580, satul Odivdia, cumpărat de la Jupănâsa Elina din Viioiurescr2), și tot el îi întăresce lângă Bucuresci
stăpânire pe satul Mânescil, fost a luy Mihnea- cel- Batrân, strămoșul lui.
Tot Mihnea-Vodă, la 1586, cumpiră balta Cornăţelului cu
trupurile de moșiă Gurguiaţi, Coreovăţși Mojdrânul, ca..să fiă
pentru sufletul tatălui săi Alexandru-Vodă, al mamei sâle. Ecaterina Dâmna, al lui însuși, și al Dâmnei sâle, Nâga Dâmna?).
S& mal adaugem îrumâsa moșiă 'Zogozenii, cumpăraţi, în 1702,
cine scie pe ce lemn sfânt, ori iconiţe; ori alte lucruri sfinte)
Să
de la Jupânesa Elina, fata lux. Vlad Cocorescul 5),
|
Și sar put6 continua cu decimi de alte proprietăţi, dâcă
Egumenii nu ar fi furat, sâii distrus, sâii rătăcit hrisâvele Mănăstirei în decursul secolului nostru, până la secularisare. .
CĂ Hrisove, candele, paftale, cărți legate în argint și 'n aur, acele
pergamente aurite și argintate ale Domnilor și ale ctitorilor, cu
spre drum, ca nesce casemate prin casarme şi în fortărețe, se pâte deci cunâsce pr6 bine ce
lucrare fu din începutul oi. — CE. cu cap. Istoria Militară a Bucurescilor, unde se vorbesco de

Palanga lu Sinan-Paşa de la mănăstirea lui Radu-Vodă.
1) Arhive:

pach.

Radu-Vodă,

2, act. 21, hrisov din

pach.

1626;

23,

pach.

act

10,

hrisov din 1648; pach. 19, act. 3, hrisov din 1621;

1, act. 9, hrisov din 1630.

2) Arhive: Ibid,, pach. 48.
3) Arhive: Ibid., pach. 45.
4) Intr'acâstă privinţă, vedi cap. Patriarhi, Alitropoliţi. .. grecă lu Bucuresci,
5) Arhive: Radu-Vodă, pach. 46, act, 17.
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|
peceţile de plumb sâă de câră în covăţele, admirabile hrisâve
cară ar [i esplicat atâtea și atâtea, lucruri, der crucile lucrate 4.

giorno și pline-ticsite

de nestimate?

dâr

epitafurile la cart lucrati

ani de qlile t6tă casa bolerâscă cu jupânssa, jupânițele

și atâtea

alte fete). 6) Cu lădile, cu coșurile, cu sacurile ai cărat Egumenii şi de
la hadu-Vodă, şi de la cele-l-alte mănăstiri închinate2), pentru |
ca să le trămită la patrida lor, ori să le vândă aci sâii la Constan-

tinopole.

Prin

cele ce spuserăm

de Radu-Vodă

și de bogăţiele luy, se

pricepe de uă parte jertfele enorme ce făcură la Constantinopole
când cu cestiunea secularisărei mănăstirilor închinate, și pe de

altă parte furia care-i coprindea la 'nceputul acestui secol,
începuse să agite acâstă, mare cestiune a secularisărer,

(Când

bogății

Egumenil se

cazi se inmiiseră

gândiaii
după

că ai

pacea

de

să părăsâscă tâte aceste
la Adrianopole

ridicarea arendelor la moșii, îi apucaii nebuniele.
Am

vădut

la 'nceputul

acestur

când

capitol

cum

desmyerdare și dulceţuri se alintaii și se lăfăiaii.
(3) că âncă un condei:

și

după

|
trăiaii

și 'n

ce

” „Când Domnitorul Cuza veni la Focșani în 1859,
eram pro„curor. L'am condus să. vâdă penitenciarul, care era
instalat
în
„bucătăriele M-tirer Sântului I6n 3), unde fusese Egumenul
T 'oados,
„care o reparase la 1840. Vedând bucătăriele,
Domnitorul s'a

„intors către aghiotantul săi, Mitică Creţulescu,
Q5—

Mult mâncaii

călugării greci, de vreme

şi a dis:
ce numai

|
în bu-

„Cătăriele lor pot să meapă 180 de pușcăriaşi“ 4),
|
Iult mâncaii, întradevăr! Și dreptate a avut
Cesar Bolliac
când,

la 1863, a spart cu toporele ușile de la Radu-Vodă
ca
dea afară pe Egumen și să pună mâna pe
actele și odârele
mal remăseseră!

1)
2)
3)
nului îi
4)

să
ce

Cesar Bolliac: Mănăstirile din România
(Bucuresci, 1862), pag. 82 și urm,
Buciumul, 1863, Mal 18.
Mănăstire bogată, care avea 'n Bucur
esci fârte multe proprietăți. Biseri
ca Udricaera închinată, |
Monitorul oficial, din 4 Marte 1893.
Desbaterilo Senatului: Interpelarea,
d-lui senator
1. F. Robescu despre Mănăstirea Sttului

L&n din Focşani.
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eschid2) înaintea D-nielor vâstre vechiele Condice ale
Arhivelor, în cari stă âncă adormită istoria, viă a trecutului nostru.
In bătrânele hris6ve ale Domnilor, în actele de danii, de vân+

dare şi de cumpărătâre
sii

ocolniţe ale moșielor

ale boierilor,

în

amănunţitele hotărnicir

și 'n nenumăratele

tentice ale Românilor din sutele XVI,

XVII

feluri

de hârtii au-

şi XVIII,

— istoria

Munteniei și a Moldovei de odinidră, se 'mfăcișeză, cercetătorului
subt ui lumină atât de deosebită de palida lumină a Cronicelor,
în cât vedi cu totul altfel vicţa română din vremile de mal "nainte.
Ce deosebire și, deci, ce priveliști, ce lupte, ce scene elocinte

şi suggestive!
Cu ochii minţei și ajutat de documente,

asiști la t6te aceste

drame și peripeții istorice, nu ca un spectator nepăsător și rece,
„ci ca, un actor plin de patimă, a căruia inimă sburdă pentru
cutare saii cutare din protagoniștii tragediei sâii comediei ce se
|
desfășâră înainte-.
Cunosceam acum un an Bucurescii și istoria acestui minu1) Podbă din Penticostarul slavonesc, tipărit la Târgovişte în 1049.— Vedi Bibliografia
d-lor Bianu şi Hodoș, pag, 171.
2) Acest capitol, din Istoria Bucurescilor a fost citit ca conferință în sala Ateneului Român, în sâra de 19 Ianuariii 1897.
|
”
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nat orași din aprâpe tot ce se publicase de predecesoriY noștril
despre trecutul Capitalei Regatului român. Vedeam Bucurescil
în trecutul lor apropiându-se de presinte, întocmai cum Navigatorul, pe uă mare furi6să, cu valuri cât biserica, vede piimântul

către care tinde cu desnădăjduite năzuinţi.

|

Mr-apărea dintraceste citiri răsleţe, mr-apărea orașul iubit al |
lui Mircea Ciobanul, când acoperit de uă ecţiă, dâsă și nepătrunsă,
când abia pe slert sâii po jumătate, când atât de preschimbat în
cât: nu'l nai cunosceam.
„ȘI "n câte rânduri, Bucurescii, de-a lungul a dlecimi de ani,
nu dispărea cu desăvârșire, perdându-se în nOptea vremurilor ca
și pentru totdâiuna! Şi nu mal vedeam nimic! Şi, cu braţele încrucișate, cu ochii pironiți pe pânza fumură a trecutului, așteptam lung, prelung și fără sațiă!

M&

cuprindea uă mâhnire adâncă, și gândul meii se ducea cu

jind către acele istorie ale Romer, Londrei, Vienei, în care vedi
trăind şi sbătându-se în luptele vieţei de acum 400—500 de any,
nu numai orașul întreg, ci uă mahala, uă stradă, uă casă, uă fântână, î6te istorice, tâte vorbitore.
|
|
„De acum un an 6nsă și până astădi, și de aici 'nainte âncă,

mulțiimită magistrului nostru al tuturor în sciința istoriei româ-

ne, mulțămită

vor. Îi continuii

d-lui Hasdeii,

Arhivele

mr-ati fost, îmi sunt, și "my

deschise.

DI

Bucurescii încep să i6să pentru mine din negura vechimei.
Un far puternic aruncă asupră-le lumini de uă intensitate adeseori extraordinară, și văd acum, în măsură românescă, și
bucures-

cână, în stradele,
în pieţele, în bisericele și 'n casele Bucurescilor, ceia ce Dulaure la, Paris, Gregorovius și Reumont
la Roma,
Allen la Londra și Weiss la Viena, vedeaii în stradele,
în pieţele,
în bisericele şi 'n casele acestor mari orașe europene:
viţa tre-

cutului cu t6te marile ei întâmplări.
,
Da, Domnilor, îngăduiți unui pasionat și entusiast
cititor al
documentelor române din sutele XVI și XVII s& afirme
înaintea
D-nielor vâstre că vede adi, âzică necomplet dâr distinct,
Bucu-

rescii de acum

8300 de any, cu ulițele lui, cu

lor, cu bolerii în casele lor,

neguțătorii,

cu judeţii și cu pârgarii

zite“ cetăți a Dâmboviţer.
Am

zu,

asistat, de-alungul

nunți

unele

și 'nmormântări;

Domni

întărite ca nesce
acestei

|
acestor 300

„de

de ani,

la Lupte, procese,

în

palatul

cetățui,

Dumnedeii
la

nasceri,

resvrătiri

cu
pă-

bote-

și "'m-
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păcări; la serbări, la sfinţiri de biserici și la intrări triumfale, la
primiri de 6speţi iluștri în Bucuresci, de-acum 200 și 800 de
ani,— și câțe, și câte! Ce mișcare, ce nvălmășelă, ce putere “de
vi€cță! Şi mai cu s6mă, ce de lime, ce de neamuri venite din tâte
părțile ca să trăiâscă în Bucuresci!
Sosiaii din Răsărit ca să trâcă inainte spre Apus, şi pare că

era uă lege neschimbsăată,
rămână

aci. Şi rămâneaii uă viță în- -

.

îr6gă, și rămâneaii și el și, după er, nepoți şi strănepoți, iâr Dâmboviţa, lină și gălbuiă, continua, cum continuă, Și adi, a fi „apa
„dulce, din care cine bea nu se mai duce“.
|
Din tâte aceste felurimi de felurimi de neamuri, cari s'aii prefirat prin Bucurescil suter a XV-ea, să dlicem numai de la 1453,
și prin veacurile următâre până la 1500, în pragul secolului în
care îrăim, ași voi se încondeiez astăd!, inaintea Domnielor vâs-

O

re.

tre, pe un neam

ciudat, interesant și de felul căruia nu mar în-

tâlniţi pe nicăiery.în fastele istoriei universale.
Acest fel de 6meni sunt Patriarhii, Mitropoliţii, Episcopii,
Egumenii și Arhimandriţiă din patriarhiele Constantinopolei sâii
Romel-celer-Nousă, Ierusalimului, Antiohier şi Alessandriek, — adică
tot ceia ce, cu poteapiă, rasă și mantiă nâgră, ai trămis Asia,
Africa și Europa ortodoxă aci, la noi, în țările române, și'n deosebi în Bucurescl.
|
Domnilor, nu pot afirma, bine 'nţeles, că n'a fost an, de la
luarea, Constantinopolei și până la 1800, în care să nu fi fost
un patriarh, un mitropolit, un episcop, grec ori de alt neam, der
totdcuna ortodox, în țările române și'n deosebi în Bucuresci. Nu;
acosta nu dic, pentru că documentele nu mă 'mputernicese să
afirm lucrul acesta. Că 'n fiă-eare an, în Bucurescă și 'n tote orașele
țărilor române, ati fost călugări greci cerşetor, de și documentele
n'o spun negru pe alb, lucr
e ul
sigur. Ceia ce ânsă documentele,
urmărite cu atențiune, afirmă cu tâtă a, lor putere, este lucrul
următor: la fiăcare răspas de timp de dece ani, a trebuit să fiă
la lași, la Bucuresci, la Craiova sâii aiurea, ori un patriarh,—
dâcă nu mai mulți —oză un mitropolit, ori un episcop, oz câte
un șiret arhimandrit s6i egumen din părțile Răsăritului. Cercetări
și mal amenunţite ni Y-ar arăta iând pe rând, unul câte unul,
indrumându-se spre Munteniași spre Moldova.
Fără temă, de primejdiele drumului cari nu erati puţine; fără
grijă despre modul cum vor fi primiţi, înalții prelați ar Răsăritului
ortodox plecaii, câud singuri, când însoțiți de 10—15 călugări;
56730. — Îstoria Bucurescilor.
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plecaii de prin ţările depărtate ale Alessandrier
la muntele Sinai al Arabiei; veniati din Antiohia
din „Anadolia“ și din „Kapadokia, din Iviria
Nu mai vorbese de „Țarigrad“ Și de “Aoy “Opot,
de acilea, veniaii mereii, căci era mai aprope.

Egiptului, de pe
și din „IKilikia“,
și din Celesiria.
de sfântul Munte:

Nu tindeaii toți de cât către două puncte către cari îl con„ducea stâua dorințelor și poftelor lor: Bucuresci, Iași. Aceste
dou& orașe li-eraii ţinta; într'ânsele li se sfârşia călătoria. F6rte
„puţini de la Iași ai trecut în Rusia. Lucrul se esplică. Traistel
e,
Wdesagir, lăglile, boccelele călugăresei, pline doldora
de gemeaii,
“de prin ţările române, nu ma! puteaii fi duse chiar și prin
orto-

doxa Rusiă. De aceia, nu's mulţi înalții prelați ax Răsăritulul
cari

să se fi dus să

se

lavre ale Moscovei.
(D

'nchine

la Pecerska

Kievului,

Și decă ar fi venit în Iași sait în Bucuresci,

sâi la

marile

și ar fi stat.uă

septămână, uă lună, un an!'Tot ar fi mat mers. Dâr stati
cu anii,
pentru strînsură, pentru mărirea capitalului patriarhicesc,
pentru .

îmulțirea numărului de moșii și de case pe cari boierii evlavio
și,

și principi! evlavioși, şi negustorii bogaţi și evlavioși
se grăbiaii
să le închine și să le p„alierosâscăt marei biseric
i cutare, din
patriarhia, cutare.

II
e la 1453

până

la mceputul

secolului XVI

supăraseră

cu lăcomia, și 'nteţitele lor cereri de ajutre pe Domn
il

CI) țărilor. române atât de cumplit, încât,
la 1508, Bogdan-Vodă al
Moldovei iea uă măsură estremă în contr
a, celui mal înalt din
inalţ

ii prelați ax Orientului ortodox5), Ioalkim,
patriarhul Constantinopolei, se hotărise să vină în Moldova
pentru a aduce el
singur în persână, Domnului, Ţării și Poporulu
i, patriarhala sa
binecuvîntare. Se pornesce cu alaiti din Țari
grad și se 'ndrâptă
(7spre
Dunăre.

Bogdan-Vodă

seia că

Ioakim

fusese

ales

patriarh
de curând, și se pricepea minunaţ de bine
peniru ce vine în
Moldova. Nici una, nici dou: Domnul ordonă
boierilor, ispravnici

la graniță,

să oprâscă

pe patriarh la Dunăre,

1) Şincai, (ediţ. 1853, Iaşi), an: 1508.

și să-i spună

verde

259

că țera lui Bogdan-Vodă este închisă-ferecată pentru 1. P. 8.
Părintele Patriarh; că nare voiă să pună piciorul întw'ânsa,; că,
la rig6re, îl vor opri cu forţa de a nu trece Dunărea.
De rușine, dice Şincai, Ioakim a murit.
o Nu toți eraii atât de slabi de ângerI. Ioakim mâre, dâr acâstă
inorocită întâmplare nu opresce pe Ieremia II, tot patriarh al
Constantinopole, să colinde întrâga ț6ră a Moldover la 1541, trerdeci și trei de an! după rușinea, păţită de Ioakim, și să sd la
Târgovişte, la Radu-Vodă, până după 177 Septembre 1543.
Drasă Dâmne, cum nu erati să vină?!
Inchinarea moșielor începuse încă dinainte de 1500. Bogdan
Dragoș, înainte de a pogori în Moldova închinase mănăstirea cu
hramul Sfinţilor Arhangeli la Patriareatul din Constantinopole 2).
In Muntenia, Vlad-Țepeş și Domnil următori făcuseră danil peste
danii. Par ale cu pungele strîngeaii patriarhii și representanții lor
tot de la acâstă epocă înc6ce. Dedese Nâgoe Basarab „marele
ctitor a totă Sietagora3*, și, după el, n'a fost Domn; n'a fost Dâmnă, care să nu dea, fiă în mână, “fii trămițând parale, și scule,
și aur, și argint, și pietre preţise la mănăstirile creştine ortodoxe
ale Asiei, ale Africel, ale Peninsulei balcanices).
Eraii întâi daruri, dăruiri de bună voiă; deveniră pe urmă,
din causa nesmintitei lor periodicităţi, îndatorini pe cari patriarhiă, mitropoliţii, episcopii grecă le cereaii cu uă poruncitâre
stăiruință,

2 Ital XVI-lea secol, Mitropoliţii țărilor române obicinuiseră
pe Y patriarhi Constantinopolet cu anumite daruri, ajutându-i, pe
lângă acâsta, și cu autoritatea lor, să "șI strîngă veniturile ce aveaii de pe la mănăstirile și moșiele închinate lor. Drept acâsta,
Patriarhil Țarigradului ajunseseră cu timpul să crâdă că Mitropoliții Munteniei sunt datori să le dea ca un fel de tribut, ca un
dinar al sfîntului Petru.
!
(AMitropolitul român, care nu se silia a'și indeplini datoria, era
rău vădut de Patriarhiă, pe urmă amenințat cu anatema, şi 'n
fine caterisit. In 15 Septembre 1615, AMitropolitul Luca al Mun1) Archive: Condica Episcopiol Buzăului, N. I, pag. 103. — Cf. Şineat: An. 1541.
2) 0. Erbicânu: Cronicarii Greci, pag. XI. După Acta Patriarehatus Constantinopolitani, II, pag. 156.
+
3) Ibidem, pag. 4179.
4) Emile Legrand: Recueil de Docum. grecs, relatifs
Phistoire de la Roumanie (Paris,
YWelther, 1859), passim. Cf. Magazin Istoric, vol. I, pag. 110 şi următ,
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tenici este caterisit
Mal

Că

szrdmstae,

de

Patriarhia

Constantiopolei,

pentru

că nu

25 vevpuzonzvov 2zistav î) Ezipaw swă foij)svav sic re avataniae Tis ad fiuâe
os vai oi doo

Patriarhul

spune

Gvyădihro! adroă ăp-ptepstc 1).

pe faţă că n'a dat parale,

și de aceia

e ca-

terisit. Pavale! parale! și mereii parale! Şi când Mitropoliţii mărturisiaii și se juraii că nu ati, Patriarhii respundeaii fără greși:

— In ţările române, paralele nu lipsesc nici uă dată.
Ii uă curi6să credință pe care toți acești stâlpi ar. Bisericey
Răsăritului ai avut-o âncă din secolul XVI că, adică, pământul
țărilor române, pe lângă bogăţiele lui naturale de pe suprasol,
are în subsol, nu mine de aur, argint, fier și cărbuni, ci comori

îngropate pretutindeni, comori mari, nesfârșite, de monede de aur,
de bani de argint, de stuăchini şi ulcele

de pietre preţiose.

ră Și să nu credeți, Domnilor, că e glumă. Documentele, Şincai,

faptele probeză, acâstă credință a călugărilor greci de orx-ce
trâptă.
M5 rog: la 15483, nesce ţărani română găsesc în Transilva
nia, în
riul Streiul sâi Sargeţul, peste 400,000 de galbeni
de aur cu
efigia lui Liisimach, fiă-care galben valorând cât patru
galbeni
unguresci; și mal găsesc și sloiuri de aur, și sloiuri
de argint.
Vestea acestei colosale descoperiri se răspândise
în tot Orientul
și, combinată cu legendele despre alte comori
din ţările române,
făcuse pe călugării greci să orâdă că nu e, în
Muntenia ori în
Moldova, mănăstire, şi nu e biserică, care
să nu aibă comâră
ascunsă 2).
,
E
Dintr'acâstă credință, sciți co a resultat?
Intocmai ceia ce
resultă ag la Monte-Casvlo, când Ssapucă
unii să ghicâscă, prin
calculul unor șubrede și încelătâre probabilități,
numerele cari vor
eși la rolină. La noi, călugării greci de pre
la mănăstiri făceau,

după probabilitățile legendelor și cunoscinţelor
lor proprie,

liste
complete de mănăstirile cari ati vistori!
sâti comori îngropate în
pământ pe lângă ele, sâti în temeliele
lor, sâi pe la moșiele ce
aveaii.

e

Uă asemenea listă de mănăstiri cu comori o avea
la 1638 Mitropolitul

Românilor din Ardeal, Ilie Jorest, călugărul
recomandat de
Matei Bassarab lui George III Racoți, Domnul
Ardealului. Un călugăr
1) Legrand: op. cit., pag. 3. — Nalinigss 105
Oâttpofhayizs

Aovaa.

ă
2) Șincai: An. 1548. — C£. tot Șincai
, anul 1604 (nesce boi de aur) şi
anii 1013 şi 1066). —
Vedi și Hurmuzake: Documente, II,
5, pag. 748: Stefan Batory, Voovodul
Transilvaniei, râgă pe:
Antoniti Mezaros să-i aducă să vedă
monedele de aur de la Lysimach, cumpă
rate de la ț&ranul Varga, din Orăștia.
|
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grec I-o dedese scrisă grecesce atât pentru comorile din Muntenia,
cât și pentru cele din Moldova, cât și pentru cele din Transilvania.
Când Mitropolitul Ilie Jorest fu caterisit de Nacoți, acestă, listă căgu
în mâinile Ungurului. Fu, bine înțeles, citită și, credul ca toţi contimporanii șăi, Racoți puse de săpă două luny la Orlat, lângă SibiY, sub munte. Nu giisi nimic, de și lista călugărului grec afirma
că acolo este comâră»).
Și tot ast-fel în multe părți. Că erati comory îngropate, și âncă
nu puţine, faptul din 1543 o probâză în destul. Că Domni, boieri
şi neguţători aveati obicei să 'ngrâpe bau la vremuri de mare
cumpănă, nl-o adeveresce un alt fapt petrecut la 1660, când Constantin Șerban Bassarab se repede spre Bucuresci — George Ghica
era deja Domn, — desgrâpă visteria ce îngropase în marginea Bucurescilor şi fuge dinaintea lui Ghica care venia cu Turcir.
Credința comorilor îngropate a continuat și 'n secolul XVIII.
Alexandru- Vodă Ipsilanti „a fost dat voiă locuitorilor Ţării că
ork-cine ar sci că sunt unde-va bani îngropaţi îîn pământ, să sape
și, găsind cevași, să arete la Domniă, şi st i se dea și aceluia

parte: ; din care s'a pornit lumea,

de şi-aii zupi osele resturnând

pământul și zidurile vechi?) Spun unii că s'aii și găsit bani pe
alocuri3). Der t6te acestea nu autorisaii pe egumeni a crede că
„tot pământul ţărilor române, tite mănăstirile şi bisericele lor erati
burdușite și ticsite de comori“).
EA, egumenii, episcopii, mitropoliţii și patriarhii credeaii și,
de aceia, veniaii, veniaii într'una la Bucurescă și la, Iași.

III
4) (Emma
din ce în
rilor, îi chiăma,
Domni ca Bogdan-Vodă să-i
li se trămitea boierii spre
1) Şincai;
2) Astfel
tot creându-se
3) Zes. de
4) Șineai:

stantin-Vodă

ce crescândă a Domnilor şi a boieîi cinstia, îl îmbogăţia. Nu mal eraii
oprâscă la Dunăre. Din contra: acum
întâmpinare, și se ridicati Bucurescik

An. 1048,
|
s'aii distrus uă mulțime de cruci istorice şi de case vechi boierosci po la țâră,
că la temelii sunt îngropate dle, sâi, cel puţin, ulcele en galbeni.
Alon. Istor., IL, pag. 167. Chronograful lui Dionisie Eclesiarhul.
An. 1666. — Cf. Alag. Istor., I, pag. 318, despre buriile cu bani ale lul ConŞerban, băgate în heleşteul de la Dobreni, proprietatea lui de lângă Bucuresei,
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în pici6re cu icâne,

steaguri,

făclir,

preoți

şi cântări ca să pri-

mâscă pe un Ieremia, pe un Dosithie, pe un Parthenie, pe un
Macarie al Constantinopole, al Antiohiei, al Jerusalimuluy, sâii
al Alessandrier.
(AD La 1619, Patriarhul Constantinopolei era la Bucurescl. Marele,

bogatul și bătrânul Vornic Cernica, cu soția lui, Jupăniţa Kiajna,

r6gă pe Patriarh să adauge la testamentul lor blestemul lui
patriarhicesc, ca nu cumva să se schimbe daniele ce el făcuseră
,

[iind fără copil, mănăstirilor Pasărea, și Cernica. Şi Patriarhul,
în
schimbul p6te al unei moșii sâii cine scie al câtor pungi de
bani,

serie blestemul pe care, cu spaimă sfântă, Marele Vornic
Cernica
Valătură, pe lângă testament).
(%) De la Radu Șerban Bassarab, din pragul secolului
XVII și

până în secolul nostru; Domnil români și fanarioți

amestecă

pe

Patriarhi și pe Episcopi în judecarea proceselor. Ca
să se descopere dreptatea, se trămiteati împricinaţiă să jure în
biserică înaintea patriarhului, asistat de Mitropolitul 'Ţărer. Nu
era, puţin lucru
s6 jur înaintea, lux Macarie, patriarhul Antiohiei,
Siriei, Arabiei,
„ISilikiei“, Iviriă și a tâtă Asia, care prin tălmaciui
îți spunea:
„De vel sci și vel tăgădui, mare blestem și er6znic
ă afurisa„niă să fiă asupra ta. De nu ver mărturisi adevăru
l ca un nete„mător de Dumnedeii, să fii procletși afurisit
de Domnul Dum-

„nedleul a tot țiitorul și de 318 părinți de la, Nilea, și
de tâte sfintele

„sob6re, așijderea şi de Smerenia n6stră. Flerul
și pietrile să se
„topâscă şi să se risipâscă, iâr trupul tăi,
după mârte, să rămână

„întreg, umflat și în veci nedeslegat; să moștene
sci bubele lui
„Ghiezin, să fil tremurând și suspinând pe
pământ ca și Cain.
„Lucruri
le,

și ostenelile,

și tâte agoniselile

„clune, și mânia lui Dumnedeti

„Dul
„SE
„în
„Dul

tâle să fii întru peri-

cea viitore să se pogâre

tăi. Faţa lui Dumnedeii să nu o vei, și
la judecata
eșI osândit, şi diavolul să stea de-a drâpta
ta. S5 te
blestem ca înti'uă haină, și ca untdelemnul
să intre
t5i, și procopsâlă întru t6tă agonis6la
ta să nu al,

pe

ca-

de apol
îmbracă
în trunici să

„Se al6gă de casa ta ca praful, până nu
vei mărturisi adevărul ze.
Gândiţi-vă,
Domnilor,

la un evlavios

creștin,

Român

din se-

or

indife-

colul XV II, şi spuneți decă se putea
să-i fiă plăcute
1) Arhive:
2) Arhive:

Condica, Mitropol.
Condica, Mitropol.

Mitropolitul, din 1741,

din Bucuresci,
din Bucuresci,

N. 11, hrisovul moşiei Brănesci, an.
1619,
N. II, blestem pentru mărturii al lui
Neofit
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rente asemenea cuvinte, ce i le citea un episcop sii mitropolitul
,
pe când Patriarhul îl străpungea cu privirea, iâr diaconi! "1 tămăiai
i
imprejur ca să gonâscă pe Necuratul.
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Antâtul

Sobor

de la Nicea

din cartea Iudreptarea

Legekri.

E) Câte uă dată, pentru arătarea hotarelor, tot sub legătura jurământului,

patriarhul,

mitropolitul,

episcopul

eșiaii

în

odăjdi!

la

câmp, şi-acolo cu citaniă, cântări și tămâiări, puneaii pe bătrâni să
jure pe unde sciait din copilăriă că erai hotarele. Astfel a, făcut la
1) Tipărită la Târgovişte la 1652. Veqi Bibliografia d-lor Bianu şi Hodoș,

pag, 196.

264

-1645,

Mitropolitul "Țării, Teodosie,

pentru

hotarele

moșiei

Grojdi-

marele proces

dintre

brodul și ale bălțer Potelul a Bistriţey,

în

boierii Filipesci, Brătășeni și Fărcăşeni

de uă parte,

Bistriţei de altă».
A) Blestemele

veniaii

câte uă dată de la

și

călugării

Constantinopole,

când

Patriarhii nu eraii în țâră, la Bucuresci sâii la Iași. Se aduceati
blesteme din Capitala Sultanilor, toemar cum se aduceaii la Pascr
de-ale băcăniei și zaharicale. Un blestem patriarhicese și uă- zaharică grecâscă! — Contrastul e gentil. Bine 'nțeles că se plătiaii

blestemele, precum se plătăaii și zaharicalele, numai că primul era
însutit de mai scump.
|
La 1637, în timpul lui Mater Bassarab, Teofan, Patriarhul
Ierusalimului, trămite din Constantinopole uă carte de blestem
pentru tot satul Călimănescilor, pentru tot satul Bogdănescilor
și pentru toți călugării de la mănăstirea Cozia, ca să spună adevărul întwun proces ce aveaii cu Vornicul Andronic 2), Pentru
Mănăstirea Motrului, făcută de Hamza Logofătul la 1518 șI
prenoită de Mateiii Bassarab cam pe la 1643, acesta cere, tot
de la
Constantinopole, Patriarhului Parthenie un blestem ca să
nu se

schimbe nimie din cele hotărite și aședate de Domnia

sa pentru

mănăstire 3).
(3) Când Domnul Ţării ridica pe un boter la trepta de
mare
Vistier șiI da pe mână banii domnesc, pe lângă hrisovul
de
bojeriă, se alătura și cartea de blestem iscălită de toți patriarhiă

Răsăritului, adecă

de

câteși pat
— ru,
precauţiune

anodină,

care

n'a oprit pe unii din vistierii de a face în finonciele
Ţării 6recari mausarfirnice marghiolii şi meșteșugite sfeteriseli, cum
se aretă,
buni6ră, din marele proces al lui Stroe Leurdenu,
Radul din

Fărcaș și Tudor Cămărașul, primul Vistier-Mare,

al doilea Vistier

și al treilea însărcinat; cu averea personală a Principe
luy4).
In t6te procesele cele mari, trebuia, să se amestece
pentru

„câștig și patriarhii.

S&

mal cittim faimosul proces de reabilitare

a memoriei Postelnicului Constantin. Cantacuzino,
tăcut de fil săi |
în contra lui Stroe Vornicul Leurdânu, șim
care, pentru bune
1) Arhive: Conâica Bistriţei, pag. 566,
2) Archive: Condica Mânăst. Cozia, pag.

|

33. — Vornicul Andronic este
din
Botenilor, Veză Cond. Aitropol. Târgovişte, hris6v
elo schitului Vulcana, pag. 481.
3) Arhive: Condica Mânăstirei Motrul, pag. 192.
4)

Aagaz.

Ilarie, I, pag.

126.

neamul

965

parale, figurară și Parthenie al Oonstantinopolel
șul lui Parthenie la tronul-patriarhal ».

OO In

timpul

lui

Constantin-Vodă,

șȘi Meletie, urma-

Brâncovenu,

se iscă mare

csrtă între Slugerul Şerban Ştirbei, ginerile lui Ivașcu Bălânul,
și între Drăgușin Vistierul, sta ănepotul' Banului Stoica Merișanul,

pentru hotărnicia frumâsei moșii a Merișanilor din judeţul Teleorman. Boierii, numiţi de Domn, pentru mergerea, la, faţa locului,
aii între hârtiele lor și cartea, de blestem a lui Iacob, patri iarhul

Terusalimulur2).
4 Adesea-ori, țăranii, ca și boierii, eludaii blestemul și: urmările lui astupându- -ȘI urechile, ȘI făcându- -se că nu se uită, nică
n'aud. Eh! dâr ce-i păsa înaltului prelat?! Principalul era pentru
cl, că parale, daruri, moșil eşiaii din ce în ce mat multe, căci er
legaii, er deslegaii. Ag, te lega cu un blestem mal ț6păn de cât
cum era legat Prometeii pe stăncele Caucasului, iâr mâine te
deslega. de rămânea mal ușor și mar ififliii ca fulgul pe de asupra

apel.

(2
— Cum să mergemla Raiă, părinte? întreba un ţăran
trân din Normandia pe preotul satului săii.
Preotul r&spunse tot printruă întrebare:
— Ce lic, taică, clopotele bisericelor? cum cântă ele?
Tăranul răspunse:
-

—

Dando!

dando!

dando!

|

— Aşa se merge la Raiii, răspunse preotul: dând,
dând!2.
(0 Tot astfel credea și Vasilie Lupul, Domnul Moldova,

cum

b&-

dând,
după

reiese dintr'uă împrejurare care este tipică și care vădesce

spiritul șiret și ingeniositatea de comediaute a patriarhilor grecesci.
- Istoria Patriarhilor Lerusalimalui spune următârele: „Imulţindu-se
„odată datoriele Patriareatului, Patriarhul Teofan plecă la lași,
„la Vasilie Lupul şi, într'uă dimineţă, pre neasceptate, intră în

„palatul Domnului. Despre care lucru aflâud, Vasilie a eșit des„culț și a sărutat pe Pr6-Sfinţia-Sa. Ier acesta I-a dat uă funie,
„dicându-i:
|
o
„— Fiul mei,
„torii otomani . .

sugrumă-mă

1) Alag. Istor., |, pag. 891.
2) Arhive: Condica Brâncovenâscă

3) Paul Louis Courier:
56730. — Zstoria

Bucurescilor.

tu, ca să nu mă

(1692—1713),

pag.

sugrume

credi-

608.

(iuvres completes,
34
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A

scris Vasilie boierilor săi și ati plătit ântâiti datoriele Sftu-

lui Mormânt:

torii,

6000 galbeni veneţiani;

a venit la lași

Și pre urmă

pre urmă,

un Agă şi a mai

a trămis

pentru

alte da-

plătit Vasilie âncă 6000.

dor boieri la Ierusalim cu 40000 de galbeni

unguresci și le-a plătit tâte datoriile. Mar rămăseseră 4000 de lei
și a venit creditorii până în Bogdania, și T-a plătit și pe el Va-

silie. De
nu

la luarea

aii făcut

atâta

Constantinopolei,

bine

nici un împărat

sâii Domn

Patriarhiei Ierusalimului »),

|

a

In schimb, 6că ce daruri aduceaii Patriarhir Domnilor români:

Macarie al Antiohiei aduce lui Vasilie Lupul: uă perechiă de feţe
de pernă. brodate, două Zaharniţe de lemn de palmier, uă cutiă
cu săpun de mosc, două cutii cu săpunuri aromatice, uă mică
cantitate de săpun de Aleppo, două boreane cu scorțișore, uă

cutiă cu fructe uscate de Italia, ceva fisticuri cu și fără sare și
ceva unt de migdale. Şi în fine un dar de mare valore: falea
in-

feridră a Sftului Vasile-cel-Mare 2)
Vasilie Lupu

dedese miline

Așa făceaii la noi și boierii,

și Patriarhii r-aduceaii fler!
și neguțătorii,

copik, și Domni! Țării: dai, dai și i6răși daii.

|

şi jupâniţele fără

Moși!, livezi, păduri, mori, stupi, vite, tote bucatele
şi veniturile încăpea pe mâna egumenilor de la mănăstiri
le închinate
celor patru patriarhii și Sftulur Munte.

Iv
ra frumos

der atunci

când un patriarhi sâi numar

unul

din

egumenil

un

egumen, —

cei dM'ântâiă, bunidră

Cotrocen6nul, sâii cel de la Radu-Vodă,
sâii de la Mihak-V odă,
s6i de la Mănăstirea lui Pană (sfta Eca
terina— ),
era frumos,

lic, când un patriarh sâii un egumen plecaii
din Bucuresci sub
pretext că merg să se închine pe la difer
itele mănăstiri ale
Ţării.
Nu

era orași prin

districte,

de unde

să plece fără

ca, să nu
„Li se fi dat și închinat cu acte autentice
case, biserică cu stările
lor, schituri cu moșiele lor. Asta: nu mai
era închinare pe la
mănăstină, ci curată vâniătâre de donaţiuni.
Se 'mtoreeati încărcați
1) Biserica

ortodoxă Română,

anul

1877, pag.

2) Arhiva Istor. a Rom., LI, pag. 61 și
65

598.
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de milostenii, — și ce milostenii!! Intr'un rând, la 1690, Cotrocenânul face uă plimbare până la Gherghița afară din Buourescj,
și se 'nt6rce cu Schitul Ruptura și cu tâte moșiele și veniturile
acestui schit, fundat de Popa Negrea pentru mântuirea, sufletului
său, i6r nu pentru îmbogățirea Egumenului grec al Cotrocenilor D.
D&r. schimburile!
Ce câștiguri, ce folâse, ce minune! Călugării greci sciati ce
produce mal mult și ce produce mai puţin, intoomax ca eco-

nomiștii

cel max desăvârșiţi. In timpul, buni6ră,

lui Mater-Vodă

Bassarab, viele din dâlul Bucurescilor produceaii mal mult venit
de cât moșiele din Ialomiţa, și deci, călugăriy de la mănăstirea sftul
Sava schimbă cu Radul Comisul, care avea vi! la Bucuresci, moșia,
lor Tâmbărescit din Ialomiţa, Tâmbăresciy, însă începură a le
suride în timpul Brâncovenului (1705), și, prin urmare, făcură ce
făcură: acatiste, rugăciuni, pomeniri la sfintele daruri, — atât de
bine, în cât Rada Filipesca, fata Radului Comisul și muma lui
Șerban, Grigore și Radu Filipescu, închină din noii și dă de
pomană 'Tâmbitresoil tot călugărilor de la sftul Sava, cu binecuvîntarea patriareală a lui Dosithie al lerusalimului2).
De aceia, eraii bogaţi, bogaţi în mod superlativ!
Sciţi cât stăpănia Mănăstirea Radu-Vodă sâii a sfintei Troiţe
numai în Bucuresci la finea secolului VII, să dicem la 1697?
Avea, Domnilor, sub numele de Vatra Miiniăstivit Rhadu-Vodă următârele întregi mahalale: Radu-Vodă, Tabacii, Dobrotâsa, Apostolul, Foișorul, Cărămidarii, Târea, Isvorul, Oltenii și Sârbii, afară
de prăvăliele și casele din centrul orașului, afară de prăvăliele
și casele dintr'alte orașe ale Ţării, afară de moșielece stăpănia
prin mail t6te districtele Munteniei3).
-J/Și s8 nu uităm că tot acâstă mănăstire mai stăpânia, închinăte ei, uă mulțime de mănăstiri cari, și ele, aveaii case, prăvălii,
moșii și câte alte venituri. AdI, ne facem cu greii ideiă, despre
colosalele avuţii ale mănăstirei lui Radu-Vodă. Numărul mili6nelor cară aii plecat din România în Orientul creştin înspăimântă .
închipuirea!

tura,

1) Arhivele statulu: Condica Mitropol. Bucuresci, judeţul Ilfov. Actul
din 1090.
“
”
2) Arhivele statului : Condica Brâncovenescă (1692—1713), pag. 811.
3) După un'inventar făcut la 1861. — Veqi Buciumul din 1863.

Schitului Jup-

v
G) (Pina un Patriarh sGă un Episcop, represinta
ți de un
egumen, punea mâna pe uă moșie sâii. pe uă casă,

cu grei,

dâcă nu

cu. putință,

era

s&

i-o mar

scoţi

din

archie-

rescile sâle &hiare
Nu numa
..i că le ţinea morțiș, dâr chiar
se 'ncercaii, șim dese rânduri isbutiai să calce şi
pe vecini,
O! câte procese nu sunt în caz pre sfintele Patri
arhii ale Constantinopolei, Ierusalimului, Antiohiei și Aless
andriei sunt chiămate la Divan prin vechiliy lor,. egumenii,
să răspundă de călcările de proprietate. Acte, stăruințe, acatis
te, la sfârșit chiar
anateme, făcea pe bietul păguba
să ș
.se lase de judecată, „se rămână de lege“, cum se dlicea în limba jurid
ică a, secolelor XVI şi

XVII.

Patriarhia, și egumenul, ct eșiaii birauitorii,

Proprietăţ

ile
lor. se măriaii cu sute de pog6ne, sâii
cu cine scie ce locuri pe
la orașe.
|
Intr'un rând,
— şi acesta e esemplul cel' mai tipic și
cel may
vorbi
tor, căci le covârșesce pe. tâte, — Egumenul

rea lux. Pană

voiesce

să iea în stăpânire,

de la mănăsti-

împreună

cu tâte -veni- turile și. t6te: proprietăţile, nici mar mult,
nici mai puţin de cât
Mitropolia Ţării. Pentru ce? Pentru că, dlicea
Grecul, Mitropolia
fiind zidită pe uă colină care a aparținut
Mănăstirii lui Pană
âncă din
mănăstiri

vechime, urmâză ca să fiă închinată Mitro
polia acester
a lur Pană Vistierul, Inchinată, supus
ă, . epitropisită

Mitropolia 'Ţăriy mănăstirii mai târdii
numită Sfta Ecaterina, care
la rândul ei, era închinată și „afierosită“
mănăstirer.de la muntele Sinai din Arabia.

Astfel pretindea

Egumenul.

de ani. Anania,

episcopul sinait

Fu un proces extraordinar. Răsunară
Bucurescil și răsună
era întrâgă. de gogonâța și sfruntata prete
nțiune a egumenului
de la Pană și.a episcopului Anania de
la Muntele Sinai. Eva - în
lunii, 1668,
acum
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Bucuresci după, ivesce, după

milostenii.

vine. la

Egumenul . de la. Sfta,

Ecaterina, închinată Sinail, primesce
pe superiorul săi cu tâte
onorurile, și 'mtre alte daraveri, fârte
puțin spirituale, îi spune
și

despre biserica cea mare, zidită cu vre-o
10 ani înainte de
Constantin Şerban Bassarab, pentru
ca să fiă Ţării Mitropoliă la
Bucuresci, în locul mice biserici a Sftul
ui Gheorghe-Vechii, Zi-
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ŞI , deci, ră ui și fă ră cale a ZIC lit Cons tant II Serban Bassarab
iseri ca lui acolo.
|
Atât aștepta Episcopul Anania, Și ndată lu ând hr: is6ve
j
le și

lor
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vechiele hârtii ale mănăstirii lui Pană, alâroă la Divan, la RaduVodă Leon, să se judece cu Teodosie, Mitropolitul Ungro-Vlahiei,

să "1 dea afară din Mitropolii și să iea pe sâma
biserica lui Constantin-Vodă Şerban.
|
Și 'mpreună

cu noua, biserică,

mănăstirey lui,

sciți ce maj avea să iea, Dom-

“nilor, dâcă câștiga procesul? Mai lua moșiele F'răsinetul, Obilescii,
Bălenii,

Crăsanii,

Cucuiaţii,

Braniștea,

Fotesciy,

Schiaul,

Runcu,

Loloiescil, și Tegeanii, date de Constantin-Vodă-Şerban, Mitropo-

liei. Din Bucuresci, avea Egumenul grec să mal iea, împreună
cu biserica și istorica colină a Mitropoliei, următârea parte de loc:

„Din jos, din pietra de lângă colţul gardului

Mănăstirii

Iul

în jos pe

lângă

pe

pretenţiuni

ale

„Pană, pre cale în sus pe lângă Nuci, până la capul podului,
la
„Porta Predei Vornicul (Brâncovenu), și pe gârlă în sus
până
„în piâtra de la capul Podului Turcului, și de acolo,
pe uliţă, în
„Sus, pOnă în piâtra din uliţă dirept Mitropoliă; și de
acolo, pe
„lângă Crucea Dâmnei Mireidia, pe cale în sus, până
în piâtra,
„drept Calicir; și de acolo, pre cale, până sub dâl în Gura
Văici;

„Și. de acolea,pe lângă Puţul Calicilor,

lac,

„Sub del până în drumul Giurgiului, la stâlpul de pictră
al Ar„m6nului, în capul Troianului, lângă, heleșteul lui Serban-V
odă.
„Și de acolea, pe drum în jos, spre oraș, până în pitra,
drept
»Cărămidii (Cărimidary); și de acolo până în piâtra
drept Crucea,
„lui Leon-Vodă, și de acolo, curmeziș, până în piâtra
din colțul
„gardului Mănăstirii lui Pană și până la pârta Predei
Vornicului.«

(Act. din 1668).

In faţa unor

asemenea monstru6se

Grecilor,

se pare că un puternic și adânc simţimânt de indienați
une şi de
românescă mâniă coprinse pe toţi boieril în cap cu
Mitropolitul.
Domnul dede hrisovul, întărit peste patru any, la
1672, şi de Antonie-Vodă,

hrisov

prin

care

cererea

egumenului

Mănăstirel

lux

Pană și a episcopului Anania Sinaitul era respinsă
în tâte părţile
&%, ir Mitropolia rămânea bunăși ohavnică
stăpână peste locurile
și moșiele cu „cario înzestrase fondatorul
ei, Constantin-Vodă

Şerban.

|

|

La sfârșitul hrisovului din 1668, Domnul și boierii,
proclamând dreptatea, Mitropoliei, diceaii: „să nu aibă
“călugării greci
nici uă trâbă cu pământul Mitropoliei“.
Asttel se termină

acest

estraordinar

proces,

care

arâtă

minunat de bine cât de sus și la, cât de multe
tindeaii Patriarhii,
Episcopii și Egumeniy greci în țările române,
în suta a XVII.
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Mitropolia Bucurescenă. — Biblioteca

Centrală,

Nici uă dată șârpele, încăldit la sîn, nu a mușcat mai cumplit
pe binefăcătorul şi pe mântuitorul săi !
Și s& nu credeți că Episcopul Anania Sinaitul și Egumenul

grec de la Mănăstirea lui Pană perdură cu desăvârșire procesul,
și nu 'eșiră cu ceva câștig dintr'acest pescuit în apă turbure! A!
nu; de frica blestemului și acațistelor, Domnul și boierii îmbu-

272

n6ză, impacă și mângâiă pe Episcop și pe Egumen, închinându-le.
biserica sfântului Gheorghe-Vechiii, vechia Mitropoliă a 'Ţărei,
și

dându-le pe lângă Bimvăţia de

ulița

amnde se fânge

fierul,

adi,

în

adică

în

miedul

târgului,

colţ, mal multe prăvălii și

pe

case).

VI
e plăceaii Gnsă mai mult moșiele!
Ema de mirare și de minune destoinicia

Episcopii și Egumenii

rcușiati a face pe

Domni

și

cu

care

pe boieri

le închine moșii. In documentele n6stre, în cele publicate
de

să

d.

Legrand la Paris,
— și ce trebue să fiă la biblioteca, patriarhatului
din Constantinopole! —sunt cu sutele actele, hris6
vele, prin cară,

cu

jurăminte și blesteme,

se

întăresce

patriarhilor,

episcopilor

și egumenilor greci titlurile de proprietate asupr
a moșielor române. La 1630, Octobre, Ciril al Constantinopole
! primesce de la,
_Leon-Vodă, şi 1 întăresce cu blestem, hrisovul
de proprietate

pentru Situl Mormânt de la Ierusalim al marei moșii
Poenii din
Vlașca 2). La 1681, Iacob al LerusalimuluY primesce
de la Şerban-

Vodă, Cantacuzino mănăstirea Cotrocenilor cu
tote moşiele, viile,
morile, casele, prăvăliile, stupil, țiganii și
vitele sâle
— milio
,ne
în valGrea de adi 5. La 1693, Dosithie al Ierus
alimului primesce

de la Constantin-Vodă

Brâncovenu

Polovracii

cu

tote moșiele

sele 4). De altmintreli, Brâncovânu clădesce,
după ruga lui Calinic, Patriarhul Constantinopolei, biserica,
cea arsă de la Galata,
după cum a clădit biserica creștină la
Ismail, în Bugeac și la

Făgărași în Ard6l5)
La 1718, Patriarhia Alessandriey strigă
la ceruri că e săracă
lipită pământului. Glasul patriarhului egipt
ân nu e audit în nici
uă parte
a lumey ortodoxe, afară, de Bucurescl,
Și mtr'adevăr, prin
midlocirea lui Chrysant al Ierusalimului,
— faimosul
Chrysant

1) Arhive: Condica Mitropol. Bucurosei,
No. 2. Actele relative la proces, şi
actele
proprietate ale bisericel Sf, Gheorghe-V
echiii, fosta mitropoliă a 'Țării-Român
esel,
2)
3)

Legrand: op. cit, pag. 5.
Legrand:

op. cit, pag.

al Cotrocenilor, pag. 579—605.

19.— Cf, Condica

4) Legrand: op, cit., pag. 31.
5) Îlag. Istor: IL, pag. 315. Cronic
a

Si

Brâncovenâscă

Grecânului,

(1692—1713),

de

"

marele

hrisov
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Nottara, bursierul lui Brâncovânu la Paris, astro
nom șI mare
învățat, — se dă oropsitex patriarhii a Alessandriei
mănăstirea Cer:
nica cu t6te veniturile eX, și mănăstirea Zlătarir
din Bucuresci cu
tote veniturile, — miliâne în valârea de aţi”).
Inchinarea Mănăstire Cernica, cea clădită de bătrânul Cernica, V! ornic
ul și închinată la, 1685 de moștenitorii acestuia, Mitropolie
i bucurescene2),
închinarea Cernichii, cea, iubită de Bucuresceni
la patriarhia
Alessandriei, provâcă atâta scandal, în cât, la 1750,
Grigore-Vodă
Ghica, cu învorela lui Civil al Constantinopole și
prin stăruințele
lui Neofit Mitropolitul "Țării, o iea 'ndărăt și se le
a plăti anual
gă
din Vistieria "Țării câte 2000 de ler patriarhiei Const
antinopolei,
după cum hotăria marele boier Cernica V ornicul
la începutul
secolului XVII3).
„Și ași put să dati âncă 32 de esemple ce am aduna
te în
notele 1nele!

VII
u jupâniţele fără copil dâr bogate, cu cueânels evlaVise
și ajunse la vreme de băt nețe, se petreceaii
la Bucuresci, la Iași și în cele-l-alte orașe ale ţărilor române
întocmai, der absolut întocmai aceleași scene carr se petreceaii
în:
Italia, în Francia, în Espania, între bătrânele marchise, barone
și contese și duhovnici! lor Iesuiţi, când ele erai să-și facă

testamentul.

|

— Gândesce-te, Domnă, gicea jesuitul c'uă voce surdă și
mormântală, gândesce la acele rîuri de smâlă ardândă, cari sunt
într'a treia vamă a Iadului... Uite, Dâmnă, văd eleștele inroșit,
pe cari ciracil lui Belzebuthşi Astaroth le scot din focul Iaduluy
pentru a rupe sînurile femeilor păcătâse. .. Bagă de semă, Dâmnă,
bagă de s6mă! Ochiul Providenţei e pretutindeni: străluce *n
întunerec si străfulgeră 'n lumină. Vei fi damnată, Dâmnă, vei

fi damnată!..
După

aceste

sforăieli de

elocință,

testamentul

1) Legrand: Op. cit., pag. 210—2951.
2) Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei,— I//ov, pag. 496.
3) Ibidem : pag. 493—499,
56730. — /sforia Bucurescilor,

se

făcea

de

274.

îngrozita

cocână

întocmai

cum

voia lesuitul. Tot

astfel la Bu-.

curesci. Uă cocână, care da să se 'nţelâgă că va lăsa ceva

unel.

mănăstiri din Răsărit, bunidră de la Sftul Munte, era ridicată 'n
slăvi de Egumenul corespondent din Bucuresci. 1 se trămitea

cărți de binecuvîntare,

scrise cu litere arăbesci de diferite colori,

cu chinovar şi aur, cum se dicea, pe atuncl. Egumenulsă
.
chiar
Episcopul veniaii în persână să facă acatist uă dată sâi de două
ori; el daii coeânei câte uă cruciuliță, de os de inorog care, spu-

nea
Episcop
iiul sâăi Egumenul, a stat trer ani lipită de Crucea
Mântuitorului la Ierusalim. Coeâna avea, în serisorr și acte titlurile
bombastice de, appâr:aoo zopia, bolerdica stăpână, — probă azozg
too
mișcată de un scop iubit de Dumnedei, — etevozfis vovh
— femeia
de

evlaviă iubitâre, — PUG/potos Gsuvozpensia re vai Jpromawu
ij ebhafsia msg

“âasţeno— oa
cea, de Hristos iubitâre și care prin creștinâscă sme-

reniă mult se deosebesceD,
|
Ca betă de atâtea sfinte adimeniri și tămâie”, închina
cocâna
tot, închina moșii, vii, case, ţigani, vite, lăsând pe
drumuri nepoți,
nepote și rude. După mârte, rar Egumenul da,
ceva rudelor celor
f6rte scăpătate. Raicevici, de nu m&'ncel, spune
că bătrâna Stolnic6să Cantacuzino, ai cărey părinți dedeseră
milisne Patriarhilor

și Egumenilor greci, trămitea, când omoriseră
pe bărbatu-săii şi
pe fiu-săi
facă, pâine,

la Constantinopole, trămitea la Colțea
şi Egumenul scâncea adeseori.

după

făină

să

VIII
coteaii parale din tot ce se nt6mpla, în ţăril
e române ;
sciaii să se vîre în cele mai diverse lucruri.
Unde nick

prin minte nu'ţi trăsnesce, vegi că apare
, ca un deus
ex machina, un Patriarh, un Episcop sâi
un Eeumen. Bunidră, ce
avea

5 z5mos zbp ifrem,

Patriarhul

Ierusalimului

cu

comu

nitatea
Evreilor din Bucuresel cari, la 1794,
aveaii în faţa, bisericer Răsvan, în hanul Nicolescului, uă sinagogă
? A făcut ce-a făcut Efrem,
și le-a, stricat-o, oonind pe Evrei tocma!
în mahalaua Popescului,

pe la Jienița Domnâscă,

unde de mar

1) Legrand: op, cit., pag. 329 și altele,

nainte

aveai

și altă si-
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nagogă 1, Se vede că Evreii îl supăraii, căci erati cu sinagoga în
apropiere de frumâsa mănăstire, începută de Antonie-Vodă și

Ein

ces

ră

24

paadrreya

ans

aeyvas.

Episcop român din secolul SVII2).

sfârşită de Brâncovânu, adică de sftul Gheorghe-Noii, cel cu ziduri de cetate, cu prăvălii multe,
N

1) V, A. Urechiă:
y Tanuariiă 1794.

2) Colecţia

Istoria Românilor, V, pag.

Academiei Române.

cu

bolte
491.

renumite,

Porunca

lui Alex.

cu
C.

pivniţi

Moruzzi,

din
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și ascunglători estraordinare, și care era închinată patriarhier lerusalimului împreună cu un palat de şedere pentru patriarhi,
când veniaii la Bucurescl.
Toţi, fără deosebire, Patriarhi, Mitropoliţi, Episcopi, — toţi

soiait să găsâscă momentul oportun, să viă la pont, cum se dice,
sciaii cu uă sciință și cu un miros fără sâmăn. De la Şerban

Cantacuzino, şi până în pragul secolului nostru, n'a fost în Muntenia, și în Moldova, fapt la care să nu iea, parte, — și ce parte!

— și un Patriarh Gre-care.

|

|

Teodosie, Mitropolitul Țăriă, căruia Greci! nu puteai ierta
atitudinea energică
în procesul cu Sfta [caterina, trăia caterisit,

la, Tismana, la 1679. Şerban Cantacuzino

voiesce să'1 reinstaleze.

Dionisie, Patriarhul Constantinopolei, primesce reinstalarea,
. cu
condițiuni ca unul sâit doi episcopl ar Răsăritului și
un mare

logothet al Patriarhier constantinopolitane să fiă faţă la readucer
ea,

în scauna Mitropolitului.

Domnul

acceptă,

și Episcopul

Maronier

cu Ignatie, d pas doyotzems, vine la Bucuresci. Sati reîntors
cu nă-

framele pline de galben»).
La

1688,

tot

acest

Cotroceni pe Smaranda,
tacuzino,

măritată

|

Dionisie

al

Constantinopole!

la 24 Ianuariti

după

Grigore

Bălânu

la 18 Marte acelașr an. Ier năframe cu galbeni 2).
Tot el unge cu mirul domnese pe Constantin

Iâr năframe

cu galbeni.

Tot el sfătuesce la 1691 pe Brâncovânu

Agora

capul

Sftului

îngrâpă

tânăra și frumâsa fată a lar Şerban

Mihail

al

Sinadelor,

la,

Can-

și mârtă

Brâncovânu.
|

|

s& aducă de la Stetca să

piâră

locustele

din țeră. Brâncovânu l'aduce, face capului corână
de aur și sicriii
de argint și face itiă cu tot soborul preoţesc al Ţării.
Şi iâr năframe
de galbeni, de galbeni și 'mtr'una de galbeni!3)
Și "n timpul când acest Dionisie, demisionat
de la Constan-

tinopole,

stă pe galbeni la Bucuresci,

sciți cine îngrâpă

la

1693
Marte pe Constantin-Vodă Cantemir la Iași?
Trei patriarhi,
trei, nu unul, și anume: lacov al Țarigradului,
Gherasim al

Alessandriel și Dosithie al Ierusalimului.
Pogribaniă cu trei patriarhi! Pas' de nu te du în Rai! Lipsia
numal unul, al Antiohiei,
pentru ca să fii'm păr toțI4).
1) Şincai:

an. 1679.— Cr, Mag.

Ist., L, pag.

an.

Ist., II, pag.

2) Șincal: an. 1688.
3) Şincai:

1691, — Of, Mag.

4) Șincai: an. 1693,

19.
197

ar

.

Dâr st nu'l plângem pe al Antiohiel, căci, la 1700, cine
cununa pe Safta Brâncovânu cu Postelnicul Iordake Creţulescu ?
Atanasie, patriarhul Antiohiei. Șinca! gice:„i-a cununat patriarhul
„Antiohiei, i6r naş le-a fost Teodosie, Mitropolitul Ungro-Vlahier 5“.

Pricepeţi nuanța: Atanasie cunună, deci trebue să i să dea;
Teodosie e naș, trebue deci să dea el. Nașul dăruesce, oficiantul

primesce.

Și

Atanasie

venise

din

Antiohia,

primâscă.

nu

să

dea,

ci să

IX
& primâscă vine și Dosithie al Ierusalimului la 1701,
der o cam buclarisesce cu vinderea indulgențelor.
Indulgenţele! uă minune și adeseori un caraghioslie
trist și mâhnitor. Le- -a avut Apusul în proporţiuni colosale; le-am
avut și no! în proporțiuni mar modeste, dâr le-am avut. Ge este
uă indulgență ? Nici mal mult, nici mai puţin de cât un passe-port,
care, în loc să fiă visat de Prefectura Poliţiei ca să poţi trece
granița "Ţării, e visat, parafat și încondeiat
de un Patriarh sei
de un Episcop ca să treci direct la Raiii, fără să te mar cerceteze
le cele nouă vămi ale văzduhului; cu alte cuvinte, posesorul
unei indulgențe intră în Raiii fără nică uă anostă sâii indiscretă formalitate.
„Eraii indulgenţe de trei categorii: mici, pentru pticatele trescutului: miqlocii pentru

păcatele

trecutului

și ale presintelur; meri,

pentru păcatele ce făcuseși, ce făceal şi ce aveai să faci pe viitor.
Categoria, No. 3 era fârte scumpă, bine 'nţeles, de vreme ce Patriarhul ţi se punea proptea și apărător, pentru or-ce năsdrăvăniă aveai să comiţi pe viitor.
Pe lângă indulgenţe, âncă din secolul XVI, călugării greci

mai vindeaii la Constantinopole și 'n principate scrisori cari cădeai
din cer, băgate într'uă pietră. Ştefan Gerlach, teolog și elenist, care
a însoţit în anil 1578 și 1578 ambasada Vienei la Constantinopole,
a vădut pe un asemenea călugăr, care venia, de la Ierusalim, vândând scrisori cădute din cer2).
1) Şincai: an. 1700.
2) Hasdeu: Cucente diu Betrâni, III, pag. 23.
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Și
se

se

vindeaii

vindeaii,
ca

tâte

pâinea

aceste
caldă.

Sftul Sava și de la Snagov

nu

articole
De

de

multe

puteaii

credulitate

ori,

bigotă,

tipografiele de la

s& prididescă

comandele

Patriarhilor.
Din lași, secretarul unul patriarh seria unui episcop din
Bucurescăi ca să mal tipărescă de grabă âncă vro câte-va mii
de indulgenţe la tipografia Mitropolie căcă tote cele-l-alte s'aii
vândut»).
|
Revin.
Dosithie al Ierusalimului vine în Bucuresci la 1701 și cepe

vândarea, indulgențelor. La un

moment

dat,

ce-i trăsnesce

prin

cap să trecă munţii la Brașov să vândă și acolo indulgențe. Pornesce, ajunge și 'ncepe vândarea, dâr, voind săși facă reclamă
mare, începe să tune și să fulgere în contra lui Atanasie, mitropolitul român al Transilvaniei, care tocmai atunci, mulţămită făgăduelilor mincin6se ale Jesuiţilor, se unise, după cum se sciă,
cu biserica Romel. Dosithie "1 blestâmă și aruncă asupra-i anatema. Mitropolitul protestă, și 'mtr'uă bună diminâță, Dosithie primesce ordinul să'și iea tălpășița îndărăt, căci altmintrell trece
Orăţiele fără voiă și pe nepusă masă. Şincat ne spune că și tatăsău, Ion Șincai, a ctimpărat pe lei 40-uă indulgență minoră ca

să se îngr6pe cu dânsa, dâr, adaugă

Şincai,

„eii nu am lăsat să

„i-0 pună în cosciug la mârte, sciind bine că darul Domnului nu
„se vinde pe bani, ci pe fapte bune.
Gonit din Pransilvania, ca, odini6ră Ioakim din Moldova, Dosithie se reîntârce la Buourescl. Aci era belșugul cel nesfârşit;
aci eraii cinstea, evlavia, năframele cu galbeni.

X
cest Dosithie, pare-se, născocesce și un alt
pre care citim în Condica Brâncovenescă. EL
tuturor celor cari sunt legaţi cu rumâni pe
chinate Sftului Mormânt de la, Ierusalim, că pot să se
plătind uă dare Patriarhului și că pot, prin urmare,
1) Raicevici: Voyage e
„ 2) Şincai: an 1701,

venit desdă 'n scire
moșiele înr&scumpere
să devină

Valachie et en Moldavie (Paris, 1822), trad. Lejeune, pag. 134.
.

279.
slobodi

de

rumdniă.

Mulţx plătiră

sperând

adevărat liberi. Ași! după plecarea

că vor scăpa, că vor [i cu

Patriarhului,

călugării

sciaii

să găsâscă alt clencă ȘiX legaii icrăşi de brazdelo pământurilor
lor, i6răși îl făceaii rumâni pe moșiele lor».
Un venit, la care răvniaii mulţi din stâlpil Bisericel Răstritului era facerea, mirului celui mare la Mitropoli
]
ă. Ce daruri! ce
pompă! ce lume! La 1709, aii răsunat Bucurescii în ziua de Sf.
Petru de clopote, cântări și rugăciuni, căci se făcea mirul la Mitropoliă. Er pr6 fericitul Dosithie a 'ncasat de la Domn, de la boieri, de la negustori și de la jupâniţele evlavidse și de Dumnedeti
temătâre, sume formidabile.
La 1707, sciți câţi înalți prelați erai la Bucuresci? Num&raţi,
m& rog: Chrysant, Patriarhul Ierusalimului; Dionisie, episcop al
Târnovuluy; Atanasie, episcop al Dâr ştiorulut; Clement proin al OdriuluY; Auxentie al Sofiei; Maxim al Ieropolei; Neofit al Sebastier;
Mitrofan al Niser; Macarie al Varnei,
— nouă 6speţi, nouă pre
slinte „obrazuri“ arhierești. Toţi, împreună cu Mitropolitul și.
episcopii Ţării, luară parte la sfinţirea nouei biserici a Sftului
" Gheorghe-Noii, isprăvită cu tâte clădirile ei de Brâncovânu și
închinată Sf. Mormânt de la Ierusalim. La prândul cel mare dat
după târnosâlă, fiă-care arhierei găsi lângă tacâmul luk uă năframă,
„de galbeni și pâte chiar, — nusciii, —și câte uă mare monedă de
aur, bătută cu chipul lui Brâncovenu, „cel de măriri poftitor.
Prin urmare, cum să nu alerge? cum să nu șâdă ani de dile,
când credinţa; și evlavia Bucurescenilor erati atât de masi şi procuraii. Patriarhilor și Episcopilor greci atâtea și atâtea bunătăţi.
„De aceia, cereaii, cereaii de svântaii pământul și pungele Domnilor și boierilor; cereaii de tâte prin eX înșiși când erai la Bucuresci, sâi prin scrisori, când eraii la ei acasă.

XI
n esemplu, dâr tipic: cu ce cărți grecesci, arăpesci și
turcesci credeţi că s'aii: slujit tâte bisericele Ierusalimului, Antiohiei și Alessandriei Egiptului, la finea secolului
XVII-lea șin prima jumătate a secolului XVIII-lea? Cu cărți ti1) Arhive: Condica Brâncovenâscă (1692—1713), pag. '742.
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părite grecesce,

turcesce

și arăpesce

la Snâgov

lângă Bucuresci,
=

de faimosul și nemuritorul Antim Ivirânul, unul din cel mai mari
tipograli de la sfârșitul secolului XVIII, nu din Țera-Românâscă,
ci din t6tă Europa,
— și asta nu o dic ci, ci istorici! tipografiei

europene Sehniirer, Deschamps, Ternaux-Compans.
Atanasie, patriarhul Antiohiei, atingând cârda măririlor, atât
de vibrantă la Brâncovânu, disese, cum ne spune d. PapadopoluCallimabh:
„Pre 'nălțate Dâmne, noi de la marginele pământului,
audind
„de virtuțile tâle, am venit cu tâtă graba (ba bine că
nu!) în„ir'acâstă fericită țâră ca să aflăm și s6 vedem în
fapte ceia ce
„am audit de departee.
Brâncovânu, măgulit că faima virtuţilor sâle a
ajuns până la
marginele pământului, dă ordin, și Antim, la
Snagov, începe tipăriturile întâi cu un magnific Liturgiar, răspân
dit cu miele prin
Antiohia, Siria, Berea, Cilicia, în eparhia
lui Atanasie. Avea pe el
pajera '"Țărir-Românesci, gravată de Antim,
artist universal. Textul
arăbesc fusese corectat de Atanasie, cel
elinesc de Ienatie, xeromonahul din Caldeea, — carte admirabilă
prin acuratețea tiparului,
calitatea, hârtiei, a cernelei, a orânduieley
tipografice.
Când a plecat Atanasie din Bucuresei,
Brâncovânu i-a dăruit
uă într

âgă tipografiă arăbescă),

XII
b):

altmintrelă,

sciaii să se întroducă

en

uă soiință

fără
părechiă înţările române. Unii dintr'ân
șii
sciati să slujescă în biserici, la, dile mari, cu atât
a maiestate, cu atâta pompă,
și să cânte, și să se roge cu atâta
căldură și entusiasm comunicativ, încât un
fel. de patimă, sfântă, apuca pe
deaii și "1 ascultai.
Se qlice că pe Silvestru, episcopu
l Ciprului,

Iași,

în

Biserica,

I) Arhive:
Condica
Terusalim, Ianina, Grecia,
Papadopolu-Callimah:
Un

Române,

1896).

de la

Trek-Erarhy,

veniaii

Brâncovenâscă (1692—1713) passi
m,
Antiohia „ Alessandria, Bulgaria
şi
episod din Istoria Tipografie
în

până

cei

cari îi ve-

când

și

slujia la

Turci

darurile lui Brâncovenu
Constantinopolea.

România

(Analele

— CE.

săl
la
Al.

Academie
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asculte, și cădeaii în genuchi, can adorare,
vădându-l și audindu-l. Tot, acesta era și pictor. Prin urmare, vă
puteţi închipui
cât trebuia un boier să plătâscă uă icână zugrăvită,
binecuvîntată
Și sfinţită de un episcop 5.
Ecă peniru ce nu ni se pare estraordinar când citim
că
în urma unei călătoriy, ca aceia a lui Avramie, Patri
arhul Ierusalimului, în 1775, înaltul prelat plecă în țara lui cu
uă recoltă
de uă miă de pungi de bani, ceia ce revine la 50000
0 de lei,
valbre de pe atunci. Suma acâsta ca banil în nah, căci moșiele, viele, morile, stupir, țiganil dați mănăstirilor luY; nu-i may

număr 2),

|

|

Trebue însă să numărăm pe aceia dintre episcopi și arhie- |
rel cari veniaii la Bucuresci și la Iași, și cari nu se may întorceaii la el acasă de loc. Iși petreceati vița t6tă în midlocul
nostru. Bunidră, Dionisie al Constantinopolei, detronat, vine la
Bucuresci şi locuesce aci până la Sfârșitul vieţer s6le3). Clement
al Adrianopolei, care trăiesce una sută de ani, mâre la Bucuresci,
după îndelungă ședere, la 17384). Neofit Creticul, al Mirelor EpisCop, își lăsase eparhia şi cra profesor la Bucuresci al copiilor lui
Constantin-Vodă Mavrocordat. A devenit mai târgiii mitropolit
al Ungro-Vlahier5).
Din numărul acestora se recrutară până mal acum 50—60
de ank esecutorii testamentari, din cari unil ati rămas faimoși
prin dilapidările şi neîndeplinirea, datorielor lor de esecutori testa
mentari sâii de epitropl. E unul la 1745, Grigorie Mireon, care e
numit epitrop al stărei cucânei Bălașa Blejoienca, ui borerdică
bogată din mahalaua Lucacilor și care, după testament, are în
mână-i totă starea, de și rudele cele mal de aprâpe eraii lăsate
pe din afară şi chiar pe drumu6).
Câte uă dată, 6nsă călugării greci desgustaii și revoltaii pe

boierii cu lăcomia și cinismul lor. Buni6ră, Şerban Slugerul Ști-

bei face, împreună cu soţia sa Stanca, născută Ivașcu Vornicul
Bălnu, uă mănăstire la Didesci în Teleorman. In actul de închinare către Mitropolia din Bucuresci, cu data de 2 Februariă
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dapontes, in Papadopolu-Callimah: op. cit., pag. 12,
Papadopolu-Callimah:
op. cit., pag. 13.
|
O. Erbicnu: Cronicarii Greci, pag. 47. Cronica lui Dapontes.
Legrand; Ephemerides Daces, II, pag. 132.
O. Erbicânu: Cronicarii Grecă, pag. 113. Cronica lui Dapontes.
Arhive: Condica Mitropoliei Bucurosci, N. IV, județul Prahova,

56730. — Jstoria Bucurescilor,

-

pag. 391.
36
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1706, Șerban Știrbei spune, împreună cu Stanca, soţia. sa și cu
rudele s6le Constantin Clucerul Știrbei, Matei Ştivber, Tudor Știrbei, că închinase ântâii Didesci, la, mănăstirea Rilo din ţâra tur-

câscă, dâr călugării aduși de-acolo aii făcut atâtea
, reutăţi şi Vleste-

măciuni, încât i-a gonit cu scârbă, Și el aii
fugit luând Și cartea,
de daniă. De aceia, el închină Mitropoliei,
biserica de la Dudesci;
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i6r cartea de închinare ce se află în mâna călugărilor de la Rilo
să nu mal fii credută n).
Masi trebue să fi fost reutăţile și Vlestemăciunile “călugărilor de
la Rilo, pentru ca evlaviosul și de Dumnedeii tem&torul Şerban .
Știrbei să le spună vorbe atât de grele!

XIII
>iimic

însă

mal

desgustător

şi mai

degradant

în ochil

istoriei de cât egumenii greci de la mănăstirile din
_ţ6ră. Aceștia întrece puterile închipuirei cu rapacitatea,
cu hoțiele și cu muvdăriele lor. Las la uă parte procesele nedrepte, captaţiunile infame, înșelătoriele pe față, vița lor destrăbălată, de răsunaii adesooal mahalalele bucurescene, și i6ii numai
două fapte care vii vor artta, subt adevărata, şi sofirbâsa lor infăcișare.
„Aceste două fapte ar pute fi intitulate: primul, Ey gumenii greci
şi moştele sfinte; al doilea, Eygumenii greci şi cârciumile.
Primul, e comerciul, precupeţirea mârşavă și nelepiuită
obiecte sfinte, rămase fă
ce făceaii cu presupusele mâște,
de la Maica Domnului, de la Christ, de la Apostoli și de la
alți martiri și martire din cele dântâiii timpuri “ale creștinis-|
mului. S'a făcut, adică, și la noi negustoriă cu cele sfinte, întoemal cum s'a făcut șin Apus. Seignobos; în studiul seii les
Religues

en

Occident,

ne spune că

se adorauă

Lacrimă

a lui Christ la

Vendme, Barba lui Noe la Corbie, Cenaşa celor trei Crai de la Resărit la Colonia, 2 dinte al lui Ohrist la Saint-Mâdard la Paris, și în
două oraşe. două capete ale sfântului I6n Botezătorul. Care era,
cel adevărat? Cestiune forte grea, întocmai ca şi acela privit6re
la tunica lui Christos care se adoră, una la, Colonia, alta la Ar-

genteuil

lângă

Paris,

pretindându-se

că ambele! sunt adevărate,

când sciut este că Sânta Fecidră nu a făcut de cât uă tynică,
fără cusătură, divinului Mântuitor.
Vedeţi deci că Apusul, ca și Răsăritul, a avut mâștele și adorarea lor fanatică. Egumenii speculaii acâstă credință cu uă

perversitate infernală.
1) Arhive: Condica Mitropoliei, judeţul Teleorman, pag. 119.
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Comeroiul de lemn sfânt, care s'a debitat în orașele țărilor
române de egumenii greci, atinge proporţiuni estraordinare. Numal cu plimbarea lemnului sfânt, — uă bucată mai mare din Sfta
Cruc—e,
prin Bucuresci, Dapontes a strîns cât să 'ncarce uă
corabiă și, pe de-asupra, cum dice el, şi an sac de galbeni. Venise
de la “Apo îm, de la mănăstirea Xeropotamului, unde trebuia

să se reclădâscă biserici și alte nămestir. Trecuse în călătoria luk

la Bucuresci și pe la Chios; Chioţii nu dedeseră nimic şi Dapontes e furios. La Bucurescr âns5, lemnul sfânt face furori.
Boieri, cuedne, neguțători, preoţi dati pe 'ntrecute. Căminăresa,

Marghioliţa Rosetti,

Răducanu

Văcărescu,

Constantin

Logofătul

Brâncovânu, Pârvu Cantacuzino, toți primesc scrisori de indemn
de la Dapontes, și toți daii. Lui Constantin Clucerul Cândescu,

șiretul grec în dice în scrisâre:

„te numesci

Constantin,

soția și

„fiica ta se numesc Elena; Sfții Constantin și Elena, aă descope„tit Sfta Cruce; deci, dă cât mar mult pentru Sfta Cruce“).

Constantin Dudescu,

dice Dapontes

întu'altă scriere a lui, era,

un boier corpolent, politicos, călugăros (4zhorsprrâs) și pios;
a dat
500 de le! pentru Sfta Cruce; ba chiar era să plece
cu Dapontes
la Muntele Athos, să se călugărâscă acolo. N'a venit,
dâr sa CĂ-.
lugărit la Bucuresci2).

Alții vând mâştele Sftulur Pantelimon; alţii, pe ale
Damian; alţii, sânge închegat de-al Sftuluy Gheorghe
3).

Sftuluy

Un

egumen, Văcărescenul, care face acest comereii
de lemn
sfânt, pe uă scară întinsă, serie Patriarhului
la Ierusalim neted
și lămurit: dâcă boierul Bălânu îmi dă cât
îi cer, dai lemnul;
i6r dâcă nu, nu-i dati nimic. — Ca, și cum
ar fi dis: găsesc cii
pe un altul mal darnic.
|

Sunt și procese pentru lemn sfânt și
pentru alte moOște la,
Divanul "Țării și 'naintea, Mitropoliţilor
după vremuri.

|
De altmintrely, Egumenii greci erai
renumiți pentru procese
șin procese pentru falșificarea document
elor. La 1681, ŞerbanVodă Cantacuz

ino

pentru

moșia

cu mesteşug5).
1)
2)
3)
4)
5)

spune întrun hrisov

Strîmba,

că Fgumenii

dat

Mănăstire

Greci ai făcut

Legrand: Ephemerides Daces, III,
pag. NAX, II şi următârele.
C. Erbicânu: Cronicarii Greci. Catal
ogul lux Dapontes, pag. 221.
V. A. Urechiă: Istor. Românilor,
XII, pag. 07—68.
Ibidem: Istor. Rom, V., pag. 89,
Arhive: Condica Govorei, pag.
67.

(Govora

cărți viclene şi
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La 1748, Egumenul grec de la Anin6sa e acusat că a ras în
„hrisovul moșiei Toveşanii din judeţul Dâmboviţa suma de galben! ce i se cuvenia să ica și a pus alta mal mare. De-aci, procese cu Cotrocenii, cu Mitropolia și cu Constantin Costescu, cari
toți eraii păgubiți printwacest falş al Eoumenului Aninoșen»).

Tote aceste scârbe erai pricinuite de nesăturata poftă de bani

a Egumenilor.

XIV
aptul al doilea eraii cârciumile.
tă cum stă cestiunea: din vechiele hrisâve ale
Domnilor, mănăstirile Radu-Vodă, Mihar-Vodă, Cotroceni, Sita Ecaterina, Sftul Gheorghe-Noii și, mal târdiui, Văcărescil și Sftul Spiridon al Ghiculescilor aveaii dreptul să aibă, la
anumite locuri în Bucuresci, pe ulițe, și în districte, pe la dru-

mul mare, cârciume unde să se vândă vinul recoltat în decursul
unul an și, mal cu s6mă, după cules, tâmna. In Septembre și
Octobre, fără st fil prooroc, puteal să te prindi că se va incinge cârtă mare între Egumenii mănăstirilor mai sus citate pentru cârciumi. Cel de la Mihai-Vodă pretindea că cel de la RaduVodă n'are dreptul să deschidă cârciumă în Podul Calicilor; cel
de la Sita, Ecaterina nega, acest drept acelui de la Văcăresci pe
podul Beiliculuiy. In ţ6ră, la diferitele n6stre podgorii, se petrecea

același lucru.

|

La, 1777, a fost uă luptă monstrudsă între Egumenul Argeşan Damaskin (Argeșul nu era încă Episcopiă) cu Egumenul
Câmpulungân Dosithie, cu Egumenul Aninoşen Mitrofan și cu

Egumenul

Vieroșen

Parthenie,

pentru

vinul ce toţi aveaii

din

viele din dâlul Pitescilor, în Isvorani, pe Ştefănesci, la GuraVăiel și în Câsta Câmpului. Pentru ca cârciuma lui să fiă în bătaia drumului și, deci, să 'și vândă vinul mal bine și mai iute,
unul dintraceşti Eoumeni voi să schimbe din linia lui, bătrână
de secol, drumul cel mare care venia de la Bucuresci la Pitesci
și trecea apoi, la drâpta, la. Pasul Branului, ir la stânga, la,
1) Arhive:

Condica

Anindsei,

XI, pag. 101.
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trecătOrea Câinenilor Transilvania.
împăcat Divanulși boierii»).

Astfel de Egumeni,

Dumnedeii

scie
e

cum

cu faptele lor infame şi scârbâse,

Y-ati

exas-

peraii pe Mitropoliţii şi pe Episcopii români ai Ţărer. Tremuraii
de mâniă bunil păstori al sufletelor românesci, când se uitati cu
câtă, grecâscă, aroganță sugeaii Egumenii veniturile moșielor cari
erai

ale Țărei.

Tremurai

de

mâniă,

dâr

n'aveuii

ce face. Cu pun-

gele cu cari alergaii la Domni! Fanarioţi, Egumenil erai inatacabili și inexpugnabili. Rare-ori câte un episcop putea să pedepsâscă pe câte un egumen, trântor îmbrăcat în mantia preo-

țescă. La: 16 Ianuariii

1809, Egumenul

Ciril de la mănăstirea lui

Mihai- Vodă, Jfihailotul cum i se dicea de pe grecesce, sâii J[huilhoțul cum îi qicea Bucurescenii, este destituit cu rușine, pentru-

că făcuse mari mâncătorii.

Trei sute de punoi datora mănăstirea

după urma acestul Grec nesăturat. Ciril a scăpat făcându-se supus

frances2).
AN

egumeni,

buniâră

cel

de

la Radu-V odă, Raduliotul

s6ii

Radali-hoţal, ba chiar și unii Mitropoliţi greci, ca Nectarie Grecul
- (819), își răsbunaiă, în contra măsurilor ce se luai în contra lor,
furând odârele și documentele mănăstirer. Nectarie a furat uă mul.
țime din străvechiele documente și hris6ve ale Mitropoliei Un&ro-Vlahiei, mai cu sâmă pe cele prin cari Patriarhia
tinopolei recunoscea Mitropoliei Ungro-Vlahiei. dreptul
numai Mitropoliţi Români 3).

Constande a ave

Rare-ori putea cine-va săi pedepsâscă și să-i infiereze
ochii lumei și posterităţei cu semnul neșters al infamiei.

în

XV
ntr'un rând a fost ceva tragic, cu proporțiuni superbe; ceva care reamintesce judecata cadavrelor din vechime.
Etă cum: în secolul trecut egumenul grec Isaia de la

Radu-Vodă speriase Bucuresci cu hoţiele și scârboşeniele
lui. |
Nimeni, nick Mitropolitul, nică Episcopii, nici boierii
nu pu-.
1) Arhive: Condica Mântst, Câmpulungului, No. I,
pag. S00 şi urm,
2) C. Brbicânu: Cronicariy Greci, Cronica lui Naum,
pag. 283.
3) Ibidem: pag. XLIX,

.
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“tuseră să-i facă nimic. Pungele lui se vărsaii în punga Fanariotului care era pe tron, şi tot el rămânea Egumen la
bogata mănăstire. A ţinut aşa cât a trăit. More Isaia, și rudele, moștenind întrega, lui avere, hotărăsc să facă uă îmormântare domnâscă. Boieni, preoțime, lume în pâlcuri nesfârşite în

biserică și pe colina de la Radu-Vodă,

în diua îmormântărei.

Ofi-

cia Chesarie, marele Episcop al Rîmnicului, unul din caracterele
cele mai antice ale Episcopatului român, bătrân măreț, înalt și cu
un glas care răsuna adânc în inimele ascultătorilor; era un om
învăţat cu tot ce șcâla superidră de la Sftul Sava da elevilorsăi.
Episcopul român scia t6tă viţa lui Isaia; primise totuși să slujâscă, ba chiar rudele îl rugaseră să facă și uă oraţiune funebră
după slujbă. Incruntat, episcopul făg: iduise.
”
In diua îmormântărei care rămâne istorică, în timpul slujbei și ?n faţa pompel plină de bogăţia stârsă de pe spinarea ţăranului român, figura lui Chesarie lua din ce în ce uă fisionomiă grozavă; s'ar fi credut că fulgere îl brăzdeză fața și că privirile lul
se 'nfig ca săgeți omoritâre în toți Grecii d'imprejuru-i. Slujba
se

sfârși.

Veni

tală. Chesarie,

rândul

cuvîntărer;

rotocolindu-și

se făcuse

privirile

uă

asupra

tăcere

mormîn-

întregului

public,

“isbucni de uă dată cu cuvintele:
— SE se stingă lumânările !

Era atâta tării și atâta imperiositate în olasul lui, în cât toți
cel cari

—

aveai

Tumânăry

Da, continuă

în mână, le suflară

Chesarie,

să se stingă luminările,

căci nevrednic

este acela care, înveşimintat în lumină, sa tăvălit în noroiul desfirenărei.

Pe acestă temă, pe tema omului care, învegimântat în lumină
se tăvălesce ?n noroiul desfrenărei,
Chesarie zugrăvi viţa infamă a
lui Isaia astfel încât resună întrega ţeră și, prin tradiţiune orală, lucrul a ajuns până la noi2).
Toţi Românii simţiaii, ca și nemuritorul Chesarie; toți tremuraii și se cutremuraii de mâniă, dâr imprejurările, puterea și

influența Grecilor îl biruiai într'una.

1) Const. Erbicânu: Cronicarii Grec, Ibidem, pag. XXIV.
2) Povestit mie la Paris, în 1881, de neuitatul Ion Brezoianu,
Documentală.

-

fost membru în Comisia
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XVI.
e
In
Batory,

e la Bogdan-Vodă,

de la 1508,

ori de

câte

ory

prilegiuri binevenite se înfăcișaseră, Rom
ânir le folosiseră,

tractatul din 1595 al
este un
articol care

luy Mihai-Vitâzul cu Sigismond
prevede
gonirea
Grecilor din

țoră. Intrun hrisov al lui Leon-Vodă
din 1631 se declară solemn
că: „tote nevoile țării și sărăcia cum
plită vin de la Grecii cer
„Străină, cari amestecă domniele, vân
d ţera, fără milăși o precu-

„pețese

pe camete

asuprite“ »),

In timpurile frumâse şi românescy

sarab, Domn,

eler, boieri, popor,

ale

lui

Mater-Vodă-Bas-

toţi sunt insufleţiți puternice în

contra Grecilor clerici și mirenr. Un

vîrtej de

românism și de
entusiasm naţional face pe Mater
Bassarab, în hrisovul măreț, din
1637, să pună minunata apostrof
ă: „vînt şi vitor, foc și pară
să
fiă partea paharului vostru“, —iâr
în hrisovul de restaurare al
străvechei mănăstiri a Câmpulung
ului, Mater declară, în bog
ata
și pitorâsca limbă românescă,
a, epocei s€le, că: „mănăstirile
ro„mânesci aii fost închinate pen
tru orbitre mită și sub vicl
ână,
„tai
nă. «

|

Atunci, curentul fu iresistibil
în contra, Grecilor și pătrunse
Până în popor. Uă doină, pe
care d. Hasdeii o publică în
Traian,
acum 28 de ani, oglindesce
admirabil ura și disprețul pop
orului
pentru acești venetici și hrăp
itori.
Doina qlice:
Frundă
„

verde

Oi-leo-leo,

creț de tei,

Dâmne

Matei,

Pugi din Țarigrad că pici!
Că Grecii, Grecdicele,

Având și Turedicele,

La "'mpăratul te-ai pîrît

Țâra că ai jăfuit,

Vor Domnia să ţi-o iea
Și i6r Grecului s'o dea...
——————

1) dag. Istoric, 1, pag. 122
.— Cf, Și cu hrisovul
Grecilor, din 1669, tot în
Mag. Istoric, 1, pag. 131.

lui Radu-Vodă

Leon

pentru

isgonirea
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| Domnul
fuit el ţera.

întrâbi

atunci pe boieră,

dâcă e

adevărat

că

a

Jă-

— Măgurene Constantine,
Tu cunosci 'Ţâra mai bine;
Tu scii tot ce s'a întâmplat.
Ei Domnia n'am cătat;

Der şi Grecul nu va fi
Câte dile voii trăi.
Tot

Domnul,

întorcându-se

către

tăviă:

boreri, dicea

cu

vitejescă,

verde! stirigoi!

Verde!

Să ne 'nt6reem înapoi.
In bucium

s% buciumăm,

T6tă țera s'adunăm,
R&sboi Grecilor să dăm
Și pe toți săi alungăm.
Toţi dorim mortea mai bine,
cât Grec

De

domn

să ne fă.

Grecul e vidră spurcată,
Este fieră "'nveninată.

In urmă, pe rând, toți boerii, Bălenii,
Năsturelii- indemnă pe Domn, gicându-i:
—

Hai, Dâmne,

Bălăcenii,

Filipescil,

Măria Ta,

Pe Greci de îi risipesce
Să pi6ră din ţera ta.
Noi, Românii, te iubim

Și pe Greci vrem săi gonim.

Piera tot neamul grecesc
Prin

sobor bisericesc,

Prin blestem dumnedeiese.—
Er Udrea Filipescânu

Și cu Vornicul Ardel6nu
Din gură așa grăia:
—

Hai, Dâmne,

Măria Ta,

Dă-mi pe Greci pe mâna mea
S5 le-ar&t cine-i Udrea.
S&-ă joc ca pe brebensi,

Să le scot eii şâpte piei.
Sgîţa,

sgîța, iepura,

Să le-ar&t eii Domnia
Pân”
1) Hasdeu:

Traian,

"i-oi trece Dunărea).

1869, No.

56730. — Zitoria Bucurescilor.

78. Publicată

şi de Jlonitorul

Oficial de pe acele vremuri.

37

|

-
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Ecă, Domnilor, la ce grad ajunsese violența reacţiunei în
contra Grecilor în tâte clasele poporului, pe vremea lu! Matei Bas-

sarab.

|

Imprejurările

ânsă

|

și evlavia Domnilor

deșteptăciunea Grecilor făcură ca
adâncescă icrăși în pământul

următori,

precum

rădăcinele influenței

și

lor să se

țărilor române.

Venirea, la tron în Iași șin Bucuresci a Domnilor Fanarioţi,
„Suflete dospite în străvechi păcate, putregai din trunchiul ve„chiului Byzanţ“, — pune vârful puterei grecesci. Protestele Românilor deveniră din ce în ce mal slabe, iâr îndrăsnela Grecilor,

Bei, Patriarhi, Episcopi, Egumeni
„ce în ce mal mare.
Țera suferia, adânc,

șin

|
concertul de suspine tăcute și supuse,

V'abia se audia la munte doina:
Grecu-i

și până la infimil Calemgii, din

.

,

fi6ră dușmăn6să,

Grecu-i limbă

venin6să,

Ce pătrunde pân!

la 6să;

ir în orașe, în Bucuresci bunidră, bocetul duiosal lui Zilot Românul,

care se jălia, dicând:
Am

ajuns negustoriă,

Grecilor din "Țarigrad;
Cine dă mai mult, să fiă
Domn "Țării neapărat!
Și-apoi, dup&-acestea, tâte,
Cu piciorul toţi ne

dau;

Care precum va și pote
Ne rupe și milă n'a.
Ah! Dâmne ne miluesce,
Tinde mila ta spre noi:

Precum scii, ne sprijinesce,
Că ne 'necăm, vai de noi!!:)

1) -Hasdeă:

Ultima

Cronică Română din IEpoca Fanarioţilor (Bucuresci,

1884), pag. XVII.
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XVII
șa se încheiă, Domnilor,
Patriarhilor, AMitropoliilor
române.
Cel care va face, acum sâii mar
eveniment român din secolul nostru,
mănăstirilor închinate, va

av6

mari

și

cu secolul XVIII cestiunea,
și Eeumenilor greci în ţările
târgiă, istoria, acelui mare
care se numesce secularisarea

frumâse

lucruri

de

zugrăvit

și de povestit. Intw'același timp, va ave de arbtat cele mai mari
svercoliri, intrigi, cumpărări de consciințe, târguri infame, ameninţări copilăiresck cară ai fost vre o dată în istoria diplomaţier
orientale, și pe care Egumenil și Patriarhil le făcură numai ca
s& rămână stăpâni pe moșiele, cari daii adi Regatului Român un
„venit mal mare de 25.000.000 de ler.
Cestiunea secularisărei, începută din timpul lui Caragea de
unele din familiele istorice ale Ţărei, va fi continuată de-a, lungul
Domnielor car se urmară de'la 1821 și până în vremurile
lui Cuza-Vodiă. Secularisarea, reintrarea Româniel în stăpânirea,
moșielor românescă, se făcu sub Cuza- Vodă, cu t6te blestemele,
anatemele și strigătele Patriarhilor și Episcopilor Greci. Răsună
Europa de la 1860 și până la 1864 de jalea adâncă a stâlpilor
Bisericel ortodoxe din Asia, Africa și Peninsula balcanică. La 15
Aprile 1863, acum 34 de ani, Patriarhul Iacob al Alessandriei
Egiptului mărturisi cu lacrimi într'uă seris6re dicând: „Tronul
„nostru alessandrinân se ţine numai cu venitul moșielor din ță„rile române. Şi acum ce să ne facem»?
|
Răspunsul Românilor a fost şi va, fi totdâuna următorul : să
vă faceți ceia ce.s'aii făcut toți aceia cart nu şi-aii îndeplinit datoriele și legăturile ce li se lasă cu limbă de morte.
De 400 de anr, de când s'a închinat Patriarhielor, Mitropolielor
și Episcopielor. ortodoxe din Africa, Asia și Buropa, biserici române, moșii, păduri, vit, moni, stupine, case, prăvălii, Ţigani, vite,
bani, scule, tote românesci, făcute din agonis6lă românâscă, —
de atuner și până acum t6te fuseseră închinate cu următârele
condițiuni, cară se găsesc în tâte actele de daniă:
1) Bolliac:

Buciumul

şi Trompeta

Carpaţilor de pe acele

vremuri

şi mal încâce.
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pusaep

1. Pomenirea
nelor lor;
Ajutorarea

r&posaţilor

donatori și ctitori și facerea pome-

rudelor;

Intreţinerea bisericelor și odrelor lor în bună
Măritarea de fete;
Facerea de șcâle;
Facerea și întreţinerea

stare

de spitale;

|

Facerea, și întreţinerea ospicielor de bătrâni;

. 'Trămiterea, prisosuluă de bani din venituri la mănăstirile
din Asia, Africa și Europa, unde eraii închinate biserica și starea
românâscă a evlaviosului răposat boier s6âii neguțător.
Nici una din cele șâpte condițiuni ale actelor de daniă nu a
fost respectată de Patriarhi, Mitropoliţi, Episcopi și Egumeni și,

deci, secularisarea se impunea.
România

a făcut-o,

și a făcut-o

|

|
pentru

veciă,

mare bine al demnităţei şi economiel naţionale.

spre

cel

mai

X

DÂMBOVITA BUCURESCENĂ

ntre secolul V și secolul IX, ne spune d. Hasdeiti», rîul
care și-a unit s6rta sa cu sârta și destinele Bucureseilor
fu botezat de neamurile slavone cari locuiaii în stânga,
Oltului, în Muntenia, cu numele de Dâmboviţa adică Foiă-de-Stejar,
din causa nenumăratelor și nesfârșitelor păduri? cari se aflaii
pe lângă cursul ei șin judeţul Dâmboviţa, șin judeţul Ilfov.
Numele stii fu dat în dese rânduri și orașului care avea să
devină capitala Regatului României. Bucurescil sunt Cetatea Dâmboviţei în Cronicele moldovene3) și'n scriitorii străini4, ca, buni6ră în Dlugoș; Şincai, vorbind de luptele de la 1870, citeză
între luptătorii de frunte ai Românilor pe Dragomir, castelanul de
Dâmboviţă 5).

Din timpurile cele mai vechi
ori de

câte

or! s'a vorbit

și până

de Bucurescii,

'n vremurile

Dâmboviţa

n6stre,

a fost citată,

fiă cu laude, fiă cu vorbe rele pentru dânsa. Vorbele -rele: s'a
uitat totdcuna, și nu s'a ținut minte de cât mult cunoscutele ver'suri ale poesiei poporane bucurescene:
I) Istoria Critică, pam. 268.
2) Veqi cap. Bucurescit penă la 1500.
3) Kogălnicânu: Cronicele României, I, Urechiă,

4) Şincai: Cronica, la anul 1474,
5) Şincai: Cronica, la anul 1310.

pag.

158—159.

.
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Dâmboviță, apă dulce,
Cin' te bea, nu se mai duce).

Ac6stă apă „dulce“, dâr cumplit de turbure în cele mai multe
Anduri, nu a curs tot prin matca cea, canalisată-pe care 1-0 vedem astă-di, și nici prin aceia pe cure i-o cunosceam înainte de

1882.

La Arhivele

Statului,

actele

Mitropolier2,

și

ale

Mănăstiri a lui Radu-Vodă3) ne vorbesc că 'n timpul

Vodă Bassarab, la 1636, se scia din bătrâni
vechii, pe care Dâmboviţa o părăsise âncă de

pr6

bogate

lui Mater-

că fusese
mult,

Int'uă cârtă ce se iscase între Sava, fiul lui
Negre

uă

matcă

din Vă-

cărescii și Bucuresceni! dimprejurul Radului
-Vodă 4), citim că locurile

acestor bătrâni locuitori ax orașului fuseseră
hotărite încă
din timpurile lut Mircea-Vodă Ciobanul5).
Pe atunci tot de matea vechiă a, Dâmboviţei
se vorbesee.
Care e linia urmată de acâstă vechiă
mateă? Când și'n urma
căror preschimbării cosmice a părăsit
Dâmboviţa vechia mateă
pentru a intra

într'aceia ce % cunoseurim până

la 1882.
Ecă două întrebări la cai nl-este
astă
peste putință a răspunde. Scim numai că din secolul
XVI și până 'n vremurile
n6stre, bălțile cele numerose,
situate pe malul drept al Dâmbovițel precum. și Jârlițele cari
din drâpta și din stânga veniai,
înăuntrul Bucurescilor, să se
verse în Dâmboviţă, aii dispărut
una
|

câte una.
AdI, nimeni

nu

ȘI mal

aduce

liță care pleca din balta Iconei,
Săpunarilor,

prin

trecea

prin

de Baucurescidra, uă gâr-

străvechia

mahala a
mahalaua Scaunelor vechi,
prin Pescăria, vechiă,

1) In Flori de Scaieţă (Bu
curesel,
,

:
rile
poporane

|

aminte

dice:

1816), pag. 8, Enrie Win
terhalder , parafrasând versu-

Dâmboviţă, una dul
es,
Undă cu cerescul
dar,
Cine te-a gustat vre
-odată
Va să plece în zad
ar,
Dâmboviţă, apă dul
ce,
Cine o bea, nu se
mal duce!

cur. (Bucuresei,

|
nicul,

3) Pach.

1, doe. 44,

4) Mater Bassarab

dice: „Singur domnia

1858), pag. 201:

mea, ati încălecat în diu
a Sftului Simion StălpI, Joi, și am mers,
etc,, ete. — Arhive,
5) A domnit întâi do
Mitropoliă.
la, 1546—1554, și al
doilea de la 1558 —15
59,
ce este an noi, “Septe
mbre
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tăia, Podul Târgului-de-Afară,
firescu, coboria peste Podul
Mircea-Vodă spre Olteni, o
Și se vărsa în Dâmboviţă în

lua cam prin strada Radu CalomVergului prin valea din spre strada
cotia la drâpta prin strada Corbului
mahalaua Popescului, mai sus de

Jicnita Domnescă.

Documente

din 1609 și din 1681» certifică împreună cu tra-

dițiunea, orală esistenţa, acestei gârlițe numită Bacuresciora, atât
de iubită de săpunariă, măcelariy şi pescari! secolelor trecute.
|
Tradiţiunea, nu ânsă și documentele, ne spune că Bucuresci6ra,
eșind. din lacul Ic6nei și venind până la spatele actualului spital
Colțea, acolo unde ?n secolul trecut se afla Lacul Şauţalui sii. Balta de la Curvasara, se despărţia în două, uă parte, cea despre care
iâr uă altă parte
vorbirăm, apuca spre Podul Târgului-de-Afară,
cotia la drâpta, spre sud-vest, da prin Târgul Cucului, coboria pe
la Bărăţiă prin Uliţa Boiangiilor și, pe lângă zidurile Curţer-Vechi, |
|
se vărsa în Dâmboviţă la Bazaca2).
Tradiţiunea nu ne spune cum se numia acest rîușor, care
|
trebue să fi trecut pe la jumătatea stradei Decebal, de Gre-ce în
Octobre 1896, când s'aii făcut săpături pe acea stradă, s'a vădut la,
câți-va metri de adâncime că pe acolo fusese put de rii, cum dicea
un lucrător.
Uă a treia gârliță, de a căreia esistenţă ne vorbesc documentele3), și care era alimentată de bălțile din drâpta Dâmboviţei,
de la Mihai-Vodă la vale, se numia Dâmbovicidra. Dâca acestă gârliţă se vărsa la Capul Podului Turnului s6ă aiurea, documentele nu
ni-o spun hotărît. In ori-ce cas, Dâmbovici6ra era p'alocurea hotar pentru proprietăţile Mitropolier. Tradiţiunea pomenesce de actuala, stradă a Artei ca vechia matcă a dispărute! Dâmbovici6re“).
Mai fost-aii şi alte gârlițe? Documentele tac și nu ne mar
dait amănunte de cât în privinţa unul pri fără nume, care probabil, curgea de a stânga Dâmboviţei, de la Est, dincolo de Sărindar, ceva mal la vale de Vadal Cailor, pîriii al Tabacilor cari,
1) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei, pag. 110 și următ, Acte din 1609 şi din 1681.
2) Loc.-Colonel Papazoglu: Istoria fondărei oraşuhi Bucurescă (1892).
3) Arhive: Cond. Mitropoliei pentru jud. Ilfov, pag. 18, act. din 1742, Marte 2,
4) Tot ca şi neultatul Papazoglu, Pelimon (Bucur, sei Ist. fundărei Bucurescilor, pag.
204) scrie după tradiţiune: „Insuși în întrul Bucurescilor curgeaii mici rîulețe, unele ramure
ale Dâmboviţei, altele formate din isvore şi din lacuri. Chiar pe unde se află astădi târgul,
"pe la Bărăţiă, curgea o apşâră, spun bătrânii, care-și lua cursul de câtre Te6nă, şi so vărsa,
în Dâmboviţă; a secat ânsă cu timpul şi cu formarea orașului“.
5) Arhive: M-tirea Sftului I6n, pach. 12, act. 12.

56730. — Istoria Bucurescilor,

|

38
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înainte de 1668, lucraii pe malul
tari până mal sus de Sărindar.

stâng

al Dâmboviţei

Să nu uităm a spune înainte de a părăsi micile

de la ZIlă-

gârliţe

bu-

curescene, afluente ale Dâmboviţei, că Bucurescira trecea, în Mahalaua, Săpunarilor, pe lângă Drumul Târgoviştei, pe care, la 1681.
Șerban Cantacuzino îl numesce Drumul cel vechii al Târgoviștei.

Pe

lângă, bălțileși lacurile cari îX înconjâră,

la Nord

şi la

Est, ca, lacurile Mogoșia, Bănâsa, Fierăstrăii, Florâsca, lacul Teilor, al Colentinei, al Fundenilor, al Măreuţei și al Pantelimonului,

Bucurescii aveaii pe malul drept al rîulurlor uă mulțime de lacuri care se ţineaii șir din Grozăvesci și până la heleșteul lui

Șerban-Vodă de sub dâlul Filaretului, trecând prin Postăvari
i,
pe unde era un lac mare, în care se spăla postavurile
bucures-

cene. Să nu uităm lacul Dudescului, Balta de lângă Țigănia
Mitropoliei și lacul Antimului.
|

Lacul de lângă locul lui Dura Neguţătorul, lac de care
vorbese documentele brâncovenesciă, va deveni în secolul
XVIII,
Lacul Cişmigiului.
|
Lacuri ai fost şi mar multe, dâr cu vremea,
asi dispărut. Buni6ră, la 1586, Mihnea-Vodă2), fiul lui Alexandru-Vodă,
vorbesce
de Lacul Adânc pe care muma lui, Ecaterina-Dâmna,
'] cumpărase
ca să '] dea bisericei Pornicesej Caplea3), adică
a Sftului Nicolae, may

târgii Mănăstirea Mihair-Vodă, şi pentru care
lac avusese cârtă cu

Dobromir Banul și cu fiul luy, Mihail Postelnicu.

Tote aceste lacuri, alimentate de apele Dâmboviţei,

și se revărsaii

cresceaii

ca și rîul, când Dâmboviţa venia mare. Drept
aces-

tea, vedem la, 1685 pe Şerban-Vodă Cantacuz
ino făcând din sus
de Ara Jitropoliei întărituri și iaz de pământ?
pentru a, MiCȘora probabil cantitatea apelor ce năvăliaii asupra
Bucurescilor.

De la A/dra Ditropoliei, adică adi de
la Alorile Vlădichii, la vale,
pre malul drept al Dâmboviţei era
loc domnesc, despărțit p'alocurea

„de locurile morilor de cart vom vorbi
mai jos.
Acest loe domnesc venia până la Gorgani5),
1) Vedi

de unde începea,

cap. Mahalalele

, şi anume Mahalaua Tabaci, de
sub Radu-Vodă.
2) Arhive; Actele M-tirei AMihak- Vodă,
pach. 3, act. 3. — Of. M-tirea Radu-Vod
ă, pach. 58,
act. 1,
.
,
3) Vegi cap. Bisericele: Mănăstirea
Mihai-Vodă,

4) Arhive: Condica No. 5 a Mitro
poliei, act. din 26 Febr. 1742.
5) Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach.
65, act. 1, din 16%, Aug. 5.— Cf.
vensscă, act din 1693, Dec. 12.
.

Conq.

Brânco”
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tot pe malul drept, Livedea Domnescă. Indată după Livede, începea
în fața Curţei Domnescă, pe la actuala biserică a Domniței Bălașa, așa numitul: Prand al Dâmboviţei 5, La Livedea Domnescă, Dâmbo-

Ivaşcu vel Vornicul Golescu ot Leordeni2).

.

1) Arhive: Cond. Mitropol., No. 5, pag. 18£. Act din 1682, Sept. 21.— , Cf. Cond. Brânco|
”

ven., pag. 220—223.
2) Colecţia d-lui Nicolae

Creţulescu.
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vița făcea, un cot mare, și-apol apuca pe lângă Prund,
după care
s6i în care se afla în secolol AVI, grădina zoologică
a, Domnilor,
așa numita Ciutăvid
Domnescă 1). Lângă Ciutăriă, tot din secolul
XVI-lea ființâză până în secolul XVIII-lea Baia
Jitropoliei2), din

pământul căreia va, lua, cam pe la 1754, Paharnicul Manol
ake Lam-

brino și soția sa, Domnița Bălașa, ca să clădâ
scă biserică, spital,
case). Mai la vale Grădina Domnâscă) se ating
ea cu proprietăţile

M-tirel

Sfter Troiţe a lui Alexandru-Vodă

viitOrea M-tire Radu-Vodă,

din secolul

XVI-lea,

Aceste proprietăţi mergeaii pe malul drept
al Dâmboviţei
până la satul Grecii, tot pe Dâmboviţă,
sat pe care AlexandruVodă îl cumpărase, în 1572, de la Ivaşc
u Vornicul Golescu și
1 dedes

Cu

e M-tirei sele, sfta Troiță 9.
aceste indicaţiuni documentate

Dâmboviţei,

nu numai

eșim

pe

malul

drept al

afară din Bucurescii secolului XVI-lea,
ei

și dintr'aceia a! secolului XVIII-lea.
Pe malul stâng al Dâmboviţei, după lacul
de lânga Dura Neguțătorul
avem

până

la 1668 pe

Tabaci, apoi loe

domnesc,

pe

1) Arhive: M-tirea

Radu-Vodă, pag. 58, act. 1. Act din
1587. — Ciutăria Domnâscă, adică
grădina domnâscă, unde erati închise ciutele
, pe cari vechii Români le vânat. cu multă
pottă,
după cum ne spune poema Sandul,

Dem.,

(Bucuresci,

1885)

din colecţiunea

pag.

69:

de Poesir Populare,

a d-lui Teodorescu

G,

In s6ra de Sân-Vasile
Toţi boierii la Curte *mi vine,
Numal Sandul nu'mi venia.
La trei dile când venia
ră

Sandu

respundea:

La vânat că mi-am

eşit,

Ciutalină mi-am scornit,
Ciutalină mi-am gonit
din câmpul
Solotrului
până 'n malul
,
Oltului
Dat-a ciuta fâr de vad.

Vodă:

2) Arhive: Qona. Mitropoliei, Locuri

din Bucuvescă, passim. — Cf.
pach. 1, act. 10, din 1632, Marte
3. :
3) Vedi cap. Bisericele, — Cf. Cond.
No. 5 a Mitropoliei.
4) Arhive: M-tirea Radu-Vodă,
pach. 1, act. 10 şi pach. 44,
5) 1567

—1577. .
SE
6) Act din 1628 al lui Aloxandru-Vo
dă Iliaşi (M-tiroa Radu-Vodă,

7) Arhive;

Cona.

Brâncovenâscă,

pag.

lă.

Actele M-tirel Radu-

.
|
pach. 43, act. 3).
-

|
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care Matei-Vodă îl va da până la Zlătani, rudei sâle Elena Cantacuzino 5. De la vale, Curtea Domnâscă, apol i6răși case și locuri
boieresci și mănăstiresci, până la, Jicni
: Domnescă2).
ţa
Afară din Bucurescii secolului XVII, tot pe stânga Dâmboviţei, se 'ntindeaii
locură domnesci din cară, la 1767, Alexandru Scarlat Ghica, va da,
M-tirei Panteleimonului destule și pr6 multe.

II
od6ba
morile,

cea

adevărată

a căror

a Dâmboviţei

vechime

trebue

bucurescene

eraii

să fiă tot atât de mare

ca și a orașului. Noi nu le putem urmări de cât din
secolul AVI-lea3).
Cea mai vechiă m6ră pe Dâmboviţă înăuntrul Bucurescilor,
la doi pași aprâpe de Curtea Domnâscă, este mora de la Ciutărid+),
pe care Dobromir Banul o făcuse, sâii mai bine, o reparase, şiapoi, mult mai 'nainte de 1587, o dedese călugărilor de la Minăstirea, Sf-tei Troiţe a lui Alexandru-Vodă5). O numim „cea mai vechiă“ din punctul de vedere al documentării, căci, fără îndoidlă, .
multe altele aii fost mai vechi.
Intwadevăr, hrisovul lu Alexandru-Vodă lliași din 16286),
vorbind de satul Grecii care era de vale, lângă M-tirea Sita Troiță, din jos de Bucuresci, ne spune că la 1572, Ivașcu Vornicul.
Golescu vândând satul lui Alexandru-Vodă?, a dat și morile ce
el avea pe Dâmboviţă.
La 1629, același Alexandru-Vodă lliași dă Mitropolitului
Grigorie al Ungro-Vlahier moră pe Dâmboviţă din susul orașului
1) Vedi cap. Podul AMogoşâtel.
2) Şincai: Cronica, anul 1695.
3) Tâte oraşele cele mari, străbătute firesce de gârle, ai avut în timpurile bătrâne mori
pe ambele maluri ale riului lor. La Paris, la 1888, Juvenal des Ursins, staroste al neguțătorilor, ordona dărîmarea tuturor morilor după Sena şi dupe Marna, căci provocaii inundațiuni

şi împiedicaă navigaţiunea pe aceste două rîuri. Ceia ce Juvânal des Ursins a făcut la Paris
la 1388,
4)
5)
6)
7)

s'a făcut la Bucuresci pe Dâmboriţă, numal acum vro 50—60 de ani.
Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach. 58, act. 1, din 1587.
Arhive: Cartânele M-tirei Radu Vodă, pach. 3, act. 3 şi pach. 58, act. 1,
Arhive: Cartânele M-tirei Radu-Vodă, pach. 43, act. 5.
1507—15177.
Ciobanul,
Mircea-Vodă
lui
feciorul
Alexandru-Vodă,

302

Bucuresci, m6ră care a funcţionat

șin

secolul

trecut!)

şi, dâcă

nu m& 'ncel și în secolul nostru, sub numele de Alorile Plădichis.
La 1632, Leon-Vodi, fiul, lui Ştefan-Vodă, dând un hrisov

Măniistirei

Sftex

Troiţe,

Radu- Vodă, ne spune

care, la acestă,

că, la Baia

dată,

se

numesce

Mitropoliei pe care

deja

o cunsscem,

sunt și Aforile Domnesci2, probabil, împotriva Băici, pe malul stâng,

Dâmboviţa,

Curtea-Arsă şi Morile

lui Mihai-Vodă3).

unde alte documente ne mai arâtă și morile, din venitul
cărora -se
hrăniaii preoții de la biserica Curţei-Domnesci4).
Tot la acestă dată, pe proprietăţile Mănăstire! Radu-Vod
ă, boierul Nicula Vistierul 5, om câreotaș, făcuse mori cari
inecai pe ale
1) Arhive: Cond. No, 5 a Mitropoliei, Pitac din 26 Februar
iă 1742, al
Racoviţă.
2) Arhive:

Cartânele

Mănăstirei

Radu-Vodă,

pach.

luă Mihail-Vodă

1, act. 10,

3) Colecţ. Academiei Române. — Gravura este de
la 'nceputui secolului nostru şi e'singura care ni-arâtă un palat al Domnilor
de la Bucuresci,
4) Vedi cap.

Curtea Domnescă.

Act

din

Condica

Brâncovenescă,

5) Acest Nicola Vistiorul este, pâte, fiul lui Drăghi
ci Vornicul ot Corniăţeni şi frate cu
Socol, Marele Clucer ot Cornăţeni.
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mănăstirei, pe ale Domnie, pe altele încă, înecând şi Grădina Alănăstirei și Grădina Domnescă. Leon-Vodă a'ncălecat la 3 Marte și'mpreună cu bolerii Divanului, cum era obiceiul, a plecat la fața
locului, a strîns în giuru-i acolo pe malul Dâmboviţei, în dreptul
morilor lui Nicula Vistierul, pe preoţii Mănăstirel, pe judeţul
Dumitru al Bahnei cu cei 12 pârgari, pe bătrânii mabhalalei, și
după ce a hotărît locurile mult noroedsei mănăstiri, a pus în faţa
lui. de a dărîmat morile îndărătnicului și călcătorului Nicula
Vistierul.
Era cârcotaș și hrăpitor pote boierul numit Nicula Vistierul,
der de sigur că nu întrecea pe faimoșii egumeni ai Minăstiret
Radu-Vodă. Nu e an, nu e lună, în care să nu aibă acești nesăturați venetici certă la Divanul domnesc cu boierii și cu neguţătorii bucuresceni pentru vinderea vinului, a lucrurilor de
păcăniă și mal cu s6mă, a facerei de mori pe malurile Dâmboviţel».
Buni6ră, Dudescil, boieri vechi ai ării și proprietari mari
înăuntrul şi'n afară Bucurescilor, aveai mori pe Dâmboviţă, în
vecinătatea morilor Mănăstirei Radu-Vodă. La 1659, Radu Logofătul Dudescu reparase pe ale lui și, probabil, concurența ce
făceaii morile Dudescului morilor călugăresci măniase adâne
pe Egumenul raduliot. Neputând să1 facă cevala Divan cât trăi
Logofgtul, călugării așteptară mârtea lui Radu Dudescu și, întentând proces văduvei lui, reușiră a câștiga judecata și tăiară - morile
Dudescului, remănând numai ei s& macine și numai ei să strîngă
bani

și iârăși bani

de la creștinii

cei

darnici2),

E

Totuși, un alt act, tot al Mănăstire Radu- Vodă; ne: at la
anul 1678 pe alți moştenitori al Dudescului icrăși în cârtă șin
judecată cu Egumenul raduliot. Ispravnicii ântâii și Divanul
pe urmă, pentru a, ved€ bine în partea cul este dreptatea, aduc
„ora meşteri“ ca să judece ei unde este „cumpăna apel“, pentru
a hotărî cine să fiă câștigătorul. Nu cunâscem urmarea acestul
de- al doilea proces3).
După Jlorile Domnesci cari se allaii în fața Băici Mitr opoliet, şi
după morile preoților de la biserica Curţex-Domnesci, Mănăstirea
Radu-Vodă avea locuri lângă Porta-de-Sus a Curţei domnesc,

pentru care locuri dă Brâncovânu

schimb bogatei mănăstirel vad

i) Vedi cap. Bisericele, actele citate peniru M-tirea Radu-Vodă.
2) Arhive: Cartsnele M-tirei Radu-Vodă, pach. 26, act. 8.
3) Arhive: Condica M-tirei Radu- Vodă, pag. 147, act din 1678.

|
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de moră în dreptul movilei
Mihai- Vodă n.
Tot

atunci,

la

25

de la Corgani,
August,

1692,

pe

lângă Podişorul

Egumenul

lui

Mihailot,

se

Yea la cârtă cu Egumenul Raduliot. Cel d'ântâiti avea
mori,
tot în Gorgani. Morile lui Radu-Vodă îi făceaii concur
enţă:
de aci, proces la divanul Domnului. Brâncovânu
hotăresce
ca

morile

ambelor

mănăstiri

s%

fiă

împace, săriseră Bucurescil toţi. Domnul

Vornic,

pe Vergul

vel Paharnic,

acești boieri

chiămaseră,

ca să

Pentru

numise

pe Enake

babil, ispravnicir scaunului Bucurescilor,

cului;

înjugate?).
Aga

pe

ca să"

Stroe

Văcărescul, pro-

ca să mârgă la, fața lo-

lumineze

cu sciințele lor

pe bătrânii neguțători Apostol Cupeţul, Iane
Cupeţul, Manul

peţul, lanoș

Starostele3). De-abia

vel

se făcuse pace.

Cu-

Egumenil voiaii ca Dâmboviţa bucureseână
cu malurile ex să
fii numai a lor. In August se sfârșesce cârta
Eoumenilor de la
Mihai-Vodă
Dionisie,

și de la Radu-V odă; în Decembre,
Egumenul Sărindarului, să se plângă

tot 1692, începe
că, pe malurile

Dâmboviţei, de vale de mănăstirea lui,
face multă „prostime“
case și calcă locurile Sărindarului, date de
trecuții Domni. May
arstă Dionisie și hris6ve de la Radu-Vodă
Leon (1664—1669) și
de la Grigore Ghica (1660—1664), iâr Domnul
trimite pe Diicul

Spătarul Rudânul să cerceteze.
Egumenului.
Brâncovânu ținea

Nici vorbă că dreptate st dă
să fiă pomenit la rugăciunile

străvechei biserici a Coconilor. „Prostimea“
de pe malul gârlei,
din fața Sărindarului, devine embaticară
a Mănăstirei.

Certele Bgumenilor cu locuitori bucuresceni
aii continuat până
în vremurile n6stre. Ca să facă moră,

ca să clădâscă pentru închiriat case, ca, să câștige în ori-ce chip
parale, Egrumenii săvâr-

șiaii fapte atât. de nedrepte,

încât reușiaii să

Beil fanarioți. Intrun rând, în secolul
Sftul I6n-cel-Mare

străvechii,

închide vadul

probabil

din

de dat cu chiriă. Vadul
nul

a trămis

buit să tacă5),
n
1)
2)
3)
4)
5)

secolul

până

Egumenul

de apă de lângă mănăstire,
XVI.

și pe

de

la.
vad

Il închide ca, să facă clădiri

era și pentru apa de foc, — sangân
! Dom-

ca zapoialic să redeschidă

|

nostru,

mâniă

vadul,

și Egumenul

Arhive: Cartânele Mănăstirei RaduVodă, pach. 65, act. 1 şi act. 2.
Nu sciti ce va să dică mori înjuga
te.
Arhive: Radu-Vodă, pach. 05, actele
1 şi 2,
Arhive: Cona. Brâncovenâscă,
pag. 15.
V. A. Urechiă: Istoria Domăânilor,.
12, pag. 860.

a tre-
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Suim mal sus po Dâmboviţă ȘI, fivesce, dăm idrăși de moi
“mănăstiresci. Acestea sunt ale. miinăstivel Sfuulux Sava, mănăstire
„vechiă și bogată care âncă din. secolul XVI avea zii, Până și la
Târgoviște”), și prin urmare cu atât mar mult este de credut că
avea, tot în secolul AVI, mori la Bucuresci.
Constantin-Vodă Brâncovânul ni le certifică în 1693 și ne
mal spune că, înjugate cu morile Sftului Sava, mar sunt tot,
acolo morile Miinăstirer Cotrocenilor2), cea de curând isprăvită
și bogat înzestrată: de Şerban-Vodă Cantacuzino 3),
|
Ecă morile Domnilor, Mănăstirilor și boierilor, — mori despre cari ne vorbesc documentele ce cunbscem până astă. Că
trebue să fi fost mai multe de cât cele
ce

citarăm,

lucrul

e sigur.

Bunidră,

un

hrisov al lux Nicolae-Vodă Mavrocordat
din 1724, făcut în urma anchetei săvârşite de boierii lordake vel Dvornie CreAga Fălcoianul, ne lasă
tulescu și Matei
să înțelegem că, pe lângă Dâmboviţă,
locurile. Miinăstirer Văcărosci fuseseră
odinidră ale străvechei familii românesci, a Bălăcenilor. E 6re posibil ca
|
PO
1
Pecetea Vornicului Iordake
acâstă familiă s& nu fi avut mori pe
Creţulescu 4).
Dâmboviţă?
S5 mal cităm înfine, fără a putea spune ale cul aii fost, movile de la Anini, dincolo de Mănăstirea Radu-Vodi 5).
|
Ori-cum ar fi, mănăstirile ati fost cele mal bogate proprietare
de mori pe Dâmboviţă. Radu-Vodă, Mihai-Vodă, Sftul Sava, Cotrocenil, Văcărescii, și cine ştie câte alte biserici și mănăstiri
bucurescene aveati mori fârte căutate şi forte biin6se, situate pe
ambele maluri ale Dâmboviţei.
Ţineaii la dânsele forte, căci eraii mai bănâse de cât orr-ce.
Egumenil preferiaii ca drept-eredincioşii să închine mănăstirilor
1) V. cap. Bisericele. M-tirea Situl Sava.
2) Buciumul, 1863, pag. 399.
3) Vedi cap. AMănăstirele dimprejurul Bucurescilor. — CE. Arhive: Cavtânele M- lirei Cotrocenilor, pach. 27, act. 2, dania făcută de Antonie-Vodă în 1670 lui Şerban Spătarul Cantacuzino,
pentru locul din fața lui Mihatr-Vodă, „din sus de unde cotesce Dâmboviţa, din Livedea Domnâscă“, pentru slujbele făcute Domnului şi Țării.
.
4) Colecţia D-lui N. Creţulescu.
5) Arhive: Cartânele Curţei-Vechi, pach. 170, dac. din 1724, pentru morile Bălăcenilor ;
şi cartânele M-tirei Radu-Vodă, pach. |, act. 44, pentru morile de la Anini.
,

56730. — Istoria Bucurescilor,

89
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lor uă mâră pe Dâmboviţă în Bucuresci,

de

cât

orl-ce

moșiă,

chiar în districtele cele mai măndse ale Ţării.
M6ră, nu moșiă! asta era cuvântul de ordine ce venia de la,
ork-ce patriarhiă, când Egumenul
tare neguțător s'a hotărît, pentru

ceva Siftului Munte,
sâii Antiohiel. .

seria că cutare boier sâi cuiertarea păcatelor, să 'nchine

s6ă Țarigradului,

sâii Alessandriel Egiptului,
|

Diaconul Paul din Aleppo, în povestirea Căletoriei patriarcului
Maccarius, admiră și 'nalță până la

ceruri

mora

lul

Constantin-

Vodă Şerban:de la Dobrenk; îi numără pietrele, arâtă. cum cade
făina în saci, spune că venitul r-e de uă miă de scad; venețiani ȘI
sfârșesce prin a dice suspinând: mai bine mâra, acâstă o închina

Principele scaunului nostru
moșiele ce a 'nohinat?).
Avea

dreptate Paul

scuţii veneţiani, în 1656,

din

al Antiohiei,
Aleppo!

mâra

Va

domnâscă

de cât mănăstirele
fi

produs

cu

șâse

uă

și

miă.de

pietre a lui

Constantin-Vodă Șerban, la Dobreni, — mâra de la 7oişor 6nsă, din
Bucuresci, cu casă, cârciumă și pivniţi, producea Egoumenului
de la Radu-Vodă, la 1818, bună sumă de parale, adică 24,000 de
taleri2), pe an.

III
cum. curgea Dâmboviţa

pe lângă vechiul palat al Dom-

nilor, de la Curtea-Vechiă?
|
|
După documentele ce cunoscem, Dâmboviţa, pare-se, curgea
pe sub zidurile cetăţei domnesci, în midlocul căreia era, palatul,
atât de aprâpe, încât de sigur temeliele zidurilor eraii în margin
ea
apel, s6ii chiar în apă,
Ast-fel era în timpul lui Mihar-Vitezul la 1593, când „Dom„nul sta în palatul cel de lângă Mănăstirea cea nouă3),
sub cetate,
„De malul Dâmboviţei, de unde apoi s'a dus în castrele stipend
iarilor
„SEI, așeglate în câmp, nu departe de Palat“).
1) The Travels of Macarius, ete., traduse din arab. de F. C, Balfour
(Londra, 1836) pag. 375.
2) Arhive: Cartânele M-iirei Radu-Vodă, pach. 63,
act. 1.
a
,
3) F6rte probabil, palatul zidit de Alexandru- Vodă,
s6ii de fiul săi Mihnea-Vodă pe
colina Mănăstirei Sitei Troiţe. Veqi cap. Buciirescii între
1500 şi 1600 şi cap. Bucurescil militari.
4) Tesaur de Mon. Istor., I, “Walther: Res Gestaa
Michaelis, pag. 18.
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„Clădirile domnesel înaintaii de atunci atât de mult în Dâniboviță, în cât, la Septembre 1640, Petru Bogdan Baksici, un episcop
catolic, visitând Bucurescii și descriind Curtea, Domnâscă, dice
că „chiar pe gârlă se află uă parte a Palatului Domnesc, —
anzi sopra îl fiume sta una parte del palazzo D.

Mai curios 6nsă se purta Dâmboviţa cu Mănăstirea lui RaduVodă. Intwadevăr, Paul din Aleppo ne spune, după descrierea
bogăţielor și frumuseţilor dintr'ânsa, că biserica, aşedală: pe uă,
înaltă, colină, este ineonjurată, când vin apele mari, de tâte părțile de Dâmboviţă și se ridică maiestudsă.și senină în midllocul
unei mări de apă. Nu se pâte intra în mănăstire de cât pe un
pod de lemn 2).
|
Cu vremea 6nsă, malul drept se mal 'mălță pe-alocurt. Buni6ră la Prund, cam în fața Curţex Domnesci, la 1682, locul păru
destul de înalt, pentru ca Teofan Shimonahul să clădescă, „între
Curtea Domnsscă și Mitropoliă, în prundul Dâmboviţei“, biserică
cu hramul Sftului Nicolae— actualul Sftul Nicolae-din-Prund 3).
Inălţându-se malul drept, apa Dâmboviţei bătea în partea
opusă și mânca malul stâng. Pentru a preveni mâncătura, maluluy,
locuitorii din partea stângă a gârlei bătea cu sutele ț&ruşii în
apă, ceea ce făcea ca cei din partea, drâptă să protesteze la Divan,
în faţa Domnului. Așa s'a întâmplat până în secolul XIX-lea, când
Grigore Brâncovânu, care locuia în vechiele: case brâncovenesci
de sub Miţropoliă, se plânge că, din causa țărușilor bătuţi în
stânga, i sa mâncat de gârlă un stânjen de loc din curtea și
grădina sa4).
Cu t6te aceste înălțături ale malului drept, când Dâmboviţa,
„apă dulce și blajină“ venia nebună și cu valuri dunărene, atuncl
nică Zăgazuri, nică iazuri, nică înălțături de tot felul nu o mar
1) Călătoria lui, în al XVII vol; din Jonumenta Slarorum JMeridionalium historiam spectantia. CI. şi al mei studii: România în secolul XVII —In Anuarul Huseulul de Geologiă
(Bucuresci, 1898), pag. 42, d. prof. Gr. Stefânescu, directorul Museului, dice: „De şi noua
„matcă a Dâmboviţel s'a săpat la aprâpe 200 m. spre sud de cea vechii, — căci se scie că,
„înaintea rectificării, Dâmboviţa curgea pe sub zidurile Hanului-Roșu, totuşi s'a găsit aci la
„adâncime de mai bine de 5 metri, ziduri de case vechi, în malul stâng, şi uă seriă de taraci
„puși de-a curmedişul, de sigur picidrele unui vechii pod peste Dâmboviţă. Dovadă deci,
„că ea a mai curs, la uă epocă anteridră, printwacost loc ce i s'a destinat acum prin recti„ficare“. — Și 6tă cum spusele documentelor despre uă altă matcă a Dâmboviţei se găsesc coroborate prin cercetările bărbaţilor de sciinţă.
|
2) The Travels of Macarius. ete. ediţ. cit., pag. 375, în parlea VIII.
3) Arhive: Cond. No. 5 a Mitropoliei, pag. 184, actdin 21 Sept. 1692. — Cf, cap. Bisericele,
4) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, XII, pag. 318 şi urm...

.?
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opriaii. Se întindea, furi6să și, vijiindă, pe tâtă Valea, Cotrocenilor, .
prin mahalalele Gorganul, Isvorul, Mihai-Vodă; răbufnia la podul

gâvlei din fața Zlătarilor, acoperind vechia mahala a, Trâmbiţașilor,
pe la Podul

de Nuiele;

umfla lacurile Dudescului

făcea să dirdie zidurile Curţei Domnesci;

și

Antimului;

bătea în colina Mănăstirii

Radu-Vodă, și-apol acoperind tâte mahalalele de la vale, se revărsa,
ca mulțămită de pagubele ce causa bieţilor Bucuresceni, pe câmpia Vitanului, ducând cu dânsa buturugile ilfovene, căprioril de

la podurile și de la, casele bucurescene

și — de

uă albiă de copil sâi
a cloci.

care

câte

un

coş

în

câte

uă

ori! — câte

găină
|

continua

Șin secolele trecute ca, și'n secolul nostru, Bucurescenii deveniaii marina de nevoiă. Şi la 1774, ca și la 1805, ca și la
„1864 și 1865, luntre, bărci, plute, poduri mișcătâre, albit mari,
umbla prin Gorgani, Isvor şi Mihar- Vodă, întoemar cum la Veneţia,
umblă, gondolele prin strade și stradele, înainte de a da în incomparabilul Canal Grande. Strigătele luntrașilor, vaetele celor îngroziţă,

glumele celor cari sciaii sendte și cari rideaii pe acoperișurile
caselor, alternaii cu puscele și pistâlele acelora cari chiămai din

depărtare. intr'ajutor 5).

Pentru patru-cinci dile Bucurescii își schimba
fire. După retragerea apelor, Țiganii din Mahalaua

adevărata lor
Calicilor in-

„traii prin pivnițele caselor boieresci ca să prindă pescele ce nu
plecase odată cu apele Dâmboviţei»).
In schimb, într'alte rândun, Dâmboviţa seca încât nu max

venia apă de cât ca uă fâșiră so sari cu piciorul. La

1794,

în

lunii, Epistatul de la Şanţuri, ca să mergă bine două mori ale
lui, acolo la Şanţuri, abate t6tă Dâmboviţa din matca cea care
o ducea la Bucuresci, şi Bucurescenil văd cu grOză că „apa dulce“

a Dâmboviţei
16 lunii

1794,

lor a secat

cu

desăvârșire.

e caracteristic.

Până

Pitacul

domnesc

din

pitacul,

Bu-

să se dea âns&

curescenii credură că le-a luat, Dumnedei

Dâmboviţa, 3).

La 'neeputul secolului nostru, se face la Șamţuri, la Mătăsaru,

uă mâncătură
vremea

de pământ

albia Dâmboviţei

1) Cronica lui Naum

atât

de mare,

în cât

toți

cred

că

cu

se va schimba, iâr „politia Bucurescilor

Protosinghelul,

— Cf. Trompeta Carpaţilor, din 7 Marte
inundaţiunea din 1774.

în Cronicarii

1865,

serisârea

Greci ai d-lui

C. Erbicenu,

lui Alexandru-Vodă

2) 'Pradiţiune orală. Din povestirile unor bătrâni Bucuresceni.
3) V. A. Urechiă: Istoria Românilor,
vol. V, pag. 388.

Cuza,

pag, 266.

amintind
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va remâne isterisită de apă“. Domnia se spăimântă şi trămite la
Șanţuri uă comisiune alcătuită din Vistierul Grigore Romanitis,

clucerul Iordalke Deșliii și paharnicul Ienake Hafta, cu inginerul
nemţ, să vâdă la fața locului ce este de făcut și „să aducă Domniel“ curată pliroforiă în scris").

IV
odurile peste Dâmboviţa bucurescână nu aii fost numerose; Mănăstirele cele bogate întreţineaii câte-va
dintr'6nsele; Domnia pe cele mal multe, și p'alocurea,
boierii și mahalagiii de pe malul gârlei contribuiaii după putere
pentru a face peste gârlă poduri și podeţe, de reparaţiunea cărora
ne vorbesc câte uă dată documentele, și pe cari Dâmboviţa, îndată
ce venia ceva mal mare, le lua cu totul.
In faţa Curţei Domnesci, trecând dincolo pe malul drept al
Dâmboviţei, spre Livedea Domnâscă la drepta, şi spre Prund
și Baia Mitropoliei la stânga, ir drept înainte spre mahalaua Culicilor, actuala Cale a Rahovei, era un pod care se numia din vechime Podul de la Turn, de Grece, la P6rta-de-Sus a Curţei Domnesci,

era un

turn

de

apărare?)

Podul de la Gorgani, Podul Agăr lane3, Podul Turcului,
Podului Cilibiului+), Podul de le cafenua, Boiliculurs) şi apoi
podisci prin curţile boierescă, ale căror proprietăţi se'ntindeaii
pe ambele maluri ale gârlej.
.
La 1710, Del Chiaro, care a stat multă vreme la Curtea lui
Constantin-Vodă Brâncovenu, ne spune că fântâni în timpul
lui nu eraii în Bucuresci, numărul puţurilor era mic, der că le
acque della Dambovitza sono leggiere e salubri, — apele Dâmboviţet sunt
ușdre şi sănăt6se.
Bucurescenii int adevăr se mulţumiaii în secolul XVII-lea
cu apa Dâmboviţei, bătută pâte și-atunci cu piâtră acră; căci,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

y. A. Urechiă : Istoria Românilor, XIII, pag. 318 şi urm.
Arhice: Cond. Mitropol., Jud. Ilfov, pag. 18.
Arhice: Condica Brâncovenescă, pag. 220—923.
Buciumul, 1863, Genealogia Cantacuzinilor.
V. A. Urechiă: Istoria Românilor, V, passim.
Del Chiaro: Le moderne rivoluzioni della Valachia (Firenze,

1718), pag.

14.
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*

dâcă nu sar fi mulțumit, ar fi făcut cișmele cu apă adusă de
departe, cum vor face în secolul următor.
Sciința „cungerei şi scurgerei apelor“, cum se qlicea acum uă sută
de ani la Bucurescy, cu alte cuvinte captaţiunea apelor de isvor
bă

și aducerea lor pe tuburi de la, mari depărtări, se cunoscea forte

bine în secolul XVII. Brâncovânu, ne -spune Şincai, aduce
Focșiinenilor apă pe scocuri de la uă depărtare de două câsuri
cale până în Focșani.
In secolul XVIII-lea ânsă, facerea de cișmele preocupă
pe

mulţi din Beir fanarioți?)
Cundscem până acum

hrisovul

din

1 Octobre

1779 al

Alexandru-V
odă Ipsilante, care ne spune că „pe vremuri

apa

Dâmboviţei

Domnul

venind

fârte

a hotărit să aducă

turbure

și cu

apă de isvor,

Dumitru

Suilgi-Bașa,

un fel

de

zlotâse“,

multe necurățenil,

„de

» cheltui6lă“3). Ipsilante face deci două cișmele:
îangiilor și alta lângă Mănăstirea Sărindarului.
Un

luy

mare

departe

și cu multă

una în uliţă Bo_
Cişmigii,

este

în-

sărcinat cu supraveghiarea curgere; și scurgeri apelor. Sunt
și alţii
cişmigii, Și sunt și paznici ax Cişmelelor4). May toță
staii în ma-

halaua Stejarului, unde în timpul lui Brâncovânu
se afla Şipotul
Vântânelor 5).
|
Domnia, adică Beii fanarioți al secolului XV
III-lea, și-aii adus

apă de fântână pentru băut în fâle șu'n sacale, unii
dela Pantelimon,
alții de la Filaret.
|
De cișmele se folosiaii âns& mult Bucurescenii.
De aceia, pentru

folosul obștei, după ' Alexandru-Vodă Ipsilante,
Mihar-Vodă Şuţu,
prin cartea sa din 3 Novembre 1184, întăresc
esi completă hotăzîrile lui Ipsilante5). Mar târdiii, Nicolae-Vodă
Mavrogheni dă,

pentru întreţinerea cişmelelor cu apă de
la Creţulescx,
și Giulesci, veniturile

lui, mai adăugind
cîşmelelor.

vândlării oeritului,

dijmărituluy

Crevedia

ȘI vinăriciu-

și 15 scutelnici. El numia, acâsta, facevea
casei
Si

DON
1) Șincai: Cronica, anul 1696.
2) Vedi şi cap. Podul Aogoşăiei,
3)

V. A. Urechiă:

la 1777 pentru
Ion pizwy,

slava

unde so

Istor. Românilor,

cișmelelor

dai amănuntele

I., pag. 120. Cf.eu

făcute

de
|

ce nu: se găsesc aci:

poesiile făcute de Niculae Vellara
Alexandru-Vodă Ipsilanti „ în Soo tapbp
wv

4) V. A. Urechii: Istor. Românilor, II,
pag. 503.
5) Arhive: Act răsleţ al Mănăstirei Cotrocenilor.

6) V. A. Urechiă: Zstor. Românilor, II, pag.
503,
7)

Vedi

„cap. Podul Aogoşâiel, precum și Rev.

Istor. a Arhivelor Rom.,

I, pag. 8.
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Uliţele din Târgul-din-Năuntru şi Podul Mogoş6iel aii cişmele,
pe car! le folosesc cu multă plăcere. Bucurescenii de prin alte
mahalale rîvnese la dânșii, și după multe stăruinţe, cel din Batiștea,
cel din Năzvan, și cel de la Biserica cu Sfinţii vor ave cișmele»).
R6ua scurgere a apelor dă nascere la multe procese în fața
Divanului. Se fac așa numite lagumuri s6i case de ape, de unde
apoi pe sub podurile de lemn ale ulițelor, prin șanțul de la
midloc, li se dă drumul s& curgă de vale la Dâmboviţă2).
Lucr6ză, la curgerea și scurgerea apelor, la facerea și curățirea,
șanţurilor vinovaţi, adică puşcăriaşii3, sub direoţiunea cişmigiilor și
suilgiilor, car se pricep să măs6re cantitatea de apă ce se consumă
în Bucuresci, precum și mesurile de apă cu care se va inavuţi orașul
dâcă, pe lângă apele de la Creţulesci și de la Giulesci, se vor
mal aduce și apele de la Crevedia”).
E
Pe la 1789, eraii în Bucuresci 17 fântâni cu apă bună de
băut și se aflaii unele pe uliţă, altele prin curţile boierilor celor
cu v6dăs).
|
Din când în când se mai descopere și câte o cișmea nouă,
adică un izvor de apă bună de băut. Așa, bunidră, în timpul
epidemiei de la, 1796, Curtea lui Moruzzi retrăgându-se la Cotroceni,
Beizadelele Dumitru, Nicolae şi Gheorghe, feciorii Beiului, făceaii
- plimbăuă prin pădurea Mănăstirel. Intruă gi, eX găsiră uă cișmea
cu apă f6rte bună. Domnul se bucură î6rte, dede un hrisov .ca,
să nemurâscă acest noroc al luminatelor Beizadele și porunci să
fii numit acel izvor Cişmeaua Beizadelelor5. Cu timpul acest izvor
deveni un loc de petrecere pentru Bucuresceni?).
Apele Dâmboviţei, apele cișmelelor,
ale gârlițelor, ale lacu-

rilor, ale puţurilor și ale fântânelor, pe lângă cari se mai adăugiaii
și apele ploilor, făcuseră âncă de la 'nceputul secolului XVIII-lea
pe Domni să se îngrijscă cât mail de aprope de hidraulica, Bucurescilor.
a
De când populaţiunea oraşului se'mulţise și pe cât posibil

1) V. A. Urechiă: Istor. Român, IV, pag. 368,
2) V. A; Urechiă: Ibidem, cf. şi tradiţiunea orală în privinţa lagumurilor.
3) V. A. Urechiă: Ibidem, V, pag. 393.
4) V. A. Urechiă: Ibidem, V, pag. 400.
5) Vedi cap. Podul Jogoşăiel şi scrierea lui Nicolae Lazăr: Ilegrypezn sis Bheyius,
”
la Bucuresci, la tipografia de la Isvorul-Tămăduirei, la 1789.
6) V. A. Urechiă: Ibidem, V, pag. 405..

- 7) Vedi: capitolul Vicţa Bucurescenilor pene la 18900.

tipărită
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într'un oraș deschis ca Bucurescil, bunul trar crescuse, cestiunea
curgerel și scurgerel apelor era una din cele de căpeteniă.
Penti-u intreţinerea canalelor de sub podâla podului Mogoşsiei,
podului Târg ulul-de-A far: ă, Podului Calicilor, podului Beilicului, —
în care canal se vărsaii t6te apele de scurgere ale uliţelor
și uliciârelor bucurescene, pentru nivelare, cotire, aducere, curăţire
,
era un corp întreg de slujitor, anume Podarii.
Organisaţi aprâpe milităresce, comandaţi de marele Cişmigiăi
,
care depindea de Spătar și de Agă, Podasii, îmbrăcaţi
într'un fel
de capâte galbene şi cu topâre în mâini, și-aveaii
locul hotărit
în tâte alaiurile domnesc. Podarii și Cișmigir; S6u
suilgii, ţineaii
Dâmboviţa în feă, atât cât rîul iubit al Bucurescenil
oz voia să
fiă ţinut în frîăv
Astădi, în timpul tuturor . libertăţilor, Dâmbov
iţa, apa, cea,
dulce a orașului lui Bucur, e înfrânată şi înlănțu
ită în canalul ce
i s'a făcut. Cu tote furiele ei de apă carpati
nă, Dâmboviţa nu se
mail revârsă can timpurile străvechi ale Bucure
scilor, când “colina,
lui Radu-Vodă părea uă insulă în midllocul
unei mări întinse de
apă şi când Vlad-Vodă din 1532, se'neca
înt'ânsa2).
Altă dată Dâmboviţa și-a schimbat matea,
după plăcere; de
aci'mainte

va remâne

ait așeţlat-o. Apele
putere divină.

1) Zrompeta

Carpaţilor,

acolo unde sciința și interesul Bucurescilor

ca și pământul

n-rul din

2) Mag. Istoric, 1, pag. 167,

1 Marte

caută să se supună

1865,

Sciinţei,—
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56730. — Istoria Bucurescilor,

40

A

nainte de 1780, când Sulzer făcu, pentru lucrarea sa
Geschichte des transalpinischen Daciens, planul orașului Bucurescă, noi nu scim să fi esistat vrun alt plan al Bucu- |

rescilor.
Lămuririle ce ni sunt date în actele de proprietate ale mănăstirilor, sâi ale boierilor, sâii ale neguțătorilor, sunt atât de.
vagi și de încurcate încât, cu schimbările estraordinare ce aii suferit Bucurescil în fiăcare jumătate de secol, e cu neputinţă a se
schița măcar un plan al orașului și a hotărî pe dânsul întinderea mahalalelor. In secolul XVI, la cumpărătârea unui loc, vân- .
dlătorul qicea, — dâcă dicea și acestea!
— că locul ce vinde e, buniGră, „spre s6re-răsare de Pușcăriă, alături cu Gherghina Județul“. — Altă dată, nu spunea nici atât, ci se mulțămia, aducând
mărturia Judeţului, a celor 12 pârgari, a preoților și a bătrânilor
orașului, să spună că a vândut zn loc de casă, aici în Bucuresci.
Chiar "n hrisâvele domnesci, arătările de întindere și posițiune ale locurilor nu sunt mai lămurite. La 8 Februariii 1696,

Constantin-Vodă Brâncovânu,
„nic și moștenitorilor

dând lui Alexandru biv-vel Postel-.

lui, un loc, ne spune

că este „în mahalaua

1) Podobă din Pravile Inperătescă, tipărită la Iaşi, 1640.
— Veqi Bibliografia
şi Hodoș, pag. 156.
,

d-lor Bianu

816

„Oltenilor,

pe lângă locul lui Radu

Tabacul,

în lung,

spre

bise-

„Trică, stânjeni 29 și în lat, din locul Radului Tabacului, pe lângă
„uliţă în sus, până în cea-l-altă uliţă ce merge spre, biserica Ta„bacilor, stânjeni 22, și de acolo se alătură cu ulița care merge

„la băcăniă până în gardul lui Iane Copilul, fratele LuY Nicolae,
„stânjeni 30, și de acolo, în curmediș, până în gardul Stroiescupu“.
.
|
|
Acest loc, care e domnesc, este dat lui Alexandru biv-vel
Postelnic, fiul Ghiormei Banul din secolul XVII, cu indicaţiuni |
cari, pentru 1696, eraii p6te suficiente. Cum putem ânsă noi astădi s6 ne îndreptăm după ele, când focurile, cutremurile, dări-

mările și timpul de tâte mâncător
locul lui Radu

Tabacul,

ati schimbat

și băcănia,

și gardul

și preschimbat și
lui

Iane

Copilul?

De altmintrelă, Bucurescii secolului XVI și chiar Bucurescil
secolului XVII nefiind întinși și masi, lesne se puteaii găsi
6me-

nil după

biserică,

după

casele boierilor,

după

câte un.

pom mare.

bătrân s6ii după câte ui cârciumă vestită, Impărțirea
capitalei a
început în secolul XVIII când mulțimea străinilor, întinderea
din

ce în ce mai

mare

pertractaii acum
orașul

a radei

orașului

și numărul

150 de ani în Bucuresci,

afacerilor ce se

ati cerut

imperios

ca

să fiă împărțit în porţiuni mai mari Și 'n porţiuni
mal mici.

|
D. de Bauer ne spune? că 'n vremea lui Alexandru
- Vodă
Ipsilante, Buccorest, cum. dice el, era 'mpărţit în
67 de mahalale.
Acâstă împărţire, care, judecând după laudele
engomiastice ale

lui Manasse Eliade,

ma

Alexandru-Vodă Ipsilante a făcut-o pentru pri-

Oră3, a rămas multă vreme

și a făcut multă, înlesnire Bucu-

rescenilor, — ceea ce face pe panegiristul
Domnului să propună
ca Bucurescil să se numâscă de atunci nainte
Alerandropole.
Or-cum ar fi, după Bauer, Bucurescil aveaii
67 de mahalale,
28 de mănăstiri, 31 de biserici de piâtră,
20 de lemn, 10 paraclisuri, un palat domnesc, uă șc6lă publică
2, 85 de case mari de
boieri și șâpte pentrepâts“, adică hanuri zidite
în pitră.
|

Dup& catagrafia 5) făcută

pag.

la 1198,

Buocurescii

erai

împărțiți

1) Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag.
162—163. — Ce, Codrescu: Uricariul, tom.
XVI,
39—41.
2) IMemoires historiques et geographiques
sur la Valachie (Licipzig et Francfort, 1778),
pag. 151.
3) In Ados îTawptasstad

s, pag. 65 —66, ediţ. citată la cap. Biseri

cele Bucurescene,
4 D. de Bauer se înşâlă, credând cf
numai şedla de la Situl Sava era
'n Bucuresei.
Când serie el, mai funeţioneză şedlel
e de la Colțea, Sftul Gheorghe-Vechiu
, Udricani, Slavropoleos, ctc., cote.
5) Academia: Mss.
cu N-rul 32, Catagrafia politiei Bucurescilor
ce s'aă făcut la 1798.

|

mai ântâiii în cinci plăși: plasa Târgalai, plasa Gorganulai 1,
Brosceni, plasa Târgului-de- Afară, plasa Podului JMogoşoiei.

Plasa Târgului
case;

plasa

avea

Broscenilor,

1482;

Podului Mogoșdiei, 1092. Se
179S, după acâstă catagrafiă
Cele ce ni se spunea de
sic?) pentru secolul XVII nu

plasa Târgului-de-Afară, 608; plasa

afla,
care
Paul
eraii

prin urmare, în Bucuresci, la
pare a fi oficială, 6006 de case.
din Aleppo şi de călătorul Bakde cât aproximaţiuni forte largi.

SCHIŢA PLARVIVI

BVCVRESCILOR
PI. SALTEA.

plasa

1682 de case; plasa Gorganului, 11142 de
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altmintrelă, să nu uităm

pe la 1775

nici uă dată incendiele, focurile cele

cumplite car, într'uă li s6ii într'uă n6pte, preschimbaii mahalalele de nu le mai cunosceajl.
„_
Aceste cincă plăși, cu 6006 de case, coprindeaii tocmai G7 de
mahalale, câte a numărat d. de Bauer în Jlemoriele mal sus citate.
Eraii 26 de mahalale în pl. Târgului, 14 în pl. Gorganului, 18 în
pl. Broscenilor, 18 în pl. Targulur-de- Afară și 15 în pl. Podului
Mogoșdiei.
1) Unele

documente

spun

(organ;

altele,

2) Veqi cap. Bucurescit de la 1600—1700.

Gorgan.
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Curios!

Intr'un

document

de la 1795

ni se

spune

că

sunt

92 de mahalale și, la Academiă, întrun manuscript din anul
1821 Ghenarie, ni se afirmă?) că sunt 82 de mahalale.
Nol le enumărăm aci după catagrafia din 1798 mai sus po-

menită, și vom pune în parentesă, lângă
numele fie-cărei mahalale, numărul de case
ce se aflaii într'ânsa acum 101 an].
„Plasa Tărgului: Situl Nicolae din Şelazr

(110); Situl Gheorghe-Noii (209); Sftul
Gheorghe-Vechiii (335); Stelea (88); Hanul
Sftului Gheorghe-Noii (64); Hanul Colţei

(19); Hanul Şerban-Vodă (19); Hanul Stavropoleos (28); Hanul Grecilor (33); Hanul

„Situl I6n-cel-Mare
chiăi

(12); Hanul

(24);

Sftul

Zlătarilor

Spiridon-Ve-

(16);

mahalaua

Zlătarilor (2); Bălăcânul (130); Hanul Con“stantin-Vodă (82); Scaunele (89); Scaunele

Alexanăru-Vodă Ipsilante.
|

Pescarilor (56); Sftul I6n-Noii (76); Colțea (104); Răzvan
(94);
Biserica Dmnei (40); Scorţarul (44); Popa Hierea-Sibilele
(35);
Schinderul2) (30); Hanul Filipeseului (12); Hanul lui Zamfir
(19).
In tot, pentru plasa Târgului, mahalale 26, i€r case 1682.
Plasa Gorganului: Mihai-Vodă (106); Gorganul (116) ;, Podul-de-

Pământ

(73); Sftul Elefterie (79); Biserica, Albă

Spirea 'n del (108); Popa Radu
Moldovenii” (12); Brezoianul

ot Schitul (102) ;

(165) ; Isvorul (95); Stejarul (43);
(25); . Creţulescu (26); Fântâna-

„Boului (86); Schitul Măgurânului (42); indescifrabil (58).
—In tot
pentru plasa Gorganului, mahalale 14, iâr case 1149.
Plasa Broscenilor: Staicul

(96);

Apostol

(99);

Cărămidary (100);

Foișorul (120); Brosceni (96); Spiridon-Noii (39);
Vlădica (114);
Popescul (155); Sfta Eoaterina, (93), Radu-Vodă
(25); Slobozia

(89), Bărbătescu (85); Sârbii (78); Dobrotâsa, (102); Flămânda
(59);
Arhimandritul

(59); Golescul (86); Domnița Bălașa din Prund
(53).—-In tot, pentru plasa Broscenilor, mahalale
18, Ir case
1482,
„ Plasa Târgului-de- Afară :. Oltenii (56); Udri
canul (52); Mântulesa
1) V. A. Urechiă: Acte şi Documente, pag. 747,

2) Academia:

Mss.

cu Norul

247,

3) Nu sciti co mahala este acâsta.
4) Adică

mahalaua

din

prejurul lui Sftul Tonică-Moldoveni

din spatele Palatului Regal.
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(28);
(3);
Sfta
(6);
plasa

Popa S6re (64); Panteleimon (72); Iancul (62); Negustorii
Radul
(78); Târgul-de-A tară (25); Vergul (26); Olărir (64);
Vineri (42); Lipscani (49); Delea-Nouă (74); Delea-Vechiă
Popa-Nan (90); Hagiul (57); Lucaci (62).—In tot, pentru
Târgului-de-Afară, mahalale 18, iâr case 608.
E
Plasa Podului Mogoşoiei: Dichiul (32); Oţetarii (52); Popa-Radu
(72); Caimata (24); Biserica Dintr'uă Di (23); Biserica Enii (24);
Botenul (39); Batiştea (53); indescifrabil (78); Popa Cozma (121);
Precupeţir-Vechi (105); PrecupeţiI-Nor (42); Popa-Petre (59); Silivestru (96); Popa Dârvași (76); Popa Ivașcu (82). — In tot, pentru
„plasa Podului Mogoşiei, mahalale 16, ier case 1092.
Sub mahalale” pe cari acâstă catagrafiă a politiei Bucurescilor le trece cu vederea și pe cari le cunâscem dintr'alte 'documente?), bunidră, mahalaua Tabacilor, mahalaua . Vişinei, cunos"cută la. 1795 și mal nainte; mal sunt apoi citate înt'alte documente mahalaua Sftului Ilie din Brosceni, mahalaua Ceuş David 2,
Popa Rusu, ete. ete. Alte mahalale dispar, cum fu mahalaua
Livedea, Gospod care face loc mahalalei Domnița Bălașa din
.Prund.

Erati acum 50—60 de ant trei-spre-dece bariere prin cari
se intra, n oraș. Aceste bariere erati: Bărbătescu, Dealul-Spirei,
Dudeseii, Calicii, Cărămidarii, Târgul-de-Afară, lancul, Mogoş6iei,
Nouă, Podul-de-Pimânt, Târgovişte, Vergul, Herăstrăii. Afară de
Bariera-Nouă, e mal mult de cât posibil ca cele-alte dout&-spredece "bariere să se fi aflat în ființă Și 'n Bucurescil secolului

XVIII:).
In tâte aceste plăși și mahalale, mari proprietazi erati pisericele și mănăstirile, după cum vom ved6 la înșirarea amănuntelor istorice ce posedem despre unele dintwaceste mahalale.
Locuri întinse fârte acoperiaii mahalale; pe dânsele, cu voiă
și fără volă, Gmeni, mai săraci sâii mal ajunși, începeaii să facă

bordere, căsei6re aprâpe una cu pământul sâii căsuțe ceva

may

răsărite, der cari, vâra, se perdeaii adesea în înălțimea buruenilor,
a nalbel și a, auicutel cari. cresceaii năpraznice pe maidanele Bucurescilor.
1) pote mahalaua Ceuş- Radu. Vedi cap. Bisericele,
2) Academia: Condica de pricini şi Condica de despățiri a Mitropoliai, de la 1780 încâce.
3) Pe la Icâna.

4)

Academia: Mss, cu N-rul 247.

5) Planul inginerului Borroezin,

din anul

1832,
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Egumenii mănăstirilor proprietare tăceaii chitic,
până. când :
vedeaii că maidanul a fost mar tot acoperit, cu clădi
ri și că s'a

încheiat printre bordeie și căsci6re și un
fel de uliţă. Atunci,
de grabă, jalbă la Domniă, amenințări de
dărîmare, judecată, până

când locuitorii căscidrelor se recunosceati

embaticari ar Sftex Mă-

năstiri pentru -sume cazi, adi, par minime,
der
„Naii mult cu scumpetea banilor.

cani atunci insem-

II
l.

ahalaua Aga Niţă. — S'a numit astfel
cel puţin de
la 1645, când Aga Niţă a zidit bise
rica Sftey
Vineri», și a păstrat acest nume
până după
17492), când, pâte, a fost înlocuit
cu numele bisericei și i s'a dis
mahalaua Sftei Vineri, Printw'ânsa
trecea în secolul AVI, drumul
cel mare care ducea la Si, Vec
hile locuinţe ale boierilor Năstureli din Herăsci erai aci lângă
biserică. In secolul AVII, mănăstirea lui Pană Vistierul, adi
Sfta Ecaterina, a avut proprietăţi

pe aci, în actuala

stradă Lazăr,

şi le-a, vân

dut luk Assan Slugerul
după 1700. Fiir acestuia, Iordake
Micșunescul și Constantin Postelnicul Assan vând uă parte
din loc Mitropolitului Ștefan la,
10
Decembre, 17353). Via, domnâs
că se afla în apropiere, spre
Apus.
La 1695, Brâncovânu dă lut lane
Chiureibaşa, loc de casă, orădină, ziă, și un loe sterp 'în
mahalaua, Aga Niţă4). Spre
nord, mahalaua, Aga Niţă se 'nvecina
cu Stelea și cu viele Stelei,
Mănăstirea Radu-Vodă avea locuri
pe aci. Lângă ele, după ce Pesc
ăria
se mutase din scaunele Pesc
ilor de lângă Bucurescidra,
se adunai carele cu pesce. Alături,
sta unul din boierir diplomaţ
i ar
Brâncovânului, Dumitrașcu
Postelnicul Caramalâii 5).
2. Mahalaua Anti
— Inai
m,
nte de zidirea bisericer Tut
uror Sfinților de către Mitropolitul Anti
m,” acâstă mahala purta din
secolul. XVII numele de mahala
ua
Popei

1)

Vedi

lu; Ivaşeu5.

Se

"ntindea

la

cap. Bisericele,

2) Arhive: Condica No. 5
a Mitropoliei: Locurile din
Bucuresci. Act din 10 Mai,
3) Arhive: Ibidem.
1749.

piel

:
4) Arhive: Condica Brân
coventscă, pag. 75.
5) Arhive: M-tirea Radu
-Vodă, pach. 23, act.
40.
6) Arhive: Episcopia Arge
şului, pach, 48, act.
1G şi 24.
Buzăului, pag. 525.
!

— Of, Condica No.
|
-

:
3 a Episca-
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vale, spre sud, până în Podul Calicilor și merg
ea la Apus până
în delul vielor din Lupeser. Boierir Rudeny aveait
pe aci întinse
locuri âncă din secolul XVII; tot așa și boierii Meriș
ani cari aveati
în mahalaua Popei lui Ivașcu și uă biserică de lemn,
ridicată de
Staicu Paharnicul Merișanul»). Milescil, Brăiloiy, Dudes
cir erati
locuitori în mahalaua Antimului. Rudenir aii contribu
itla îmulțirea locuitorilor ef, vândlnd din „curţile“ lor, locur
i mici pe la
neguțătorI2. Mitropolia, Mănăstirea Mihat-Vodă erati
proprietari
mari prin mahalaua Antim sii a Popel lul Ivașc
u.
3. Mahalaua Arhimandritul. — In vechime, pe la 1615,
purta numele de Mahalaua Mănăstirer Târnovuluy, pe la Podul
Cilibiulur;
unde avu casă, după 1630, Elena, fiica lui Radu-Vod
ă Şerban,
măritată după Constantin Postelnicul Cantacuzino ; într'
acâstă mahala a fost l&gănul Cantacuzineseilor munteni). I se
mal dicea
și mahalaua „Sfinţilor Apostoli“, după hramul bisericer
; eoumenul de aci era arhimandrit, de unde numele mahalalel.
Era, una
din mahalalele bucurescene, care, împreună cu Izvor
ul, se făcea
îndată uă mare de apă, când Dâmboviţa venia turbată
şi încca
malul drept până 'n dâlul Cotrocenilor și al Lupesciloro).
4. Mahalaua Biserica Albă. — I se mar dicea „în Postăvari,
pentru că prin locurile dintr'ânsa 'se spălaii postavurile; e
citată
în condicele Arhivelor5) şi se numesce astfel după biser
ica sa,

metoh al Mănăstirei Mihay-Vodiă.

5. Mahalaua Batişte.
— E numită ast-fel după biserica, Batiștea,
care și ea este numită după faimosul Constantin Baptista5), boier
ul
„cu mare vâqli și „mal ales iubit Domniei mele“, la curtea
lui
Radu-Vodă Mihnea și fiului acestuia Alexandru Coconul;
— boYevul căruia: Radu-Vodă Mihnea, îi dă, la 14 May 1622, moșia
Frăsinetul din Ilfov cu satul domnese F'răsinetul, pe care'l scute
sce
„de bir, de găletă de fîn, de dijmărit, de stupi, de gosti
nărit
„de oi şi de rimători, de cal domnesc, de 6iă s6că, de miere
, de
„cal de olac, de slujbele domnesei, și de tâte dăjdiele și mâncă
„turile ce Ies peste an 'n Țâra, Domnie mele ne.
|
Berindei spune că Baptista V elleli, căruia hrisovul
îi dă
1) Vedi

cap. Bisericele,

2) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei, Locurile din Bucurescă, pag.
257,

3)
4)
5)
6)
7)

Vedi cap. Podul Mogoşdiel.
Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei, Judeţul Ilfov.
Arhive: Ibidem.
”
Ast-fel accentusză documentul.
Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei Jud, Iifou.— Cf. şi
Rec. Ist. a Arh, Rom., L, pag. 15.

56730.— fitoria Bucureseilor.

.

.

„dl
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numele

de Constantin

Baptista,

era un prietin

al lui Radu-Vodă

Mihnea, cu care își petrecuse copilăria și tinerețele la mănăstirea
Ivivuluy, în.muntele Athos, unde Radu fusese trămis de mama
sa, ca, prin rugăciuni, să ispăşescă acolo păcatele turcirei tatălui

stii. Berindeiii ar fi trebuit să adauge

că un frate

mal mare

al

lui Radu se turcise împreună cu tatăl săi; că mama lui Radu
era, celebra Dâmna Nâga, și că Radu, după ce a stat câtă-va
vreme la M-tirea Ivirului din Muntele Athos, a fost trămis de
călugării de acolo la Veneţia și la Padova, ca să 'nveţe carte

înaltă. Aci e mal

probabil

că

a făcut

cunoscință cu Constantin

Baptista Velleli, și l'a adus în ţeră când sa făcut Domn”).
Constantin Baptista, spune tradiţiunea pe care, din nenorcire,

nică un document nu o coroboră, a făcut într'acestă mahala nesce
case cu adevărat; domnesci,. și uă grădină care a rămas de pomină

în

memoria

Bucurescenilor.

eraii spre Mănăstirea Radu-Vodă.
Constantin

Alții

Nu

afirmă

cun6scem

că

aceste

partea ce a luaţ

Baptista, Velleli la zidirea Bisericei din Batiște,

dită la 1764 de vătaful Mancii.

case
reclă-

|

6. Mahalaua Bărbătescul, —E numită ast-fel după locurile ce
aveaii pe aci boierii din Bărbătesci, despre car am vorbit la
biserica Bărbătescu2), schit al Mitropoliei în secolul trecut. S5

adaugem

numai

era, la 1182 unul

că Vel

Ceaușul

din jurisconsulţii

de Aprodi,
cu velă

Mihai

Bărbătescu,

în departamentul

de

șâpte al lui Mihar-Vodă Şuţu2).
7. Mahalaua Botsnului. — E numită ast-fel după familia Botenilor,
al căror nume apare în documentele Arhivelor încă din timpul

lui Matei Bassarab. Alături de acâstă mahala erai la 1688 livedea
Văcărescilor. și locul Văcărescului4), și locul lui Mileo Logofătul.

Mănăstirea Mărcuţa este proprietară pe diferite locui din mahalaua.
" Botenului5. O mai cunscem în 1741, penţru că popa Herea, din
mahalaua Botenului a făcut să se cutremure din adâncuri religiosi-

tatea Bucurescenilor printruă faptă ne mal audită: a spart Biserica
Bradu-Botânul și a furat potirul pe care, când era săl prindă,
la aruncat întruă plimbătore, unde s'a găsit. Popa: Herea a fost

caterisit şi alurisit,
1)
2)
3)
4)

și

sa

vorbit

ani

de-alungul

de

nelepiuirea

dlag. Istor., I, pag. 221 şi 281. — Cf. şi Rev. Isi. a Arhivelor Rom., II, pag. 4.
Vedi cap. Bisericele.
V. A. Urechiă: Acte şi Documente, I, pag. 332.
Pe atunci trăiaii doi Vâcăresel: Ienake şi I6n. Care din doi locuia aci, nuseinm.

5) Arhive: Condica

No. 5 a Mitropoliei, Docurile din Bucuresci.

din mahalaua, Botenului». Acestă mahala a
mahalana, Braqii. In uliţa co pogoria la vale
se afla, la 1784, și de may "nainte, din vremea
Ipsilanie, îngrijitorul cișmelelor bucurescene,
adică marele cişmegiii2).
|

ma! fost numită și
în mahalaua Braqlii,
lui Alexandru-Vodă
Dumitru Suilgi-Başa,

”

-S. Mahalaua Brezoianulul
— Până
. la 17013, acâstă mahala purta

numele după biserica lui Popa Stoica, și se dicea, ca și mahalaua popel lui Istratie sâii popel lui Ivașcu, mahalaua popei lui
Stoica. Când Brâncovânu dede în anul may sus citat; loc domnese
de casă lui Pătrașcu Brezoianu în vale de Teatrul Naţional, la

drâpta,

pe

dâlurile

lacului,

și

când,

după

Pătraşcu

Brezoianu,

mal locuiră aci, ocupând boierii însemnate sub Domni! fanarioți,
boieri! Herea, Brezoianu, Constantin Armașul Brezoianu, celebru
prin resunătorul săi divorţ cu Marica Filipesea, mahalaua luă
numele de mahalaua Brezoianului, iâr Popa Stoica rămase ca uă
slabă amintire care, may apoi, dispăru cu totul din memoria Bucurescenilor. De la 1741, mahalaua este cunoscută de locuitorii Ca-

pitalei sub numele de mahalaua Brezoianului 4. Pe locul domnesc.
de aci erati căscidre pe cari Brezoienil le dărîmară, ca să clădâscă el.
9. Mahalaua Cărămidarilor.
— E pomenită la Iuniii 1668, când cu
procesul cel mare al Mitropoliei cu Egumenul de la mănăstirea
lui Pană Vistierul. Dacă pe atunci era pe acolo mahala, noi nu
cutezăm

st afirmăm

lucrul.

In ori-ce

cas,

acolo

se

făceaii

cără-

miţlile necesare caselor bucurescene îu timpul lui Radu-Vodă
Leon. O găsim ca mahala la 1793, și e cunoscută Bucurescenilor
prin frumbsa grădină ce avea acolo, pe apa Dâmboviţei, Nicolae
vel Vistierul Brâncovânu, grădină cumpărată de la Scarlat Vor-

nicul Grecânu 5).

|

|

|

10. Mahalaua Colţei.—E numită astfel din secolul XVII9. Numele îl apare din vremea lui Duca-Vodă (1674—1679)7. Eraii
„printr'6nsa prăvălii destule âncă din 1698, mai cu s6mă pe ulița
care mergea la Scaune. In apropiere se afla și Sărăria Domnescă?).
1) Arhive: Condica No. XIII, pag. 142.
2) V. A. Urechiă: Istoria Românilor, II, pag. 503.
3) Arhive: Condica Brâncoventscă, pag. 097.

4) Arhive; Condica No. XUI a Mitropoliei, pag. 221.
5) V. A. Urechiă: Acte şi Documente,

6) Vei

cap. Bisericele,

pag. 514,

|

7) Arhive: Condica Brâncoventscă, pag. 430.
.
.
8) Arhive: Condica X a Mitropoliei, Oltul,
— La 1792, Safta Dudesea dă Mitropoliei
moșie şi un loc din Bucuresci, la Sărăriă,pe moşia Bârsesci a Mitropoliei.

uă

324.

In mahalaua
din

Colţei este Uliţa Mare,

orași. Tot aci, din

capătul

una din cele mai comereiale

despre

pe

iii

răsărit al mahalaley,

tu

plecă

ji,

“Turnul şi Spitalul Colţei.

drumul cel vechii al Târgoviștei, care apuc
ă apoi spre mahalaua
Săpunarilor.
|
Si
„11. Mahalaua Delea-Nouă. — La 1793, în Cond
ica de judecăţi a
Mitropoliei se pomenesce de mahalaua,
Delea-Nouă, unde stă.

N
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"<A

Constantin Postăvarul 5. Prin urmare, maha
laua Delea- Vechiă era
âncă de mal 'nainte formată.
|
12. Mahalaua Dudesculu— i,
La finea secolului XVII, Brâncovenu
dă din locul domnesc, ce avea la drâpta
Podulut. Calicilor, spre

,

Marea

Băntsă Joița Văcărâsca,

născută Dudâsei 2),

Livedea Gospod, loc de case boierilor Dudescr și boierilor
Brăilol. Bogăția Dudescilor în secolul XVIII, cu tâtă sfănţudla
Fana1) Academia ; Condica de judecăţi a Mitropoliei.
2) Inceputul secolului nostr
— Colecţ.
u,
D-lui Gr, Em.

Grădiştenu.
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rioţilor, era de pomină. Casele și curtea, lor erati citate ca, cele
mal mart ale Bucurescilor. Ga: idina Dudescului, în timpul luă
Nicolae-Vodă Mavrogheni, era întocmită şi desinată ca un pare

engles, după

cum

afirmă călăt6rea Lady Craven). Dudescele, boi-

erGice mal, purtaii cele mai frumâse giuvaericale și, chiar în
toiul fanariotismului, veniaii la Curte îmbrăcate în vechiul COstum al jupâniţelor române din vremile de demult. Era un lac în
mahalaua Dudescilor. Nu scim dâcă nu se afla chiar în grădina
Dudescilor. Pârta cea mare de la casa Dudeseilor era monumentală,
şi avea balcon de privire - de- asupra, — de aci pte poesia po-

porană :
Ienăchiță Văcărescu
Şâde

'n pârtă la Dudescu,

Cu binișui de atlaz;
Mbre Dâmna

Pe lângă locul Dudescilor

de necaz!2)

era,

la

1721,

uă uliţă

numită a

Liptăreselor 3).

13. Mahalaua Bălăcânului.— Mar e numită în. secolul

XVII, ma»

halaua, Bisericei de Jurămint?, i€r în secolul XVIII, mahalaua Sftuluă Dumitru. Se pote considera, împreună cu mahalaua Sftului
Gheorghe-Vechii, câ cea mai vechiă mahala a Bucurescilor. Poesia
poporană ne spune că Domnul. care a descălicat Bucurescil5),
se sfătuia cu un Bălăcen, unul din descendinţii pâte al faimosului vitez, Balacilo, Kinezul
unde să facă Bucurescit,

Bassarab

din Teleorman

de

la 12836,

Și Bălăcânu dicea
Să 71 facă la Bălaci,

Că sunt ziduri începute,
Măre! Și neisprăvite,
şi că biserica

de -la Biilaot este făcută

Bucurescilor. După ce Domnul,
Bucurescil lângă Dâmboviţa,
1)
2)
3)
4)
5)

cu uă sută de any înaintea

prieten

al.Bălăcenului,

Din Istoria Fanarioţilor, studiul Macrogheni şi Lady Craven,
Vedi cap. Vicţă Bucurescenilor pân€ la 1800.
„Arhice: tondica No. 5 a Mitropoliei, Locurile din Ducurescă,
„rhice: Ibidem, act. din 1687,
Vedi cap. Bucurescil până la 1500.

6) Hasdoti: Radu-Negru, pag. OXLVIII.

act din

10

a făcut

Aprile, ipor,
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Că e apă de spălat

Și câmp mare de-alergat,

de sigur, el a. dat Bălăcenilor, lângă palatul săi, adică lânegă ce| tățuia Curţer Domnesci, un loc întins, pe care Bălăcânu şi-a făcut casă mare și mărită, şi biserică Irum6să,
ca pe acele
vremuri.

Cel d'ântâiti Bălăcân „— Constantin; ca cel mal
mul lor, —pe care Tarstă genealogia, bălăcensscă,
oștilor lui Mircea-Vodă la 1387 și este pâte unul
strănepoții lui Balacilo, cel cu capial negru, care

mulți din neaeste căpitan al
din nepoții sâti
a făcut minuni

de vitejie în Serbia, trimis acolo de Barbat Bassarabă.

Toţi aii fost, spune Cronicarul, nebuni de viteji. In secolul
AVII, Badea Vornicul Bălăcânu, a fost făcut conte de Leopold
al Austriel. Etă de ce credem că, odatăcu descălicarea: Bucurescilor, s'a vorbit de ulița Bălăeânuluy, de biserica Bălăcânului și
mal târgdii, de mahalaua Bălăcânului s6ii a Bălăcenilor.

Numele

mahalaler

Bălăcenului

dispare treptat

sub

Brânco-

venu, dușman al Bălăcenilor, din causa, dilelor amare ce-i făcu
Constantin-Aga Bălăcenu, ginerile lui Şerban-Vodă Cantacuzino.

Casele Bălăcenilor sunt dărîmate unele, ale lui Constantin Bălăcenu, de Brâncovânu, ir altele, ale lui Barbu Bălăcânu, ceva,
mal târdiui, de Nicolae Mavrocordat. Se clădesc pe locurile cele
întinse ale Bălăcenilor, Hanul Constantin-Vodă în fața, Podului

Mogoșiei,

și biserica Stavropoleos, lângă biserica Ghiormer Ba-

nul lângă
“Domnesel.
In

ulița

secolul

care

XVII,

duce
uliţa

de vale,
și mahalaua

la

Porta-de-Sus
Bălăcenilor

a

Curţei

ai fost

cu

“adevărat boierescl. Inte ânsele locuiait Băliicenil, Fărcășenii, Câmpinenii, Brezoienil,: Ciorogârlenii, - Conţescii, Leca Măgurânul,
Grecenil, Cămărașul Assan și fratele săi Ienalke; mal târdiii Dudescil, Drăgănescil și Oreţulesciy ait pe aci proprietăţi întinse.
Aliturt, la câţi-va pași, de mahalaua Bălăcenilor, Șerban-Vodă
Cantacuzino făcu biserica «le lemn a Măgurenului, în mahalaua

Scorţarului și locuesc acolo Cantacuzinesciy, Văcărescil, Florescil,
Bărbătescil. Tot în mahalaua acâsta, mal spre Curtea Domnâscă,
locuesc în secolul XVII mari! neguţători al Bucurescilor: Manu,

neguțătorul cel bătrân, Panait, neguțătorul cel bătrân, și celebrul
furnisor al Curţei lui Brâncovânu, Dumitru Nona ot Brașov, pe
care

Domnul

îl

numesce

„prietinul iubit al Domnie

Mele“.—
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Multe din fetele acestor bogaţi neguţătoră ai luat de bărbaţi feciorI de boieri!).
|
|
Secolul XVIII numesce mahalaua Bălăcenilor cu numele bi-

sericel, mal cu sâmă de când biserica fu reparată2. La 1718,
când tote mahalalele fură bântuite de ciumă, mahalaua Bălăcenuluy
îu cea mal cumplit chinuită. Uliţa cea mar de căpetenii a mahalaler era aceia pe care documentele o numesc în secolul XVII
„ulița care duce spre Pârta-de-Sus a Curţei Domnesci“, și care,
în secolul XVIII se va numi Uliţa Işlicarilor și-apoi Uliţa Franţu-

ziscă, pentru a primi definitiv numele de astă: Srrada Carol 1.
14. Mahalaua Popa-Dirvaşi. —E la drâpta Podului Mogoș6iei,
mergând spre barieră. O vedem pomenită în documente la
1795.
Ii mal vechiă, ca și biserica poper lui Dirvași, aq Biserica
Albă.
In secolul trecut locuia pe acolo Pitarul Grigore Brezoianu.
15. Mahalaua Fântâna-Boului, -— Legenda numelui acestei maha-

lale s'a uitat. Mar la vale, în mahalaua Stejarului,
era Şipotul Tântânelor, pe vremea lui Brâncovânu. Fântâna-Boului
era mai spre
nord, unde este astădi strada Fântâner. Documentele
o pomenesc
de la 17533). Era, plină. de grădiniși de vii, printre
cari sunt

documentate în secolul XVIII

mahala

și poverni în direcțiunea

mahalaua Popa Radu.

viile boierilor Creţulesor.

Sunt în

locurilor lui Manea-Brutarul „din

Ie

a

16. Mahalaua. Foişorului,
— E numită, ast-fel după casa de privălă

zidită acolo: de Nicolae-Vodă Mavrocordat”,

pe

pământurile

bo-

gatei mănăstiri a lur Radu-Vodă. Toţi mahalagiii
sunt embaticară
al Egumenului Raduliot, ir biserica Foișorului
este metoh al
mănăstirer Radu-Vodă, închinață acesteia de
Dâmna Smaranda,

a treia soțiă a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat,

și de -fiul acestuia,

Constantin-V odă Mavrocordat.
La, casa de privelă, adică la

Foişor,

se "ntăriră Turcii cu șanțul la, 1737, când domnia
tot Constantin.
Se credea atunci că va fi bătălie între Nemţi și
"Turci chiar -în

Bucureseis).

i

17. Mahalaua Sftului Gheorghe-Vechiii, — Din

:

cele 67

de mahalale,

„_1) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. Locuril
e din Bucuresci. — Condica No. 3 a Episcopiei Buzăului, pag. 527, 339, 551.— Condic
a Brâncovenâscă, pag. 167 şi 169, — Vedi
și cap.
Comerciul bucurescen,
2) Vedi cap. Bisericele.
|
-

3) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. Locurile
din Bucurescl.

4) Arhive; Mănăstirea, Radu-Vodă, pach.
43, act.
..5) Legrand: Ephemnerides Daces, II, pag.
27.

10 și următârele,

„+ 829

A

trecute în catagrafia politiey Bucureseilor
la 1798, mahalaua Sftului Gheorghe-Vechiti este cea mar populată
: are 335 de case.
Dâcă focurile nu ar fi preschimbat la fiăca
re 10—20 de anr fisionomia capitalei, pâte că întracâstă mahala
s'ar îi păstrat vre-uă
câsă din secolul XVI, ceia ce ar fi fost. uă minu
ne în Bucurescl,
unde nu se g ăsesce măcar uă casă bătrână de
100 de any.

==

e

ez]

il li ue

Sa

Nicolae-Vodă

i

li

i

Mavrocordat.

Intradevăr, în mahalaua Sftului Gheorghe-Vechiii. sunt, la
1592, locuri şi case ale lui Nedelcu Vornicul, pe. cari, în 1626,
Marcu și Paraschiva din Căzănesci, nepoţii lui Nedelcu Vornicul,
le vând lu! Iane Vistierul; și sunt aceste case lângă ale lui Iane

Portarul și lângă

ale Mănăstirer Spătarului

56730. — Istoria Bucurescilor.

Stelea.

Din

fundul
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Pușcăriei spre s6re-răsare avusese locuri Mitrea
din ctitorii bisericei,

le vând

și Drăguşin Banul,

Vornicul,

unul

— locuri pe cari, în 1654,

lui Albul Fustașul, nepoţii lui Mitrea, Dragomir

şi Ivan,

feciorii lui Oprea Logofătul și al jupânesei Maria).
Tot aci avea case Narocea Vornicul. Documentele pomenesc
mahalaua Sitului Gheorghe-Vechiii de la 1632 încâce și ne spun la,
acâstă dată că acâstă mahala merge până în gardurile viei domnescă; pe acolo este și Ulicidra Căldărarilor, de unde apol începe
drumul Giurgiului. Intwacâstă mahala mail sunt coprinse ulițele
următ6re: „ulița de la casele Băraţilor“, care e tot una cu „uliţa

unde se frânge fierul“; uliţa Boiangiilor, a Lăcătușilor, care mai
pârtă. numele și de „ulița din dosul Casei Băraţilor“; ulița
Bărbierilor, a Mărgelarilor, a Abagiilor, a Săidăcarilor şi alte mică
ulicidre, pe cari, la vânarea. locurilor, le lăsat, în lățime de un
stânjen, slobode ca să ardine lumea, de vreme ce circulațiunea

pe aci era mai mare.
In ulița Bărbierilor, un
era paţul Turnului, — probabil,
Curţer Domnesc, toemai cum
Roșu și mal târdii, Foişorul
nescă a avut la cele patru
de apărare.
|

Pe

lângă

Bărăţiă,

era

act din $ lunii 1701 ne spune că
un turn despre răsărit al. zidurilor
era la Apus, la P6rta-de-Sus, Turnul:
Roşu2): De altmintreli, Curtea Domcolțuri ale pătratului său turnuri
îi

și faimâsa brutărie

a lui

Babic,

cu

coltucul consacrat, de locuţiunea bucurescână: coltare de la Babic,
adică nimic, de vreme ce „coltucele“. de la Babic eraii atât de bune,
încât, îndată ce erai scâse din cuptor, eraii luaţe de vătalii,

logofeţir și ciocoil curților boieresci, așa, că nici o dată nu se găsiaii.

Proprietari de căpeteniă ai mahalaler Sftului Gheorghe-Vechiii
„erai mănăstirile și bisericele. Egumenil sciaii unde să aibă locuri
și prăvălil cark să producă mal mult și, deci, prin danii, schimbări,
vândă și cumpărări, se'ndesaii toţi în Târgul- din-Năuntru, care
cădea în mahalaua bătrânei biserică a lui Nedelcu și a lul Mitrea,
vornicil din secolul XVI. Sfta Ecaterina, odinidră Mănăstirea lux
Pană Vistierul, Mănăstirea Mihai-Vodiă, Colțea, Cotrocenii, Sftul

I6n- din-FFocșani, Situl Gheorghe-Noi, Vioărescil Mănăstirea Vor-

I) Arhive: Condica 3No. daa Mitropoliei. Locurile din Bucuresci. —
Mănăstirea Radu-Vodă,
23, act. 14.
2) Somnalat îni'un
act din 1765. De aci şi numele Hanului- - Roșu, clădit pe locul
acestui foişor,

pach.

3) Vedi cap. Curțile Domnesti.

-
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nicului Cernica, și altele erati proprietare de pri văl şi case în
mahalaua acâsta. Intw'al doilea rând veniaii Mitropolia și Sftul
Gheorghe-Vechiii. Pe lângă biserică sc aflaii și casele dascălilor
de la faimâsa șcâlă românâscă a Sftului Gheorghe- Vechii 5. Unil din
dascăli! alunecat adesea la nescolăresci lucruri, cum fu, la 1780, dascălul Dragomir, și atunci Mitropolitul, care avea suprema supraveghiare asupra ședlelor, îi pedepsia luându- le locul şi casele
înapol pentru biserică 2),
18. Mahalaua Golescului, — E numită astfel după casele boierilor
Golesci, cari pote în secolul XVI, și de sigur3 în secolul XVII,
aveaii pe aci locurile și curţile lor. Până mai de ună stete în
pici6re faimosul Han al Golescilor, care era alături de locuinţele
boieresci. Mahalaua Golescului e vecină cu mahalaua Prundului,
mai târțliii a Domniței Bălașa. Era pe dânsa loc domnese slobod
pe vremea Brâncovânului, care dede dintr'ânsul, să'și facă uă casă
Antonie Grămăticul. Mănăstirea, Anin6sa din Muscel era proprietară în mahalaua Golescului%.
19. Mahalaua Gorganului, —E numită asttel după movila Gorga-nilor

sâii

Gorganului

care ne vorbesce un

Barbu

Căpitanul

și

este

alăturea

cu

Mahalaua

Calicescă, de

act dat de Matei Bassarab, la 1639, lu Jupân

din Poiana5.

Eraii

multe

grădini

și vir prin

mahalaua Gorganului. Locul ei mai tot era domnese. Dâmboviţa
acoperia adesea ulițele din Gorgan.
20. Mahalaua Bisericel Grecilor, -—£ mică, dâr e plină de prăvălii,
cară tote sunt proprietăţi ale Mitropoliei, ale lui Radu-Vodă, ale
Antimului și ale Zlătarilor. La 1728, ulița cea, mare: care merge
spre Hanul lui Şerban-Vodă era 'n parte în mahalaua Bisericer

Grecilor 6),.
21. Mahalaua Popei lui Istratie, — A: fost numită astfel înainte de
Șerban-Vodă Cantacuzino. După ce Maria, Dâmna luă, clădi biserica pentru ea și coconii săi, mahalaua luă numele de mahalaua Biserica Dâmnoi.
1) Vedi la cap. Biscricele, biserica Sftului Gheorghe-Vechiii, despre cold,
2) Tâte amănuntele acestea sunt luate de la „Arhive: Condica No. 3 a Mitropoliei:

Locurile din Bucurescy.
3) Când Golescii nu mai erati Golesci, ci Leurdeni, după cum în secolul XVIII nu vor
mal fi Golesci Leurdeni, ci Ştirbei.
4) Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei, Ilfov. Condica No. 5 a Mitropoliei: Locurile din
Bucuresci, — Of. Condica Măniăstirei Anin6sa, pag. 214.

5) Colecţiunea

d-lui

Gr. N.

Manu.

Jupân

Barbu

din

Poiana o un

Poienar,

de

care

vorbesce Condica Brâncovenâscă.
6) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei: Locurile din Bucuresci.— Vedi şi cap. Bisericele.
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Intr'acâstă mahala,— unde?

nu

am

put

hotărî, — avea

case

bolovănite Tudoran Clucerul of Anin6sa, care ţinea pe Alexandra,
Creţulesca și era rudă cu cele mal mari nemuri ale Țării și 'n
deosebi cu Cantacuzinescil și care, după domnia lul Grigore-Vodă
Ghica, se făcu călugăr sub numele de monahul Teodosie».
„22. Mahalaua Lucaci sâii a Totoescului.— O cun6scem din secolul
AVII prin hrisovul dat de Brâncovânu jupâneser Bălașa Blejoianea 2. S'a numit și Mahalaua Totoescului, probabil, pentru că
a fost pe acolo vr'un mare proprietar, boier sâii neguţător, Toto-

escul. [Era pe dânsa locui domnesci la 1767, de Gre-ce Alexandru

Scarlat Ghica, în marele hrisov al M-tirei Pantelimonului3) dă
„acestei mănăstiri: locuri din acestă mahala, prin uliţa care cotesce pe a biserica, lui Lucaci. Printr'acâstă mahala, pe la ca-

sele de lângă strada Mircea-Vodă, trecea gârlița Bacarescidra, ca
să se verse în Dâmboviţă la Jieniţă. Mahalaua Lucaci a fost una
din

cele mai pârjolite

de marele foc de lu 1847. Anton Pann dice:
Lucaciul

falnie, mahala

mare,

Clădiri frumâse pe al sâii drum,
Și biserica din

cele rare,

Tăcută nouă, abia acum,

A cării turle prâ înălțate
Şi-acoperite numa, 'n fer blond,

Cu osebire mfrumuseţate
Cu nesce cupe formate m rond,
Ca uă făcliă,

de sus,

din turle,

Prin zălogele cum luă foc,
Pod6be

scumpe,

averi și scule,

S'a topit tâte aci, pe loe5).

23. Mahalaua Mihai-Vo
— Numită
dă. astfel

după mănăstirea jupânesei Caplea, mai târditi
Mihai-Vodă. Aci se aflaii la 1770 casele lui

Pârvu Logofătul Cantacuzino, pe care el le
dă apoi schimb lui Toma Medelnicerul Can-

Miha Vitzul.

tacuzino,

pentru

1) Arhive: Condica No. XI a mânăstirei Anin6sa
2) Arhive: Condica No. 4 a Mitropoliei, Prahova,
3) Hrisovul este al d-lui colonel Ghica.

casele acestuia

din

ot Muscel.
pag. 895.

4) Vedi cap. Bisericele.
5) Anton

Pann:

Jemorabilul focului de la 1847

(Bucuresci,

1854)

pag,

78—79.

maha-

oi
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»

a

„laua Seorţarului. Mahalaua acâsta, mergea
mitrofă cu Mahalaua Calicâscă 5).

|

până

'n viY şi era li-

24. Mahalaua Sitului Nicolae ot Şelari— ,E numiti
astfel după biserică şi nk-e cunoscută din secolul AVII
. La

Nucetului

are prăvălir

în mahalaua

1677,

Sftului Nicolae

miinăstivea

ot

Selari, pe
lângă ulița, cea mare și pe lângă prăvăliile negu
țătorului Luca Fărimi

ță 2),
|
25. Mahalaua Olarilor.
— E probabil că pe aci se aflati aședlaţi,
ca să vânţlă aprâpe de Târgul-de-Afa 'ă, olari
l cari aduceaii 6le :
de la Câmpulung și d'aiurea. Nor o cunsce
m ca mahala din

17933),

|

|

26. Mahalaua Oltenilor.— O cunâscem din secolul
AVII, prin
actul mai sus citat al Brâncovânului șin care
ni se spune că
esista de mar 'mainte-vreme. A purtat adese-ori
numele de Mahalaua, Protopopului. Pe la spatele bisericer Oltenilor,
de eşiat printi”uă
ulici6ră,
dal în pădure, dice un memorialist din vremea lui
Tu-

dor Vladimirescu 4,

|

|

|

27. Mahalaua Prundului. — S'a numit, mai târdliii, în seco
lul XVIII,
după 1750, şi mahalaua Domniței Bălașa. La 1693, Prun
dul se 'ntindea până ?n Culici5). Cornea Banul Brăilor prinesce
pe aci loe
de case de la Brâncovânu. Se cunâscea sub numele de mah
alaua
Prundului, în secolul. XVII; coprindea întw'ânsa vechia baiă
a Mitropoliei. Aci a făcut Teofan Shimonahul biserică în 1682
6).
28. Mahalaua Popescului.—E numită astfel după vechia fami
liă
a boierilor din Popesci, cari se urmărese în hris6ve până la
1600,
Din condice nu cunscem acestă mahala, de cât din secolul
AVIIL.
La 1143, Mitropolitul Neofit, marele logofât Constantin Brân
eovenu și Domnița Bălașa Brâncovânu ai locuri în mah
alaua Popescului. Din secolul XVIII sâiă, pote, și de mai "nainte,
Evreil,
aci aii început să se. așede mar de prelerință; tot aci ati avut
cea
mal vechiă lavră ce cunâscem în istoria Bucurescilor7).

29. Mahalaua Radu-Vodă.— Acestă mahala, coprindea, tâte ulițele

dimprejurul

1)
2)
3)
4)
5)

mănăstirei

Radu-Vodă, care era proprietară peste t6te,

Vedi cap. Bisericele,
!
.
Arhive: Condica M-tirei Nucetul, pag. 110 şi 120. — Vedi
şi cap. Bisericele.
Academia: Condica de judecăţi a Mitropoliei, pag. 5—7.
Act din 18 Nov., 1793.
VedI cap. Bisericele,
Arhive: Condica Brâncovenâsci, pag. 220—923.

6) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei: Locurile din Bucurescl,
7) Arhive: Ibidem.—
Cf. şi V. A. Urechiă: Istoria Românilor.
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âncă din secolul XVI, când se numia Sfta Troiță). Berindeiti
crede că în mahalaua Radu-Vodă se găsia locuinţa fastusă și
grădinele întinse ale Italianului Baptista Velleli, prietenul lu!
Rhadu-Vodă şi ministrul lui Alexandru-Vodă Coconul, fiul lui
Radu-Vodă2). Pe ce document, își întemeiză, însă alirmaţiunea,
Berindeiii. nu spune.
80. Mahalaua Popa-Radu,— Era pe. la biserica lui. Manea Brutaru,
Noi o cundscem ca mahalaua Popei lui Radu, pentru-că Manea,
. Brutarul, probabil, a reparat scii reclădit cine scie ce mică bisericuţă de lemn, făcută mai sus de Fântâna- Boului, de un popă
Radu. Biserica a primit numele lu! Manea Brutaru; mahalale i-a
rămas âncă vro câtă-va vreme numele preotului, prim ziditor al
bisericei.. Noi o cunâscem ca. mahalaua Popa-Radu, din actele
pe cari: Dâmna Luesandra a lui Constantin-Vodă Hangealiii le
face în vederea înliințărer unui Orfanotrofiii3) cu veniturile ce
vor ieși din prăvi iliele cari se vor construi pe. locul vechilor
grajduri I ale Curţei Domnesei, complet dărîmate la 1798%. :
31. Mahalaua Şerban-Vodă sâii a Scorţarulu, —I s'a dis : mal ântâiii a Scorțarului,

probabil,

pentru-că

pe aci

locuia

înainte

de

1679 vre-un ţesttor de scorțe bine cunoscut, în toemal după cum
se qlicea la Puţul Spătarului, după un fabricant de spete. de răsboiii. De când Şerban- Vodă Cantacuzino ridică bisericuţa de lemn,
numită, mai târdiii a. Măgurenului5, mahalaua începu a fi numită
a lui Şerban-Vodă, mal cu s6mă pentru-că Domnul clădi în tața
bisericei și uă casă, pe care, la 1770, Toma Medelnicerul Cantacuzino, fiul lui George. Beizade. Cantacuzino şi,. deci, nepot al lui Şerban, o vându lui Pârvu Cantacuzino. Acesta, după răsboiul
russo-ture (1769—1"774), în timpul căruia clădirea cantacuzinescă,
suferi multe din partea armatei: rusesci, o repară frumos și o dete
de zestre fiicei sele, care se, căsători.la 1775 cu .Spătarul 'Teodo-

rake Balş, Din mâinele acestuia, casa trecu-ca proprietate a Mitropoliei, cu gând ea irma Mitropoliţii să "ȘI: aibă. reşedinţa -aci,
i6r. nu. pe colina Mitropoliei. Mal târdiii în secolul “nostru, colegiul Sftului Sava a stat; câtă-va vreme întracestă; clădire, care

1)
2)
3)
4)
5)

Vedqi cap. Mănăstirea Radu- Vodă.
Revista Română, I, pag. 333. Vedi mai sus: Mahalaua
Vedi cap. Bâle şi Doftori.
Arhive: Condica Minăstirel Strehaia, pag. 109.
Vedi cap. Bisericele,

Batiştea.
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s'a dărîmat când eu canalisarea, Dâmboviţei. Intwacestă mahala
locuiaii în secolul trecut, pe lângă Cantacuzinesci, neamuri de
“ale V ăciăvescilor, Bărbătescilor, Strîmbenilor, Florescilor, Drugă-

nescilor.
82. Mahalaua

|
Se
sâii a Scaunelor-Vechi.
— Este

Săpunarilor

vechiele mahalale

ale orașului.

Documentele

una

Arhivelor

o

din

pome-

nese âncă din anul 1609, din vremea lui Radu-Vodă, Şerban, de
când stăpănia pe acolo bătrânul Cernica Vornicul2). Acte din

ami! 1628, 1675,.1695

ni-o arâtă populată

de uă parte de neamuri

boierescă ea: Merișanil, Lămotescii, Isvoranii, Popesci!, iâr de altă

parte de măcslarii Bucurescilor car, pe lângă malurile gâvliţei
Bucurâsci6ra, își aveati scaunele lor de carne, întocmai cum, tot

lângă gârliță,

mai spre

aveaii -pescaril

sud,

scaunele

lor

spre

de

Podul

pesce,

Târgului-de-Afară,
—de

unde

aţi

își

stradele

Scaunele și Pescăria- Vechi, două din mai mult de cât puţinele strade

bucurescene ca pârtă un nume “istorie şi, deci, potrivit,
"Mal

târdiui, în secolul XVIII, mai erai proprietari

Mitropolia,

Banul

Constantin

din Foeșany, Lehliu, Logofătul
cojocauă.

S5 nu uităm

loe tot în mahalaua

punarilor pentru-că,

Creţulescu;

Mănăstirea

în Scaune:

Sftul

Burlke, și I6rte mulţi măcelar

pe Batiste

și

Ceasornicarul, care la 11734, are

Seaunelor. Mahalaua fusese numită

probabil,

Ion

brâsla

acestora

și a Să-

contribuise
mal

mult, dâcă nu cu tot, să se ridice biserica la mceputul secolului
XVII, dâcă nu și mal 'nainte. Ca și măcelarii, și Săpunarir
se
lolosiaii de gârlița Bucurescidra.
|
|
_ Mahalaua

Seaunelor

a fost cumplit

pârjolită la 27 Februarii

1139, de un foc care a distrus vro 40 de scaune de micelari
șin
urma, căruia, pote, scaunele sai mutati lângă Dâmboviţă,).

Totuși, la 1769, măcelarii may aveai pe aci obâre
de vite.
„33: Mahalaua Sțejaru
— lui.
Dintrun act de la 1782 o vedem
pomenită, că se mărginesce cu mahalaua Fântâna-Bou
lui și cu

mahalaua Pope lui Radu, până la locul Manei Brutarul.
E numită
ast-fel: după

stejarul de lângă

și ulieri, adică industriacani
și

„8%.

bisericuță.

Sunt

întm'ânsa

face și vând uleie

Mahalaua Slobozia Domnâsc— ă.
Din

plecati de la pâlele viey domnesc

poverni

pentru

albine.

locurile domnesci,

de lângă

Curte,

âncă

cary

din

se-

1) Arhice: Condica No. 5 a Mitropolie, Locuri
le din Bucurescj,

2) Arhive: Ibidem, pag.
3) „Arhive; Condica No.

rides Daces, II, pag. 185.

110 şi următorele.
5 a Mitropoliei, „Locurile din

DBucuresel. — Cf. Legrand:

Epheme-

|
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Paraclisul 1),

1) Colecţia d-lui Gr. N. Manu.
56730. — /storia Bucurescilor,

43
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colul AVI, Domnia, a dat locuri de casă diferiților boreri și neguțători, cari aduceaii slujbe Domnului și Țării. Mahalaua care .
Sa alcătuit pe podul Şerban-Vodă s'a numit Slobozia Domnâscă,
Se 'ntindea, departe pe drumul Cărămidarilor. Proprietarii de s&mă,
pe dânsa erati Iălcoienii, Pârșcovenir, Conţescii atât de cu vâdă
în timpul Brâncovânului, Leurdenir, Găvănescil și alţii»).

35.
vrunul
1760 de
numită
e una

Mahalaua Silivestrului. — E numită pâte ast-fel după numele
mare proprietar din partea locului. Biserica, zidită la
Pârvan Abagiul, a găsit mahalaua, de mar nainte ast-fel
și a luat și ea numele mahalalei2, Mahalaua; Silivestrului

din multele

mahalale

cari s'a făcut din vechime la: dr&pta

și la stânga Podului Târgului-de-A
fară.

Ii

36. Mahalaua Sibilelor. —- E numită ast-fel după biserica cu Sibile
a Popel lui Hierea; e vecină cu Podul Armenilor, cum glăsuresce

un

document

din 1772, și

Târgulur-de-Afară3).

se

întinde

puţin

Bucurescilor în vremea lui Matei Bassarab.
37. Mahalaua Stelea.
— E vechiă, căci și

Spătarul fusese

la stânga

Acâstă mahala, spune tradiţiunea, era,

biserica

Podului
barieră,

lui

Stelea,

clădită în secolul AVI; era printr'Snsa „uliţa mare

care vine de la Sârbi“, și trece

la

Târpul-din-Năuntru.

O

măr

ginesce la Nord Podul Târgului-de-Afară, la Sud Podul V ergului,
la Est mahalaua 'Totoescului, la Vest uă parte din mahalaua
Aga

Niţă şi mahalaua

Sftului Gheorghe.

Tradiţiunea

spune că într'a-

cestă mahala, lângă Mănăstirea. Spătarul Stelea, rudă pote
cu
Vistierul Dan, erati casele Dolovănite ale acestuia. Aci veni MihaăViiezul cu tunurile de bătu casele din patru părți și omori
pe
Emir și pe Turcil-lui, și tot tradiţiunea, adauge că pe locul
acestor

case ale Vistierului Dan la finea secolului trecut se ridicară
casele mari și înalte ale bogatulur neguțiitor Ianake Băltăreţul
2, —

case

cari arseră

ca lumînarea

uităin viele mănăstire

la focul

Condica

No.

5 a; Mitropoliei.

2) Arhive: Condica No. 5 a Mitropolii,

Acte şi Documente, pag.

283 Marte

1847.

Stelea, -cark despărțiaii mahalaua

Târgului-de-A
fară 5),
38. Mahalaua Tabaci.— Se află
1) Arhive:

din

487.

si
sub Radu-Vodă

Să

nu

de Podul

numar. de

la

Locurile din Bucuresci, pag. 188,

Locurile

din Bucuresăă. — Cf.
“

,

V.

A.

Urechiă:

3) Arhive; Condica No. 5 a Mitropoliei. Locuril
e din Bucures. — Cf. şi cap. Podul 'Târguluă-de-A fară.
”
4) Vedi

cap.

Comerciul bucurescen.

5) Arhive: Condica No. 5. a Mitropoliei. Locurile
din Bucuresci. — Cf. şi cap. Bisericele.

339

-

1668 înece, căci înainte se 'mtindea pe malul stâng al -Dâmboviţel
de la Sărindar de vale la ZlătanD. La 1767 Domnia avea multe
locuri în noua mahala a Tabacilor; tote eraii vecine cu locurile
Mănăstire! Radu-Vodă. Prin hrisovul de la 15 Septembre 1767,
Alexandru Scarlat Ghica dă locurile domnescr din mahalaua
Tabacilor să fiă ale mănăstirer Pantelimonului, cu multe alte
locuri de prin mahalalele de la margine.
89. Mahalaua Trâmbiţaşilor.— Etă una din mahalalele a căreia
amintire s'a perdut cu totul din memoria, Bucurescenilor. Mahalaua, Trâmbiţașilor se afla pe lângă Mănăstirea Sftului Ion-cel-Mare,
și a fost cunoscută cu acest nume până la 1753. Boierii Căalinesci locuiaii într'ânsa. Prin mahalaua Trâmbiţașilor, care se întindea și peste gârlă, din dreptul Zlătarilor spre Mihai-Vodă, se
afla și Podul-de-Nuiele, care iârași a fost cu desăvârșire uitat de
Bucuresceni 2).
|
|
40. Mahalaua Vergului.
— Era pe podul Vergului, pe la biserica
Domniței Ancuţa. Avea în secolul XVIII case într'ânsa, Vornicâsa Catinca Ştirbâica, date de zestre de la părinți, lăsate apol în
părăsire și cu timpul dărîmate de mahalagiii car, — obiceiii eminamente bucurescân în trecut, — scotea căr iimidele pentru trebuinţele lor; ba chiar săpaii gropi în curte de luaii nisip, ceia ce
face ca,.mal târdiă, unii proprietari mari din mahala, în cap cu
paharnicul Dinu Ogrădenu, să reclame la cârmuire pentru curmarea acestor stări de lucruri vătămătre. Prin mahalaua Vergului
trecea gărliţa care isvoria din lacul Icânel și venia din Scaune
ca să se verse la Jicniță în Dâmboviţa. Când veniaii apele mari
și se astupaii șanțurile Bucuresci6rei,: mahalaua Vergului p'alo-

_ourea era ca uă baltă.

|

La 1820, șanțul Bucuresci6rel trecea pe la ISir Teodosie
Vrana, epistatul Cârnurilor4).
— E citată în catagrafia din 1798, ca având
41. Mahalaua Vlădichii.
114 case și e numită ast-fel după pământul și morile pe cară
Mitropolitul Țăril, „părintele Vlădica“, cum îl dice actele de acum

1) Vedi cap. Podul Dlogoşăiei.
2) Arhive: Mănăstirea Sftului Ion-cel-Mare, pach. 12, act. 21 și 25.— Cf. Condica Mânăstirel S-tului lon-cel-Mare, acte din 1731, în colecţiunea d-lui Gr. N. Manu. — Vedi şi cap.

Podul Jlogoşătei şi Bisericele.

,

_3) V. A. Urechiâ: Istoria Românilor, XII, pag. 300, 380, 398.
4) E primul ofițer de poliţiă sanitară, de care vorbesc documentele.
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300 și 200 de ani, le avea pe
de la 'mceputul

acolo,

pe

lângă

Dâmboviţă,

secolului XVII»).

încă,

III
e lângă aceste 41 de mahalale bucurescene, cărora am
putut să le găsim câte un amănunt istorie prin con-

dicele

și documentele

sunt âncă 26 de mahalale

și la alte pasticularități

pe cană,

istorice

Arhivelor și Academiei,

din

mal

datele privitOre la Biserici

ale Bucurescilor,

le

cunâscem

în parte.
|
Intr'adevăr, catagrafia de la 1798 mai citâză în Plasa
încă următârele mahalalele, pentru cari amănuntele
se
într'alte capitole ale acester lucrări.
1. Mahalaua Sitului Gheorghe-Noi
— i.
Are 209 case; este
din mahalalele cele mal populate ale Bucurescil
or, și e
astiel după biserica întw'ânsa, zidită de Anton
ie-Vodă,

Nicusios și Constantin-Vodă Brâncovânu,

Târgului
găsesc
a doua
numită
Panaiot

|

2. Mahalaua Hanului Sftului Gheorghe-Noii.—
Are 64. de case ; se'ntindea,
probabil, prin ulițele și ulicisrele din Târgul
Cucului şi de pe lângă

" Sărăria. Dommnescă.

3. Mahalaua

Hanului Colţer
— Ave
,

lui Zamfir și pe lângă hanul

19 case;

Colţei, unde

este pe lângă hanul

era, și uă biserică.

„4. Mahalaua Hanului Şerban-Vodă..-— Are 19 case,
sâit, mal proprii,
prăvălii împrejurul hanului. E vecină cu
mahalaua, Sftului Nicolae

ot Șelari.

d. Mahalaua Hanului Stavropoleos
,
— Are
298 de case, mai mult
spre ulița care cobâră la Curtea Domnâscă,
și care uliţă avea
numele de Uliţa Nemţescă la /nceputul secolu
lui nostru, dâcă nu
și de maY'nainte. 6. Mahalaua Hanului Sitului IGn-cel-Mare. — Are
24 de case; uă

parte dinti'ânsa e mahalaua pe cari timpur
ile mai bătrâne de
cât 1798 o cunosceai sub numele de mahala
ua, Trâmbiţașilor,
de care am vorbit mai sus.
1. Mahalaua

Sftului Spiridon-Vechiii. — Ave

„fel după biserică. |

1) Vedqi cap. Dâmboriţa

bucurescenă.

12 case;

e numită ast-

z-—-

e

——.—_— —

n
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"8. Mahalaua Hanului Zlătarilor,
— Are 16 case, lângă biserică,
probabil mar mult prăvălii.
9. Mahalaua Zlătarilor, — Are numai 2 case, într'acestă curi6să
distribuțiune administrativă a Bucurescilor, de acum uă sută și
mal bine de an).
Are 82 de case și se află
10. Mahalaua Hanului Constantin-Vo— dă.
lângă mahalaua Bălăcânului, despre care am vorbit,
11. Mahalaua. Scaunului Pescarilor,— Are 56 de case, probabil,

de la Târgul-Cucului
serica cu Sibilele.

spre Podul
|

Târgul-de-Afară, cam spre bi-

192. Mahalaua Sitului l6n-Noii. — Are 76 de case din actuala, stradă
Patria la drâpta, pe de-asupra viei domnesci, până spre Jicniţă,
13. Mahalaua Răzvanului. — Are 94 de case, de la hanul Nicolescului spre Podul Târgulur-de-A fară.
1:. Mahalaua Sărindarulu, — Are 80 de case, pe Podul Mogoșsiel
de la biserică înainte.
15.. Mahalaua Hanului Filipesculul, — Are 12 case, este pe lângă
hanul lui Şerban-Vodă, pe Podul Mogoș6iei, din Lipscani în sus;
pOrtă numele hanului zidit în secolul XVII de Constantin Căpitanul Filipescul. 16. Mahalaua Hanului lui Zamfir. — Are 12 case, în spatele Lipscanilor, prin Blănari, și e vecină cu mahalaua Sftulux Nicolae ot Şelari.
In Plasa Gorganalui mal sunt de semnalat âncă urmiătârele
mahalale:
47. Mahalaua Podului-de- Pământ. — Are 13 de case, este numită
astfel, pentru că ulița nu este poditi cu urși și podine, ca celel-alte mari poduri ale Bucurescilor. Nusciii decă nu este începutul
acestui pod, care purta mai "nainte numele de Podul-cu-Nuiele ŞIncepea din mahalaua Trâmbiţașilor.
18. Mahalaua Sitului Elefterie, — Are 79 de case, și este numită
astfel după biserica făcută aci cu paralele Luk Maxim Cupeţul,
|
|
neguțătorul de la Colțea.
19. Mahalaua Spirea'n Dl. — Are 108 case, este pe lângă biserica,
lui Spirea Doftorul. Numărul caselor se esplică prin calicimea care
se retrăsese în colibele de pe acolo, ne mai având loc pe Podul
Calicilor, adică în mahalaua calicescă, cum dicea bătrânul Matei
Bassarab.

20. Mahalaua Isvorului.
ceia ce am numit mal
și înecată

— Are 95 de case, este

sus mahalaua

de Dâmboviţa.

cam tot una cu

Dudescului, cea mult udată
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21. Mahalaua Moldoveni. — Are 12 case, e lână Sftul Ionică sâui
Sftul I6n-Moldoveni. Acest nume reamintesce de sigur un fapt

istoric 'pe

nu

care

tradiţiunea orală nu l'a păstrat și pe

care noi âncă

lam găsit în documente.
22. Mahalaua Creţulescu. — Are 26 de case, lângă biserica şi hanul

cu același nume, odinidră
mea Brâncovânului.

lângă

bariera

Puţul-cu-Zalele,

din

vre-

28. Mahalaua Schitului Măgurânulu
— i.
Are 42 de case, sus la Fântâna-Boului,
cam pe lângă Cuibul-cu-Barză și pe lângă faimâsa

localitate numită „la Cârciuma
Bucurescenilor din suta XVIII.

din

pădure“,
|

loc de

plimbare

al

In plasa Broscenilor mal sunt de citaţ și următârele mahalale:

„24. Mahalaua Staicului,
— Are 96

sericel lui Staicu

Logofătul;

la Nicolae Mavrocordat.

de case,

sentindea

In urmă

pe

este împrejurul

locul

cădu și acâstă

până

mahala

tot în

mâinile egumenului de la Radu-Vodă.
|
25. Mahalaua Apostol, — Aro 99 de case, se 'ntindea
pe
piele cele mari de la Lânării în direcțiunea, Văcăres
eilor.

26. Mahalaua

Broscenilor. —

lacuri ale căror brâsce

bi-

domnese

câm-

Are 96 de case și uă mulțime

ati dat numele

de

mahalalei Și plășel întregi.

21. Mahalaua Sftului Spiridon-Noi. — Are

39 de case;

este îm-

pregiurul mănăstirer Ghiculescilor care, cu câți-va
ani înainte de
1798, era, afară din orași, „de laturea Bucurescilor
“, cum spun

documentele.

25, Mahalaua Sfta Ecaterina, — Are 93 de case și se 'ntinde|
împrejurul bătrâne
i mănăstiri

a lui Pană

Vistierul.

|
29. Mahalaua Sârbilor. — Are 78 de case; e coprins
ă în secolul
XVIII

în vada oraşului, căcy înainte, Selii erai,
ca şi Broscenii,
un sat lângă Bucuresci. Drumul care
duce la „Sârbi“ pleca în
secolul

XVI de lângă Mănăstirea lui Stelea Spătarul.
„30. Mahalaua Dobrotâsa. — Are 102 case;
se 'ntinde împrejurul bisericei Dobrotâsa, reparată de boierii
Năstureli din He ăscă,
în secolul XVIII; e una din mahalalele pe
cară tradiţiunea le consideră

ca cele mar vechi ale

Bucurescilor.

Noi

prin

docume

nte
întâlnit-o nici odată.
31. Mahalaua Flămânda. — Are 59 de case
împrejurul bisericei
cu același nume, provenit din sărăcia biseric
ei și a enoriașilor.
În plasa Târgudui-de-Afură mal avem de
citat și următârele mahalale:

n'am

|

32. Mahalaua Udricanului, — Are 52 de case;
e lângă Lucaci și

2
_._.

.
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Sfta Vineri; într'ânsa, din mahalaua Popescului s'a 'ntins cu vremea. populaţiunea evrelă, spre centrul orașului.
33. Mahalaua 'Mântulesei, — Are 28 de case; este împrejurul bisericer cu același nume. Pe-aci era livedea precupeţului Mantu,
a căruia văduvă, Stanca Mântulesa, încongiurase livedea cu gard
de nuiele. Câinir fiind mulţi și răl în mahala, cine trecea n6ptea
pe acolo 'rupea nulele din gard, să se apere de câini. Aql așa,
mâine așa, până n'a mal rămas nică urmă de gard, — de unde lo. cuţiunea bucurescână: „a luat din gardul dântulesei“, adică a luat
de unde nu este nimic.
34. Mahalaua Popa S6re. — Are 64 de case; este numită astiel
după biserică; e la stânga de Podul V orgului.
85. Mahalaua Pantelimon. — Are 72 de case; este aprâpe afară
din Bucuresci, la biserica Sftului Pantelimon, zidită la 1790 de
preotul I6n.
36. Mahalaua Iancului, — Are 62 de case și se află pe lângă,
bariera, și biserica cu același nume.
37. Mahalaua Neguţătorilor. — Are 84 de case; este împregiurul
bisericel cu același nume; numele îl vine de la locuitorii eX cară
şi-aveaii casele pe aci, în apropiere de prăvăliele din Târg.
38. Mahalaua Radului. — Are 78 de case. Nu cun6scem posițiunea
acestei mahalale, afară numai dacă copistul catagrafiei din 1798
a voit să dică mahalaua Popei lui Radu, despre care noi am vorbit mal sus.
39. Mahalaua Târgulu!-de-Afară. — Are 25 de case și se 'ntinde
spre Obor.
40. Mahalaua Lipscanilor. — Are 49 de case; se coprinde între
mahalaua Hanului lut Şerban-Vodă și mahalaua Hanului Colțea;
coprinde uă parte din vechia Uliță-Mare din secolul XVII.
41. Mahalaua Popa Nan. — Are 90 de case; e la sfârșitul Podului
Vergului, cu întinse lived, maidanuri și gropi de nisip.
49. Mahalaua Hagiului. — Are 57 de case şi se 'ntinde împregiurul bisericer cu același nume.
In plasa Podului Dogoşdiei mal sunt următorele mahalale:
43. Mahalaua Dichiului seii Tirchilesci, — Are 82 de case și este
împrejurul bisericel cu același nume.
44. Mahalaua Oţetarilor, — Are 52 de case; de când eraii oțetarii aședaţi pe aci, documentele nu spun.

45. Mahalaua Caimata. — Are 24 de case; este vecină cu Podul
Armenilor și biserica Armenâscă. Se dice că numele, Grecum pre-
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*
schimbat, îi vine de la gărlița,
Bucurescidra care, din causa tuturor
necurăţenielor ce se aruncaii înti'ânsa, mai purta, și alt nume.

46. Mahalaua Biserice! dintr'uă Di. — Are 23 de case.
41. Mahalaua Bisericei Enel, — Are 24 de case.
48. Mahalaua

Popa Cosma. —

Are

121

de case;

se

|
'ntinde,

ca

și cele două ce urmâză, pe locurile de moșiă ale bătrânului
Ban

Dumitrake Ghica, şi-anume pe Colintina-Florâsca, pe
care, în parte,
Banul o va da de zestre fetei sâle Anica Florâsca.

"49. Mahalaua Precupeţi!-Vechi, —- Are.105

&hiului avea proprietăţi într'acâstă mahala.

case. Mănăstirea

Ghi-

0. Mahalaua Precupeţii-Noul. — Ave 49 de case.

91. Mahalaua

Popa Petre. —

Are

59 de case.

Acestea sunt mahalalele despre cari nu am avut nică
un am&nunt istorie. Cele mai multe sunt nouă de tot,
dinta'a doua, jumătate a, secolului XVIII, atuner când, cu tte “porun
cile contrarie

ale Domnului,

Bucurescik își măriaii

rada

cu uă putere -pe

care
vedem că a păstrat-o până în dilele nâstre.
Mi
In vremea lui Alexandru-Vodă Ipsilante,
starostea de zidari,
mai-ma-Vaşa, primise. Strașnică poruncă.
de la Domniă ca oxr-ce
zidire.
ce s'ar face să fiă vestită Epitropiei
obștesci, pentru ca
acâsta să chibzuâscă decă este a se
îngădui proprietarului începe-

rea clădirel 1).

|

IV
6că mahalalele își aveai

tâte nume

care se sch

imba,
după cum vădurăm,. măcar la un
secol uă dată, ulițele eraii fârte puţine cu nume,
pentru că ele-ânsele crai fârte

puţin ceia ce not numim

astă. uliţă,

|
|
Aliniarea, continuitatea, în liniă
drâptă sâii frântă a clădirilor,
uă, Ore-care regulă în conducerea,
ambelor laturi ale uliţei sunt
cu totul necunoscute secolelor ante
ri6re. Se clădia la orașe, cum
se clădia

și la sâte, fără să-i pese „proprietaru
lui, nici autorităţei.
comunale de liniă ori de regulă.
In tte părţile a fost astfel în
primele timpuri ale înjehebărei
orașelor: deosebirea, stă numai în
1) V. A Urechiă: Istoria Românilo
r, V, pag. 378,

oa. _ |

315

faptul că aiurea, la Paris s6i la: Niirnberg, la Roma sii la Viena,
mulțimea populaţiuner și desimea, clădirilor aii făcut mai curând
pe Gmeni să se gândâscă la Gre cari reguli în aşedarea, caselor. De
aci ait eşit ulițele strimte, dâr cu Gre-care aliniare şi continuitate
La, Bucurescl, nu s'a pomenit de uliţe drepte Şi ceva mal
largi de cât după focul cel mare de la 1804, când a ars tot Târgul- din-Năuntru până 'n zidurile hanului lui Şerban-Vodă. Atunci
Constantin- Vodă Ipsilante „eșia însuși Măria sa la târg, și împăca
„Omenil la, pricinile ce le avea pentru locurile caselor celor arse,

.

„ȘI poruncla

să se facă

casele

d ep în rând,

S8 I6să ulițele drepte, ma

„şuvăile, şi casele 'una mal afară și alta mai înăunteu, ca mai na„inte, de astupa una pe alta“.
Prin Târgul-din-Năuntru, în centrul orașului, mal nainte vreme,
mai tote ulițele erai uliciâre care daii înt'uă uliţă mai largă,
numită Uliţa-Mare. Lărgimea ulicidrelor se măsura după câţi
Omeni puteaii merge de front pe dânsa. Bunidră, la 1744, Uliţa
Abagiilor, în spatele Curţei Domnesci, se dicea că este mare de
trei Omeni2), pentru că, trei G6meni puteaii merge unul lângă altul
pe dânsa.
|
Numele ulițelor nu esistaii
de cât p'alocurea. La 1625 era 'n
Bucuresci uă uliţă care se numia Uliţa Turcilor3. Pe unde mergea, nu scim. Cele mai multe, de eraii largi, se numiaii „ulița
mare din. mahalaua cutare“. In târg, ulițele se numraii după mărfurile neguțătorilor; se dicea deci ulița Abagiilor, a Mărgelarilor,
a Boiangiilor, a Ișlicarilor, a Mătăsarilor, a Lăcătuşilor. Lucru
curios! In Dudescu, adică în mahalaua Dudescului, era 2liţa Lăptăreselor,
nu pentru că lăptăresele locuiaii pe acolo, ci, probabil,
pentru că pe acolo intraii în orași cu lapte.
Indicaţiunile de situaţiune ale unul loc care se vindea, indicațiunile de locuință ale unui Bucurescân erai formulate în acte
s6ii în spuse în următorul mod: bunidră, „de la biserica lur Lu„caci, spre apus, la drâpta, spre ulița care merge spre casele
„Blejoienchii, lângă cârciuma lu! Niistăsache, pe mâna dreptă, la,
„pleop*. — Pentru Bucurescânul de atunci, acâstă îndreptare era îndestulătore, der pentru străinii de atunci şi pentru Bucureseânul de
ali, ea este mal puţin de cât insuficientă. Tot din vremurile acelea

1) Tes. de Alon. Istor., II, Chronograful lui Dionisie Eclisiarcul, pag. 901.
2) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. Locurile din Bucuresci, pag. 233.

3) Arhive: Mânăstirea Radu-Vodă, pach. 38, act. 5...
56730. — Fitoria

Bucurescilor.
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a rămas obiceiul la bătrânii de adi să te 'mdrepteze cu următârele
locuţiuni stereotipice: „fă la mâna stângă până la băcăniă, și„apor la drepta, și-aci &“.

Pe aceste ulițe inominate nu s'a pomenit caldarîm

de cât în

secolul nostru. Pe podurile cele mari aii fost podele de lemn».
Pe ulițele pe cari locuiaii boieri mari sâii negustori bogaţi, con-

tribuiaii toți mahalagiii și făceaii podul uă dată; pe urmă,

de se

strica, — și se strica forte lesne, —— așteptaii săl repare Domnia.
Ac6sta, avea altele de făcut, și numai la reparatul: podurilor nu

se gândia. Uliţa, devenia impracticabilă cu totul și cu totul, din causa
găurilor colosale ce se deschideaii în podela sub dare era șanțul de
scurgere. De se răsturna pe acolo vre un mare boier sâii chiar
Domnul, a doua li venia pifac cu zapcialic ca să aibă mahalagiia

astupa găurile și băltâcele cu cenușă, paie, tufe și alte cloţuri și

slărîmături. Vă închipuiţi ce praf și ce microbi se ridicati în act,
când s6rele usca, acâstă umplutură sub podinele cari jucaii pe
urși sub greutatea, trăsurelor2. Pentru îngrijirea podurilor de
pe uliți, mulți mahalagii, embaticari ax mănăstirilor, ati devenit,
prin porunci domnesc, proprietari adevăraţi al locurilor ce ocupaii

cu casele lor, numai cu condiţiunea de a ţine podul îngrijit, reparat

și măturat frumos de fiă-care, cât ţinea lungimea curţei lui3). De
atunci, obiceiul care se păstră până mal acum câți-va ani, de a se

uda și a se mătura în fața porței de către toţi cetățenii cel harnici.
Podurile cele mari se făceati cu vinovaţii de la pușcăriă,

Unele uliţă, ca și unele poduri și podisei de peste Dâmboviţa,
eraii întreținute și reparate de Egumenii mănăstirilor Radu-Vodă,
Mihai-Vodă, Cotrocenil, cari aveai treceri pe ele, mori pe Dâmboviţa, locuri pe acolo și uă mulţime de alte folâse. Când Egumenil erati Gmneni de omeniă, — ceia ce se tâmpla fârte rar, —
ulițele, podurile, podiscele eraii îngrijite și reparate destul de
bine; când nsă Grecii de la Radu-Vodă, Mihar-Vodă şi Cotroceni

eraii de cel lacomi și hrăpitori,

Domnilor
va repara
hotărâscă
cum era

Rom.,

atunci

trebuia

2—3

pitace ale

să viă unele după altele cu amenințarea că Domnul
pe socotâla mănăstirei, pentru ca, “Egumenul să se
a cheltui ceva pentru uă spoi6lă de reparaţiune, sâă,
vorba timpului, de meremetisire.
|

1) Veqi cap. Podurile Beilicului şi Târgului-defară.
A
2) Pitacul din 1782, în V. A. Urechiă: Istoria Rom.,
|, pag. 293.
-3) Acelaşi pitae din 1782 şi un altul din 15 Aug.
173, tot în V. A. Urechiă: Istoria

V, pag. 393,

”

|
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V
Ote aceste uliţe și tote aceste mahalale craii adi la 12
din di întrun fel, și mâine la 12 tot din di puteaii fi
înalt fel. De ce? Din pricina, focurilor cari Dântuiaii la Bucuresci cumplit și 'ngrozitor, — tot atât de cumplit ca și la Constantinopole. Case, prăvălil, biserici de lemn ardea ca lumînarea
într'uă singură n6pte. Șiţa, șindrila, lemnul, câpte şi răscâpte de
sorele lui Cuptor, n'așteptaii de cât uă scânteiă pentru a lua foc
și a arde cu nesce flăcări spăimîntătâre, cari se suiati în pale colosale până la 'nălțimea cerurilor. Era ceva sinistru și grandios
în grozăvia lui! Poetul poporan dice:
Arde foc în Bucuresci;
Merg scânteiele în Popesci

Și dogdrea la Ploiesci,
Ie lumina n Câmpina
La cocâna Joița).

Paul din Aleppo spune pentru secolul XVII că, îndată ce se
anunța focul, clopotele bisericelor începea să bălăingăne, bătând
numai într'uă parte, ca un fel de chemare în ajutor, plină de
grOză și desnădejdez).
In secolul trecut și 'n secolul nostru, până la 1847, când cu
focul cel mare din diua de Pasce, Bucurescenii se obicinuiseră
atât de mult cu acâstă nenorocire, în cât femeile, gospodinele,
buni6ră din Tabaci, când audiati că arde la Sărindar şi vedeai
că bate vântul în spre ele, îndată, întrun timp și dout mişcă,
întindeaii cearşafurile și velințele pe jos și 'ncepeaii st strîngă
de prin casă, ca să facă boccele cu cari st plece spre Văcăresci,
afară din orași, sioure fiind că focul, adus de vânt, le va ajunge
şi arde și pe cele.
Anton Panu ns arâtă cât de iute mergea focul, în versurile
următâre
Sfântul

Dumitru

nu -s'aprinsese,

In prâjmă-i focul âncă ardea,
Şi Bărăţia o coprinsese,
Ca, un balaur
1) Teodorescu

2) Hasdeu:

G. Denm.:

o mistuia.

Poesii populare, pag. 322.

Arhiva Istorică a României, II, pag. 110—111.
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De

aci, la Vergu,

se vădu în pripă

Prin tot ocolul grozav aprins.
D'aci

Lucacii

ca într'uă

clipă

Și Udricanii ardea nestins.
Apoi, se'ntinse
Până la Delea,

ca uă fășiă,
spre răsărit,

Și-altă fășiă cu vrăjmășiă.

Spre mi6qă-n6pte mergea cumplit :)-

Când

s'aprindea

în târe prin prăvălidrele cele mici cu samare

de șiță era prăpădul lui Dumnedleii. In două câsuri ardeaii
două

sute de prăvălii. De

aceia, vedem

care st aibă, v6ra-ierna, înaintea

butoi

sâi uă putină

plină cu

pe Domni

poruncind

prăvăliei mereti

apă;

ca,

fiă-

și într'una un

ca să se dărîme samarele. sâii

șandramalele dinaintea prăvălielor; ca tote carele
cu fân să nu
mai ș6dă în orași de cât la anumite maidane de
tâma focului; ca,
să

se

măture

coșurile cât

mal

des;

ca,

prin

prăvălii — lucru

tipic! — să nu mal aibă nimeni voiă să trasă
din ciubuc, ir pe
ulițe
să nu mai bea

tutun

din pipă.

să fumeze fiăcare neopriţi“2),

Acasă,

adauge

|

pitacul,

pot

Ow-cine își pâte lesne închipui spaima și grâza
ce intraseră

în Bucuresceni, pentru ca Domnia să dea
asemenea porunci, iâr
el să se supună ca nesce copil. De ciubuc
și de pipă se aprindea,;

de la un coş se aprindea; de la focul de

făcut

pe

maidane,

se

aprindea
— ,
nu

mămăligă

al țăranilor,

eraii destule acestea: se
mal aprindea și de la trăsnetul cerului. Ploua
, de răpăia și lumea,
aprinflând

tămâiă și lumînările de la Pasci, trem
ura de spaimă
ca nu cumva st se aprindă orașul, căci
tmăsnetul putea să aprindă
uă, casă și, la minut, uă mahala, două,
nouă, ardeaii ea chibriturile.
In secolul XVI, casele fiind aruncate ca
cu praștia, incendiele
generale, focurile cele mari erati rare.
Cronicarii! nu pomenese
de nică unul. Documentele ne spun numa
i că Turcii ai ars Bucurescii uă dată, când aii destronat
pe Mircea Ciobanul, și al

doilea,

în

Novembre

fuge la Dunăre.

In secolul XVII
ce spune Paul

1595,

când

Sinan părăsesce Bucurescil

ai fost focuri de sigur. Am

din Aleppo

de trasul clopotelor,

și

vădut mai sus
când

se aprinde
vre-uă casă. Cronicarii ânsă nu pomenesc
de focuri mari. Intun
1) Anton Pann: Memorabitul Ffoculuă
din 1817 (Bucuresci, 1854), pag. 73
şi urm.
2) V. A. Urechiă: Istor. Rom. tom. IV
şi V, pitacele privitâre la incendij,
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înd, Constantin-Vodă, Şerban voi st aprindă, singur Bucurescil,
și 'n deosebi Curtea Domnescă, pentru ca Mihnea, noul Domn
numit de Portă, să nu aibă unde şedea şi unde primi închinarea
supușilor să2. La 1691, lunii 15, trăsnetul cade la Bucuresci,
pe un deposit de iârbă- de- -pușcă, și de aci incendiii mare și chiar
—y9

“m6rte

de

6meni2).

|

La 1104, aii ars Bucurescil și a ars și Hanul lui ŞerbanVodă... „când aii ars și zapisele mele“, adauge cu adâncă jale
bietul Petre Vătaful de Măcelari din Bucuresci). La 1716, în
timpul lut I6n-Vodă Mavrocordat, s'a aprins în midilocul Târgului,
unde „se frânge fierul în colț“, în uliţa Abagiilor și *n uliţa Măroolarilor, pe lângă Curțile Domnesc), la spate“.
La 1719, Februari, în timpul lui Nicolae-Vodă Mavrocordat,
ard Bucurescil; pe unde? nu se spune. Atunci arde și Mănăstirea
Cotrocenilor 5). La 31 Mal 1788 fu la Bucuresci, la orele 9!/e de
diminâță, un spăimântător cutremur de pământ. Vechia Curte
Domnâscă atunci a erăpat pentru prima Gră și uă mulţime de
case și biserici se dărîmară. Fură minuni dumnedeiesci prin tâtă
țera: împrejurul Buzăului pământul se deschise și aruncă din
adâncuri un fel de „metal“, care avea col6rea aurului; trei femel
fură înghiţite la Vălenir-de-Munte întruă crăpătură a pământului,
„care se deschisese do- odată. Mai multe dile .de-a-rândul, sguduiturile continuară, dar nu tot. atât de tari. Lumea era îngrozită.
Lângă Bucurescă, pământul se deschise, şi rămase ca uă prăpastiă6).
La 27. Februariti 1189, Marţi sâra, se aprinde băligarul de la
Mănăstirea Sftului Sava. Vântul sufla cu putere despre Cotroceni;
aii luat foc casele Sftulul Sava și 'n urmă mahalaua Colţei și
mahalaua Scaunelor-Vechi. Focul nu s'a oprit de cât când a eșit
la câmp, spre Moși. Aii ars atunci 16 case mari, 49 midlocii, 77
mici, 5 chilii de biserici, 40 de seaune de măcelar și 9 prăvălii.
Mănăstirea Colţel cu biserica și cu casele, și alte tref biserici,
tot de pidtră, arseră numai la acoperiși și 'năuntru. Domnul,
boierii, garda palatului săriseră într'ajutor, dâr de oiaba7).

1)
2)
3)
4).
5)
6)

Paul din Aleppo, în
Şincai: Cronica, sub
Arhice:. Condica No.
Arhive: Condica No.
Marsillac;
Guide de
Legrand: Ephemerides

Călătoria Patriarculul dlacarie,
anno.
”
|
2 a Mitropoliei. I1fov.
5 a Mitropoliei ; Locurile din Bucurescă, pag. 245.
Bucarest, pag. 80.
Daces, II, pag. 101—102. Cronica lui Dapontes,

7) Legrand: Ibidem, pag. 185--186.
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La 2 Novembre 1766, Sâmbătă s'a aprins, prăvăliele Heriscului din Târgul Cucului, lângă sărăria Domnsâscă, și-aii ars până
la pământ. Domnul, Scarlat-Vodă Ghica, a mers la foc, a, răcit

și a murit în casele Brâncovânului,
— unii diceaii de ciumă, ceia
ce nu

e adevărat,

îngropat

căci după

cel d'ântâii

“adică

el nu

a mai murit

în tinda nouă

nimeni. EI afost

mănăstiri a Ghiculescilor,

la Sftul Spiridon-Noi»).
La 29 Octobre: 1787, Sâmbătă, la trei ceasuri din - npte,
adică la nouă. sâra, spre Duminică, când era Eoumen Grecul Ignatie de la Scopelos, s'a aprins mănăstiea Cotrocenilor. Focul

a 'nceput de la kioscul lui Alexandru-Vodă Ipsilante; ati ars tâte

casele domnesci, t6te casele egumenesci Și, în șir, „tot de la hambarele cele mari, până unde se vede“2),
In timpul lui Mavrogheni, se organisă mai bine corpul
Tulumbagiilor, adică al pompierilor. Năbădărosul Grec, pe care ironia,
sOrtei îl trămisese Domn la Bucuresci, s'apuca, forte. adeseori
n6ptea, când nu dormia de da ordin să viă tulumbagii ; și 'npreună cu aceștia, pentru a băga pe Bucuresceni în r&corile spaimei,

începea pe ulițele Bucurescilor uă alergătură
și el, și tulumbagii,

lua gura: Iangân
loc nu

şi garda luy particulară

Vaar!! Iangân

zănatică,
de

sbierând

galeongir

cât

în

Vaar!!! adică: foc! foc! săriți! apă!

era, der la minut bieţii Bucuresceni erai

în pici6re,

îngroziți. Peste un ceas se vestia că n'a fost foc nicăieri,
dâr că,
Domnul "Ţării era apucat de năbădăr. Mavrogheni
alerga la foc
călare și cu picidrele desculţe în scările șeler3)..
La 26 Marte 1790 n6ptea, cutremur cumplit care
a, ţinut un

slert, de ceas; la 27 Novembre

1793

cutremur; la Februariii

1794,

i6răși cutremur. Adaugeţi ciuma, fâmetea, iernele
grele cu zăpadă
de șâpte palme (1795), și veți av6 uă slabă
ideiă, de cum era
starea țărilor române la sfârșitul veacului XVIII.
De

altmintreli,

începutul lui

1800

nu

fu

mal

diccaii bătrânir. Bucuresceni, Intr'adevăr, în diua

„brezt,

de

cum

Sfta Paras-

cheva, într'uă Marţi, la 14 Octobre 15802, când
Bucurescenil se
pregătiaii să primâscă pe Constantin-Vodă
Ipsilante, care venia

cu Domniă nouă de la Constantinopole,

m.

capitala, e dărîmată,

întwacea di, pe la 1ipep.

de cutremurul cel mare,

cum. Lai

numit Bu-

1) Lugoşianu : Insemnări din betrâni,
în Tinerimea Română, No. 10, din Febr.
1897,
2) C. Iirbicânu: Isemnări, în Biserica
Ortodoxă Românii, XIII, pag. 025.
3) Ion Ghica: Scrisori.
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curescenil multă vreme pe urmă. A darat dece minute, — (ic în notele lor marturii oculari, ceia ce mi se pare extraordinar.
Cocoşii, câinii, cail, boii daii de mai "nainte semne de o
gr6ză nepricepută și când aii început sguduelile,
— insolitis tremacrunt motibus al lui Virgiliu 5, — ceva asurdlitor și ne mar audit, nosee
strigăte, sblerete, mugete, urlete s'aii ridicat către ceruri, amestecându-se cu sgomotul duduiturilor cari se rotocoliaii pe sub
pământ, ca

'n faimosul

.Fiă-care se aștepta
Shiță în adâncurile
Atunci a cădut
pod6ba orașului cu

biserica

la Văcăresci,

tam cardine tellus subsedit,

al

lui

Lucaniii2).

ca pământul să-i crape sub piciore și săl însâle!
renumita clopotniță de la Colțea, „care era
ceasornic3*; ai căqut cel dour stâlpi mark de
Sftului

Gheorghe-Noi,

Sărindarul, Zlătarii,

“ Mihai-Vodă, Sfinţir-Apostoli și mai tâte bisericele vechk. Ait cădut frumâsa clopotniță de la Radu-Vodă şi clopotniţa de la bi-:
sericuţa, Sftului Atanasie-Bucur. Din temeliă s'a dărîmat Mănăstivea, Cotrocenilor; a rămas pârta cea mare, trei părți din ziduri
ati cădut; a cădut foișorul domnese; din biserică n'a rămas nici
urmă; s'a dărîmat hanul Serban-Vodă; s'a deschis pământul și.
|
„a eșit apă și p'alocurea catran.
Şin timpul când Bucurescenii se sbăteaii în groza viforâsă
a unul astfel de cutremur, la Radovan, Constantin Ipsilante, buimăcit și dânsul, ca t6tă lumea, intrase în biserica satului, ȘI,
prăpădind cărămidile de mătănii, striga întruna: Dâmne! Domne! |
nu perde pe poporul tăi pentru păcatele “mele, ci pe mine
numai!
Etă cum fu cutremurul de la 1802.

D'abia

desmeticiți,

Bucurescil

sunt

bântuiți

la 28

August

1804 de-un foc năprasnic. Dionisie Eeclisiarhul îl zugrăvesce astfel în Chronograful săi:
„In domnia acestui domn, întru al doilea an, la 18065, s'aii
„întâmplat în Bucuresci, la, uă spiceriă ce era în miţilocul orașu1) Virgiliu:
2) Lucaniu:

Georgicon, I, 45.
Pharsalis, I, 523.

|

,

3) 'Tradiţiunea orală adauge că atunci a cădut şi clopotul cel mare şi că, pourmă, când

s'a ridicat molozul şi clopotul s'a găsit sub clopot Ovreiul care vindea mărunţișuri sub gangul Turnului. Tradiţiunea nu spune, decă Ovreiul era viii sâii mort.
4) Note contimpurane de Egumenul Cotrocencnul, în Biserica Ortodoză Română, XII,
A.
anul 1889—1890, pag. 626.— es. de Mon. Istor., II, Dionisie Eeclisiarhul, pag. 203. —V.
Urechiă: Pe file de Ceslov, în Anal. Acad. Rom., XVII, pag. 61.
— Domnul este Constantin-Vodă Ipsilante.
5) Greşelă: anul e 1804.
*
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„Luk, din lucrarea cu foc a doftorielor, s'ar fi aprins unsorile sâii
„Spirturile, și luând foc spiceria cu doftoriele ati început a arde
„foc gr6znic, și suflând un vânt despre răsărit s'a început a
„aprinde și alte și luând putere mare focul, nu putea folosi ni-

„Menia săl stingă, înălțându-se flacăra focului în văzduh fârte
„Sroznic și sporind focul de la casă la casă, ati sosit la prăvă„liele cu mărfuri și la băcăni! în puterea Târgului și atunci, may

„&r6znie imputernicindu-se focul care se învâlvăta din buţile
cu
„unt-de-lemn și din buţile cu rachii, spirt, și din prafuri-barut,
„cât mari trăsnete se făcea, și seomot mare era.

„Dâr eine p6te spune ţipetele și strigătele &menilor și mueptilor; că "Și lua copiil în braţe și de mână, și fugia țipând, și

„nuscia încotro să fugă de fum și de dogorîrea focului. O! vai,
„ce jale! că nu era, foc. având uă casă sâii două, măcar și dece,
„ci tot târgul, care s'ati mistuit ; 5, 6 sute de case. Spune
că s'aii
„fost vădând focul cale de șâse ceasuri. Miărfurile neguţăto
rilor
„se tăvălia prin picidrele 6menilor, iâr arnăuții și catanele
dom„Nescă, și spătăresci, și ale agăă, care avea poruncă să
dea nă-»Vală să stingă focul, ek se 'ncărca de postavuri și
alte materii,
„ȘI mătăsuri, și fugia fiind nopte, că focul s'a aprins
diua, la
»$6pte ceasuri din di»), ȘI aii ţinut până a doua,
i iâr până la
„1 ceasuri, când milostivul Dumnegeii aii poruncit
cu minune „unul norișor ce era de-asupra focului de ai plouat
de aii stătut

„ȘI Vântul, și s'aii mal muiat flacăra focului, și

ajungând

focul

„lă zidurile Hanului Şerban-V odă, se opria
focul cu flacăra 'n
„Zid. Deor, mai sporind a ploua mai tare, şi aruncân
d apă și din
ptulumbe, Vaii potolit. Dâr tot asi fumegat din
temeliele caselor

„focul uă săptămână,

și am vădut cu ochii mei, lucru

jalnice

ȘI

»Vrednie de plângere, care coprinde pe om
mirare, că și pariă
„S6Gu țiepele podului de pe Dâmboviţă ce
aii fost, ai ars până în
„fața apel. O Dâmne, pre milostive, îndrăsnese
a dice că este
„mare mila ta, der adaug de a grăi că este
mai mare mânia Și
„urgia ta, pentru păcatele nâstre cele
multe2).«

Tot în privința acestui foe care a fost unul
din cele mal mari
ale Bucurescilor, 6tă și uă notiță, a arhiman
dritului Nicodim
Grecenu:
|
|
„Duminică, la 8 ccasuri din di, s'a aprins
1) Adică la 1 după
2) Tes. de Don.

12.

Istor., II, pag. 904,
„

târgul, buricul

Bu-
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„curescilor, ardând t6te prăvăliele, i Hanul Sftulur Gheorghe, i
„Hanul Şerban-Vodă, până în zidul Hanului Colţei, şi la vale
„Hanul lui Mihar-Vodă, Sărăria-Vechiă cu Târgul Cucului, și la
„vale până în casele Pârșcovenului, și la d6l tâte binalele Curţel„Vechi, până în casele lur Castriș. Fiind focul până la 8 ceasuri
„din n6pte, dând ânsă puţină pl6iă, s'a și potolit. P6te vor fi ars
“la 2000 prăvălii, cu case mau, și mici, și bolte“).
La 1812, Decembre 22, la unul după miedul nopţei, în timpul domnier lut Carapia, ard casele domnesci din Dâlul Spirei,
unde rămâne Curtea-Arsă. La 1822 ard în Cavafi tâte prăvăliele;
la 1825 arde tot Podul Beilicului; Grigore-Vodă Ghica vine la
faţa locului și, pentru-că e unsul Domnului, focul fuge dinaintea
Iul, — povestesc bătrânii Bucuresceni. La 23 lunii 1831, se năpustesce asupra Bucurescilor cea mal spăimântătâre furtună din
câte s'au pomenit: vântul-a scos din rădăcini pomi groși ca
butia și a desvelit sute de case:şi multe biserici. La 1835, arde
Târgul între Spitalul Colţei, Bărăţiă și Pușcăriă. La 1838, arde
Hanul-Roșu ; la 1839, Hanul lui Zamfir, şi 'n fine, vine iârăși un
foc mare la 1847, Marte în 93, în dliua, de Pasce, când ard numai
biserici 12 și anume: Sftul Dimitrie, biserica Domnâscă de la
Curtea-Vechiă, Situl Antonie de la Pușcăriă, Bărăţia, Situl GheorgheVechii, Sftul Gheorghe-Noii, Sit. Mina (biserica Vergului), biserica, Spătaruluy Stelea, Udrican, Lucaci, Ceauş- Radu, Sftul Ştefan,
— și 18 mahalale2).
Acum or-cine își pâte lesne esplica pentru-ce nu avem în
Bucuresci case mâl vechi, biserici vechi, şi alte aşegăminte vechi,
cari să ne povestâscă, cu a lor fiinţă, trecutul și viâța de odi-

nidră a orașului.

|

Foișorul de foc, pe care mulți Bucuresceni îl batjocoriaii în
dese rânduri, a fost când la Colțea, când la Situl Gheorghe-Noi,
în piaţeta unde este. astăqii basinul din spre Calea Moșilor. La
1790, Divanul mută Foișorul de la Situl Gheorghe-Noii, — căci
aci clădirea slăbise şi era temă să nu o dea vântul jos, — tot la
Colțea unde fusese mai 'nainte3). Pe cel de la Situl GheorgheNoii a dat vântul jos la 1823. Grigore-Vodă Ghica a clădit un
1) Revista Română, I, pag. 624. Studiul asupra Bucurescilor de Berindei.—Ci. V. A.
Urechiă: Pe file de Ceslov, mai sus citat.
80.
2) Anton Pann: Memorabilul focul mare (Bucurescl, 1851), pag. 79 şi
412.
pag.
3) V. A. Urechiă : Jstor. Rom., III,
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Foișor-de-Foe lângă Hanul Constantin-Vodi, Foișorul
s'a mar
plimbat pe urmă ir la Sftul Gheorghe, până când la 1847,
după
focul cel mare, s'a strămutat la Colțea.

VI
stlel s'a petrecut cu focurile și cu cutremurile, cu vijeliele și cu zăpedile prin mahalalele Bucurescilor, din

|
secolul XVI și până "m vremurile n6stre. După
fiăcare dintraceste nenorociri trimise de Dumnedeii,
pentru „ispășirea păcatelor n6stre celor multe“, dliceaii cu
spunere bătrânii, uă

jale mare

se 'ntindea asupra orașului.

Lăutarii cântati îndurerate

cântece ca următorul,

crede că vorbesce geniul cernit al Bucurescilor:

în care

s'ar

Și-acum pod6ba mea, tâtă
Mai s'a stins de pe pământ;
Nu gândesc ca, vre-uă dată,

Ce-am fost ier să die că sunt.

Casele cele frumâse A lor mei pre iubiţi fii,
Când să le văd lumin6se
Din 'ntunerec ce's pustii ;
Eu mă bucuram odată
De-ai mei fii nâptea umblând,
Și-acum sunt fârte

"ntristată,

N6ptea de câini tot urlând.
Ale mele ulii tâte
Săltaă nâptea ?n veselii,
Și-acum a plânge nu pâte

Văqându-se că's pustii»).

Ce-ar ice lăutarul de la 1804, dâcă
ar vede ulițele și mahalalele, și'n deosebi Calea Victorie
y din Bucurescir de la 18997
Sar minuna și el, cum ne minuni
și noi acum de minunata
crescere a minunatului orași al lui Bucu
r,
|

ÎI

1) Trompeta Carpaţilor, 1868: Cronica
Revoluţiunei din 1821, de biv-vel serda
rul Dîrzânu.

XII

PODUL CALICILOR

a 18242, acum 73 de ană, când inginerul Hartel, sub
A
domnia lui Grigore-Vodă Ghika, a făcut primul cal(
darim în Bucuresci, cinci eraii căile cele mari cal
ZA
brăzdaii capitala în diferite direcțiuni:
1. Calea Aogoştiei, numită şi Podul Mogoșdiei de la Brâncovenu
“înece, — căci înainte de 1690, când apuca printr'alte părți, —i
se dicea drumul Braşovului, adi Calea Victoriei;
2. Calea Şerban- Vodă, căreia din secolul XVIII i se disese Podul Beilicului, nume ce a păstrat până în dilele n6stre;
3. Calea Jloşilor, numită Podul Târgului-de-Afară;
4! Calea Craiovei, numită acum 50—60 deany, printr'un fel de
curi6să cochetăriă, Podul Caliţei, și al cărei adevărat nume fusese
*

Ca

.

A

.

și a fost Podul Culicilor, aţi Calea Rahovei;
5. Podul-de-Păment,

Bianu

1) Podsbă
şi Hodoș,

numit

x
ast-fel, căci nu era, podit cu. urși și

din Noul Testament, tipărit în Belgradul Ardâlului 1648. Vedi Bibliografia d-lor
|
pag. 165.

2) Acest capitol a fost citit la Societatea Geografică

Română,

într'a doua şedinţă, pre-

”
|
sidată de M. S. Regele, la 2 Marte 1897.
3) Ca amintire, ai, de Podul Calicilor si de Mahalaua Culicescă, cum îi qicea Matei
_ Bassarab, a mai rămas pe lângă strada Viilor uă mahala, căreia locuitorii îi die Jahalaua Or-

beţilor.

a

358

podine,

ci se bătea, continuii pe el pietriș

și moloz;

acest pod,

astă tăiat și fragmentat de nemilosele bulevarde, mal portă, p'aJocurea, numele de Calea Plevnei.
|
Primele patru poduri erati podite şin midloc aveaii șanțuri,
adâncă de 'S palme domnesci și largi de ș6se; în. șanțuri se scurgeaii apele de pe poduri, pentru a, fi duse apol, fiă în Dâmboviţă,
la vadul sacagiilor de la Zlătai, oră la vadul sacugiilor de la
Curtea. Vechiă, fiă, când era vorba de canalele stradelor laterale,
în lacul Cismigiului, s6i în lacul Filaretului.

II
in t6te aceste cinci mari artere de viâță ale Bucurescilor, una din cele mai interesante, prin istoria

ei și prin istoria primilor el locuitori,
care pârtă numele de Podul Calicilor.

este

fără

"'ndoi6lă

aceia

Pornire curi6să, modă care se esplică numai prin tema și
desgustul cel aveaii strămoșii noştri de Calicii secolelor trecute,
— acestă cale, acest pod, îndată, ce începu a fi locuit de altă lume,
ier nu numai de brâsla Calicilor, își perdu adevăratul săi nume
și înainte de a, se numi oficial Calea Craiovei, primi numirea absolut falşă de Podul Caliţei.
Caliţei de ce? de unde? de când?

Se găsiră bătrâni şi se găsiră deștepți cari să afirme că fusese din vechime uă bogată, cocOnă, care avusese pe acolo în-

tinse proprietăţi, case, maidanuri, grădini și vil, şi că, de la numele
el Caliţa), se qlisese mal pe urmă Podul Caliţei.
Un bătrân preot care slujesce de vro 43 de ant la Sftul
Nicolae din Calea Rahovei, și pe care'l întrebam ce scie
Cucer-

nicia

sa

despre

Podal Culicilor, îmi

răspundea

mai

trecute cun fel de pudibundă, și mâhnită grăbire:
— Nu Podul. Calicilor, domnule, ci Podul Caliţei.
Tot Podul Caliţei îi se spuse, în 1849 „Că se dice

săptămânile

și inginerului

1) Caliţa, boierţică de neam mare, a fost, în Bucure
sci în secolul XVII, jupânesa Calija,
nevasta lui Manta Câmpinânu, care locuia
acolo unde este adi vechia clădire a Eforiei Spitalelor Civile, lângă actuala P rimăriă. Dâr
acâstă
cu

Podul Calicilor,

Caliţă Câmpinânu

maro

nimic

de- -a face
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baron Boroezin, care făcu admirabilul plan al Bucurescilor, aflător

adi în Arhiva Primăriei Capitalei.
Era, firesc lucru ca boieri ca Mihălescii cari se coboraii din
Cândescă, străvechi boieri al Buzăului, ca Fălcoienii, ca Argetoienii, ca Urlăţenii, să nu le placă a spune că staii pe Podal Calicilor). Era destul că aveaii pe stânga, mergând spre barieră, Ţigănia Jitropoliei.

|

Podul Calicilor și Ţigănia Mitropoliei, — 6că două numiri cară

nu se potriviaii de loc

cu nobilul

ighemonicon

al bolerilor

mai

sus citați. De aceia, proprietari! mar însemnați de pe Podul Calicilor
— mergând de la Palatul Jusde acum 70—S0 de ani, șl-anume
tiţiei pe drâpta, pe Calea Rahovei în sus la d6l, de la Costache
— Argetoianu, MiCreţulescu, Nicolae Bălânu și Armași Manu,
Stolnicul
Lahovari,
Nicolae
hălescu, Paharnicul Iancu Arion,
Nicolae Ornenu, Vistierul Nicolae, unde la 1842 era Logofeţia
Bisericâscă, adică ministerul. instrucțiuner publice, cu Vornicul
— iâr pe stânga, de la Golescu
Manolache Florescu ca ministru,

înainte, Costache Fălcoianu, un Fărcășanu

din vechi! boieri Făr-

cășeny, Clucerul Scarlat Urlăţânu, Ioniță Fălcoianu, Iancu Lohovari,
Mihalache Teodoru, și alţii, — toţi acești proprietari qliceai că
locutesc, că ati case pe Podul Caliţei, i6r nu pe Podul Calicilor 2),
în aşteptare ca podul să fiă numit Calea Craiovei.

III
e ce acâstă repulsiune? pentru ce acâstă îndârjită dușmăniă pentru adevăratul nume al Podului Calicilor?
Pentru a, esplica, aceste ciudate porniri ale moșilor și părinților
noștri, și pentru a'nțelege ce erait Calicii în vremile trecute, mă
voit

servi

acte

cu următârele

1. Cartea domnâscă

și documente

a lui Petru-Vodă

autentice:

Rareș,

în care se po-

1) Bolliac se revolta în contra obiceiului ce aveati Bucurescenii, particulari și autorităţi,
de a poci numele oraşelor şi uliţelor. De co Podul Caliţei şi nu Podul Calicilor? într6bă el,
?
Şi de ce Târgu- Vesta, şi nu Târgovişte (Vedi Trompeta Carpaţilor, 1872, Oct.)
care vom vorbi
de
Calic,
cuvîntului
a
însemnare
adevărata
parte
uă
la
lăsând
2) Bolliac,
hotărîţi şi săracă).
mal la vale, dice: a fost un popor Celto-Galiic sii Gali-Callici (6meni mari,
1871, No.
de unde pâte şi numele de Callici şi Podul Callicilor din Bucuresel. (Zromp. Carp.

939 şi 1876, No. 1255).
"și, mal

cu

sâmă,

întwal

— Bolliac a nemerit-o adesse-ori cu. oiştea ?n gardul istoriei, filologiei
archeologiel.
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menesce de hrisovul lut Ştefan-cel-Mare de. la 1480,
de acum 417
ani, hrisov privitor la aședarea breslei mişăilor s6ii
calicilor în târ-

gul

de la Iași;

2. Hris6vele și cărţile altor Domniși Mitropoliţi
ar Moldovei.

din secolul XVIII și din secolul nostru, căci
la Iași brâsla mişăilor,
s6ii a calicilor, sâii a cerşelorilor, cum li se. dice
în actele din secolul
nostru, bresla acâsta este în fiinţă la Iaşi până
după 7 Aprile 1844»).
3. Condica Alinăstivei Cozia de la Arhivele
Statului, în care
sunt documente de la Mihnea-Vodă (lulie
, 1580) și de la Cons-

tantin Şerban-Vodă

(Decembre, 1657), privitâre la Mişăii s6ă Calicii

din Rîmnicul-Vâlcer;
4. Condica No. 1 a Ditropoliei din Bucuresci,
în care
lui Radu-Vodă Leon din 4 Iuniu 1668,
hrisovul lux

Vodă

din 4 Ianuariii 1672 și documentele

din Aprile

|
hrisovul
Antonie-

1741 sunt
tote privitâre la Culici; Bucurescilor
din sutaa șâpte-spre-decea și
din suta a opt-spre-decea.
|
Am avut âncă, drept isvâre de a
doua mână, Istoria fraţilor
Tunusli, făcută după manuseriptul
Stolnicului Constantin Canta.
cuzino, și volumul VI din

Uvicariul Lut Codrescu.

IV

E

entru a numi pe omul olog,
ciung, orb, chior, betâg,
nevolnic, iulgerat, capii, gură-s
trimbă, având cea ne-

voiă“, Românii din secolul XVI,

îl numiaă vişel (plur.
mişăi), de la latinescul misellus,
deminutivul lut miser, adică nefe
ricit,
bolnav, cufundat în sărăciă luci
ă, întrun cuvânt, bătut de Dum
neţl
eii în tâte felurile. Acesta era mişe
lul.

Calicul, de la slavoneseul calie, estrop
iat, ciuntit, neîntreg, nenorocit, și vagabond, îns

âmnă absolut acelaş lucru cea,
ȘI mişel.
Acești 6meni neîntregi, cari cu
adevărat erati bătuți de Dum„neleii, aii inspirat, aprope ca
și leproșii, din timpurile cele
mai
vechi, un fel de spaimă sfântă,
uă temere superstiți6să semenilor
lor întregi şi sănătoși. Obştia
unui oraș, în Apusul ca și 'n
RE
săritul Europei, a căut
at

1) Aceste
Române.

documente
:

se

totdâuna,

Săsesc într'un

din

catastif

evul

mediti

și până

manuseris din colecţiunea

'n

Academiei
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secolul nostru, să nu trăiâscă la un
leproşii, cu Ţiganii, cu Lureii.

loc

cu calicii sii

mişăii,

cu

După cum pentru leproșt eraii leproseriele celebre ale Ttalier şi
ale Franciei meridionale, ir pentru Evrei! faimâsele Ghetti ale |
Italiei și infectele Judengasse ale Germaniei închise cu lanţuri și
și cu arcane, — tot astfel, în t6tă Europa, mişăii s6ii calicii erai țărcuiți întruă anumită mahală, mal afară, mal la uă parte de ma-.
halalele locuite de 6meni întregi și sănătoși.
Bunidră,

la Paris,

calicii, adică

les gueuz,

aveati

drept locuință

faim6sa „Curte a Minunilor“ (la Cour des Jiracles), la, spatele străvechiului spital ZPZotel-Dieu, în nesce strade murdare, obscure,
imposibile, atât de pitoresc descrise de Victor Hugo în A otreDame

de Paris; la Niirnberg,

das Bettlervolk,

la 1478,

calicii, și-aveaii

mahalaua lor hotărită; la Tași, de la Ștefan-cel-Mare, calicii locu-.
“iai, „în capul târgului, în sus, spre zid“, cum dice documentul
de la Iliași-Vodă din 5 Novembre 1666; la Câmpulung, în Muntenia, âncă din secolul XVI, calicii aveai alăturea de orași, la
barieră, un sat, Miăţăul, care nu era locuit de cât de gușaţi, de
ologi, de tot felul de calici D; Ja Rîmnicul-Vâleii, dinainte de 1580,
mişdii erati aşeţlaţi pe câmpul Rîmnicului, spre moșia Licura a mănăstirii Cozia, lângă via lul Oprea Speriatul, — probabil şi el tot
— și lângă ulița, cu Țiganii, „pe la locurile
Calic, deși proprietar
de la Terbăriăe, adauge un document din 5 luliii 1598 al lur Mi-

hai-Vitâzul.

|

I&r Cronicarul ne spune că „la târnosirea Mănăstire de la
„Argeşi, Negoe-Vodă dărui şi pre mişei, şi pro neputincioşi şi tutu„Por Câţi se “cădea, milă le d6de“2).
Sunt documente la Academiă, pe care nu le-am studiat âncă,
dâr cari vorbese de Calicii din Roman. Mai tâte orașele, pare-se,
aveati uă mahală a Calicilor şi, de obiceiii, acâstă mahala era vecină, când nu se contopia, cu mahalaua numită, Țigănia oraşului.

1) In Rev. Istor. a Arh. României, |, pag. 3, se află ccolnica dată Ia 1761 Octobre 20,
de Constantin-Vodă Mavrocordat, satului Măţăul, renoind mai multe hris6ve domnesei de
mal *nainte. Un alt hrisov al lui Radu-Vodă Leon, din 1665, amintesce şi cartea lui NegruVodă, dată calicilor pentru satul Măţăul.
2) Mag. Istoric, IV, pag. 269.

56730. — Istoria Bucurescilor.

46

362

V
a Bucuresci, documentele
âncă din secolul AVI-lea,

ne-arâtă pe -Culici locuind,
pe partea drâptă a: Dâmbo-

vițel, din colo de Baia Mitropoliei (Grădina Bisericey Domnița Bălașa) şi mal din colo de Livedea Gospod, câmpiă domnescă,
la Palatul Justiţiei la drepta spre sud, uă întindere imensă;

cepea adică mahalaua
de

la stradele

de

adi

Culicilor având la stânga Țigănia Mitropoliei,
Sfinţii Apostoli

la drâpta

și mergea înainte în sus, până sub Gara
“Vodă

la drâpta, i6r cele orășenesci
calice de Strada

raului, a Justiției,

și 11 Iuniă la stânga,

Văii și viele lui Mihay-

și ale Mitropolii

întindere i6răși fârte mare, pe unde
forte puţin

de
în-

la stânga, uă

adi sunt stradele cu numele

Salvatorului,

Strada Emancipulă,

a Deteo-

a Eyalităţei.

Pe acâstă întindere de pământ se aflai, acum 300 și, pote,
acum 400 de ani, căsuţele, coci6bele, bordeele Caticilor din Bucuvesci, având-un puț care, sub numele de Puţul Culicilor, ligureză
în actele Mitropoliei ca hotar, ca: punct, de delimitare fârte
însemnat, după cum vom ved6 mal la vale.
Un hrisov al mănăstire Radu-Voâă dice: „și se înlindeaii
„spre moșia Lupescii a Mănăstire Radu-V odă, care moșiă
este
„din sus de drumul Podului Calicilore n.
|

Aci locuiaii acel „bătuţi de Dumnedeii, cari, ca Simion Ciun-

gul, Grigore

Fulgeratul,

Radul

Orbul,

Lisandru

„cea nevoiă“,

plecati

cu

Ologul,

Atinia

Surda, Nikita Guşatul, Tudor Gu ă-stricată, Gavrilă Gură-puţintea

și Grigore

ce are

nâptea

'n

cap

cerșescă prin orași, de la, Bucurescenii bogaţi și sănătoși.
Aveaii

staroste ales de ci, sub

slavoste de calici. Domnul
tăriaii: pe staroste,

numele

ca

să

de staroste de mişăi seii

la 'nceput şi, mal. în urmă, Mitropolia în-

dându-i

carte

de recunoscereși putere de-a ju-

deca, neînțelegerile dintre catici. Poporul a nemurit
pe acest staroste, cel din urmă pe trâpta dregătorielor celor
străvechi ale
ț&rel, prin locuţiunea, hazliă și ironică: „mai mare
peste mai mici, şi

staroste de Calici“ 2),

1) Arhive: Mănăstirea, Radu-Vodă, pach.
91, act. 8.
2) Un alt staroste care trebue să fi fost
ciudat, şi a căvuia

n'a rămas în vr'uă locuţiune, este starostea de ciochi.
In
Slan-Rimnic,

pag.

135, vedem

pe Caloianu

ot Focșani

amintire

e de

mirare

Condica No. 4 a Mitropoliei,

cumpărând

lui Drăghici, staroste de ciocli, şi dând-o Mitrop
oliei Bucurescilor.

uă

casă

cum

Judeţul

de la Aflinia,

soţia
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VI
urios !
La 1478, la Niimberg, se face și se publică Die dlteste Bettlerordnung în Deutschland, cel mal vechii așeclământ pentru
cerşetori în Germania, şi peste doi any, la 1480, Ştefan-cel-Mare dă
mişeilor de la Iași hrisovul de constituire, pomenit de cărțile mai
recente ale lui Petru-Vodă Rareș, Iliași-Vodă, Mihai Racoviţă ŞI
alți Domni din secolul XVIII.
Fac acestă apropiere între Niirnberg și Iași, pentru că ntruă
carte tipărită la Niirnberg la 1479, — un incunabul, — pe care o
cunose din biblioteca d-lui Grigore N. Manu, și 'n care se vorbesce
de drumurile cari duc la Ierusalim, găsese și drumul de la Lemberg la, Suciava și de acolo la Cetatea-Albă cu observaţiune că:
diese eide Stacdie sein des Stefan DBosadu oder TVeyda, der ein Terr der
TVallachey ist, und îst ein Christ, und ist friedlich dur ch sein Lande zu
ziehen.

Cartea, repet, e tipărită la 1479; Die ălteste Debilerordnung în
Deuischland este din 14178 și hrisovul tur Ştefan-cel-Mare pentru
culicii Iașilor din 1480. Şi se scie câte de multe ai fost relațiunile comerciale ale cetății biirgravilor de Niirnberg cu Sibiiul,
cu Brașovul și decă, cu țările române. Nu deduc în conclusiune
nimic, dr apropierea, mi Sa părut curidsă și demn de a fi
făcută.
Revin.

VII
e la, Ştefan-cel-Mare în Moldova și nu sciii de la ce
Domn în Muntenia, — în orl-ce cas de la un Domn
care a domnit când Câmpulungul era capitală, — de atunci Domnia, s a interesat de Calici și Visteria Domnâscă I-a, ajutat.
1) S'ar crede totuși că la Franecfort s'a regulamentatântâiii cerşetorii.— Vedi Schonberg:
că Franc„Handbuch der Politischen Oekonomie (Tiibingen, 1885), pag. 833—886. Ni se spune
:
1137.
la
cersetori
fortul a aşedat po
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Pe lângă milele ce câștigati ex 'de la creștinii miloși şi 'ndurătoră, cărora le cântaii dilnic și duios pe adi uitatul:
Lume

bună şi blajină,
Pi-vă milă
Şi pomană

|

D'un sărac și cerşetor!—
Domnii

"Țărei orânduiseră

Calicilor Orecari venituri,

Bunidră, la Câmpulung,

satul Aişeilor, Măţăul,

era

scutit

pe fiă-care lună Visteriei lista Calicilor, recunoscuți

de

starostele

de

ork-ce dare. Domnia le făcuse uă mâră la Câmpulung
unde măcinaii de giaba, iâr cel-lalt venit al morel se da Calicilo
r. De patru ori pe an, Visteria da Starostelui de Cali
câte 25 de ler
pentru a fi împărţiță între ei.
La Bucuresci, Protopopul orașului era 'ndatorat
să comunice

lor ca adevărați Calici. Visteria da acestora câte
un ban pe fiăcare (li. In Joia mare înainte de Pasci, şi la
Vinerea Ouelor, se

da Calicilor de la Domniă SO de dulimY și încălțăminte
.
Domnia, îi apăra or de câte ori se 'ncercati
alții, — nu ca-

lici, — să intre în bordeiul

sâii în

căsuţa,

unul

calie

care

muria.

In mahalaua Calicilor nu se ngăduia de cât
Calicilor să ș6dă. E
un document din 1686 al luy Constantin-Vodă
Cantemir, prin
care Domnul

dă lui Mierăii,

starostele

Calicilor de

de a goni cu voiă, fără voiă, pe ori-cine
ar veni

lacă uă căsuță
cine

nu

ori un

bordei în mahalaua,

va fi recunoscut

de

staroste,

la Iași, dreptul

să lea sâii

Calicilor, când

ca mişel sâi

să

acel ory-

calic.

Astlel se esplică la Bucurese groznicele,
istoricele bătăi,
păruieli, trântel şi omoruri, cară se 'mtâmp
laii între figanii Mitropoliei
și Caliciy Domnesci,

trecuţi în

lista

starostelul.

Ţiganii,
cu timpul, îmulţindu-se ea spuza, căleaii
locurile Calicilor; de aci,
"bătăi, adică judecată țigănâscă, până să
viă de la judeţul orașului,
ok de la dicasteriul Mitropoliek, orx de
la Vornicia domnâscă săY
împace și să pună lucrurile la cale drâptă
și cuviinci6să.
Buna-cuviinţă, smerenia, și liniscea
,
— âtă ce lipsia, Culicilor
din Iași și din Bucuresel, Eraii totdcuna
gata pe bătaiă, întoomal
ca les gueuz din Paris.

Mitropoliţii cară, mat la urmă,

întăriaii pe starostea de Calici.

în cartea, de stărostiă ce o da la mâna
calicului staroste — buni6ră,
lui Tănase Picior-de-lemn, Iași, 1807,
nu uita nici uă dată să le

305.
poruncâscă să fiă cuviincioși, smeriţi, cu bună orânduilă, st nu
facă, sfăi, gâlcevI, bătăi, mal ales în pridvârele bisericelor; să
nu întindă mâna de două oră, căci este furtişag;

să nu se lase lenei,

ci s& muncescă cu mâinile cel ce vor put; să nu se facă bolnavi nefiind şi, — asta-i minunat! să na “şi zădărescă rănile, ca să
plece spre milă pe cei ce vor căuta la dânșii, căci asta este înșelăciune,
— astfel vorbesce cartea ce se dă la mâna starostelui.
Dintraceste instrucţiuni cam, de și de la 23 Iuliii 1791, nu
sunt de cât repeţirea unei formule-tip din vechime; se vede cât
de asemănaţi crai Calicii din ţările române cu Calicii din cele-l'alte
țări ale Europei.
|
Intre Culicii cari se făceaii bolnavi nefiind și cei cari îşi zădăriaăt rănile, și între les gucuz malingreuz Și les gueuz-mitous de la faimâsa Curte a Îlinunilor, mahalaua Calicilor din Paris, nu este absolut
nici uă deosebire.
Domnil, probabil, r-aii lăsat pe sâma Mitropoliţilor încă de

la finea secolului al XVII-lea.
Mitropolia I-a îngrijit de atunci și până în timpurile n6stre.
Spre sfârşitul secolului XVIII, la 25 Februariii 1794, AlexandruVodă Moruzzi serie Mitropolitului că adeveraţii nevolnici să fă ajutaţi din cutia milelor de la biserici, iâr Domnia le va da pe fiă
care lună câte 50 de taleri ca să nu mal umble pe uliți... să
lipsescă acest CutahrisisD.
|
|
Totuşi, mulțimea nevolnicilor și orbeților pe ulițele Bucurescilor
deveni la 1795 atât de mare, încât, prin pitac domnesc, se hotărî:
trămiterea la mănăstirile din judeţele Ilfov, Vlașca, Dâmboviţa,
Ialomiţa, Muscel, Olt, Prahova, Argeși, Săcuiani, Buzăii și SlamRîmnie?).
|
|
Visteria domnescă îl ajuta, der alegerea de staroste, plângerile Culicilor în contra, propriului lor staroste, neînțelegerile între ci
și între Țigany, Mitropolia le-a judecat în tot decursul secolului trecut. La Iași, Mitropolitul Veniamin Costake a judecat până după

1815, ir alegere de starosti

și judecări de procese ale

breslei

cerşetorilor, — numele acesta apare în secolul nostru, — mal sunt
la Iaşi, până la 7 Aprile 1844, când Mitropolitul Meletie mak

vorbesce de dânșii.
Astfel reiese din documente

așegământul

1) V. A. Urechiă: Istor. Rom. V, pag. 45—46.
2) Idem: Acte şi Documente, V, pag. 100.

breslei

Culicilor

cu

300.

starostele lor sub privigherea și jurisdicţiunea Mitropolielor din
Iașiși din Bucuresci.
|
Șl-acum să vedem, cât se pâte din documentele ce cunâscem
până acum, peripeţiele prin cari a trecut podul Calicilor din Bucuresci.

VIII
rimul document privitor la Podul Calicilor bucurescenl .s6ii .la mahalaua calicâscă este din anul 1639 şi

„este -dat din “Bucuresci în coprinderea următorea:
„Cu mila lui: Dumnedeii Iw Matei Bassarab, Voevod şi Domn a
„t6tă, Ţera-Românâscă, dă, Domnia Mea acestă poruncă a Dom„niei Mele cinsțitului şi credinciosului boier al Domniei Mele,
„Jupân Barbu Căpitanul din Poiană» și cu fii, câți Dumnedeii
„l-a dăruit,ca să-I fiă lul uă orădină cu viă aici, în orașul Dom„niel Mele .în Bucuresci, în mahalaua Calicescă, la Gorgan?), lângă
„grădina
lui Botea și a lui 'Toader, pentru că acestă mar sus nu„ită grădină a, fost a lui Stoian și a fiulul săi, iârăși Stoian..
.
„Și ai vândut-o 'pe 15.ughi, aspri gata 3).
|

Calicii bucuresceni

hrisovul

lui Radu-Vodă.

de anl.

Şi tă cum:

și

istoricul

Leon

Paţ al Calicilor

de la 4 lunii

mai

1668,

N

apar

de acum

în
229

|

|

|

„ Proprietăţile Mitropoliei, numar de câţi-va ani zidită de Constantin-Vodă Șerban, sunt delimitate atunci din causa unor
pre-

tențiuni estraordinare ale Egumenului grec de la Mănăstir
ea lui
Pană Vistierul (Sfta Icaterina), care pretindea, împreună
cu episcopul Anania de la, mănăstirea Sinai din Arabia, că
Mitropolia
trebue să le aparțină de vreme ce, âncă -din secolul
XVI-lea,

istorica colină,a Mitropolier.
era, proprietate a bisericel Sftei Ecaterina. Am
curescilor4),

ale

arătat

acest proces

întrun

1) Barbul din Poiană este unul din strămoșii
Domnilor.
.
2) Vedi cap. Bisericele Bucurescene,
3) Hrisov din colecțiunea D-lui Gr. N, Manu.

alt

capitol

Poenarilor,

4) Veqi cap. Patriarhă, Mitropoliţi... Greci la Bucuresci.

pomeniți
.

al

Istoriei Bu-

în

multe

hrisâve
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In hrisovul lui “Radu-Vodă Leon din 4 luniii 1668, — care
„este una din cele mal miuunate ocolniţe ce cunosc, —se dice că
Mitropolia are pământ de la Crucea Domnei Jircidia (Domna IKiajna

a lui Mircea-Vodă Ciobanul) — pe drâpta,
cam pe la strada Bibescu-Vodă sâii strada
Artei, — pre cale în
sus, până în piâtra—
pictra de hotar, — drept
Calicii,. şi de-acolea în

sus pre cale până sub
d6l în gura Văiel (Bragadir şi Gramont) și
de-acolea, la stângă,
pre lângă Paţal Culicilor,
în jos, pre lângă lac,
pe sub dâl, până în
drumul Giurgiului.
Prin urmare, scim dinivacest document că, la
166$, Calicii Bucurescilor,
cu

Puţul Calicilor,

erai încă -

în fință în pantea orașului
pe care am indicat-o atât
cât ne-aii permis documentele și radicalele preschimbăii cari sai desăvârșit
în Bucuresecl de la 1668 și

până la 1899.
Mal scim dintrun hrisov de la 1669 Iuniii, dat de
Antonie-Vodă, Egumenului

Grigore de la mănăstirea
lui Mihar-Vodă, că mahalaua Culicilor era strînsă, la
Matei Bassarabă).
stânga, între locurile Mitropoliei, și, la drâpta sus de locurile lui Mihai-Vodă, iâr la drepta
1) Din colecţiunea de la Leurdeni, a d-lui N. Creţulescu.
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de locurile domnesc. Mai tâvdiii, Antimad şi Maidanul Dudescului
pe care unii din bătrâni lati apucat, dice-se, — ati strîns și may

mult

mahalaua Calicilor.
Să nu uităm că, tot

pe

acolo,

la 1670,

stăpâniaii locuri

și

aveaii case vechia și bogata, familii a Rudenilor, adică a boierilor

de la Ruda din Argeşr.

|

_Acești proprietară, adică Mitropolia cu Țigiinia sa, Mănăstirea
„Mihax-Vodă, Domnia cu locurile sâle âncă neconcedate și boieriy.Rudeni strîngeai din ce în ce mai mult pe Calici și mahalaua, lor.
Cu asemenea, înalte și simandicâse obraz, nu puteaii să lupte

Calicii, Îiă fost plângerile și jalbele starostelui breslei lor cât

dese

și cât de stăruitâre

la Domniă

de

și la Mitropoliă.

IX
l-apol sufla, prin

t6te ţările Europe,

ca un fel de

vânt

de dușmiăniă și de perdaniă în contra bresle Calicilor/
orașele cresceaii și se nfrumuseţaii. Condiţiunile
de

Tote

igienă devenraii din ce în ce mal esigente. Nu
mai convenia, în
secolul XVII, Parisului, Francfortului, Vienei
și, firesce, nici Bu-

curescilor să aibă, aprâpe
. de centrul lor, fiind dată crescerea
orașelor, nesce focare de infecțiune, nesce cuibu
ri și furnicare
de
microbi

răi-făcătorăi.

Nu

mar

plăcea

Bucurescenilor,
—

ea ȘI
Vienesilor, Francfortesilor si Parisianilor, să
aibă lânoă CurteaVechiă, lângă centrul orașului, peste Dâmboviţ
a, la câţi-va pași,
uă mahala în care să mișune ologă, orbi, ciu
ngiși men; careşi
zădăriaă rănile; nu mal voiati să vâdă, cum
dliced. Hasdeti în

Complotul Bulei :

”

|

|
uă ie6nă grozavă
De bube pocnind de otravă,

Pe braţe, pe e6pse, pe frunți.

Otrepe de mult închiegate,
Lipite pe răni destupate,
Formând oribile punți.

|
nie

Și de aceia, la Paris, la 1667,

intră

cu

armata

în medievala

locotenentul

de poliţie La Rey-

Curte-a-linunilor,

dărimă

case,

309

coci6be, bordel, aprinde pre altele și arestâză pe toţi Calicii—
les gueuz
— trămițând pe unii la, spitale, pe alții pe la mănăstiri,
pe alţii prin închisori. Strada, Saint-Sauvea, (cum e adi la nor
Strada, Salvatorului), centrul infecţiunei calice din Paris, e curăţită
şi alte case nouă se zidese în locul colibelo» murdare de odiNiGră,
Peste trei-deci de ani, la noi, în Bucurescă, Culicii primese
aceeași lovitură de la Constantin-V odă Brâncovânu.
Am spus că, strînși din ce în ce mai mult de Mitropolit,

de Mihai-Vodă,

do Domniă

și de boierii Rudeni,

Culicii, fuseseră

siliți să se suiă din ce în ce mal sus, spre deal (Bragadiru), spre
hotarul Lupescilor, in jos, la stânga spre Drama Mehedinţilor, unde
: suie drumul la Crucea lui Alezandru- Vodă, cea de piâtră, lăsându-se
— cum.
tot la stânga, spre hotarul pământurilor Mitropoile
i qlice
documentul mănăstirei lul Mihar-Vodă din 1669 ce citaiti mal sus.
Intre 1700 și 1714, Brâncovânu dă boierilor Dudesci locul
din Sfinţii Apostoli —uă întindere de nusciii câte pogâne, loc
- rămas legendar în memoria bătrânilor Bucuresceni, pentru mărimea caselor, curţei, grădinelor boierilor Dudesci.
Mai dă Brâncovânu tot acolo, din proprietăţile Domnici, loc
de casă, grădină şi curte luă Constantin Brăiloiii, apoi lui l)osithie Brăiloiti, locuri cumpărate de Domniă max dinainte de la

|

boierii Oteteleșani și Pârâiani»).

S5 nu uităm pe boierii Rudeni cari aveaii aci case și locuri
întinse încă dinainte de 1670, după cum spune un hrisov din
1670 al lui Antonie-Vodă 2), și să mal adaugem pe boierii Leurdeni și pe Radu-Cupariul, icrăși proprietari acolo pe la finea secolului XVII- lea, cum spune un document din lulii 1741, asupra
căruia voiii reveni. .
Astiel fiind, ne putem lesne închipui în ce teribilă posiţiune
se găsiati Culicii la 1714 cu vecini ca: Dudescii, Rudenii, Leurdenii, Brăiloir și alții.

1) Cornea Brăiloiă, la 1693, cumpărase loc la Prund peste apa Dâmboviţei, lângă podul
Agăi-Iane, care loc era domnesc şi mulţi făcuseră case pe dânsul. Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag. 220—223.
2) Chirecă Banul Rudânul, pentru bunele slujbe aduse Țării, primise locul de la Grigore-Vodă Ghica, afirmă un hrisov din 28 Marte 1694 al Brâncovenului. Arhive: Condica
Brâncovenâscă, pag. 211—242,
567 30. — Istoria Bucurescilor,

|

|

|
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X
osițiunea li-eva teribilă, căci Bucurescil cresceati.
Intr'adevăr,

în pragul

secolului

XV III-lea, în tim-

pul Domniei lui Constantin-Vodă Brâncovenu, din
causa, unei orecari liniscl și a unel siouranțe mai îndelungă pe
diua de mâine, Bucurescii, ca orași, luaseră un mare avânt,
și

cresceaii,

Am

și se întindeati pe fiă-care di din

documente

și orădinel

domnescy

ce

în

ce

mal

mult,

care mă autorisâză să afirm că în locul viei
(delul

coprins

între, la drâpta,

strada Patria |

din Piâţa Sft. Anton spre calea V ăcăresci și din Calea
Şerban:
Vodă spre Răsărit în sus) se făcuseră case și biserici;
că viile
de la Stelea (adr suburbia Stelea cu Templul Israelit
și Capela

Catolică) dispăruseră și era uă mahala pe acolo
care, în spre
partea Siter Vineri, purta numele. de mahalaua,
Aga Niţă; că mahalaua bisericei lui Lucacii împinsese
cu clădirile făcute pre
dânsa viele în spre, ai, mahalaua CeauşRadului. Acestea spre
Răsărit.
|
Spre Sud, mahalaua Popescului se 'ntindea
de la Jienița

Domneâscă spre Brosceni. Are

și Brâncovânu locui pe acolo, pe

cară, peste vro 40 de ani, nepotul săi,
Constantin, le va dărui
sei le va schimba, cum arăt la, istoricul
mahalalei Popescului.
Spre Nord, Brâncovânu făcuse uă mare
schimbare: tăiase

prin

pământurile

Cantacuzinesci

cari

se "ntindeaii

de

la

Zlătari
și până la Sărindar, și pe uă parte și pe altaa
Căler Victoriel de
adi, — tăiase, dic, uă cale care fu numită
Podul Mogoșdiel și care

se sfârșia cu barieră la locul Colfescului,
adică la Palatul Regal
de astă.
După

mârtea Brâncovânului și după

Creţulescilor pe locul daţ de Nicolae

Mavrocordat

clădirea bisericei
Vornicului

Iordale Creţulescu, Podul Mogoș6iel se'ntinde
mereti şi de la Puţulcu-Zale de pe locul Colfescului, dă mâna
la drâpta cu mahalaua

Botenului (Clemenţa) și cu Livedea
Văcirescilor (Ateneul) până
la Poștea-Vechiă, unde 'ncep să se clădes
că biserici, case și alte
nămestil.

Spre Apus, uitându-ne la drâpta spre Nord,
mahalaua, de la
Biserica Stejarulux și în sus, spre dâl, spre
Fântâna-Bouluy (Stuadele
Ştirber-Vodă și Fântâne)) începe să se popule
ze,

iâr la stânga,

371

tot spre Apus, din Mihair-Vodă și din Gorgani spre Biserica Arhimandritului (Sfinţii Apostol), de lângă străvechia locuinţă a
părintelui tuturor Cantacuzinescilor români, a Postelnicului Cons„tantin Cantacuzino, de lângă Dîmboviţa, la Podul Călibiulai,
— la
stânga, dic, în mahalaua Calicilor, intraseră acum să locui6scă, îm-

preună cu boierii de mal 'nainte, — adică, cu Rudenii, Leurdenil
și Oteteleșanii,
— și boierii Dudesci, și boierii Brăiloi, și atâţia
alții mar pe urmă.
Bucurescil cresceaii, cresceaii mereii.

XI
aptul este atât de adevărat și Calicii din mahalaua lor
cea vechiă dispar cu atâta ri ipegiciune, în cât la Aprile
1741, Bucurescenil nu mal sciii nici unde a fost Puţal
Calicilor,

cel

se'ntindeai

citat

în ocolnița

de

Calicii cu şedământul

hedinţilor, nici unde se înălțase
Şi Orucea Domnei DMircidia.

la 1668,

nicipe

lor, nici unde
altă dată

cât anume

loe

fusese drumul Me-

Orucea lui Alezandru- Vodă

Avem cunoscință de acâstă ignoranță a Bucurescenilor de
acum 158 de ani din uemătârea împrejurare:
In Aprile 1741 se iscă cârtă şi proces mare între Mitropolia
Țării și mănăstirea Mihai-Vodă, între Mitropolitul Neofit și Egumenul, grec bine 'mţeles, de la Mihar-Vodă. După cum scim din-.
tr”un capitol precedent, cel care căutase cu lumînarea și stîrnise
cârta,și judecata fusese Egumenul, căci de la Constantin-Vodă
Şerban, de la 1658 și până la 1741, Egumenii greci de la
mănăstirea lui Pană Vistierul (Sita Ecaterina), de la MiharVodă, Radu-Vodă, Cotroceni, Văcăresci, Zlătari, Sft. GheorgheNoii, nu puteaii suferi Mitropolia și averile, și casele, și pământurile ex sub cuvântul ridicul și estraordinar, că colina pe care
fusese zidită Mitropolia era ohavnică proprietate âncă din secolul
XVI-lea a Egumenilor greci de la Sita Ecaterina...
De atunci și până la 1741, Egumenul de la Miha-Vodăi
și cel de la Sita Ecaterina nu Jăsaserăi să le scape nici un prilej:
mereii intentaii procese la Divan Mitropoliei și Mitropoliţilor după
vremi.

Acum, la 1741, Egumenul de
la Mihai-Vodă calcă hotarele Mitropoliei și 'ncepe să îngrădâscă întindeză mană de pământ, pe cari apoi!
le vindea cu embatie, dâr cară pământuri erai ale Mitropoliei încă

de la zidirea -eă. Intwalte dăţi, unit

din foștii Mitropolii tăcuseră. Neofit,

pare-se,
vins

ij
sec ]
Rara
a

Se
pia

[aiz feţe! Life

ear
[afet p st
san

pier
| alea)

la Domniă,

|

la dor Domni,

Mavrocordat,

și apoi la Mihai Racoviţă.
Mitropolitul înfăcișâză la Domn

hris6ve ale Miîncălcările fla-

grante ce săvârșise Eoumenul de
la Mihai-V odă. Se numesce uă comisiune de boieri divaniști, compusă

din:

Marele-Vornic

Iordake

“ Creţul
escu, bi] Marele Ban Mihai Can3
tacuzino și biv vel Logolstul Ni-

UD Ai Duta
its ez
Că

E
colae Ruset, ca să. cerceteze cărţile

[taiga
al ete)tal

ambelor

jiu

i

Mitropolitul

Neofit

lea ale lu! Grigore-

ame

.

>
părți.

artă hrisâvele lux
Radu-Vodă Leon
şi Antonie-Vodă;
Egumenul pe ace-

sea:

,

Crucea de la Puţul Calicitor, din Strada Casarmei
No, 535,
În

causei sele, pro-

ântâiii la Constantin
şi la Divan vechile
tropoliei, şi aretă

ip bai
aia is)
3: alti gras

-

energic și adânc con-

de dreptatea

testeză

os)
Tune

om

Vodă

Ghica

din

1660 și pe acela al
lui Antonie-Vodă
din 1669 MaYîn 11.
Pentru lămu-

N

1) Acâstă Cruce, ridicată do Mitropolitul
Neofit pentru a vecinici memoria faimos
ului
de care vorbim, so *ngropase în pămân
t încât, la 1867, abia se mai vedea. M.
$. Regele,
pe atunci Domnitorul Carol 1, în plimbările,
pe jos sâui câlare, ce făcea pentru a "ȘI cunâsc
e
câpitala, văqu biâta Cruce căduiă la pămân
t și, ca tot-dâuna iubitor de monumentel
e străbune,
ordonă de i se făcu piedes
proces

talul pe care stă şi astădi bătrâna Cruce, ridica
tă la 1741 de Mitro:
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rirea cestiunel și cunscerea vechielor hotare, trebuia să se soiă
în Bucurescii de la 1741 pe unde fuseseră în Bucurescii de la,
1668: 10. Puţad Calicilor din Gura-Văier;. 20. vechiul așeglământ al
Calicilor ; 30.

Drumul

IMehedinţilor ; 49.

Crucea

lui

Alexundru- Vodă.

La, prima descindere pe teren a membrilor comisiunet, nimeni
nu se găsesce care st spună și să arâte pe unde aii fost aceste |
4 hotare, pomenite în hrisovul Mitropoliei, bătrân numa de 73
de ani. S'ar fi credut că va câștiga Egumenul de la Mihai-Vodă,
de vreme ce Mitropolia invoca aceste “hotare, şi tot ea nu putea
să le arte.
Mitropolitul Neofit nu se lăsă ânsă a [i bătut si, după
d
ce se
convinge că nu se pâte altfel, pune 'n mișcare midilocul estrem
și desperat care se întrebuința în asemenea ocasiuni: aruncă
„mare Vlestem“ și „groznică afurisaniă“, adică pune pre preoţii de la
bisericele din mahalalele Biserica, Albă, Arhimandritul, Gorganul
și Golescul să citescă Dumineca la liturghiă, în audlul tuturor,
cartea de blestem și afurisaniă asupra, tuturor acelora cară, sciind
unde aii fost Puţal Calicilor, Drumul Mehedinţilor și Crucea lui
Alexandru-Vodă, nu vor voi să spună după a treia, citire, în trei
Dumineci de-a rândul.
Acest mijloe era, pare-se, suveran la 1741. După a treia:

cetire, în a treia Duminecă, mărturii eșiră îndată. La a doua descindere la fața locului a celor trei mari boteri divaniștă, între
alți martură, I6na, soția lui Nicolae, mărturisi că a.băut apă din
Puţul Calicilor; Velea Pârcălabul mărturisi că a pomenit pe Calici
acolo în Gura-Văiei cu aședământul lor. Se găsi Puţul astupat,
se găsi prin m spre notarul Lupescilor, mult căutatul drum al
Mehedinţilor,
găsiră pietrele de hotar ale Mitropoliei, pietre pe
cari mahalagii EN scoseseră de pe la locurile lor și le făcuseră.
pietre de rîșniță, s6ă le puseseră ca tălpi la casele de lemn ce
clădiseră, pe acele locuri.
aa
Se giisi în fine tot. Blestemul făcuse minunt. Mitropolia câștigă, Egumenul fu silit să se retragă cu pământurile lui Mihaypolitul Neofit pe locul unde fusese străvechiul Pu/ al Calicilor. Am puiut descifra inseripţiunea cu ajutorul d-lui Nerva Hodoș, sub-bibliotecarul Academiel. Ea sună astfel:
„Cu vrerea Tatălui, Fiului şi Sftului. Duh, ziditu-sau acestă Sftă Cruce între cinstirea
„Sfţilor Marilor Impărați Constantin şi Bleua, în dilele pr6 Inălţatului Domnului nostru Io
„Constantin Nicolae Voevod cu cheltuiela pr$ sfintului Mitropolit al Ungro-Vlahiei kirio kir
„Neofit, pentru că, drept acest loc, a fost mal "nainte Puţul Calicilor, după cum scrie hris6-

„velo Mitropoliei şi după vremi. ..* — Restul aprâpe şters.
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Vodă în

hotarele

prevădute

de

hris6ve.

istoricul Puţ al Calicilor, Mitropolitul
piâtră şi făcu să se sculpteze pe dânsă urmarea, pri-

Pe

Neofii

locul
ridică

unde
uă

fusese

cruce

de

cinel şi a certel dintre Mi-

tropoliă și mănăstirea, lui

VOR

Mihar-Vodă. Se făcu uă
nouă măsurătâre. şi se îm-

pietriră

din

noii locurile

Mitropoliei.
Procesul fusese

câștigat după Aprile

>

1741. In Iuliii, când
se puneaii pietrele de hotar, Mitropolia, mândră de

O

biruința el asupra Grecului
de la Mihai-Vodă,

avu 6re-

cani porniri și veleităţi de
a călca la rândul ex din
curțile și grădinele boierilor din Podul—acum. era
podit,—al

Caicilor, sub cu-

vânt pâte că și boierii călcaseră, odini6ră din mahalaua Calicilor locuri destule.
Acestor veleităţi ale
Mitropoliei, boierii, locuitoră pe drâpta, Podului Calicilor, adică Rudenii, Dudescii, Leurdenii, Brăiloir
și p6te și alți răspunseră

îndată

arătând

la

divan

hris6vele, unele din vremea Brâncovânului, — cele
mal multe, —iâr altele ma!

Elena

Matei Bassarab1),
puţine dela Domni şi mai
bătrâni. In faţa hris6velor boierilor, Mitropolitul
Neofiţ își retrase
orl-ce pretenţiune, iâr Rudenii, Dudesci! și
cel-l'alți rămaseră
a

1) Din colecţia, de la Leurdeni, a d-lui N.
Creţulescu.
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buni stăpâni pe locurile date lor din marele loc domnesc din
secolul XVII, loc coprins între Calici şi Mihar-Vodă, prin Antim
şi Sfinţii Apostoli din vremurile n6stre.

XII
tă

cum

reiese

din

studiul

documentelor

că M/işăii sâii

Culicii bucuresceni aii fost goniţi, âncă de la finea
secolului XVII, din locurile ce aveai din vechime dincolo de
Livedea Gospod și „până în Gura-Vălei spre drumul Mehedinţilor.
S'aii depărtat, S'aii. depărtat din ce în ce mat mult, până când
S'aii perdui în viele șim Țigănia Mitropoliei, spre stânga, spre
drumul Giurgiului și pe lângă heleșteul lui Şerban-Vodă.
Podul Calicilor, podit, îngrijit, canalisat, ca orl-ce uliţă bo-

ierâscă, cu șanț care vărsa apele sub pod în Dâmboviţa,

în fața

Curţer Domnesci, Podul Culicilor este acum la 1741 locuit numai
de boieri și de neguțători.
La, 1766, Mihai Rudenul avea, atâta loc din Antim până în
Podul Calicilor, în cât începe să vândă bucăţi-bucăţi neguţătorilor
cari voiaii să se stabilâscă cu prăvăliele în partea locului.
La finea secolului XVIII-lea nu mal este picior de calic în
podul Calicilor, dâr numirea persistă, de și acum, cam înainte, cam
după 1800, apare și numirea de care vorbiam. la 'nceputul acestui
capitol, adică Podul Caliţei, întru nimic justificată.
Numirea, de Podul Calicilor stă, dăinuesce, persistă, cu tote
luptele şi năzuințele locuitorilor de acolo de a se desbăra de
dânsa, de a face să fiă uitată. In zadar fu toti
Amintirile despre brâsla Culicilor cu staroste: lor: cuventul
„linge-talere“
calie rămas în -limbă cu înțelesul de „seîrcit“.
mult-întrebuinţata, locuţiune. „mai mare peste mai mici şi staroste de
calici* ; răutăci6sa plăcere a locuitorilor de prin mahalalele celel-alte ale Bucurescilor de a 'ntreba pe prietenii lor de pe podul
— tote
Calicilor cu vorbele: cum o mal duceţi cu șederea 'n Calici,
aceste motive, unite și cu iubirea pe care Bucurescânul a avut-o
totdeuna pentru orașul său, asi făcut ca numirea să nu dispară,
ba, din contra, Podal-Calicilor să fiă vii âncă în memoria tuturor.
S'a uitat, Podul

Turcului și Podul

zadelelor și Puşcăria Domnâscă,

dr

Cilibiului, s'a uitat

podul

Calicilor, adică,

Cişmeua Bei-

înainte

de
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podire, mahalaua
âncă

Calicilor, a dăinuit în

memoria,

de prin secolul XVI.

Bucurescenilor

|

Din cele vro 15 focuri mark cari, la diferite timpuri, ai
distrus părți însemnate din orașul Bucuresci, adică de la
1691,
cel mal vechii incendiii ce cunosc, și pân lu 1847, ultimu
l mare

foc al Bucurescilor,

acestui secol.

Podul

Calicilor a ars uă dată

|

In manuscriptul

|

care vorbesce

proprietatea, Academiei,

tot, la 'nceputul

despre

este uă notiță în

acest

foc și care

care un sciutor

este

afirmă

că 600 de case ai fost prefăcute în cenușe, iâr
un altul notâză
sub nota primului că, nu 600, ci 419 case
aii ars la focul acela,

Tot ca suvenir istorice despre Podul

că, la 1682,

când oștile lut Mater-Vodă

cu oștile lui Leon-Vodă,
viele

Mitropoliei și

Calicilor voii mal adauge

se bătură la Sfta Ecaterina

fugarir acestuia din

de acolo,

de

sigur,

prin

urmă

apucară prin

mahalaua

Calicilo

r,
pentru a scăpa de loviturile bivuitâre ale ostași
lor vitâzului Matei.
Astăqi, în 1899, din mahalaua, Culicilor și din
Țigănia Mitropoliei
de car vorbesc documentele secolului
XVII, ce-a mal rămas ?

Nimic, afară pote numai de vro câte-va, căsuțe
de prin strada
Eimancipată, de prin strada, Salvatorului și de
prin bucăţile de strade
mici,
strîmte, strîmbe și mocirlâse,
bulevard al Domniței Maria,

pe

cari

le-a

tăiat

frumosul

In locul vielor Mitropoliei şi vielor lui Mihai
-Vodă,

în locul
Ţigăniei şi Calicilor de odini6ră, ce ar
vedea un Cale din vremea
lui Mihal-Vitâzul, decă s'a scula, din
oropsitul lui mormânt?

Ar ved6 Culicul bulevarde mari, largi
și lumin6se; ar vedâ
Ccăsărmi în cari se lucrâză pentru pace
pregătindu-se r&sboiul;
ar ved6
fabrice,

strade

absolut nouă, case absolut

nouă cum sunt
tote cele de la Gramon
t, peste clădiri cară se 'nalţă
— clădiri
dilnic,
cu
uă răpediciune

uimitâre.

Se duc vechii Bucuresci, se due toți,
se prăpădesc ca.-un
cântec bătrânese. Lucrul noii omâră
fără, milă lucrul vechii.
Bucurescil
cei

nou! cresc, se'ntind întruna; ai
suit colina
unde era odinidră drumul Mehedinţilor
și hotarul Lupescilor, și
merg mereii
înainte,

muncitori

și veseli,

Bucurescenilor.:
Orașul bucuriei este astăţi și orașul
destinat este pentru un falnie viitor
.

spre binele

și bucuria

|
muncey,

Și,

|
ca atare,

XIII
PODUL

TÂRGULUI-DE-AFARĂ

56730. — Jstoria Bucurescilor.
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=

;

NY

odul)

>»

CE

Ay

ŞI

cel mai

vechii,

care

a plecat încotrova de lângă

Cetatea Dâmboviţei, adică de lângă Curtea Domnâscă
a Bucurescilor a fost, de sigur, dramal cel vechii s6iă
podul cel vechiă al 'Târgoviştei, pe care actele domnesci
ale lui Şerban-Vodă Cantacuzino îl numesc chiar

acum două sute și mai bine de ană drumul cel vechii al 'Târgoviştei
care, p'alocurea, se confundă cu drumul Braşovului2).
Podul Calicilor va nasce mai târdiii; vine pe urmă Podul lui
Şeban- Vodă, numit în secolul XVIII Podul Beilicului și, în fine, într'al
noulea deceniii al secolului XVII, Brâncovânu tăiă locurile cantacuzinescl

și făcu

Podul Jlogoşdici.

De lângă Curțile Domnesc, odată, cu Podul Târgoviștei, a luat
nascere și Podul Târgului-de-Afură. Actele mănăstire Stelea) din.
secolul XVI vorbese de drumul cel mare, care duce la Târgul-

de-Afară.

|

Acest drum, mal târdiii podit, şi, deci, acest pod nu 'neepea
ca astă-di tocmai din gura pieței, de la Bazaca, ci de sus, de pe

colină, de la biserica sftului Gheorghe-Vechiii, de Gre-ce porţi-:
unea Câlei Moşilor de astă-di coprinsă între piâța Sftului Anton
1) In înţelesul de astă-qI : Calea.
2) Documentele citate la cap. Curțile Domnescă şi Podul Vogoşdiel.
3) Arhive: pachetele M-rei Radu-Vodă, diverse documente.

w
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și ulițele Decebal și Sita Vineri era ocupată de locurile. de Jos
ale Curţei Domnesci, de Puşcăria Dommâscă, de gardul Vic; Domnesci

care suia spre strada Patria, i6r, mai sus, spre Nord și Est,
adică spre Sftul Gheorghe-Vechiii și Bărăţia de mai târgiii, erai
zidurile de apărare ale Curţer-Vechi, precum și un turn cu un
puț alăturea, de unde arătarea în documentele secolelor XVII și
XVIII de prăvălii de lângă Paţal Zurnalui5. Mal sus de Bărăţiă
scă lângă Bărăţiă, pe dl, în ork-ce cas, era, dlice-se, în vremuri

străvechi și uă mâră. Cum? unde? când? Documentele tac. Scim
numal că, rîulețul care venia de la Târgul-Cucului și scoboria
prin strada Decebal la vale, prin Curtea Domnâscă în Dâmbo-

viță,

trecea aprâpe de locul pe unde tradițiunea pune uă
mâră.
Or-cum ar fi, din punctul care, până mai acum 25
de ani,
se numea la Jfişu m dd, a 'nceput Podul Târgului-de-A
fară,
Indaţă ce apuca, să plece spre Obor, Podul Târgulur-deA
fară
avea la drâpta un drum, adică uă cale i6răși
bătrână, pe care

documentele secolului XVII o numese drumil care duce
la Seri şi
care corespunde Gre-cum cu Calea Văcăresci de
astă-di, lăsân„du-se 6nsă mult mai spre Est la stângea2). Drumul
la Sârbi da prin
mahalaua, numită la 1630a, lui Aga Niţă, pe
la casele boierilor
Năstureli-Herăsci, și pleca lăsând la drâpta
mahalaua boierilor
Popesci,

spre Dobrotâsa,

Acesta este

Sârbi,

drumul

care

Cioplea,

se

njuga

Popesci, Dudesci.

cu

Podul-Târgului-de-

Afară, îndată ce acesta îȘI începea fivul lui.
La doi pași mai "nainte
tot spre drâpta, mergând tot spre Obor,
Podul Tărgului-de-A fară

trecea pe. lângă

sardul

vielor,

proprietate

a mănăstirer

Spătarului Stelea, vii cari ai rămas multă
vreme âncă după 1600, ca
și viele domnesoi, despre cari ne vorbesce
un document de la
1140.

Un alt document de la 28 Februariii dice:
Popa Bogdan dă
popel Ioasaf și Logofătului Stanciu loc
sterp și trei prăvălir pe
din jos, alăturea
cu

podul

cel mare,

care „Merge

la

Târgul-d

e
„despre gardul viei mănăstirer Stelea,
drept unde se des„part ulițele, pe lângă prăvălia lui
jupân Petre Abapiul“ 3),
Urmându-și firul spre Obor, Podul Târgul
ui-deA ajungea
fară
numai de cât la uliţa care ducea spre
Pescăria-Vechiă, la, stânga

Afară,

1) Vedi cap. Curțile Domnesel şi Biser
icele, în deosebi biserica Sftului
Gheorghe-Noii.
3) Arhive: Condica No. 5 a Mitropolio
i. — Locurile din Bucuresci.

2) Vedi cap. Mahalale Bucurescene.
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şi la alta care, pe lângă rîulețul Bucurescidra, ducea la drâpta
spre biserica Domniței Ancuţa, adică a Vergului, fundată 6nsă
pote în secolul XVII.
Ce era în secolul XVII pe porţiunea de loc coprinsă în
triunghii de Calea Moșilor, strada Decebal și grădina Sitului
Gheorghe-Noii, nu sciii.

Rucuresci6ra, ânst

e rîulețul

care venia de la Ic6nă și,

la

lacul Şuţului, lângă Târgul Cucului, se despărţia în două»: uă
parte apuca spre Pescăria-Vechiă, adică spre Scaunele-Vechy și
Scaunele-Pescarilor pe cari documentele ni le certifică acolo, în
mahalaua Săpunarilor, âncă din secolul XVI, ir altă parte coboria
din Târgul-Cucului, prin Boiangii și prin Curtea Domnâscă, la
Dâmboviţă.
Podul Târgulur-de-Afară mergea 'nainte și întâlnia la stânga
mahalaua Sibilelor, adică pe la cea de astădi Biserică a Sfinţilor,
pe atunci biserica cu Sibilele. Puțin mar la vale, tot la stânga,
da 'n Podul Târgului-de-Afară, Podul Armenilor, numit mai tării
Uliţa Armenescă. 'Tradiţiunea spune că, pe vremuri, când ai venit
Armenil în Bucuresci, Mitropolitul "Țăriy, seiindu-i spurcaţi, le-a

dat afară, din orași să 'şi facă biserică și case, isolându-i de ade-

vărațil creștini, întoema! după cum în orașele Italiei și Germanică, seisolaii în Ghetto și 'm Judengasse nenorociţii de Evrei. La ce
epocă ânsă s'aii stabilit Armenii întracestă parte a orașului, nok
până adi nu scim?).
Biserica cu Sibilele, reparată la finea secolului XVII de Popa
Hierea, era barieră în timpul lui Mater Bassarab. Bucurescii ânsă
crese mereii, încât începutul secolului XVIII vede Oborul depărtându-se din ce în ce mai mult spre Est, pe 'ntinsele câmpii domnesci de Ja margine.
Lângă, Pescăria-Vechiă, dând în Podul Târguluy-de-Afară, era
locul numit âncă în secolul XVIII la Carele ca Pesce3. Uă alta
uliţă i6răși vechiă, dâra căreia situațiune nu o găsesc, este Uliţa
Cişmelei-seci4).

Podul era forte frecuentat, forte viii și: forte comercial. In legătura cu Târgul-din-Năuntru de lângă “Curtea Domnescă; în le-

bre

1)
2)
3)
1103.
4)

Vedi cap, Dâmboviţa Bucurescenă.
Vedi cap. Mahalalele.
— Locurile din Bucuresăă.
Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei.
|
V. A. Urechiă: Istoria Românilor, XII, pag. 300.

— Act

din

17 Septem-
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gătură”,cu

Târgul-de-Sus,

adică

cu ulițele neguțătorescă,

între biserica lui Ghiorma Banul,

coprinse

biserica lui Colțea Clucerul și

partea, de răsărit a Curţei Domnesci, în legătură în
fine, — pote
direct, pote indirect — cu drumul Târgoviștei spre
Nord şi direct

cu drumul

cel mare

care ducea la Sârbi, — acest Pod al Târguluy-

de-Afari, concentra, pe dânsul

întrâga, visță-a

Capitalei,

într'anu-

mite qlile și adică în dilele de Obor, în dilele târgul
uy Moșilor și
în dlilele târgului Pantelimonului, când Domnul,
Mitropolitul ȘI
toți boierii mergeaii cu alaiii mare fiă la kioscu
i domnese de la
Moși,

fiă la mănăstirea, Ghiculescilor, la Pantelimon
.
|
La 1767, Podul se mtindea, după cum
ne spune marele hrisov al M-tiver Pantelimonulur:), până la
biserica luă Ceauş Precup,
care este una din bisericele Precupeţii,
adică cer vechi. Orașul se

întinsese din ce în ce mai mult pe aceste
locuri cari erai moșiă
domnâscă, și carr se loviaii cu Fundeni,
proprietate pe atunci a
Dudesc

ilor.

Când

.

|

s'a podit

din amănuntele

Podul

Târgulur-de-Afară,

nu scim.

ce ni se dau de Paul din Aleppo

Secim

ânsă

și alţi călători,

că, podirea ulițelor la Iași și la Bucuresci
era, în [iinţă în seco„ul XVII. „Uliţele sunt acoperite,
nu cu pavele, ci cu podini, ca în
Rusia“, specif

ică Paul din Aleppo. La Paris, în vremu
rile

lui FilipAugust?), unul din poroil. car se bălăci
aii liberi prin băltâcele ulițelor. capitalei, se vîră între piciGrele
calului care ducea pe rege,

răstOrnă și cal, și pre suveran, și face
pe Rege să dea ordine ca
porcil să nu mai umble pe strade, și
stradele să se paveze. Acestea la 1170. La Bucurescil, uă asemenea
priinci6să întâmplare,
documentele nu spun să fi obvenit vre-un
ui Domn român si
vr'unui Bei fanariot; drept acestea,
nu putem precisa când s'a
hotărît podirea
ca săl facă pod.

drumului

care

ducea

la

Târgul-de- Afară,

pentru

Nordiele și băltâcele scim ânsă că
eraii și pe el, ca şi pe
Podul Mogoș6iey, de pomină și de
primejdiă3). In orr-ee cas, podirea, trebue să se fi făcut înainte de
1750. Când podirea e bine
făcută și bine întreținută, dice Raicevici+,
circulaţiunea e lesnici6să
și pentru pedest
rir și pentru

În

trăsuri;

dâr când podinele s'aii des-

0

1) Hrisovul

este proprietatea

2) 1180—1223,
3) Vedi

cap. Podul ogoşăiey.

d-lui

Colonel

Ghica.

Data

lui e: 15 Septembre

1767.

4) Voyage en Valachie et.en Moldavie
, traducţiune Lejoune (Paris, 1822)
, pag. 18,

.
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gărdinat, s'aii învechit și aii putredit, atunci mergerea pe dânsele
e primejdi6să, mal cu s6mă pentru bieţii cal, cari își frâng pe
nemiluite pici6rele în găurele podelei. Din cinci în cinci ant, podul trebue refăcut pe dintregul, spre marea pagubă a frumâse“lor păduri ale ţării. La 1792, Domnia numesce uă comisiune de
patru boieri care să repare cele trei mar: poduri ale Capitalei:
Podul Târgului-de-Afară, Podul Mogoșsier și Podul Calicilor.
Pentru Podul Târgului-de-Afară, comisiunea hotăresce ca să
se taiă și să se cioplescă din pădurile Ilfovului, Vlăscei și Dâmboviţei 13600 de podini, —nu spune 6nsă câți şi, adică gringi
mari de pus pe de margini pentru fixarea cu pir6ne a podinelor.
Aceste 13600 de podini se întind de la răspântia numită a lu
Butuc, unde păzesce strâja și până la capul podului, pe uă lungime de 1492 de stânjenr»).
Respântia lui Butuc era un loc, pare- sc, cunoscut; de toți Bucurescenii, ca locurile, tot pe Podul Târgului: de-Afară, numite:
Locul Dlăinescului, de lângă poleovnicul de Giilărași Stan, local Dlartagiului, și altele2. Pe acestea le cunâscem dintru, poruncă domnâscă de la 26 lanuariii 1790, care hotăresce locurile unde deaci "nainte se vor strînge și vor aştepta mușterii carele cu lemne și
carele cu fân, cari nu mal aii voiă să umble pe uliţe de colo până colo.
Şi pentru Podul Târgului-de-Afară, ca și pentru cele-l-alte poduză eraii în vie6re tâte poruncile Domniet, și Agici, și Epitropiei obștiei, privitâre la mânatul cailor. Vizitil şi surugii, când
ăpediaii trăsurile pe aceste poduri, făceaii morte de Gmeni. De
aceea, încă din 1787 Marte, avem pitac domnesc care poruncesce
vizitiilor ca nu cumva, „cu blestemata firea lor, când e învălmă„Ș6lă, să dea, nebunesce năvală, ci să aștepte cu 'ncetul și la
"past

3).

Vornicia și polcovnicia de poduri dă porunci âncă de la 1782,
ca tot mahalagiul să măture și să repare podul, cât ţine lungimea
curței lui, i6r băltâcele, unde se fac, să le astupe cu cenușe, praf,
paie și alte sfărămăturid. Mal târdiui, la 1793, Epitropia Obștiei
iea subtî îngrijirea sa podurile). Podul Târg ulur-de- Afară este principala, ci grijă, și cu drept cuvânt, căci el era cel mal frecuentat.
1)
2)
3)
4)
5)

V. A. Urechiă:
Ibidem: Zstor.
Ibidem: Jstor.
Ibidem : Istor.
Ibidem: Jstor.

Istor.,
Rom.,
Rom.
Rom.,
Rom.,

Rom., IV, pag. 214.
III, pag. 106—407.
LII, pag. ît.
I, pag. 29%.
V, pag. 315.
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Din timpul

lui Alexandru-Vodă

Ipsilante

și pe

urmă

de

la Ma-

vrogheni încoa, Podul are două cişmele: una la, casele Serdarului

Făleoianului, în apropiere de locul unde trece la vale Bucu:
resci6ra!), și alta la biserica cu Sibilele, amăndouă având apă

adusă de la Creţulescy2).

La 1786, Iuniii 9, Mavrogheni, prin pitac către Vel Spătar,
hotăresce ca târgul Oborului la capul Podului să se facă Marţia,
și Vineria, și poruncesce să i se facă Foişor Domnesc, ca să mâroă

și el să asculte pe 6menil din afară şi săi întrebe de sunt mulțămiți sii nu cu ispravnicii și cu zapciil care-i cârmuiesc3).

Boieri aii locuit și pe Podul Târgului-de-Afară ca și pretutindeni. După cum am mai spus-o: uă anume uliţă boierescă,
pre-

cum eraii în cele mai multe din orașele Țării, la Bucuresck
nu
se află.
Șeiii că: consulatul frances a, fost uă dată pe Podul Târguluide-Afară, dâr pare-mi-se a 'mi aduce aminte că acesta s'a
'ntâm-

plat la 'nceputul

secolului XIX.

Ghiculescir

nea pe Podul Târgulur-de-A
fară.
Mai mult de cât cele-l-alte poduri

Târguluy-de-Afară
nu

locuit de

aseme-

ale Bucurescilor,

Podul

adună pe podinile sâle mat multă lume, și bună,

și rea. Cârciume
odată,

ati

și cârciumidre

eraii g6le. De

erati unele

accea,

lângă

când Domnul

altele

şi, nici

sâi ispravnicii Bu-

curescilor, sii judeţul orașului cu cei 12 pârgari
voiaii să aducă

maj repede la cunoscinţa

mai

multora,

ceva, privitor la obște,

ântâiii pe Podul Târgului-de- Afară puneaii să strige
şi se bată toba.

Pe

cel „însemnați“,

adică

crestați la nas, sâii pe cel cu nasul tăiat
de tot, după ce, conform locuţiunei adi rămasă
în limbă, „îl dai
„prin
târg cu nasul

tăiatt,

apol,

pe

Podul Târgului-de-Afară,

îl
plimbaii să "1 vedă uă lume.
|
Tot la capul. Podului acestuia, se spânzuraii
condamnaţii la
morte, după ce, de la Pușcăriă, fiă călare pe
un măgar, cu faţa

spre c6da măgarului

şi cu sentința legată

de gât,

fiă în car tras

de bol, îl treceaii pe 'ntreg Podul Târgului-de-A
fară,
La

1691,

când

Brâncovenu,

după

uă judecată,

care

va

face
epocă în viit6rea istoriă-a, jurisdicţiunei române,
condamnă pe
celebrul Staiko Paharnicul la spânzurătâre,
furcile fură înălțate
1) Cam pe unde este astâqi Hotel de Londr
a și "ncepe Strada Radu

2) V. A, „Urechiă:

Istor. Rom.,

V, pag.

3) Ibidem: Zstor. Rom., III, pag. 36.

400.

Calomfiresen.
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la capul Podului. Cu „cărţile de orumazi“, adică cu sentința
atârnată de gât, Staiko Paharnicul, călare pe măgar, sâii în car
cu boi și cun popă lângă el, stăbittu tot Podul Târgulut- de-Afară
și merse la Obor de 'și primi osânda tuturor masafinnicilor marghiolii“, ţesute de el în contra Brâncovânului”: La Obor, cu mârtea
condamnatului, „se spărgea vasul rcutiţilor“; — pentru a vorbi limba
secolului AVII.

Hoţ în obedIz).

-

Obiceiul de a se spânzura la capul Podului, la
din vremuri bătrâne. Poeţii poporani îl cunosc. Unul
glice:
Dar'ar Domnul

Obor, era
dintr'ânșir

ce-am visat,

Să-i văd fagul dărîmat,

1) Afag.. Istorie, IL, pag. 42. — Cf. Kogălnietnu:
2) Colecţ. Academiei Române.
"56730. — Zstoria Bucurescilor.

Cronicele, II, pag. 248, Neculce,
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S5 văd fagul Miului,
Miului Sglobiului
Din codrii Cobiului,

Dă&rîmat și r&sturnaţ,
Ir pe Miul spânzurat
La Pod-Târgului-de-A
fară,

N. două furcă și uă cumpeidră,

Ca s&1 bată vânt de sâră,

Să&1 privâscă multă ț6ră!).

Tot în poesia poporaniă,

Corbea, dice mamei

sele:

— Du-te la Târgul-de-A fară,
Te-abate la cârciumidră;

Dece lopătari toemesce
„Și

cu dânșii

te pornesce

La Oborul iepelor,
La gunoiul mânzilor2).

Er Domnul

dice mumei

Luk Corbea:

— Decăi Corbea, fiul tăi,
Lasă căl îngrijesc eu;

L-am și găsit eti miresa,

Pe chip6sa Carpena,
Adusă din Slatina,

"Naltă și sulemenită,
De harnici meșteri croită;

L-am tocmit şi lăutari

Cu ghiare și ciocuri mari,
Ca să-i cânte di de vâră,

Colea, la Târgul-de-A fară,

S8-l privâscă multă ț6ră 3).

Aștăqi, Podul Târgulur-defară
A este numit Culea Moşilor, şi
Târgul Moșilor, care se ține uă dată pe
an, a făcut să se uite
numele
de Târgul-de-Afară,

de Gmeni,

sub care era, cunoscută odată strînsura

de mărfuri și de vite.

Jloşii, veselul târg bucurescân din Maylunii al fiă cărur an,
cu sgomotosa lui Joid, cu petrecerile
și-apol cu pomenele ce se
fac pentru cel răposaţi întru Domn
ul
— 3loşi
, ; fost-aii înființați
PN

I

1) Teodorescu G. Dem.: Poesăy popul
are, pag. 501,
2) Ibidem, pag. 598,
3) Ibidem, pag. 593,
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de Mircea-cel-Bătrân, după ce se bătuse odată în marginea Dunărel unde murise mulți dintr'aă să și el, spre pomenirea sufletelor
celor morți, hotărise acestă serbare cu 'mpăsrţeli de pomeni?
Fost-aii înfiinţaţi după bătălia de lângă colina lui Radu-Vodă2)
de Alexandru-Vodă Mircea, în urma luptei norocâse ce avusese
cu Vintilă-Vodă, prietenul lui Ion-Vodă cel Cumplit, Domnul
Moldovel3)?
Fost-aii înființaţi de Matei-Bassarab la 1632, după bătălia de
lângă Obor? Sâii sunt Moşi, pentru pomenirea, celor răposaţi şi
pomenele de făcut sufletelor lor, cum se face la Sâmbăta Morților
și 'n religiunea ortodoxă, și 'n religiunea catolică?
Orr-cum ar fi, astăqii, Calea Moşilor, cam tristă din causa
vecinătăței marilor bulevarde, cari fără milă o taiă la un punet,
pare că se uită lung la stradele cele nani, la tramvaiurile electrice,

la lumina electrică și la t6te cele-l'alte îmbunătăţiri ale gospodărie!
buocurescene.
Odinidră, Podul Târgului-de-Afară avea podini în loc de piâtră
cubică; sera, când îl străbăteal, aveai trebuință de masalagiii ca
să nu "ți frângi picidrele în găurele dintre podini.
Astăi, lumina electrică te desemnâză perfect pe asfaltul
bulevardelor vecine, și'mn locul strigătului cu care, dela 9 ore sâra
străjoul s6i respântiaşul păzitor te'mtreba: cine e acolo? — audă înnainte-ți sâii îndărăt, sîsîind puternic, curentul electric al firelor
aeriane, ir pe jos, pe şine, sbuenind mii de scântei galbene, albastre și roșie de la r6tele tramvaiurilor cari mănâncă distanţele.

Carul cu

bol la

1799,—tramvaiul

electric

la 1899!...

Și

vechiul Pod al Târgului-de-Afară va ave st mal vedă în curândă
vreme și altele mal minunate.
Bucurescii nu merg, ci aleroă pe calea Progresului. Devisa
lor: tot înainte!

I) A. Pelimon: Bukur, istoria fundărel oraşului Bucurescă (Bucuresci 1858), pag. 242.
2) Care pe atunci n'avea nume şi va deveni îndată colina Sftei Troiţe, şi apol în secolul .

XVII, colina lui Radu-Vodă.
3) Hasdeii:

Ion-Vodă

!
(Buc.

1894), ed. II, pag.

4) Vedi cap. Istoria Militară a Bucurescilor.
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PODUL LUI ŞERBAN-VODĂ
(PODUL BEÎLICULUD

7

> SAdj =
i

4

>

i

U)

Seri LS

Șz

7-3,
i
Cs

pie A
Saca!

/ Ati ALA ei

€,

A

b

/

“

/

IE

)

AN, PornCSS
Dope

pe

IASI
Sic
(e:

LL

j

4

A

3

ele

VI

IP

T)

e când esista vechia Curte Domnescă cu două porți, Portade-Sus la tăiarea stradei Carol I cu strada Smârdan, și
Pârta-de-Jos la sud, lângă punctul unde începe ai Calea
Şerban-Vodă, a fost un drum care mergea pe lângă Dâmboviţa,
eșind îndată afară din Bucuresci.
La stânga, acestuia, pe porţiunea de loc coprinsă astăcii între
strada Patria, Calea Şerban-Vodă, Calea Văcăresci și Jicniţă, se
ridicati pe uă colină, acum f6rte mult tăiată, Viele Domnesci pe
cari le ntâmpinăm în documente până în secolul trecut, până la
11767, când ele sunt în păragine, și n'a mai rămas acolo de cât
ledniţa domnâscă, adică ghiățăria2).
Acest drum cotia la stânga împreună cu Dâmboviţa, pentru
a eşi din orași și a merge, în secolul XVI, spre biserica Sftei
Troiţe a lui Alexandru-Vodă, Mircea, la care ajungea pe un pod;
de acolo, e probabil că apuca la drâpta pentru a trece înainte
pe lângă heleşteul lui Şerban-Vodă.

1 sa dis Podul lui Şerban-Vodă. Care Șerban? Radu Şerban,
vitezul succesor

al lui

Mihai-Vitâzul

fortificări îm-

și care făcu

1) Podâbi din Penticostarul slavonesc, tipărit la Târgovişte în 1649.
d-lor Bianu şi Hodoş, pag. î7l.
2) ZIrisovul cel mare al Pautelimonului,

proprietatea

d-lui

Colonel

Vedi

Ghica.

Bibliografia
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prejurul

Bucurescilor”)

și, pote, deschise

pe

aci cale

făcând p6te și un pod noii și bun peste Dâmboviţă?
s'a după

Şerbun-Vodă

Cantacuzino,

musețarea orașului? — Cestiunile
actuală a cunoscințelor nâstre.

care lucră

rămân

mai

bună,

Sâi numitu-

și el pentru înfru-

fără

răspuns în starea

|

La 1626, Radu Vornicul sin Gheorghe Vornicul
ot Secariste,
bărbatul Păunei, fâta lui Badea Postelnicul, din străve
chia, familiă

a Cocorescilor,

cumpără

locuri

în

Bucurescl,

„din jos de

Via Dom-

nescă, alături cu uliţa, în lung, penă la apa Dâmboviţei
2)“.
Radu Vornicul ot Secariste a cumpărat loc
pe podul lui
Şerban-Vodă, dâ nu'l numesce, potrivit nenor
ocitului obiceiti ce

aveati vechii Bucuresceni
vecini, nu după uliţe.
Toema!

lante, sunt

în

secolul

documente

Domnesci cu numele

de a, hotări și hotărnici

XVIII,

înainte

cari, numese

de

vechia

locurile după

Alexandru-Vodă

Ipsi-

uliţă de lângă

Viele

de Podul dj Şerban- Vodă.

Când, la 12 August 1766, Ioniţă Croitorul
începe, cu 'nvoisla
Mitropolitului, pe un loc ce aparţinea biseri
cei domnesei de Jos,
clădirea biseri

cer s6le, Sftul
Ion-cel-Noă, numită may târdiii Sfiul
I6n al Vornicului Pârșeovenu, — docum
entele spun 3) că locul bisericel

domnescă de jos e pe Podul lui Serban-Vod
ă.
„Nu cunose până astăli nici un document
din secolele XVI ŞI
XVII, cară să vorbâscă de Podul lui Șerba
n-Vodă.
Uliță vechiă,

Radu-Vodă,

Podul

se'ntinsese

lux Șerban-Vodă,

vecin

în

pe

secolul

XVII

numită la 1759 Ianuarii 21, Slobozia
Domnescă.
Pe aci

locuiaii

boieri

vechi

bucuresceni

cu mahalaua

locurile

lui

mahalalei,

ca

Fălcoieniă, cară
aveati locuri în fața Miănăstirey luy Dumit
rașeu-Ghica, biv vel Spătar (1768), Conţeseil, Pârșcovenii 4). Acest
ea, după documentele

Arhivelor.

După
cuiaii,

spusele

la 'nceputul

Domnesci,
Grădiștea,
zitori

bătrânilor,
Podului,

tot pe
chiar

Podul
lânoă

lux Șerban-Vodă
Pârta-de-Jos

a

lo-

Curţei

pe unde se lice aci „la, Bazaca“, neamu
l boierilor din
adecă Grădiștenii, Armaş din tată 'n
fii Și, deci, păax Curţey Și Gârmuitoră ax Puşcărici

1) Vedi

Domnesci,

care se'nălța,

cap. Istoria Îfilitară a Bucurescil
or.

2) Arhive: Condica No. 2 a Mitropolio
x. Jud. Ilfov, pag. 31.
3) Arhiv

e:
4) arhive:

Condica No, 5 a Mitropoliei. Locur
ile din Bucurescă,
Condica No. ă a Mitropoliei, Locur
ile din Bucuresci, pag.

188.
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.

dirjă și mtunec6să, pe locul unde suia Uliţa Rahtivanului, adi Strada
Patria.
Tot pe acâstă uliţă aii locuit în secolul trecut și unii din
Ghiculescă, — înainte sâii după zidirea bisericer lor, adică M-tirei
„Sfiului Spiridon-Noii, nu scim. Biserica, în ori-ce cas, a fost, după
cum am vădut, multă vreme în secolul XVIII afară din orași, scă,
cum spun documentele, „în laturea DBucurescilor D*.
Pe Podul lui Şerban-Vodă era drumul Giurgiului și, deci, al
Constantinopolei. Pe aci veniaii tră imișii Sultanulut Şi to Gmenil
de sâmă cani treceaii prin Bucuresci, de Ia Țarigrad, ca să mârgă
înăuntru. Podul lui Şerban-Vodă a fost în secolele trecute ceia ce
a fost și este în secolul XIX, Podul Mogoșdiei, adi Calea Victorier.
Uă mulțime de mănăstiri din prejurul Bucureseilor, și multe
biserici și mănăstiri dinăuntrul orașului aveai proprietăţi pe Podul lui Şerban-Vodă. Mănăstirile Radu-Vodă, Măreuţii, Răsvanul
și altele) ati case, prăvălii, pimniţe și locu virane. Intinse gorădint de soci ȘI de dudi3 se mai aflati âncă la capul Podului din
spre barieră. Bariera se mută mereii în secolul XVIII, căor orașul
crescea

La

într'una.

11716, Alexandru-Vodă Ipsilante zidesce Casele Beilicului, pe

Podul lui Şerban-Vodă, pentru Turoii, pașalele, emirii, mumbașirii.
şi capigiil, cură veniaii să aducă Domnului ordine, inşciințări, veşti
bune sâii vești rele de la Constantinopole. Intwaceste case, cari
se aflaii cam pe unde este acum podul Dâmboviţei, Turcii eraii
hrăniți pe socotâla Domniei atât cât stai în capitală. Inainte, avusese

Domnia

așa numitele

case

de

mosafiri,

unele

cantacuzinesc,

altele brâncovenesci, dâr nu eraii practice și dedese nascere la
multe și mari nemulțămiri. Serviciul organisat de AlexandruVodă Ipsilante, în casele Deilicedai, uşură sarcina Domnici şi a
persnelor însărcinate
a 'noriji de Turcă, când eraii în Bucuresci.
De atunci, orășanii începură să numâscă Podul lui Şerban-Vodă
cu numele pe care "| cunosceaii bine, căci simţiseră, adeseori
adânc și dureros, urmările beilicului turcesc și beiliceiilor de la
Țarigrad.
In curândă vreme, după cum de mal mainte era la lași uă
1) Vedi cap. Bisericele bucurescene.
2) Arhive: Cartânele şi pachetele acestor mănăstiri.
3) Arhive: Condica No. 5 a Miiropoliei. Locurile din Bucurescă, pag. 188.
4) Beilic, casa, palatul Beiului întrun sens; într'altul corzadă, muncă, elacă pentru bei;
a lucra de beilic, a lucra pentru Domniă, de giaba, de dorul lelii, sâă afar' din plata stelii.

56730. — storia Bucurescilor.
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pictă a Beilicului 5, tot așa în Bucuresci avurăm Podul Beilicului, după
casele în cark se odihniaii trei dile, cu „tain şi scumpă îngrijire“ 2),

Tureil capigi!, elcii, mumbașirii

și pașalele.

II
e la 1776 și până la 1800 nu fu pod în Bucuresci, pe
care Domnia, prin polcovnicia podurilor, să-l repare

și să-l întrețină în stare mal bună și mal curată, de vreme ce:
pe dânsul veniaii călătorii de semă și mai ales Turcii cu firma:
nuă și alte misiuni. Pitacele domnesci, privitâre la repararea,
dresul, prenoirea podinelor de pe Podul Beilicului, sunt nenumt-

rate3). Vinovaţii de la Pușcăriă sunt într'una, scoși de la închis6re
și duși pe Podul Beilicului să lucreze, ca nu cumva să se în-

tâmple primejdii olăcarilor împărătesei.
Me
Intr'adevăr, găurele cari se făceaii în podine rupeaii picidrele
cailor în mod spăimântător, și se pâte pricepe în ce stare sufletâscă, sar [i găsit un Ture venind la Curte, când calul săi arab
scii de Bugeak și-ar [i frânt piciorul în podinele cară pardosiaii

Podul Beilicului.
|
De altmintreli, Obștesca Epitropiă și subalternii stă, polcovnicii podurilor, întreţineaii Podul Beilicului într'uă stare perfectă,
și curată, pentru că pe el. veniaii cu alai de la Constantinopole
Domnii cel noii numiţi. Podul Beiliculut este uliţa care, înainte
de Podul Mogoș6iei, a vădut mar multe alaiurt și ceremonii
pe
dânsa. Intrarea cu alalii a Domnilor, intrarea, cu alai a Dâmnelor

și Beizadelelor Mării

împărătesc,

intrarea

S6le, intrarea cu alai a slăvituluy Firman

cu alaiii a câte unui pașă

mare

de la Cons-

tantinopole care trecea *nduntru, intrarea cu alai a unul elcii
adică a unul ambasador creștin care pleca, de la Constantinopole

în ț6ra sa, singur sâii cu Madama Arici Scle, cum qlicea
Dionisie
Eelisiarhul, —tâte aceste alaiuri se făceaii pe Podul
Beilicului,
pe care alergaii toți Bucurescenii să vGdlă, să admire
și-apoi, cum

e firea Românului,

să rîdă și să zeflemisâscă.

I) AL Papadopolu-Callimach: Istoria așilor,
în G. L.
2) Tes. de Mon. Istorice, II, pag. 196.-Dionisie Eelisi
arhul : Chronograful.

3) V. A. Urechiă:

Istor. Românilor, V, pag. 893 și altele,
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Buni6ră, să luăm din t6te aceste alaiuri, care se ţin strună
în tot secolul XVIII, pe acela de la 8 Februariii 1775, cu care
intră Alexandru-Vodă Ipsilante în Bucuresci, pe Podul Beiliculuy,
venind din Constantinopole.
Incepeaii și deschideaii alaiul Catanele de ţâră cu stâgul și
căpitanii lor; isnafurile ce sunt sub Agă, călărr; podarii cu securele pe umeri, cu poleovnicul lor; polcovnicii Agici, călări și
armaţi ; stegul Cazacilor pământeni cu căpitanul lor; stâgul tălpașilor dorobănțesei cu chivere şi cu musică; stâoul dorobanţilor cu zapeil, în frunte cu căpitanul lor; lângă cr, câţi-va Armeni cu stegul breslei lor; cazacii Agiel; pe jos, cu musica lor;
vânătorii pe jos; căpitanii de Agiă, îmbrăcaţi cu capoturi și călări ; Ceaușul Agiei cu Polcovnicul de Târgoviște: Polcovnicul
vânătorilor» cu Logofătul Agiel. Aga, pe cal frumos împodobit,

cu

căciulă de samur

și contși;

Steparul

cu

stegul Agier,

cu

mulţi călăui, pe lângă el ținând prapure; Ispravnicul de orași
cu al să.— Acâsta-i prima parte a, domnescului alaiiă.
A. doua începea cu brâsla Spătăriei, și-anume: Bas-beşlâga,
cu toţi neferii să, armaţi și călăi; călărașii spătărel cu zapciil
lor; delir și tufeceiy cu odabaşșii lor; Vel-căpitanul menzilurilor;
Polcovnicul Spătărier şi Postelnicul-cel-Mare; Stegul lefegiilor
călări; buciocul (jumătate de tuiii) Spătărier cu tobe şi cu trâmbiță, deosebită, și scutelnicii Spătăriei, armaţi; Poteraşii, călări,
cu haine verţă, cu funde la barete și cu musica; Seimenii, în
haine roșii, cu funde galbene la, baretă, cu stegul mare, cu musică,;
căpitanii de Spătăriă, călări, cu capoturi și barete roșir; Polcovnicul de poteră cu Ceaușul Spătăriei, Ceaușul de seimeni cu polcovnicul de vânători; Logofătul Spătăriei cu bas-bulue bașa;
Spătarul-cel-Mare; stegarul cu stâgul Domniey; lefegiil cu prapurele
şi cu musicele lor.
A treia parte a alaiului era alcătuită din Zapcii de Divan cu

aprodil vătăşiel și ceaușiei, cu vătaful

de vistieriă și vătaful de

păhărnicei, cu vătaful de aprodi și ceaușul de aprodi. Urma, bresla portărici cu portarii pe jos, cu stâgurile lor în șir; portarul al
III-lea, al Il-lea, și portarul cel mare; apoi neguțătorii pământeni
călări, neguțătorii de companiă călări, Starostele de neguțători;
lipeanii călăză câte dor cu capii lor; toți boierit pământeni, câte
doi, după haracterul lor, de la Clucerul de ariă până la Banul-cel-

Mare. Venia apoi bresla Armășiei cu armășeil şi pușcarii el; Armașul al treilea, Armașul al doilea, Armașul cel mare. Indată, după

re se ca ohne

ia

ca
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1) Colecţiunea d-lui Gr, N. Manu,

Văcăresci,

paraclisul 1),
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el, toți Lăutarii pământeni, musica evropienâscă ; stâgurile domnesci; trâmbiţele, tuiurile, iuruc-bacracul, sacagiil cu sacalele lor
după orânduislă, salahorii cămirăşiel cu bastânele 'n mână; în
urmă comișil vistieriel, logofeţii, pitaix şi clucerii. După el, Beizadelele, copiii Domnului, dâcă se găsiaii.
Partea turesscă a alaiului era compusă din Schimni-Aga cu
Divan-Eiendisi, Ceaușii împărătesci, checelir împărătesei, Iuzbașa,
Iamacii, Mataragil, Alai-Ceaușlar, Orta-Cusac cu Tabla-bașa, adică
domnescul cal, Saraci-bașa, Icioglani, Cavași, dor Has-ahiîrlir împărătesci, Deli-bașa, Giuler-agasi, Baș-Ciohodarul, 'Tufecci-bașa,
Ciohodarii, Domnal, urmat de Spătarul cu sabia și topuzul și de
Vătaful de Divan cu săocta și cu cuca. Venia apoi stâgul domnesc
cu Siții Constantin și Elena și cu sânta cruce pe uă parte, iâr
de alta cu pajura Domnicy. Alaiul se sfârșia cu copiil de casă, cu
prapurele împrejur, cu cămă&rașul mare, cu grămăticul mare,
ispravnicul de curte, cupariul, cafegi-bașa, Ier-ciohodarul şi -toți
edecliii Domnului»,
|
|
Acesta era -cel mal mare alaiii domnese ce vedea Podul
Beilicului,

oră de

câte

ori se schimba Domnul

și un altul venia, în

locu-i. Cel noii sta câte 2—3 dile la măniistire la Văcăresci, până
când se făceaii pregătirile necesare, se reparaii podurile, se strîngeaii boierii și breslele. După acestea, își făcea intrarea şi se
'coboria la Curtea-Vechiă, în biserica de sus, unde era primit de”
Mitropolit, Episcop și Egumeni, pentru a fi uns de Domn și de
Stăpânitor al Ţărei Românescl.
Intreg orașul era pe Podul Beilicului în diua aceea. Tâte
cârciumele și tote cafenelele,— vechi în Bucuresci din secolul
XVII2,— gemeaii de lume. Era uă cahoenea pe Podul Beilicului,
care se bucura de privilegiul de a nu [i nici uă dată închisă:
Cahvencua acâsta era, cea de lângă casele de Beilic. Nici chiar în timp
de ciumă, acestă cafenea, nu se 'nchidea, pentruca să nn se supere
musafirii turci, trași la casele de Beilic.
Ca, și cele-L'alte poduri, uliţi și mahalale ale Bucurescilor,

Podul lui Şerban-Vodă

sâii Podul Beilicului

a fost

bântuit

de

multe și cumplite focuri în decursul secolului trecut.
In secolul nostru, podul de pe Dâmboviţă de pe Podul Beilicului, a fost întrun rând tăiat de Bimbașa Sava, pentru ca, Tudor
1) V. A. Urechiă:

Istor. Rom., de la 1774 la 1786, pag. 568—571.

2) Vegi cap. Picța Bucurescilor până la 18C0,
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Vladimirescu, după ce intrase pe Podul Calicilor, să nu p6tă,
venind pe Podul Beilicului, să trâcă să se întărâscă în minăstirea
Radu-Vodă.

E

|

Astă-qă, Calea Șerban-Vodă se 'ntinde mereii și nu va întârdlia,
să bată în dâlul vielor Văcărescilor. Cresce și ea cu aceeași neoprită putere cu care cresc și se întind tote părțile Bucurescilor.

Stema

1) Arhive:

M-tirea

Radu-Vodă,

pach.

Cantacuzinilor:)

40, act. 4 din

1715.

XV

PODUL MOGOSGIEI

Ce

n fiă-care din marile capitale curopene, în Paris, în Londra,

i

în. Berlin, în Viena, în Roma și în Petersburg, se află,
adesea chiar de la clădirea orașului, câte uă stradă scii
câte uă cale, cari aii avut norocul de a fi de la 'nceput și dea
rămâne şi astă-qi printre cele de căpeteniă ale orașului.
Orășenil şi le iubese mal mult de cât pe tâte cele-l'alte strade
şi căi ale orașului; străinii pe ele le străbat și le admiră may
ântâiii; într'ânsele şi pe dânsele circulă puterea cea mai intensă
a vieţei sociale, comerciale, artistice și estetice a orașului. Ele
daii în multe
rânduri nota caracteristică a orașului. Psichologul, adânc observator, percurgând aceste căl sâii aceste strade,
judecă, mai totdâuna fără greși, după fisionomia și vi6ţa lor,
felul, firea și activitatea populațiunei acelui orași.
E incontestabil că nu strada de căpeteniă din Bruges,—
Bruges lu Silencieuse, — cu i6rba crescută printre pietrele s6le va face
pe călător să crâdă că veselia, seomotul, continua, animaţiune
sunt notele caracteristice ale bătrânului orași belgian; dâr tot
atât de netăgăduit este că mulţimea care alâreă, în veci grăbită,
pe stradele de pe lângă Turnul Londrei, în faimâsa City a capitalei englese, stii prin Friedrichsstrasse a Berlinului, sâii pe Graben

pag.

1) Podobă
108.

din Prazilue tipărită la Govora, în 1640. Vedi Bibliografia d-lor Bianu şi Hodoș,

56730. — storia

Bucurescilor.

di
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la Viena,

sâă pe stradele dimpregiurul celebrului bulevard Afont-

martre al Parisului,
— de netăgăduit

este că acâstă mulțime

în tote chipurile că, tot ce activitatea omenâscă

mal incordat

în Londra,

în

fierbe și acolo produce.

Berlin,

în

Viena

spune

are mal intens și
șin

Paris,

acolo!

„Altele sunt caracterile străvechiului Corso de la Roma, ale
intinsei Perspective Newsky de la, Petersburg și mult cântate Puerta
del Sol de la Madrid. .
|
Oraşul lui Bucur a avut și are și el, în măsura cei sa, dat,
strade și căi cari, din vechime, aii fost și sunt norocâse,
adică

aii atras și atrag într'ânsele şi pe dânsele

viâța orășanilor,

viâță plină

Mai norocos

de învățăminte

cea, mar mare parte din
pentru

psicholog.

ânsă de cât tâte, de la deschiderea lur

și până

astă-dli, a fost şi este Podul Jogoşdiei, numit, la intrarea triumfal
ă
a trupelor române în Bucuresci, după răsboiul Independenţei,
în
diua istorică de S$ Octobre 1878, Culea Victoriei.
|

Mai norocos întradevăr fuse Podul Mogoșiel, dâr nu
a fost
și cel mal vechii din podurile și ulițele, bătute şi străbătut
e de

Bucuresceni,

cel puţin de la 7464, de când avem documente

tice datate din Cetatea Bucurescilor.
De la, 1506,

auten-

de când un hrisov al lut Radu-Vodă, fiul lux Vlad-

Vodă, numesce Bucurescil minunatul scaun dl Bucurescilor
1, și până
la finea secolului XVII-lea, de Podul Mogoș6iel nici
nu se aude.
Vi6ța, orașului

se concentriă împrejurul

acolo plâcă ulițele și podurile

mar

vechi de

Podul Tăârgalui-de-Afară3), Podul fără nume

Curţei Domnesci2.

cât

De

Podul Mogoşdiei.

care apuca pe la p6-

lele Viei Domnesci (Calea Șerban- Vodă) și Uliţa
Bare care da spre
Biserica Ghiormei Banul (Palatul „Dacia“ în faţa
Băncei) plecaii tâte
din

Târgal-din-Năuntru, de lângă Curtea Domnâscă,

|

Tot de lângă Curtea Domnâscă, de la, Prta-de-Sus,
la răserucile

stradelor Carol, Smârdan şi Calea Rahovei de astă-di
plecaii alte
două ulițe

una spre Biserica-de-Jurăment S6U a, Bălicenilor
(Sftul Dimitrie)?, și alta prin actuala stradă, Smârdan,
cam spre Uliţa Grecilor5).

DN
pentru

1) Arhive: Condica M-tirei Radu- Vodă,
pag. 642; hrisov
satul Bucşa,
2) Vedi cap. privitor la Curțile Dommne
sci ale Bucurescilor,
3) Vedi cap, cu acest nume.

4) Vedi cap. Bisericele,

|

5) Arhive:

M-tirer

documentele

Argeşului.

lui

Dragomir

Spătarul

|
Hrisovul

prin care dă lut Ilie, nepotul lui Ghinea,
.uă pimniţă de

doc, 9).

dat

lui Șerban-Vodă

piâtră în Uliţa

din 7 Mai

Grecilor

(Pach.

1688,

47,

|
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Din tote aceste ulițe și poduri, cea may viă și cea may activă,
era Uliţa-Alare, căci întw'ânsa răspundeaii mulţimea de ulițe și ulici6re de pre lângă Palatul Domnilor. Intr adevăr, ulițele și uli-

ciGrele Abagiilor,

Jărgelarilor , Alătăsarilor,

Fierarilor,

Lăcătuşilor,

Săidă-

carilor (Şelarilor), Boiangiilor, Şalvaragiilor D şi »âte și altele multe,
eraii dependinte de Uliţa-Mure, care răspundea 2) prin Târgul-de-Sus 3)
în Drumal cel vechii al 'Târgoviştei (Scaunele și Batiștea de ad), după
ce trecea prin Târgul-Cucului- (stradele de adi din stângga Sftului
Gheorgehe-Noii) +).
facă Uliţa cave a fost în secolul XVI-lea artera de vicță cea
mal animată a Capitalei 'Țărei-Românesci. Acestă Uliţa-Mare continuă a fi, şi după deschiderea Podului Mogoș6iei, tot una din
cele may freouentate ale Bucurescilor. Are Gnst uă sâetă ciudată:
n'are nume. ] se dicea Ulița-Alare în secolul XVI- lea, i se va dice
Uliţa-Alave în tot decursul secolului XVII-lea până după 16855),
când Șerban-Vodă Cantacuzino va isprăvi Hanul Serban-Vodă şi
când

i se va

dice

„Uliţa-Alare

care merge spre Ilanul lei Şerban- Vodă“.

Toemal după 1750 vedem aparând numele de Zipțeani% în
documentele de vângări și cumpărături, — și acest nume numa!
pentru uă porţiune din străvechia Uliţă-Aare a secolului XVI-lea.

II
e era și cum cra viitOrea Calea Victoriei înainte de a
deschide pe acolo, după 1690, Constantin-Vodă Brâncovenu istoricul Pod ul JMogoşoiei ?
După documentele ce am avut la 'mdemână la Arhive, în
Biblioteca Academiei, de prin colecţiunile particulare și în publicațiun! istorice, putem da următârele amănunte, lăsând timpului
1) Condica No. 5 a Mitropoliei: Locurile din Bucuresci. Condicelo M-tirilor Radu- Vodă,
Aihai- Vodă, precum şi cartânele altor mănăstiri şi biserici, la Arhive,
2) Urmând uă liniă adi cu nepulinţă de hotărit,
3) Vedi cap. privitor la Curțile Domnescl.
4) Drumul cel vechii al Târgoviștei e pâte cea mal vechiă stradă a vechiului Bucurescl. —
Târgul-Cucului, unde era Sărăria Domnescă, veci capit. Mahalalele.
5) Arhive: Episcopia Argeşului, pach. 48, act. 1, 5, 6.—0£, Buciumul, 1863, Sept. 13 şi
Condica Coziei No. 1, act. din 1680.
|
|
6) Arhive: Gartânele M-tirel Zlătarilor, a lui Radu-Vodă și a prăvălielor boierilor Nă- .
sturell.

4014

și altora mai fericiți de cât noi

în cercetările lor, sarcina și no-

rocul de a le completa.
In prima jumătate a secolului

AVIl-lea,

adică între

1600

și

1650, pe porţiunea de astăţli a Călei Victoriei care cobâră spre Sud
de la Casa Prager (fosta Bellu și 'nainte fosta Ienăchiţă Văcărescu în.
secolul XVIII-lea), spre kioskul Crucilor de Bobotâză, era Maha.
lea Scorţarului, mal târdiii locuită de Creţulesci, Drugănesci, Flo-

rescă, Băvbătesci și Cantacuzini2).
De

la. Casa

Prager,

mergând spre Nord, pre stânga, era, âncă

din secolul XVI-lea biserica lui Andrei Vistierul, socrul Marelui
Ban Preda Buzescu 3, cu hramul
Depuner)4;
în drâpta întinsele
biserică

cu' hramul

unde se
pe

tot ce

află
este

Sitului

Dumitru,

și astăqii. Locurile
astăţi

Sitului I6n Predidici, (Casa de locuri ale Băliicenilor, a căror

Palatul

„izvoritorul

Bălăcenilor

Poștelor,

de mir“, era tot

se 'ntindeaii atuney

biserica

Stavropoleos

și

Strada Smârdan până la Strada Sftului Dumitru 5).
Revenim în Calea Victoriei.
|
Ad, la drâpta dăm îndată după Palatul Poștelor de biserica
Zlătarilor9. Esistat-a acâstă biserică în timpurile dinainte de Matei
Bassarab ? [că

uă cestiune

la, care, până acum, răspund:

nu sciii.

Post-aii Zlătarii barieră Bucurescilor înainte de Matei Bassarab?
Tradiţiunea ice da, și documentele ne spun că, în faţa Zlătarilor,
pe malul stâng al Dâmboviţei de la Zlătari la Sărindar, adică la

străvechia biserică a Coconilor7, erai Tabacii, în contra cărora,
până la 1668, sub Radu-Vodă Leon, protestă Egumenii de la Mă-

năstirile Mihar-Vodă, Sftul Ion al lut Andrei Vistierul și Sărindar,
ca să [iă goniţi întw'alte părți).

1) Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei. Locurile din Bucuresci. Cf. Cartânele
M-tirei
Mihai-Vodă.
2) Familii bucuresceno vechi: Crejulescii cu locuri po aci și cu altele în Scaune,
încă
din secolul XVI-lea; Drugănescii pe cari îi întîlnim în secolul XVIII;
rloreseii, aflători în
Bucurescă cel puţin do la 1600; Bărbăteseii sunt tot cam de pe atunci
în documente; Cuntacuzinăi cel puţin de la 1611, data probabilă a veniroi de la Constantinopole
a Postelnicului

Const.

Cantacuzino.

3) Buzescil şi Stroe Vornicul Leurdânu sunt mahalagii pe lângă Sftul
In.
4) Condica Sftuhi în, în mult bogata și mult primitârea bibliotecă
a d-lui Gr. N.
Manu, de la care am studia—t-o.
Arhive: M-tirei Sflulul I6n, pach. 12, act, 19,
5) Vedi cap. Mahalalele.
6) Numită, probabil, astfel după Țiganii cari strîngeaii aur şi cari
în vremuri bătrâne
Domnii îi aşedaseră aci.
7) Vedi cap. DBisericele.
.
8) Arhive: Ivisov din îă Februarii 1668 în carlânele M-lirei
Sftului Iân, pach. 12, act.
12.— Cf. Condiea Mitropoliei No. 2. — Intruă carte a lui Duca-Vodi
din 21 Dee, 1673, se
citesce: „locurile Sftului I6n pe unde ai fost Tabacii“,
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De obicei Tabacii nu stai în centrul orașului, — și lucrul
acesta împreună cu documentele ne face să afirmăm că de la
Zlătază la Sărindar era loc domnesc, viran, nelocuit.
Că Mănăstirea Sărindarulul D era afară din Bucurescă în timpul
lui Matei Bassarab, acâsta ni-o spun documentele.
La, 1632, Matei Aga din Brâncoveni se face Domn, — el care
cu succesorul stii, Constantin -Vodă Şerban, sunt ultimil Bassarabi bărbaţi, din şirua nenumărată-a Bassarabilor Dăinesci şi
|
Drăculesci din secolul XVI-lea2.
de
,
Locul domnesc, coprins astădi între Zlătară și Sărindar
Dâmboviţa, Calea Plevnei, Strada Domniței Anastasia, bulevardul
Elisabeta, bulevardul Academiei și până la biserica lui Colțea
Clucerul, esistentă de lemn la epoca de 'care vorbim 3), — acest
loc domnesc, fârte mare, precum se vede, Matei-Vodă Bassarab
il dă, rudei sâle, Elena, fiica lui Radu-Vodă Şerban și nevâsta
lu Constantin. Postelnicul Cantacuzino, — una din figurile cele
mai interesante și "'ntr'același timp din cele mai măreţe ale Jupâniţelor române din secolul XVil-lea şi din tote secolele).
Bassarabă prin tatăl săi, Radu Vodă Şerban, fiul lui Radu
Postelnicul și al jupânesel Maria de la Coiani, fâta marei Binese
Anca din prima jumătate a secolului XVI-lea 5), — Bassarabă prin
mumă-sa, Elena Dâmnă, fâta lui Udriste Vistierul, feciorul b&tmânului Vornic Drăghici ot Mărgineni, frate de Bassarabi0), —
Elena Cantacuzino, numită Marea Postelnicâsă de t6tă suflarea
românâscă de-alungul secolului. XVII-lea,— e născută la 1611
la Suciava? şi more la Bucuresci la 2 Marte 16679, — Elena Cantacuzino devine mare proprietară pe tot locul ce arătarăm că se
coprindea, între bulevarde, Dâmboviţă, uă parte din Lipscani și

Strada Colţei.
1) Vedi capit. Bisericele.
2) Documentele nu pomenesc de nici un copilal lui Mater Bassarab şi al Dâmnei luă,
Elena din neamul Herăscilor-Năstureli. Paul din Aleppo (7racels of Jlacarius, translatod by
Y. Q. Baltour, London, 1836) la pag. 892 ice că Matei a avut un fiii care a murit înaintea
Domnului. — Constantin-Vodă Şerban, din amândouă cisitorielo (Bălașa şi Nedelea) n'a
avut copil.
3) Vedi cap. Bisericele.
4) Arhive: Condica M-tirel Si-tului I6n, pach. 12, act. 12: Locul Domnei Iliuchii Posteluicesit.
5) Arhive: Condica No. 3 a Episcopici Buziulă, pag. 591.
6) Testamentul Marei Postelnicese, în Buciumul 1363, Sept. — Cî. Arhive: Condica Mitropoliei, jud.

Dâmboviţa. — Genealogia

7) dag. Ist., IV, pag. 300..
S) Mag. Ist., V, pag.

24,

Cantacuzinilor,

în Buciumul,

din

1863.

.
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Elena trăise la Viena până
în testamentul

lui

Radu-Vodă

după

1620,

Șerban », și

după

cum

trăise

împreună

se vede
cu

tatăl săi, cu mamă-sa, Dâmna Elena și cu soră-sa Domnița An-

cuța, mai mare decât Elena și căsătorită pote
lui Mihai Vitâzul, Nicolae Pătrașcu-Vodă2).
IntOrsă

în

ţâră,

ea

se

mărită,

și lea

de

la
soţ

Viena
pe

cu

fiul

Constantin

Cantacuzino, fiul lui Iane Cantacuzino de la Constantinopole 3).
Constantin venise, probabil, în timpul lui Radu-Vodă Mihnea 4),

și căpătase

boleria de Postelnic, pe care a păstrat-o t6tă vicţa luy, -

până când fu omorit de Grigore-Vodă

Ghica, la mănăstirea Sna-

govuluis).
Când se luară în căsătoriă, Constantin Cantacuzino era.
rac, și Elena de asemenea. Starea Bassarabilor, moșteni
tă

Radu-Vodă Şerban, devenise domnâscă, de vreme
gise din ţeră, hăinindu-se în ochii Turcilor, Altă

săde

ce Radu fuparte dintr'a-

câstă stare devenise de mai "nainte a Filipescilor,
Bassarabi printr'uă altă fâtă a lui Udriste: Vistierul, €r uă a treia,
parte era, tot

de mai "nainte, a boierilor. din Brâncoveni, Bassarabi
în pers6na,
lui Matei Bassarab$).
Coustantin Cantacuzino, boier modest la 'nceput,
dâr fârte

deștept şi fârte econom?), își avea, locuinţa sa
în Sfinţii Apostol; 5),
la capul Podului Ciliviului9), lângă Mănăstirea
Târnovului 10).

Acolo Marea Postelnicâsă dede nascere Ja, ș6se băieți
și la,
șose fete, pe cai tatăl și muma, tuăiră der v&dură
însuraţi și
duși pe la, casele lor, toţi și t6te intrând în familiel
e cele mari
ale țărei, Corbenii, Filipescil, Catargii, Brâncovenii,
lărcășenii,
ete., etc.11).

|

Matei Bassarab,

suindu-se pe tronul Țării, dă îndără Eleniy

1) Academia: Manuseripte, carton 41, doc. 84.

2) Gr. G. Tocilescu: Familia lu Mihai Vitezul
(Bucuresei, 1880), pag. 20.
3) Le livre d'or des Phanariotes, par un Pha
nariot
— Nevâst
e.a lui Iane
fetele lui Mircea Ciobanul şi ale Dâmnei

Kiajna.
4) Domnesce de la 1611 până la'1615.
5) La 20 Dee. 1664.— Cronica lui Constantin

Căpitanul, în fag. Zst., IL și
Cantacuzinilor, în »Buciumul“, din 1863,
6) Arhive: fârte multe documente în condic
ele diferitelor mănăstiri.
7) Semăna cu bunicul săă, faimosul Mihail
Șeitan-Oglu Cantacuzino.

era

una

din

Gencalogia

3) Vedi cap. Bisericele.

9) Numit

pâte

astfel după

cuvîntul

Celebi purtat de Constantin Cantacuzino când
veni
din Stambul.
— Cf, Buciumaul din 1863, pag. 128: Catastitul do
împărţelă fâcut de Marea Postelnicâsă după omorul bărbatului e1 la
Snagov.
10) Vedi:

cap. Bisericele.

11) Buciumul,

Mănăstirea

Târnovului

e tot una

1863, Aprile 29: Genealogia Cantacuzinilor.

cu Sfinţii Apostoli,

407

.”

2

“ Postelnicesil tâte moșiele tatălui er, Radu-Vodă Şerban, și pe
acelea ale mumeil acestuia, jupânesa Maria de la Coiani.
Prin soră-sa, Ancuţa, nevâsta lui Nicolae-Pătraşcu Vodă, fiul
lui Mihai-Vitezul, Elena Cantacuzino, mulțămită sfaturilor şi combinaţiunilor soțului stă, intră în cea mar mare parte din averea
lui Mihax-Vitezul, — așa că nu trecu multă vreme, și Constantin
Cantacuzino concentră în mâinile sâle averile Bassarabilor, ale

Jur Mihar-Vitezul și ale boierilor din Mărgineni.

Casă vechiă boierescă,

- Fuseseră odini6ră Craiovescil, Buzescii și Brâncovenil cer mai
mari proprietari teritoriali din Țera-Românâscă ; la finea. secolului al
XVII-lea, sunt Cantacuzinescil cari ai, de-a drâpta şi dea stânga
Oltului, de la munte la Dunăre, cele mai multe și mar mari moșii,
case, biserică, moră, munţi, turme, țigani, ciredi, herghelii și pungi
din destul pentru dile negre.
1) D. Hasdeii: Buzescii, în Traian, 1869 Marte 9, şi a. Tocilescu: Buzescii, în Fdia societăței Românismul.— Cf. un admirabil act din 8 Dec. 1612 la Arhive, cartânelo M-tirei RaduVodă, pach. 25, act. 6, despre satele Craiovescilor, ale Brâncovenilor şi ale jupânițoi Anca
de la Coiani.
:

|
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La Bucuresci, din locul cel mare dat de Matei-Vodă, de la
Sărindar la Zlătani, Elena Postelnicâsa face mal multe bucăţi,

din care împarte unora din fete și unora din băieţi. Așa, bunidră,
locul ocupat adi de Grand Iătel du Bulevard până în Dâmboviță e
dat de zestre Marelui Ban Vintilă Corbânu care ea pe una din
fete). Locul coprins adi între Legaţiunea imperială a Rusiei și
Poliţia Capitalei fu dat de zestre fetei care luă pe Pană Spătavul
Filipescu 2, Acest loc se întindea, de vale până în Dâmboviţă, le
Tabaci, X&r la, A61, peste Calea; Victoriei,
spre Palatul Karagheorghevici, unde
vom găsi în secolul al XVIll-lea Zana

Filipescului3). Şerban, al doilea biiiat după
cel mare Drăghici, primi locul ocupat
adi de Legaţiunea imperială a Rusiei,
de Palatul Nifon, Biserica Dâmnei, Casa

Grecânu,
Mai

Strada Dâmnei,

Casa Paapa.

târdit, prin numerâse

cumpărături

de case mici Şerban Cantacuzino
stăpâni t6te locurile de la spatele
Serban-Vodă Cantacuzino.

va
lo-

cului s&ii până dincolo de Banca Na.
ţională, ca, să elădâscă faimosul han al

lui Şorban- Vodăs).
La un alt băiat,

adică lui. Mihai

Spătarul Cantacuzino, Marea

Postelnicâsă îi dă locul care continuă pe al lui Şerban spre "Colțea,
loc, care, prin căsătorii a, trecut îmbucătăţindu-se întâi la Racoviţescii și apol la Şuţulesoi cară îl stăpânese ȘI astă-dis).
La alți doi fecioz, Constantin și lordake,-muma, în catastiful
de împărțâlă al averilor, spune că le-a dat loc la casa părintâscă
în. Sfinţii Apostoli.

Celui mai mare Drăghici și celui de al cincilea

Cantacuzino, nu sciii unde li s'a, dat loc de casă
Ast-fel era la, 1650 fisionomia, viitorului Pod

după împărţela, făcută de Elena Postelnicâsa

din Îi, și. fiicele sele.
1)
2)
3)
4)
5)

Mate

Aga

în Bucuresci.
al Mogoșiei,

Cantacuzino. unora

Condica M-tirel Sit. Ion, act din 1668,
Arhive: M-lirea Văcăresei, pach. 35, act. 1; cf. Arhive
: Condica Brâncovenâscă, pag. 1108.
Actele M-iirei Sit. Ion, pach. 19, act. 12 tot
la Arhice.
Arhive: M-tirea Cotroceni, pach. 25, uă mulţim
e de cumpărături ale lui Şerban-Vodă,
Tradiţiune orală: vonorabili domni Nicola
e Kretzulescu şi Ștefan Grecânu. — CI,

V. A. Urechiă: Jstor. Rom.,

> Dassim.
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III
de la 1667 până la 16S7 găsim în actele Mănăstirel
Cotrocenilor uă mulţime de zapise de cumpărături
făcute de Şerban Cantacuzino, ântâiii postelnic, pe urmă spătar,
apor logofăt și 'n fine Domn, — cumpărături în vederea hanului
ce voia să construlâscă în Ulifa-]lare.
Cumpără Șerban de la mici și mari, de la boieri și de la
neguțători în mahalaua Zlătarilor, în mahalaua Sărindarului și:
mahalaua Popa Istrate, unde va începe clădirea Bisericei Dâmnei2),
și unde, tot acum, mal avea case âncă un mare bogat, anume
Tudoran Clucerul ot Anindsa, mare proprietar de vil în Pod-.
goria Pitescilor, mare proprietar de moșii în judeţul Muscel,
soțul Alexandrei Creţulescu, văr al treilea cu Şerban-Vodă, Cantacuzino și, mal târdii, călugărit sub numele de monahul Zudosie3).
Legaţiunea imperială a Rusiei e clădită pe locul caselor
domnesci ale lui Şerban-Vodă, care nu a locuit ca Domn de cât
pentru recepțiuni oficiale Curtea Domnâscă cea vechiă, reparată
chiar de el ca ispravnic sub Duca-Vodăo.
Casa Grecânu cea vechiă are temeliele sâle de astă, casă ati servit și "n timpul lui Şerban-Vodă, pentru a se celădi acolo
Casa Beizadelelor 5), teciori și fete ai Domnului și al Dâmnei luă,
Maria, feta lui Ghiţea Clucerul.
La casa Paapa era Vatra-Faurului, adică a fierarilor domnesci
din Curtea lui Şerban-Vodă6).
Biserica Dâmnel Maria a fost zidită de Șerban-Vodă din temeliă; și înzestrată cu veniturile cari proveniaii din prăvăliele și
casele ce-i cumpără lângă porta de lemn a Sitului Gheorghe-Noii 2,
1) Vedi cap. Mahalalele. Condica No. XI a Anindsel ot Muscel, la Arhive.
2) Verdi cap. Bisericele; cartea din 28 Oct. 1690 a dâmnei lui Şerban-Vodă, în Trompeta Carpaţilor,

din

8 Ianuariii

1863.

3) „Arhive: Condicele Câmpulungului, Aninâsei, ete.— Cf. CondicaBrâncoventscă. pag. 586
şi Cronica lui Const. Căpitanul.— Interesantă figură de boier bogat; e rudă de Bassarab prin
mama

sa, jupânâsa

Kera,

feta

lui Drăghiei-Vornicul

ot

Cornăţoni

şi

soră

cu

Socol

Marele

Clucer

ot Cornăţeni.
4) Veqi cap. Curțile Domnesei.— CE. Kogulnicenu : Cronica, II, pag. 7, Nicolae Costin. Atuncia
a dis Şerban: bune case pentru domn tânăr.
5) Acte şi hrisâve din“colecţiunea venerabilului d. Ștef. Grecânu.
6) Tradiţiune orală: venerabilul d. Ştefan Grecenu.
7) Cartea Dâmnel Maria a lui Şerban-Vodă, Zrompeta Carpaţilor, 1863, Ianuariă 3,
56 730. — Istoria Bucurescilor,

"

52
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E firese ca uliţe și ulicidre să fi pus aceste mari întinderi
de locuri în comunicaţiune cu Uliţa-Afare, cu Uliţa din spre Colţea Clucerul, cu Ulița din spre Sărindar; dâr, cum și 'n ce direcțiuni mergeaiă, lucrul până adi mi-a rămas imposibil de hotărâţ,
La 1687, la palatul domnese al lui Șerban-Vodă (Legaţiunea
imperială a Rusiei) ferbiaii negociaţiunile pentru gonirea,
Turcilor
din Europa și pentru numirea, Luk Șerban-Vodă de împărat
al

Orientului, de vreme ce era un Cantacuzin
, ideiă care nu
—uă
era nouă în Țâra Românâscă; Banul Mihalcea, eroicul
sfetnic :al

lui

Mihak-Vitâzul,

plomaţii Vienex,

afirma la,

1600, în negociaţiunile

că dâcă i se vor

da ajutore,

Mihai

sâle
va

cu dideschide

porțile Constantinopolei și se va sui pe tronul Sultani
lor».
Aci, la 1687,

într'acâstă

casă

și 'ntr'acest loc, cari, se

vede,

aii fost destinate să fiă focar de diplomaţiă și negociaţiuni,
— aci
veni la Șerban arhimandritul Bosniei, ca s5 tractez
e 'n numele
Rușilor; de aci plecă la Viena George Brancovici
ca s6_ tracteze

cu Împăratul Leopold I în numele lur Șerban
?); aci veniaii delegaţii Bulgariei să se înțel6gă cu Şerban
când și cum să încâpă
răscola sâi, cum diceai tot Bulgarii în timpul
lui Matex- Vodă,

tot întw'uă asemenea împrejurare,
Românilor,

gariei3,

cum

îi leone dormiente della Bulgaria,

Lucrurile

acestea

nu

miraii

pe

să

deștepte,

cu

leul dormitând
Şerban;

el scia

ajutorul
al

Bul-

de

la părinții săi că, la 1650, Mater Bassarab lusese,
după negociaţiunile
urmate la Târgoviște și Bucuresci, proclamat;
de Veneţia, Polonia,
Germania, și George II Rikoezi, ea să gonâscă
pe Turci din Euvop
— a,
fusese, die proclamat; Generalissimo di tutto P Oriente
?
Și să nu credem că aceste negociațiuni diploma
tice nu se
urmaţi conform usului stabilit în tă Europa,
după tractatele din
Westhpalia, de faimoși discipoli ax lu Richeli
eu și Mazarini, magistril diploma

ţiei

europene

din secolul XVII-lea.

crurile se pricepeaii și se petreceaii cu
nesce

1) N. Iorga: Luptele Românilor cu Turciă,
conferinţă la Atenei,

Din

„gânduri

contra, lu-

adâncă“

1898, Februarită.
2) Șincai: Cronica, anul 1687. — 01
Hurmuzake, V, pag. 143, Scris. din
5 Dec. 1687,
3) Arhiv fir Oesterreichische Geschichte
(LIX. Band), Wien, 1880. Studiul Comite
lul Pejaesevici asupra strămoșului săi; Peter
Freiherr von Parceviei, Erzbisehot von
Martianopol, etc,, etc. (1612—1674), studii alcătuit
după documente inedite din arhivele din
Viena, Buda, Cluş, Roma şi Veneţia (pag. 337—
638).—
Cf. La Revue IHistorique din Paris (Sept.—Oct
obre
1880).—D. Hasdeă: Columna Iul Traian
(Luliă-Sep. 1582): Arhivul din Genova.
Al mei studiă: Ludovic XIV şi Const. Brâncovenu
(Bucuresci, 1834), pag. 91 și urm.
- 4) Aceleaşi isvore,
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și cu uă „minte subțire“, la care ar fi rîvnit până și tăcutul Pire
Joseph, braţul drept al negociaţiunilor marelui Richelieu.
Nu spunem noi lucrul acesta, ci ni-o spune un diplomat suedez, anume Hylteen, care se afla la Bucuresci cu vro câțI-va ani
mal târdliii, la Curtea lui Constantin-Vodă Brâncovânu). Hylteen
laudă forte mult cunoscințele diplomatice, cifrele ce se întrebuințeză pentru comunicaţiunile secrete de Constantin Stolnicul Cantacuzino.
|
Acesta era al treilea frate, cel ce venia îndată după Şerban,
copilul pr6 iubit al mamei sâle și care, cum dice un document
al Brâncovenului, „fusese la 'nvăţătură de carte, la Veneţia 2.
Constantin Stolnicul Cantacuzino era unul din sfetnicii cex
mai ascultați ai lui Șerban; el este primul autor de charte geografice române; e ministrul de externe al luk Constantin-Vodă
Brâncovânu ; e tatăl lui Ştefan-Vodă. Cantacuzino. Ca cer mai
mulţi din Cantacuzinescil secolului X VII-lea, și secolului XVIII-lea,
Constantin Stolnicul Cantacuzino more nenorocit după uă viță
plină de fapte istorice.
|
Cu acest frate al stii și cu mulţi sfetnic se chibzuia ŞerbanVodă, aşa cum era "n firea lui violentă să se chibzulâscă.
Mrtea

Marei

Postelnicese

Elena,

muma

tuturor

Cantacuzi-

nescilor munteni, aruncă vrajbă între frați. Dintracâstă vrajbă a,
Cantacuzinilor își iea nascere Podul Mogoșdiel.
Intw'adevăr, Şerban, ajuns Domn ăl Țării4), ceruse, viforos,
bătrânei sle mume Catastiful de împerțelă al colosale lor averi,
pentru ca să revină asupra împărţelei şi să 'și facă partea leului
în averea cantacuzinâscă. Cu t6tă grozăvia violenței sâle şi cu
tot glasul lui detunător care băga 'n r&corile spaimel până şi pe
Turcii de la constantinopole, bătrâna Bassarabă nu voise cu nici
un preţ s& dea catastiful, ba chiar amenințase pe Domn cu blestemul sii de mumă. Șerban se înfricoșase în faţa acestel energii

extraordinare, și se încercase st i-l rea cu binele. Pusese s'o râge
ântâiii Dosithie, patriarhul Jerusalimului, apoi Dionisie, patriarhul Constantinopolei, amândoui veniţi în Bucuresci după daruri
1) Hurmuzake, IX, î, pag. 527. Scris. din 10 Nov. 1713,
2) Pe lângă alte multe isvbre, vedi şi marele hrisov al Brâncovânului, din 25 Nov.
1688, la Arhive, cartânele lui Radu- Vodă, pach. 25, act.
11. — Cf. al meti studii: Ludoric XIVşi
Const. Brâncovenu (Bucuresci, 1884) passim.
|
3) Al meă studii: Geografia în Croncarii Români (Bucuresci, 1889), pag. 11.

4) Anii 1679—1688.
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Și afieroseli:). De giaba t6te! Elena rămăsese
rîvea ek. Şerban-Vodă

ne, pe. Egumenul
eraii

cumpărase

până

și

neschimbată în hotăpe

duhovnicul

Bătrâ-

Ștefan de la, Mănăstirea Sifţilor Apostoli, „unde

ctitorii luminatul

împărătesc

neam

al Cantacuzinescilori 2),

Bătrâna Bassarabă rămase stâncă. Şerban- Vodă îi așteptă mârtea.
La 2 Marte 1687, îndată ce Elena Cantacuzino își dede sufletul
în casele ei de pe Podal Cilibialui, Sevban-Vodă amenință cu t6tă
furia mâniei s6le pe cek-Palţi fraţi şi pe cele-P'alte surork şi luă

Catastiful, cu gând hotărît să revină asupra împărţelei
părinți și n deosebi de mumă celor 12 copii.

făcută

1688,

și tuturor

de

Aceste tragice peripeții se întâmplaii în Marte 1687.
Uă ură nebună isbueni între Domn 'Și toți fraţii, şi tote surorile luk. Resultatul? Nu "1 cunosc, dâr peste un an și jumătate,
la 19 Octobre 1688, Şerban-Vodiă more grabnic și, la 25 Novembre
Constantin-Vodă

Brâncovânu,

nepot

lui Șerban

Cantacuzinilor, revine asupra tuturor hotiririlor luate de ŞerbanVodă în averea fraţilor și surorilor lui și, năpăstuind pe Dâmna,

Maria

și

copiil

ei,

dă

din

moșii,

vii,

munți

și păduri

lui Con-

stantin, lui Mihai şi altor Cantacuzini și Cantacuzine3), unchi
și

mătuși ale sele, — de vreme
covenu, era uă Cantacuzină,

ce mamă-sa, Stanca a lui Papa Brâno

Dintr'acestă câtă de familii a Cantacuzinesecilor și din răsdunarea Brâncovânului în contra lut Constantin Aga Bălăcenus),
ginerile lui Şerban-Vodă și partisan hotărît şi seomotos al
alianței cu Viena, „om plin de vitejii și de păreri nebune“,
dice
Cronicarul 5), — dintracâstă cârtă și dintwacest simţimânt;
de răs-

bunare

nasce

Podul Mogoşdiej.

Afirmaţiunea
tradevăr,

Bălăcenu

și în al doilea
Hiusler,
s6eră-sa,

e curi6să, dâr
an

face dile

al domniei

este cât se pâte de adevărată. In-

amare

lui

lui intrând

Brâncovenu

în ț6ră

în primul

cu generalul

asmuţindu-l pe acesta în contra Domnului, făcând pe
Dâmna Maria a lut Șerban-Vodă, să fugă la, Drăgănesci,

unde generalul austriac Page îi spune atâtea, și atâtea pentru
viitorul copilului că, George Beizadea, în cât „fumuri mari îi
urlă
în cap“, dlice iârăși Cronicarul.
1) Vedi cap.- Patriarhy, Alitropoliţi, Episcopi greci la
Bucuresc).
2) Vei cap. Bisericele,
3) Arhive: Cartânelo M-tiroi Radu- Vodă, pach.
25, act. 14.
4) Fiul Vornicului Badea Bălăcânu
— Condica
l.
Mitropoliei, Slam-Rimnic,
5) Cronica dAnonimă do la 1639 încâce, în Jlag. Ist.,
V, pag. 103,

pag.

217.
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De aceea, după

ce Bălicânu

cade mort în bătălia de la Zăr-

nesci!) și capul lui, adus la Bucuresci, șede pus în prepeleac2)
un an și jumătate pe locul caselor sâle (Palatul Poștelor), con[iscate ca ale unui hain şi-apoi dărîmate?, — și după ce Domna
Maria fuge în Ardeal cu t6tă casa sa, — Brâncovânu, din axa
uneia din casele s€le (Institutul Babeș) pune sf6ră drept peste
Dâmboviţă, taiă uliţă nouă priu mahalaua Scorţaralaui, prin locurile
bisericuţei de lemn, făcută de Şerban-Vodă și mal târgiii rezidită
de piâtră de Pârvu Cantacuzino); taiă înainte prin locurile Bălăcenilor, ale Sftului I6n, ale Zlătarilor, ale lui Pană Filipescu,
ale lui Şerban-Vodă, și 'n fine prin locurile cu mici căsuțe pe
dânsele de dincolo de mahalaua Sărindarului, — locuri car eraii
proprietatea mănăstirilor Snagovul și Căldărușani 5).
Astfel Constantin-Vodă Brâncovânu ese cu drumul mar drept
și mal scurt spre moșia Măriei S6le, Mogoșsia.
Proteste, murmure, plângeri destule, mar cu s6mă din partea
Dâmnei Maria a lui Şerban-Vodă, de vreme ce îi remânea, tiindu-se
ulița, uă casă, a, Beizadelelor pe drâpta uliţei și uă alta, Palatul, pe
stânga. De giaba t6te; nimic nu lolosi.
|
Podul Mogoșdici se deschise după 1692, și deschis a rămas
și va rămâne cât vor fi Bucurescii.
|

IV
ogoşăia?

De

unde

acest. nume?

Nimie mal simplu: în documentele secolului XVI-lea
și al XVII-lea, soţiele unor Mogoș, Pătru, Lilea, Pădure, Moșu se
numiaii Mogoșdia, Pătudia, Lilia, Pădurbia, Moșia.
Numele

de

Hlogoş,

cra

frte

răspândit

în

Tora

Românâscă.

Documentele ni '] arâtă âncă din secolul XV. La 1456, VladislavVodă, fiul lui Dan-Vodă, dă din Târgoviște, lui Mogoş, cu [ii și
1) Septembre 1690.
2) Kogălnicânu: Cronice, II, Neculcea, pag. 238, — In Ilistoire de la Valachie, pag. 239,
de unde o fi luat. Kogălnietnu că Brâncoveanu a 'ngropat pe Bălăcânu cu mari onoruri ?

3) Vegi cap. Zlanurile Bucurescilor. — Ianul Constantin: Vodă a fost clădit pe acest loc.

4) Dărîmate

de Primăriă în 1897, — Vedt

curesci.
5) Arhive:

cartânela

acestor mănăstiri,

Condica

No. 2 a Mitropoliei:

Locurile din Du-
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fiicele s6le hrisov domnesc ca să stăpânâscă
și Corbik-de-Piâtră din judeţul Argeși).
In Ardeal,

cumente.

tot astfel

Buniră:

numele

Sigismund,

satele Corbir-de-Jos
|

de Mogoş apare

Impărat

fârte des în do-

și Rege,

dă lui Voicu,

fratele lu Alogoş . . .2).
|
La "nceputul secolului XVI-lea, strămoşii vitejilor Buzesci,
al lui Mihak-Vitâzul, fundatorii străvecher mănăstiri a Stănescilor,
se numese ]/ogoş3), cu fiul. lui, 2logoş. In secolul XVII-lea, numele
de Mogoş se 'ntâlnesce într'uă mulţime de documente. In pragul
secolului XVIII-lea, la 1716, Serdarul Matei 1logoş ridică frumsa

cruce de piciră, aflătore astă-dlI în altarul Bisericei Oborul-Vechiii

și despre care ne ocupăm în capitolul Bisericele Vucurescene.
De altmintrelă, dintre vechiele familie bucureseene, familia
Mogoşescilor, proprietară pe locuri întinse în mahalaua, Popescului,
se probâză prin actele M-tirei Radu-Vodă, conservate la Arhive
(pach. 1$, act..2).
Un boier deci, anume Afogoş, a avut în vremuri bătrâne satul
și moșia de lângă BucurescY; soția lui, uă femeiă, renumită pâte
prin ceva, a rămas văduvă și stăpână multă vreme pe averea so-

țului, și s'a dis satului, moșiei și curței boreresci la Mogoşdia, în-

tocmai

cum

după

soţia Banului

doi pași afară din Bucurescro).

Văcărescu

s'a

dis

la Bănesa,

la

|

Astlel s'a numit Podul Alogoştiei, care avea să devină mar
târliii Culea Victoriei, cea mult iubită de Bucurescenii cer plimbă-

tareți.
Numele

|

acesta ânst nu i s'a dat

s6le. Se află la Arhivele Statului,

din

momentul

deschiderei

în Condica Brâncovenescă, un

docu-

1) Hasdeii: Arhiva Istorică, |, 1, pag. 1492—143.
2) Fejer: Codez Diplomalicus, X, 493, citat în Xenopol, Istoria
Românilor, II, pag. 800.
3) Arhive: M-tivea Zlătarilor, pach. V, act. 10. — Cf. EHrisovul lui Alexarid
ru din 19 Aprile

1577, dat lui Mogoş cu fii lui (Bunurile Statului, pach. 96, doc. 2). Tot astfel
hrisovul lui Mih-

nea Voevod, fiul lui Alexandru Voevod, prin care îniăresce lui
Oprea Banul şi jupâneset lui,
Vlădaia, stăpânire pe moşia Drăgăşani partea lui Mogoş tâtă,
ete., din 6 lunii, 1582 (Doc.
M-tirei Argeşulu
— Hrisovul
i),
lui Alexandru II, din 19 Aprile 1577 pentru moşiele Anindsa
şi Găugeni, dat lul Alogoş, Manea şi Mihail cu fiil lor, (Arhive, bunurile
Mitropoliei, pach. 90,
doc. 3). — Cf. şi Iirisovul din 1621 al lui Radu-Vodă Mihnea, prin
care satul Dogoseseiă dăruit
la 1510 mănăstirei 'Tutana do Stoica Logofătul, e întărit acoleeaşi mănăstir
i, (M-tirea RaduVodă, pach. 19, act. 3).

4) Tradiţiune
chiță Văcărescu,

ir

orală,

venerabilul

moşia

Bănesa

d.

Stefan

la "nceputul

rescu, fiul midlociă al Banului Ienăchiţă,
a doua soțiă a lui Bibescu-Vodă.

Grecenu. —

secolului nostru

mat târditi tatăl

Banul
a

fost

pre-frumâsei

Văcărescu
a

este

lui. Nicolae

IenaVăcă-

Mariţica Văcărescu,

415.
x

ment al lui Constantin-Vodă, din.25 Aprile 1696, dat moștenitorilor unul oare-care Nicola Abagiul, pentru un loc în mahalaua
bisericei Dâmnei lul Şerban- Vodi, adicii vechia mahala a Popei
lui Istrate,

care,

de

când

cu

clădirea

bisericoi,

luase

numele

de

mal sus. Acest . document spune că locul lui Nicola Abagiul
merge „până în aliţa cea mare ce vine despre Sărindar“. Etă der
Podul Mogoșsiei numit ântâiii. „Uliţa cea mare ce vine despre
Sărindar“ :) — întocmai după cum vechia Uliţă Mare, care pleca din
Târgul-din-Năuntru,

Hanul

se numia

tot atunci

merge spre

„Uliţa Mare care

lui Şerban-Vodăz).

rasi

deci la 1696

două

alițe mari.

De

confusiune.

aci născu

Trebui prin urmare ca noua 2liţă mare s%&șI sehimbe numele, și
de acela deveni cu timpul Podul Alogoşdiei, — după „conacul Măriel S6le“ unde se afla un palat de uă frumuseţe extraordinară,
admirat de toți străinii cari 1 vădură în fiinţă 'mainte de 17143).
Câtă-va vreme, dâca ar fi să credem pe istoricul Sulzer+),
numele de Podul Mogoșdiei alternă cu acela de Podul Braşovul.
S5 nu uităm că tot aci, lângă Biserica Dâmnei, la 1696, era
uă uliţă care mergea spre Jupânesa Caliţa a Vistierului Manta 5),
Casa Jupânesei Caliţa era unde este astădi vechia Casă a Eforiei
Spitalelor Civile, căci acâstă Jupânesă Caliţă, fetă a lui Drăghici
Cantacuzino, Juase de bărbat pe Vistierul Manta Câmpinânud,
și locuința cea vechii a boierilor Câmpineni era, după sigura
tradițiune orală, la Eforia Spitalelor”).

1)
2)
3)
4)
5)

Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag. 154—150.
Actele şi documentele Cotrocenilor, citate mal sus.
Vedi cap. Curțile Domnesci, reședințele de vâră ale Domnilor.
Geschichte des transalpinischen Daciens, la fine, planul Bucurescilor.
Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag. 155.

*

6) Caliţa şi Manta ati un fiti Pârvu care lea ui Grădişteneă şi are uă f6tă Aniţa. Acesta
iea de soț pe Panăll Filipescu şi are pe Nicolae şi Constantin Filipescu, strămoșii Filipescilor
.
de adi.
7) Buciumul, 1863, Genealogia Cantacuzinilor,
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V
Y-acum,

să vedem,

Poștelor

4

luând Podul Mogoşdiei

de adi, să

vedem,

întru

cât

tradițiunea ne spun, prin ce peripeții

de la Palatul

documentele

ȘI

și preschimbări

trecut-a.
a]
„_
După ce dărîmiă casele lui Constantin Aga Bălăcânu ŞI Cconfiscă locul lor pe sema Domniei, lăsând unui văr al lui, anume

Barbu

Bălăcânu,

numai

locul din spre Biserica Stavropoleos

Şi

Strada Smârdan», — Constantin-Vodă Brâncovânu zidesce pe locul confiscat Hanul săi, Țlanal Constantin
- 2), care a durat până
Vodă

după focul din Marte 1847. Ni se spune
cra şi uă bisericuţă3).

După mortea lui Brâncovânu,
Mavrocordat, Barbu Bălăcânu, ca

că 'n midlocul Hanului

în timpul domniei lui Nicolae
atâția alți borer, înclină spre

Nemţi; de aceea, Domnul fanariot îl plobesee cu uă sumă mare
de bani, pe care Barbu nu o pâte:plăţi de cât, ne spune d. Stelan Grecânu, vîndând moşiele sâle Bărbătescii din Dâmboviţa,

și Doicescir

din Ialomiţa.

Exasperat,

boierul

ar fi strigat:

de-ar

veni Nemţii să ne scape de Grecul acesta
!! sunt spuse
— Vorbele

lui Nicolae-Vodă, care trămite răspuns Bălăcânului să se spovedâscă. L'omâră și pe locurile luY confiscate, Egumenul grec

IGnikie Stavropoleos zidesce biserica cu hramul
sell și al Episcopului

Mergând

Athanasie

Sfinţilor Arhan-

al Alessandrier2.

la d€l pre Calea

Victoriey

găsim

pe

proprietarii

despre cari am vorbit: Cantacuzinescii, Filipeseii, Corbeni,
Mănăstirea Sftului I6n, Mănăstirea, Sărindarului, ambele având
lo-

curi pe cari clădese,

scie

unde.

De

bătăi.
De obicei,
In valea

aci,

adesea-ori fără voiă, 6meni

veniți

procese,

de

certe

și

la

Domniă,

mai totdâuna, Miănăstirile câștigă.

Sărindarului,

1) Pe ia vechiul

Jălbi

mal

mare

Brenner.

sigur

cine
chiar

-

de cât Cismigiul de adi,

,

2) Inchinat Sftului Gheorgho-Noti. Vedi cap. Ianurile,
3) Notiţe culese de la vonerabilul d. Stefan Grecânu.

4) Arhive:

Cartânelo

M-tirei

Stavropoleos

—Cf.

V. A.

101.— Tradiţiune orală: Venerabilul d. Stefan Greeânu
.

Urechiă: Jstoria Românilor, I, pag.

qi

era Lacul lui Dura Neguţătorul. Pe marginea, acestul lac, mulți neguțătorași și sărăcime destulă fac case şi grădini. Egumenul Sărindarului, Dionisie, se plânge la 1692, la Constantin-Vodă Brâncovânu. Domnul trămite pe Diicul Rudenul:) să facă cercetare,
Egumenul câștigă, și proprietarii caselor rămân embaticari ax
Mănăstirel 2).

Pană IL Filipescu

din secolul AVIII 3).

Mal sus de Sărindar, căsuțe fuseseră construite încă de la 1622,
una ici, alta, colea, fără nici uă ordine și fără nicluă liniă. De pe
lângă Dâmboviţă, Tabacil plecară în 1688 pentru a se duce spre
M-tirea Radu-Vodă? După 1675, mahalaua Sărindarului apare cu
locuitori boieri ca Sărăcinescii, Stoian Clucerul și alţii 5).
1) Din vechia familie

a boferilor de la Ruda

2) Arhive: Condica Brâncovenâscă, pag.

dice:

15.

pe Argeși.

”

3) Colecţ. d-lui Gr. Em. Grădiștenu.
4) Hrisovul din 15 Februariu 1608 şi uă carte a lui Duca-Vodă din 1673, Dec. 21, care
„pe locul unde ai fost Tabacii“,
5) «Arhive: Carlânele M-tirel: Căldărușani, pach. 20, diferite acte.

56730. — foria

Bucuresciler.

53

418

Indată ce Brâncovânu deschide și aliniază mal. mult sati mat
puţin Podul Mogoșici, vedem că boierii trec cu locuinţele din-

colo de mănăstirea Sărindarului. Boterir Cocoresci,

coboritoiă

din -

Caplea Vornie6sa de la Periş din secolul XVI», ati case lângă
Sărindar, unde este adi clădirea Zerlendi, lângă ci vin boferil
Slătinent cari se vecinese cu bolerii Brezoieni, — dintre cari mulți
ati jucat roluri însemnate de la Brâncovânu înece, în tot decursul secolului XVIII».
Casele Vistierului Hrerea Brezoianu erati puse pe locul unde
este astă-șll 'Leatrul Naţional. De aci, în vale de Teatru, spre Cișmigiii, strada și biserica Brezoianu.
La Hierea Brezoianu, adică la Teatru, era bariera oraşului
la sfârșitul Domniei lur Constantin-Vodă Brâncovânu. La 1714
ora, dincolo de Pasagiul Român și de hanul bisericey Creţulescu,
pâte chiar în Curtea Palatului Regal, era, dlic, un Puţ care a rtmas istoric
în analele bucurescene sub numele de Puţul cu Zale3),
probabil pentru că nu era cu lumînare, ci cu lanţ pentru ciutură.
Locurile de la Hierea Brezoianu, adică do la 'Teatrul Naţional
înainte, era loc domnese în timpul luy Nicolac-Vodă Mavrocordata).
Dintr'acest loe domnesc, primul -Bes fanariot al Țăril-Românesci dă, cam pela 1718, Logofătului lordale Creţulescu
uă parte
mare, „cât i-a trebuit“, dice Radu Popescu) ca să facă
biserică
de piâtră.
|
lordalke Creţulescu cra fiul lui Pârvul și nepot al lui Radu
Logolâtul Creţulescu, care se arâtă ca unul din boieril cei maX
ncastâmpărați ai secolului XVII, în faimosa luptă a Ghicenlese
ilor cu
Cantacuzinesâii9). Iordake Creţulescu, nu s6mănă cu bunicul
săii;
el este frte astâmpărat şi e unul din varii boreri români,
cari,

împreună cu Radu Vornicul Popescu,

voluționar

cu Nicolac-Vodă

nu s'a

Mavrocordat.

arătat

dirj

și re-

De aceia, în tot timpul

———

pag.

1) Arhive: Condica Mitropoliei, judeţul Dâmbov
iţa, diferite acte.
2) Arhive: M-tivea Căldărușani, pach. 20. — Cr, Condic
a No. 3 a Episcopiei
527.
„
3) Poetul poporan dice:
La Puţul
Rîurel de
Ai răsărit
Riurel de

cu zalele,
plţie,
sorele,
plâie,

4) 1716—1780.
5) Istoria dloldo- României (Editura Ioanid), vol. II, pag.
351.
6) Cronicele muntene, din Magazinul Istoric, al lui Laurian
şi Bălcescu.

Buzăului,

419

domniei acestuia, Iordake Creţulescu a primit cele mal mark
Doteril: a fost Logofăt mare, a lost Vornic mare; moștenia, prin
căsătoria lui cu Domnița Safta Brâncovenu, uă parte din colosala
avere a Brâncovânului”, precum și averea lui Radu Logofătul
Creţulescu, care nu era mică?).
ordake face biserica Oreţulescilor?) și hanul Bisericei%, pe
cari le termină la 1720. Bariera Podului Mogoșsiel înainteză
acum de la Puţad-ca-Zalele mal departe. Până unde la 1130? Nu
scim. Seim ânst că, pe locul Palatului Regal de astă-cli se afla
după 1730 casele unui boler de starea a doua, anume Colfescu. De la Colfesei, moștenitorii Coltescului, amestecat în :
certele Mitropolitului Antim cu Nicolae-Vodă Mavrocordat, de la
m, ă locul și casa
— cumpăr
, și cum, icrăși nu sci
— când
Colfesci
baronul Sachelaie5, unul din marii bancheri bucuresceni la finea
secolului AVIII.
De la baronul Sachelarie, locul și casa, unde este astă-qi
Palatul Regal, fură cumpărate do borerul Dinicu Golescu. Acesta
clădi casele cele mari pe la 'nceputul secolului nostru,— cu un
salon atât de mare (adi, biblioteca M. Sâle Regelul), în cât tatăl
lui vădându-l, I-a gis:
— Frumos salon, fătul meii! der cu ce-o să '] lumineză$).
De la casa Colfescului spre drâpta, daă de mahalaua Bot6nului?), şi âncă ceva mal "nainte, tot spre drâpta, intrăm în Livedea VăcăresculuiS) (adi Palatul Ateneului).
Bucurescil eresceaii şi, deci, uă mulțime de neguțătorași, ca,
Pană Cismarul și atâţia alţii, multă sărăcime, s6ii, cum se qlicea
pe
pe atunci, multă prostime, făcuseră căscidre şi coci6be destule
Ielivedea Păcăeseului, sâii a Văcărescilor, cum i se dicea de când
cu
nă
împreu
nake Văcărescu fusese omorît la Constantinopole
Brâncovânu și starea lui rămăsese celor patru fii ai săi Constan
din, Barbu, Ștefan și Radu»).
moșiilor Voinescii,
1) Arhive: Condica Mitropoliei, jud. Dâmboviţa, actele
Grojdibrodul, ete., etc.
tropol., jud. Teleorman.
2) Arhive: între alte acte fărte numerâse şi Cond..Mi
3) Vedi cap. Bisericele,
4) Vedi cap. IManurile..
ş) Veqi cap. Comerciul Bucurescilor.
în privinţa iluminatului.
6) Tradiţiune orală. — Cf. cap. Viaţa Bucurescenilor
Vedi

cap.

Mahalalele,

Gogoșii,

7)
: Istor. Rom., |, pag. 500.
S) Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei. — Cf. V. A. Urechiă
completă) vol. I.
(ediţie
istorice
şi
literare
Sorieri
9) Odobescu: Poeţii Văcdăresci, în
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„Prin

Livedea

uă aliniare,

Văcărescilor elădeaii deci fără reoulă și fără

ca aruncați

cu praștia unil spre

actuala

nică

stradă Poşta-

Pechiă , alţii spre strada Primăverei, în mahalaua numită pe atunci

a Postelnicului Tir 2).

Acâstă livede, forte
nainte

de 1750,

întinsă

proprietatea

în Podul

Mogoșdiel,

lui Constantin

Logofttul

fusese

di-

Văcărescu
=

și a fratelui stii, Radu Vornicul Văcărescu. Constantin mărita
se
pe una din fetele sâle Lina cu Mihai Logofătul Cantacuzino
și

dedese de zestre, între alte bunuri și moșii, și partea
lui de loe
din Livedea Văcărescilor. Ilina m6re, și Mihai Cantacuzin
o, ajuns
» General-Maior în armata rusâscă, pe la 1776, voiesce
să plece în

Rusia. Doresce ânsă, pe locul din Livedea Văcărescilor, să
facă biserică și șe6lă, cu internat de cel puțin 12 copir3), — aceste
a pentru
sufletul săii și al r&posatoi sâle soții Ilina. Penţru ca
să aibă loc
din destul, el cere unchiului săi prin alianță Radu Vorni
cul Văcărescu și partea lui de loc din Livede și Xdă în schim
b locul ce

are el, Gencralul-Maior Cantacuzino, în mahalaua
din Pintâna-Boalui (Strada Fântânei și Știrbex- Vodă), de pre lângă
viile boierilor

Creţulesci4. Biserica, ce va fi fiicut Mihay Cantacuzino
este închinată metoh Episcopiei Riîmniculur și Noului-Severin.
De urmările
bisericei și șe6lei nu posed documente.

“De la. Livedea Văcăvescilor înainte erati locuri virane,
proprietăți ale Mănăstirilor. Snagovul, Căldărușani, Mărcuţ
a, Sftul Spi-

ridon-Vechiii şi altele).

„Pe

aceste locuri, plăţind

|

embatic

|

la Egumenii

Mănăstirilor

proprietare, făceaii case de lemn și cârciume, ba
chiar și pivniță
de zid micii neguțătorași, pe cari clădirile boieresci
îl goniaii din
ce în ce mal

spre

Nord,

mar

spre viit6rea, şosea Kiseleff.

“9

Asttel se presintă Podul Mogoșiel până la 1750,

1)
2)
3)
4)
5)

Arhive; Episcopia Rîmnicului, pach. 9, act. 5.
Comunicat do onor, d. Gr. N. Manu,
Arhive: Episcopia Rîmnicului, pach. 9, act. 6.
Ibidem : Cartânele Episcopiei Rîmnicului. Act din
Ibidem : Vedi cartânele acestor mănăstiri.

1776.

VI
ând șk-anume în ce an s'a podit cu arşi, podine și bârne
» Podul Mogoșoiey, lucrul până adi nu se cunâsce. De
reparaţiunile Podului se vorbesce adeseori în documentele de Ia
1780 la 1800, pentru că frte adeseori noroiul ajungea cam spre
capul Podului atât de grozav și pământul se desfunda, atât de
adânc, în cât nu mai era cu putință carelor cu lemne și cu fen,
trăsurilor şi Gmenilor cu piciorul să mal între în Bucuresci pe
|
|
Podul Mogoşdiel”).
De altmintreli, reparaţiunile se fac Podului Mogoşdiei mai înnăuntrul oraşului, pe acolo pe unde circulațiunea era mal frecuență. Călătorii străini carl aii intrat pe
plâiă în Bucuresci fiă iarna îiă vera,
aii fost plouaţi și de sus din cer, și
de jos din pământ, căci câte una din
podini, despironindu-se și bătând apa
care dormia prin șanțul și gropile de
sub podslă, o făcea să salte m sus și
în trăsura boierului, și 'n carul ţăranului. Curgea de sus; țișnla de jos,
— era una din notele caracteristice
ale stradelor și căilor pavate cu lemn
din secolul XVII-lea.
Ce de-a mat vădut şi Podul Mogo|
ș6iei la finea secolului irecut!!
Principele de Coburg.
Nu vorbim de ciumă, holeră, cutremure, incendii și alte (lagele; ci de
&speţii cer nepoftiţi: de Turcă, de Nemţi, de Ruși, cai, pe rând
și tocmai când nu se așteptaii Bucurescenil, năpădiaii asupra Bu|
|
curescilor?).
La 1790, când veniră Nemţii cu codă al Pringului Color (principele de Coburg) și cu Rușir lui Suvarov, câreiumile și căsci6rele de pe Podul Mogoșdiel aii fost scenele unor bătăi și unor

păruieli omerice între soldaţii acestor dol comandanţi. Se băteaii
1) V. A. Urechiă: Istor. Rom. |, pag: 500.
2) Vegi cap. privitâro la Incendii, ciumă, cutremure şi alte flagele.
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ca orbeții
Bucurescil
de departe
clamase la

în tote dilele și mar cu sâmă în tâte nopți
le. Răsunati
de sbieretele și de urletele lor; ajunsese
lucrul atât
pe Podul Mogoș6ici, încât Principele
de Coburg reSuvarov. Răspunsul Generalului favorit
al Cateriney II

e tipic:
— Lasă-l st se bată, că de-acera sunt
voinici!»
La 1791, Decembre 11, în miedul
ternei vin Tureil, Indată,
|
se trămite pitac către Spătar Și Agă:

Pr6 Inălțatul Măria Sa Pașa a adus
neferiă în Bucuresci pentru trebuinț
a

folosului

de

obște.

Acești

neferk

vor fi încuartiraţă prin casele
de pe

stânga Podului Mogoșdiei, începând
de la Casele răposatului Logofăt
Bălnu2 până la Cișmea3). Pitacul

mai spune:-să i6să lumea din
case,
s& se ducă pe la rude; s5 nu
re-

mână de cât preoţii pe la Biserici
pentru i6că şi clopot și să se scâță
tot vinul și rachiul ce ai prin
pivnițe. Acâstă în Decombre. Băjeniă

în timp

Suvarot,

„dul

de iârnă).

Și câte avea să mar vâdă PoMogoșdiei şi după. 17911!
Totu

și Podul Mogoșdici ca, și
Bucurescii, ca, și Țările-Române,
a avut nouă suflete în reslăţirea
veacurilor trecute; — a, tmăit și
a mers înainte. Clădiri, din ce
în
ce mal numerdse,

Revărsările,

continuati

a se face pe Podul

Mogoşbiei.

adeseori cumplite ale Dâmboviţei
5), prin Isvor,
Sfinţir Apostoli, Podul Calicilor,
Podul lur Şerban-Vodă, ——
revărSări cari făceaii pe Țiganii
să prindă pesce prin pivnițele
caselor
bolerescl, — siliseră pe boieri
să se mute din ce în ce mai
iute
dintr'acele
vechi mahalale. De

altă

parte, Curtea Domnâscă, fuse
se
părăsită la 1774 de Alexandru
Ipsilante care zidise Curtea
Domn6scă ot Mihar-Vodă. Acâstă
Curte avea să devină Curtea- Arsă
peste
m
1) Zes. de Jlou, Istor., 11,
Chronogratul

lui Dionisie Belisiarhul,
pag, 181.
2) Fosta casă a lui Vintilă
Banul Corbânul, adi Grand
Hotel du Bulevard.
3) Ciymeaua-Roşiă.
|

4) V. A. Urechia; Istor,
Rom., 1V, pag.
5) Vedi cap.: Dâmboviţa
bucurescenă,

354,

.
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N

vro șâse anl și Domnia va rătăci prin casele lui Nicolae Brâncovânu, pre la Cotroceni, pe la Sftul Sava, până când Podul Mogoşdiei va atrage și pe Domni, cum atrăsese pe boier. Domnia
se aședă în casa Ghica de pe Podul Mogoșoieli, care acum merită cu adevărat titlul de Uliţă Doierescă.
Uă uliţă purtând acest nume a fost din vremuri bătrâne în
t6te orașele românesci. Bucurescii nu aii avut de cât trecător uă
asemenea uliţă la capul de spre Nord al Podului Beilicului, în
spre Sftul I6n-Noii, pe la casele Banului Scarlat, Ghica. Și nu ai
avut Bucurescil Ulița Boierâscă, din causă că boierii locuiaii prin
t6te mahalalele.
Acum 6ns5 Podul Mogoș6iel devine întradevăr uliţă boierâscă.
Şi eresce atât de repede încât, după uă
catagrafiă a Politiei Bucurescilor, făcută toemai
acum uă sută de ani, la.179$, și aflătore
întrun manuscript al Academiei2, vedem
că Podul Alogoşăiei cu cele 18 mahalale ale
s6le coprinde aă mid-nouă-deci-şi-două de case,

și nu era deschis de cât din 1692, pe când
porţiunea Bucurescilor, numită într'acestă
Catagrafiă „Plasa Târgului“, nu cuprinde de
cât 1682 de case, de şi Târgul Bucurescilor
era în ființă âncă din secolul SVI-lea%.
Locuiaii pe Podul Mogoșiei la. [inea
secolului trecut

al lui no-

şi la începutul

Nicolae Văcărescu,

stru următârele familil-:
Pe stânga, mergând spre „Cap-Podului“ adică spre șosea: 1.
Casa, Tenăchiţă Văcărescu (fostă Bellu, adi Prager); 2. biserica Situl
I6n; 3. Casa Racoviţă, pe urmă, prin cumpărătore Casa Damari (HOtel
de France); d. Cusa Baron Jeitani (Poliţia); 5. Casa Filipescu Drâj(Magasin

nânul

Universe);

6. Casa

Cuntacuzinescă,

cumpărată

de

Miloș Obrenoviei mai târdiui și dăruită Rusiei; 7. Casa Bălenau
(fosta, Corbenu, aţi Grand H6tel du Boulevard); S. Mănăstirea Sărindarului;
1)
2)
3)
4)
5)

9. Casa Cocorăcu (casa Zerlendi);

10. Casa Banului Dinu

Vedqi cap. Curțile Domnesci.
Biblioteca Academiei, secția Manuseriptelor, nss. cu No. 52.
Vedi cap. Bucurescit penă lu 1500.
Veqi cap. Comerciul Bucurescilor.
Pe casele şi locul Spătarului Pană Filipescu.

6) Casa lui Şerban-Vodă Cantacuzino.

494

Creţulescu (Clubul Regal); 11. locul Aitropolitului Filaret!)
a Brezoianului, adi Teatrul Naţional); 12. Casa Ghica
și Pasagiul); 18. Casele Țlanaului Crețulescu (proprietate şi
Ticel); 14. Casa Colfescu, în urmă Dinicu Golescu (Palatul
Casele

Cuntacuzino;

16.

Vornicul Dinu

Casa

Grigore

Filipescu;

Filipescu. — Inceputul

secolului

11.

Casa

(fosta casă
(Casa "Tirol
adi a biseRegal); 15.
Iordake

Fili-

nostru 2).

pescu (Administrăţiunea Domeniului Cornel);
18. Casa Trăsnea
(Hotel Manu, Hotel de Orient); 19. Casa Banului
Ralet (colț, cu strada
Alodei); 20. Casa Banului Bălăcenu (Casa Enciulescu
); locuri virane ;
21. Casa Banului Ştirbei (Palatul Știvbe)) ; 22. Casa
Romunet (Ministerul
Financielor); 23 Cusa Nicolescu (Casa Monteor);
24. Cusa Cuntacuzino; 25. Casa Veneţiana Văcărescu (Ministerul de
Justiţiă; proprietate
a Academiei); 26. Cusa Vilipescu Vulpe (Acad
emia); Casa Elenca Tilipescu, — tote despărțite între dânsele prin
prăvălire, locui vivane, căscire de ale neguțătorașilor.
Pe drâpta, de la Zlătari la Nord: 1. Hanul
Filipescului cu pră1) Locul a fost vândut pentru Oyfano
trofiou.
2) Colecţ. d-lui Gr. Em. Grădiştânu
.

Vei

cap, Spitalele,
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văliile D-rilor Serafim și Malla (Passagiele Villacros și Itaragheorohevici); 2. Cusa Custrişăiei; 3. Ilunul Grecenului (Palatul Mitropolitului Nifon); 4. Cusa Grecenu (fostă a Beizadelelor lui Şerban-V odă,
apoi bălăcenâscă, apol a Fălcoienilor, apol a Cornescilor, și m

Grigore

Grădiştenu. — Inceputul

secolului

nostru :).

Capşa); 6.
fine a Grecenilor); 5. Case Vornicului Slătincnu (Casa
unde mai
Casa Grigore- Vodă Ghica (Clubul Tinerimel); locul g6le,
1. Casa ale
târdiii Generalul Kiseleff va aședa Obahta Rusescă;
9. Cusa
Ghica (EOtel Continental); S. Cusa Perdicari (Casa Vanic);
10. Casa Barlu
datei Cantacuzino Beicu (Casa Manolake Lahovari);
ăţii Anher);
Slătinenu (Casa Filitis, a un palat, proprietate a Societ
1) Colecţia

d-lui Gr. N. Manu.

56730. — Zstoria Bucurescilor.

5

11. detohul Episcopiei Rimniculur;

12. Casa Deştiului (Casa Eliad) ;

13. Casa Locustenu; 14. Casa DBăbânu; 15. Casa DManolale Florescu (Liceul Situl Gheorghe); 16. Casele Văcărâschii (unde a locuit mar
târgiii Barbu Catargiii); 17. Casa Iordale Golescu (Casa Pascal); 18.
Casa Burchi; 19. Casa Grădiştânau; 20. Cusa Ion Yuca, despărțită în

două mar târdii, adică în casa Alecuţă Florescu (adi casa, Generalului Manu) și casa Trubetzkoi; 21. Casa Iancu Filipescu Buzatul,
Multe dintwaceste case aveaii curți forte mari. Economia și

orânduitla lor le studiăm întrun alt capitol al Istoriei Bucurescilor.

S5 ne mărginim aci a reaminti fântânile de pe Podul Mogoș6rei,
în care se aducea apă de isvor, uă cestiune care a ocupat cu
patimă de la 1779 pe mai mulţi Domni fanarioți, până chiar și

pe acea poznă a firei, cum

Vodă Mavrogheni.
De la 1 Octobre

numesce lenăchiţă Văcărescu pe Nicolae-

|
1779, Alexandru

Ipsilante

se hotăresce

să

facă două fântâni cu apă de isvor, adusă de departe
cu mare
chieltuslă și, v&dând avântul ce a luat Podul Mogoșsiei,
dă povuncă domnâscă pentru ca una din fântâni s& fiă aședată
pe Podul Mogoșioi, la. mahalaua Săvindarului, ier a doua
în ulița,
Boiangiilor din Tărgul-din-Năuntru ».
Un fel de inginer de ape, un suiulgi-başi, e destinat
a le în-

griji. El primesce
Cișmelei

de pe

de la Mihai-Vodă

podul

Șuţu loc: de

casă

Mogoş6iei2).

în

dosul

La 11 Novembre 1786, Nicolae-Vodă Mavrogheni aduce
pentru mai multe cișmele din Bucuresci apele din Creţulesci,
Giulescă și Crevedia. Un-spre-dece olaă, aduși din Câmpulung
și
tot atâţia, din Dâmboviţa, ai lucrat la tuburi, Sub
suiulgi-başi. lu-

creză vă mulţime de cişnigii, și după marele
Cişmigiă, a cărui locuință era de vale de Sărindar, avem lacul
Cişmigiului, dis în secolul AVII-lea, Lacul ti Dura Negutiitorul.
Mavrogheni face întâi navuz la biserica sa,
la Zoodohpighi (Is-

vorul 'Tămăduirei,

de la, șosea) și apoi dă, ca

un

dar

domnesc,

dă apă în curţile următorilor boreur: Slătinânu,
Moruzzi, Racoviţă,
Grecenu, Enăkiţă Văcărescu, Marele Ban Ghica,
Paharnicul Crețulescu, M-tirea Sftulur-Sava, (sc6la), Marele
Ban Filipescu, Logo-

fătul Dudescu,

Logofttul Manolake Brâncovenu 3).

1) V. A. Urechiă: Istor. Româu., |, pag. 190.
2) Ibidem: Istor. Român., 1, pag. 503,

3) Ibidem:

Zstor. Româu.,

III, pag. 72.
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Cei mai mulţi dintwaceștia locuese pe Podul Mogoșorei.
Pe acest pod, pentru a obștei folosință, erai de atunci fântâni
la porţile următârelor case boreresci: Cişmea la porta Banului
Filipescu, cișmea la porta Banului Ralet, cișmea la porta Cornescilor
(în fundul Siradei Regale), afară de Cișmeaua-hoşiă și

de Cișmeaua de la Sărindar».

|

Nicolao Filipescu. — Secolul XVIII 2).

Fu

Mal târdiii, după 1800, unii boleri introduseră apa n case.
uă minune de care răsunară Bucureseil. Mergea lumea gră-

madă

să se uite cum ese apă din perete. Zilot Românul, ultimul

Cronicar din vremea Fanarioţilor face, pentru
ne mal vădută minune, următârele stihun:

1) Trompeta Carpaţilor, 1865, Marte 1.
2) Colecţia d-lui Gr. Em. Grădiștânu.

a nemuri

acâstă
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O iscusință a omenirei!
Ea firoscă lipse pâte a 'mplini.
Eta de față *mpotriva firci
"Din sce părete apă sbucni.

Bea, decă şi spate fără sficlă,
Spre ori-ce trâbă a lua poți;

Căci, cu cât curge, are croillă,
Cu atât mai multă a da la toţi»).

Deci, Podul Mogoşâiei avea, de îâte la finea secolului trecut:

case borerescă, cișmele multe, pod reparat fârte des2, se daii
pentru dânsul ordonanțe anume ca „vizitii, cu Vlestemata firea lor“
să mârgă încet şi, când e Dauluc, să nu dea năvală3, — ordonanţe
care, cu tâtă seculara -lor vechime, nici adi nu se respectă. Avea
Podul Mogoș6Iei de tâte: un singur lucru îi mai lipsia, pentru
ca să fiă Podul cel mare, ulița cea fără sâmă&n în Bucurescil bătrănului Bucur, şi-anume: intrarea pe dânsul, nu pee Podul ȘerbanVodă, a Domnilor cu alaiul cel mare, când veniaii pentru prima
6ră de la Constantinopole, ca să se urce pe tronul din Bucuresci.

Se scie că Fanarioţii,

dela Nicolae-Vodă Mavrocordat încoce,

se consideraii ca moștenitori
aşteptare, până să domnescă

al împăraților din
în Constantinopole

"Ovientului, după gonirea Turcilor

dincolo peste

Bizanţa, și n
ca împărați aă

Bosfor,

se mul-

fămiati a împărăţi la Bucuresci și la lași cu totă eticheta şi ceremonialul iimperial al lui Justinian și al lui Vasile Il Bulgar octonul.
Solemnităţi, recepțiuni, aniversări și intronări erai întocmite și
se esecutaii după vechiele datine ale curței din Roma-Nouă. In
Condica Obiceiurilor* a lui Lorgale Logofătul nu sunt puţine obi-

ceiurile cari vin direct de la moștenitorii cei pitici aă lui Constantin-cel-Mare. Multe dintraceste împărătesei etichete se potri-

viait ca nuca 'n perete în modestele principate ale 'Țării-lhomânesci şi ale Moldovei; der Fanarioţii le păziaii și le esecutaii cu
uă imperială seriositate.

__ Alaiul venirei Domnului

era una din cele mai

la care li-era dat Bucurescenilor

să asiste.

mari serbări

Acest. alai

Pam

de-

1) Gr. G. Tocilescu: Revista pentru Istoriă, Archeol., etc., UL 3, pag. 3836.
2) La 1792 se cheltuiră mai mult de 13600 de podine, urşi şi bîrne, luate din faimosele
păduri ale Itovului, Vlăscil şi Dâmboviţei.
3) Pitac din 6 Marte 1787, în V. A. Urechiă: Istor. Român, IL, pag. Ti.

4) Kogălnicânu:

Cronicele Moldovei, tom. Il.
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1) Colecţia Academiel Române.

Suţu 5)
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Mihai-Vod
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se făcea până

scris în capitolul privitor la Podul Şerban-Vodă 5. El

la 1797 pe Podul Şorban-Vodă, numit de la 1774 și Podul Beiliceului2. Domnit coboriaii de la M-tirea Vioărescilor pe acest
pod până la Cuwtea, Vechiă cu uă pompă și cu nesce „saltana-

turI* de hăufaii Bucurescii din Obor până n Ciurel. T6tă lumea
alerga pe Podul

Beilicului.

Mal

mult

de

cât

Podul

Târgului-de-

Afară şi de cât Podul Calicilor, Podul Mogoșdiei rămânea pustii.
Pustietatea unsă nu ţinu mult. Eva scris în cartea sârici ca Podul Mogoșiei să aibă tote novâcele Și tolo bivuinţele, înainte de
a doveni Calea Victoriei.

VII
a 1197, acum uă sută și trei ani, Constantin-Vodă Hangerliii rupe cu trisecularul obicei

de a intra în scaun

pe Podul Şerban-Vodă şi vine cu alaiii mare pe Podul MogoșGiei. Bucurescenii cădeaii din văzduhuri şi, dâcă ni sar fi
păstrat ca 'ntralte ţări, diarul vrunui proprietar de pe Podul
Mogoș6iei cărula, p'atuncă, i sar fi făcut propuneri de vândare
a locurilor sâle, de sigur că am [i avut de constatat ui crescere

a prețurilor terenului

de 25%,

peste

valGrea de

mai "nainte de

intrarea lui Hangerlii cu tot alaiul Domnici pe Podul Mogoș6irei.
Locuitorii după cele-l'alts poduri se mâhniră; cet de pe Po-

dul Șerban-Vodă erai desnădăjduiță.
ceruri rele dintr'acestă schimbare

Zilot Românul

prevede lu-

a itinerariului domnesc.

El dice

cu adâncă întristare:
S5 las dâr că şi venirea în scaun îi fu ciudat!
'ntrând pe Podul Mogoşii, ca nimeni dintre Domni alt.
Cu

care

vru,

cum

se vede,

să arete

tuturor

C'o să fiă f6rte dosnic și ţării prăpăditor3).

|

Et, der Podul Mogoș6iei şi cale domnâscă, şi cale diplomatică, și cale triumfală. Numele lui cresce, se ridică mar presus
de numele și renumele celor-l'alte uliţe şi poduri. Până și "n
1) Vegi
2) Vedi

cap. cu acest nume.
cap. Podul Târgul-de-afară

3) Hasdeii: Zilot Românul, pag. 5.

şi Podul

Șerban- Vodă.
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poesia poporană, bardii necunoscuţi al poporului român îl făcură
arissima cinste de a-l noemuri în versurile lor.
Poetul poporan dice:
In orași, în Bucuresci,

Despre curţile domnesci,
Spre casele boieresci,
Se întinde, se lăţesce,
Veste mare, tristă veste

C'arde Podul Mogoșsici *
Și casele Moruz6ici 1).

„Er varianta, care pâto fi:
originalul, sună astfel în fine:
Arde Podul Mogoșsici
Pentru

fata Moruzoiei2),

nemurind una dintwacele mari
Irumuseţi bucurescene cari aii
uimit, în secolul AVIII-lea și
în pragul secolului nostru, la
Iași, și la Bucurescl, și la Constantinopole, pe principele de
Generalul-Conte de Langeron3).
Lione, pe generalul-conte de
Lamgeron, pe lady Montague, pe lady Craven, pe Mareşala
bastiani, născută marchisă de Coieony%.

Se:

S5 amintim, înainte de a 'ncheia, acest capitol, că mănăstirile
Snagovul, Sărindarul, -Căldărușanii, Cernica, Radu-Vodă, MihaiVodă si altele avură pe Podul Mogoşdici proprietăţi multe în secolul XVIII-lea. Boieri şi neguţitori le cumpărară pe tâte, nu
numai pe linia Podului Mogoșiei, ci și aliituri,
la drâpta şi la
stânga, prin mahalalele cazi se populară cu uă iuţelă de necredut5).
Cât a crescut și cât s'a schimbat Podul Mogoşdici de la 1797,
adică. de la Hangerliii înece, și până în anul 1899, se pote vede
din următorul fapt:
1)
2)
3)
4)
5)

Teodorescu G. Dem.: Poesii Populare, pag. 483.
Uă Bârcânescă de uă frumuseţe estraordinară.
Colecţia Academiei Române.
Vedi cap. Casele Boierilor. '
Arhive: Cartânele acestor mănăstiri,
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Mănăstirea Snagovului, proprietară pe 'ntinse locuri pe Podul
Mogoș6iei, lua chiriă la ele, — eraii mari de ostenial calul dându-l
la ariă de trei ori pe unul, —lua, dice, chiriă la unul trei ocale de
lhumînări de ceră albă, pe care chiriașul le trămitea la Snagov, la
praznicul mânăstirel, la Adormire.
Astădi, în anumite locuri ale fostului Pod al Jogoşăiei, un
metru pătrat de loc clădit produce proprietarului săii 100 de lei
noi

pe

an.

Trei ocale de lumînări chiriă pe an: pentru un loc cât tote
dilele, și 100 de lei pe an pentru un metru pătrat pote dintracelași 1oe, — âcă deosebirea între Podul Mogoşoiei de la sfârșitul
secolului XVIII lea, şi Culea Victoriei de la sfârșitul secolului XIX.
In multe Bucurescii de adi staii cu Bucurescil secolului trecut
înta” aceeași proporţiune.

VINIL
cesta-i,

Podul

Mogoș6iei

de la 1692 și până în pragul

secolului nostru, până la anul 1800.
Deschis

de Brâncovânu

pentru

a înlesni

comuni-

cațiunile Bucurescenilor și a-l scurta lui drumul la Mogoș6ia,
acâstă uliţă se născu cu noroc și crescu până în vremurile nostre
cu un noroc din ce în ce mal mare.
|
„Nică

una

din

faptele

cele

mari

ale

României

contimpurane

nu a rămas străină de Podul Mogoșsiei. De la Mitropoliipe Podul Mogoș6iei la Palat, şi de la Palat pe Podul Mogoș6rei la Mitropoliă, s'aii petrecut tâte evenimentele istorice ale Principatului
Munteniei, ale Principatelor-Unite și ale Regatului Româniel de :
la 1S00

şi până

la 1899;

Pe Podul ]Mogoşiei ai răsunat primele strigăte ale Unirci.
Pe acest pod a intrat Regele pentru. prima Gră în vechiul orași
al lui Bucur, și tot pe el, Cale a Victoriei, de 830 şi mal bine de ani,
veniră să cinstescă pe Rege și România Impăratul Rusiei și Acel
al Austro-Ungariei,

Regii

Suediei

și Serbiey, și atâtea alte vlăstare

auguste din Casele de Savoia și de Bourbon,
nit6re ale Angliei și ale Germaniei,
— dreptă
închinăciune,

aduse

înțelepciune

Maiestăţei

din familiele domcinste și cuvenită
S6lo.
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Mal

mult

de

cât ori-care

alte podul și uliţe bucurescene,

bi-

secularul Pod al Mogoșdiei, norocâsa Cale a Victoriei, a tresăltat
adâne de legiuită mândriă, simțind aceste înalte onoruri cari se
resirângeaii scânteiătâre asupra Țării și Nemului românesc.
E istorică, e plină de vicță, e glori6să Calea Victoriei, — și
totuși, acum, în pragul secolului XX-lea, uă dorință ardentă în
chinule âncă seniul tutelar.
Ingăduiţi, Sire, aceluia care s'a îndoletnicit cu trecutul ei, să
spună Maiostăţei Vâstre și acâstă dorință a viitorului ex».
Intruă di, când cercetam la Arhive istoria Podului MogoȘOIoY, Calea Victoriei mi-a șoptit, dicându-mi:
„Centrul Bucurescilor nu mai e la Sftul Gheorghe-Noi, can
vremurile bătrâne; centrul Bucurescilor este astădi acolo unde
marile bulevarde taiă, Calea Victoriei. Acolo, având în față istoricul dâl al Cotrocenilor, la drâpta e locul Sărindavului, unde
acum 550 de an! tradiţiunea ne spune că fraţii lui Mircea-celBătrân ridicară casă de rugăciune, în midlocul pădurilor măreţe
ale Bucurescilor, Pe acest loc istoric al Bucurescilor, e drept, e
trumos și e mare să se înalțe cât mai curând -Colona Ailiară, de
unde să se socotâscă de aci înainte distanţele ce separă ţările române,
— și acâstă Colina Ailliară a Românismulul să fii simbolisată prin monumentul care va nemuri în marmură şi bronz domnia
Aceluia, care, cu Credinţă și Vitejiă, cu Dreptate și Iubire de ţâră,
duce astășli destinele României, — domnia lui Carol I Inţeleptult.

1) Acest capitol a fost eitit într'una din şedinţele
presidată de M. 8. Regele.
56730.— /storia Bucurescilor.
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XVI

COMERCIUL BUCURESCEN

1)

SA oțI călătorii cară, din timpurile cele mai vechi, aii visitat, țările române de la munte până la Dunăre și
S
până, la, “Mare,

nu

în scrierile

aii uitat; de a nota,

diarele călătorielor lor, boa ăția, puterea, de productivitate,
natele

căi naturale

de comunicaţiune

geografică a Moldovei și Tăroi- Românesc.
Unii dintr'acești călător se miră pentru
țâră atât de dăruită de Dumnedei, sunt atât
mal pătrundători, constată că numai vitrega
juvărilor a făcut ca, ţările române să stea pe
ș6scă neaudit, de iute, mulțămită atâtor daruri
cerâscă.
Cei d'al doilea aveaii dreptate.
Numal

vitrega

aducitură

nimerita,

și mult

In

minu-

posiţiune

ce locuitori), într'uă
de săraci, i€r alţii,
aducătură a 'mpreloc și să nu propăprimite de la Pronia

a “mprejurărilor,

dușmanii

cei may

numeroși ca stelele cerului și nisipul mărel, nesiguranța qilei de
mâine și nenorocirile cari năpădiati întruna asupra lRomânilor,
ai făcut ca, bogăţia solului și subsolului României, ca puterea
de muncă a Românului să nu dea ceta ce ar [i putut da de acum
sute de ani. Ori de câte ori a avut pace, Românul a muncit și
1) Podâbă din Liturghierul slavonese, tipărit do Archim. Ion în
1616. Veqi Bibliografia D-lor Bianu şi Ilodoş, pag. 162.
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acestea arâtă că Venoţianii

țărei în secolul XIII.

Poetul necunoscut al
lor române!) spun că de
tul Bassarabilor, erai 77
tocmai 77, der chiar din

neguţătoriati

pe Dunăre

și 'năuntrul

Serbiei din suta XII și autorul Basmela Mare și până la Nedeia-Cetate, în ţinude cetăţi mari și bogate. Nu vor [i fost
esageraţiunea poetului se vede însem-

nătatea așeţămintelor comerciale veneţiane

de la porturile Mărer-

Negre și până aprâpe de Porţile-de-Fer ale Dunărei.
Acestea pe apă.
Pe uscat, tot în secolul XIII, încep relaţiunile lor comerciale
cu țările de la Dunăre străinii pe cari îi vom întâlni
printre cei

dântâiii la Bucuresci, și adică Ragusaniy2).
Profitând de certele Veneţianilor cu Genovesii, pe cari Vene-

țianil, până

la căderea

Constantinopolei

iârăși

lăsară de loc să pătrundă în Marea-Nâgră
sanii o luară pe

1241)

uscat și, încă

sub Paleologi, nu-i

și pe Dunăre, Ragu-

din vremurile

lui Assan II (1218-

încheiară tractate de prietiniă și de comerciii cu puternici
i

împărați romano-bulgai. Din
Dunăre cu comereiul lor.

Bulgaria,

Ragusanii,

trecură peste

După căderea imperiului latin din Constantinopole
și revenirea la tron, cu ajutorul Genovesilor a "mpăraților
Palcologi, Genovesii iâii locul Veneţianilor pe Dunăre și Marca-Ne
gră. La finea secolului XIII și la 'nceputul celui d'al XIV
, Genovesii aii
consuli pretutindeni la gurile Dunărel; ai fundat
Giurgiul șI Calafatul
pe

vechi

ruine

stăpânitorii Dobrogei

romane,

aii încheiat

și Bulgariei,

ântâitt

tractate comerciale cu

cu Dobriţă,

apoi

cu urmașul acestuia Ivancu, din mâinele căruia
Mircea-cel-Bătrân va
lua Dobrogea și va deveni stăpânitor „până
la Marea cca mare“ 3).
Ragusanii

continuă

pe

uscat

comerciul

lor.

Venoţianii,

cari
cunosceaii Dunărea și bogăţiele ţărilor udate
de dânsa, neputând
veni pe mare din causa Genovesilor, vin
pe uscat prin Dalmația
și prin Serbia, 'cu stăpânitorir căreia. MiltutinUroș, Ştefan-Uroș
și Ștefan Dușan, cr vor închiiiia tractate
de comerciii și prietiniă,
numai st pOtă să neguțătorâscă cu țările
de la Dunăre.

Să nu uităm a aminti că Genovesit permiseseri,
Pisanilor să

PI

1) Culese

de neuitatul

Ispirescu.

2) Heyd: op. cit., vol. 1, pag. 528.
3) Heyd: Le Colonie commercial degli Itali
ani în Oriente, în medio eco, tradotio dal prof.
G. Miiller (Venezia, 1866) 2 vol. — Vol.
I, pag

pag. 57.

92—95. — CE. Hasdeti: Columna ll Traian
, 1870,
|

AI

facă negoţ, pe Dunăre, atunci când cr eraii tari și mari după luarea Constantinopolei.
Se duce, se perde şi piere comerciul Veneţianilor, Genovesilor și Pisanilor cu ţările de lângă Dunăre la sfârşitul secolului
XIV. Intre 13983 şi 18398, Tureil, cană aii intrat de mult în Europa,
cuceresc Bulgaria, vin la Dunăre, și comerciul bogatelor cetăţi
italiane e atât de jicnit, în cât s'ar crede că a dispărut cu destvârșire.

III
n secolul XIV, în care Veneţianii, Genovesii, Pisanil și.
Ragusanii neguțătoriaii pe Dunăre, pe uscat, la Nord,
prin trecătoriele Buzăului şi Prahovei începuse negoţul
cu Braşovul și cu Sibir. La 1858, Ludovic, Regele Ungariei, hotăresce comerciul Braşovenilor cu țările române», după ce a luat învoi6lă, şi cu puternicul săi prietin, Alexandru-Vodă Bassarabă2.

Brașovenii ati voiă să vină cu măriuri în ț6ră, până

unde

lalo-

miţa se versă 'n Dunăre, adică până la mult bogata Cetate-deFloci, la "'nllorirea și renumele căreia lucra mereii Alexandru Bas-

sarabă.

|

La 1368, Vladislav-Vodă, fiul marelui Bassarabă“, adică al
lui Alexandru, reînoiesce acest privilegiii al Brașovenilor, specificând că neguțătorii [ago vu “vor plăti o dată vama pentru
mărfurile co “desfac în Ţâra-Românâscă, icr pentru cele cani le duc
prin Muntenia intr” alie fu, să plitâscăi vama la ducere și la ?n-tOrcere3).
La 1369, Ludovic, Regele Ungariei, mai dă Braşovenilor un
alt însemnat privilegiii: acela de a sili pe neguțătorii poloni și .
germani să le vândă lor mărfurile ce aduce pentru Ţera- Românâscă, pentru ca că, Brașovenii, să le desfacă apoi în principatul
Munteniei?

1) Hurmuzake:

Doc., |, 2, pag.

58.

2) Hasdeii: Negru- Vodă, pe 274, Cronica
3) Hurmuzake: Doc. I, 2, pag. ii.
4) Ibidem:

Doc,

I, 2, pag.

56730. — storia Bucurescilor,

Bassarabilor,

H6,

56

442

La 1382, Ludovic concede același privilegiii și drept de monopol și cetăţenilor din Sibir».
A
|
S6 nu eșim din secolul XIV, fără a semnala la anul 1371, sub
domnia lui Vladislav Bassarabă, aparițiunea primei monete românesol de argint?)
Cu Brașovenil, Sibienii și Ragusanii se 'ncheiă secolul XIV.
S5 nu uităm pe neguţătorul ragusan, Pascuale de Restis care, la
Iuliu

1892,

se află în Muntenia2.

Secolul XV

începe cu tarifa vamală pentru mărfurile pe cari

neguțătorii brașoveni le aducea din ţările române, tarită alcătuită
de Stibor, voevodul Transilvaniei4. Domnii români 6nsă nu permit

numal Brașovenilor să aducă şi să cumpere mărfuri în și din
țările române. La 1439, Vlad Dracul acordă neguțătorilor din tâtă
Polonia, din Galiţia și din Moldova libertatea comerciului în Muntenia și trecerei lor în Turcia, plătind vamă escepţională la Rîmnie
dor florini unguresci şi vamă ordinară în cele-l'alte orașe5).
Acum, la, jumătatea secolului XV, adevărata și marea bogății a
Țări Românesel îîncepuse a îi cerealele, grâul, orzul, ovăzul, fasolea,

bobul și altele. Străinii o constată și ne spun că Românii au
obiceiul de a păstra grânele în gropi bine arse înăuntru și sus
f6rte bine acoperite, încât nici nu se putea afla locul unde sunt.
Astiel le vede la 1445 Valeran de Wawrin, Seigneur du Forestel 5.
Intracest secol se înființâză și târg ul de la Lipsca, care avea,

mal târliii, să esercite asupra propășirer comerciului român
genere, șin deosebi asupra comerciului bucurescân, uă atât
mare înriurire?. Și tot acum încep și încurcăturile cu bamnir

în
de
de

diferite origini în țările române. Circulă în Muntenia, și'n Moldova
la 1450 tot felul de bani, unii mai buni, alții mai răi. De când

Filip-cel-l'rumos, Regele Franciei, arătase cu mare meșteșug cum
se falsifică monedele, fuseseră puţini la număr Suveraniil cari nu'l

imitaseră. De aceea, la 1453, Ion Corvvin de Huniade ordonase locuitorilor din Brașov să nu mai primâscă în transacţiunile lor
comerciale de cât moneta bătută de el, să refuse asprii, să refuse
1) Hurmuzake:

Doc., |, 2, pag.

2) Hasdeii: Negru- Vodă,

,

3)
4)
5)
6)
7)

N. Iorga:
Hasdeti:
Hasdeiă:
Enciennes
Schever:

214.

Cronica Bassarabilor, pag.

Acte şi Fragmente, LII, pag. 4,
Columna luă Traian 1874, pag, 126.
Arh, Istor. a Rom., I, pag. 8t şi urm.
Chronicques d'Engleterre, pag. 122.
Jfist. du Commerce de toutes les Nations

275.

mai

sus

citată, vol. I, pag.

420.
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“moneta voevodului Transalpin, adică a Domnului Ţărei-homânesci
și ozi-ce altă vechii monetă”. Intradevăr, în țările române. continuă a se bate monetă. La 1433, un document de la Iliași-Vodă,
Domnul Moldovei, vorbesee de Laurencius; fusor monetara nostrara 2),
Mai încâce, poetul poporan român se va mira și el de mulţimea şi de felurimea banilor cari circulă în țările române și va
cânta: mahmadelele turcesci, rubielele arăpescă, groşile lipovenesci, dinarii
moldovenesci, grinele mamtenesci, firfiricele nemţesci, galbeniă 'venetici3), zloţii,

adică galbeni; unguresci, pe lângă care se vor mal adauge cu timpul

galbeni; Olandei şi monetele Rusiei.
La acâstă epocă, și anume la 1454, un martor ocular ne spune
că pieţele Munteniei eraii cercetate de uă mulțime de popore străine, printre care, dice el, mai mulţi sunt Turei4. Și tot acum,
adică la 1470, Bri ăila era'n starea ei cea mai înfloritâre; corăbiele
sosite, până și din. Barcelona, trăgeaă, la malurile Dunărei, la
Brăila, pentru aducerea şi esportarea mărfurilor).
Totuși, sfârșitul secolului XV are drept notă caracteristică
uă întindere peste măsură de mare a comerciului cu Braşovul
și cu Sibir. Publicaţiunile Quellen zar Geschichte der Stadt Kronstadt
în Siebenbirgen Și Uvhundenbuch zur Geschichte der Deutschen în Siebenbiirgen$)

de la Sibii ne daii sute de probe de întinderea, comerciului țărilor
române cu aceste dou bogate și bine orânduite cetăţi ale Transilvaniel.
Sibienii şi Brașovenii aduceaii de tite în ţările române,
afară de caă, de cari Românii n'aveaii trebuință, căci T-aveaii cu
miele, și afară de arme. Bâthory, voevodul Transilvaniei, la 1486,
hotăresce vama ce vor plăti Brașovenii pentru vinul ce aduc
din 'TŢera-Românescă, și le ordonă să nu ducă arme și cal spre
vândare în Muntenia. Un neguţător brașoven, care trece pasul
Bran în Muntenia, nu pote să aibă ca arme, pentru apărarea lui
personală de cât uă sabiă, un scut și un arc cu 8—9 săgeți?) Nenumă&ratele relațiuni ce ai cu Sibienir şi cu Brașovenil fao pe
1)
2)
3)
4)

Hurmuzake : Doc., 11. 2, pag. 16.
Analele Acad. Rom., anul 189, pag. 331. Raportul d-lui Gr. G. Tocilescu.
Teodorescu G. Dem: Poesit populare, pag. 5tl şi aliele,
„Archiv des Vereines fir siebenbiirgische Landeskuiude, IL, pag. 163, citat. de d. Hasdeii

în Istoria Tolerunţei religidse (Bucuresei, 1808), pag. 54.
5) Hasdeu: Jon- Vodă, pag. 101.
6) De d-nii Franz Zimmermann

și Carl

.
Werner. — 0. şi lucrarea

merciul Braşovului în secolul XVI (Bucurosci, 1894),
7) Hunmuzake

: Doc., IL, 2, pag. 293.

mea:

Istoria

şi Co-

-

444,

neguțătorii

români

din

oraşele

comerciale

ale

României

zidâscă și case la Sibii. Un mare neguțiător român
Socol,

fiul săi,

să "ȘI

Ghireă ȘI cu

are case la Sibii la 1492.

IV.
a 1503, adică în pragul secolului XVI, âtă lista orașelor
române cari comerciaii cu Brașovul: Bucuresciy, Pi-

tescii,

Târgșorul,

Buzăul,

Câmpulungul,

Purcărenii,

Câmpina,

Rîmnicul, Târgoviștea, Tel6jenul, Vasluiul, Brăila, Florescii, Rucărul, Surlănescii, Slatina, Gherghița, Bârladul, Curtea-de-Argeși,Sucâva, Rușiy-de-Vede, etc., ete.
Neguţătorii cară vin pe fiă-care an la, Braşov sunt cu sutele.
Din Bucuresci, la 1503, sunt 14 neguțiătoriă, ir între 1529 şi 1530

numărul

lor continuă de a eresce:

din Bucurescă,

și uă mulțime

Frăţilă din

Bucuresci,

Juga

Stanciul, Stoica, Dobromir, Petre „de la Buckorescht“

de alţir2. După

cum

se pâte de românesc.

se vede, portă toți nume cât

Sunt ânsă și Ragusani, și Greci, și Italieni, și Turci la Bucuresci şin cele-l'alte orașe ale "Țării. Brașovenii nu pot să sultere
pe Italiani și pe Greci. Totd6una ati procese comerciale cu dânșii,
procese cari se judecă, în ultimă instanță, de pulatinus Terrae trausalpineusi— s,de vornicul "Țării, care își are reședința la Bucure
sci,
după cum o probâză actul din 1469, păstrat în Nutional-Arc
hiv al
Sașilor din Sibixa).
,
rmx

Să nu

uităm

pe Armeni

cari sunt âncă

de mult aședați prin

diferitele orașe ale Muntenier. Sunt, la Bucuresci,
sunt la Târgoviște, sunt la Rîmnies).
|
|
Intre Români și tâte neamurile străine cari neguțătoriaii
de uă
parte, și între Braşoveni de altă parte erai certe nesfâr
șite în privinţa vămel și taxelor. Ar fi dorit Brașovenii ca piperu
l și mătasea
cai

treceaii

mare,

din

Orient prin România

să nu

dâr nu primiati cererea, lui Negoe
1) Hasdoti:

Columna

luă Traian,

1574,

pag.

fă supuse

Bassarab

la vamă

de-a micșora

197.

2) Ilurmuzake. Doc., UI, 3. pag. 652, 670, 674, ote.
3) Vedi

şi cap. Bucurescil până la 1500.

4) Foia Soc. Românismul, pag. 396. Doc. din 1506 dat de fraţii
Craiovesel Mtirei Bistriţa.

|
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“drepturile de vamă

asupra ferului, arcelor, scuturilor și altor arme

pe cari Români! le cumpăraii de la Brașov și lo aduceaii în țeră,

plătind vama la Bran. Tot așa Brașovenii nu voiaii să scadă dreptuvile de intrare în Transilvania a două însemnate articole române: pescele și eâra. De atunci, probabil, locuţiunea bucuresecnă,
care numai de vro câţi-va anl înc6ee începe să dispară: a spune.
braşăve, adică, „şi flerte și nefierte“, cum le debitaii Brașovenii în
vremurile de demult.
Dintre Ragusanil bine văduți la Curtea lui N6goe Bassarab, multe
citim pe Bocignoli2), care trebue să fi adus domnului-artist
ragucolonia
lucruri frumâse din artistica Italie. De altmintreli,
sană în 'Țările-Române nu face de cât să crâsciă în secolul AVI;
veniturile vămilor moldovenesei sunt; arendate la 1560 de PetruVodă Șchiopul lui Giovanni de Marini Poli și tovu ăşulul stii
Domenico 3).

Se lucrâză în Transilvania

și se aduce în Ţările-Române

lu-

cruu de aur și de argiut. Se mat aduc, după ce Brașovenii percep
asupră-le pipărate comisiuni, articole de la Gratz, de la Augsburg
și de la Niimnberg, de unde la 1555 vin la Bucuresci ceasornice din cari unele costă câte 250 de florini de Rhin, i€r alte Orologil cari ati și oglindă, numar 166 de florini”,
Ludovie XI, Regele Franciei, organizase poștele în Francia
la finea secolului XV. La 1533, dintrun document întitulat Status Solutionis Postavum

Regiae JMajestalis în Transilvania5),

ar

releşi

Că

— pote
, cu Brașovul și
orati poşte organisate și în Țâra-lomânâscă
cu Sibik, și pâte de asemenea cu Constantinopole, unde afacerile
Domnie! crai atât de numerâse. Peste uă sută de ani, Paul din
Aleppo, diaconul Patriarhului Macarie, va scrie: „atară poste, cai -

și căruţe, sunt în fiă-care politiă 9.

După cele ce am adunat între alte capitole ale acestei lucrăuă, privitore la Frumâsele-Arte, la Vicţa Bucurescenilor și
la bogăţia bisericelor și mănăstirilor din țeră, ne. putem faco uă
ideie completă cât de întins era comerciul cu Transilvania, cu
Turcia, cu Italia, șin deosebi cu Veneţia. Pentru Genova și pen1) Documentele române aflate la Wiesbaden, citate în Al. Xenopol: Zst. Rom., II, pag. 251.
2)
3)
4)
5)
6)

N. Iorga: Pretendenţit PDomnesck (Bucuresci, 18983), pag. 80.
N. lorga: Contribuţiuni lu Istor. Îunteniel, pag. UI.
Hurmuzake : Doc., II, 5, pag. 3271—329.
Hurmuzake: Doc., II, 5, pag. 140. Cf, Engel: Allg. IPeltgeschichte,
Iasdeii: Arh. Istor. a Rom., II, pag. 60.

XLIX,

3, pag. 86.
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tru Veneţia era uă cestiune de stat sosirea în bună stare a coăbielor chiote, candiote sii chiar genovese și veneţiane cu
pescele, cu icrele și cu câra din Muntenia. La 1563 Iulie 7, agentul genoves de la Constantinopole, Giovanni Agostino Grillo,
anunță

cu plăcere pe doge

că

aii

sosit

bine

la

„eorăbiele cu pesce și iere din Țâra-Românâscă D;
document

din

1582,

Za

Vita

del padre

Giulio

Constantinopole

iâ

întwun alţ

Dancinelli2), scrisă

pote tot de un padre, ni se spune cun fel de lăcomiă admirativă
că „morunul de Dunăre e mare cât omul“, şi că într'ânsul „se
găsesce câte un butoi de icre“.
In privinţa Rusiei, în secolul

XVI,

|
documentele

besc de nică un neguțător moscovit la Bucurescă;
rile rusesci

sunt

cunoscute

de Munteni,

dâcă

tre, cel puţin prin blănurile trimise în dar

Țarul Boris Feodorovică3).
De

asemeni,

îi

nici un neguţător

engles,

nu ne vor-

totuși

blănu-

nu printr'alte mos-

lui Mihar-Vitezul
de și

la 1588,

de

Elisa-

beta, Regina Angliei, încherase cu Petru- Vodă Șchiopul, prin intermediul ministrului săi din Constantinopole, Thomas Hareborne,
un tractat de comerciii, prin care se da liberă voiă comercianților
englesi de a neguțători prin Moldova, cu îndatorirea de a plăti 8%
vamă la domniă4).
Ori-cum ar îi, pentru țările române în secolul XVI,
Și nicI uă cetate nu pâte concura din punctul de vedere
cial cu Brașovul, perla sua abbondanza maravigliosa di tutte
le
„Cessarie al'haiman sostenamento, la frecuenza del trafico mercanlile,
vi concorroRo,
meni € Greci,

non solo Moldavi, Vallachi e Siculi,
comme a fioritissima fiera5).

ma

anco

nimeni
comercose neper cui

Dulgheri,

Ar.

In Bucuresci se află, la finea secolului XVI, ca
centre comerciale Târgal-din-Năuntu lângă Palatul Domnesc,
adică lângă

Curte, Târgul-de-Sus, pe unde avea may târgliti să se facă
Lipseanil,
Tăârgul-de-Afară, adică de la biserica, Sfinţilor înainte,
și 'm fine,

Târgul-Cucului,

lâmgă locul unde

rica Sftului Gheorghe-Noii.

se va zidi, în secolul XVII,

1) Hurmuzake: Doe, XI, pag. 60.
2) Ibidem: Doe., XI, pag, 115.
3) Vedi

cap.

Frumâsele- Arte.

4) Hurmuzake:
5) Spontoni:

Doc., III, pag. 103.

Zlistoria della

Transilvania

(Venezia,

1638), pag.

6.

bise-

|

vădut în istoria generală și vom ved6 în istoria
militară a Bucurescilor cât de crunt; fusese jăluit, ars
și dărîmat orașul la *nceputul secolului XVII. Comerciul se resimte în propășirea lui de acâstă tristă stare a Bu:
curescilor. Amănuntele ce posedem despre Românii neguțători ai
Bucurescilor sunt f6rte puţine.
Totuși, în timpul lui Mihai -Vitezul eraii unil dinte Giszi f6rte
bogaţi. Un document al Miănăstirel
Radu-Vodă ne vorbesce despre unul
Antonie Grama, căruia Domnul, cine
scie la ce trebuință mare, îl lea cu
şila paralele, și 'n urmă vede că s'a
purtat răi cu dânsul și! dă drept
despăgubire moșia Hărărescii, pe
care o moștenesce uă fetăa lui Antonie Grama, măritată după Jipa
Neguţătorul »).
m

La

Stan

1612

mai

Neguţătorul?

cunbscem

și la

pe

un

1624 pe

Ghionea Neguţiitorul, ale cărui alaceri trebue st fi mers f6rte bine,
de vreme ce cumpără locuri multe
de la Stanciul Logofătul. Tot după | ArcHAEL VAIVOD A,
numele acestul neguțitor bucure- | Valachiz rr 2fa lpine Herediari A
scân a rămas în Ilfov, pe lângă
S
Poi6na-Florescului, lacul numit «i

Ghionei s6ă Gionei, care şi astădi se

numesce tot așa.
De la Radu-Vodă Mihnea şi până la, Matex-Bassarab e 6re-care
linisce în Țâra-Românâscă. Se replantâză viile din d6lul Bucu-

rescilor și comerciul vinului se face în orași pe uă

mare. Unul

din proprietarii cel mari

de

vii dimprejurul

1) Arhive; Condica M-tirei Radu-Vodi, pag. 240, doc. din 1615.
2) Arh. Bt. a României, |, 1, pag. 128.
3) Arhive: M-tirea

Radu-Vodă,

pach. 24, act. 10.

scară forte
Bucu-
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rescilor, la 1617, este Cernica Vornicul şi soţia lui, Nega Vornicâsa!) cari, mal târdii, vor lăsa multe din viele și moşiele lor

mănăstirei numită pe atunci Grădiștea PFlorescilor.
Comerciul cu Veneţia devine din ce în ce maj bogat. Sunt
neguțători la Bucuresci cari fac cu puternica Republică un mare
comereiii de câră. Bailii din Constantinopole primesc de la se-

oretarii Inaltului Colegiii din Veneţia instrucțiuni

ca

să

câștige

protecțiunea Domnilor din Bucuresci pentru comereiul cerer2).
Ca un fel de comisionari al Veneţiei în principate sunt neguţătorii ragusani, pe cari Republica îi însărcinâză și cu cum-

părarea/ perel și — lucru neașteptat, — cu înrolarea 6menilor cară
ar voi'să servâscă pe bani și bună l6fă în armatele mercenare
|

ale Veneţiei 3).
La 1632, în luna Marte,

ambasadorul

Suediei,

Paul

Strass-

ce circulă în piâţă

este

vechii,

burgh, se află la Bucuresci. Intre altele, el ne spune că prăvăliele neguțătorilor eraii pline cu mărfuui proțidse și că sunt la
Bucuresci neguţătoră turci, poloni, brașoveny și sârbi. Moneta,
dice diplomatul

suedes,

dâr nu este stricată).

moneta

|

S5 notăm 6nst în privința moneter că, totuși, oalbonii
.sc tociaii lesne prin us, ceia ce făcea pe cer de la Zecca Veneţici
să-i
cântărescă cu minuţiositate. Când Radu-Vodă Mihnea depuse
la 1629 la Veneţia, la Zecca di Sun-Marco suma de 19921
de bucăți de galbeni, Zecca îi respunse Că, a peso giusto,
fac
19647, — adică se perdeaii 974 de galbeni prin tocire
5).

numai

Ori-cum ar fi, sunt acum la Bucurescy și la Târgovişte
pen„tru comereiul cerci, singurul articol pe care Turcii
nu'l voiaii
de la nesecatul lor Keler, isvor de avuţiă pentru Constantinopole,
adică de -la '"Țera-Românâscă, —- Sunt,

qlie,

la

Bucuresci

trămiși

mulți ai marilor neguțători din Germania, din
Veneţia şi din
Polonia. Călătorul Baksici, când a venit la, Bucuresci,
i-a vădut
și not6ză presința lor în diariul

călătorier s6le 8).

|

Tot acest călător ne spune că Raousanik cumpăraii articolele

de esport și le aducea
1) Arhive:

Condica

No.

la schela

2 a Mitropoliei:

Turnului

în fața, Nicopolcei

Judeţul Ilfov.

2) Hurmuzake: Doc., VIII, pag. 41f şi 425,
3) Ibidem: Doe, VIII, pag. 419.
4) Cipariă: Arhiv, 1, pag. 12—16.

5) Hurmiizake: Doc., VIII,
6) In Monumenta Slavorum

pag. 418.
Aeridionalium

historia

speclantia.

și,
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de acolea, le porniaii la el sâii aiurea, fiă pe apă, [iă pe uscat.
S& semnâlăm la 1648 presința unul neguțător frances, Joseph,
în 'Ţâra-Românâscă. Acesta vine din Turcia cu marfă la Bucuresci şi la Târgoviște 1).
Drumurile comerciale cani plecaii din Bucuresci la jumătatea secolului XVII spre diferitele puncte ale Ţării era drama Pitescilor2), mereii bătătorit de carele Brașovenilor cari coboriaii
munţii prin pasul Branului și de acolo, pe la Câmpulung și prin
"Pitesci, veniaii la Bucuresci; era drumul 2ehedinţilor, pe delul
Lupescilor, care ducea în Oltenia; era dramal Târgoviștei, unul din
cele mai vechi ale Bucurescilor, era dramal Giurgiului care apuca,
pe la Mănăstirea lui Pană. și prin delul Văcărescilor, și 'n fine
prin judeţ, un drum, pe care documentele îl pomenesc adeseori
şi care este drumal Alocanilor, probabil cel urmat
de Mocan!
când pogoriaii de la Munte cu oile pe Bărăgan și 'n Dobrogea la pășune. Drumul acesta trecea printre Băjesci și Măzăresca,
în Ilfov 3).
Eraii neguţători mari la 1651 în Bucuresci, în. "Târgul: de-Sus
și n Târgul- din-Năuntru. Buni “4, Ghionea Dlustaţă, care cumpărase în Uliţa-Mare, Strada Lipscani de astăgi, prăvălii multe de
la boterii Năstureli din Herăsciă, și-anume, de la Radu Logofătul,
tatăl Dâmner Elina a lui Matei Bassarabă?; și mal era Pană Pepeno, dintruă familiă care trebue să [i fost stabilită în Bucuresci
âncă din secolul: XVI și care, probabil, din tată în fiii, făcea negoţ
mare. Din catagrafia lui Pană Pepeno se pote ved6 că, din fetele
lui, multe luaseră boieri de bărbaţi). Pană Pepeno, Donea Pepeno,
Panaiot Pepeno sunt neguțiători în Bucuresci, de la începutul secolului XVII și până la sfârșitul lui0).
De altmintreli, alianțele între fetele de neguţătoni bogaţi. cu fecioril de boleri eraii multe înt'acest secol, mal liniscit de cât secolul
XVI. La 1666; Muşa, fâta lui Calotă, Vornicul, ţine de bărbat pe
Iane Cojocarul 7), — cojocar subţire și bogat, dâr cojocar. La 1694,
Defta Neguţătorul dă pe fiica sa lul Harvvat Spătarul ot Izvor, i6r

1863:

1) Codez Bandinus, publicat de Academiă, pag. 6.
2) Arhive: Cond. Brâncovenâscă, doc. din 1705, dat Cotrocenilor,
— Cî.
Genealogia Cantacuzinilor.
:

şi

Buciumul,

3) Arhive: Condica No. 2 a Mitropoliei: Judeţul Ilfov.
4)
5)
6)
7)

Ibidem:
Ibidem :
Ibidem:
Ibidem :

Episcopia Argeşului, pach. 48, acte Î.
Hanul Grecii, Bradul şi Codrânul, pach. 6, doc. 12.
M-rea Cotroceni, pach. 25, act. 43.
M-tirea Cotroceni, pach. 95, act. 13 şi 18.

56738. — Zsforia Bucurescilor.

|
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Cârstea Vistierul,

rudă

cu Filipescil,

ţine pe lina, una din fetele

lui Pană Pepeno ». Alţi doi neguțătozi mari în timpul Brâncovenului sunt Petra: Cupeţul și fratele săi

Ghioca: Cupeţul,

adică neguță-

torul; Ghioca ajunge Şătrar și mărită pe fâta lui Elina cu Vergu
Paharnicul, unul din boierii diplomaţi cei mai deștepţi ar Brâncovenului2), și după numele căruia, probabil, s'a numit cea de adi

Cale a Călăraşilor, calea, și uliţa “Vergului.
Tot în vremurile

acestea

locuese

pe ulița Bisericei

de jură-

mânt, adică pela Sftul Dimitrie alBiălăcenilor, fanul, neguțătorul “
cel bătrân,

Panait,

neguțătorul cel bătrân,

cari aveai

prăvălir pe

lângă Pârta-de-Sus a Curţer- Domnesci3).
Cel mal

mare 6nsă dinte toți neguţătorii de la, finea secolului

AVII, acela pe. care Brâncovânu îl numia în hris6vele scle „prietinul iubit al Domniei

mele“

prăvălii și casele înconjurate
biserica

Ghiormey

Dumitru

Nona

era Dumitru Nona ot Braşov, care avea

cu bolovani,

ca și botreril, pe lângă

Banul, lângă casele unei rămuri
era mare „four nisseur

al Curţei

a Grecenilor A)
și ostașilor

Luk

Brâncovânu 5)..
Să nu uităm pe Zam fie, starostele cel bătrân, uă altă fisionomiă
de mare neguţiitor bucurescân, staroste al neguțătorilor în timpul

Brâncovânului și
și. ad în memoria
De la Hanul
Sftul Nicolae ot
unul

alt

mare

fundatorul.
bătrânilor
lui Zamfir
Şelari mar.

neguţător

cun

Hanului Zamfir, care mal trăiesce
locuitori ai orașulur 6).
spre hanul lui Şerban-Vodă, lângă
avem. prăvăliele cele numerâse ale
nume.cât

se

pâte

de

românesc,

adică Luca FărimiţăD. Lângă Sftul Nicolae: ot Selari se aflaii prăvăliele lui Luca, Firmiţă, dâr nu scim

unde

şedea

la 1697

un

mare neguțător de blănură de Rusia, șin deosebi de samaururi, anume
Povfi Cupeţul, de :la care cumpăra Brâncovânu blănuri, ca să

trimită. daruri pe la viziril și pașalele din Constantinopole?) In
fine; mal avem la Bicuresci, la 1699, âncă doi neguţători cari
lucraii cu domnia și anume Athanasie Neguţătorul și Proca Neguţătorul9).
1) Arhive: M-tirea Stavropoleos, pach. 14, act. 3, din 1696, al Brâncovenului.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
5)
9)

Ibidem: Condica M-tirei Hurezului, pag. 193,
Ibidem: Episcopia Buzăului, condica No. 3, pag. 539.
Ibidem: Mo-tirea Stavropoleos, pach. 11, act. 20..
Vedi cap. Istoria militară a Bucurescilor.
Arhive: Condica No.5 a Mitropoliei. Locurile din Bucurescl.
Ibidem: Condica M-tirei Nucetul, pag. 110—120.
Rev. Istor. a Arhivelor României: Semile Brâncovenesci (Bucuresci,
Arhive: Condica Brâncove enâscă.

1873), pag.

205.
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Acești neguţători vindeaii în prăvăliele lor: Vldnui, adică
samur, cacom, spinări de vulpi, pacele de jder, singeapuri, pân-:

Staicu Neguţătorul. — Secol.

XVIII»),

tece de rîs,
— atât de căutate tâte pe vremurile acelea, când
bărbaţi și femei se purtaii și vâra şi iârna numai cu blănună; —:
1) Ziditorul bisericel, numită adi Bradu-Staicu. —V. cap. Bisericele Vucurescene.
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dimiă,

mal vindeaii postavuri, unguresc, brașovenese,

mahut; stofe,

atlas, lastră, sarasir, belacâsă, terțane, hataiale cu floră de fir,
zarbapuni, canavă&ţ, tabinură, adică șaluri; mai vindeaii pietre prețiose, diamante, rubine, smarande, zamfire, mărgăritare, balașe,

legate în cercei, inele, diademe,
seaii, sâii, cum

sebită artă;

lefturi și'n stofe în care se

se dicea pe atunci, seticsiaă mărgăritarele

mail

vindeaii

aurul

și argintul,

co-

cu deo-

lucrate -în lanţuri,

brățănui, vase, tipsil, zarfuri, seatolce, sfeșnice, pervazuri de oglindy;
mal vindeaii pânză de olandă, flude, sangulii, etc., etc.”

Mai aducea Dumitru Nona marfă de Brașov, și mai veniaii
cu mărluri și Grecii din Constantinopole. Taxidul cel mare se
făcea la Pasci. Neguţătorii din Bucuresci aveai corespondență la
Constantinopole şi la Odriii, adică la Adrianopole. Eraii acolo
bancheză, chiar și Frances, cară le înlesniaii daraverile. „Siniorul
Boneii“ neguţătorul „franțiozese“ de la Odriii, Chiriţă Andronalke,

Chiriţă Panaiot, Gheorghe
vul,

Iuda

Musabac

Constantinopole

Medini, Dobre. Veneticul,

Jidovul,

Mentes

și la, Adrianopole,

i

Avram

David Jido-

Jidovul

erai

la

bancherii cari înlesniait rela-

țiunile neguțătorilor bucuresceni în vândările șim cumpărările
lor. Dobânglile ce plătiaii Brâncovânu, bolerii și neguțătorii ro-

mâni acestor bancheri la Constantinopole și Adrianopole, eraii de
24,

36

și 48

la sută

pe

an2).

-

Și era pace, și bogăţiă, și bilșug la tâte, dic cronicarii admiratori

al lui Brâncovânu.

|

e

La biruri, neguțătorii bucuresceniă,
guțătoni români, în

Brașoveni,

cari se 'mpărţiaii în pe-

Chiprovăceni,

Armeni

şi Jidovi

contribuia după trebuință, şi contribuiati aprâpe la tâte și
anume: la birul propriii dis, la. rânduisla găleţei, la boi, la
vacile, la oile, la, untul și la myerea cană tâte mergeaii la Constantinopole; la rânduițla datoriei, la haracii, la lipsa haraciului,
birul sforii, ruptârea vechiă, rnptrea nouă, dajdiă pentru cheltui6la Slugeriei, lucrul vielor domnesc), birul carelor și salaho-

rilor

când

se trămiteaii

undeva;

cheltulâla

jieniţer

domnesci,

ploconul Sultanului, ploconul Hanului, ploconul Vizirului, ploconul

Chehaielei Vizirului, ploconul Seraskierului, ploconul lui Reis- Elfendi, ploconul pașei de la Belgrad. Fumăritul, dijmăritul: și
1) Rev. It.
lui Brâncovenu.

a Arh.

Rom.,

pag. 30—137.

2) Semile Brâncovenescă, passim.

Cf. Mss. 435

de

la

Academiă:

Zestrele

fetelor
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vinăritul îl atingea câte uă dati; în schimb ânsă posmagii,
adică pesmeţii, şi zăbloul gros, adică pânza de saci în cari se
legati pesmeţii de trimis la Impărăţiă, erati: mal totdeunape sâma,
neguțătorilor. Contribuiaii la cumpărarea, a 150, ;000 de păpuși de
sfâă cară se trimiteaii la Constantinopole.

Constantin-Vodă

La 1697 s'aii trămis la
din cari 11627 Vizirului, 500
cumpărat de la Adrianopole
Muftiului, 4000 Seraskierului

cât a scădut untul pe drum,
Pentru

aceste

17319

Brâncovenu.

Constantinopole 17319 ocale de unt,
Chehaielei Vizirulul căruia i s'a mai
încă, 500 de ocale, 1000 de. ocale
din Belgrad, i6r scădenia, adică atât

192 de ocale.

de ocale de unt câte vacă aii trebuit să

454

fiă, și să nu

uităm

și cantitatea

consumată

în

ţâră,

precum

și

pre aceea vândută pe ascuns în Transilvania. Numai moșiele Brân-

covânului făceaii 1400 de oca, mănăstirile 5104 și judeţele 10350.
Erau la Bucuresci neguţători cari făceaii comerciul lemnelor
de construcțiune pentru Constantinopole, al donițelor pentru Con:
stantinopole, al orzului, al grâului, al mierei, al cirvişuluy.
De la Sultan şi de la Vizir și până la ultimul derviş de la,
Constantinopole, toţi așteptaii să viă corăbiile din Kara-lflak și
din Bogdania, aceste nesecate și nesecabile magasii ale Impărăţiei,
Kelerul cel mal bogat de cât bogăţiele Golcondei.
Decă era secetă și locuste în țâră, la Constantinopole muriaă
de f6me şi se făcea revoluţiune.:
o
|
Mulţămită păcei din timpul lui Brâncovânu, Țâra, şi Bucurescil
aii dat, de

la 1689

și până

la

1714,

sume

neînchipuit

de

mari

în de tote, afară de banii ce-i puneaii asupra Țării, afară de tâte
birurile. Buni6ră, mergeaii Turcil în Banat sâii la Camenița: de
odată să vestia în Târgul-de-Sus, și în Târgul-din-Afară, și în Târgul-din-Năuntru, că se va pune birul Cameniţei, adică birul

pentru

zahărua

Cameniţei,

sâii birul pentru

zahărâua, Banatului.

Indată se [ăcea cislă, să făcea contribuţiune adică în fiăcare brâslă
după

puterea, fiăcărul membru

al breslei

și venia,

buni6ră,

ca la

1695, pentru neguțătorii români. 574 de taleat, pentru Jidovi 150,

pentru

Armeni

200.

|

|

Trebuia Turciei șeici pe Dunăre: la Bucuresci se punea ca
din chiar senin birul șeicilor, și dai Neguţitorii 574, Chiprovăcenil

250,

Armenii

100,

Jidovii

Mai venia birul

100.

carelor

|

cu boi, birul salahorilor,

al haidăilor

(cei cari mânaii boi). Se cerea de odată 100 de care cu câte 4
boi și 200 cu câte dor; asta, era, puţin. Şincai glice—cela ce mi
se

pare

estraordinar
— că

la 'nconjurarea,

cetății Deva,

Grigore-

Vodă Ghica a dus 83000 de care cu câte Sbol. La 1696 s'a cerut
odată, și pe iute 11640 de oi. Brâncovânu avea în Jicniţa domnâscă
de lângă Radu-Vodă 100000 de kile de orâii1).

Schimbările, cumpărăturile, vândările daii uă viâță estraordinar de intensă comerciului bucureseân. Eraii atâtea parale
'n Ţâră

în timpul lui Șerban-Vodă Cantacuzino și "n timpul lui Brâncovânu,

încât Şerban,

nu

âncă Domn,

ci numai

Spătar, fiind la Constan-

) Tote amănuntele sunt culese din Șincai: Cronica,
şi din Semile Brâncovenesci, publicate
de Revista Istorică a Arhivelor României, (Bucure
sci, 1873).
!

.
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tinopole, dicea întrun cu rând viforâsa-l mâniă și cu acea voce de
stentor care făcea să tremure pe cel ce | audăaăi:
— Voiii face pod de pungi, de la seraiul muntenesc și până
la Vizirv, şi tot ne va fi pe volă!.
Ier tâta lui Brâncovânu, Maria, Dâmna lui Constantin- Vodă
Duca, de la. Moldova, jcând le veni în 1695 mazilirea de la Constantinopole, ea, spune cronicarul?, „fiind tânără și desmierdată
„de tatăl săi, se bocia în gura mare muntenesce și qlicea: „aollo!
„aolto! că va pune taica pungă de pungă din Bucurescă până în

„Țarigrad şi Aăii! nu ne va

lăsa așa,

și ir ne vom

întârce

cu

„domnia îndărăti !,
Ecă bogăţia 'Țărit- Românesci la finea secolului XVII, bogăţiă
care se resfrângrea mal cu s6mă asupra neguţătorilor. Călătorul
frances La Motraye ni” arâtă întradevăr ca “fiind forte bogaţi.

VI
ntrăm în secolul XVIII fără a, ne ocupa de bresle, isnafură,
vătăfii, stărostil și alte aședăminte de ale comereiului bucurescen, de 6re-ce ele sunt espuse în capitolul intitulat
Si
ă
Cârmuirea Bucurescilor.
Secolul XVIII începe pentru țările române, și "n deosebi
pentru Muntenia lui Brâncovenu cun renume de bogății și de
belşug, c'uă faimă de atât de nesmintit noroc, încât se vorbesce
în tot Orientul, în mult calicita Greciă, în săraca Albaniă, în nefericita Bulgariă și "n t6tă populaţiunea creștină a Turciei, se
vorbesce de oxvuţiele 'Țărei-Românescă și 'n deosebi ale Bucurescilor
ca de nesce lucruri din basme. Incepe, prin urmare, către Bucuresci, cu acelaşi foc ca, și astădi către Klondyke, exodul, băjenia,
Grecilor, Bulgarilor, Albanesilor, Sârbilor, pe lângă car să nu
uităm pe Nemţă, pe Unguri, pe Ruși și chiar pe Francesi. Honorâ
Bonneau, neguţător de “mărfuri francese, vine cu ferman de la
Sultan, ca să le vândă în Țera-Românscă și cere, — hatirul! —
să fiă scutit de vamă3).
1) Kogălnicânu: Cronicile României, vol. III, pag.
2) Kogălnicânu: Cronicile, vol. II, pag. 215.
3) Hurmuzake: Doc., VI, pag. 246.

118. Cronica

anonimă.
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Bogăţiile naturale ale Ţării încep să fiă cunoscute de străini.
Buni6ră, cenușa numită potaş, cenușă de lemn de stejar, neguță-

torii Englesi și Olandesi o cumpără ca pâinea caldă de la principil Munteniei și Moldovei, cari pun de-o fac în nenumăratele
păduri ale judeţelor române». Cera, pieile,
— chiar și cele de Yepure, —vitele cornute continuă a se exporta în cantități enorme.

Boil și vacele

mergeaii în Italia și 'n Silesia. In Arddl și 'n Un-

garia treceaii pe fiă-care an câte 50000 de porci. Saegiii, adică păstorii turci, lunii din Ţâră pentru Constantinopole câte 300,000

Păstor român din prima jumătate a secolului XVII2).

până

la 400,000

de

ox;

capanlăii

strîngeaii

până

la 450,000

ocale

de miere. Untul, seul, brânza, cirvișul, pastrama atingeaii și depășiaii milionul. Lâna oilor trecea munții în Ţera, Bîvsel în greutate de 2,200,000 de ocale3).
|
|
Pentru ca, să se arete că un negustor la Constantinopole si
la Ianina în Turcia era mare și bogat, Dapontes nu găsesce
altă
1)

Hurmuzake

: Doc., VI, pag. 290.

2) Colecţiunea Academiei Române,
_3) Hurmuzake: Doe., X, prefața de

d. Nec.

:
Iorga, pag. XXII,

XXV.
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măsură mai potrivită, de cât dicând: a 'ntrecut nu numay pe cel
din Constantinopole, der până și pe cer de Valahia, și din Moldova».
“ Romanitatea însă a, comerciului bucurescen scade. Sunt fârte
puțini neguțătorii mană la Bucuresci de la 1716 încâce. Lucrul
se esplică ușor: cu Domnii Fanarioţi vin la Bucuresel cu sutele
Grecii, Arnăuchenii, Ragusanii și alte: neamuri. La mulţi dintr'aceștia, noul Domn, fiă un Mavrocordat, [ii un Moruzzi; fiă un
Ipsilante, era dator sume mau
de bani. Neguţătorul venia, la Bucuresci, și protecţiunea, Domnului
fiindu-i asigurată, el putea să 'ntrecă mult pe rivalii săi români.
[)e aci, scăderea comercianților
bucuresceni români și trecerea
negoțului bucurescân, pe mâna
străinilor, și 'n deosebi a Grecilor.
Perd mult Brașovenii, cărora

Grecii

nu

vor

să

le

mal

lase

tot pe mână ca 'n secolul trecut,
și perd hagusaniă, der mal puţin.
Târgul de la Lipsca începuse
să fii visitat de Românii neguțătoră âncă de la finea secolului

XVII; mulţimea 6nsă

cea mare

de neguțători munteni și moldoveni, greci și turci, năpădesc la
Nogustor din Braşov 2),
Lipsca în tot decursul secolului
|
o
AVIII, care a fost epoca cea mal
înfloritOre a faimosului târg lipsean. Târg la anul noi, târg la
Pasci, târg tâmna la Sfţii Arhangeli. Neguţătorii din Bucuresci
1) Erbicânu: Cronicarii Greci. Catalogul lui Dapontes, pag. 201.
— Cum a fost neguţătorul Pană Maruţi care s'a stabilit acum la Veneţia. A fost la Viena, şi l'a primit (Chesarul; a
fost la Paris, şi Pa primit Regele, a fost la Regele Engliterei, la Regele Prusiei. In Rusia l'a
făcut cavaleral Sftei Anne. — Nol cundscem pe acest Pană Maruţi dintr'un raport venețian
(Hurmuzake, IX, 2, pag. 6) din 1 Aprile 1752; la acestă dată este Maruţi în Veneţia omul
de afaceri al Casei Brâncovânu, adică al lui Constantin Logoftitul Brâncovânu, nepotul Domnului decapitat la Constantinopole. Maruţi iea pe fiă-care an dobânda de 20], la suma de
210,000 de palbeni, depuşi de Domn în 1698, 1700 şi 1702.
2) Născut la sfârşitul secolului trecut. —E tatăl r&posatului doctor Nica şi al d-lui
'Peodor Nica, director la Banca Naţională.
56730. — Jstoria Bucurescilor.

*
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plecaii la tazid, adică să cumpere. marfă

cu două luni înainte, de

multe ori chiar cu tref luni, de vreme ce numai pânt la Viena,
făceaii șâse săptămâni.
Mal mult de cât oză-cari neguțători europeni, Românii ȘI
Grecii, „Orientul consumator“, cum îi numiaii Germanii, erai

așteptați cu nerăbdare.

Cumpăraii

de tâte pentru

sume

colosale.

La, Dichaelis-Desse, adică la târgul de tâmnă al Lipscăi, neguțătorii
români și greci daii tonul; ei animaii târgul și făceaii ca trebu-:
vile să fiă Dinâse s6ii sărăcăciose. Lipscani plângeaii de ciudă,
când era ciumă în țările -române, de Gre-ce JMichaelis-Alesse nu 'se
putea, ține de cât cu fârte puţină materii. La, 1737 Decembre, se
agită la Lipsca cestiunea de a se seci dâcă se vor mai ţine târgul
de primăvâră și târgul de tâmnă, din causa ciumel care bântauia
cumplit în Muntenia și în Moldova”).

Acest fapt artă însemnătatea negoţului

bucurescân,

ieştn și

brașoven.

Din bătrâni, bătrâni de astă
tifică, povestirile lor, — din bătrâni,

adevărată

sărbătâre

martă, de la Lipsca.

carele la Hanul

pe

pieţele

Toptangii,

Sftuluy

povestesc, și documentele cer(lic, bătrânii

Bucurescilor

spun

sosirea,

că era uă

carelor

cu

așa numiții engrossişti astădi, aduceaii

Gheorghe: Noii,

după

ce le vămulaii

la

Carvasaraua domnâscă.
|
Carvasaraua, înainte de 1778, se muta din loc în loc, pe diferitele maidane dimpregiurul Târgului-de-Sus şi Târgului-din-Năuntru. [igumenul de la Colțea, om deștept, avea la acestă epocă
un maidan destul de întins pe locul ocupat agi de aripa drâptă

a spitalului, spre strada Sfinţilor, Egumenul. clădesce acolo câte-va
odăițe și le închiri6ză, Mareluk- Vameșt, care hotăresce ca, de-i aci

înainte, carvasaraua aci. va fi stabilă și nemutată2).
După vămuirea și transportarea, carelor cu mărfuri la Hanul
Sftului Gheorghe-Noii, toptangiul, boier mare faţă cu. micii neguțătoră cari vindeaii cu paralicul, adică delailiştiă, toptangiul da sfOră

în târg că descarcă lădile în cutare di.
rată bursă

împrejurul

carelor. “Toptangiul

Intr'acea, di, era

adevt:

cu catastilul

mână

în

1) Hurmuzake: Doc., IX, pag. 666.
2) Aci a stat până în secolul nostru, cândapot s'a mutat po strada Colţei, unde era
casarma gendarmilor călări pe lângă strada Vămei. — Cf. V. A. Urechiă: Istor. Rom., I. pag.

100—101.

Neguţător bucurescân

1) Născut

în

secolul

trecut.
— Taclitul,

(Hagi Tudorake)»).

giubâua,

anteriul,

inelul,

mătăniele

preţuiai

de

la 10,000 de lei în sus. In familiele Hagi Tudorake, Hagi Panteli, Băltăreţu, Hagi Stoica, Pipolo, cari ati stăpânit piaţa în prima jumătate a secolului nostru şi "n lăqile de bani ale cărora se putea găsi, spune tradiţiunea, până la un milion de sfanţi, se aflau rubine, smarande
şi ghiuluri (rose de diamante) de uă frumuseţe la care rivniai boierii.
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era, 'nconjurat de neguțătorii cei mică. Se 'vindea marfa

cu pre-:

țul pe care "1 hotăria el, toptangiul, după învoi6la, ce făcuse cu
cel-l-alți 3—4 toptangii cu cari își dedeseră zapise la mână unii

altora). De

crienia neguțătorașul și qlicea că e cam scump,

top-

tangiul nu-i mal da de loc, ba ?] și făcea mojic Ori badală. Răsuna
măidanul de rugăminţile neg uţiitorilor :
— Dă și mie două AQ, jupân”. Anghele !

—

Dă și mie uă ladă...

:

|

— Fă-ţi pomană că am copil, jupâne!.... se vălcăria unal
treilea.
|
Şi .toptangiul, muiând pâna de gâscă în călimara de la briii,

scria mereii lădile, grav și impasibil ca un judecător de la Divanul Sultanului. Intr un c6s-două, lăgile eraii luate din care și
cărate pe la micii neguţători din ulițele Boiangiilor, Săidăcarilor,

Mărgelarilor, Mătiisarilor, Abapgiilor, Cavafilor, Zarafilor, IșlicariȘalvaragiilor, Lăcătușilor, Fierarilor,
— prin prăvăliele cele
mici și 'ntunecâse, cu tarabă care eșia puţin în uliţă și, may adevărat, în ulicidră, de 6re-ce din tote aceste. ulițe ce oitarăm, nu
eraii puţine cele cari aveaii lățimea numai de tel Gmeni?).
Marfa, de la Lipsca a făcut după 1750 să se dea numele de
Uliţa Lipseanilor aceleă ulițe pe care, în secolul XVII, doeumentele o numesc „uliţa, cea mare care merge spre Hanul lui ŞerbanVodăt, — și tot târgul de la Lipsca, unde veniaii şi Frances), a făcut prin mulţimea cea mare a neguțătorilor români dintr'ânsul, să

se gândâscă, Francesii cum să neguțătorâscă prin Țera-Românâscă.
De la 1751, încep să curgă memoriele adresate Ministeriului
Afacerilor străine din Paris și camerelor de comercii ale Marsiliek și ale Lyonului, memorii privitre la 'ntroducerea mărfurilor
francese la Iași și la Bucuresci.
Câra Țări Românesci e cunoscută și apreciată în Francia;
neguțătorit Marsilieă ai vădut-o la, Veneţia adusă de Ragusani.
S'ar put, dliceaii memoriele, atrage Ragusanil îîn porturile I'rauciel, ca să aducă câra românâscă și tot; astfel, preile de bivoli. In
schimb, s'ar trămite în Muntenia, postavurile francese, numite Jondres larges și londrins seconds3.

rile francese

nu e lucru

A. vinde neguţătorilor greci postavu-

sigur,

pentru

1) Un adevărat cartel.
2) Uliţele vechiului Paris şi ulițele comerciale ale
Augsburg, Francfurt) nu oraii mai largi şi mal luminâse.
3) Hurmuzake: Doc., Supl. |, vol. |, pag. 609.

că er

depind de

Germaniei

mediovale

Domn,
(Niirnberg,

46]

care depinde
-şi de pașale.

de Pârtă

și

Apostol

de

neprevădutele

Băcanul,

schimbări.de

viziri

— Secolul” XVII,

Incercările acestea nu aii nici un resultat practic până după
1780. Comerciul la Bucuresci remâne în mare parte pe mâna tot
a Grecilor, a Armenilor, a Brașovenilor și, pentru esport, a Ra1) Ctitor la biserica

Bradu-Staicu,

rudă, de sigur, cu Staicu Neguţătorul.
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gusanilor. Elementul românesc
a Bucurescilor.

de gust:

scade într'una, pe piaţa comercială

Francesii vin în trecere prin Bucuresci cu lucruri

statuete, catifele, jucării, păpuși şi păsări cântărețe, cum

fu la 1749 călătorul Flachat care stete, bine primit în casele multor boieri, vro câte-va luni la Bucurescin).

Viena, mulțămită Brașovului

și Sibiului,

și mai cu sâmă târ-

gului de la Lipsca, de vreme ce pe la Beci, adică pe la Viena, tre.

buia să se ducă cei din Bucuresci la Lipsca, — Viena începe să
intre cu articolele sâle comerciale pe piața Bucurescilor. Mai
ântâiii uă companiă comercială Barher și-apoi compania de comerciii

greco-bulgărâscă din Brașov și din Sibii inundă piețele române
și "n deosebi piața bucurescână cu fabricatele lor2. In schimb,

luai

din ţâră pe nimic

materiele prime,

pe

cară le reîntorceaii pe

urmă tot în Țera-homânâscă pe preţuri de 200 or mat mari. Sașii
din era Bîvser, din străvechia, și bogata Bavzenlund vorbesc
și-acum

de avuţiele

cari le veniai

atunci

din Muntenia.

Pentru dusul și adusul miturilor în și din Brașov se
întrebuințaii peste 5000 de' cai, cazi aduceaii sacr și lădi
atârnate de
șele, căci de care și de căruțe, prin potecele primejdiâse
ale Carpaților, nici nu era de pomenit. Careși chirigil erati
de la, Câm-

pina de vale. Câmpinenii aveati monopolul, recunosc
ut prin hrisov
domnesc, al mărfurilor de braşoveniă la Bucuresci3).

Mai târgiui, Comărnicenil și toți Prahovenii cer-l-alţi
se vor
judeca la, Domniă și. vor câștiga și ei dreptul de
a fi cărăuși, sfărîmând astfel privilegiul secular al Gmenilor
din Câmpina”.
Mărfurile de brașoveniă se vindeaii la Bucurescl.
în Târguldin-Năuutru, în Târgul-de-Sus, în Târgul-Cucului,
pe unde erati
prăvăliele

închiriate

ale

borerilor Herăsci5),

în

Târgul-de-A
fară ;

dâr se mai vindeaii şi la târgurile cari se făceaipe
i la diferitele
sate și mănăstiri dimprejurul orașului și mai departe.
La 31 May
1750, Grigore-Vodă, Ghica anunță pe neguțătorii
bucuresceni că

se va aședa

de Sân-Petru

și le poruncesce

târg la Pătrâia, pe moșia Mitropoliei,

se ducă acolo măriurile lor5. 'Taxa, adică vama

n
1) I. O. Flachat: Observations sur le Commerce
1754), passim. Cf, cap. Frumosele- Arte,

et les Arts Pune partie de: Europe.
_

2) Hurmuzake : Doc., X, prefața de d. N. Iorga,
pag. XAV

3) V. A. Urechiă: Istor. Rom., |, pag. 340.

(Paris,

.

şi pag. XXX.

4) Ibidem: Istor. Rom. II, pag. 178.
5) Tinerimea Română, 1897, Febr. Studiul: Insemnări din
Vitrâni al d-lui Oct. Lugoşianu.
6) Academ
ia:

Fondul

mitropolitan,

condica. No. 2, pag.

16,

|
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târgului o va lua Mitropolia.: Tot astfel, la:1752, se aşâgă târgul
Pantelimonului, la Sfta Maria; vama o ea noua mănăstire») zidită
>

.

.

i

SRI

.

.

Grigore-Vodă Ghica.

de Ghica și căreia i se daii atâtea
răsărit și de nord a Bucurescilor.
1) Academia:

Fondul

citat, pag. 17.

-:

și-atâtea locuri în partea de
|

Târgul de la Giurgiii, marele târg de le Drăgaica, de la Buzăiă,
unde, după cum

spun documentele

„se adună

alişverişal, nu numai

din eră, ci și din părţile vecine“, târgul de la Slobozia, și marele
târg al Riîurenilor eraii t6te frecuentate de neguţătorii bucurescenr.
La unele dintr'aceste târguri, proprietarii locului își reservai,

prin hrisov domnesc,

dreptul de a vinde articolele de prima, ne-

cesitate.

Câmpina,

Buniră,

la

până

la 1820,

spirtuâsele

târgurile

Româniel.

eraii

vândute numai şi numai de Dumnâei Vornie6sa Luxandra Câmpinânu ».
|
După cum a căţlut, târgul cel mare de la Lipsca din vechia
lui

splendore,

tot

astfel

ai

sunt

cădut

și

Altele

împrejurările, cerințele și puterințele comerciului de ag.
Neguţătorii bucuresceni își întemeiaseră la Lipsca în prima
jumătate a secolului XVIII uă fârte bună reputațiune din punctul
de vedere al cinstei comerciale și al corecţiuney plăţilor. De acea,

creditul, adesea ori fârte mare, nu li se refusă de loc. După
1750 ânsă, se strecdră printre dânșii 6menY străini și de rea cre-

dință:

aceștia păcălesc

și înș6lă

cumplit pe unii fabricanți străini.

Diferiţi industriași mană din Berlin și dintwalte orașe ale Prusiei
intervin pe lângă Rege, și acesta dă ordin Legaţiunei regale de
la
" Constantinopole ca st stăruiâscă pe lângă Pârtă, și pe lângă Domnil.
din principate pentru încasarea unor polițe semnate de neguțătorii
români la Târgul de tâmnă de la Lipsca. Unix dintr'ânșir
perd
până la 20000 de taleri imperial. Afacerea s'a tractat între
anir
17768 și 1788. Firma Dusch & Comp. capătă, un ordin express
de
la Portă,

ca să i să plătâscă

de bacșișurile

resați în causă.

datoriele;

pe cari le impart în

ordinul

ânsă

e zădărnicit .

drâpta și 'n stânga cel inte-

Casele de comereiii bucurescene cari ati asemenea, daraveri
cu Berlinul și cu Lipsea sunt ISiriak Mărgărit, Zamfir
Dumitru,
îvaţii Constantin Popp, Diamandi Anastase și ISirchă
Anastasiii
& Comp.2,

Cu

tote pagubele

suferite,

Germanii

nu încotâză afa-

cerile cu România: devin mal prudenți şi profită mar
cu puţină
lăcomiă de drepturile ce le dă fermanul Sultanului din
Februarii.
11763, ca să neguțătorâscă, și er, și Olandesii, şi Francesii
în tote
țările supuse Imperiului otoman 3).
|
2) V. A. Urechiă: Jstor. Rom., XII, pag. 307.
2) N. Iorga: Acte şi Fragmente, pag.
3) Hurmuzake: Doc., VII, pag. 23.

333—390,

.
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Ră&sboiul ruso-turc, care avea să se sfârșâscă cu pacea de la
Cuciul-Cainargi, face ca negoțul .bucurescân să rea un avânt,
estraordinar. Polil imperiali încep să jce în pungele neguțitorilo
r

bucuresceni,
și unul dintr'ânșii, bogat și evlavi
Hagi os,
Dimitrie,

Constantin

Cojocarul

cu fiul săi. — Secolul XVIII»). -

opresce în Bucuresci mâștele Sftului Dimitrie
car generalul rus Solticov voia să-le trămită în
După r&sbor, mulţi din cei cari, venetici de
seră armatele moscovite, se opriră în Bucuresci
continue

negoţul
DY

pe spinarea

siŞ 'n

pacuba
>

. Bassarabov, pe
Rusia).
tot soiul, urmaşi ar fi voit să

diferitelor

bresle

bu-

1) Ctitor la biserica Situl Constantin.
2) Melchisedec Episcopul: Mitropolitul Filavet II, pag. 8:

56730. — /sforia Bucurescilor,

|

59
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curescene.

Alexandru-Vodă

Ipsilante rea măsuri

de protecţiune și

face ca străiniiși acei vântură-lume să plece din Bucuresci sâii
unii, cel puţini, să se supună în totul șarturilor neguțătoresci”).
Aceste așăqlăminte le făcu Ipsilante între anil 1776 și 1779.
Mai "nainte, la 1775, prin Polcovnicul Nicolescu, Alexandru-Vodă
Ipsilante regulză pe la băcănii, pe la brutării, și pe la alți ne-

gustori vinderea articolelor de primă necesitate; până și comereiul
lemnelor de foc, al carelor de fân şi al lemnelor de cherestea este
așegat cu multă înțelepciune?)
"Pentru aceste timpuri, Dionisie Eclisiarhul serie următârele
amănunte

„Și

forte pitoresc:

era

întradevăr

„nedeii întracâstă

„chicându-se

pe acea vreme

țâră, cu

linisce mare,

darul

și mila

și cu

pace

t6te schelele hotarelor împrejur,

„nici uă supărare

nu

era; borerimea sporia

lui Dum-

adâncă,

des-

și de către Turci

întru slujbele lor, ne-

„Suțătorii se lăția cu alișverișurile la câștig, mesteșugareţii spo„lait în lucrarea sa, țăranii își lucraii pământurile lor, nesupăraţi

„cu greutăți de dăjdil. Toţi se bucuraii
„eftinătatea, era la mărfuri. și la dobitâce:

şi fără orijă petreceai ;
boii, vacile, oile, caprele

„cu puțin preț, bucatele mai cu puţin preţ.
|
„Și pentru ca să fii sciut şi să. fii de mirare celor ce se vor
„alla după noi audind, vom serie cevași din parte: boul de plug,

„10 lei, 12, 15 cel ales; vaca, 6 ler cu lapte; calul cârlan de trei
pană, S lei, 10; calul bun de călăriă, 20 lei, ales 25, i&r cal bore„resc, telegar, preţul cel mai mare 40 de lei; 6ia cu mielul
1
„leii; capra cu ied, unzlot; carnea, ocaua, uă para, mult 2; vinul,
„Vadra, 10 parale pe ales; ocaua de vin la cârciume, 2
parale;
„gitina, 2 sâi 3 parale; puiul, una, sâii două parale; ouă, dece
de-uă .
„para; gâsca, 6, 7, S parale; curcanul cel mare, 15 parale; făina,
„de

grâu,

1 para,

când

era

mai

scumpă,

uă

para

și uă lăscaiă,

„Cu puţin își făcea omul atunci îmb ăcăminte; era și 'ndes„tulare rodurilor pământurilor. Un veac fericit era, care poţi
dice

„că nu va mal fi nică odată.

|

„Era și pescele berechet: morun

-

prospăt de Dunăre ocaua 4

„parale lu târg, la scaune ocaua 8 parale; crapul, somnul,
cinci
„parale și patru ocaua; cosacul și alt pesce mărunt era
1 para
„ocaua, şi nică nu "1 lua cineva; raci 20 de uă para; icre
tescuite
1) V. A.

Urechiă:

2) Teulescu:

Jstor. Rom.,

Arhiva (Bucuresci,

|, pag.

97—100,

1860), pag. G şi 164.

4067

„de . morun 80 parale ocaua; de cele prâspete 20 parale ocaua;
„fasolea, mazerea, lintea 1—2 parale ocaua; zahărul ocaua, 2 ler cel
„bun, i6r și mai prost 2 zloți; cafua 2 zloți; untul-de-lemn 20
„parale ocaua; tămâia 50 de parale ocaua; untul de vacă 6 parale
„ocaua, ir mai scump S parale ocaua.
|

Nevesta

lui Constantin

Cojocarul.

„Dâr să însemnăm şi pentru mărfuri 6re-ce: postavul de Ecli„tera bun era cotu S lei, mult dece lei; saita 7 lei cotul; Şiaiul
„4 lel şi jumătate, mult cinci ler cotul; tropaorul2 lei și jumătate ;
„postavul mai de jos 2 zloți cotul și un leit cotul; șamalageua
„de cele bune 10 lei sei 12, mai jos S ler; ghermesutul 1 leii
„cotul, mult 50 de parale cotul; nafelele de vulpi, părechia 22
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„de lei pe ales; vulpile era una un leii, și altele t6te celea, erati
“oftine.
„Moneta

banilor

turcesci

era pe cea vreme

Alexandru-Vodă

ortiță,

orţi, leiţe,

Ipsilanti,

„ZIoţă, le, caragroși de dor zloți, și alții de doi lei și alţi de dor
„lei și jumătate. Frati și galbenr în multe feluri. fr moneta ba-

„ilor

nemţesci

era;:: oroșiţa

de

2

parale,

petaci

în 5 parale,

4.69

„mariași în 10 parale, sfanţici în 13 pol parale, şi jumătate de
„Sfanţici, zeneri le dicea; iâr leiţele era în cornuri, caragroşii în
„doi lel, ce le dicea taleri sâii ruble, era şi de câte un leii; ir
„albenir împărătesci eraii de 4 lei și S crăițari; olandesil 4 lei
„ȘI 15 creițari; veneticii 4 lei și 20 creițani. Şi se suiaii la preţ“ n.
Astfel vorbesce. Dionisie Eelisiarhul pentru a doua jumătate
a secolului AVIII, în timpul primei domnii a lui Alexandru-V odă
Ipsilante.
Ceva. mal târdiii, Wilkinson va adauge la acest tabel amă&nuntele următâre: t6te lucrurile manufacturate de bumbac sâii de
"lână, farfurăria şi olăria, stambele imprimate, indienele, sticlăria,
vin din Germania pe apă sâit pe uscat. Adeseori, neguțătorii spun
că aceste mărfuri sunt englezesci și le vând: mal scump. Vin în
țările române, dice Wilkinson, postavuri pentru 200,000 de livre
sterlinge. Postavurile francese sunt mal puţine, pentru că sunt
mal scumpe. Blănurile, cari sunt multe în costumul naţional, vin
din Rusia căreia ţările române îl daii vinul și rachiul?).
Thornton ne spune-că plăţile se fac din trel în tref luni; termenul, „dioria“, cum se dicea pe atunci, este: de 8£ luni și dobânda este 10 la sută).
Când fu să se: înființeze un consulat frances la. -Bucurescl,
Carra dede d-lui de Verg ennes un memoriii asupra comerciului
frances la Bucuresci, în care vedem că obiectele cari s'ar desface
mal uşor pe pieţele române sunt: obiectele de marchităniă, bijutevia de mică .val6re; pendule, ceasornice,
fir pentru hainele femeiescă, oglindi, seminţe de flori, cărți francese, grece și latine, mobile de casă, hârtiă de scris, tapete, postavuri grâse roșii, cafenii,
verdi și de alte colori, afară de cea albastră (căci esistă la „Fumatzi“ uă fabrică de. postav albastru); pe urmă: flori artificiale,
tabeluri de mică valre, stampe, instrumente de matematică și
de fisică, pusci de.vânătâre, pistâle, cuie, fier în drugi, dulcețuri,
licuoruri, porcelanuri ordinare, faianţă, trăsuri. S'ar esporta, dice
Carra, din 'Țera-Românâscăîn [rancia, miere, eră albă, cânepă,
in, lemne de construcţiune și ierbă-galbenă pentru văpsitul. în
galben”.
o
1)
2)
trad. par
3)
4)

Tes. de on. Istor., vol. II, pag. 166. Chronogratul lui Dionisie Eclisiarhul.
Wilkinson, Tableau histor., geograph. et polit. de la ]lold. et dela Valachie (Paris, 1821),
M.*,*,
pag. 75—77.
Etat dctuel de PEmp. ottoman (Paris, 1792, 2 vol.), tom. II, pag. 67.
Hurmuzake: Doc., Supl. I, vol. II, pag. 15.
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Când se înființară consulatele, nemţese, rusesc și frances, primul lucru care atrase luarea-aminte a consulilor de la Bucuresci
fu faptul că mărfurile, pentru a ajunge de la fabrică în mâna consumatoruluy, trebuia să trâcă prin 5 sâi 6 mâini cari, tâte trebuiaii

st

câștige).

D'abia într'a

mărfurile vor trece direct

de

doua jumătate a secolului nostru,

la fabrică

în mâna

neguțătorului,

pentru a fi date apoi în mâna consumatorului.
De altmintreli,
tocmai pentru a lupta în potriva speculei
adese-ori neomendse pe care o făceaii samsarii cu mărfurile venite
dinăuntru, mulți boreri și mulți neguţători se 'mcercară a crea între 1780 și 1790, fabrice de postav, de sticlă, de arpacaș, de lumi-

nări de ceră, de hârtiă, de borangic și de testemele2).
Ca industriă bucureseână, aveam pe atunci ȘI O avusesem de
mult Zăbăcăria. Tăbăcăriile aședlate sub Radu-Vodă după 1666 lucrai pleile cu atâta, meșteșug, în cât pleile argăsite la Bucuresci
eraii cerute

f6rie în țâra nemţâscă

șin

țâra

turcâscă,

ir

cu

co-

jocăria subțire Bucurescii ocupaii în secolul XVIII primul rang
în tâtă Europa. Starostea de cojocari din Bucuresci era'n Glilnică
corespondenţă cu seraiul Sultanului3).
Radu biv-vel Clucex Slătinenu făcu fabrica de postav de la
Pociovaliște din judeţul Ilfov âncă din timpul lut Alexandru-Vodă
Ghica

(1766—1768),

Grigore-Vodă

Ghica,

şi a avut privileghiuri de la domnit

Alexandru-Vodă

Caragea4).

Ipsilante

următori

și Nicolae-Vodă

Dănuţă Luminărarul are monopolul lumînărilor de c6 ă, cu
condițiune să le vândă cu un leii și cinci parale ca și cele de
Veneţia:); Vornicul Grecânu înființâză pe moșia, sa de la Cernești, la Iulii 1798, uă fabrică de arpăcașr%; Banul Dumitrake Ghica
face fabrică de sticlă, de şi mal esistă una, la Şotânga, în judeţul
Dâmboviţa, semnalată prin hrisovul din Aprile 17983 și producând
ceia ce tarifele vamale de pe atunci numiaii: sticlăriă de Târgo-

viște?).

1) Hurmuzake: Doc., X, pag. 10.
2) V. A. Urechiă: Istor. Rom., vol. I, passim.

3)
4)
5)
6)

Ion Ghica: Consorbiri Economice (Bucuresci,
V. A. Urechii: Istor. Rom. pag. 454.
Ibidem: pag. 460.
.
!
V. A. Urechiă: Istor. Rom., V, pag. 301.

7) Primul tarif vamal e lucrat

sub domnia

1879) pag. 577—578.

lui Miha-Vodă

Banul Brâncovtnul, de Ienăchiţă Vistierul Văcărescul, de

Manolake

.

Şuţu la 1791 de Nicolae
Logofătul

Brâncovânul
şi de Scarlat Vistierul Grecânu,— toţi obraze cu prazis.— Of. V. A. Urechiă:
Istor. Rom., LV, pag, 233.

-
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Pentru borangie erai în Bucures la finea secolului trecut
60 de dulapuri, adică rOte, pentru depănatul borangicului. „Prin
„luna uniti, qice Ion Ghica D, maidanurile de pe malul gârlei erati
„pline de femel adunaţe în pâleuui, împrejurul căldărilor din care
„ptrăgeaii mătasea după gogoși; ir, după ce depănaii borangicul, in„rail în argea unde, cu patru drug de lemn ciopliți din topor, cu
„uă spată și uă suvelniţă cu totul primitive, îşi întoemiaii un răs„boiii cu care parveniaii a face tot felul de țăsătunr în treă și pa„tru iţe“.

Uă, fabrică de testemele este înființată de Manole Culoglu
la Mărcuţa, și alta, mal mică, se află chiar în Bucuresci, spre
Fântâna-Boului, la Şipotul-Fântânelor, în dâlul despre Nord al
lacului Cișrnigiului.
Vorbind în genere, Jon Ghica spune? „Apa din cișmâua Fi„laretului era tot de odată un izvor de sănătate și de bogăţiă.
“Ve 6ra, câmpia era acoperită, de lucrătâre, fete și neveste, meşter,
„calfe și ucenice, cari limpeţiaii testemeluri în fântână, după ce
„mal ântâiti fixa colorile cele vi, muindu-le în piâtră-acră, le în-

„tindea

la

s6re,

pe

irbă

cântând

doinele

nâstre.

Testemelul

„era, pod6hba capulul coebnelor și jupâneselor românce. Uă râtă
„de bumbac de zece parale se prefăcea, îîn degetele mahalagidicelor „din Bucurescă întrun tulpan subţire ca pânza Arachner; și cu
„dou&-trei tipare de lemn de teiii, cu câte-va buruieni colorante
„(băcan, şofran, paţachină, scumpiă), adevărată polyehromotypiă,
„se da comerciului un obiect de uă valdre însutită. . . Testemelu„rile fabricate în Bucuresci nu se lăsaii mal pe jos de. cele din
” „Tarigrad şi acâstă industriă, bine condusă, incuragiată, ar fi ajuns

„lesne să rivaliseze cu cele mai frumâse musselinuni.*
- Tâte aceste fabrici aii dispărut la 'nceputul secolului nostru
ântâiii pentru că nu ai putut st se împotrivâscă concurenţei
străine, și al doilea, din causa răsbâielor turco-ruse. Pote că pacea, liniscea și siguranța, gilei de mâine le-ar fi dat puterea să
mârgă înainte.
După pacea de la Cuciuk-Cainargi, când se spera într'uă îndelungă linisce, se stabilise la Bucuresci case de comerciii, filiale
1) Convorbiri Economice

(Bucuresci,

2) Iidem: pag. 575—6516.

Ion Ghica

1819), pag. 571.

adaugă:

„La

-

un

bal de

gală, la Hâtol-de-Ville

„din Paris, acum9 ani (1870), Marchisa de Lavalette, soţia miniștrului de interne, fostă amba„sadrico la Constantinopole, purta uă rochiă de testemeluri caro făcea admiraţiunea tuturor
"elegantelor“.
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ale altora, din Rusia și din Germania. Ele ni sunt certificate de
documentele consulilor francesi 1).
„Da 11796 se stabilesce în Bucureser și uă filială a firmei
Pellet & O-nie din

Adrianopole2:

e primul

magasin

francais de

fe-

lul căruia s'aii perindat atâtea și atâtea pe Podul Mogoșsiei.
La sfârșitul secolului XVIII și în primil 15 ank al secolului

nostru, bancherii bucuresceni din hanul Zlătarilor și de prin prejur,

bancherii ca Meitani, Sachelarie, Apostol și fiul săii Fotache,
Polizu Condo, căruia îi mai diceai și căminarul' Polizake 3), —
bogaţii contraccii și arendași ai ocnelor, ai drumurilor, al vămilor;
epistaţii veniturilor mănăstirescă, întrun cuvânt marii capitaliști
al Bucurescilor: Hagi

Moscu,

Facca,

Romanet,

Bellu,

Manuk-Bei,

Serdarul Dinu Cervenvodali, Iancu Scuta, Spiridon Cazotti,
apor
neguțătorul cel mare de mătăsuri Băluţă și marele
marchitan
Ștefan Băltăreţu, încep, toţi pe întrecute, să facă pe
boreri, prin
puterea și farmecul iresistibil al miilor de galbeni,
să'și vândă
moșiele pe nimic. Uă enormă schimbare de proprietate
imobiliară
se desăvârși Ia 'nceputul secolului XIX. In Carpaţi, munţi
întregi,

cană, de sute de ani, erai: proprietatea puternicilor
“Xcurăîn mâua lui Manuk-Bei și a lui Băltăreţu
+),

Dudesci,

tre-

Pe uă părechiă
de cercel într'un rând, și 'ntr'altul pe uă trăsură
adusăde la Viena, sai vândut în Romanați moșii
cară adi apropiă milionul. Secolul se sfârșesce într'un lux care
kea proporțiuni
estraordinare. Alexandru-Vodă, Moruzzi de la 1794
porunci marelui
cămăraș să, oprâscă, pe Lipscani de a mat aduce
materiele numite
fude, lino și altele fiind lucruri ,costisitâre și
pricinuitâre de chelntuleli

5)“. Mai opresce aducerea stofelor sadedică
și în cusături, și”
a basmalelor de preţ, și "n fine, la 1796,
închide granițele pentru

butcele și caretele lux6se, aduse de la V iena5)
și cară „sunt stin„gerea obștier“.
Poruncele lui Moruzzi cad îndată; luxul
se lăfăesce ca și maj
înainte,
și Lipseanii

continuă

„tore și cele mal scumpe.

1) Hurmuzake: Doc., Supl. 1,
2) Ibidem: Doc., Supl. 1, vol.
3) Erbicânu: Cronicarii Greci,
Ciocoil vechi şi nor,

a, aduce

stofele

cele

ma'

străluci-

vol. VI, pag. 418,
II, pag. 157 şi 232,
Cronica lui Naum Protosinghelul, pag. 280.
— Cf. Philimon:
|
-

4) Dicţionarul geografic al Judeţului Praho
va, pag. 191 şi 250, — Cf. Hurmuzake
: Doc., Supl.

I, pag. 137, 186 şi 187.—V.

A. Urechiă: Acte şi Documente, pag. 725.

5) Revista Istorică a Arhivelor Rom.,
IL, pag. 6.
6) V. A. Urechiă: Istor. Rom., V, pag.
306 și 807.

|
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Rușii cu Suvarov, Nemţii, „cer cu c6dă“ din vremea lui
Mavrogheni și a principelui de Coburg, Și-apol, în primul deceniii
al secolului nostru, irăși Rușii fac ca "Bucurescil să fisrbă într'uă
ne mai pomenită agitaţiune .
|
Moravurile cele vechi sunt uitate cu uă iuțâlă fără de sâmăn;
se adoptă când bine, când stângaci,
moravuri

potrivite

sâă

nepotrivite

=

firel Românului. Intr'aceste vremuri | :
de ne mai vădută învălmășelă,
care Rușii, Nemţii și Grecir revolu- ționari din Paris, mișună pe ulițele
Bucurescilor, acum, Românul a câștioat acea putere de asimilaţiune
care X-a permis să se transiorme
din cap pân în pici6re în mal puţin
de 75 de anl.
Neguţătorii cei deștepţi și cei
îndrăsneți câștioă colosal. Miloradovici, faimosul Sauveur Și Sauteur
al Bucurescilor, cumpără de la Băltărețu numai într'uă singură dată
stofe și șaluri în val6re de 3000 'de
|
galbeni».

"

Imtw'același timp se face și mo-

netă falșă.
torii, sunt
se bat la
trămit la
tarii cari
tăiat, — de

Bă

Bătrâni

neguţătoresă bucurescână.

Calpuzanii, adică falșificasudiți englezi. In vechime li se tăiaii mâinile; acum
Agiă, se bat prin târg în vederea obștier și-apol se
Ocnă2). Se ţintuesc de urechi la ușa prăvăliei lor bruvând pâinea lipsă. Odinidră se daii prin târg cu nasul
unde locuţiunea bucurescână care a rămas: „da-te-ași

„prin târg cu nasul

tăiate.

Acesta fuse comerciul Bucurescilor de atunci de când documentele și spusele călătorilor ne-ati permis să urmărim și i până
în pragul secolului XIX.
Cât a mers înainte comerciul de la 1800 și până ad în
1899, bătrânii și cel cari cunosc trecutul sunt în stare s'o spună, Aceștia, când văd uriașa schimbare ce s'a desăvîrșit, se miră și se
1) Hurmuzake: Doe., Supl. I, vol. IL: Memorielo
2) V. A. Urechiă: Istor. Rom., V, pag. 414.
56730. — Jstoria Bucurescilor.

generalului-conte de Langeron.

60
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crucesce întocmai

ca bătrânul Brașovân din Săcele care, băiât în

prăvăliă pe pricopsâlă la Bucuresciă la 1842, plecase ir acasă, şi
nu mail

revenise

în Ţeră

şi,

cum (lic el, la Bucuresci, de cât
peste 49 de ani, adică la 1891,
când cu serbările Jubileului
M. 3. Regelui. Bătrânul Săcel6n, ne voind să eredă că

“Pa adus ginerele săii la Bucurescă, la certat pe acesta
şi-a voit să plece îndărăt, di-"

când :
—

|
Dr

că,

Trică draghie,

asta-i Peşta,

asta-i Beci,

Bucurescii

nu's, nu!...

der

Și cela ce era şi may curios era faptul că lângă Sftul
Gheorghe-Noii, pe unde ucenicise bătrânul Săcelân la
boltă, nu mai era, nu mal este

Generalul Miloradovici.
Sa

dus Hanul,

dus tot...

|

o

absolut nimic din cele ce scia

la

18492

simpaticul

'Trocar.

s'aii dus bolțile, s'aii dus prăvăliele, pivnițele, s'a

|

|

| Comerciul Capitalei Regatului merge adi pe alte căi, spre
cinstea lui și spre cinstita mărire a averer naţionale în genere
și
a celei bucurescene

în deosebi,

XVII

HANURILE

BUCU RESCILOR

ID)

u sunt mulți la număr Bucurescenii cari ai apucat
hanul Sftului Gheorghe-Noii și hanul Șerban-Vodă.
Focurile, cutremurile, vechimea și cerinţele cele
nout ale timpurilor n6stre ati făcut să dispară unul
câte unul tâte acele mari și curidse clădiri, numite
hanuri, Cartă, în midlocul şi pe laturile orașului, alcătuiaii una din
- notele cele mal caracteristice ale Bucurescilor.
Hanul, astfel cum. Șerban-Vodă Cantacuzino îl face pe al stii,
era mal ântâiii uă întindere forte mare de loc, înconjurată de
tâte părțile cu ziduri grose și înalte ca de cetate. Intr'aceste ziduri, acolo unde uliţa era mal viă sâi, cum diceaii bătrânii neguțători bucuresceni, unde era „bătaia târgului“ se aflai clădite

prăvălii cu uă ușă puternică de stejar, acoperite cu table de fer
şi cu una sâii două ferestre mici și armate cu drugi groși de
fer. De multe ori ferestrele lipsiaii cu desăvârșire.
De-asupra prăvăliei, zid înalt cu câte uă ferestruiă abia visibilă, ca un ochiii de pod. Prăvălir de felul acesta erai multe în
zidurile hanului, pe din afară. Pe una din laturile pătratului s6ă
dreptunghiului ce forma zidul înconjurător era porta cea mare,
1) Pod6bă

din Franghelia cu Inteţătură,

grafia D-loy Bianu şi Hodoș, pag. 115,

tipărită

la Alba-Julia

în

1641.— Vegi

Biblio-

pe unde se intra
ca, de cetate,

în întinsa

în stare

curte a hanului.

de a înfrunta până

Acâstă

pârtă

era

și loviturile ghiulelelor

de tun.
Inăuntru, la spatele tuturor prăvăliilor, era un pălimar,. format din arcade sprijinite: pe col6ne. Fiă-care prăvăliă avea uă
ușă pe acest pălimar. După el suiaii două sâti mai multe scări
la catul ântâiii unde, tot cu pălimar superpus celui de jos,
allaii odăi, chilii și, mai cu s6mă, magazil— bolte, cu mărfuri

se
în

deposit; t6te aveaii uși gr6se, ferestre mici și feruite, și ziduri
tari ca: de biserică.
Pimniţele subt aceste clădiri erai adânci, mari, cu ascundători, cu gârliciuri cotite și cu nesce bolți cari înfruntat focul
cel mal

năpraznie,

|

Bolţile și tavanele prăvălielor eraii aşa, încât, dâcă focul ardea.-la
odăile de sus, prăvălia de jos era apărată. Nu totdeuna 6ns8; focul
de la 1847, Marte în 98, din diua de -Pasce, a pârjolit tot la

Hanul

Sftului Gheorghe-Noii.

Anton Pann

Sfântul Gheorghe,
Era mai

bine

dice:

acest han mare,

să nu fi fost,

De cât s'aducă la fiă-care

|

Nădejdi deșerte de adăpost.
Ce pâte zidul!

ce pâte omul!

Dup&

proorocesc;

cuvîntul

Când uă cetate n'o păzi Domnul,

Deșiert, l-e truda câţi o păzesc).

Zidurile hanului se continuati înalte și puternice și pe acolo
pe unde nu eraii clădite înt'ânsele prăvi xlir și odăl. Nu era de

cât porta cea mare ca eșire din curtea, hanului. Porta închisă și
zăvorită, nu mal era cu putință nică să eși afară, nici să mai

intri în han.
Prin tundul curțel, proptite de ziduri,
niele și întinse

şoprâne.

Câte

eraii grajdurile,

cuh-

un puț 56ii dous, așeqlate pe lângă

cuhnil și grajduri, daii apa trebuinci6să hanului. In secolul
XVIII, e mai mult de cât probabil că nouele hanunk ai avut şi
1) In Memorabilul foculuy mare

23 (Bucuresci, 1854, pag. 76 şi 77).

întemplat

la Bucuresci

în diua

de Pască, anul 1847, Martie

cișmele,

adică apă adusă pe ţurldie

de la Giulesci,

Crevedia

ori

Creţulesci.
In midlocul curței se afla, biserica hanului, cum era la Colțea,
la Sftul Gheorghe-Noii, etc., etc.
|
|
Acestea, după scriitorii secolului XVIII. tă acum ce spune
şi Ion Ghica
despre hanurile bucurescene, ca Şerban-Vodă,

“ Constantin-Vodă,

Sftul Gheorghe-Noi,

etc.

„Curți mari, pătrate, cu zidurile înalte și tari de jur împre„jur, cu porți grâse de stejar, căptușite cu fer, legate în pirâne,
„şine și lanţuri, cu clopotniță de-asupra gangului; în midlocul
„curţei biserica, ocolită, de case tari de zid; compartimente unele
„lângă altele, fiă-care cu pivniţă adâncă, cu magasiă boltită, cu
„ușide fer scâse pe uă galeriă cu arcade, pe col6ne de piciră
„eu capiteluri d'asupra, cu odăl tâte cu ferestrele și cu ușile pe
„un pridvor care ocolia hanul dintr'un capăt până într'altul, co„municând cu două scări mau, acoperite, față m față una cu
„alta: totul, stil italian, tipul adoptat pretutindeni în Arhipel și
„în Marea-Nâgră, pe unde Genovesil aii avut cantore“.
Intrâga clădire avea unul sâit doi îngrijitori. Aceștia erati

datori să închidă sâra porţile și să îngrijscă

de siguranța ha-

nului și a prăvălielor din zidurile lui.
Emvaii hanuri primitâre de străini, şi eraii hanuri numai
pentru mărfuri și. neguțători. Intwunele, pe lângă prăvăliele și
odătele neguţătorilor, se aflaii chiliele călugărilor de la mănăstirea
hanului, cum era, buni6ră, la Sftul Gheorghe-Noii, la Stavropoleos și la Sfta Ecaterina.
Construcţiunea arhitectonică, modul de a se închide și de a
se isola complet de lumea înconjurătâre, precum și călugării cari
locuiaii într'ânsele, -— t6te aceste motive la un loc aii făcut ca
străinii, şedători sâii. trecători prin Bucurescă, cari aii vorbit despre hanurile bucurescene, să le asemuisscă cu unele din mănăs-

tirele ItalieY2).
Nor credem

că, mai mult de cât la mănăstirile Italiei, Șerban-

s'a
Vodă Cantacuzino, când a clădit primul han la Bucuresci,
fratele
gândit la acele clădiri speciale pe cari, pote el și, de sigur,
.
1) Ion Ghica: Conrorbiri Lconomice, Iucuresci, 1879, pag. 567.
recinto di
un
Ian
îl
E
13.
pag.
Valachia,
della
rivoluzioni
moderne
Le
Chiaro:
2) Del
Cf. Breviarul
forti e alte mnraglia, fatto a guisa di un gran chiostro de "nostri religiosi.—
şi
cronologie, citat de Iingel: presso a poco come un chiostro d'uno de' Conventi d'Italia. —Vedi
350.
pag.
I,
Română,
Revista
Berindeiă:

patati

a

e Ii

Manuk,

ps
Hanul

după

Raffet.
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săi, Stolnieul
cară

Constantin

se numiaii

Cantacuzino,

îl fondaco

de Turchi,

le văduseră

îl fondaco

la Veneţia și

de Tedeschi,

îl fondaco

de Armeni— Clădiri mari, bine apărate, cu 'nalte porţi, închise de
tote părțile, și unde neguțătorii Nemţi, Turcă, Armeni, âncă de
la finea secolului AV, și-aduceaii: mărfurile spre. sigură păs-:
tare, până la desfacerea, lor, pe piâţa Veneţiei - SG pe” pieţele
altor

orașe

ale

Italiei.

..

SE

Aceste fondachi aveaii și bisericuțe s6i mic capele, în car
Nemţii sâi Armenii se 'nchinaii după ritul lor. Nuseiii: dâcă în
fondaco
de Turchi se afla giamiă; e ânsă forte probabil să fi fost,
pentrucă Veneţianii căuta să "șI -mulțămescă ântâii interesele
și-apol cerințele religiunei catolice. „Siamo. Peneziani e poi cristiani!
eselamaii ei.
|
I fondachi deci eraii hanurile comerciale ale Veneţiet, după
cum hanurile bucurescene eraii i 'fondachi, unde veniâii cu mărfurile lor de peste Dunăre Turcii, Armenii și Grecik, i6r de dincolo
de peste Carpaţi, Brașovenil, cari, cu momele, cu șâpte, cu: brave și alte combinaţiuni, monopolisaseră comerciul europân și

aduceaii ei tâte mărfurile la Bucuresci.

|

Acest monopol al Brașovenilor a, durat până în secolul XVIII,
când începură, sâii neguţătorii bucuresceni să mârgă la Viena, și,
maă cu semă, la Lipsca, s6ii să vină în. Bucurescl cu câte ceva

mărfuri Nemţi, Francesi, Italieni și Ruși.
Şi aceștia tot de hanuri profita închiriând cu luna pr ivăliele
cele gâlen).
Unit călători din secolul XVIII, intrând în curtea hanului,
pote tocmai când venia câte un tazid de. marfă de la Lipsca, ori
de la Brașov, orl de la Țarigrad, și vădând animaţiunea cea mare
ce domnia în spatele tuturor prăvălielor, aii asemănat hanurile

bucurescene

cu

așa

numitele

Vezesten2) din Turcia,
adică târguri

cu prăvălii. zidite de pistră și cu un fel de samare eșite afară și
de uă parte şi de alta a clădirilor.de pe ambele părţi ale ulițer,
încât se credea că și ulița este acoperită, întruni cuvânt un fel
de bazar. Asemănarea nu e justă, Căci Dezestenal nu era 'nchis ca
uă cetate: s'ar potrivi pâte mal mult a dice că hanurile bucu-

rescene, ca Şerban-Vodă şi Sftul. Gheorghe-Noii,.
aduceaii :aminte
la diferite timpuri ale anului,
1) Del

Chiaro:

cu mulţimea mărfurilor

Le moderne rivoluzioni, etc.

Queste

botteghe

son

tenute

și a neguda mercanti

cristiani, o turchi, pagando un tanto al mese per la pigione. “
2) Boscovich: Journal d'un voyage de Constantinople & Cologne (Lausanne, 1702), pag. 9.

56730. — Zstoria

Bucurescilor.

|
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țătorilor,

și

a

vieţei

comerciale
din

curţile

lor, aduceaii

aminte

caravan-seraiurile vr'unui mare orași din Turcia.
Bezesten am avut în Bucuresci la hanul Gabrovenilor, în Târguldin-Năuntru, pe lângă ulițele Abagiilor, Mărgelarilor, Saidăcarilor
și Boiangiilor. Hanul Gabrovenilor se mai numia în secolul trecut
și hanul DBezesten *), tocmai din causa asemănării lui cu Bezestenurile

turcesc

și

din

causa

samarelor

păreaii că acopere ulița.
Nu;

Hanurile

celor

mari

de

la prăvălii,

|

cele mari

și înconjurate

cu

cari

ziduri se pot ase-

mâna numal cu i fondachi de la Veneţia și cu acele Kaufhăuser, pe
cari în orașele hanseatice le aveaii neguțătorii străini, cari veniaii

de departe

cu mărfurile

lor. Hanurile

bucurescene ati fost marile

colaboratâre ale comerciului din secolul XVII și până la
focul
din 1847, când schimbându-se Bucurescil și felul de a
face negoţ
al comercianților bucuresceni, ele nu mai avură, rațiunea
de a fi.

II
1.

rescă; n'avem

anul Şerban-Vodă. — Este cel d'ântâiu pe care "| găsim
pomenit în documentele orașului. Inainte de clădirea
lui, deposite comerciale aii fost de sigur în Bucuâns&

despre

dânsele

nici un

amănunt?)

In actele Mănăstirer Cotrocenilor, istoria, locului pe care
este
clădit hanul începe de la anul 1666, de când Postelnicu
l Şerban Cantacuzino,

viitorul

Domn

al

Ţărir-Românescy,

cumpără

locuri

pe lângă cel părintesc 3), date mamel sâle Elena, de Mater
Bassarab,
cu vro 30 de ani înainte.
Mușa, nevâsta lui Jupân Jane Cojocariul, „remânând
săracă de

bărbat şi ajungând la Vogată lipsă“ 4), vinde locul
săi din faţa bisericei Grecilor5) lut Şerban Postelnicul la 1666.
In anul următor,

la 1667, Gheorghe
1) Hârtiele

de

Paspale,

proprietate

cojocar, vinde

ale d-lor Russe

Universal-Gavroveny.
2) Vedi şi cap. Comerciul Bucuresedu.

și I6n

tot lui Şerban Postel-

Russescu,

3) Vedi cap. Podul AMogoşătel.
4) Arhive; Mănăstirea Cotroceni, pach.
25, act. 13,
5) Vedi cap. Bisericele, — Biserica Grecilor pe
locul
mânia“.

ocupat

proprietarii

adi de

Palatul

marelui

otel

» Dacia-Ro-
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nicul locul săi, cumpărat de la Popa Drăgoiii în 1654»; tot asfel
Vasile sin V asile Stolnicul vinde un' loe pe preţ de galbeni 15.
La 1669, Anghelina, a lui Calotă, Clucerul cu fiul săii Constantin.
ŞI cu fiica sa Mihalcea, vând lui Şerban vel Spătar Cantacuzino
loc în Târgul-de-Sus, în ulița Zlătarilor, pe care "1 cumpărase de
la Popa Dră ăgoiii, în vremea lui Constantin- Vodă Şerban2). Cumpărările încetâzi, în timpul marei lupte a Cantacuzinescilor cu
Ghiculescil. Tragicele aventură prin cari trece Serban Logofătul
Cantacuzino nu-i mal daii pas să se gândescă la cumpărătâre de
locuri lângă biserica, Grecilor, în Târgul-de-Sus, lângă uliţa ZIătarilor,

nici

la

schimbul

cu

Mănăstirea

Sftului

Sava,

căreia

îl

dedese înainte un codru de loc la Grozăveseir-de-Jos după Colentina, pentru un loc de patru prăvălii, cari sunt la uliţa, cea mare,
ce merge spre biserica Colţey Clucerul 3),
Suindu-se pe tronul Ţărir-Românesci la 1679, Şevban-Vodă
zidesce Măniistivea, Cotroceni! ȘI se apucă să clădescă hanul cam pe
la 1683. La 16S6 Hanul e gata, de Gre ce întrun act al lui Manta
Portarul dintw'acest an se vorbesce de „Hanul Mărier S6le, Domnul
nostru Șerban- Vodă“ 4).
|
Inainte de clădirea hanului avuseseră locuri pe-aci cu pivniţe. de piâtră şi cu prăvălii cu case boierii Năstureli din Herăsci
și-anume Radu Logofătul Năsturel, tatăl Domnei Elina, Matei Bassarab și al boierilor Udriste Logofătul și Cazan Vistierul5), mal
târgiii Staicu Paharnicul Merișanul6), Mănăstirea Mihat- Vodă, Mănăstirea Radu-Vodă, boieri! Popesci, adică Hrizea Vornicul cu
fil săi Radu Logofătul şi Gheorghe%, în fine Mănăstirea Sărinda-vului și Sultana, jupănesa lui Cârstea Boedaproste, care, la 1687,
vinde M. Ș. Şerban-V odă, de bună voiă şi mesilită de nimeni, Un loc
de şese prăvălil.
,
Astfel, la 1686 și la 1687, Şerban-Vodă a cumpărat pentru
han şi curte locuri cari se 'ntindeaii peste tot ceea ce coprind adi
stradele Lipscani, Smârdan și Dâmnci aprâpe de Calea Victoriei.
1) Arhive; Mănăstirea Cotroceni, pach.
2) Ividem, act. 19.
3) Bolliac: Buciumul, 1863, Sepiembre
4) Arhive:

Mănăstirea

Cotroceni,

pach.

25, act, 8 şi 10,
13.
25,

act.

38.
— Actul

45

din

de locurile pe cari face Măria-Sa hanurile. Pluralul acesta arâtă mărimea
5) Ibidem: Episcopia Argeşului, pach. 48, act. 1,
6) Ibidem: Episcopia Argeșului, pach. 48, act. 5—G.
7) Ibidem: Mănăstirea Cotroceni, pach. 85, act, 28,
S) Ibidem: Mănăstirea Cotroceni, pach. 25, act. 29.

anul

1685

clădirei.

vorbesce
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Zidurile și 'nălțimea lor, clădirea și
mărimea

ej,

pivnițele şi
adâncimea lor, bolțile cele de ceta
te fac asupra Bucurescenilor
uă puternică impresiune. Uliţa, Lips
eanilor, care nu primesce acest nume decât după 1750, și care
înainte de clădirea hanuluy
se numia alifa mare de la târgul de
sus, perde acest nume, și Bucuvescenil nu o mal

numese de cât „ulița care duce la
Hanul luy
Șerban-Vodăt »).
|
|
|
La
1688, Șerban-Vodă nu isprăvise
âncă cu rescumpărările.
EI more și la 1690, Eumenul
Parthenie al Mănăstirer Cotrocenilor, căreia Șerban-Vodă închinas
e Hanul cu tâte veniturile lui,
tractâză încă afacerile de schimb
și de rescumpărare ale HanuIul. Astfel, bunidră, el dă luy
Paisie, Egumenul de la bogata
mănăstire a, luy Radu-Vodă, pentru
prăvăliele pe locul cărora s'a
fi
cut hanul de răposatul Șerban
-Vodă, prăvăliele Mănăstire
Cotrocenilor din mahalaua Sfiuluy
Gheorghe-Vechiii 2).
Egumenii închiriâză tote prăv
ăliile, și venitul trebue
să [i
fost însemnat, de vreme ce
nicăieri neguțătorii nu may
Săsi
aii
atâta siguranță ca la Hanul!
Şerban-Vodă. Totuși, focul
nu 1]
ocolesce. La 1704, când ard
Bucurescii, arde în parte și
hanul
Șerban-Vodă. Intradevăr,
întrun act al lut Petre, Văta
tul de
Măcelari, din 1704 ni se
spune „mi-ai ars zapisele,
când
ati ars
Bucurescii și hanul lut Șer
ban-Vodăe 3), — p probabil
că
focu
l a
pătruns atunci prin cine scie
ce vânt, căc într'alte rânduri
focul
se opria de puternicele
ziduri ale hanuluy4),
|
|
Clădirea, avea, prăvălii, pivn
ițe și odăr fârte multe,
și may
avea și ascundători minunat
de tăinuite. La 1169, la
începerea,
răsboiului ruso-ture, când
Pârvu Cantacuzino Măgurânu
l
intră cu:
400 de Româny și Albanesi
în Bucuresey și bate pe Tur
cii car
păziati Curtea-Domnâscă,
Grigore Alexandru Ghica)
și fiul stii se
ascund în hanul lux Șerban
-Vodă, după ce "ȘI trămis
ese tâte hârtiele, paralele Și sculele la,
Maria, fâta Văcărescului,
nevâsta fa.
telul săi, Dumitrale Ghica,
viitorul Ban Mare. In odă
ile uner
prăvălii de lipscăniă din Han
ul Șerban-Vodă ati stat asc
unși Ghica
și fiul săi până când, voi
nd
dânsul,

boierir ati găsit, Vaii dus
la

În
0 CI

1) Arhive: Condica No. 5
a Mitropoliei.

Locurile din Bucuresci,
2) Ibidem: Mănăstirea
Diferite
Cotrocenilor, pach. 25,
act. 50, din anul 1690.
3) Ibidem: Condica, No.
2 a Mitropoliei. Jud.
Ilfov.
4) Tes. de don. Zst,, LI,
|
pag. 204, Chronograful
Lux Dionisie Eclisiarhul,
5) 1768—1769.
!

acte.
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hanul Sfiuluri Gheorghe-Noi, unde ait mal ținut trei qlile șk-apoi
Pati trămis în Rusia, la Petersburg»).
Toţi călători! constată că hanul cel mai însemnat este hanul
lui Şerban-Vodă. Intr'adevtr, așa este, și trebue să mal adăugem
că el a fost și cel mal puternic, și cel mal norocos. A trecut prin
tâte vîltorile și prin tote vijeliele Bucurescilor. Nică focurile, nick
cutvemurile, nici dușmanii nu Vaii făcut una cu pământul. Numal în secolul nostru, după răsboiul Independenţei, clădirea lui
Şerban-Vodă, bătrânul han din Târgul-de-Sus al Bucurescilor, a
dispărut, mândru și mulțămit,. pentru a face loc, cel puţin pe uă,
parte din întinderea curţei și prăvălielor sâle, „Băncel Naţionale
a României“ 2).

III
anul Constantin-Vodă. — Când Constantin-Vodă Brâncovânu aduse, după bătălia de la Zernesci, capul lui
Constantin Aga Bălăcenu, îl puse în prepeleac și
"| ţinu mal bine de un an în curtea caselor străvechi ale Bălăce2.

nilor,

din mahalaua

Bălăcânului,

de

lângă Biserica,

de

jurămînt

ce şedu
cu hramul Sftului Dumitru, izvoritorul de mir?. Și după
mai bine
capul pe mormanul de cărămiţii ale caselor dărîmate
ridică made un an, Brâncovânu confiscă locul pe care adi se
lor, de
iestuosul palat al Poștelor, nelăsând dintr'ânsul Bălăceni
și casele
cât partea pe unde se află ași biserica Stavropoleos
care cobâră la vale spre strada Smârdan.
cu ConAcâstă parte de loc era a lui Barbu Bălăcânul, văr
venu clădi
stantin Aga Bălăcânul. Pe locul confiscat, Brânco
i îl citâză
hanul lui Constantin-Vodă. Mare, bine clădit, călători
totdâuna al doilea după hanul lui Şerban-Vodă.
că 'n midloUni din bătrânii Bucuresceni spun din bătrâni,
(C-ple, 1872), pag. 45.—0Cf. Sulzer: Ge1) Ath, Comnen Ipsilante: Ta pesă mă Ghootw
290. — Buciumul, 1863, Mai.
pag.
1781),
schichte des transalpinischen Daciens (Viena,
92, spune că 'n midlocul hanului
pas.
1862),
sel,
(Bucure
antic
r
Calenda
2) Muscelânu:
adauge el, i-a fost dărimată la
Turla,
n.
stil bizanti
era uă biserică frumâsă, de construcţii şi
ă. i nu am mal vădut pomenin— Nicăier
reparaţi
cutremurul de la 1838 şi nui sa mai făcut
-Vodă.
du-se de biserică în curtea Hanului Şerban
iel.

3) Vedi documentele şi datele citate

în cap. Podul Jlogoşă
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cul curțel hanului Constantin-Vodă, ar fi fost şi uă bisericuţă ridicată, spun unii, de Brâncovenu, iâr alții, de Bălăceni, pentru
iertarea, păcatelor lui Constantin Aga. Afirmaţiunea ni-este transmisă prin tradiţiune orală. Fotino Gnsă crede!) contrariul și claseză hanul Constautin-Vodă printre cele ș6pte mari hanuri bucurescene fără biserici.
Veniturile prăvăliilor şi hanului, Brâncovânu le închină mă
năstirei Sftului

Gheorghe-Noii.

Alte particulărități istorice nu mar

cun6scem despre hanul Constantin-Vodă. Ruinele lui s'aii vădut
până acum 85 de ani și parte din. zidurile din fund ati stat
în
picire, până când aii început să se clădâscă palatul
Poștelor2).
3. Hanul Filipescul—ui,
Pe locul dat de zestre de Elena Canta-

cuzino uneia din fetele scle care luă pe Pană Filipescu, adică
pe
partea ocupată adi de Palatul „Dacia, la colţul Lipseanilor
cu Calea Victoriei și până mai departe de clădirea; ISaragheorgh
evici,
înainte de 1700, Constantin Căpitanul Filipescu zidesce
hanul mic,
care primesce numele de Janal Zilipescului. Acest nume
lait pur-

tat clădirea și locul până în timpurile n6stre. Hanul nsă a
'neeta
de a [i proprietatea

boierilor Filipesci

âncă

de la 1713,

de Grece

jupânâsa Rada Filipesca, soția lui Constantin Căpitanul,
împreună,
cu feciorii sti Radu vel spătar Filipescu și Grigore Filipes
cu, îl

vând

lui Iordake

Clucerul

za Arie 3), Brâncovânu întăresce

actul

de cumpărătâres), și de atunci hanul Filipescu nu se
mai găsesce
prin documente, nici prin scrierile călătorilor.
|
„4. Hanul Colţel,— Când Mihar Spătarul Cantacuzino
repară,
biserica cea de lemn a lui Colțea Olucerul și o făcu
de pistră,
zidind lângă dânsa, și spitalul eu același nume,
atunci clădi și
hanul Colţei, primitor de străini, și numărat de
Fotino printre
cele opt hanuri cu biserici înăuntrul Curţer5).
La hanul Colţei
descindeaii Turcii Capanlii sâii cu alte negoțuri
6).

5. Hanul lui Zamfir. — Cămăraşul za ocne și căruia,
mal

târdii,

la 1716, i se dicea Starostele-cel-Bătrân, Zamfir,
care, probabil,
lusese neguțător bogat și cu mare nume, a, cumpăr
at de la Athanasie

%»

Egumenul Minăstirer Sftulur Ion din Focșani
locuri în Şe-

1) Fotino:

Istoria

Daciei,

III, pag.

166.

2) Vedi cap. Podul Dlogoşăiel.
|
3) Arhive: Mănăstirea Văcăresci, pach.
35, act. 1.
4) Ibidem: Condica Brâncovenâscă,
pag. 1108.
5) Fotino: Istoria Daciei, III, pag,
106.
6) V. A. Urechiă: Istor. Românilor,
I, pag. 486.
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lazi, despre hanul lut Şerban-VodăD,
mal

„care a purtat până
fir, situat

cam unde

lui Zamfir

Hanul

G. Hanul

și a clădit acolo

un han

acum câți-va ani numele de Hanul lui Zan-

fuse până

anul

trecut fundul otelului Simion.

a fost pârjolit de un foc mare în 18392).

Sftului Gheorghe-Noii. — Când

Brâncovenu

vezidi

bise-

,
rică Sftului Gheorghe-Noii, ana dellissinia chiesa, qlice Del Chiaro3)
biseși făcu cu arhitectul Veseleil+) palatul patriareal la stânga
nusciii,
ricei, — în afară de zidul înconjurător sâii înăuntrul lui,
ha— atunci clădi și prăvăliile s6ii Voltele cu odăile cari formară
prin
atât
nul Siftului Gheorghe, al doilea han mare în Bucuresci,
a poîntinderea locului şi mărimea, clădirers, cât și prin minunat
ntru,
sițiune comercială ce avea, în apropiere de Târgul-din-Nău
Târgulla
ducea
de 'Târgul-de-Sus și la dor pași, de podul care
de-Afară.
secolul
Cei bătrâni spun din bătrâni,— ceea ce ne duce în
mredul orașu:XVIII, că „buricul Bucurescilor“, adică centrul şi
st se pună
lut-era la Sftul Gheorghe-Noii. Acolo ar fi trebuit
căci acolo
colâna miliară a orașului capitală în vremile de demult,
orașului.
era toiul târgului şi bătea mal cu putere inima
părţile cu ziBiserica, frumâsă și mare, înconjurată de 'tâte
călătorilor arduri şi nămestir mari, a tras totdeuna, atențiunea
Sftului Gheorghetiști, iubitori de pitoresc și col6re locală. Hanul
ilor).
Noii era marele deposit; de mărfuni ale toptangi
Sfântul Gheorghe, han ca cetate,
Cu 'mprejurare de zid înalt,

Bolţi două rânduri "nfrumuseţate,
In cât ca dânsul nu era alt.
Al cărui clopot de-asupra porții
Cu acel fârte uriași glas,

Dimpregiur focul şi 'n orași, morții
Braă

n
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

vestite 'n clipe d'eeas?).

curtea lui cea spaţisă veniaii carele

de la Lipsca în se-

241.
Arhive: Condica No. 5 a Mitropoliei, pag.
$0.
pag.
t,
Bucares
de
Guide
Marsillac:
Cî. cap. Bisericele.
Le moderne rivoluzioni della Valachia, pag. 13. —
ci.
Bucures
la
Arte
Veqi cap. Fi rumosele105: Hanul avea
Muscelânu: Calendar antie (Bucuresci, 1862), pag.
Vedi Cap. Comerciul bucurescen.
mai sus, pag. 74.
Anton Pann: Dfemorabilul Focul, ete. citat,

200 de

camere.
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colul XVIII,

și 'n boltele lui se descăreaă,

când

ajungeaii

de la

Galaţi, mărfurile cari sostaii pe mare de la Constantinopole.
"Un foc la 1804, August în 28, care a luat nascere chiar din han,

Pa schimbat mult, ir focul de la 23 Marte 1847 l'a
distrus cu
desăvârșire. Hanul nu a mal fost reclădit și, pe
întinderea curţei

sâle, s'aii făcut grădina

bisericer' și stradele din stânga, ei.

7. Hanul lui Filaret-Colţea.
— Pre ulița care

merge

spre

Târgul-

din-Năuntru se afla un han acolo unde este astădi,
în fața grădinei
Sitului Gheorghe-Noii, casa Hillel cu Banca României.
N'avem despre
dânsul nici uă scire din documente?) Se numia
hanul lui FilaretColțea, spre deosebire de cel care urmeză,
8. Hanul lui Filaret-Mogoşii— a.
Pe Podul Mogoșiei, pe locul
boierilor Brezoeni, unde se află astădi Teatrul
Naţional, Mitropolitul Filaret a clădit la sfârșitul secolului XVIII
un han, din
venitul

căruia

s'a

ajutat

multă

vreme

Ovfanotrofiul bucurescân

3).
Acesta era al doilea han al lui Filaret, și se
deosebia de cel de
la Colțea, pentru că i se licea hanul lu
Filaret din Podul-Mogoşoie).
9. Hanul lui Chiriţă. — 'Tot pe lângă hanul Sftuluy
Gheorghe-Noii
și pe lângă al lui Filaret de la Colțea era
și hanul lut Chiriţă.
Tradiţiunea spune că se afla acolo unde este
astădi clădirea Elias
și colțul piaţetelor Sftul Gheorghe-Noii și
Lipscanl.
10. Hanul Bălăcânu—lui.
Intre hanul lux Chiriţă și hanul lut Fi-

laret, de la Colțea, se afla hanul Bălăcâ
nului, despre care nică un
document mie cunoscut nu vorbesce,
dâr pe care ni'l semnală
tradiţiunea

orală.
|
Ma
11. Hanul Siter Ecaterina.
— La, Mănăstirea lux Pană Vistierul, pe
care o găsim pomenită âncă din
secolul

XVII și e probabil și
mal vechiă4), Ecaterina, Dâmna
luy Alexandru- Vodă Ipsilante și
liică a lu! Constantin-Vodă Moruzzi,
a făcut multe îmbunătățiri și
a dat mănăstirer
de Sfta Ecaterina.

multe venituri.
Intre

De

alte venituri,

atunci, și numele
Ecaterina

bisericel

Dâmna a clădit
în apropiere de Mănăstire un han
pe care la închiriaţ bisericer5)
care, și ea, era "'nchiriată din vremur
i bătrâne la mănăstirea din
II
1) Marsillac:
2) Philimon:

Guide, pag. 80.
Ciocoii vechi şi noy, pag-

88,

5) Vedi cap. Bâle şi Doftori la
Bucuresci până la 1800.
4) Vedi
cap. Patriarh, JMitropoliă,
Episcopi
5) Fotino: Istoria Daciei, Il,
pag. 172.

şi Egumenă greci la Bucuresc
i,
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muntele Sinay. Ca şi hanul Colţei, hanul Sfter Ecaterina, era, dator
să primâscă pe Turcii neguțători ). In secolul nostru cădea 'n
ruine acum. 40 de anr2).
12. Hanul Mihai-Vodă
— Intr'uă
. notiţă privitâre la, focul cel mare
din 28 August 1804, Arhimandritul Nicodim Grecânu, enumărând
tote clădirile cele inari, mistuite de foc, citâză 3) şi hanul Mihal-Vodă.
Nu sciii unde se afla, și alt document de dânsul nu vorbesce.

18. Hanul Episcopiei Buzăului.
— In mahalaua

Bălăcânului, lângă

biserica Sftului Dumitru izvorîtorul de mir, se afla, după 1720,
un han care era al Episcopiei Buzăului), de 6re-ce Situl Dumitru
a devenit în secolul XVIII metohul Episcopie! Buzăulur 5).
14. Hanul bisericei Creţulescului
— La
. 1720, Vornicul lordake
Creţulescu primesce de la Nicolae-Vodă Mavrocordat locul domnesc care se 'ntindea, de unde este astă! Pasagiul Român și până
unde este mica grădină a Palatului Regal, adică, după cum se
dicea pe atunci, până la Puţal cu zalele. Clăditu-s'a tot atunci și
hanul bisericei, sâii alți Creţulesci Lai făcut mai târgiii, nu sciii.
Fotino nu'l citâză printre hanurile cele mari; e pâte clasat printre
cele 28 de hanuri mici ale capitalei€).
Fost-a clădit o dată cu biserica 7), sâii
— os.
15. Hanul Stavropole
vrun deștept şi lacom Egumen, vădând bunele câștiguri ce încasaii alți confrații întru Domnul de pe la hanurile mănăstirilor
Va clădit mai târdiii 2? Nusciii.
|
din
vechiă
Banul,
Ghiormel
biserica
Lângă
—
16. Hanul Grecii.
— Biserica
secolul XVI şi numită mai târdiii— de ce? nusciii!
biserica.
și
ca
nume
Grecilor, se afla isrăși un han numit cu același
— Vecin cu hanul Grecii se afla hanul mă17. Hanul Zlătarilor,
năstirei Zlătarilor, clădit în secolul XVIII pentru mărirea veniturilor bisericeY, care era metoh închinat patriarhiey din Alessandria Egiptului. Egumenii cară luaii venitul hanului Zlătarilor aii
rămas de pomină pentru rapacitatea lor. Hanul acesta, era la finea,

secolului XVIII reședința favorită a bancherilor bucuresceni, cari
într'6nsul și-aveai birourile.
1) V. A. Urcchiă: Istor. Rom.,
2)
3)
4)
5)
6)
7)

|, pag. 436.

|
Muscel€nu: Calendar Antic, pag. 103.
Bucurescilor.
asupra
Berendeii
D.
lui
studiul
624,
pag.
Î,
Revista Română,
Arhive: Condica No. | a Episcopiei Buzăului, pag. 291.
Vegi cap. Bisericele.
Istoria DIoldo-României, ÎI, pag. 351.
Vedi cap. Bisericele.

56730. — Zstoria Bucurescilor.

62

Constantin-Vodă

Mavrocordat.
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18. Hanul

Sitului lon-cel-Mare.
— In

faţa

bisericei Zlătarilor, pe

locul unde se ridică adi Palatul Casei de Depuneri
.se

afla bise-

rica lui Andrei Vistierul, âncă din: secolul. XVI. Hanul a fost
clădit probabil în secolul XVIII. Intr'6nsul, la 1789, Nicolae-Vodă
Mavrogheni, își instalase musiițiunile de răsbol.
19. Hanui Sitului Spiridon-Vechiii.
— Yotino, printre cele opt hanură cu biserici înăuntrul zidurilor lor, numără și hanul Sftului

Spiridon-Vechiii, despre care alte amănunte nu avem. Fost-a clădit
de familia Florescilor, cară, înainte de Constantin-Vodă Mavrocordat, clădiseră2), pare-se, bisericuţa de lemn a Sftului Spiridon
de peste gârlă? foci uă cestiune pe cari documentele o vor elucida
mal târgiii 2).
20. Hanul Golescului, — In apropiere de Sftul Nicolae-din-Prund,
pe Podul Calicilor, acolo unde s'a ridicat Casa Nirescher, se afla,
hanul Golescului, pe care Fotino + îl așâdă printre cele șâpte mari
hanuri fără biserici. Boierii Golescă ati locuit acolo, lângă biserică,
încă

din

secolul

XVII,

poliei și ale Episcopici

după

cum

relese

din

documentele ]Mitro-

Buzăului.

21. Hanul Stăncescului.
— Tot în Podul Calicilor,

cam pe lângă

prăvăliele și „uă magazii ce se chi6mă tipografliă“ a bisericel
Tuturor Sfinţilor (Antim), se afla la 1764 și hanul Stăncescului,
necunoscut nici unuia din istoricii secolului XVIIIS).
„. Hanul Nicolescului. — Lângă biserica Răzvan se afla hanul
vicolesealt în care se 'ncuibaseră po la 1794 uă mulţime de
Evrei și făcuseră acolo, în han, și laoră în care se "nchinaii. Mahalagiil erai furioși. Evreil se certati cu preotul bisericei Răzvan,
bantrun rând îl și bătură, cela ce sili pe Domn la 9 Ianuariii
1794 să gonâscă icrăși la lavra lor din mahalaua Popescului.
Fuse chiar un incident diplomatie care aduse la faţa locului pe
Sinior Marchelius, cancelarul consulatului kesaro-krăese, căci mulți
Evrei din hanul Nicolescului eraii sudiți nemțesci 0.
23. Hanul Gabrovenilor,— Locuitorii de la Gabrova, cară veniaii
din Bulgaria pentru negoţul de la Bucuresci, aci deseindeaii. Ha-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Istoria Daciei, III, pag. 166.
VedI cap. Bisericele.
Vedi Muscelânu: Calendar Antic (Bucuresci, 1862), pag. 85—86,
Istoria Daciei, IIL, pag. 166.
Academia: Condica No. 5 a Mitropoliei din Bucuresci.
V. A. Urechiă: Istor. Românilor, V, pag. 4l.
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nul acesta, după cum atestă hârtiele de proprietate », se mai numia
Și Bezesten. Era la spatele Curţei Domnesci, în midlocul numer6-

selor și strimtelor ulicire neguțătoresci din Târgul-din-Năuntru.
Este unul din rarile hanuri vechi cară "și mai păstreză vechiul
stii nume. De altmintreli, și strada pe aci se numesce și adi a
Gabrovenilor. Fotino îl claseză printre cele șâpte mari hanu:i fără

biserici?) [E unul

din hanurile

d6r era totdâuna reconstruit,

cari ardeaii

mai

lesne

și mal des,

J.V: SocEcisui
„YVornicul Iordake

Golescu.

_24. Hanul Herişescului, — Dincolo de hanul Nicolesc
ului, spre biserica
Domniței Ancuţa sâii a Vergului, pe uliţa care
ducea la casele

faimosului neguțător de la sfârșitul
1) La d-nii frați Russo şi Ion Russescu,
2) Fotino: Istoria Daciei, II, pag. 166.

secolului XVIII,

proprietari

al otelului

Ştefan Băl-

Gabroveni-Universal.
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tărețu, se afla hanul Herișescului, din care o bună parte mal dăinuesce și astăqi.
25. Hanul Pescarulu—i,La capul despre piâță al Podului Vergului, tradițiunea pune acest han al Pescarului.
26. Hanul lui Papazolu. — Lângă Sftul Gheorghe-Vechii, la finea
secolului XVIII, se mai citâză hanul lui Papazolu, la tăiătura de
adi a Călei Moșilor cu stradele Decebal și Sftu Vineri, pe locul numit până mal deunădi „la Mișu 'n deal“.
27. Hanul lui Cazoti. — In faţa hanului lui Papazolu, era hanul
clădit probabil tot la, finea secolului XVIII de unul din arendaşii
sărei, podurilor, veniturilor bisericesci și cari, ca și Hagi Moscu și
|
alții, făcuseră stări mari.
28. Hanul Roşu. — Clăditu-s'a în secolul XVIII s6i la 'nceputul
al lu nostru pe locurile Curţer-Vechi, dărimată și vândută la mezat
de Constantin-Vodă Hangerlii? Or-cum ar fi, se afla pe strada

Carol la intersecţiunea
Hanul

Roșu

a ars la 1888 până

29. Hanul Verde,
ca şi pentru

acesteia” cu

— Aceeași

hanul Roșu,

vale de hanul Roșu,

Smârdan

și Calea Rahovel.

la pământ”.

întrebare

și pentru

căci și Hanul Verde

hanul

Verde,

era puţin mai de

tot pe strada Carol și zidit tot pe temeliele

|
vechielor clădiri din Curtea-Domnescă.
30. Hanul lui Năstase. — In Lipscani, lângă mica stradă a Zarafilor se află hanul cu Tel. Acesta era, după amintirea bătrânilor,
hanul lui Năstase.
31. Hanul lui Băltăreţu.— Ştefan Băltăreţu, mare neguțător bu-:
curescân 2 la sfârşitul secolului XVIII și la, 'nceputul al lui nostru,

a zidit hanul acesta pe lângă hanul lui Zamfir, în ulița Băcanilor.

— După 1807, când locurile vechei Curți
39. Hanul lui Manuk.
străveDomnescl fuseseră, vândute, când nu mai rămăseseră din
ziduui,
chiele clădivi ale străvechiului Palat de cât Pușcăria, și ceva
pe marginea gârlei, unde este astădi hotelul Dacia, Manuk-Bey,

un Armân

deștept, odiniâră om de: 'ncredere: al lui Mustafa Pașa

Bairactar, şi peste fire de bogat, a clădit hanul numit al lui Manuk, care deveni unul din, hanurile cele mat cunoscute ale Bufost
curescilor din prima jumătate a secolului nostru. Hanul a
clădit după căderea lui Selim III, adică pe la 1808. Manulk-Bey
a cumpărat în Ţera-Românâscă, cu pavalele Bairactarului, case,
1) Marsillac: Guide, pag. 80.
2) Vedi cap. Comerciul bucurescen,
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1) Marsillac: Guide, pag. 80.
2) Vedi cap. Comerciul bucurescen,
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prăvălii, moșii, munți. A trăit mai târdii la Paris, într'un
palat
superb din strada, Verneuil. A speriat Parisul cu bogăţia
și fastul
s6u.

Guvernul

lui Mahmud

II a cerut luf

Napoleon

1 estradarea,

lui Manuk-Bey. Fouchâ, ducele d'Otranto, prefectul
Parisului, la
însciințat despre cererea, Sublimer-Porţi, și Manuk
a, fugit în Rusia.

Faimâsa, cărturărâsă, M-lle Lenormant, îi preves
tise că va. muri
otrăvit. Şi 'ntw'adevăr, în Rusia, Manuk-Bey.
a, fost otrăvit de uă

slugă, credincidsă, ce avea. Era celebru pentru
bogăţiele și pietrele
prețiose ce avea. Fiir să, cari ati trăit în Rusia,
ai dat Țarului
Alexandru I un diamant de uă mărime atât
de mare și cu nesce

ape atât de scânteiătâre, încât, Glice-se,
lumina și n6pteav,
Hanul acestui aventurier bogat a fost
în Bucuresci unul din
hanurile cele mar visitațe. între 1808
și 1860. Curtea, hanului Manuk era

de pomină pentru sgomotul, murdăria
și mulțimea trăSurilor cari se aflaii într'6nsa. Mulţi călăto
ri, cară nu descindeaii la

acest han,

veniaii

totuși să "1 v6dă. din

sinta curtea, precum
Surugii,

șI pălimarele

chirigi), vizitii,

causa pitorescului ce pre-

superpuse

cărăuşii

ale odăilor.

car înhămati

și deshămaii;
slugile hanului carx alergaii strigând
de colo până colo; găinele
cari chîrehiaii pigulind pe mormanele
de băligar; rațele care bălăcăriati măcăind prin băltâcele de
lângă cuhnir .și grajduri; ţiganil și ţigăncele cari, în-l0c să
vorbiâscă, răcniati ca, după obiceiii; serdfele și purceil: cani, erohă
ind Și guiţând, să vîraii pe
sub butei, rădvane, brișci, brașovenece,
chervane Și: căruţe, unde
se întâmplaii încăerări omerice
cu câini celor veniţi de alară, —
tote acestea făceaii să hăue din: di
până 'n n6pte faimosul han al
lui Manuk-Bey.
.Sa
:
Mi
33. Hanul lui Jugă-Urs,— La .spatele
Spitalulur Colțea, la 'mceputul strader Polone, se afla hanul
care purta, acest nume curios,
— provenit, spune legenda, de la
faptul că stăpânul hanului, mer-

gând

la pădure

să

aducă

lemne,

un

urs

i-a mâncat unul din
boi. Atunci, noii Hercule, hangiul
a, prins ursul, l'a 'njugat în
locul boului 'mâneat și și-a adus
lemnele la han. De aci numele
hangiului și al hanului
de Jugă- Urs.
34. Hanul lui Urlă 'n Sus. — De la
Bazaca pre drepta mergând
pe calea Şerban Vodă se afla hanul
lui Urli?n-Sus? Nimeni nu
a putut s& ne spună

legenda

PI

I) Stanilas

Bellanger:

Za

Kcroutza,

lui

UI, pag.

Urlen-Sus.

45—62,

|
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IV
cestea eraii hanurile bucurescene de cari vorbese dooumonte e scriitorii, călătorii și tradițiunea orală, bătrânii din bătrâni.
Fotino, în statistica ce face despre hanurile bucurescene, ne

Dionisie Fotino»,
*

spune că eraii: opt cu biserici, șepte hanuri mari fără biserici și
două-deci şi opt de hanuni mici2. Din cele mică, nu s'a păstrat memoria de cât a puţine: Hanul Dracului, hanul lui Vasilache, ete,,

ete. Altele sunt adi cu desăvârșire uitate.
4

1) Colect. Acad. Rom.
„2) Istoria Daciei, III, pag.

166.
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Mulțimea străinilor cari venlaii la Bucuresci între 1780 și
1800, s6ii, cum die unil Greci călători din vremurile de âtunci,

a străinilor

cari veniaii

„să se alinte în desfătatele sînuri ale Bucu-

rescilor“ făcea ca hanurile de străini primitâre să fiă și să deviă cât mal numerâse. Așa se esplică numărul total de 43 de
hanuri, câte a numărat Fotino la sfârşitul secolului XVIII.
Hangiil eraii puși subt imediata supraveghiare a Apiel în secolul XVIII. Ei aveai uă mulţime de îndatoriri şi atunci ca Și
la 'nceputul secolului XIX, când Rușii înfiinţară la 1807 aşa numitul comită, pentru străinii călători. La 1820, când Mihay-V odă,
desființând comiteal, făcu poliţia, se mal adause Și casa de privighiare,
isă și Astinomia1).
Hangiit câștigaii bine, încât Egumenii mănăstirilor cu hanuri
începură să facă zîmbre, și de acela, pentru a av6 mai multe prăvălil la uliţă în zidurile hanurilor lor, se apucară, pe la 'nceputul

secolului XIX,

restre,

cela,

să spargă în ziduri găuri pentru

ce primejduia,

a face uși și fe-

tăria zidurilor și a caselor ce eraii înă-

untrul Hanului.
|
Egumenii Sftului Ion-cel-Mare și Zlătarilor voia să omâre
trecătorii găurind mereii zidurile hanurilor lor. Domnia, prin comisiuni în care figuraii arhitecți numiţi, „arhitectonul Hartzt, și
maă-mar'-bașa zidarilor, cu boierii din epitropia obștei, opresce la,

1820 cu forța pe Egumeni de a mai dărîma,2)... Atât de mare era
pofta câștigului la aceste „sfinte obrazet!

Hangiil celor-l-alte hanuri câștigat parale. Scădură ânsă, când
apărură pentru prima 6ră la Bucurescr hotelierii, în înţelesul
occidental al cuvântului. Aceștia veniaii dinăuntru cu alte dichisuri.
Cuvântul passager intră în limbă

și rămase

vro

70 de ani.

Cel d'ântâiii hotelier despre care vorbesc călătorii a fost Brenner, care, la 1828 a venit cu Rușii și a deschis hotel la Bucurescr2).
Inaintea lui 6nsă a mar fost la Bucuresei un hotel numit
Iâtel de tEurope,

ţinut după

moda,

evropienesc4).
ă

1) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, vol. XII, pag, 133.

2) V. A. Urechiă: Ibidem, pag. 306—307,
3) Dr. Quitzmann: Reisebriefe, pag. 313: „Herr
Brenner ist ein YViener, der, xîihrend
des Krieges von 1828 und 1829, unter den Russen
Dienste genommen hatte, und sich spiiter
in Bucarest etablirte. Sein Gasthof ist jedem Fremden,
besonders aber den Deutschen, zu
empfehlen, *

4) Travels to and from
land,

2 vol., Londra,

1830;

Constantinople în 1824 and 1828, by Capt.
vol. I, pag.

Charles Colville. Frank-

82.
.
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1)

vut-am nol arhitectură? Avut-am pictură,
sculptură, musică şi arte decorative? Fost-aii
în ţările române și, cu atât mar mult, în

capitalele ţărilor, uă viță artistică, atât cât arta

SĂ gg era cu putinţă în cele patru secole de mai "nainte
Sa ale istorier n6stre?
Nu voiii răspunde nici da, nici Va, ci mă
voiii mărgini a înșira aci probele. cu ajutorul
cărora

oră-cine va put

„Şi mal

întâi,

din

să dee un răspuus întrebărilor

secolii XII și XIII,

de mal sus.

documentele italiane

și latine aretă Dunărea brăzdată, de la gurile er și până aprâpe
de Porţile-de-Fer până la, Nedeia-Cetate 3), de corăbiele Genovesilor,
Veneţianilor și Pisanilor4. La Brăila veniaii corăbil până și de la

Barcellona5).

|

-

1) Acestă pod6bă este din Penticostarul slavonese, tipărit la Târgovişte în anul 16149. —
Vedi

Bibliografia d-lor Bianu şi Hodoș, pag. 171.
2) Acâstă înfloritură este dintr'un act din 10 Maiii 1687, M-tirea Radu-Vodi, pach. 9, act, 44.
3) Hasdeiă: Ftymologicun Magnum Romaniae, tom. IV, Introducerea (Bucuresci, 1898),

pag. CIXIX.

„i

4) Ilistoire du Commerce dans le Levant au moyeu dge de Ieyd, trad. de Furey-Renaud
(Leipzig, 1885), pag. 523 şi urm. Cf. Heyd: Le Colonie Commerciali degli Italiani în Oriente
în
medio Ivo (Venezia, 1866). Vol. ], pag. 183, vol. 11, pag. 22—93,
!
5) Hasdeti: I6u-Vodă, pag. 101.—Cf. Hans Schiltbergers Peisebuch (Tiibingen, 1833),
pag. 52: „Und ein Stadt die ist genanadt Uebereyl, und die leyttauft der 'Thonau, und do
haben
die Kocken und die galein ir niderlegung, die chauffmanschafft pringen auss der haidenschafit“.
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Giurgiul și Calafatul erai deposite de mărfuri genovese. Relaţiunile Românilor din Muntenia cu aceste civilisate cetăţi comerciale şi artistice continuă și 'n secolele următâre, al XIV-lea
si al XV-lea; scrisorile Papilor și documentele Ragusei sunt de

faţă, pentru a ne spune. că nu

unul, ci sute de articole de artă

venețiană

și genovesă, veniaii în fiăcare an

ragusană,

mereantilă,

în ţările nâstre”).
Inv&ţatu-ne-au aceste popâre ceva în arta arhitecturer? Luat-am

de la ele, sâi avut-am nor din vechime sciința de-a clădi?
cela-ce

_Nusciă;

sciii e că, din secolul XIII,

d-lui

Hasdeii2).

In secolul

XIV

apare

castelul

de la Argeș,

de mărețul

al Munteniei,

zidit de marele întemeiător

castelul de

documentele ungare

la Lotru, acel Lothorvar 'de care ne vorbesc
ale

avem

Bassarabă 3); tot un Bassarab, un Negru-Vodă,

Alexandru.

anină ca un mândru

cuib de vultur, pe stâncile Făgărașului, castelul lui Negru-Vodă,
cetățuiă inexpugnabilă pe cari călătorii o admiră și astă; în
secolul AV, Jehan de Wawrin, seigneur da Porestel, care vine cu armate

francese

pe

și veneţiane

Dunăre,

ne

vorbesce

în ale sâle

Cronicques d'Iimgleterre de zidurile, de turnurile, porţile și tunurile
castelului de la Giurgiii, făcut de Mircea-Vodă, după cum Vlad
Dracul, fiul lui Mircea, spunea cu gura lui Francesului Burgund5).
Cu vro câţi-va ani mai târdiă, eronicele nâstre şi cele ungare
vorbesc de cetatea Bucurescilor, de palatul lui Radu-cel-Frumos$),
și tot din secolul XV sunt tote acele cetăţuici și tărimi, armate
cu baliste anglicesci, — propugnacula et fortalitia, — de cari vorbesce

Șincal7), și pe cari Domnii Țării sâii Boieril Bassarabi, stăpânitori
de întinse 'teritorie, le ridica la locuri strategice pentru a se
opune incursiunilor și invasiunilor Ungurilor, Saşilor și, mar
târqiii, Tureilor și altor lifte păgâne şi barbare.
Să se sciă și să se repete fără saţiii, pentru ca 'n mintea tuturor
să pătrundă, că Domnii Români din secolul XV aii avut arhitecţi

1) Heyd: Cele două opere mai sus citate.
2) Hasdei: Etymologicun Magnnu Romaniae,

3) Hasdeă: Ibidem.
4) Tes.- de 2lon. Ist, 1, Discursul

97

5 Jehan de
7—139,

Wawrin:

tom.

IV, introducere.

d-lui I6n Puşcariu la Asociaţiunea

Anchiennes

Cronicques d' Engleterre,
DN

6) Vedi cap. Curtea Domnescă, unde sunt citați cronicarii
moldoveni. Cf. cap. intitulat: Bucurescii pene la 1500.

7) Șincai:

Cronica, sub anno

1476.

tom. II,
munteni,

Transilvană, în 1362,

(Paris, 1859),
Șincai

şi

pag.

cronicarii

5OL

specialişti în arta de a întări cetăţile. Citez pe arhitectul Teodor

al lux Ştefan-cel-Mare, arhitect care la 1475 întări Cetatea-Albă»).
Castele, cetăţi, cetăţuici, tărimi, cu ziduni, cu turnuri, de sigur
“cu bolți și cu arcade, — tâte acestea spun Gre că esista, sâii că
nu esista arhitectura, adică sciința de a clădi în țările române
până la 1500, când izvârele devin mai numer6se?
Dâr unde mal sunt acum? întreba-veţi.
Răspund şi eii întrebându-vă: unde sunt măcar ruinele palatelor celor mari ale: Romei lui Constantin ? unde mândrețele bizantine ale Constantinopolei?
Timpul şi nemilâsele lui urgii aii șters aprope tot, chiar și 'n
crelerii munţilor, der-mi-te pe colinele Bucurescilor și "n șesurile
Dunărel. S'aii dus pretrele de cetate, bolovanil ciclopeiani, stanele
cioplite, potrivite și scrise de meșteri necunoscuţi. Le-aii stat pote
ruinele până acuma 100 și 200 de ani, când poetul poporan, trecând pe lângă dărîmăturile străvechi ale cetăților și palatelor bassarăbesci și uitându-se la ele cu jale, dicea în admirabile versuri:
„Pi6tră mare

stă trântită,

De ciocane ispitită,
De vremuri părăginită
Şi cu slove rîchîită 2).

Alături de cetăţi sâii chiar în cetăţi se ridicaii, de piâtră mai
des de cât de lemn și de cărămidă, bisericele a căror esistență o
probâză documentele şi de ale căror stil și mod de construcţiune
se ocupă aq, pe unde a rămas unele, axhitecţii iubitori de r&|
măşiţele trecutului.
Eu citez lângă Bucuresci biserica Snagovului, atât de bogată
încă de la moeputul secolului XV şi o citez după documente
sigure 3); și mal citez, der după tradițiunea orală, în Bucuresci,
biserica Coconilor zidită, dice-se, în pădurile măreţe ale Bucurescilor din secolul XIV de fraţii lui Mireea-Vodă.
Dâcă, pentru secolul AVI se vorbesce mult, — căci mal sunt
“și astădI unele în picidre, — despre culele și casele fortificate din
judeţele carpatine ale Gorjului și ale Vâleey 4, în Bucuresci, de
1) Hasdeu: Arhiva Istorică a României, Î, 178. —Sub privighiarea pârcălabului, un noă
turn şi un noă zid sunt adause pe lângă cele deja esistente,
2) Teodorescu G. Dem.: Poesii populare, pag. 555.
3) Academia: Condica M-tivei Snagovului, diferite documente.
4) Colecţiunea de fotografii a d-lui Gr. N. Manu: Culele Gorjului și alo Vâlcei.

502

la 1500 și. pânăla 1600, un

arhitect cu iubire de istoria naţională,

cercetând documentele, va da peste casele cu lespezi-ale Herăscilor
încă de la 1520
și peste casele Volovănite ale boierilor bucuresceni
tot din secolul XVI?) Dintr'aceste „case bolovănite“, una e mar

istorică și mal însemnată: e casa cea mare a Vistierului Dan
din Stelea, — commode domus, qlice Wâlther3), — casă pe care Mihar
trebui s'o bată din patru părți cu tunuri pentru a seste dintr'ânsa
pe Turcii Emirului, veniți s&-I.Yea capul.
Cine nu ar dori să sciă cum eraii construite aceste case cu
lespezi

și aceste

case bolovănite,

în care,

închiși, de câte ori tru-

fașii Bassarabi boieri nu înfrunta poruncile și mânia Domnilor ?

Palatul, adică Curtea Domnescă în secolul XVI era uă mare
clădire, înconjurată cu puternice ziduri, având turnuri de apărare"

lângă Dâmboviţa, aqi la Palatul de Justiţiă, turnuri la Est spre
Bărăţiă și porți de cetate, numite una Pârta-de-Sus și alta Portade-Jos

a Curţei

Domnesci%.

Inăuntrul

curțer

două

biserici,

may

la vale Pușcăria Domnâscă, în față peste Dâmboviţă, Ciutăria,
Domnâscă, întindându-se pe malul gâvlei spre Sud, ir spre Nord
Livedea Domnâscă. Ciutele şi cerbir pentru vânătâre se. aflati la
Ciutăriă împreună cu șoimii cer învăţaţi, ir pe Livede păsceaii
minunaţii cal de Misir și de Bugiaks).
_
|
Bisericele se 'mulţese și, pe lângă ele, în diferite puncte ale
orașului, cruci mari, făcute din lespezi de piâtră, împodobiaii cele
mal multe din drumurile Bucurescilor. Crucea Dâmnel Mircă6ră,
adică a trufașer IKiajna-Dâmna, a rămas de pomină în memoria
Bucurescenilor până în 'secolul trecut%).
Penă la Mihali și Sinan-Pașa, care este unul din fortificatorii

de

s6mă ai Bucurescilor,

pe

colina,

numită

adi a lui Radu-Vodă,

ier pe atunci a bisericei Sfter Troiţe, se ridica palatul clădit în
prima lui domniă de Mihnea-Vodă, fiul lui Alexandru-Vodă și
nepot lui Mircea-Vodă Ciobanul.
|
Aceste palate domnesci, casele cu lespeză și casele bolovănite
„ale boierilor eraii, ne spune poetul poporan:
1) Inseripţiunea de la Sfta-Vineri-Herâsca
2) Mag. Istoric, vol. IL, pag. 150.

din Bucuresei.

3) Zesaur de Alon. Istor. (Bucuresei, 1862), I. Walther: Res Gestae
Dhchaelis, pag. 18.

4) Vedqi cap.
5) Vedi cap.

despre

Curtea Domn&scă.,
Istoria Militară a Bucureseilor

şi Teodorescu

Şormit cex învețaţi şi aespre Ciute.
6) Vedi cap. Patriarhă, AMitropoliţi, ete. etc., la
Bucuresci,

G.

Dem.:

Poesil

populare,
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Cu uşile ferecate,
Cu

ferestrele

'nzăuate,

Cu lanţuri de fier legate»).

Unul

Şi totuși, vijeliele
putul

secolului XVII,

din portretele lui Mihai-Vitezul”),

de Ia, finele secolului

XVI și de la 'nce-

adică cotropirea, și potopirea

1) Teodorescu G. Dem.: Poesii populare, pag. 18.
2) Colecţiunea Academiei Române. .

Bucurescilor
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de oștile lui Sinan,

dovenilor

apoi de ale lui Potocki,

Simeon-Movilă, și "n

lui

fine

de Unguri!

cari

fură

lui

mai

cei

Bâtory

Gâbor,

cumpliți,

făcură

pe urmă

de ale Mol-

orașul-capitală să ajungă uă adevărată
ori imadă de ruine”),
Arhitectul-istoric va aștepta domnia, lui Matei Bassarab pentru a, se
plimba din noii prin Bucurescii reclă-

diți de Radu-Vodă

dru

Coconul . și de

Mihnea,
bunul

de Alexanbătrân

Agă

din Brâncoveni, de milosul și milostivul
Matei Bassarab. Acum, după 1640, va, avâ

ce să admire, mai cu s6mă în mărâța, bi-

serică a lu Radu- Vodă,

clădită bogat pe

colina unde fusese odinidră biserica Sftex
Troiţe a lui Mihnea-Vodă, tatăl săti, şi a lui

Alexandru- Vodă moșul săi. Ridicată spre

slava Domnului,

cu gând

ca să fiă Mitro-

poliă Ţării, biserica lui Radu-Vodă lasă
„departe cu bogăţiele er podbele tuturor

celor-l-alte

biserici

admira, întw'ânsa
„mură,

nesce

ale Bucureseilor.

nesce

colonete

colâne

Va

de mar-

și nesce împodobiri

axhitectonice cară, pe călători dint'acele
timpuri, îl făceaii s& esclame de bucuriă
că i-a învrednicit Dumnedeti să vedă ase-

menea, minuni2).

May

târdiă vor

fi încă

de admirat biserica lut Constantin-Vodă
Șerban și ale ex 12 mari columne. Călătorii, cară aii vădut- -o la tîrnosire, ne vor-

bese

cu laude de viitârea,]Mitropoliă

a Ţării, de acoperișul el care

e numar

de plumb și atârnă 40000 de oca, de
tăria temelielor, de mărimea, clădiret,

de galeriele fârte spaţi6se

cari o

în-

Hurez, Col6na sălei din faţa, bisericel
celei mari 3).

1) Vedi cap. Bucurescit de la 1600—170
0,
2) Paul din Aleppo: The Travels of Macarius,
Patriarch of Antioch .. . în arabic, translated
by FT. C. Balfour (London 1836), pag.
375.
3) Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.
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conjuraii pe din afară și de frumuseţea privire ce se întindea liberă
peste tot orașul din înălțimea co„linei mitropolitane ».
De la aceste două frumâse şi
mari biserică, arhitectul se va reîntrece la Curtea Domnâscă, reparată de Matei Bassarabă și 'mpodobită cun turn f6rte înalt și forte
gant.
Alături, spre Est, este locul unde

Catolicir și-aii clădit

biserica lor. Aci

se afla și uă grădină, cea d'ântâiii care
fu desinată după principiele scâlei italiane în Bucurescii secolului XVII, întocmai după cum în grădină Dudescului,
în secolul XVIII, lady Craven va admira primul pare engles din Yerarliomân6scă 2).
R&sbâiele aii încetat, Turcii nu cuteză st se mai răpedă de la Giurgiu
spre Bucuresci. Deci, Românii, folosindu-se de acâstă binefăcătâre linisce, datorită înțelepciunei și puterei lui Matei

Bassarab,

clădesc, împodobese și îmbo-

găţese pământul
puterile s6le. Nu atât în
în judeţele Ilfov,
boierii, șl-anume

Golescik,

orași, cât în afară,
Vlaşea Și Argeșul,
Năsturelir-Herăsci,

Cantacuzinescil -și

stantin-Vodă
Dobreni,

țărei, fiăcare după

la

Con-

Şerban

ati palate la,

Comana,

la Coiani, la

Herăsci şi la, satul Golesci de lângă
Pitesci, — palate mari,

cu

biserici,

Mănăstirea Văcăresci: Colână de la
- pridvorul Paraclisului3),

1) Paul din Aleppo: Zracels, etc., pag. 403—4014.
2) Călătorul Baksici, în studiul mei: România în secolul XVII și Milady Craven: Voyage
en Crimee et & Constantinople, trad. par Guedon de la Berchtre,
— Paris 1789). Cf. Din Istoria
Panarioţilor, de G. I. Ionnescu-Gion (Bucuresci, 1831) pag. 200—218.

3) Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.
56730.— Zstpria Bucurescilor.
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cu grădini, cu

mori,

cari, tâte,

ne

artă gradul

de desvoltare

al

arhitectuvei în vremurile acelea.5.
La Hertsci e numa! marmură; ferestrele aii nesce tocuri de
lemn sculptat de tâtă frumuseţea. Până și tainițele, adică ascungdătorile, sunt făcute cu mare și neas&muit mesteșug, — mesteșug totuşi, adăugem noi, nu atât de mare ca acela cu care eraii făcute
trapele de la mănăstirea Snagovului, pâte de Vlad Dracul după.
modelul trapelor vădute de el la cetatea imperială a Niirnbergului,
unde fusese să vedă pe Imp&ratul Sigismund, la 148312).
Revenim.
Un alt palat este cel de la Coiani al marelui Postelnic Constantin Cantacuzino, palat care semănă cu un palat de la
stantinopole; are turnuri cu un fel de observatorii; bucăţi
de porfiră și de marmură colorată l'împodobese.

Conmari

La Dobreni, la Constantin Șerban Bassarab, i6răşi palat mare:
zidurile i sunt

impodobite

cu

picturi

bătălii, — notați, mă rog, că suntem
vite acolo

portretele

grădină frumos
lacului,

strămoşilor

desemnată,

un kiosk

represintă

scene

în 1650;— mar sunt

ser,

case

multe,

săli

de

zugră-

mari,

uă

un lac bine întreţinut și, în midlocul

de t6tă frumuseţea,

până

un pod fârte artistic.
|
La Comana, âncă dela, moeputul
Radu Şerban Bassarab,
urmaşul lui Mihai

cart

la care

se „ajunge

pe

secolului XVII (1601-— 1611),

V it.

zul, “ridicase un palat
care era uă adevărată
celățuiă. Ziduri de apărare l'înconjuraii de t6te !

părțile.

Inconjurul

era

pătrat; la colțuri, turnură

mark de observaţiune ȘI
de apărare; înăuntru, arcade și galerii. De t6te
părțile, palatul și mănăstirea

care

semă&nă

cu

Mănăstirea Mamul3).

Sita Troiță de la Moscova, sunt înconjurate cu apă adâncă și potmo1) Tâte

amănuntele

cari urmâză

sunt

luate

din

călătoria.lui

citată.

2) A.D. Xenopol: Istoria Românilor,
3) Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.

tom.

II,

Urmașii

Paul

din Aleppo

lui Aircea- cel- Betrân.

mai
.

sus
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l6să. Am ajuns acolo, qlice Paul din Aleppo, cu luntrea, și, continuând cu esageraţiunea lui de Oriental, diaconul patriarhulux
Macarie, adauge:
„Chiar dâcă ar veni Sultanul cu t6tă armata lui, și tot n'ar
„put6 intra în curte, atâta este de bine păzită. .
La luniii 1746, Mitropolitul Neofit visiteză acâstă mănăstire
și ne spune, ca și Paul din Aleppo, că este în formă pătrată,.

având în fiă-care unghiii câte uă citadelă, iâr zidurile sunt îndoite
și, înalte de 7!/2 stânjeni; are și. foișâre de piâtră săpată, și porțile er sunt de fer. T6tă zidirea este făcută din pietre croplite și
cărămidi și pare a fi un castel inexpugnabil».
|
La casele boierilor Golesci, tot atât de manu ca și cele din
Ilfov și Vlașca, sunt pe ziduri tunuri, pe cari Paul din Aleppo
le-a vădut cu proprii săi ochi.
Etă cum un arhitect ar av6 multe de spus despre clădirile
românescă, tocmai la jumătatea secolului XVII, — clădiri înaintea,
cărora esclamă de admiraţiune Paul din Aleppo şi pe cari poetul
poporan le cânta în versurile sele cu vorbele:
Sus în Pârta lui Crăciun,
"Mi sunt case mari și 'nalte,

Mari şi "alto, zugrăvite,
Prin lăuntru poleite 2). -

Să ne reîntoreem la Bucurescă, unde casele de pictră, cum spun
unele documente ale. secolului XVII și casele domnesci ne atrag
pentru a doua jumătate a secolului AVII, 1650—1700. Ducu-Vodă
inginer și arhitect, Şerban-Vodă Cantacuzino, Constantin-Vodă
Brânecovânu fac din Curtea Domnâscă, pe care o. mai reparase
Matei Bassarab, uă colosală clădire care se 'ntindea cu zidurile
şi: dependinţele că între următârele strade de adi, șr-anume: strada

Carol până în Dâmboviţă,

căcl. zidurile

Domnesci daii la 1640 în gpârlă, după
sici; la Sud-Est până la capul Căler
Şerban-Vodă; la Est până la Bărăţiă,
Covaci, la Nord și la Nord-Est până în
1) Biserica Ortodoxă Română (Buc. 1875), pag.
pul Ghenadie Enăcânu, po atunci protosinghel.
2) Teodorescu G. Dom.: Poesii populare.

înconjurătâre

ale Curţei

cum a vădut călătorul BakMoșilor și 'mceputul Caler
la Nord-Est până la strada
strada Smârdan. In punctul

s24, Traducţiunea

este făcută de Episco-
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unde

strada

Smârdan

se

taiă

cu

strada

Carol

se

afla Porta-

de-Sus. Aci, la, 1677, era turnul cel mare al Curţer unde păziai
Nemţii, -unde era, Yerbăria și tot aci, jos, erati beciurile unde, de
atâtea “oră, în. timpul luptelor între Ghiculescă și Cantacuzinesci,
boierii, partisani al unora, s6ii al altora, mâneaii la tălpi și la spinare până când vedeai stele vergi».
o
Şi pentru că veni vorba, de stele, să notăin după Cronicarii
noştri că unul din sal6nele cele mâl frumâse și mal mari ale
Curţei, era așa

numita

Spătăria cu stelele, probabil

după - tavanul

care nu era de grindi, ci vopsit albastru cu stele..Pe lângă, Spă-

tăria cu stelele, sal6nele istorice ale vechei Curți domnesci mal eraii:
unul

numit

Spătăria mică, altul Spătăria nouă,

altul Divanul cel mare,

altul Divanul cel mic, altul Spătăria mare. Jos, la pământ, căci salânele
de cari

vorbirăm

erai

la

catul

ântâiii, jos,

era vistieria. Apoi

veniăii pimniţele și sub dânsele acele suterane cari comunicatii
printr'un fel de medievale couloirs; care duceaii spre Dâmboviţa,
s6ii aiurea, — canale și couloirs de felul cărora am vădut şi noy,
lângă biserica Sftului Nicolae din Lipscani, atunci când, dărîmânduse casele cele vechi ca să se facă palatul Naţionale, s'a găsit subt
pimniță și uă altă pimniţă care într'uă parte avea un coauloir afund
și acesta mergea,
Dâmboviţă.
|
Nusciii unde

trecând

pe

sub

strada Lipscani,

era, Baia Domnescă,

dâcă nu

cumva

la

vale,

spre

ea era acolo

unde se afla, astăgi Hotelul Victoria Caracași, şi pe care loc se află
până la 1880 uă admirabilă baiă tureescă, sprijinită pe col6ne
de

marmoră

și admirată

mult

de călătorii

cari ati: colindat

pe la,

Bucuresci între 1800 și 188302).
„. Orl-unde ar fi fost, scim că "n timpul Brâncovânului, Baia
Domnâscă; era de marmoră. Se aducea pentru dânsa multe lucrură
tocmai din Constantinopole; iâr țuridele. sunt puse cu un mesteșug și mal mare de cât la baia de la Filipescii din Prahova a
marelul Postelnic Constantin Cantacuzino, -baiă pe. care tot Paul
din Aleppo. nr-o descrie cu admiraţiune3).
„Duca-Vodă
reparase
Curtea Domnâscă ; Constantin” Vodă
1) Vedi izvârele citate la cap. Curtea Domndscă.
2) Bellanger, Lagarde, Recordon, Quitzmann şi alți călători citați întracestă lucrare.
3) Paul din Aleppo, în traducțiunea din Arhiva Istorică a d-lui Hasdei ; iâr pentru

Baia Domnâscă

adus marmoră
noscă.

şi Semile Brâncovenesc,

citate în diferite

alte capitole ale acestei lucrări. — S'a

de la Țarigrad în val6re de taleri 600 şi ai lucrat trei Armeni la Baia Dom-

Rev. Istor. a Arhivelor României : Semuile Brâncovenesci,

pag.

88.

509

SSE
ma NI
:
N
a
Sg |
aaa bete e
e,
Nora
A
SE 0

ză
em

Sa

.

1

:

Ia
Se
ri
IS.
$

Sa

(o
„

>

Ra
pa

SS
”

5

E

:
Ă
ho

.

ma
N

-

ot

:

=

a

PE

IA A)

n Tea ae

î.

SIE

a
TE

Pi:

a.

i
Ioa

i

,
th

Air
Du

"%

q
.
ut
LA

a

.

i)

a:

SE

Nea)

et

|

=
4

SNA

az)

Ag

aaa

Pi

4

7

e

PSL

Di Lea

E

7
d

-

ÎN
m
sa!

domnesci

AI

Scara şi pridvorul casei

sn!

raiă

Hurez:

din faţa bisericel:).

1) Colecţiuneu d-lui Gr. N. Manu.
— Iucrătura este 'n piâtră. Sus, la pridvor, fiă-care colână este ait-fel făcută. Totul reamintesce mănăstirile Italiei, şi *n deosebi ale Toscanei.
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Brâncovânu o măresce. El zidesce la, 1690, — notaţi bine: el zidesce
în curtea Palatului Domnesc uă clădire numită Cusele despre
Domna, pe stâlpi de piatră cu trei cafasuri. Tot el, Brâncovânu, pune,

probabil,

cel d'ântâiii

Palatului

și, în curtea Palatului,

italian lângă un
se odihnescă

cesnic, adică

câsornie la Turnul

spre strada Covaci, fuce un pare

kiosk, unde Domnul

în midlocul

mirosului

erădinarul frances Geraud

cel mare al

se

ducea

florilor»,

după

pe

prând

să

cari le îngrijia

și orădinarul numit Ion Frâncul2).

Acum, între 1690 și 1698, găsesc și primul nume de arhiteetconstructor de meseriă, — căcel arhitecţi diletanți aii fost și Nâgoe

Bassarab,
tinopole,

care a zidit după planurile lui uă moscheiă la Constanşi la Muntele Athos, la lavra Sftului Athanasie,

a 'mvelit

biserica cu un fel de plăci de argint caz! aii rămas legendare); și
Petru Rareși, cel mal învățat Român al secolului XVI cum îl numesc
Karamzin și d. Hasdeii, și Duca-Vodă, Domnul Munteniel. Arhitectul de meseriă pe care nil dai Cronicarii străini, și anume
Dapontes, este numit; Veseleil4). EL a dires clădirea bisericel sfântului Gheorghe-Noii, sfârșită de Brâncovânu, și a clădit Palatul
Patriarcal, care se afla cam unde vine astă strada Pătrașcu-

Vodă în stânga Bisericei sftul Gheorghe-Noii.

Tot el, pâte, a clădit cele dou case ale Coconilor lui Brâncovânu, palatele de la Mogoș6ia și de la Potlogi tot ale Brâncovânului, şi casele Dudescilor mai târdiu renumite pentru mărimea
ŞI bogtăţiele lor.
Alt arhitect sii tot acesta, cu vro 18 ani may "nainte, clădit-a
Hanul lui .Şerban-Vodă5)? Nusciii, dâr sciii că acest han este una
din marile clădiri -bucurescene ale secolului XVII. Are uă pimniță colosală, de care documentele vorbesc cu mirare; are ziduri
de cetate, porți ferecate și pe dinăuntru arcade. cari reamintesc
pe "acelea, ale mănăstirilor din Italia. Tot pătratul de loc, coprins
astă-di între Calea Victoriei, Lipscani, Smărdan și Strada Dâmnuei,

era al Hanului, care și el era proprietatea, miăniăstirei Ootvocenilor,
zidită de Şerban- Vodă Cantacuzino.
1) Del Chiaro: Le moderne Rivoluzinni dela

2) Semile Brâncovenescl,

Valachia (Venezia,

1718), pag. 12.
.

3) Biserica Ortodoxă Română, anul 1886—1887, pag.
187.
4) Dapontes: Les Ephemerides Daces, trad. Legrand (Paris, 1881) şi
Legrand: Recueil des

documents grecs, (Paris,

1895), pag.

75.

Arhive: Cartânele M-tirer Cotrocenilor, cu numerâsele
Șorbaz: -5) Vodă.
acte de
e
erban-Vo

cumpărătură
|

ale

lui

Brâncovânu face Hanul săii Constantin-Vodă pe locul Bălăcenilor unde se 'nalță adi Palatul Poștelor, și'l face toi atât de întărit ca și Şerban- Vodă pe al săi).
:
S& nu uităm Palatul zidit de Şerban- Vodă pe locul unde
este astă-di Legaţiunea împerială a Rusiei şi Palatul Beizadelelor
s6le, palat ale căror ziduri le păstrâză adi încă clădirea cea ve-

chiă a d-lui Ștefan Grecenu, în faţa hotelului de Bulevard.
Intwalte părți din Istoria Bucurescilor am vorbit despre canale,
şipote, cruci, drumuri şi despre alte
probe ale: activităţei arhitectonice
Aa
“ bucurescene din secolul XVII.
In secolul XVIII, cu Fanarioţii,
lucrurile daii îndărăt; rodul cercetărilor n6stre nu este bogat. Până
la 1714 să mal semnalăm clădirea
Bisericei lui Antim Mitropolitul,
care biserică face la nol epocă în
arhitectura religi6să de la finea secolului AVII, aport clădirea Turnului
Colţey,. a spitalului Colţei, a repaărel bisericel lul Colțea Clucerul,
tâte acestea din urmă de învățatul
Spătar Mihar-Cantacuzino?.
Turnul Colţei, îndată după a
lui clădire, părea atât de frumos, încât un Grec, forte deștept și mult
umblat, dicea înt'una din scrierile.
sâle: sunt vrednice de vădut Colțea
|
din Bucuresci, San-Marco din Veneţia, Pecersea din Kiev şi clopotul
Hurez: Pridvorul Casei Domnescl+).
din Petersburg:3).
Incep nenorocirile: Turcii, Ruşii, Nemţii, cutremure și focuris) schimbă și preschimbă faţa Bucureseilor. Fanarioţii nu mai
repară Curtea Domnâscă. Bătrâ ână, slăbită, bătută d'atâtea și atâtea
r&scâle ale vremurilor, Curtea Domnâscă, zidită'odini6ră de Radu1)
2)
3)
4)
5)

Vedi documentele citate în cap. Ilanurile Bucurescilor.
Vedi cap. Bisericele: Colțea și Antimul.
Biserica ortodoză Română (Bucuresci) XIV, anul 1890-91, pag. 364.
Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.
Vedi partea specială a acestor focuri şi cutremure în cap. Mahalalele bucurescene,
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cel-F'rumos, se crap d€ „se
ţ ine p &nă după pacea de
DY

2
apl 6că, începe s ă se dă&rime s Il, totusi )
la Cuciul «-Cainarg i care 'ncepe să se
?

tracteze într'ânsa.

if

Colțea: Intrarea
în biserică. — Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.

Se va clădi,

— prost,

crede

Sulzer „—

un palat

domnesc

î

Delul-Spirei > focul îl va, arde peste ce 4 t-va ank . Domnia nu'și va
mai face palat, ci va umbla pri b 6gi, câ nd pr in casele Brâ anNGOVe?

2

*

2
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nului, când prin casele mănăstirer Cotrocenilor, ale măniăstirer
Sftului Sava, și se va opri în casele lux Grigore-Vodă Ghica,
odată cu secolul, pentru a se hotări în fine în casele lui Dinicu
Golescu, unde se află şi astă-di»).
Sfârșese cu arhitectura. până la 1800 pomenind de casele lui
Ienăchiță Văcărescu (adi Casa Prager), atât de istorice prin faptele proprietarului
lor, și mal semnalez aparițiunea la Bucuresci
a arhitecţilor Giulini, profesorul luY Buvelly, și a lui Hartler, cau
încep clădirea de mari case boieresci toemal la "nceputul secolului nostru.
e
e
Astfel se pote urmări cu puţinele izvâre, cari mi-ai fost la,
îndemână până adi, istoria activităţer arhitectonice în capitala Bucuresci, de când Cronicarul Românesc vorbesce de Curtea lui |
Radu-cel-Frumos la 14783 și până la 1799, când Hangerliii-Vodă
pune la mezat ultimele locuri pe cari se mal aflaii âncă istoricele
dărîmături și ruine dintracestă vechiăși glori6să Curte Dom-

nâscă a Ţărir-homânesci.

Ă

|

|

|

II
i-acum, să vedem dâcă vom fi may mult s6ă
mal puțin fericiţi cu pictura și cele-l'alte frum6se arte.
Mai fericiţi!
|

Pote

că, cineva, audind aceste cuvinte: „pic-

tură în Ţările Române în secolele anteridre lui
1600* — va schița un surîs de necredință, ameste-

cat și cu ceva comiserațiune.

a

La, acest surîs atât de vorbitor, voii răspunde și ei cu ceva
și mal vorbitor, șă-anume că, și afirm lucrul, că la 1573, adică

acum

325 de any, la Bucuresei,

în vechia

Curte

Domnâscă,

se

vorba în palatul lui Alexandru- Vodă, fiul lui Mircea, Ciobanul, se
vorbia de al doilea nemuritor maestru al şe6lei veneţiane, de Paolo

Calliari, dis şi 12 Veronese, cu același admiraţiune, cu același iubire

pach.

1) Vedi: cap. Curtea Domniscă şi autorii citați acolo.
2) Acesta înfloritură esto dintrun act din 10 Mai 1087. — Arhive: Mănăstirea, Radu-Vodă,
9, act. să.
_

56730. — Istoria Bucurescilor,

0ă
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cu care se vorbia și m splendida Veneţiă, în palatele de marmoră ale familielor Dandolo, și. Foscari, și Barbaro, și Vendramin.
Faptul e fapt! Scrisorile ŞI documentele timpulu îl coroboră,
astfel în cât până și Toma Necredinciosul ar trebui să plece capul
şi să recunâscă pe deplin că Maridra Vallarga, sora Ecaterinei-

Dâmna,

soţiă a lui Alexandru- Vodă, Maridra Vallarga, care se afla

la mănăstirea San-Maffio, la Murano, lângă Veneţia, a dat
Paolo Calliari uă sumă de baniI pentru facerea de portrete».

Unde's portretele făcute de 11 Veronese și cară se aflaii

lui

după

1513 în Palatul Domnese din Bucuresei? Unde's cap-d'operile
sc6lei venețiane, cari ar face fală Museului nostru de astădi și

cari ar arăta neeredinoioşilor cu strălucite probe cât de cultivate
aii fost frumosele arte în trecutul țărilor române ?
S'aii dus și ele unde s'aii dus și nesfârșitele bogății de aur,
de argint și de pietre preți6se,

cari împodobiaii

boierilor și fruntașilor neguţiători români
Să fiă Gnsă

în secolul

6re unie

XVI?

pictură română

Nu

ne

între

exemplul

mai

1500

acesta

casele Domnilor,

ai secolelor trecute.
de: pictură în: România

dai documentele

și alte probe de

şi 1600?

Ne mal dai, și ne mal daii nu puţine. Nusciit ce represintaii
portretele

lui Paolo Veronese, de cară ne asigură, Mari6ra, Vallarga

în scrisorile el către Ecaterina- Dâmna la 1578, d& scim că la
1514, când Martin Strikowski, călătorul polon, vine în Bucuresci,
la Curtea lui Alexandru II, bărbatul Ecaterinei-Dâmna, el vede
și ne spune că, în odaia de lucru a Domnului, se află portretul

lui

Ştefan- cel-Mare „ incomparabilul

Domn

al Moldove.

Portretul

e n picidre cu corâna regală pe cap și cu un mare toi6g în
mână2).
Surorile lui Alexandru, spun al autori, adică fetele KiajnelDâmna, când fură să se mărite, își trămiseră portretele la Constantinopolea) Istoria nu spune dâcă Kiajna-Dâmna, trufaşa, Caterină dei Medici a Ţărer-Românesci,
vrunuia din marii pictori al Italiei.

Alți autori

antistul

în

Domn

compania

ne

vorbesc

român

care,

lui Henric

comandase

aceste portrete

de portretul lui Petru Cercel,
Frances

II de

la Blois

mult

și la Chenonceaus,

Valois, Italian la Veneţia,

unde

1) N. Iorga: Contribuţiuni la Istoria Munteniei, (Bucuresci, 1896),
pag. 14 şi urm.
2) Hasdeii: Arhiva Istorică, Il, pam. 78: Cronica litvan
o-poloa nă
lui Martin Strikowski.

3) N. Iorga:

Op. it

pag. 3.
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făcea versuri în limba toscană, din cari unul e sublim, Ture la,
Constantinopole și Român la Bucuresei și la Târgoviște, — ÎŞI
plimba cu mândriă marele-ă mărgăritar în urechiă, — ființă ciudată, |
nu încă bine hotărîtă în galeria atât de miirâţă a Domnilor ȘI
boierilor români din suta XVI.
De mai 'nainte, de la 1553, se semnală portretele Domnilor
și Dâmnelor, Coconilor şi Domniţelor în bisericele și paraclisele
Curţey- Domnescl. Sunt rel Aire zugrăviți la 1553 în biserica de
sus a Palatului». Er dâcă mergem maj 'nainte cu pictura religi6să, dim peste Nâgoe Bassarab, Domnul artist, arhitect, sculptor
și orfăuvar, al căruia pictori vin de la, Constantinopole, desăvâr| șiță în pictura athonică a lui Panselinos şi a lur Dionisios Athonitul, marele autor al canonului pictural din religiunea ortodoxă 2).
După Nâgoe Bassarab, un domn iubitor de pictură este ginerele fundatorului Miinăistivey de la Argeși, adică Radu de la,
Afumaţi. El a pus la 1526 pe Dobromir Zugravul de a zugrăvit
pieturele cari se admiraii înainte de Restauraţiune. De altmintrely,
în familia lul Nâgoe toți aii fost artiști. Despina Dâmna, nevâsta
July Negooe Bassarab, a pus dea zugrăvit la schitul Ostrovul, sub
stâncele Coziey, lângă satele Călimiinescr şi Jibleă, uă icână care
s&mănă toemal cu una, din acele durerâse Pieta ale sc6lel italiane
din secolul XVI: Maica Domnului imbrăcișâză pe fiul săti pogorit
de pe cruce, sfintele femel! plâng, Maria Magdalina sărută pici6rele divinului martir, €r de altă parte a iconei, în largi vestminte
și cu zăbranice de dolii, stă Despina Dâmna ținând pe braţele ei
pe fiul s&ii Teodosie Voevod în pod6be de purpură şi aur.. De
asupra acestui grup, impunător prin jălea maiestudsă ce stă respândită de-asupră-ă, se vede sorisă următ6rea rugă pe slavonesce:
„D6mne, primesce pe răposatul tăi şerb, Ion Teodosie Voevod și
„Strămută-l în locaşele tâle cerescr“ 3).
De la Constantinopole, ca și din Serbia, venise pictura reli-

gi6să âncă din suta XIII și din suta XIV,

ratele legături de rudeniă,
tiniă

Domni

ale

Bassarabilor,

de comerciii,

voevodi

al Ţărei-Românesci,

oltenesci

cu Serbia,

de când cu nenumă-

de dușmăniă
sâii

ale

şi de prie-

Bassarabilor

cu Bulgaria și cu Byzanţa.

1) Şincal: Cronica sub anno, şi autorii citați la cap. Curtea Domnescă.
2) Bayet: I/Art Byzantin (Paris, chez Quantin), pussim. CE. Odobescu: Istoria Arheologiel
(Bucuresci, 1877), pag. 416 și urm. Canonul lui Dionisie este intitulat: 3) eppumyate ris Pop pragsias (Călăuza Picturei).
.
3) Al. Odobescu: storia Arheologiei (Buc. 1811), pag. 421.
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Nu numai Sftul Nicodim de la Vodița, fondatorul mănăstirei
Vodița, mănăstirei de la Motru și al superbei Tismane, era pictor şi enlumineur emerit, de manuscrise, pe la anul 18950. May 'nainte
eu 30 de ani, la 1365, Vladislav-Bassarabă, fratele lui Nicolae Bassarabă și fiul marelui Alexandru-Bassarabă, trămite la MunteleAthos ic6ne zugrăvite pote în Țera-Românescă2).
Era atât de vechii pictura religi6să în Ţările Române, încât
sunt patru la număr icânele cari se cred a fi zugrăvite de pic-

CT
pr -

Episcopia

torul-Evangelist

Luca.

Roma

patru, de la mănăstirea
Dintr'un

lemn

din

Rîmnicului:

Tâmpla

nu

are de

Nămăieser

V âlcea,

paraclisului'3).

din

cât

una.

Muscel,

de la Mănăstirea

Că ale

nâstre

de la Mănăstirea

Surpatele

și uă a pa-

îra, nusciii de unde, că ale nâstre patru sunt sâii nu zugrăvite de
Evangelistul Luca, lucrul ne importă puţin; cela ce relese din
tradiţiune este vechimea picturei religi6se în țările ortodoxe ale

Românilor.

Și să nu

credem

că numa!

religi6să de prin bisericele
1)
2)
3)
4)

|

athonică și byzantină era pictura

române.

Nu;

pietoni italiani au deco-.

Arhive: Condica M-tirei Tismana şi Paul din Aleppo: Zravels, ete.,
pag. 366.
Al. D. Xenopol: Istoria Românilor, vol. II. Cf. Cipariă: Arhiv,
|, pag. 174.
Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu;
Pelimon: Impresiuni de Călătoriă, şi diferite tradiţiuni orale.
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rat, biserici române între 1500 și 1600, după cum probâză un
document; din 1560 al lui Alexandru Liipușnânu, care cere Veneţier pictori decoratori de biserică.

Etă

deci

portrete .religi6se

și portrete

profane:

S& mai

e-

numărăm pe cele profane: portretul făcut de Paolo Veronese,
portretul lui Ştefan-cel-Mare, portretele fetelor Kiajnei, portretul

lui Petru Cercel și să mal adaugem la Madrid în 1595, portretul
unei Pyincessa di Valaquia, care se crede a fi uă

milia lui Mihai Vitâzul».

Domnița

din

fa-

|

E curios! s'ar crede că 'n familia Eroului de la Călugăreni
a fost cineva pictor, sâă era un pictor care zugrăvia merci, pentru
că, în Colecţiunea Hurmuzake, sunt două documente, în cară ni
se vorbesce de costul colorilor pe cară le cumpără la Veneţia
trămișii lux Mihay Vitâzul și pe cari Senatul Veneţiei, totdsuna,
galant când e vorba de parale puţine, le lasă să trâcă fără
vamă2).:
-Fi-vor fost acele color pentru Petre Armânul, cu numele
său de familiă Grigorovici, unul din servitorii cel mal cu credință
al lui Mihai Vitâzul și unul din agenţii orientali cei may dibaci
de pe vremurile acelea? Se pr6 pte, pentru că un. raport contimporan numesce pe Petrus Ormenn, adică pe Petru Armânul, zugrav de icâne, pictor 3).
La 1599, Novembre 20, ni se serală trămiterea, la Bucuresci
a unui număr însemnat de icne rusescă, dar pe care aliatul lur
Mihar-Vitâzul, Țarul moscovit, Boris Teodorovici, le: trămite Domnului 'Părei-Românescl,
Tachid secolul XVI cu un portret al Evoului, tăcut de pietorul flamand Franz Francken, care portret se află în Museul Imperial din Viena). Tot Franz Francken.-va fi făcut şi portretul
pr frumâsel Florica?

Şi âncă,

1600.
sunt:
verde
(Seria

|

dou&

portrete

ale Eroului de la Călugăreni:

unul

1) Buletinul Instrucţiunei pullice, 1868, pag. 64.
2) Hurmuzake : Documente, VIII, pag. 203, ordin al Colegiului din Veneţia din 18 Marto
Colorile cumpărate de 6menii „mandati în questa cittă dal Principe di Valachia Jicaliă,
Smaltino, verde-azuro, terra verde, czinabrio, Bolo Armenio (2), mino, olio de Sajffa, vernice,
aramo, îndico, laka, etc., etc. Şi „foglie di oro per 350 Ungari“.
3) Hurmuzake : Ibidem, III, 1, pag. 431. Cf. N. Iorga: Documente Nouă, în Anal. Acad. Rom,
II, tom. AX), pag. 24.

4) Hasdeu: Arhiva Istorică, IL, pag. 47-48,
5) Analele Academiei, XV,

pag. 27.
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făcut, de pictorul Domenico Custode, iar altul de pictorul lui Rudolf Impăratul Germaniei, adică Sadeler 1),
Şi-acum, întreb pentru prima jumătate a secolului XVII, unde's s
portretele făcute la Viena
de Radu Șerban Bassarab,
care muri acolo după ce
'ȘI făcu minunatul testament, 'aflător adi în hârtiele' de preţ ale Academiel? Unde's portretele fetelor lui, Elena și Ancuţa?
N'avem nici un răspuns,

și trecem înainte.
/ SS
—a

|

Z
=
|

CU

a PP .
>

=

.

N Na “ d

i

Ă

|

|
rea a vă presinta pe Popa Vlaicu

Dascălil zugravi români vor fi apărut de mai
nainte, eii însă nu-i cunosce de cât din timpul lui
Matei Bassarab și am on69

.

Ey

A

din Târgoviște, care a. zugrăvit
în acuarellă, adorabilele iconiţe
din

Evangelia

pe

pergament

a,

lui Matei Bassarab, aflătâre adi
la Academiă.
SE mal adăugăm pe Niculae

Zugravul care, la 1643, cumpără
în Bucuresci loc în 'Tergul-de-Sus
din Ulița cea mare până în Uliţa,

cea mică?). Fiul acestuia pâte Jitian

Zugravul

vinde

dintr'acest

loc lui Şerban-Vodă Cantacuzino
pentru

lărgirea

curțer

hanului

Șerban-Vodă3).

///

La 1658, încep tabelurile reli-

,

j

/ pie-

/ i (tu pi IZ

gi6se zugrăvite în Rusia să inunde
mănăstirile române 4. Totuşi, pictura italo-elenică, în flâre la Con1) Zes. de don. Istor. I, pag. 153 şi pag. 251.
2) Arhive:

Mănăstirea

Cotrocenilor,

pach.

25, act. 7.

3) Vedi şi cap. Ilanurile. — Actele M-tirei Cotrocenilor,
pach. 25, act. 40, la Arhice,
„4)
Paul

din Aleppo:

Travels, ete., ediţ. cit., pag. 400—401.
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stantinopole
în secolul XVII»), trece și 'n Țările Române. Asemenea,
pictori italo-eleni, dâcă nu vor fi fost curat români, trebue să fi
zugrăvit chipurile strămoşilor lui Constantin-

Vodă

Şerban

și scenele

de bătăliă cari ornaii zidurile palatului săii de
la Dobreni, mal sus amintit; tot ex, frumâsa
biserică a Cantacuzines-cilor, admirată de Paul
din Aleppo la Filipesci; tot ef, cele-l'alte clădiri,
palate şi biserici de cară
vorbirăim în partea privitâre la arhitectură.

Cam

spre

sfârșitul

secolului AVII, un fapt
capital pentru istoricii picturel în ţările române: Brâncovânu trămite la Veneţia cu
cheltuicla sa câță-va tineri ca să 'nveţe pic-

tura 2).

Nusciii

Gnsă

dâcă cu aceștia sâii cu
pictori greci oră italiani a zugrăvit Brâncovânu
casele domnescă din spre Dâmna,
apol cele două perechi

-. de case din Bucurescl
ale „Coconilor Mărier
Sâle“ și mal cu sâmă
la 1713, călătorul frances La Motraye
f6rte frumâse,

qlice

el,

— de pe

1) Bayet: PArt Byzantin, passim.
2) Al. Papadopolu-Callimah.

ziduri,

superbul palat; de vâră
de la Mogoșâia, unde
admiră portretele, și frescele
și statuele cari represintaii
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pe

strămoșii

mal

mult

s6i

mar

puţin

Bassarabi

a

Brâncov-

admiră

palatul de

nului»).

Sulzer,

la Mogoșia

ca și La ]Motraye,

și ne spune

der mai

că sunt

acolo

târdiii,

statue, busturi, picturi;
că palatul are bolte,
măreţe,
îrumâse grădini și "'ntinse parcuri.
Tot Sulzer ne mai
spune "că la Potlogi,
Brâncovenul avea un

palat și mar mare de

cât la Mogoșdia. In pa- .
latul de la Potlogi se mai văd âncă, (lice
Sulzer, resturi din minunatele

lucrăă

în

stuck ale salânelor. Palatul de la Potlogi e
și mai bine împărţit.

Atât cel de

ș6ia cât și palatul de la Potlogi ai suferit mult
boiului ruso-turc de la 1769—1774, sfârșesce

Sulzer2).

Cine aii fost

artiștii

la Mogo-

din causa

răs-

făptuiton aă

acestor frumuseți admirate de călătorii occidentali, nuscim; scim ânsă că la Hurez,
unde e uă scară, pe care al crede-o copiată
după uă seară, de la Florenza de la Palazzo
della Signoria, pictorii cari ai zugrăvit mănăstirea, se numiaii Constantin, Ton, Andrei,

Stan, Neg ce, Ioachim, după cum stă scris pe
epigraful seu pisania de pre ușa amvonului:

Tot aci avem

pe Jane,

Istrate, meşterul de lemnăriă

meşterul de zidăriă, pe
ŞI pe Vucaşin

II,

Caragea,

meşterul de pietrăriă 3). că p6te bursierir lui
Brâncovânu cari se "'ntorseseră la 1694,
când fu zidit Hurezul.

Ori-cum

ar fi, la el acasă,

1) La Motraye:

Vosages

(Haga,

1727),

în
tom.

Curtea
II, pag.

Domnâscă,

fastuosul

2117—918.

2) Sulzer: Geschichte des Transalpinischen Daciens (Wien,
3) Odobescu: Istoria Arheologiei (Buc., 1817) pag. 492.

1781), pag. 300 şi 301,
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Domn

avea

îmbrăcate

în aur

şi "n argint,

și bătute în pietre pre-

ți6se ui mulțime de icâne venite din Rusia»),
Aceste icâne, adevărate tesaure, le admiră în Proslinitariul săă,
I6n Comnen, la 1701, când tiptiresce în tipografia lul Antim: Ivirenul la Snagov descrierea chinovielor de la muntele Athos.
TA etzovauaza, pozotră

ăpmopopposontya

ai

rămas

de

pomină2).

Brânco-

venu a: îmbrăcat capul Sftului Mihail al Sinadelor în aur și pietre scumpe, și I-a făcut cosciug de argint curat), pentru că era
bun de locuste.
Pentru a. sfârși cu secolul XVII să mal semnalez pe unicul
gravor de semă, ce cunose
în istoria F'rumâselor-Arte
din România, Și-anume pe
Antim Ivirânul, care Îu gravor,:sculptor, arliitect, pie-

"tor, tipograf, călugăr, egumen, episcop și'n fine mare

mitropolital Ungro-Vlahiey
și mare orator al bisericel
ortodoxe române, — unul
din temperamentele
cele
mai artistice ce cunosc în
trecutul nostru. Ușile bisericel Antimului, icânele

și pod6bele

cărţilor ce ti-

4)

7

/

păria la Snagov, testamentul și orânduila lăsată după mârtea-i bisericei sâle ni'l arâtă ca
pe anul dintwacet mart artiști al Renascerei din Italia, oră din
Francia, bunul la tâte și seiind de t6tes).
In fine, lot la Cuztea Brâncovenuluy şi prin curţile boierilor,
se mai făcea un fel de pictură, care reamintesce pictura bizantină
din primele timpuri ale evului mediii, pictura vaselor cu flori de
1) Hurruzake: Documente, VI, pag. 133, Raportul Comitetului Steinville, din 18 Aug. 1714,
către Consiliul de răsboi, comunicând inventarul tesaurului depus de Brâncovnu prin Apostol Manu la Braşov.
* 2) Al. Odobescu: Istoria Arheolcgiei, pag. 418.
3) Biserica ortodoxă Română, anul 1886—1887, pag. 187.
4) Din studiele făcute înainte de 1650 de pictorul-zugrav, care a zugrăvit biserica boierilor din Leurdeni. — Colecţ. d-lui N. Creţulescu.
5) Scrierile d-lor Al. Pappadopolu-Callimah, Dinulescu, Episcopului
Melchisedec,
ete., ete. — Cf. Biserica Ortodoză Română, anul 1886.
56730.— Istoria " Bucurescilor.
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aur,

O făceaii

femelele?

Nusciii;

sciii âns&

că

arta

de

a 'ncon-

deia ouăle cu colori sâii cu aur și de a serie colivaîn zachăr de
diferite color, cu t6te acele chenare întortochiate, sucite, încolăcite şi
chenarile

aduse în mii de feluri, încât
moscherelor avabe, eraii partea

secolul XVII.
Intrăm cu istoria picturei m secolul

se iâii la 'ntrecere cu
femerelor române din

XVIII.

Sunt trei fapte

mari cari se prelung esec, cu privire la pictură, de-a lungul secolului
XVIII. Ântâii, invasiunea din ce în ce mai copleșitâre a icânelor

rusesci de la Riew și de la Moscova. Sunt atât de multe și corespund atât de bine religiosității și bigotismului Românilor, Sârbilor și Bulgarilor, ba chiar şi Grecilor din Țarigrad, în cât sute
de neguțători ruși se revârsă asupra țărilor române și asupra
imperiului Sultanilor. La 1708, Vizirul, furios de acestă invasiune,
„aresteză pe neguțătorii muscală și le arde icânele pe nusciii "ce
piață din Constantinople ». Lucrul 6nsă.se continuă mereii și cu
încetul, ic6nele muscălesci fac uă concurență păgubitâre zug ravilor

de icâne din ţâră. Aceștia dispar aprâpe cu. desăvârșire înainte
chiar de 1750. Paguba e mare pentru pictura română, căci zu-

gravii de felul celuia care a zugrăvit cam pe la 1705 icânele de
la. Floreser din Dâmboviţa, eraii artiști în t6tă puterea cuvântului,

reamintind cu duleeţa și extatica, inspirațiunea penelului pe Fra

Angelico da Fiesole
quecentiste.

Nu

mai

remân

și pe toţi pictorii de

de

biserică

ar Italiei

cin-

cât zugravii de biserior. Aceştia se nu-

miaii acum uă sută de an! zugravii de subțire; el făceati sfinții și
portretele ctitorilor pe la bisericele cari să clădiaăi sâti cari se
reparaii. EI restauraii portretele cărora, Turcii, ori decâte ori

intrai într'uă biserică, aveati obiceiii de le scoteati ochil. La
11786, zugravul de subțire, Jordake, este însărcinat de MiharVodă Şuţu să restaureze pe la biserică și mănăstiri uă mul-

țime . de portrete

cară

aveaii

ochii

scoși

de

când

cu trecutele

răsmirițe. Acești zugravi de subţire țineaii să nu fiă confundați
cu așa numiţi nacaşi, adică zugravi sâii văpsitori de binale, a
căror
brâslă este recunoscută de Mavrogheni, la 28 Nov. 1786, cu nacaşibaşa Ioniţă, Zugravul. Zugravil de subţiree, adică pictori,
se constituesc în brâslă deosebită și, după a lor cerere, sunt recunoscuți
1) Hurmuzake:
Principele

Eugeniă

Documente, VI, pag.
de

Savoia.

69.

Raportul

dragomanului

Aloisio

YVolde câtre

523

de Domniă la 1 Februarii 1787 cu al lor zugrav-bașa, lordake
Venier, care semănă după nume a fi Veneţian».
Activitatea acestora alcătuesce al doilea fapt însemnat în istoria,
picturel la Români în secolul XVIII. După modestele și primitivele
cartOne ce aii lăsat acești dascăli zugravi se pâte ved6 cum se pricepea pictura în secolul trecut. Cunosc cartânele lui Radu Zugravul
din Bucuresci, de la 1720, aflătâre în colecţiunea nemuritorului
ISogălnicânu, pe acelea, ale dascălului Flămând din Borgo-Suseni
din Transilvania și încă două catete fără nume. Chipurile și
trupurile Sfinţilor sunt făcute după tipicul Muntelui-Athos2).
De :multe or% tipicul dă până și lungimea babei și a
mustăţilor; spune cum trebue să 'ntindă mâna sfântul I6n când
botâză și cum se binecuvinteze Isus. Talentul pictorului este încătuşat de nu se pâte mișca de cât în marginele tipicului. De
aci, unul și același tip totdâuna. Nimeriati 6nsă câte o dată să
dea acestui tip uă factură atât de antică, atât de pur-bizantină, în
cât învățați și mar cunoscători din vremurile n6stre aii scris și
aii afirmat adeseori că icâne, făcute în secolul XVIII de zugravi
români, sunt icne bizantine, făcute în timpul Cruciatelor sâii
și mal "nainte. Așa s'a întâmplat cu icâna făcută de Ilie Zugravul
pentru

ispravnicul

'Tudorașcu.

Fărcășanu

la

1730, —icână

care,

rătăcită în Museul de la Gratz, a fost mult timp considerată ca
ceva străvechi şi extraordinar de preţios3). Cart6nele acestor pictori
sunt interesante, când zugravul a luat după natură sâii după vrun
model

6re-care

ceva care nu

e sfânt sâii bisericesc. Bunidră,

Radu

Zugravul Bucurescânul are numai în linil portretul unei domnițe
române, care este admirabil prin siguranța și prin duleâța acestor
linii. Vedi întw'ânsul pe artistul vesel că a scăpat de tipic și pote,
după ș6ptele imaginaţiunei sâle, să facă ceva alt-fel decât ce
face automatic de când ţine penelul în mână.
Manuale de pictură, cari reamintesc pe acela al lui Dionisie
Atonitul, aii fost cu sutele prin mănăstirile şi curţile boferilor
români. S'aii perdut multe, cum s'aii perdut atâtea și atâtea bogăţil ale trecutului nostru.
1) V. A. Urechiă:

2) Tipicul

Istoria

Şedlelor (Bucurescl,

.

1892), pag. 43, 76 şi altele.

este “II Epponvein zis Zuţpapzias, a monahului

Dionisie

din

schitul Furna,

de lângă Agrafa, pe care la găsit la muntele Athos un anticar frances Didron și Va tradus
în limba francesă, publicându-l sub titlul de Januel d'iconographie chrâtienne grecque et latine
(Paris, 1815). Veqi Odobescu: Istoria Arheologiei (Buc. 1877), pag. 416.
3) Columna lui Traian (Bucuresci, 1877), pag. 29. Studiul d-lui Gr. G. Tocilescu: Leona ro-

mână de la Gratz.
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I) Colecţiunea Academ iei Româ ne, —P ic tor del
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- Al-treilea fapt, care alcătuesce partea finală a istoriel picturei
în ţările române
de acum uă sută de anf, sunt tabelele pictorilor
francesi şi germani, aduse la Bucuresci şi la Iași de Fanarioţi.
“Imcepe pictura occidentală să fiă cunoscută la Constantinopole
şi-apol în ţările române.:La 1740, Flachat, un călător frances,
ne
Constantin-Vodă
lui
secretarului
casa,
în
spune că, la, Bucuresci,
Mavrocordat, un anume Andronake, el a admirat mat multe tabele de mare preţ şi câte-va bucăţi de sculptură cazi eraii admirabile 1). Şi dâcă aveaii secretaril, cu atât mal multe și mai scumpe
aveai Beir. Cun6scem faptele cari ţin de pe la 1770 şi până la
1800, mai ântâiii prin procesele ce aveaiila Constantinopole unii
din Fanarioţii ce fuseseră domni la Bucurescă,. cu ambasadorii
Franciei, represintanţi legitimi a! pictorilor cărora Fanarioţii nu
voia să le plătâscă tabelele de mult atârnate prin palatele lor

din Fanar, din Therapia

și d'aiurea.

acestea și din părerile consulilor
de export din Francia. pentru a
și stampele, — „cadrele“, cum se
multe 2).
Acâsta-i partea privitre la,
starea

actuală

a isvârelor,

Şi

mal

cun6scem

faptele

francesr cari, printre alte articole
fi trămise în România, menţionat
diceaii la noi, — cu color vil şi
a
istoria picturel în Bucurescă. În

acestea

's datele

ce am

avut

norocul

de a aduna pentru a vădi esistența picturei în ţările nâstre, decă
nu de când Evangelistul Luca zugrăvia de zor cele patru ic6ne
ale Fecidrel, cel puţin de la 1500, de când tabele italiane, grece

- la,
și române încep să [iă semnalate în ţările române și'n deosebi
e
|
Bucuresci.

III
5 nu “ți faci ţie chip cioplit“, dice Moise întruna din
poruncile Decalogului săii. Ac6stă poruncă, coroborată
şi de luptele iconoclaste ale Bizanţei sub dinastia,
ai făcut ca sculptura să nu esiste în ţările române

isaurică
de loc.
Singura, sciință ce am

despre. statue

în Țera-Românâscă este

les Arts d'une partie de
1) Jean-Claude Flachat: Obsereatious sur le Commerce et sur
PEurope.... (liyon, 1756, două vol. în 12), pag. 278.
vol. II, 178—1814, pag. 15. Me2) Al. Odobescu: Documente, în Colecţ. JZurmuzate, Supl. I.,
biserica sftului Dumitru.
Bisericele,
cap.
Cf.
—
es.
Vergenn
de
d-lui
morii adresat de Carra
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M-tirea Văcăresci: Intrarea.?n biserică ; sculp
tură "n piâtră a),

1) Colecţiunea d-lui Gr, N, Manu,
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Incolo, eii nu maj
de statuele romane ce
tâmplare și cari odată
eraii sparte cu topârele

casă sâii sprijin la vruă fântână, luai

drumul spre Sibii sâi spre Viena, -

Cai

ori se duceaii la Odessa, cum s'ală-

pega

pi

cut de atâtea ori în secolul trecut.
N'am avut statue, e adevtrat; în schimb'6nsă, sunt puţine țările cari să fi avut ca nol, Românii, atât de multe icone, ico-

Ă

“

e

SPurruy:

Ta
TA

Tai Ma fa AM
RA

Ti 2
2 9
RdA

PataRe

zu și Ta

niţe, cruci, cutidre, cădelniţe, biîn

.p

— tâte bătute și

aur. și: 'n argint,

= A

modelate

N/ALA

sericuțe, cupe, potire, zarfuri, bi-

şaotele, scatulci,

și

a:

vruă

cunosc nimic, alară
se desgropaii din îndesgropate, dâcă nu
sei puse trepte la

ticsite în pietre scumpe de tot
felul. Obiectele
de artă decorativă

aii fost cu miile:şi cu decimele
de mil în ţările române. -

XIV

și astă de

Bassarabt

şi XV

odâre

al

la

secolelor

de aur şi de.

ea

bătrânii

Muntele-

argint». Vase orfăurărite de'felul

mănăstirilor.

atonice, “și.

tot

mal are pentru mănăstirile: din
țâră. Imbrăcăminteade aur și de

SIT

le

-

Zn.

cărora bizantiniştii de astăqlă lestudiză cu patimă, vâse de aur
și de argint, Nâgoe dă cu deci:

Se

Athos păstrâză

de la,

IRI DEPT
a i
Ă viza
ata

Minăstirile

-

argint a icnelor de la
Lavra Sftului Athanasie,
de la Vatopedi și de la
Hiliandar, cine le-a făcut,

1) Cipariu: Arhâv, I, pag. 174
Cf. Hasdeti: Radu-Negru, la domnia
lui Vladislav Bassarab sub anul 1372,
Burada: Călătoriă la Muntele Athos
(laşi, 1884, pag. 62).

M-tivea Mărgineni:

Iconostasul

paraclisului.—

„Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu,
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dâcă nu Nâgoe, Despina D6mna și alte Dâmne și jupâniţe române și moldovene. Tîmple poleite, colonete de marmoră albă
ca zahărul, umeri de aur, cununi de aur, crucă pentru turle, po-

leite cu aur, pâle de icâne cusute cu sîrmă de aur sunt trămise
în fiăcare an la. Muntele Athos. La icâna Sftului Gheorghe de la
Mănăstirea Nucetului, Nâgoe-Vodă bate un măr de aur, împodobit
cu. mărgăritare

și pletre scumpe,

cât. până și Cronicarul muntenesc,
trece în Cronica

san.

măr

care rămâne de pomină, în

atât de nepăsător la multe, îl

Se lucrâză aurul și 'm ţâră. La 1433, adică acum 466 de ani,
Domnii Munteniei ati moneţăria lor, și documentele vorbesc de

un Laurencius, fusor monetarum nostrarum2, și de atunci, probabil, până

în vremea lu Nâgoe, se lucră mereu, dâr nu cu atât meșteșug
ca, la Sibir. Negoe acolo trămite să i se facă cupele de argint
pentru mesele domnesci, şi tot acolo, când e vorba de ceva maj
original,

cum

fu odată în 1518,

când

ceru

meșterilor

argintari,

Iohannes și Celestinus, să-i facă un ornament de argint în forma
turnului -de la Sibiă, probabil ca piâce de argintăriă pentru
împodobirea, mesei sii casei s€le. Meșteri! greșiră lucrarea
și nu o

făcură

după

placul

artistului

încoronat.

De

aci,

corespondență

supărată. Blândul Nâgoe e furios și declară cu Țiganii,
orfăurar
al Domniei Sâle, ar fi lucrat mal bine de cât meșterii
Sibiului

Tohannes și Celestinus3).

|

|

Tot la Sibii, în 1538, Despina-Dâmna va ave proces
cu un
argintar, care-I deţine pe nedreptuă corână de
aur în valâre de

1000 de florini.

|

-

|

“Câte lucruri preţi6se, câte stofe artistie țesute nu
și-a adus
„de la Veneţia și de la Ragusa; Nâgoe și Despina
prin Ragusanul
Bocignoli+), care venia la Bucuresci cu mărfuri
preţi6se în timpul când domnia fundatorul Miănăstirer de la
Argeși?!?
„ D'atunei a rămas pâte în poesia poporană: „veşmâînt
zugrăvit
în spate și 'n piept“; d'atunei: „Mândru brîi de aur,
semănat cu pietricâle ca câmpul cu floricăle, ca, cerul cu mil
de stele“ ; d'atunci,

1) Alag. Istorie, 1V, pag. 957.
2) Hasdeii: Radu-Negru, în Ftymologicum dlagn
um, la domnia lui Vladislav Bassarab,
vorbesce sub anul 1371 de prima monetă românâsc
ă de argint. — CE, Anal. Acad. Române,
1895—1896, pag.
3) Hasdeu:

334, document de la Tliași-Vodă către Consi
liul muncipal al Brașovului.
Columna luă Traian, 1874, pag. 129. „... non
nobis complacuit, quoniam

ad
modum Ciganorum eraţ fabricatum; habemus nos
satis magistros qui potuissent pulchriori modo
perficere“.
4) Del

Chiaro,

pag.

il

în N. Iorga:

Pretendenţi Domnescă,

pag.

79.
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domnă sâii uă jupâniţă rodin secolul XVI, îmbrăcată în

SL

Uă
mână

ZU FAT

poporan.

"4%

să

lienesci“, pe cari le cântă tot poetul

ID

acele: „jelţuri de aur și de argint“,
acele „toiege de argint, ticsite la cap
cu pietre scumpe“ și acele „zarfuri ta-
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3
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cerceluşi,

Degeţele
De

inele,

Er la mâna cu brățară
Cu pieptul de lei»),

îți reamintesce
portretul Despinei-Dâmnade la
Curtea - de- Argeși, și pe acela +
în mosaic al Impărătesei Teodo- .

ra de la biserica
San-Vitale de la
Hurez: Joţul episcopal2),

Ravenna.

1) G. Dem. Teodorescu: Poesii populare, pâssini,.
2) Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.
567 30. — storia

Bucurescilor.
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Adaugeţi,
mesce

les carres

argint,

cari

ni

pe lângă aceste bogății, trăsurile — Bongars 'le nudomnesques, — adică cociile
sunt

semnalate

împodobite

la Bucuresci

în

1566,

cu

aur și

la

Curtea

Dâmnei Kiajna și a fiului ei Petru-Şchiopul, și vom av6 uă ideiă
ceva mal deplinăde strălucirea artelor decorative în secolul XVI,
la Bucuresci). Să nu uităm de asemenea căruțele zugrăvite și
ferecate cari străbăteaii ulițele Bucurescilor în 1992, în timpul
domniei lui Mihnea-Vodă2).
|
Încă

din

anul

1555

sunt

câsornice

de

tot felul3, venite

din

Niirnberg— din Norimberga?, cum diceaii strămoșii. Și "n fine,
pentru a le pune vârf, bogăţiele lui Petru Cercel, mărgăritarele,
și rubinele, și smarandele cu cari luase ochii lui Henric III și
tuturor curtisanilor de la strălucita Curte a Casei de Valois.
Se vorbiaîn tus-trele -provinciele Daciei Traiane, se dusese

pomina în Muntenia, în Moldova și 'n Transilvania de colecțiunea
de mărgăritare ale lu Mihai Vitâzul — preciosas margaritas, quas abumde
habui 5, — și pe cari, când Mihai călători la Viena, avându-le
cu

dânsul, "Ungurii, pe lângă Deva ori pe lângă Lippa făcură ce
făcură și i le furară, împreună cu alte scule de argint și de aur,
vestimente de preţ şi cai de mare valâre. |
In secolul. XVII se mai vorbesce âncă de pletrele preţi6se,

artistic, superb tăiate și lucrate, ale Domnilor

magnații Ungariei făceai

zîmbre vorbind

Români. La 1632,

de piâtra preţi6să, de

diamantul rarae magnitudinis et elegantiae 5, pe care Gabriel- Vodă Movilă,

Domn la Bucuvesci,

o trămisese principelui Transilvaniei, pentru

ca acesta să stăruiâscă la P6rtă pentru

dânsul.

Se mănâncă în Bucuresci, la Curtea lu! Leon-Vodă, în vase
de aur, în vase de argint și 'n vase de pământ forte
frumos
smălțuite 2.
|
Bogățiași împodobirea

manuseriptelor,

facerea sicrielor pentru m6ștele
câte 16 turnulețe,
1) Hasdeii:
2) Arhive:

est

Rua

cap-d'opere

zidirea mănăstirilor,

sfinților şi sfintelor, candelele cu

de orfăurăriă

ale

Românilor

de la

I6n- Vodă, pag. 49.
Cartânele

M-tirei

Radu-Vodă,

pach. 29,

act, Î, din 7 Marte, 1592.
3) Hurmuzake: Documente, vol. II, partea
5, pag. 327—329. (Primi horologii aestimatio
ducentorum quinquaginta flor
enor

4) CE. Cronica din Niirnverg, etc.

2

udolf,

Tes.

de

6) Hasaeti:

don.

Ist.,

Columna

1, pag.
lux

um

969,

Rhenensium).

din

chiar memorialul

|

.

adresat

de Mihai

Impăratului

Zraian, 1874, pag. 192.
,
7) Paul Strasburgh, în diarul călătoriei
s6le, în Ciparii: Arhiv, 1, pag. 13 şi
urm.
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Constantinopole,
Dâmnele

Române,

pe fratele ei,

argintari

renumiţi

pe Elena Năsturel,

învățatul

Udriste

în

lucrările
Dâmna

Năsturel,

a jour

arâtă pe

lui Mater Bassarab,

pe

Bălașa

Dâmna

lui

Constantin-Vodă Şerban, ca pe nisce
- protectori luminaţă şi entusiaști al artelor frumâse și decorative.
Mai târgii, decă Curtea lui Antonie-Vodă de la Popesci, e de pomină
cu sărăcia și calicia eX, — Domnul,
dice Cronicarul, mănâncă în di de
post fasole [iertă în apă cu sare, apoi

Curtea lui Şerban-Vodă Cantacuzino
se ridică iârăși la strălucirea de may înainte,
și la sfârșitul secolului, între 1688 și 1714,
Brâncovânu desfășâră un lux, uă bogăţiă și
un fast de felul cărora nu văduseră nici
odată Bucurescil. In foile de zestre ale fetelor lui, scrise de însăși mâna Brâncovânului, te minunâză mulţimea aurului, argintului, pietrelor preţi6se, samururilor și
tuturor blănurilor de Mose şi aiurea, pe
care Domnul le dă de zestre2. Furculiţele
de aur, furculițele cari se credea că nu
le-am avut decât mult mai încâce, figurâză
în argintăria fetelor lui Brâncovânu. E adevărat Gnsă că cu lureulițele nu se slujiaii
decât la dile mari, s6ii când aveaii musafiri
străini; altmintreli, mâncaii cu degetele spălându-se după fiăcare mâncare în nisce lighiane de argint, adevărate cap-d'opere de
ciselure & jour.

Lady
toriei sâle
a
în secolul
invitărei
sipetul
în

Aa

Craven ne spune în diarul călăcă, la Curtea lui Mavrogheni,
NE
r
9
1
Hurez: colonetă de la sala din
AVIII, s'aii scos, cu prilejul
faţa bisericer celei mari»).
ci la masă, furculițele din
care se păstrau: eraii cu mânerile de aur presărat

1) Șincai: Cronica, sub anno 1671.
2) „cademia, manuscriptul 485.

3) Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.

|

îi

539 :
cu pietre scumpe,

ca și sfeșnicele

Unde
Vienne

sunt porcelanurile

și chiar

în cari

ardeaii

lumînările de

|

câră parfumată 2).

cele preci6se de Meissen,de Vieux-

de Săvres cari, ne spunea. Kogălnicânu,

ati esistat -

în “Țările Române? Unde's blănurile și șalurile cari, pe spinarea

și la brîul lui Ienăchiță Văcărescu, făceau pe contesele Și ducesele, strînse în salnele Marchisului de Cobentzel, să ofteze de

rîvnă?.

Unde's

blănurile

lui

Mater-Vodă

Ghica,

cari

preţuiai,

după socotâla Dorel d'Istria, 500,000 de lei turcescr? Și în fine,
ce s'aii făcut, sanguliile, acele pânze mal subţiri ca a păiagenului,

pe cari jupânițele le coseaii pe ciur cu fir de aur, modă care
trecu mal târdiă, ne spune lady Craven, şi m țările Apusului? S'aii
dus tâte, cum s'aii dus și perdelele de filaliă, ţesute dintr'uu
singur fir de mătase de fetele din casa Dâmnelor, perdele cară
reflectaii
în ele chipul Fecidrei-Mume cusut cu fir de păr din
capul celor ce se puneaii sub scutul Pr6-Curatei; s'aii dus tâte
cum saii dus crucile de lemn mirositor, lucrate c'uă, fineţe străvediă, și acele epitafie, acele draperii de icâne, minuni de gust,
și de răbdare ale femelei române.
|
Eraii la Mitropolia din Bucuresci în 1787 nouă mitre cu ru-

bine,

smarande,

diamante,

mărgăritare, topaze;

una atârna uă oca

și 310 dramuri; eraii 38 de cruci de piept; erai 14 cârje făcute
din bucăţi mari de ivorii, cu aur și pietre scumpe, şi erai basmale de câzji, din cari una cu 193 de bâbe de mărgăritare. Der Evangeliele, cap-d'opere de legătură în argint, în aur, în catifea!
der stiharele? dâr epitrahirile? dâr bedelniţele? Şi câte! și câte!

și câte!3)....

|

Artele decorative și sculele, adică lucrurile preţidse, fiă
de
biserici, fiă pentru împodobirea omului Și a casei, aii fost
uă mi-

nune

de

bogăţiă

în ţările române,

în ultimele

trei secole. Dâcă

1) Lady Craven, în Voyage en Crimee et &
Constantinople, deja cit
— at.
Furculiţa este de
origină bizantină. Un seriitor italian din secolul
XI-lea, Pier Damiano, vorbesce de uă principesă bizantină care, călătorind în Veneţia,
se servia de uă furculiță de aur cu doi dinți.
In
Florenţa, furculița

esista de la 1361. In Francia, şi "n Germania,
ea a fost introdusă în secolul
XVI; în Anglia, în secolul XVII: aci servia
și ca instrument de mâncare și ca, la masă,
să
se scobâscă cu dânsa ?n dinţi. In Orient, de
când cu venirea Turcilor, se perdu usul furculiţe bizantine. Mâncaii cu degetele. Şi la
noi, şi la Constantinopole, baronul de Tott
Gl
moires sur les 'Turcs et les Tatars, Amsterdam,
1785, vol. T, pag. 98) a admirat mult la Constantinopole uă Fanari
uă dexteritate

otă ale cărei degete luaii măslinele
extraordinară,

2) Al, Odobescu:

din farfuria

comună

Scrieri literare şi istorice, vol. I. Poeţii Văcăre
sc).

3) Vegqi cap. Mitropolia Bucurescilor,

pentru

toți cu
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pe sfert s'ar fi păstrat ceva din ele, Museul Artelor decorative
din Bucuresci ar fi fost unul din cele mai bogate din Europa.

IV
fârşim acâstă schiță cu vro
câteva amănunte istorice asupra musicei în lomânia și,
prin urmare, în Bucuresci. Pentru acestă
frumâsă și melodi6să artă, datele sunt
„mal puţine și, deci, spicuirile nu sunt

atât de bogate, bine înţeles în cela ce
privesce musica.... oficială, căci musica, poporană, fără s& avem trebuință
de date istorice, o vedem și o înţelegem
cât de minunată, cât de duidsă și cât
de fericită a, fost în inspiraţiunile el; o
vedem, qlic, și o înţelegem prin ajutorul
poesiei poporane, tesaurul neasămuii de
preţios al simţirei, al gândirel și al pornirilor sufletului românesc.
Prin pădurile sonore din Bucuresci
și din pregiurul Bucurescilor, din vremuri străvechi a răsunat, îngănându-se:
cu florile şi privighiătorile, doing, nemuritrea

doină,

care

arstă, destășurân-

du-se pe trîmba veacurilor, cu vorbe și
cu cântece, întrega viţă a poporului
român.
Ascultă-o bine cum adiă
'n vale,

Din munții noştri până
Și

spune-mi

de

mai

sei

vr'un

Mai dulce şi mai plin de jale»).

Doinele

şi horele,

1) O. Carp. Poesiă.
2) Colecţiunea d-lui

cântec,

povestirile

Gr. N. Manu.

Hurez: Colâna

gise pe uă

din

privdorul

bondărioi2),

melopeiă

Ar-

mail tot-
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d6una tristă și induioșătâre, cântecele de joc, în care Românul
dice, saltă și se 'ncântă pe el însuși, —tâte la un loc alcătuiesc
una, din cele mai bogate musică poporane din Europa. Din tim-

purile primilor Bassarabi și până 'n vremurile nostre, musica, poporană a rămas aceeași. Astăgdi pote o mal stirbesce, dâr ușor,
ariele săltăreţe din La File de 2e Angot, din Bucuresci, pe cani
liberaţii din armată le duc pe la sate. Doina Gnsă nu se teme;
doina nu'pâte

să piră

care e nemuritor.
Pe
musica
nuntele

de cât o dată cu geniul poporului român,

|

|

.

secole, istoria musicel la, NOX, [iă musica naţională, fiă
adusă, dintralte părți, ar fi minunat să fiă făcută, Amă6nsă sunt atât de puţine.și atât de secă, în cât nusciii

dl&ii! dâcă se numără cel puţin în starea actuală a cercetări
lor,
trei sâii patru pe secol.
|
e
Bunidră, eu privire la musica română în secolul XV și-anume

la 1448, Jean de Wawrin, Seigneur du. Forestel, ne
dă un amă
nunt, pe care lam put6 considera ca făcând parte din
istoria musicel militare la Românii Munteni. Intm'acest an,
1418, Vlad, fiul
lui Vlad Dracul, mergea pe malul. Dunirei cu oștile
sâle mal cu

semă călăreţe, ținându-se de corăbiile în cari călătoria
armata
burgundă, și. italiană pe Dunăre în sus, de la Silistra
la Giurpiti.

Sâra când poposiai, spune Cronicarul frances,
Românii dati drumul cailor să pască și, la anumite timpuri n6ptea,
se ridică din
lagărul lor, un fel de strigăte puternice, dâr
atât de puternice, încât

Francesii, până să so obicinuiâscă cu ele,
credeati că 1 calcă
Turcii. Românii le spuseră
că er cântă totdâuna astfel, pentru ca
Turcii s6ii hoţii să-I sciă, mereii deștepți și
să nu le fure car”,
lică un fel de musică wagneriană, cântată
de Românii secolului
AV și pe care valurile Dunărelo repercutaii
.cu atâta putere, în
cât făcea
pe Francesi și pe Italieni să sară ?n sus
în corăbiele lor.
Navem alte amănunte positive pentru
întreg secolul XV.
Pentru secolul următor, un factor puternic
al musicei în România

apare. EI trebue să [i conluerat și "n secolul

înainte al musicer n6stre, dâr documen
tele
pomenesc decât de la 1504 încâce.:

anterior
ce

la mersul

cun6scem

nu ni'l

Acest factor însemnat și de căpeteniă
al musicer la nor este
Țiganul, este lăutarul.

şi urm,

1) Jean do Wawrin:

Anchiennes

Cronicques d'Engleterre, tome

II, (Paris,
,

1859), pag. 189
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Fiinţă vibrantă la cel mal
astădi, cum îl vedeai strămoșii

6—7

ușor sunet musical, îl veșli și
noștri, îl vei de la vârstă de

ani că, îndată ce aude musica, se opresce, tresare, ciulesce

“Lăutarii la finea secolului trecut).

urechiele, îşi plâcă instinctiv trupul spre partea de unde vin su— i se însenin6ză, ochit încep
netele, fața— dâcă s'ar putâ dice
1) Colecţiunea

Academiei Române.
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să-l scânteie, nările "1 tremură; își trece limba pe buze, ca și cum
ar gusta, sunetele, i6r degetele-i încep să calce pe sdrenţele hainelor nesce c6rde imaginare. ...
|
Organisaţiune musicală împinsă până la estrem, Ţiganul lăutar

S6ii alăuta», cum

die documentele secolului XVI, a escitat cu drept

cuvânt admiraţiunea cântăreților și compositorilor care k-aii audit.
Veniţi în ţările române, nu la 1400 după cum se credea, ci
la 1300, Ţiganii de atunci aii și intrat în rostul musicei române.
La 1558 erau la Bucuresci lăutari robi ar lui Mireea-Vodă Ciobanul atât de renumiţi pentru priceperea și inima cu cară diceaă

pe alăută, în cât cel mai frumos dar pe care Domnul 'Țărer-Românescă îl face Vornicului Dingă de la Moldova este că-r dă rob

pe Ruste Alăutarul, — dar pe care Vornicul Dingă are grijă să şi'l
întărescă prin anumit hrisov de la Domnul săii Bogdan-Vodă».

Tot în secolul XVI, boierir cei mari ai țărei aveaii lăutari
vestiți, al căror nume și tâlent se duceati departe. Bărcan Comisul
a avut tot atuncea pe

Zimpea Alăataral,

pe care Ta, vândut cu 4000

de aspri, cela ce era enorm pe vremurile acelea.
Pe lângă cornurile și surlele, buciumele și trîmbițele militare, oștile române aveaii și liutari, şi cântăreți din gură. Când
Paul Strasburgh, trămisul Regelui Suedier Gustav-Adolph, trece

la Constantinopole, la 1631, prin “Bucurescă, Domnul Ţării, LeonVodă, îl primesce cu citharoedi, adică cu lăutari şi cu cântăreți
cari, spune ambasadorul, cântaii cântece naționale?)

Tot cu privire la musica, militară, may avem,

XVII,

un amănunt

pentru secolul

fârte înteresant, și anume: la 1659, Septembre,

când armatele unite ale lui George Rakoczi și ale lui Constan"tin-Vodă Şerban intrară cu alaiti frumos în Oradia-Mare, seriitoul
italian Galeazzo Galdo ne spune că musica lu Constantin-Vodă
Șerban cânta de-acălare cântecul fetei românce când și-a
perdut
caprele și plângând

și le caută prin

munţi 3).

Musica militară o avem șin frumâsele și bine 'mbrăcatele
regimente ale lui Grieore-Vodă Ghica și n urmă la
curţile lui
Șerban-Vodă, Cantacuzino şi Brâncovânu. Că, mai
făceaii ori nu
și lăutarii

parte

documentele
1) Codrescu:

dintr'aceste

music,

în cari se vîriseră, Nemţii,

nu ne spun şi, decă, nu afirmăm nimics).
Uricariul, XVIII, pag. 177,

|

2) Paul Strasburgh, în Cipariu:
Arhi, I, pag. î5.
3) Opera autorului itatian, citat în
Șineal: Cronica, anul
4) Vedi cap. Istoria Militară a
Bucurescilor.
|

1659.
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In secolul XVIII, la Curtea Beilor fanarioți, musica de paradă avea lăutari, suvlari, toboșari, trîmbițași, fluerari, țimbaliști
și cântăreți cu lira. Meterhaneaua, adică musica tureâscă, era
oribilă. Sensibilei Englese, lady Craven, mai târdiii principesă
de Anspach-Bayreuth, a vrut să-i vină răi când, învitată la prând,
la Curtea lui Mavrogheni, a audit ântâii acâstă musică. Pe urmă
însă aii cântat Lăutarii, și lady Craven nu are destule cuvinte ca
să-I laude și s& exalte dulceța cântecelor și inima ce pun în
escutarea lor").
Lăutarii întw'aceste vremuri erai orânduiți în bresle avându'și
vătatul lăutarilor, recunoscut de Domniă. Erait boieri cari aveaii
acum uă sută și mal bine de ani tarafui renumite de Țigani lăutari. Se
| citâză lăutarii Golescului cam pe la
|
1790, cari eraii celebri?)
La finea secolului AVIII apare
la Bucuresci claziral; unil ladoră, alții
'] numese— de ce?— zasal necuratalat
și "1 sparg cu toporele, i6r alții îl fac
ladă pentru borcanele de dulcâţă. “Tot
acum apare şi musica nemţâscă la,
Curtea Domnilor.
Acestea 's amănuntele ce avem
pentru musica cultă, profană şi miHurez: Pridvorul Arhondăriei3).
litară.
i
Pentru musica religi6să, mulţă|
mită cercetărilor adeseori norocâse ale câtor-va din licenţiaţii
noștri în teologiă, cercetări pe cari le-am dori ma! întinse și mal
sciinţifice, scim în trăsuri generale mersul aceste musici la noi.
Le-am completat cu amănuntele ce am găsit prin no! înșine. .
Musica bisericel ortodoxe a Răsăritului, începută de situl
Ion Damascânul, — noi n'avem nici uă sfântă Ceciliă, — musica,
dic, datoresce în mâre parte cântările sâle lui on Cucuzel Albanesul
din secolul XII şi lui Iovașcu Vlahul, adică Românul, din secolul
XIII. Multe din cântările acestora aii trecut Dunărea la nol în

lady

1) Pentru mai multe amănunte,
Craven (pag. 200—218).

veţi din Istoria Yanarioţilor, studiul moă

2) Tradiţiune orală prin bătrânii Bucuresceni.
3) Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.
4) AL. Luca:

Mavrogheni şi

.

Priviri generale asupra Ilusicel din Viserica orlodoxă a Risăritului (Bucuresti).

56730. — Jstoria Bucurescilor.
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ț6ră; totuși, după afirmaţiunile celor competinţi în materii, uă
mulțime de cântâri cară se întrebuințaii în bisericele nostre erai
naţionale sâii combinate cu ale Slavilor, cu cari Românii atâta

vreme conlocuiseră. „Trei Crai de la Răsărit“, „O diece pre învățate“
,
pdstă-di cel Pr6-Lăudat“, şi „Canonul Floriilor“, pe care ?l cântă copiii
în Sâmbăta lui Lazăr, sunt tâte făcute pe musică curat române
scă,

fără nici uă înrîuire a psaltichiei grecesci 1).
Totuși acestă psaltichiă întră ?n biserica română âncă de prin
secolul XVI, după cum o probâză un manuscript de la Bibliot
eca

Univessităţei

din

Iași,

datorii, pencă lui Hrisaf, protopsaltul Marey

Biserici din Coustantinopole, unde cra n vremurile acelea
cea
may înaltă şedlă de cântări religi6se din tot Răsăritul2),
Dorotei, episcop al Monemvasiei, care a fost prin Români
a

împreună

cu Ieremia,

patriarhul Constantinopolei, în timpul dom-

nici lui Petu Șchiopul, între 1559 și 1567, ne spune
că la Curtea
acestui [ii al ICiajnei și al lui Mircea Ciobanul se
află un iscusit

dascăl de cântănă și cântăreţi forte buni3).
La Târgoviște,în timpul

primul

lut Petru

Cercel, protuopsaltul, adică

cântăreț al Mitropoliei de acolo, se bucura de mare renume

în tot Răsăritul,

iâr în secolul XVII,

pe la 1650, Paul din Aleppo

admiră, mult cântările cele feurose ale bisericelor române
din Târ-

goviște

și din

Bucuresor.

într'uă strană grecesce

Dint'acest

secol

a "nceput să se cânte

și într'alta românesee4),

-

|

|

Intre psaltichia gerecâscă Și musica românâscă
de atuncr Și
penă în vremurile nostre, a fost mare dușmăniă.
Grecii disprețuiai melodiele compuse de cântăreții români
după prineipiele

musicei naţionale. 'Tă phoeză zi ră poopmonză erati
lucruri barbare,
dliceaii orecir eci loghiotaţi.
|
In secolul XVII, ne spune Cantemir, erati coruri
la bisericele
domnescy5).

In timpul

lui Brâncovenu,

veți învățați ca Stavrinos
mân,

primul cântăreţ

la Bucuresci

erai

cântă-

Grecul6) și ca Filoteti Ieromonahul, Ro-

al Mitropoliei

din

Bucuresci,

care a scris

cea d'ântâiii carte cu note de cântări bisericesci
în românesce.
Cartea e 'mchinată lui Brâncovânu și e tipărită
la 1714. Lucru
I) Episcopul Melchisedec : Memorii pentru
Cântările

1881), pag. 9.
2) Luca:

3) Revista
4) Iliden,

Priviry generale asupra

1nusicei, etc., pag. 2.

Visericescă

în România
-

Teologică, IV, pag. 249.

IV, pag.

149.

5) Descriptio Aloldaviae, pag. 170, din
vol. II, al ediţ. din 1875, Bucuresel.
6) Semile Brâncovenesel, .

(Bucuresci,
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însemnat care ne face a vede că iublaii musica copiii Brâncovânului și că pâte fetele lur cântaii cu harpa este că Filoteii Ieromonahul avea cunoscință și de cântări latinesc”).
Filoteii Ieromonahul este ucenicul altul cântăreţ vestit din Sita,
Mitropolii a Bucurescilor, adică al Părintelui Teodosie. Elevul și
profesorul eraii sintesitori, adică compositori de cântări proprie
obiceiului românesc. EX compuseseră pote la curţile lui Şerban
Cantacuzino și Constantin Brâncovenu cântările de ocasiune, la
serbări, bunidră cântarea ce se dicea „când se ridica, paharul pentru Domnul 'Țărei“,— apoi cântarea „pentru pohvala Mitropolituluie, — apor cântarea „pentru cel ce pregătesce masa“ și alte
înfine irmose veselitâre pentru masă, anaforă și pelreceri. Filoteii
Ieromonahul scia musică românescă, musică latinescă, musică grecâscă și musică rusescă2).
In secolul XVIII, duşimănia, între cântările Grecilor și ale lomânilor devine și mai acută. La insultele Grecilor, Românii le
respundeaii batjocorind ceia ce ei numiuii ;fosal de Țarigrad şi câmtarea pe nas, precum și nouele melodii ce Grecii voiaii să introducă în bisericele române, melodii pe cari lomânii cântăreţi le
numiaii

cântece

turcescă

de

cafenele3).

In secolul XVIII ait fost voci admirabile în bisericele Bucurescilor şi prin mănăstirile Ţării. Veniaii de multe ori Grecii de
la Constantinopole, renumiți acolo ca tenori și ca baritoni, și când
audliaii aci pe cântăreții Mitropoliei sii pe al vre-unel biserici cu
vEdă, fugiaii pârliți. Așa s'a întâmplat cu faimosul Anastasie Rapsaniotul care, „când a văut desăvârșirea meșteșugului și a audit
„pre duleca firescă glăsuire a dascălilor de cântiui din neamul
„nostru. românesc, sai spăimântat și singur judecând că el nu

„este aci trebuincios, s'a întors și a murit în ţâra lui“%.
Era 'nduioșător şi chiar cutremurător să audi plângerile Iecidrei, cântate frumos şi nu pe nas întruă Vinere a Pascilor și
altă dată asculta cu extas, când vocea era fermecătore, frumâsele
cuvinte: „Angeril cântă împreună cu lucâfârul cel luminos pe

„Cel ce repejunele rîului înapo! le întârce“5).
1) Luca: Op. cit., pag. 17.
2) Biserica Ortodoxă Română, vol. XXI, pag. 292. Psaltichia românâscă cu Catavasierul,
Anastasimatarul şi Stihirarul... de Filoteii Ieromonahul (Bucuresci, 1714).
3) Din Irmologhiul Ieromonahului Macarie, citat în Luca: Op. ci, pag. 85.
4) Melchisedec: Op. cil., pag. 3.
5) Popeseu-Pasărea: Slujba Sftului Spiridon (Bucuresci, 1595), passim.
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In secolul XVIII era șc6lă de masichiă cu dascăl! masicoşi, înireţinută din venitul unor mănăstiri. La 1776, în hrisovul de
al Ședlelor,

Alexandru

Ipsilante

hotăresce

pentru

tot:

NUCŢU

"N “19 jar-p tounij20J00

— '13j109

voraosre

organisare

o

e

d6una un dascăl de musichiă la Sftul Sava, iâr
la 29 Novembre

11784, Mihalake Şuţu

dă pitac Mitropolitului,

în virtutea cărui

a
Egumenii Mănăstirilor din Capitală sunt dator
i a trimite la Sftul
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Sava pe copil cu glas frumos. Unil dintwacești dascăli de masichiă erai adevărați artiști»).
Pe Dionisache Fotino, care a aparţinut secolului AVIII, âtă
cum îl aprețuesce Anton Pann într'uă bucată de prosă, care se
pote considera ca prima critică musicală, scrisă în românesce:
„In elegantul săii stil vede cinova patimile sufletesci după
„meșteșugul ritoricese“.
Mal la vale: „Cu întunecare. pogâră în cele mai de jos ale
„pământului; din cămăsrile Iadului ridică pe strămoșul Adam în
„desfătările Raiului, și laudă cu glas triumfător biruinţa A-tot-Pu„ternicului cu care aţiţă patimele sulletesci ale auditorilor, le stră„mută duhul din cânditor îîn întărîtător, din umilit în desfătător“ 2).
In schimb ânsă unii din dascălii de masichid erai ridiculi cu
ifosul de Țarigrad și cu cântarea cea mal nasală ce se pote închipui.
Tot Anton Pann, care înalță pe Dionisache Fotino, batjocoresce pe aceşti rinoaedi, qlicând:
Când îţă cântă psaltichia,
Ti sare din cap tichial.

leromonahul Macarie, în prefața Irmologhiului s%ă, ca și 'n Teoreticonul, tipărit la, Viena la 1823, ne vorbesce de prigonirile acestor ridiculi dascăli musicoşi în contra cântăreților români de pe la
bisericele și mănăstirile bucurescene, și citză cu laudă ca adevăraţi artişti în musica bisericâscă română din secolul XVII și
XVIII pe: fericitul întru pomenire Arsenie ieromonahul Cozianul,
pe Calist protopsaltul Mitropolier bucurescene și pe Șerban pro|
topsaltul Curţer Domnesci.
Macarie spune. la 1800: „aci, de nu cânţi în strană cu ames„tecătiui turcesci, cu îfos de Țarigrad, ci cânţi vlahică, atunci n'a
"pr oforă de Țarigrad, și ţi se împletesc mil de defăimări. ..“3).
Elevii acestor dascăli ridiculi, Români sii Greci, sapucaii
să facă tot felul de năzbutii cântând în strană. Se citâză prostia.
gogonâță a unuia de la Zlătari care, dicându-și în sine că Dumnedeii este may mare de cât toţi, s'a apucat la uă sărbătâre, când
1) Revista Istorică a Arh. României şi V. A. Urechiă: Istoria Românilor, domnia lui Aloxandru-Vodă Ipsilante.
2) Popescu-Pasărea: Principii
dorescu G. Dem.: Anton Pann.
3) Din prefața Irmologhiului.

de musica

Visericescă orientală (Bucuresci,

1891). Cf. Teo-
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biserica, era, plină,

spro marele
Etă

cum

se cânte

nu Şi ţie, Domne! ci Şi Dumitale, Dâmne !

scandal al drept-eredincioşilor").
ajungem cu

musica până în pragul secolului nostru,

în care altă s6rtă și altă menire

tecele de lume.

ati

|

şi musica religi6să,

și cân-

V
st-lel sai arătat și S'aii desvoltat, în vicța, lor plăpândă
și nesigură, Frumâsele-Arte în Bucurescii secolilor tre-

cute.
nabuă a fost ca
dintru început:
am sculptură?

Menirea, acestor spicuiri
de prin izvâre de diverse
să putem răspunde la 'ntrebările ce ne. pusesem
avut-am nor arhitectură? avut-am pictură? avutavut-am musică, și arte decorative?

Cu faptele ce am

adus

într'acest

studiii,

după

cunscerea

lor, putem răspunde la tâte aceste cestiuni în
mod afirmativ: de,
am avut, arhitectură, am avut pictură, am avut
chiar sculptură,

decă ne aducem aminte de statuele Brâncovenului,
vădute de
La Motraye la Mogoș6ia; am avut arte decorative
și musică.
Și am fi avut t6te aceste frumose arte într'un grad
de mit de
or mai bogat, mai frumos și may artistic;
și s'ar fi desvoltat,
și ar fi crescut, și ar fi strălucit în sufletul
subțire și artistio
al Românului cu uă, putere de mii de ori mal
mândră; și am fi
contribuit la mărirea și *mpodobirea capitalului
artistic al omenirei

cun contingent de mii de oră maj însem
nat, — dâcă, dâcă, decă
Dumnegleirea, în nepătrunsele- planuri,
nu ne-ar fi dat în rostul
nesch

imbat al veacurilor vecini ca aceia pe
cară i-am avut.
Cu 'Tureiă lângă Dunărear [i putut să trăiâ
scă palatele și monumentele arhitectonice? Cu 'Tătarir Bugea
kului și ax Crîmului ar
[i
mers

înainte pictura, română?

Cu Polonir

cey lacomi

, cară furară Mitropolia Moldovei, ax [i produs eap-d
'opere sculptura română?
Cu Ungurii lui Arpad ântâiti și cu Ungur
ii lui Băthory Gâbor
pe urmă, ar fi putut se rt&sune în pace
prin Carpaţii Româniey
vibrantele melodii ale musicer române?
Sub Rușii. lui Suvarolt
și sub Nemţii cu c6dă ar luy Coburg,
cari veniai pe plâșcă în
țările române,
ar fi mers

1) 'Tradiţiune

orală,

înainte

artele decorative?

543

Nu; nu era omenesce posibil— ,și de aceea, să ne mirăm, nu
de ce nu este, ci de ce este, și să ne dicem: aii trecut acum
acele timpuri de 'ndurerate aduceri-aminte. ACI, luminaţi de s6rele
binefăcător al păcei, cu siguranța dilei de mâine, cu sciința și
gustul ce Dumnedei ne-a dat cu dărniciă, Bucurescil acestui cap
de veac, Bucurescil de la sfârşitul secolului XIX arâtă cu arhitectura, cu pictura, cu sculptura, cu musica și cu artele lui decorative ce pâte Românul când nimie nul stînjenesce pe calea
propășirel consciente.
Palate și clădiri măreţe, ca prin minune, s'aii rădicat şi . se
ădică pe pământul norocos al Bucurescilor; ahitecții săi merg
mână în mână cu făptuitorii de monumente al țărilor bătrâne în
civilisaţiune. In superbul templu al Frumoselor- Arte, Athenecul, s'aii
espus tabeluri pe cari străinii le-ai admirat cu nesaţiii, iâr pictorii noștri

în marea

străinătate

a

pironit ochii a sute de, mil de

Gmeni în mersul lor către cap-d'opere. Există uă pictură română
care se afirmă, cum există uă sculptură română care muncesce
pentru împodobire ea Bucurescilor și fala neamului românesc. Stiri
vechia doină, doina în care a văsunat și resună sufletul României,
doina a triumfat, scânteindă de melodiă și de armoniă, în OrașulLumină, în artisticul și incomparabilul Paris, Şi-apoi, voîntorcânduse de pe malurile Senei pe ale Dâmboviţei cu apa dulce, ne-u
săltat sub grandidsa cupolă a Atheneului cu farmecul adânc
ȘI ivesistibil, şi Rege, și Rogină, și homâni, veniți din patru
unghiuri 1 ale Daciei 'Traiane, toți, în picidre, întwun entusiasm fără
sâmăn până acum în istoria musicel române, aii salutat în tânărul
ales de astădi, geniul acelor bari necunoscuți al Românismulul
cari, în Carpaţii Munteniei, Moldovei, Transilvaniei și Bucovinei,
pe malurile Dunărei și ale Dunastrului, doinlaii, odiniâr 3, pe caval
sâii pe fluer, sublimele melodii ale doinei române.
că artele frumâse de ad, 6că-le viâţa și că pentru ce credem,
cu tăria, și căldura adevărului, că Dumnedeii din cerul ursit-a pe
pământ în cartea vieţei nostre, ca, Bucurescii mândri și mari st
fiă în veci.
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9
ia iz ntr'uă scrisâre, pe care Matei Corvin, Regele Ungariei,
GIL c, o trămite Paper Sixt IV la S Decembre 1476, citim că
Bucurescil2) erai la acestă, epocă ui „cetate care, și prin
TÂ&
artă și prin natură, era mai întărită (et arte, et natura inanitior erat) 3),
_— î6r, întwaltă serisâre, tot a lui Matei Corvin către Sixt IV, mal
citim despre Bucuresci că era cetatea cea mal puternică“ a țărei
Munteniei (castrum fortissimum îllius terrae)?).
Acestea le scim din documente positive pentru secolul XV
în privinţa Bucurescilor, numiţi în vremurile acelea mal des Ce”

„ÎN

.

tatea Dâmboviţei 5).

deci până la "'nceCetatea Dâmboviţei fusese până la 1831— 5,
al vechilor Cumani%. La acâstă
,
— conac
putul secolului XIV
epocă, marele Alexandru Bassarabă lea m stăpânire conacul Cumanilor, când coprinde cu armele n mână Dâmboviţa, Ilfovul,
Prahova, Buzăul şi 'mtrega lalomiţă.
— Vedi Bi1641.
1) Pod6bă din Evangelia cu Inveţătura, tipărită la Belgrad în Araâl, în
115.
pag.
Hodoș,
şi
Vliografia d-lor Bianu
2) -Vegi şi cap. Bucurescii până la 1500,
datae ei ab eis ac3) Matthiae- Corvini Hungariae Regis Epistolae ad Romonos pontifices
123.
pag.
1891),
ceptae (Budapesta,

4) Colecţiunea de documente Esarcu.

,

României,
5) Sincai: Cronica ; Urechiă: Cronica (Kogălnicenu: Cronicele
, 18î4), pag. 80.
(Bucuresci
lare
Şefan-cel-B
Esareu:
Șincai;
în
Dlugoş
153—159);
6) Hasdeii; Negru- Vodă, pag. 228.

vol.

I,

pag.

548

Acest

Alexandru

Bassarabă este Negru-Vodă

din scrierile luy

Gebhardi, Filtisch, Luccari:), cari ne spun, în deosebi Luccari, că,
la Bucuresci, acest Negru-Vodă tiră aleune cortine di mattoni (făcu câteva ziduri

muntene

de cărămidă), — fapt al căruy ecoii a răsunat în Cronicele

și a fost

reprodus

may

târdii

Bolliac 3).

de Kogălnicenu2)

și de

Inainte ca Alexandru-Vodiă, marele Bassarabă, să fi coprin
s
pământurile din România-Mare, și să fi descălicat
orașe ca Târgoviștea, Câmpulungul, Pitesciy, Giurgiul, Buztul
și Bucurescir;
înainte ca, Cetatea, Dâmboviţei să fi devenit băssărăbescă,
aci, la Bucuresci,

a fost conac cumanic.

Colinele, gorganele și măgourile viitârey capitale
a Regatului
României; colina, Mitropoliei, colina Mănăstirey
lui Radu-Vodă,
măgurile din delul Lupescilor, din dâlul Cotroc
enilor, din dâlul
Văcărescilor, gorganul de la Sftul Ilie, colina
pe care se va funda
cetatea și bisericele domnesci de la Curtea-V
echi
ă, rete— colină,

Zaţă cu timpul și din car nu mai rămase de
cât dâlul viilor domnescă, esiste
nte

încă

acum

140

de ani4), — tâte aceste coline,

gorgane și măguri, pe lângă cari și printre
cari șerpuia a lene,
făcând multe lacuri, norocdsa Dâmboviţă,
aii vădut numerâsa, cavaleriă a Cumanilor, luptând de zor cu
oștile Iul Alexandru Bassarabă 5).
Ce

lupte

datu-s'ati

la Bucurescl

înainte

de

Cumanr?

ce s'a
întâmplat printre colinele, măgurile și
gorganele s6le în timpul
marei invasiuni a Tătarilor? ce legionari
romani lăsat-aii săbiele'
cazi sai găsit la Pantelimon și la Arcuda
, cu prilejul deosebitelor săpături
5?

|

lcă, întrebări, în faţa, cărora, în starea
actuală a cercetărilor
nostre, păstrăm uă înțelâptă și îndreptăţită,
tăcere.

Scim că în suta a Xill-ea, la 1204,
Românii se luptaii sub
Ioniţă, împăratul româno-bulgar, cu
atâta vitejiă, încât, ne spune

martorul ocular Geoffroy de Villehardo
uin7, stâgurile române,
împlântate pe zidurile Adrianopole,
făceaii să tremure trufașa
cavaleriă feudală a Apusului, iâr Baldov
in de Flandra, prins în
1)
2)
_3)
4)

Hasdei: Istoria Critică, pag.
115.
In Histoire de la Dacie (Berlin).
In diferite studie istorice, în Zrom
peta
Vedl cap. Curtea Domnescă.

5) Hasdeti:

Negru- Vodă, pag.

228,

Carpaţilor.

6) Vedi cap. Bucurescii până la
1500,
7) Histoirede la Conqutte de Constant
inople (Hachette, Paris, 1370), cap. XLII
I.

5419

luptă,
espia la Târnova pr6 marea sa încredere în scutul
feudal.
|
De Bucurescil âns& nimic.
Tătarii-Mongoli îi potopiră la 1949. Am&nuntele acestei cumplite vijelil ne lipsesc. Seim totuși că nenumărata călărime a Bassarabilor de peste Olt dederă piept bărbătesce cu Grdele păgâne.
Românii învățară de la Tătară să se bată de-a călare cu arcele și
să sune din buciume tătăresce»).
Cu secolul XIV încep și datele militare ale Bucurescilor.
La 1370 oștirea română a lui Vladislav Bassarabă părăsesce
Bucurescil,

sâi,

mai

proprii,

Cetatea

Dâmboviţel,

ca să mârgă

în contra lui Nicolae, Voevodul Ardâlului, trămis de Ludovic,
Regele Ungariei, în contra Domnului Ţăril-Românescă. Oștile Cetăței de la Dâmboviţă sunt comandate de castelanul Dragmer, dice
Şincal2), adică de Dragomir Bassarabă, cum afirmă d. Hasdei%.
De la lalomiţa (llumţa) la vale, Românii făcuseră cetățuici şi
tăvimă, — documentele spun: fortalitia et propugnacula.
N
Prin aceste castele, Dragmer, castelanul de Domboycha, adică,
Pârcălabul Cetăţii Dâmboviţa, jupânul Dragomir Bassarabă, mal
târdiii cucernic stareţ al mănăstirei Cotmena), se bate cu Nicolae

Voevodul Ardelului și'l bate de-l stinge.
Dragomir Bassarabă este primul căpitan al Bucurescilor, de
care ne vorbesc documentele și care, ca un adevărat cavaler din
Evul-Mediiă, după ce 'și apără tânăr ţâra cu spada, continuă a
și-o. apăra bătrân cu rugăciunile adresate Celui-prâ-Inalt în tăcerea,
:
neturburată a mănăstirilor.
„Catastrofa, întâmplată oștirei ardelene a trebuit să aibă loc
„nu departe de Bucurescă, prin bungetul acela, de păduri 5) mary
„şi seculare, cu locuri ânguste, mlăștinâse și neumblate din

„prejmă-i 9“.
Speriat de acâstă înfrângere cumplită,
- ariei, întăresce Castelul de la: Terzburg,
străjeri şi baliste anglicesci .

Ludovic, Regele Unde lângă Braşov, cu

1) Hasdeii: Negru- Vodă, pag. 87.
2) Şincai: Cronica, sub anno.
3) Negru- Vodă, pag. 276.

4) Ibidem.
3) Vedi

cap. Bucuresciă până la 1500, pădurile bucurescene.

6) Gr. Tocilescu:
fascicula Î, pag. 9.

Cetatea Bucurescii,

7) Şincai: Cronica, sub anno.

în revista

Tinerimea

Română,

noua, seriă, vol. I,
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Un

document

al

lui

Mireea-cel-Bătrân „numesce

la

20 Iuliă
1410, Bucurescil cetatea nostră 1, i&v tradiţiunea,
și nu puţini scriitori 2)
ne spun că Mircea a zidit aci castel
sâti Curtea Domnescă, acolo
unde este Curtea Vechiă, din piața Sftului
Anton.
“Cetate în timpul. lui Mircea-cel-Bătrâ
n, Bucurescii sunt din
noii fortificață la 1460 de Vlad-Vodă
Tepeși, după cum atestă uă
scris6re a cruntului Voevod trămisă
Brașovenilor într'acest an),

Bucurescii sunt la 1473 cetate
tare, bine apărată, de âre-ce
Radu-cel-Frumos, într'ânsa, nu 'la
Târgovişte, lasă pe Dâmna sa
și pe fiică

-sa Voichiţa,

La,

24

La

11 Novembre

Novembre

tâte bogăţiele şi steourile sâle.

1473,

Ștefan-cel-Mare,

eroul Moldovei, coprinde cetatea Bucurescilor, se
veselesce trey dile într'ânsa, ȘI-apol
plecă la Suceva, lăsând Domn
Țării şi apărător cetății Bucurescilor pe Laiot-Vodă, Bassoraba),
1476,

Laiot Bassarab

susține, închis în -cetaţea, Bucurescilor, un asediii
de două săptămâni în contra,
lux
Ștefan Bâtory, comanidantul trup
elor unguresci, veniţi în. Muntenia
,
pentru a pune pe Vlad-Vodă
Tepeși icrăși pe tonul Țărir-Românescă 5).
|
|
De la 1473 și până la 1476,
Laiot-Vodă trebue să fi întărit
bine vechile fortificaţiuni ale
lux Mircea-cel-Bătrân și Vlad-Vod
ă
Țepeși, pentru ca Bucurescii
s& potă susţine un asedii de
două
săptămâni în contra

oștilor unguresoy. Și să nu
uităm că, împreună cu armata lui Ştef
an Bătory, se aflati la Bucu
resci, băi6nd cetatea, și oștile lui Ştef
an-cel-Mare al Moldovei, după
cum
afirmă, documentele venețţiane
6).
Ştefan Bâtory serie Sibienilor
ot castris gentium vegalium, prop
e
îpsam DBocerestyan, din lagă

rul oștilor regale: aprope
de Bucuresei.
Tradiţiunea, spune că locurile
pe unde tăbărîseră Ungurii sunt
locurile cele inalte ale mahala
le Lucaci, pe lângă malu
rile
apei
si
Sârlițel Bucurescidra, care se
vărsa. în Dâmboviţa, la Jieniţă,
de
vale.
Niel tradițiunea, nicr documente
le nu spun în ce parte
tăbăriseră
Moldovenii luy Ștefan şi
dincotro Dăteati Cetatea
Bucurescilor.
Ceia ce rerese din tâte aceste
răslețe și necomplete amănunte
aa
I
0E
1) Gr. Tocilescu: Cet
atea Bucuresci], loc.
cil., pag.
2) Kogălnicânu, Fot
ino, Bolliac şi alţi
i,

Î8.

3) Gr. Tocilescu; Cet
atea Bucurescii, pag.
92,
4) Kogălnicânu ;

5) Hurmuzake:

6) Esarcu:

Cronicele României,
vol. 1; Urechiă,
Documente, vol. II,
pag. 243,

Ștefan-cel- Aare (Bucur
esei,

1874), pag. 80,

pag.

153—159,
i
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este că Românii sciaii să se bată și să "și întărescă bine cetățuicele, cetăţile și tărimele lor într'acest viforos secol al XV, când
Turcii băteaii întmuna malurile Dunărei, după ce coprinseseră,
|
Constantinopolea.
Jean de Wawrin, Seignear du Forestel, a văut cu ochii săi fortărâța de la Giurgiii la 1445 intrarmată cu bombarde », şi a vădut
în fața cetăţei Nicopoli, ex terre de Vallaguie, un turn rotuud, mare
și "nalt, înconjurat cu ziduri de bolovani; sunt, p'alocurea și turnuri pătrate2). Castelul de la Giurgii, ne spune Wawrin, a fost
făcut

de tatăl Domnului

de acum,

adică

de Mircea-cel-Bătrân, pă-

rintele lui Vlad Dracul. Așa l'a asigurat, adauge Cronicarul belpian, fiul lui Vlad Dracul, adică Vlad Ţepeși care '] însoția pe
Dunăre.
Şi pentru că veni vorba de Dunăre să amintim că acum,
pentru prima Gră, se vorbesce de bărci. românescă pe Dunăre,
bărci lungueţe și 'ncăpătore, în care Românii intraii pentru a trece
Dunărea, când plecaii la luptă s6ă după pleșcă în Bulgaria. Vlad
Dracul promisese lui Jean Wawrin să-i dea vro 40-—50 bărci de
felul acesta, pentru a le av6, fiind uș6re, pe lângă grelele corăbii
|
veneţiane, care-I duceaii pe Dunăre.
probă despre
uă
Ne-am abătut de la subiect, pentru a da încă
sciinţa Românilor din secolul XV la întărirea cetăților.
St ne reîntOreem la Bucuresci.
|
La 1456, Vlad Ţepeși cere Brașovenilor să-i tvămită cantități
destul,
mauri de silitră pentru praf de pușcă, si arcuri, și săgeți din
pote
—
ca să apere uă cetate pe care o luase de la Turci,
Giurgiul.
Luptându-se într'una, Românii își perfecționară armele ofensive

așa

și defensive,
conianda

Genova

la

alte popâre nu le aveati. Ștefan-cel-Mare

cuni
uă

spadă,

& lu

facione

valachesca,

adică

după

nusciii cum
cum le aveati Muntenii, și (Genovesii mărturisesc că
să o facă și cer să li trămită model 5).
mii de
Cavaleria muntână era la 23 Mal 1476 de patru-deci de
că aii să
călăi, şi Italianul care ne spune lucrul acesta, sciind
A

—

1) Cronicques

d'Ingleterre, pag.

133.

2) Ibidem, pag. 145.

|
3) Ibidem, pag. 102—110.
(Bucuresei,
Ungaria
cu
ei
Munteni
nile
Relaţiu
atu:
4) Condur
42—13.
pag.
5) N. Iorga: Acte şi Fragmente, IUL,

1898), pag.
E

152.
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mârgă

în contra păgânilor, adauge

Dumnedeii

să le dea biruinţă»).

In

acestea,

vremurile

și urarea:

când

armele

Dio li presti vittoria ! —

şi călărimea Românilor

eraii studiate de străini, Bucurescil erai în Epistolele Regelui Matei
Corvin ar quae et arte, et natura munilior erat, cetate care, și prin
artă, și prin natură era mai întărită, și castram fortissimam illiuş

tervae, cetatea cea mal tare dintr'acea, ţâră2).

|

II
ncepe

secolul XVI.

Turcir

mult

în afacerile

ţ&rer.

principatului,

mal pomenesce
Și cu

der

se amestecă

Bucurescil sunt acum

de întăriri,

până la Mihai Vitezul.

tâte acestea,

Românii

din ce în ce mal

capitala

de cetate resboinică nu se

|

și armatele

|

lor, mulțămită

renu-

melui ce câștigaseră în Europa din secolul XV prin luptele lor
în contra Tureilor, nu eraii uitaţi nicY uă dată în combinaţiunile
ce se făceaii pentru a se goni Sultanii din Orientul europân.
La Miinchen,

in Aligemeines Archiv,

se găsesce

un plan

de ex-

pedițiă cruciată în contra Turcilor cu data 1517. Partea Românilor
într'acâstă

expediţiune

cruciată

turile cu Turcii; 5) să li se
de numerâse;

c) armatele

era

următorea,:

a) s&% rupă legă-

dea parale pentru

a avâ armate cât

Muntenier și ale Moldovei,

unite

cu ale

Poloniei, să mârgă în Bosnia de sus unde vor întâlni pe
Regele
Franciei cu armata sa, pentru ca, cu toţi, să pornescă
spre Adria„nopole și Constantinopole3). |
Nuscim nimic despre urmările acestul plan.
„Bătălii 6nsă lângă și în Bucurescii sunt destule
.
La 1512, Vlad-Vodă, fratele lur Radu-cel-Mare,
numit şi Vlă-

duț, se bate cu boieri! Craiovesci la Văcăreser din
jos de

Bucu"resck. Craiovescil aveati într'ajutorul lor pe
un Pașă, care prinde
pe Vlăduţ și "I taiă capul subt un păr
la Bucuresci 4).
Din cele 20 de bătălii, pe cari Radu-de-la-Afumaţi
le-a avut
1) N. Iorga: Acte Și fragmente,
III, pag. 55.

2) Documentele din operile citat
e la notele
3) Hurmuzake: Documente,
vol, XI, pag. 1.

4) Mag. Ist., pag. 147,

2 Şi 5 dintr'acest

capitol,
|

:

553

în

contra

Turcilor,

tre! sunt

date

la Bucuresci,

altele pe la Glu-

bavi și pe la Clejani, în giurul Bucurescilor”).

|

Documentele nu ne spun nimic privitor la istoria militară a
rg
Bucurescilor pentru anul cel însemnat 1542, când, la Niirnbe
și-alurea, dieta germană decretă gonirea 'Tureilor din Kuropa,
al arnumi pe Ioachim Electorul de Brandenburg 2 generalissim
se
i,
Moldove
al
matei de izgonire, i6r Petru-Rareși, vitezul Domn
Creșl6gă, intrând în confederațiunea principilor germani, să dea
în mâitinilor pe Sultanul Soliman Magnificul „vii s6i mort“
nele lor).
Pe atunci domnia la Bucuresci Radu VIII Paisie”. Inviîn contatu-a Petru Rareși și pe Domnul din Bucuresci să intre
se pâte da
federaţiune ? Ti uă întrebare la care, pând adi, nu
|
nici un răspuns.
Mircea-Vodă Ciobanul se luptă la Periș
1546,
la
Mal târdiii,
și la Mănescii Buftei, tot lângă Bucuresci5.
ă-celIn fine, lupte chiar în orașk aii fost atunci când I6n-Vod
Vintilă
pe
Cumplit, Domnul Moldovei, a trimis la, Bucuresci
fiul ISiajVornicul să se facă Domn în locul lui Alexandru-Vodă,

nel şi al lui Mircea Ciobanul.

Vinţilă

a domnit în scaun patru

Vodă, codile şin urmă, după uă luptă cu stea lui Alexandru, Bratul Pamandată de boieri! Dragomir Vornicul, Mitrea Comisul
cădut în luptă.
harnicul şi 16n Pârcălabul, Vintilă a fost bătut şi a
nicăieri.
De zidurile cetăţii Bucurescilor nu se mal pomenesce
de tar și de
In schimb, avem casele olovănite ale boierilor atât
când va omori
bine apărate, încât Mihar-Vitâzul, spune Walther,
pună tunurile
pe. Emir şi pe Tureil lui la Bucuresci, va trebui st
Dan, situată
și st bată din patru părți casa volovănită a Vistierului
cam lângă mănăstirea, Spătarului Stelea.
ul BuFiă, în câmpiele cele intinse ale Ţării, fiă prin pregiur
a conform.
curescilor, Românii secolului XVI s'aii luptat totd6un
, din numărul
unor anumite regule de tactică și strategiă militară
Neagoe-Vodă către
cărora, parte s'aii păstratîn „Invăţăturile lui
fiul săi Teodosie“.
1) Mag. Ist., IL, pag.

160: Cr. Xenopolu : Istor. Român,

Il, pag. 456.

2) Supranumit: Hector; a domnit de la 1531 şi până la 1371.
3)
4)
5)
6)
7)

Hurmuzake: Documente,
A domnit între 1536 şi
Dag. Istor., I, pag. 177.
Tes. de Mon. Istorice, I,
Noagoe-Voaă a domnit

56730. — Istoria

Bucurescilor.

vol. X, prefața d-lui N. Iorga.
1516 (Senopolu).
.
.
.
pag. 13. Walther: Res Gestae Michaelis.
de la 1512 până la 1521,
70

554.

In aliniatele militare ale acestor instrucțiuni citim:
„S8 toemesci străji să mergă inainte: două străjy, una înainte,

Casă

de

apărare.

„alta mai pe urmă, și-apol să vină tabăra.
Să fiă străjile atât de
„parte una, de alta, încât să se p6tă vesti
una pe alta“.

Neagoe mal dice:
»Hărţuitorii să nu 6să în ainte și să nu
dea harţ, căci nu sunt
„de nici un folos“...
|
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„S5 "(i alegr în vremea răsboiului șâse-dleci de bărbaţi, pe
„cari să nu-i desparți de tine“...
„Să nu te sperii de mulțimea vrăjmașilor. Leul risipesce
|
„cir6da de cerbi“...
„Să stat mal la uă parte de mulţime, căci vrăjmașul acolo dă
|
RE
o
„Mal cu inimă“...
trebue Domcăci
„Banii răsboiului să-i al totduna cu tine,
„nului

avuţiă

multă;

omul

e

ca

porumbul:

fuge

acolo

unde

e

|
a
„bogăţiă multă“ ...
„Feciorii, fetele, femeile boierilor să [iă îndărătul. 6stel“...
Avmele cu cari Românii se luptaii în secolul XVI erai ur-

Ia

mătârele:

4) arcul și săgeta. Arcurile române eraii î6rte mari. De mărimea,
lor se miră şi o admiră balada germană din evul medii .Biterolf
und Dietlicb2). Dibăcia areaşilor munteni și moldoveni era cunoscută
în totă Europa. Românil ai întrebuințat arcurile și săgețile până
la 1700. Poesia poporană română cântă adesea comandele căpitanilor de arcași, când strigaii ostașilor lor:
Arcurile

vă

'ncordaţi!

Săgeţile vă 'nţăglați !3)

V) sabia, care, sub numirile de paloș, băltac, hanger, era uă
armă teribilă în mâna Românului; până în secolul nostru, ostașul
Român, când ajungea piept la piei cu dușmanul, da de svânta.
no de
Strigătul dă, mă!! dă, mă!! a resunal la Magenta și Solferi
|
a "'nspăimântat pe Francesi.
măsanul,
buzdug
c) ghidga ţintuită, fusta, topuzul, bâzdâca,
|
|
dracul;

d) sinețele, adică puscele de ad, pistolele;

fier, cum
6) puscele, adică: tunurile, unele de cireși, cereuit cu
altele de
eraii ale lui Petru Cercel. şi ale lui Mihax-Vitâzul, și

renuaramă. Artileria ușoră a Muntenilor și a “Moldovenilor era

de la
mită pentru iuţâla mișcărilor și potrivâla tragere. Încă
și al
inceputul secolului XVI, de la 1516, Domnii Munteniei
Capul
).
Moldovei aveati câte-200 de astileriștă, adică de puscaşi?
l era
Vitezu
Mihakartileriei, căpitanul tunurilor în vremea lui
1)
2)
3)
4)

Buletinul Instrucţiunel Publice, anul I, pag. '176—80.
74.
Hasdeii: I6n- Vodă (Bucuresei, 1865), pag.
e.
popular
Poesii
Dem.:
G.
eseu
Peodor
Hasdeii: Col. lui Traian, 1874, pag. 131
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Vincenzo Bombardier Mantovano, adică

era

din

Mantova, și era capul bombardierilor» ;
JP) toporele, barda și e6sa; cu acesta din urmă

cailor,

de unde

s'a păstrat locuţiunea:

orașul
|
tăiat

Italiei,
picidrele

a snopi pe vrăjmaşi2),

Acestea, 's armele cu cari Românii, la Bucuresel Şi aiurea,
S'aii luptat și'n secolul XVI și'n cel următor.
|
Ostașul român dintr'aceste două secole, ca și haiducul din
secolul XVIII, și-a adorat armele. In străvechia baladă Toma Alimoş,

în care se cânta, odini6ră, vitejiele lut. Alexandru Bassarabti.3)
contra lui AHamoş, capul Tătarilor din 1345, vitâzul dice:

în

Inchinar'ași armelor,
Armelor drăguţelor,
Armelor surorilor!
Și de câte ori, pentru

Român:

Pușca i-a fost uă mândruţă,
Săbidra, nevăstuţă.!

ȘI âncă:
D'o ploua plâiă de sânge,

El iea arma și se duce.

Românul

a adorat armele

și a iubit la nebuniă

Căci Românuii

Cu-ori-ce

frate

calul,

bun

cal vitâz, nebun!

Heinrich von Ofterdingen, in Niebelungenlied
, ni "1 aretă ca
maestri-călăreți; Miron Costin, Dimitrie
Cantemir se 'ntrec a-i
lăuda pentru minunatele lo» aptitudini eque
stre. Seriitorul Verantius

dice: Lquestres plerumque militant, pede
striun
nisi ad lacessendum hostem în montanis
4).
a?
Intr'
adevăr,-

2_v
caii. din. țeră,

copiarum

nullus

usus,

.
.
.
caii de Missi
r, caii de Bugeac

eraii

.

-

EI

———

1) Spontoni:

ZZistoria dela

Transilvania

2) Hasdeii: Jon- Vodă, pag. 81.

(Veneţia,

1638),

pag.

114,

”

3) Ilasdeii: Negru- Vodă, Cronica
Bassarabilor, pag. CCLXXUL,
4) Citat în Dr. Ladislas Pic: Les lois
roumaines et leur connezite avec
et slave (Bucuresci, 1887) pag. 50—5

(6ză oştirile pedestro

le

Droit

byzantin

1: „Românii se luptă mai totdsuna călări
; nu întrebuindecât pentru a hărţui pe vrăjmaşi
în munții,

557
de pomină

s'avântaii în luptă, conduși

când

ori moldovân.

de călăreţul munten

Sa

Turcii, împietriți de admiraţiune, diceaii în secâlele trecute:
„fiinţele cele mai perfecte pe cari le-a făcut Dumnedei sunt flă„căul persan și calul moldoven5, — i6r Frederic II, marele rege
al Prusiei, era de aceeași părere, fără esagerațiunea Orientalului,
când, în secolul trecut, jertfi sume enorme, numal ca să aibă
pentru cavaleria sa cai moldovenesci2). Spontoni, contimporanul
lui Mihai Vitâzul, constată același lucru pentru călărimea TŢărirRomânesci2.
cari
Ostaşi! Români din vremea lui Mihai Vitâzul, dintre
mulți eraii
Pot voinici Gai Oltului,
Cum îi place codrului,
Cum nu-i 'vine câmpului;
Lungi de mână,
Tari de vână,
Tot porniţi pentru pricină;

Lungi în c6te,
Laţi în spate,
Cu hangere ferecate;
Cu -mustaţa 'n barbaric,

Cum stă bine la voinic,
Cu mustaţa cât uă c6dă,
Două la câfă le 'm6dă,

|

Şi 'şi face nodul cât pumnul,
se sperie păgânul.

De

Do 'şi face cruce creștinuls),

aceia cari măturară,
ostașii români din vremea Luk Mihai Vitezul,
încălecaii pe cal cu
pe Turci din Bucuresci și din Giurgii, când
„vineţi, Vidivii“, s6i pe
„coma viforită şi cu coda bici făcută“, s6ti pe cal
cal car se numiaii
„+.

Seceraşi,

Negri Țigănași,
Negri

'mi sunt ca corbul,

Iuţi 'mi sunt ca focul5),

PIN
La

1) Bellanger:
2) Hurmuzake:

3) Spontoni:

Keroutza, I, pag.

147.

Documente.

Op. cil., pag. 14,

4) Teodorescu G. Dem:
5) Ibidem, pag. 47,

Poesit populare, pag.
|

585.
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s6ă pe iepe „linere, sirepe, cu. dungi negre pe
spinare“ făceati minuni
de vitejiă și provocaii admira țiunea entusi
astă a tuturor străinilor
cari îl vedeaii.

Si Devs o uellet, Dacorun hc colla
alle

retea.

Socec

E imoref Turca? libera foZT. dgo.

P

Unul din porizetelo lut Mih
ar-Vitâzul, — Colecţiunea
Academiei Române.

O!57 les Ira. ves enfants! esclam
a,

du-se cum

dorobanţii

noștri

colonelul

s e avântă

.

Gaillard în 1877, uitân-

spre

înălțimele

Plevnei,

559

sub pl6ia de bombe şi de şrapnele, — și tot asemenea cuvinte de
laudă și de cinste le esclamaii, tot la Plevna sii Pelin, cum îl
diceaii ostaşi! lui Mihai, străini! cari insoțiaii armia triumfătâre
|
a Evoului de la Călugăreni.
Şi cum nu era să eselame de admirațiune Ungurii și Italienii
când vedeaii în oștile lui Mihai căpitani ca:.
Doi Căplescă şi trei Buzesci,
Zmeii "Țării Românesci,
Purtătorii oștilor,
Şi fruntea, boierilor?)

Stroe Buzescu, Stroe, cel mar vitâz Român al secolului XVI,
Stroe Buzescu care, la vârstă de 70 de ani, în timpul lui RaduVodă, Şerban, la 1602, provâcă pe ginerele Hanului tătărese la
luptă singulară şi '] omâră, murind şi el peste 3 săptămâni dint”uă rană primită la obraz2, Stroe Buzescu era minunea cavale- *
rilor români. De calul Buzescului pâte a qlis poetul necunoscut

al poporului:

i

i

|
Căluşelul lui,

|

a]

„Puiul Leului;
Seuliţa lui,
Falea smeului ;

Chinguliţa lui,
Doi balaurei
Cu
De

|

capul de zmei,
c6âde 'nodaţi,

-

La gură 'neleștaţi;
Friuleţul lui,
Dou& năpârci -verqi
De e6de 'nodate,
La gură încleștate3.

Să ne aducem aminte de ornamentul și 'mpodobirea
la cavalerii medievali din Centrul şi din Apusul Europei,

cailor
şi ne

vom. convinge că nu eraii multe capitole din cea mal completă
artă, militară a Italianilor sâii a Germanilor, pe cari Românii să
nu le fi cunoscut.
1866), pag. 196.
1) Alecsandri: Poesii populare ale Românilor (Bucuresti,
până la anul 1400.
Români
la
slară
Zamba
Marte:
1889,
Zraian,
2) Hasdei:
92.
3) Teodorescu G. Dem.: Poesii populare, pag.
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Zaua,

chivăra

și mănușile

și în Apus.

de sîrmă

|

se ntrebuințaii la not ca

dice:

Poetul

Aste spete late
Și-aste

mâini

curmate

N sârmă 'nfăşurate
N'ai

cu

cin! se bate!1)

Bucuresciy, ca și orașele Apusului, în cart
gentiluomiy feudal! daii ale lor vitejesci tournois în vrem
i de pace, Bucurescil ai

vădut și ei luptători la întrecere cari erai,

qlice poetul poporan,

Călări pe șâse jugani,

“Cu
Cu
Cu
- Cu

e6rne cănite,
,
frâne zugrăvite,
unghiele costorite,
c6dele împletite2).

La, alergările ostășesei de la Bobotâzăi
și la cele din luna lui
Cuptor era ceva măreț. Paul Strasburgh,
ambasadorul lui GustavAdolf la Amurat 1V, câna a trecut
prin Bucuresci la 1632, a
vădut uă asemenea, alergare și o notâză
cu admiraţiune în diarul
călătoriei s6le3).
|
E
La asemenea, alergări gândindu-se,
poetul poporan pune în
gura vitejilo
r ce cântă următ6rele

cuvinte:

|

Numai pe negrul s8 "mi daţi,
Infrânat și inșeuat,
|
Cu ș6ua moldovenâscă,

Cu
Cu
Cu
Cu

pătura, tătărescă,
scările 'n turnuri,
frânele n fluturi,
cioltarul împodobit

Numa'n aur şi argint4),

Obiceiti străvechi la Târgoviște și
la Bucuresel era stropirea
cu Sfânta Aghiazmă la Bobotâ
ză

a cailor domnesci. In faţa Domnului și a tuturor boierilor, în
faţa întregului orași, strîns lân
gă
1) Teodorescu
2) Ibidem:

pag.

G. Dem.
174.

Poesiy populare,

pag. 499,

3) Cipariu Arhiv, I, pag.
12,
4) Teodorescu G. Dem.:
Poesii populare, pag. 89.
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Curtea

Domnâscă

adescori

păsceaii

sâii pe
în

câmpia

libertaţe

numită

cail

Livedea

domnesci,

Gospod,

unde

Mitropolitul

Ţării,

însoţit de cei doi Episcopi și de Egumenii bătrânelor mănăstiri
ale TŢărir-Românesci, stropia cu apă sfântă cai! Domnului, aduși

Călăreţ român

din

secolul

XVII»).

de vornicei și de comișei. Tot grajdul defila. Calul favorit al Dom-

nului

era

obiectul

de

admiraţiune

al tuturor.

Poetul

1] ţin:
Vro

cinci vornicei,

Vro cinci comișei,
Doi de dârlogei,
Doi de dalbe scări;
1) Colecţia Academiei
56730. — fiforia

— Din
Române.

Bucurescilor.

biblioteca Statului-Major din Paris,

dice

că

[ij
Ş
W

I6r al cincilea

Frumușel mi ?] bate
Mi ”] bate pe spate,

Și mi "1 netedesee,
Și mi 71 potrivesce,
Cu cioltar de fir,
Ciucuri d'ibrișim,
Ciucuri de argint,
Lungă pân” la pământ).

Defilarea

se

sfârșta

cu

Yepele

de

prăsilă,

cu

„muma

Juganilor,

Corteggiani,

ma resistenli

care-l fruntea, cailor, scăparea vitejilor, aidoma
nălucilore,
Aceștia's caii răsboinici ax Românilor din
suta AVI și din
suta XVII și pe cari Spontoni îi numesce:
azze bellissime di eavalli,
alti,
non

ai duri

solo

alle pompe

essercitii

îllustri decelebri e mobili

debellicosi

e prodi

soldati2);

acesta-i

calul,

pe

gâtul
căruia plecându-se, călăreţul îi șuera la urech
iă cuvintele îndem-

năt6re:

Alelei,

murguleţ

Alei, calul mei

mic,

voinic,

Așterne-te: drumului
Ca şi i6rba câmpului

La suflarea, vântului 3);

și calul pleca mai iute ca săocta scăpată
din

arc; acesta-y

calul,
pe care Mihai, trecând în noţ Mureșul
după nenorocitul de Mirăslăă, îl sărută dându-i drumul în pădu
re să trăiâscă 'm libertate.

III
a 13 Novembre 1593, armata lui Miha
i și cele dout
mil de oști ardelene se aflaii în Bucuresc
i, așteptând
ordinele Eroului. Cuvintele: Îorte Turc
ilor1! erati șoptite de toţi.
Lucrul se 'ntâmplă cu iuț6la fulgerului.
Tunuri, pusi, săgeți șueră
și detună,

prin ulițele şi printre

Se desfășură stâoul
PI

cel

colinele

mare

al Ţării care

1) Teodorescu G. Dem.: Poes
ii populare, pag. 45.

2) Jlistoria della.

Transilvania,

(Veneţia,

3) Alecsandri: Poesiy Populare,
balada

Bucurescilor.

1638), pag. 4.

Toma Alimoş.

era

de damase

ada

D63

alb; pe damase. se arăta un corb, pe frundă de ienupere verde,
și care avea în cioc nă îndoită cruce de argint, sullată cu aur,
semn și marcă forte vechii și principală a Țăril-Românesei1).
A doua di nu mai fu picior de Ture în Bucuresci. Mihai se
repede la Giurgiii, îl bate și se roîntâree îndată la Bucuresci,
căcă i se vestesce sosirea unul Emir, „coboritor din măritele
odrasle ale lui Mahomet“ și însoţit de mai mult de uă miă de
Turel. Acest, Emir este găzduit în casele bolovănite ale Vistierului
|
Dan, despre cari am vorbit și
pe cari Walther le numesce
commodas în Urbe domos?).

Mihai

se afla atunci în pa-

latul înălţat pâte de Mihnea II
lângă mănăstirea Sfter Troiţe,
viitârea Radu-Vodă, palat din
cari nici urmă

n'a mai

rămas,

Oștile şi curtenii erai ascunși
în valea de lângă mănăstire

(cum

aulicis et aliis militibus

în valle clam congregatis).
Posiţiunea colinet luY haduVodă, aşa cum cra la: 1593,
presinta pentru apărarea Bu-

curescilor nesce fol6se atât de
mari,

în

cât

peste

doi

ani,

la

Unul din portretele lui Sinan-Paşa?).

1595, Sinan-Pașa, după Călugă- .
reni, o va fortifica f6rte: bine, cum vom vedâ mai la: vale“.
De aci, dintwacest palațio prope novum sub -urbe monasterium, plecă Mihal pe lângă gârlița Bucuresci6ra și atacă locuinţa întărită
Dan, de lângă M-tirea Spătarului
cu ziduri bolovănite a Vistierului
- Stelea. Lupta fu grozavă. Emirul și Turcii își vândură scump
Buviţa, când vădură că nu mal este nici scăpare, nici iertare.
ostașie
curescil se seuduiă din temelii de tunurile și de puscel
că
lor lui Mihai, dâr ridică sus fruntea de mândriă, simțind
1) Spontoni: Jfistoria

della

Transilvania

(Veneţia, 10638):

„di bianco

dipinto un Corvo sopra verde Ginohro, ch'havea nel rostro vermiglia
segna ad impressa antichissima e principale di Valacchi“.
14.
2) Tes. de Hlon. Ist., |, Walther: Res gestae Dlichaelis, pag.
Române.
3) Colecţiunea Academiei
4) Vedi şi cap. întitulat: Bucurescil! de la 1500 pent la 1600.

damasco,

ov'era

duplicata Croce, in-
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S'aii

reîntors

timpurile

de

Afumaţi.
Mihai

La

nu

unii

Transilvania,

fortifică

1595,
Mihai

strălucită vitejiă

Bucurescii,

după

ce'și

căci nu

ale
avu

trimise
pe

de

la

vreme.

familia

plecă la Giurgiti. In timp

sciu să împledice cu mica sa armată

lui Radu

ȘI

avuţiele

de uă lună,

Sinan

de

în

Eroul

a trece

Du-

nărea; la urmă 6nsă, când comandantul suprem
al 'Turcilor trămise un corp însemnat de armată pe la Calafat,
ca să trecă pe
acolo Dunărea și să apuce pe Mihai de la spate,
acesta tu silit

să se retragă la Călugăreni.

Ss

Sp brat

Aci

fu

câștigată

m Ca
—

victoria

pp

IL SVCESSO- SEOVITO NELI A VALACHIA TRA
SILVANO e/ firea Dare sono di 1
Lone die is 9

=

=

cea, fară

5

SEE

=>

[ PRENCIEE TRAN
Pranca_fecit
-

Luptele lui Sinan în Muntenia).

s6mân a Românilor din secolul XVI.
Tot atât de înţelept pe cât
de vit6z, Mihar se retrage a doua Gră spre
Bucuresci, șin diua, de
S-fta Maria poposesce pe d6lurile V ăcăresci
lor, lângă orașul-capitală.
Bucurescil

erai

pustii.

Bătrâni, copil, femei, toţi plecaseră.
Spaima de Turci era
grozavă, căci erati cumplite erugimele
și omorurile lor. Cuvintele
cutremurătâre: că s€ vină Turcii! Ss6i,
mal mult, din Turcii! ! goliaii
DN
1) Colecţiunea Acadomiei Române.

— Fantasiă germană

din

1595.

505

la minut stradele și casele Bucurescilor. Şi. lucrul acesta s'a
întâmplat mereii de la 1500 și până la 1848.
Trei dile stete Mihar la VăcărescID. Ungurii din armata Iul
profitară de odihna, acâsta și, sub cuvânt că tot o să jăluiescă
jăfulâscă e12.
Turceil orașul, găsiră mai cu cale st
A patra di, Mihar porni spre Târgovişte. După cl, Sinan ȘI
t6tă armia tureâscă intră 'n Bucuresci.
Nicolae Costin dice în Cronica sa:
„A înconjurat Sinan-Pașa Bucurescii cu șanțuri și păreane,
„ir uă biserică, zidită de Alexandru-Vodă, a întărit-o cu șanțuri
„Și cu băștr d“.
Amănunte mai numerâse ne dă un martor ocular, care a fost
cu Sinan-Pașa la Bucuresci, în timpul când bătrânul Pașă fusese
din orașele roapucat de mărirea de a fortifica câl: mar multe
|
mâmesci9. De ce? Nuscim.
Acest martor ocular este călugărul Nikifor.. .
Si
El ne spune:
_- „Sinan-Pașa.a numit dece bei pentru 'Țera-Românescă,;, că|
„peteniă peste acești Bei este Mehmet-Pașas).
„Lucrările de fortificațiune la Bucuresci constă din două
|
„rânduri de copacă înalţi, bătuți în pământ şi, între rânduri, tot
„spaţiul este umplut cu pământ. S'ai construit nouă basti6ne pe
„piloți și cu pământ; pe fiă-care bastion se pâte pune câte cinci„spre-dece tunuri. Basti6nele sunt departe unele de altele ca de
„uă aruncătură de are. Imprejurul oraşului s'a săpat un șanț, a
i6r
„căreia adâncime este de trei sagene (pe nemţesce. Klafter),
„lărgimea, îl este tot atât de mare ca şi adâncimea.
„Mănăstirea zidită de cărămidă, care se află aprope de orași
și 'n
„(adică S-fta Troiță, mat târditi Radu-Vodă) a fost ocupată
colost
a
„opt dile Sinan-Pașa a fortificat-o. Zidul cimitirului
și cu
„prins în fortificaţiuni, întărindu-se și dânsul cu palissade
basti6ne, —
„lucrări de pământ. Și-acolo sa construit 5 sâii 7

1) es. de Bon. Ist. I, Walter, pag. 30.

.
2) Şincai: Cronica, anul 1595.
,
şi +85.
3) Kogâlnicânu: Cronicele României, L, pag. 481
bre 15%:
Septem
27
din
n
vensţia
Raport
193,
pag.
4) Hurmuzako: Documente, VIII,
,
la Pullachia.
Sinan andara facendo fabricar forti per
-Vadă sin Alexandru-Vodă, care,
5) Acest Mohmet-Paşa nu e altcineva do cât Mihnoa
biserica S-fta Troiță de caro e
e
reparas
şi
sci
Bucure
la
cu cinci ani înainte, fusese Domn
ce Walther.
vorbes
palatul de care
vorba mai la vale, ba chiar, pâte, clădise
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„călugărul nu “și aduce bine aminte, —iâr în castel
se pot pune
„cam la 10000 de 6meni“»).
|
i
|
Acestea sunt amănuntele Călugărului Nikifor, care
mai târdit

plecă într'uă Vineri -cu Sinan-Pașa

în Turcia, și pe care l'întălnim irăși la 10 Octobre 1598 prins de armata luy
Sieismond, imbroboditul principe al Transilvaniei. Mihai- Vitâz
ul va interveni
șil va scăpa din mâinile Ungurilor2).
|
Relaţiunea ce el ne dă e prețiosă căci,
până adi, e cea maj
completă din t6te câte avem despre fortilicaţ
iunile lux Sinan la
Bucurâscl. Prin el seim că un șanț întărit
a'nconjurat Bucuresciy
și că colina lui Radu-Vodă a fost fortificat
ă cu ziduri și Dasti6ne,
ba chiar

că, acolo unde noi credem că a fost
un palat zidit de
Mihnea-Vodă (palatio prope sub urbe
maunasterium, dice Walther), Sinan, preschim

bând: palatul, a făcut un castel în care
puteai intr:
10000 de 6meni.
|
Tot Nikitor Călugărul adauge că, biser
ica, de pe colină, adică
Mănăstirea, S-ftei Troiţe, a tost schimbată
în moscheră, De cele-l-alte
biserici Sinan nu s'a, atins. De alimintrel
i, și Nikifor, ea ȘI Şincal, ne spune
că Ungurii

arseră'si case,

și biserici.

Sinan a, lăsat la Bucuresci 100 de
tunuri din cele şese sute
ce avea cu dusul: Armata lut Sinan
cra, la Bucuuresci, spune
Nikifor, de 150,0

00 de Omeni. Sinan plâcă la
'Tărgovişte, unde
va începe aceleași fortificări lăsân
d la Bucuresci, ca supraveghiător
al forti

ficaţiunilor și cârmuitor al orașu
lui, pe fostul beylerbey
al Anatoliei, adică pe Mihnea II,
fiul luf Alexandru-Vodă3).
Pentru a completa, atât cât posibil
tabelul Bucurescilor, fortificați de Sinan, să mar adăugem
și un număr respectabil de
cămile de resboiit. Walther care le-a
văclut, ne spune că era cam 150.
de cămile, cari colindaii ulițele
Bucureseilor, pe când Sinan lucra la fortificaţiuni. Dintr'ânsele
uă sută, adauge Walther, ati
căţlut în mârnile ostașilor
lui Mihay4).
De âltmintreli, cămilele nu erati
lucru noii pentru Români. Încă
de când dedeseră piept cu Turci
i, din suta a AV, ostașii
noștri
avuseseră să se lupte cu cămil
ele de răsboiii ale Tureilor.
Jean
de Wawrin
afirmă

Cu

esagerațiunea

nn
OI

1)
2)
3)
4)

ilurmuzake: Documente
, I, 3, pag. 2608,
Idom: Ibidem, 1, 3,
pag. 483.
N. Iorga: Acte şi Fra
gmente, pag. 149.
Tes. de on, It, |,
pag. 32,

ce adesea-ori X-e propriă,

că

Po
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„la 1442
„cu

aii cădut în luptele

Românii

52000

din

Ţâra-Românescă,

ale

Turcilor

de Turci, 5000 de cămile și cal fără număr“ 1).

Intărivile de la colina S-ftei Troiţe, adică de la mănăstirea care
va. purta mal târdiă numele de Mănăstirea lui Radu- Vodă, aii rtmas de pomină în memoria Bucurescenilor, sub numele de Palanga lui Sinan Paşa.

|

Ţâţe documentele din secolul XVII vorbesc de „locul de lângă
Mănăstire, unde este Palanga. lui Sinan-Pașa“ 2), — probabil, un
bastion mai însemnat, uă înălțătură mal mare care a durat mai
multă vreme și care, fiind pe colină, domina orașul și se vedea
de departe. Palanga nu putea să fiă jos, de vreme ce Dâmboviţa,
venind niţel mare, înconjura colina de t6te părţile, aşa încât, la
mănăstire, nu puteai ajunge de cât pe un podișor de lemn care,
ridicat, isola cu desăvârşire colina de cele-lalte părți ale Bucu|
rescilor 3).
Bucurescenil aii ţinut multă vreme minte Palanga, ier fortifiîn t6tă
caţiunile lui Sinan-Paşa de la Bucurescă aii făcut sgoimot
4;
creștinătatea. Polonii caută să afle în ce constă aceste întăriri
în
Maximilian, archiducele de Austria, vorbesce despre dânsele
burg5).
scrisorile ce trămite lui Ion-George, Electorul de Branden

Senatul Veneţiei le cunâsce prin serisrea lui Leonardo

Donato

către Dogele slăvitei și bogatei republici 6).
SiCel puţin dacă aceste întărită și lucrări strategice ale lui

dina- .
nan-Pașa ar fi rămas în picidre! Dâr nu; Sinan se retrage

ce făcuse la
intea armatei lui Mihai şi Sigismond, dărimă tot
mare de cât
Târgovişte, unde șanțul de înconjurare era și mal
ci; mănăscel de la Bucurescă; dărîmă tot ce ăcuse la Bucures
din cuiburi “până
tivea cea fârte întărită a Sftei Troiţe e dărîmată,
și s'a retras la
în temeliă3). Din fugă tot ce a putut distruge a distrus
de cetate, multă
Dunăre, lăsând totuși la Bucuresci tunuri mari
lucruui de răsboI9).
i&rbă de pușcă, alte muniţiuni, mulți cal și alte
i. Printre
Urmărindu-l, armata creștină se opresce la Bucuresc
1)
2)
3)
+)
5)
6)
7)
8)
9)

a
.
Cronicques bEugleterre, pag. 9.
10,
act.
I,
Arhive; Mănăstirea Radu-Vodă, pach.
pag. 375.
Travels of Iucarius, ete. partea VIII,
131.
pug.
2,
LU,
ente,
Docun
Hurmuzake:
149.
N. Iorga: Acte şi Fragmente, pag.
492.
pag.
2,
III,
Hurmuzako: Documente,
193.
pag.
VIU,
ente,
Idem: Docum
secolul XVII.
actelo de clă dire şi de reparare în
Arhive: Mănăstirea, Radu-Vodă,
194.
Hurmuzako: Documente, VIII, pag.
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Italienii din

armata

Piceolomini,

„cavalier Senese e di pregiato valore!). In consiliul de răs-

ungurâscă

se afla şi

faimosul

strateg

Silvio

bol, ce se făcu la Bucuresci, Piccolomini propuse să
se repare
fortificaţiunile Bucurescilor, să se adauge altele nouă
și să rămână

pentru totdeuna capitala Țării cetate tare, capabilă de
a se împotivi ori cărui dușman2. Cer-Palţi capi Gnsă, și probab
il Mihay,
grăbiţi a se mai izbi âncă uă dată cu Sinan-Pașa, nu
se învoiră

N

sp 1
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=

=
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E ««DS$lots 2nfbinDemzij==
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imi

Luptele lui Sinan-Paşa

cu părerea
prin
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pasă

A jel

i Bogenif and hizgro Dansez: Ocfcher Anno.15
3.

la Târgovişte, Bucuresci şi Giurgiu
3,

Juy Piecolomini,

vitejia estraordinară

TPI

ci se repediră

a lui Mihai,

Sinan

la Giurgiu,

unde,

may perdu

la trece.-

putu

într'6nșir

vea Dunărer âncă 18000 de 6meni5
. Drumul de la Târgoviște la
Bucures, și de la Bncuresci la,
Giurgiii era așternut cu cadavre.
Starea Bucurvescilor în Decembre
1595 și în iârna ȘI primăvâra
lui 1596

fu spăimântătâre.

„și stete la Tărgoviște. Lumea
1) Sponioni:
2)
3)
4)
5)

Domnul

nu

locui

Iugise de Turci lui Sinan prin Creș
-

Attioui de Ne della Ungaria
(Bol

ogna, 1603, pag. 100.
Iurmuzake: Documente,
IT, 2, pag. 151.
Colecţiunea Academiei Rom
âne. — Fantasiă germană,
din Ociobre
Hurmuzake: Documente,
1Y, 2, pag. 08.
Tes. de Mon, Ist., IL, pag.
34, Walther în: Res Gest
ue Michaels,

1595.

Sigismund

1) Coleeţ. Academiei
56730. — Istoria

Bâtory,

principele

Transilvaniei :)-

Române.

Bucurescilor.
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570__.
tetele munţilor, și-acum l-era temă să se reîntârcă din causa Ungurilor, a Bulgarilor cari veniaii înti”una să se înroleze în armatele
lui Mihai», a S6rbilor și a Cazacilor din oștile Eroului. Domnul
dede voiă acestora

să tr6că Dunărea;

acum

bătură pentru a doua

Oră, Pelvinul, adică Plevna cea glori6să din fastele României
cute şi României contimpurane.
Se
La

1597,

când

lucrurile

păreaii

a se mar

pentru

orașul-capitală.

linisei

puţin,

tredaii

“năvală 'Tătarii în Țâra-Românâscă. Modul cum prădară Brăila, Buzăul și Bucurescil a rămas de pomină. Pentru a ne face uă ideiă
despre cumplita lor barbariă, e destul a spune că luară robi din
ț6ră 380000 de suflete2).
Secolul XVI se sfârșesce pentru Bucurescă întruă jale adâncă.
Case, biserici, mănăstiri sunt făcute una cu pământul. Lumea se
apropiă cu grâză de nenorocitul orașă, și cu t6te acestea, din
punctul de vedere militar și pentru gloria neperit6re care lumina
atunci armele române și pe Eroul de la Călugăreni, aceste timpună fură mândre

și frumâse

Suveranii şi

generalii se ocupaii de dânsul; în tâte rapOrtele ambasadorilor
se vorbia della fortezza di Buchurest3; gazetele veneţiane îl arătată

în stampă înconjurat de armia nenumărată a, lui Sinan; posiţiunile
sâle sunt studiate de strategi ca Piccolomini şi, mal presus
de

tote, pentru că, avea în zidurile sâle pe Mihai, pe luptătorul
pe
care Serbir, Bulgarii și Albanesii îl numiaii POrientale lor
Stella 4),
pe căpitanul pe care, may târdliii, la 1640, Starowolski, scriitorul
militar polon, într'a sa opera Instituta Rei Militaris, îl consideră,
pe
aceeași liniă cu Ion-Vodă al Moldovei și cu Gustav-Adolf
al Suedi, ca pe unul din capii oștirilor europene, capi
cari sciai să
ducă pe ostași la sioură victoriăs),
|
Frumâse timpuri de vitejii ostășâscă, atunci când străinii
admiraii iuruşul iresistibil al Românilor la luptă și
când:
Banii Severinului,
Caimacamii Oltului
N
Pa
1)
2)
3)
4)
5)

Spontoni: Fist. della Transilvania (Veneţia,
1638), pag. 94.
Zes. de don. Ist., I, pag. 42, Walthe
r,
Hurmuzake: Documente, VIII, pag.
197.
Spontoni: Ifistoria della Transilvania, pag.
171.
Citat do d. Iasdeti.în Iou- Vodă. Cartea lui Starow
olski e tipărită la Cracovia, la 1640.

6) Spontoni: _ittioni dee
Români

„per

fianco

si foramento

poteronno resistoro“. -

delP'Ungaria,
investiti

(Bologna,

e con

1602), pag. 93. 'Purcit erau de către

le archebuggiale

borsagliati,

che

quivi non
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Şi boierii târgului
Stati la drâpta

Domnului,

Cam din faţa cortului;
Ir la stânga Domnului,

Domnului şi Banului.
Stati Buzescii şi Căplescii,

Căpitunii oștilor
Şi gr6za păgânilor!

Timpuri de lupte măreţe
colul XVI, când Mihai

cu cari

Românii

încheiă strălucitor se-

De ostași e ocolit,
De ostaşi ţepeni, vârtoși,
“ Români tineri și vânoși;

Şi urcă la munţi înalți,
Printre -pietre, printre bradi,
Pe plaiură, muchie și d6l,
S& sosâscă în Ardâln).

IV
ecolul XVII se 'mcepe cu omorul infam şi mișelese din
câmpia Turdoi. Mihai mâre și boierii aleg Domn pe
vitâzul Radu Şerban, neam de Bassarabi, căpitan de
|
frunte.
In Transilvania, în Moldova, în Muntenia, răsboiul duduie
pretutindeni. In armia română, ca și n armata lui. Sigismond şi
în armata omoritorului Giorgio Basta sunt ostași mercenari din

tote țările Europei. Radu Şerban are ca comandant în armata s:

pe un Gascon, anume Bulet, pe care 1 trămite la Viena și la
Praga, în Aprile 1602, ca să-i aducă subvențiunea promisă de
Impăratul Rudolt2). Armata lui Radu Șerban era la acâstă epocă
de 16000 de Gmeni, — tatta buonissima gente di guerra, dice ambasadorul Veneţiei de la Praga%.
Radu Şerban să repede la Bucuresci, pe care-l pă isesce la
13 lanuariii 1602, când întră în dânșii Simeon-Vodă Movilă și cu
1) Teodorescu G. Dem.: Poesil populare, pug. 478, .
2) Hurmuzake: Documente, VIU, pag. 239.
3) Idem: Ibidem, VIII, pag. 241.
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Polonil, comandaţi de I6n Potocki de Potok, generalul rămis de
marele cancelar al Regatului Poloniei, Zamoyski, ca să pună
pe tronul Munteniei pe Simeon Movilă”),

ee

ae

o
mea

Teresa

e

nau Ya fr E ji

"Deân fapte mini

are

ddd
“
:
II
eed « LA

pe

Br

Stema lui Radu-Vodă

De

.
i d 2a
emma,

ae me m

fiica Buzescilor,

Movilă

Șerban),

și Polonir părăsesc Bucu

rescil.
la Giurgiii fac dese incursiuni în
capitală. Pradă, jăfuesc,
ceva, de nodeseris; sărăcia e la
culme, țăranii s& vând
să nu moră de fâme.
|
|
se 'nvârtese lucrurile de la 1602
la 1604, nusciii. Cera
ce Șincai la 1604 afirmă după
rapârtel
Turcii de
omoră, —
rumâni, ca
Cum

Transilvania,

este de mare

e comisarilor imperial

importanță

din

pentru istoria militară a

1) Hurmuzako: Documente,
Supl. 11, vol. 11, pag. 35 şi
urm.
2) Colecţiunea Academiei
Române.

573
că
Bucurescilor. Comisari! spun Impăratului Rudolt de la Viena
pe acolo
Radu Şerban întăresce Bucurescil înconjurândui cun zid
pe unde făcuse Sinan-Pașa șanturile sâle
și, lucru estraordinar, la aceste întăriri lucrâză Qilnic, spun comisarii, un număr
de 6000 de 6meni”.
Cum n'a rămas nimic din lucrările
a 6000 de 6meni; cum poesia poporană,
tradițiunea orală, cronicarii, documentele
de la Academii sâii de la Arhive nu
ne-ai păstrat ceva despre aceste colosale
lucrări a 6000 de 6meni, nusciii.
Ceea cc sciii e că, la 1609, Bucurescii
sunt, irăși cumplit jăfuiţi și arşi de oștile
sălbatice ale lui Bithory Gâbor, principele
“Fransilvanici?). Tre luni ati prădat UnSimeon-Vodă Movilă.
uri Târgoviştea și Bucuresciă, până când
|

se întârce

Radu Șerban

nesce peste munţi,

din Moldova

în “eamsilvania,

cu

nout ajutâre și "1 go-

sdrobindu-i cu desăvârșire

la

|

trecătorile carpatine.

Victoriele pe cari le-a câștigat
Radu Şerban atât în Transilvania,
când cu Moise Szekely, cât și n
România, între anii 1602 și 161
în contra Ungurilor ai rămas de
pomină la Românii de dincolo și

la Românii de aci.
-Până

mai

acum

20

de

ani,

se

cânta de bătrânii din Câmpina, Comarnic, Sinaia și Pred6l, Cântecul
Bassarală, din care
lui Radu Șerban
estrage numai partea ciobanului transilvănân către Domn:
Oleo-leo, Măria Ta,
Ce potop în ţ6ra mea!
Ungurii

no

Bâthory Gâbor3,

nocăjesc,

Turcii vitele răpesc,

1) Șincai: Cronica, sub anno.
— Cf, N. Iorga:
2) Mag. Ist., IV, pag. 304.
e.
Român
iei
Academ
iunea
3) Colecţ

Aanuseripte

din biblioleci străine, pag. 14—48.

DTĂ4

Tătarii ne jăfuiesc:

Vai do n6mul românesc!
Frundă verde micșunea,
Hai, Dâmne, Măria Ta,
Sciit ascunsă cărărea,
Printre stânci strîmtă

vâlcea,

Să nu simţă, pasărea:
Te tulese în ţ6ra mea,
Hai, DOmne, s'o stăpânescă,
De păgâni s'o izbăvesci)!

3

i
N)

"253:
po:

Ia

i
4

N
SA
N

Ion Potocki

A mers Radu

de Potock2).

Şerban de multe

şi Sașii lui îl primiaii

de voiă,

1) Teodorescu G. Dem.: Poesit populare,
2) Colecţiunea. Academiei Române.

ori în Transilvania. Brașovul

de nevoiă.
pag.

479.

Poetul

poporan

dice:

a

2
Frunqă

verde

de pelin,

La Braşov Saşii se 'nchin
Cu pâine, sare şi vin;
Lui Şerban cetatea închin
Armele lor dăruese
Către Făgăraşi pornesc 2),

Em Spontoni vorbind de luptele Românilor cu Moise Sz6kely sub
zidurile Brașovului ne spune:
„Românii eraii pe câmpiă; porţile cotăţel eraii închise; toți
„Braşovenii eraii pe ziduri uitându-se. Armata ungară sub Szelkely
„se mișcă, Românii merg spre dânsa în. regulă, ca la paradă. La
„un moment dat, Românii sloboziră archebusele și areele; fu ca
„un trăsnet. De altă parte se repegli călărimea cu săbiele întrun
„iuruși teribil. Fu un amestece de spaimă, Românii biruiră, și,
„f[ivesce, Braşovenil se grăbiră a le deschide porţile. Indată după
„co vestea acestei strălucite victorii sosi la Viena, împăratul Ru„dolf însarcină pe. Contele Camillo Cavriolo să ducă lui Radu Şer„ban un stâg de general al Imperiului“ 2.
Primirea, acestui steg se făcu cu deosebită pompă, nu la Bucuresci, căci era rușine Domnului.să arete capitala dărîmată și
pustiă, ci la Târgoviște, care suferise ceva mai puţin. La primirea
stegului imperial, ne spune Spontoni, Radu Şerban, pentru a-i face
şi mai multă ondre, îl eși înainte cu dout din vechiele steguri
ale Ţării cari eraii considerate ca de minuni făcătâre3).
'Totuşi, Bucurescil, ca şi cele-l'alte orașe ale Ţării, pe unde
se "'ncuraii: călăreţii şi biîjbiraii ostașii în așteptarea luptelor, Bucurescii aii vădut în timpul lui Mihai Vitâzul „și Radu Șerbau
t6te nâmurile din Europa venind să se bată în contra 'Turcilor.
Intw'adevăr, de la 1593 și până la 1611, adică 18 ani în cap,

răsboiul a tunat întruna

în Muntenia, în Ungaria și 'n Transil-

vania. Când înceta ici, începea dincolo.
Condottiori italiani şi aventurari îrancesi se număraii cu sutele
în armatele principilor români și transilvani. Pe lângă ltalianul
de care am vorbit, Silvio Piecolomini, care voia să fortilice Bucurescil, mal serviati cu Mihail și serviră pe Radu Şerban urmă:

1) 'Peodoreseu G. Dem.: Poesii populare, pag. 479,
2) Spontoni: list. della Transileania, (Veneţia, 1638), pag. 231—233.
3) Ibidem : pag. 244—247.

tori! Italiani: îl conte Ernesto

îl signor Cosma

Cap|

”.

Estorga

Girolamo

poni, îl sienor

Carpignano,

Contele Tomaso Cavriolo, fratele Contelui Camillo, mai sus
amintit, fu trămis ca strateg în armata lui Rada Șerban și sciu,
întrun rând, cu şanţurile și înălțăturile de pământ la timp făcute,
cu orânduirea potrivită a, cavaleriei și artilerici, să facă pe Chanul
Tătarilor

să

se retragă urlând

că nu putuse

de furiă, pentru

Tz ITECi e. TI
Rata TPESrE
ii
ae Sein
7,
ZI “trai A

Dor

ZA

Loga

se apropie de armata creștină. Arta strategică
italian apare aci în tâtă ingeniositatea el.

să

a condottierului

IAR

Bevaggug

Sai Sicatsi, |
II

Stema

Unul

credere,

din

lut Nicolae

locotenenţii

am „spus

Pătraşeu-Vodă,

lui

prea

fiul lui Mihai

Radu- Șevban

că a fost Gasconul

Buleţ3).

1) Hurmuzake: Documente, VIII, pag. 258 Şi urm.
2) Colecţiunea Academiei Române.
3) Murmuzake,

Documente,

VIII,

pag.

351

și urm.

și

Vitâzul2),

om

al stii de în-

57

Aceşti Italieni şi acești Frances, iubitori de luptă şi adeseori
mai iubitori de pl&şcă, avură, prilejr să vâdă pe ostașul român
cum se luptă, cât pote să ducă la greutăţile răsboiului, cât e de
inimos și de deştept.
|
De aceea, când se închide la Dunăre, în Muntenia, după retragerea lui Radu Șerban la Viena, șirul răsbâielor, Italianii condottieri r&spândese prin Italia și prin Germania faima despre vitejia, și despre cumpătarea ostașului român.
Dogil Veneţiei vor cere adeseori, în 16024, în 1627, în 1629,

Baililor

lor

din

Constantinopole

să facă

tot

ce le va sta prin

putință ca să inroleze pentru armatele lor mercenare când 2000,
când 3000 de Români, pereche sono buoni e valorosi soldati 1) sâii, cum
Glic alții, Vaonissima gente di. guerra.
Ragusanil, pe lângă comerciul ce făceaii înn Muntenia cu mărfturile lor și-ale Veneţiey, Ragusanii mail serviaii și de înrolatori
de ostași români pe socotâla Re ginei Adriaticei. Dogil și secretarii
Colegiului spun totdâuna Baililor să nu-i înșele la cheltuielile de
înrolare șireții Ragusanr2).
Răsboiul de trer-deci de nt va face st crâscă mai mult renumele de buni ostași, ce "și câștigaseră Românii.
Contele Ernest de Mansfeld, generalul suedes Torstenson,
până chiar și Wallenstein, îl vor apreţui forte. Li Vallachi di Moravia şi cel din Ard6l din oștile lui Răkoczi vor fi de mare ajutor
generalului Torstenson în mișcările lui prin Bohemia și prin
„nordul Ungariel.
- De altmintreli, atât în socolul XVII cât și în secolul XVIII, după
cum vom ved& mal la vale, Suveranii Prusier. și Suediei, precum
și marii comandanţi de armate, ca FHugeniii "de Savoia, şi Mauriciii de Saxa, se vor rosti cu vorbe de laudă pentru ostașii români cari, neputând să se mal lupte la ex pentru el, plecati în
lume după luptă și oloriă.

1) Hurimnuzake: Documente,
2) Ibidem, pag. 419.

56730. — Istoria Bucurescilor.

VIII, pag. 406, 416, 419.
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5 ne reîntâreem

a Bucurescilor.

la istoria militară

După venirea lui Radu-Vodă Mihnea. și reintrarea
principatului Țării-Românesci sub ascultarea, Porţei, Bucurescil trăiesc în linisce și se silese săși tămădui6scă rănile
adânci, căpătate în timpul viforâselor domni! ale lui Mihai-Vitezul
|
și Radu-Şerban Bassarabă.
Uă singură luptă,la 1628, se dă lângă Bucureseii, la Mănesci-Buftei, între boierii Domniei, adică ar minorului Alexandru .
Coconul, fiul lui Radu-Vodă Mihnea, și între călărașii de la Mă-

nesci, de la Gherghița, Ploiesci și Roșiorii-de-Vede».
bate pe călărașii resvrătiţi și totul reintră în linisce.
Lucrurile
cu Matei Aga

merg ast-fel până la 1682, când boierii, în frunte
din Brâncoveni, vin la Bucurescă să dea jos de pe

tron pe Leon-Vodă.
nesci până

Domnia

Domnul

ese hoierilor înainte cu oștile dom-

la sat, la Prisiceni.

Ce vede,

ce i se pare, Domnul se

retrage din noii spre Bucuresci. Boierii cu oștile lor îl urmăresc
până

din jos

de Mănăstirea lui Pană,

a

biserica

Sf-tei Ecaterina.

Colina de adi a Mitropoliei, — Mitropolia nu va fi zidită de
,
cât peste 22 de ani
— colina
de adi a Mitropoliei era acoperită
cu vii; spre sud se întindea lacul lui Şerban-Vodă şi lacurile
făcute

de Dâmboviţă pe lângă

Mănăstirea

lui Radu-Vodă.

Pe câm-

pia ce se întindea, la migdă-di de colina Mitropoliei, spre drumul
Giurgiului și pe lângă eleșteul lui Şerban-Vodă, se bătură pribegii cu oștile lui Leon-Vodă. Domnul birui pe boieri, prinse pe
cel mai bogat boier al Ţării, pe Preda Vornicul Brâncovânu, ne“pot lui Matei Bassarabă și bunie lui Constandin-Vodă Brâncovenu,

şi nu-i dete drumul decât după cel stârse de uă sumă mare de
bani. Un alt mare boier al Ţării, tot, din 6stea pribegilor, Radu
Logofătul

din

Dâsa,

cădu

prins

ca

şi

Preda

acesta, ca să scape cu viâță, plăti Domnului

Brâncovenu.

pungi din

Și

destul?)

Lucrurile se linisciră pentru câte-va luni. Acum trece prin
Bucuresciă, pentru a merge la Constantinopole, ambasadorul lui

Gustav-Adolf,

regele Suediei.

I) Mag. Istor., I, pag. 992,
2) Alag. Istor., I, pag. 287.
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„Deon-Vodă îl primesce cu mare cinste. In diarul ce a lăsat
despre Călctoria sa, Paul Strasburgh vorbesce f6te bine de ţâră și
de armata română. Garda, Domnulur e mult. mar bine îmbrăcată
și mult mai bine armată de cât garda lui Râkoczi, principele
Transilvaniei, pe care ] visitase cu câte-va, săptămâni înainte.
Caii, -— să notăm că nu-i uită, — cail sunt fârie frumoşi, f6rte
luxos îmbrăcaţi. In garda cu care Domnul l'a petrecut pe drumul
Giurgiului erai 1000 de călăreţi și 600 de pedestri. Aveaii un
stâg de uă mărime ncobicinuită: era stâgul trămis Domnului
de Sultanul Amurat; mal eraii și stâgurile Țărir. Suvle, tvîmbiţe și
lăutari. Ostașii cântait din gură. La palat, la masa dată de Domn,
s'a dat cu tunurile de maj multe ori. Domnul i-a spus cu 'mtristare,
după ce Suedesul Tintrebase, că acum Ţâra nu mal pâte da ca
contingent de armată de cât 10,000 de călăreţi și 2000 de pedeștri.
In timpul lui Mihak-Vodă, a adaus el, Târa putea să aibă 50,000
de 6meni subt arme: Inainte de a se despărţi de ambasador pe
drumul Giurgiului, Domnul, după ce arătă lui Paul Strasbureh
locul unde se bătuse cu boierii resvrătiți şi crucile înălțate spre
amintire, ordonă gardei scle st se oprâscă și începură eserciţie
militare, cari mulțămiră 6rte pe Suedes. Nici n'ait băgat de s6mă,
dice el, cum a venit ora prândului. Domnul și boierii, călăi pe
cal,

se luară

ântâiii

lantrecere;

în urmă

veni jocul

şi eserciţiele

cu lancea, pe urmă întinderea acelor şi săgctarea, apol descărearea tunurilor șimn fine darea la ţintă din puscă. După moda,
căzăcâscă, boierii se răpediaii în fuga. cailor și apropierea Domnului şi ambasadorului, ca 'mtr'uă charge, săriaii jos de pe cai,
|
şi salutaii, și era f6rte frumos.
Paul Strasburgh plâcă încântat din Bucuresoi”).
Indată după acestea, vine de la Prtă mazilirea, lui Leon-Vodă.
La "'meceputul Domnie lui Matei-Bassarab, Bucurescenii asistă la,
uă bătălii care ţine două dlile.
„Se suiaii pe garduri locuitorii Bucurescilor şi copiil lor și
„se uitati cum merge bătălia“, — dice Constantin Căpitanul Filipescu, cronicarul acestor timpu).
Tetă cum stete lucrul: Radu-Vodă, feciorul lui Alexandru-Vodă
de la Moldova, venita să Yea scaunul Munteniei, însoţit fiind de
1) Cipariii: Arhio, 1, pag. 12. Pauli Sirasburgii, Suediac
lici et ad Amurathem legati, relatio de byzantino itinere.
2) Mug. Ist., |, pag. 2S1—289.

Regis

quondam Consiliarii

au-
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uă armată
munteni

compusă

din

de partida lui.

Moldoveni,
Turcii

Turci,

și Tătaril

Slkimni-Aga. Matei, care se pricepea bine
strategiei, căci, cu alți boieri,
lui Răkoezi George în contra

Tiătari

erati

și din

comandaţi

într'ale

boieră
de

un

armatei și ale

luase, în 1631, parte la răsbâiele
oștilor lui Ferdinand III, împăratul

Germaniei, în răsboiul de 80 de an,
— Matei așteptă pe RaduVodă și pe Skimni-Aga la Bucuresei.
Când oștile adversarului stii ajunseră la Obilesci pe Colentina, Matei eși din Bucuresci și'și desfășură armatele sâle între
Dudesciă și Mănăstirea Mărcuţei. Vechile oștiri ale Țării reînviaii :
călărașil, roșii-de-la Vedea, roșii de ţâră, căpităniele de Neajlov,

de Margine,

de

Ialomiţa, verdişorii

de Dâmboviţa,

Pandurii

Ol-

teniei, Ferentari, plareșii Munţilor, vânătorii reapăreaii ca 'n vremea lui Mihai.
Lupta se 'ncepu cu vitejii de uă parte și de alta. Se pare

că mișcările armatelor le aduseseră pe unde
este astădi Târgul Moșilor. Bariera orașului
în spre Moși era atunci la, biserica Sibilelor,

ai

biserica

Sfinților.

Pe gardurile

caselor

de acolo se suiaii Bucurescenii cu copiil
lor de se uitaii „cum se bate răsboiul“.

Lupta rămase nehoatărîtă în diua întâia.
A doua li, dis-de-dimineţă, se dete 'n surle
Pocetea Lui Matei Bassarabii, și m trîmbiţe, și lupta reîncepu. Era la 96

Octobre 1631.. Roșii de ţâră, cari erai în
aripă stângă, isbiți de 'Tătaui, se deschiseră şi "1 luară în midloc.
Lupta începu atunci grozavă în aripa stângă. De aci, ea se comunică la pedestrimea din centru. De cinci ori podestrimea românâscă fu impinsă de pedestrimea moldovână, şi de cinci ori
ea năvăli de izn6vă.
Intr'acâstă bătăliă, numită, de Bălcescu bâtălia de la Dudesci,
pedestrimea s'a luptat în contra pedestrimei, și călărimea în contra călărimel 3).
|
Dumnedeii și vitejia ostașilor lui ajutară lui Matei. EI fu bi-

ruitor. Turci, Tătarii, Moldoveni cari mai rămaseră cu viță,
fugiră împreună, cu Radu-Vodi. Skimni-Aga cădu prins în mâinile
1) Şincai:
2) Arhive:
33) Fotino:

pag. d

Cronica, an. 1631.
M-tirea Radu-Vodă, pach. 101, act. I, din 1639, Iuliu
98,
1st. Dac., tom. III » pag, 172—174. Cf. Bălcescu: Puterea armatei

|

(Iași,

1844),

5SL

lui Matei care „nimic răi nu i-a făcut“. Boierii munteni ca Hrizea, Vornicul din Popesci, Mihu Spătarul, Catargiul, Dumitru Vistierul Dudescul, fugiră pentru multă vreme la Moldova. Nicolae
Vistierul și Pană Logofttul din Greci periră pe câmpul de bătaiă.
Intacestă bătăliă, Diicul Spătarul Rudenul s'a purtat voini|
cesce și a rămas în mare cinste la Matei Bassarab în tot timpul
Domniei lui; ba chiar, la mârtea Domnului, decă Diicul Rudenul
de
sosia mai iute de la moșiă, pe el, nu pe Constantin Serdarul
|
la Dobreni, era săl alâgă boierii Domn.
“De atunci, de la acâstă bătălii, gice-se, Târgul Moșilor, care
şi
se face la Târgul-de-Afară al orașului; de atunci, parastasul
împărţirea, de pomeni la Bucurescă, în memoria vitejilor căduţi
|
pe câmpul de bătaiă de la Oborul de astăsli.
de
rol
In istoria militară a Bucurescilor, Matei își are un
le.
frunte, ca și 'n istoria celor-l-alte părți ale vieţei n6stre naționa
rea..
“Matei încinge Bucurescii cu un șanț adânc, protegiat p'alocu
al
us
cu garduri. Paul din Aleppo, diaconul Patriarcului Macari
Antiohiei, Pa vădut și "1 noteză în dliarul Căletoriei s6le»).
în
Tot Matei repară vechia Curte-Domnescă, redusă aprope
zid:
de
ruină, şi-o înconjâră cu un gard de lemn, în locul celui
catolic
care era mai înainte. Petru Bogdan Balsică, episcopul
pe unde
care visiteză Bucurescil la 1640, ne spune?) că, pe acolo
âncă în
zidul cel vechiii al castelului, numit Cartea Domnescă, era
gard...
piciore, Mater Pa lăsat; pe unde âns5 era dărîmat a făcut
Trebue stă fi fost forte ciudat!
înalt,
La, Porta Palatului se află, dice acelaşi Episcop, un turn
mai multe
în vârful căruia stati totduna ostași de pază. [Eraii
arătăm la capitolul Curtea Domnâscă în secolul
turnuri, după cum
se afla
XVI și în secolul XVII. Lângă palatul reînoit de Matei,
Piaţa Sf-tului
Puşcăria, adică arsenalul domnesc și "nchis6rea, ași
Anton sâii a florilor.

și
Acestea sunt amănuntele ce avem despre Bucuresci ca cetate

ile și armata
ca punct militar în timpul lui Matei Bassarab. Intăvir
Intr'un rând,
ce Matei avea în Bucuresci inspiraii temere Turoilor.
se opriră
când veniră de la Giurpiii să dea jos pe Domn din scaun,

capitală.
pe dâlul Văcărescilor și n'avură, curagiul să intre în

ca și TârCu un an înainte de mârtea lui Matei, Bucurescil,
pag. 3175.
1) Zravels of Alacarius, (Londra, 1837), VIII,
Dommnescă.
Curtea
at:
întitul
ul
2) Vedi autorii citați în capitol
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goviștea, sunt jăluiți de Seimenii și de Dorobanţii revoltați, i6r
după mortea bătrânului Domn, începe iârăși, vro câţi-va ani, un
șir neîntrerupt de. spaime, de focună, de nenorociri. ConstantinVodă Șerban, ca și succesorul săi, Mihnea, III, vor cu oră-ce chip

st scape de jugul 'Tureilor, ba chiar și mai mult: el voiesc ca,
în unire cu principii Transilvaniei și Moldovei și ajutaţi de Veneţia, Polonia, Viena și Papa,
Nici mal mult, nici mai puţin

să gonâscă pe Turci
de cât atât».

din Europa.

Constantin-Vodă Șerban șede de preferință mar mult la Târ"goviște, pe care o întăresce cu șanțuri și alte lucrări strategice?)
Bucurescii sunt lăsaţi în plata Domnului ; ba, întrun rând, când
vine veste că Porta a numit pentru Muntenia Domn pe Mihnea III,
Constantin dă ordin Spătarului, care se alla cu Seimeni și
cu Dorobanţii la Bucurescă, să ardă orașul, palatul, biserici, mănăstiri, tot înfine, pentru ca noul' Domn să
nu aibă unde primi jurământul supușilor.
Din fericire, acest ordin nesăbuit nu fu

adus la 'ndeplinire. La apropierea

Turcilor»

cană aduceaii pe noul Domn să "1 introneze,
Spălarul părăsi Bucurescii și se retrase spre

faimosul

șanț

de la Târgovişte.

Constantin

trece în Transilvania, iâr Mihnea rămâne la
Bucuresci, fortifică din noii mănăstirea stră-

pecetea lui Constantin-Vodă mosului săi Alexandru-Vodă și a tatălui săi
Radu-Vodă Mihnea, face la pâlele mănăstirii
garduri grâse de lemn, are 53 de tunuri și întinde corturi pe
colină și la polele minăstiril pentru armata sa+, pentru el însuşi
și pentru boierii ale căror case fuseseră arse de Turci ȘI, mal cu
semă, de Tătavă, înainte de sosirea lui Mihnea la Bucuresci, :
Spectacolul colinei, albă de corturi, era frumos; Paul din
Aleppo care l'a vădut, Padmiră și "1 descrie. Descripţiunea călătorului oriental nst este întrecută de poetul poporan român care,
—
pote! — a vădut acest lagăr de la Radu-Vodă seti altul,-și ne spune:
“Multe corturi sunt întinse,
De pământ cu lanțiui prinse,
1) Vedi al mei

studii: Ludovie XIV şi Constantin Brâncovenu.

2) Paul din Aleppo: Zrevels of Macarius, pag. 390.
3) Arhive: N-tirea Radu-Vodă, pach. 71, act. 1, din 1654,
4) Paul din Aleppo: Travels of AMacarius, pag. 396:

Mai

2.
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I&r
“Cu
Cu
Și

de-asupra ţintuite,
burci negre învelite,
burci negre tătăresci,
cu stâguri românesci,

Printre corturi mărunțele,
La, midloe de corturele,
Este un cort mare,

rolat,

Cu crescetul nărâmzat,
Cu ţărușe de aramă,
Cu cârlige de alamă,
Cn pripâne de argint,

Tâte *'nfipte în pământ).

cu 'Tureil, se declară
La 1659, Mihnea II, mal ântâiii prietin
lui primesce ordin să taiă
de odată în contra lor. Pedestrimea
din Bucurescr?).
pe toți Turci din Târgoviște și-apol
în Muntenia și în BulFierberea e generală în Transilvania,
sosit timpul în care îl leone
paria, acesta din urmă credând că a
deştepte.
dormiente della Bulguia trebuia să se
învingătorul lui I6n CasiCarol X Gustav, regele Suediei și
de cele ce se petrec și aii
mir, regele. Poloniă, e ţinut în curent

să

se

petrâcă

de

Constantin-Vodă Serban,

care

este

acum în

iei va tmămite soli la Târ- .
Transilvania. Mal târdiii, regele Sued
.
goviște, la Mihnea, Domnul Munteniei
Răkoezi şi cu Constantincu
Mihnea din Muntenia se unesce
pe Gheorghe Ghica din MolVodă, hotărînd câte-și trei să gon6scă
Șerban.

in-Vodă
dova şi să pună domn la lași pe Constant
ne spune
Veneţiei de la Viena, Aloisio Molin,

Ambasadorul
proiectată în Bulgaria. Episla 21 Decembre 1658 despre revolta
când și cum se vor r&scula,
copul de Marcianopoli i-a esplicat
.
î
Bulgarii 5).
Râkoezi și acelea ale lu
In Septembre 1659, armatele lui
de luptă; întră în triumi în
Constantin-Vodă Şerban sunt gata
ând, dice scriitorul italian GaOradia-Mare, musicele române cânt
fetei române, când și-a perdut
leazzo Galdo, de-a călare cântecul
munte 6).
caprele și plângând și le caută prin
are,
1) eodorescu G. Dom.: Poesit Popul
322.
2) Mag. Ist., |, pag:

106.
3) Hurmuzake: Documente, IX, pag.

4) Ibidem, pag. 103.
5) Ibidem: pag. 110.

6) Șincai: Cronica, anul 1659.

pag. si?.
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La 31 Octobre 1659, din Bucuresci sosesce la Viena un călugăr Gregorio, care spune ambasadorului venețian, Aloisio Molin,
că Mihnea are gata 15000 de 6meni armaţi; că la trebuință ar

pute strînge 50000; că armata română

are

arme

fârte bune;

că

Soldat român. Secol. XVII 2).

Gnsă nu e toemal disciplinată; că i-ar mai trebu
i ceva infanteriă

germană
bulgari.

și că sunt la Bucuresci

Il padre Gregorio mal adauge

să potă trece Dunărea

fârte mulți
Sa

episcopi și călugări

că se lucrâză de Zor la bărci, ca

primăveri pentru a, bate cetăţile turcescr2)
.

„1) Colecţiunea Academiei Române.
— Din biblioteca
2) Hurmuzake: Documente, XI, 1,
pag. 149.

Statului-Major

din Paris.
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Inţelegerea

e deplină,

alirmă călugărul,

Râkoczi,

Munteniei, de ună parte, și între

între

Domnul

Mihnea,

Constantin

și

Şerban

Gheorghe Stefan, fostul Domn al Moldovei de alta.
Primul pas ce voiaii st facă era acela de a da jos de pe tronul

Ghica

Moldovei pe Gheorghe

și

al

de

înlocui

cu

Constantin

aveaii să
Şerban. Pe urmă, armatele celor trei principate creștine
a se
tmâcă în Bulgaria, care nu aștepta de cât să-l vâdă pentru

|

revolta.

inimă,
Se pregătiră cu toţi, și se pregătiaii cu atât mai multă
cele
i
cu cât, de la Viena, de la Veneţia şi din Polonia, le veniai
cregură un
mal aprobătre încuragiără. Şi Mihnea, și Râkoezi
|
moment că marile puteri creştine îi vor ajuta.
Nu-i ajută nimeni.
pe ConTătarii se repediră asupra Moldovei și bătură acolo
Ghica din
stantin-Vodă Şerban, care deja gonise pe Gheorghe
Răkoezi se 'mIași. 'Tureil deteră jos de pe tron pe Mihnea III;
de a goni
păcă cu Porta. Mica triplă alianță, se spulberă și planul
|
pe Turci din Europa Îu amânat pentru altă dată.
şi cu
ei
Numai cu făgăduielile Vienei, cu îndemnurile Veneţi
iei, Moldove! și
binecuvântările Papei, nu puteaii Domnii Munten
Sftei Sofia din
Transilvaniei să dea jos semi-luna dupe cupola
ntin! ....
Constantinopole şi să pună la loc crucea lui Consta

VI
heorghe-Vodă

an. Porta

Ghica vine la Bucuresci pentru un singur

e furi6să și voia cu ori-ce

chip să trans-

antin Canforme ţ6ra, în pașalic. Stăruinţele Postelnicului Const
părăsescă platacuzino- făcuseră pe Sultan și pe Vizir săși
Ghica, fiul lui
nurile. Se trămite Domn în Muntenia Grigore

Gheorghe-Ghica.

Acesta

av6 în contra Impăratului

va însoţi pe Turci în răsboiul

și care se va sfârși cu pacea

Leopold

de la Salankemen.
Grigore Ghica își va forma

ce vor.

armată la Bucuresci,

ca să

se

jurarea, cetăței
unâscă mai târditi cu armata Vizirului pentru încon
e tactician
Ujvâr. Armatele imperiale erai comandate de marel
lupta cu un cuMontecuculli, ier banul croat, Contele Zriny, se

sul Nicolae
ragiti care reamintia pe acela al bunicului săi, faimo
56730. — storia Bucurescilor.

"

Ti

5S6

Zriny, eroicul apărător al orașului și castelului Sziget în contra
lui Soliman Magnificul, lu 1566. Ludovic SIV, de și aliat al Sublimei-Porţi, trămisese Impăratului Leopold trupe de ajutâre sub

comanda

ducelui de la Feuillade.

In faţa atâtor mari

armate,

mica

oştire,

sirînsă, îmbrăcată

și

înarmată de Ghica la Bucuresei, nu rămase de rușine.
Intruă descripţiune”) făcută de un martor ocular, Andreas
Holtz, prietin al marelui interpret otoman, Panaiot Nicusios, despre armata Vizirului IKiupriugli, armata lui Grigore Ghica ni
se artă că având, nominal, de ochii Turcilor, 15,000 de 6meni

în realitate Gnsă nu erai de cât 6000 de ostași. Erati unii armaţi
cu săbii, alţii cu lănci, cu stegulețe roșii și albe; eraii călări și
multe din lănci constaii dintrun lemn
tunul din

din pădure, încapetele căruia

ostașul singur înțepenise vârful de fier. Soldaţii nu eraii
toemal bine îmbrăcaţi; n'aveaii cisme, ei opinci. Mergeaii împărțiți în 33 de trupe,

— Andreas Holtz le-a numt-

rat, —

şi fiă-care

trupă

nu

avea nici chiar uă sută de
Omeni. După aceşti lincieri
venăaii 1000 de archebaggieri
călără, având pe șea, în față,
olă uă carabină, oxl un pistol,
Pecetea lui Grigore-Vodă Ghicaz).
oră uă archebusă, una de fiăcare om. Fiă-care companiă
de archebusierăi era comandată de un boier, — che vuol dire în
lingua loro Gentilhuomo pei Capitano. Acest boier călare era urmat de

un cal sâii doi dintre ai săi și cană erai duși de căpăstru de
slugile boierului. Fiă-care companiă avea două tobe, dâr tinerii
cară le băteaii nu seiaii să le bată nici ca Turcii, nici ca creștinii.
După cel 1000 de archebuggieri călări veniati 1000. de ar-

chebugoieni pedeștri, comandaţi tot de câte un boier căpitan.
După aceștia urma Principele cu vro cinci-spre-dece boieri mari
2
- 1) Murmuzake: Documente, IX, 1, pag.Ge 220—922
33
S
2) V. A. Urechiă: Istoria Românilor, pag. 1078 .
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lui era dus
și cu uă gardă de vro 200 de Gmeni. Inaintea Domnu
cal, văpsită
stegul dat de Sultan, numit 'Zuiad, adică uă e6dă de

ete
cu diferite colork. Intre stâg și Domn, ana bela musica de tromp

t oribil.
germane și de tobe tureesci, încât făccaii un sgomo
ale Mol'6te stâgurile cel-Valte ale Muntenilor, ca și acelea
multe figuri ale
dovenilor, aii pe dânsele cruci: roșil și altele,
Sftului Gheorghe, ale Incoronărer Maicei
Domnului, al Sftului Potir, purtat de
ângen. 'Tâte acestea steguri, ajungând
în lagăr pre dinaintea Vizirului, care
asistă la, defilare, se plecaii până Jos
pentuu salut. Era, qlice Andreas Holtz,
ceva de plâns să vedi sfinţii creștinilor,
cum se nchină înaintea păgânilor. Stâgul
cu armele Ţării venia îndată înaintea
Domnului... Românii, termină, Holtz,
sunt mult mai bine îmbrăcaţi și armaţi
A
de cât Tătarii.
La 1672, Ghica va porni cu uă altă
ammată în Polonia ca st ajute 'Tureilor

la 'mconjurarea

cetăței

Camenița.

Bu-

cureseii risună din noii; ostașii cari
aveaii st plece sc sirîngeaii cu toții în
capitală. Cronicarul munten ice cu 0recare mândriă naţională:
„Strîngându-și oștile lui din tle
„breslele de călărași, dorobanţi, roșii,
„visternicei, spătărei, postelnicei, stol„nicei, vornicei, pahărnicel, le-aii făcut
Ostasă român. Secolul XVII2).
„steguri și le-aii dat tuturor sadițe văruite )
„şi cu prapure feliuri-feliuri, fiesce-care
cât mergând și
„după bresla lor, și-aii făcut 6ste frumâsă atâta,
și Impăratul, și
„făcând halat înaintea Impăratului3), sai mirat
frumosă“ %.
„toţi 'Turcil de oste ce avea Grigore-Vodă
de înconjuDe altmintrelă, și cronicarii moldoveni, vorbind
ale lui Grigore-Vodă
area Cameniţei, laudă talentele ostășesci
1)
2)
3)
4)

lucrat şi văpsit.
Suliţele văruite trebue să fi fost cu lomnul
tea Stalului-Major
biblio
Din
.
—
âne
Rom
miei
Acade
Colecţiunea
a defila.
nâză
însem
A face hula înaintea împăratului,
310.
pag.
I,
Magazin Istoric,

din Paris.
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Ghica și vitejia ostașilor. Românii ati avut

partea

de

căpeteniă

în victoria ce fu câștigată asupra Polonilor la Levenz .
De tunuri nu mal vorbese nici Andreas Holtz, nici Constantin
Căpitanul Filipescu. Seim 6nst că la Curtea Domnâscă la Bucurescă, în timpul lu! Grigore-Vodă Ghica, lângă Turnal de lângă
Porta de sus, eraii. tunuri în permanență, din cari se da când venia
veste de domniă nouă, sâii când
se făcea vre uă mare serbătâre,
sâii vre uă primire cu alaiit2).

In

turnul

de lângă

Pârta de

sus, unde eraii ostașii Nemţi de
pază, se păstra și iârba de
pușcă. La, 25 lunii 1691, trăs„netul va cădea asupra acestui
turn, va aprinde iârba care va,
face uă teribilă esplosiune dă-

rimând turnul și omorînd pe
toți cel cari se aflaii adăpostindu-se pe lângă el de furtună 3).

Brâncovânu îl va repara și va
pune și cesnic, adică cesornic în
turn

ca să arete orele.

Până

la

Şerban

Cantacu-

zino, nu mai găsim nimic cu
privire la istoria militară a Bu-

curescilor.
La 1679, Şerban se suiă pe
tronul 'Țării-Românesci. Planurile și visurile lui sunt mari.
Intralte părți ale Istoriei Bu.curescilor4,

„Ostaşi român.
— Secolul XVIIS),
mitru

Cantemir,

1) Acsinte

Domnul

Uricariul

2) VedI cap. Curtea

vorbit

de

le-

Săturile lui, eu Viena, cu Rusia, cu episcopii Bulgarilor. Aci!

vom spune că ginerele lui, DuMoldovei, ne afirmă în Istoria Imperialui

citat în Bălcescu:

Domnescă,

„_

am

Puterea

armatei

3) Mag. Ist., II, pag. 196: Cronica lui Greeânu
.
4) Vedi cap. Podul Îogoşăiei şi Curtea Domnesc
ă.
5) Colecţiunea Academiei Române.
— Din biblioteca

(lași, 1814), pag. 34.

.
Statului Major

din Paris,
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că artileria lui Serban Cantacuzino era compusă din 38
otoman
s€le
de tunuri, îiâr armata ce avea pentru indeplinirea marilor
scopuri se ridica la suma de 28,000 de
Smeni; alţi autori spun că era de 40,000.
Ce s'a făcut acâstă armată după mortea

lut Şerban, nuscim. Scim 6nsă că stâgul

acester armate se află astădi în Museul
de la Dresda; pârtă pe dânsul pe Christ
ședând pe tron, ţine cu stânga Evangeliul deschis, pe care stă scris ceva,
iâr cu drâpta întinsă bine-cuvinteză.

De-asupra, pe
are

care

se

rade,
și

un câmp

trol

şi

cu arabeseuli,

stele

cu

câte

ștse

zăresce monograma lu! Christ;
și cavalerescile

frumâsele

cuvinte:

Pecetea Iul Şorban-Vodă Can|

|

la 'nceputul
EUTEKA AHPEIITI. Gh BUPSAGKhA). Brâncovânu
Domniei lu nu avea mai de loc armată.
pe tron a lul
La 1689, după mârtea lui Şerban și vidicarea
pentru prima Oră
Constantin-Vodă Brâncovânu, Bucurescil văd

avuseseră comui armată de Nemţi în orași. Până acum Domnuil
-

în numele Impăra
panii germane mercenare, dâr armata venită
acum nu se văduse.
tului de la Viena în capitala Munteniei până
Aprpe peste
Aceștia, sunt Nemţii d'ântâiă, cum dice poporul.
de-al doilea s6i Nemţii
uă sută de ani, vor veni la Bucuresci Nemţii
de Coburg.
cu câdă (din causa perucelor), sub principele
Hiiusler, care are
Nemţii Pântăii sunt comandaţi de generalul
cenerali. Bucurescii
sub ordinele sâle pe generalul Page și alți
Nemţii se pârtă forte
sunt ocupați milităresce în timp de uă lună.
lui Şerban Cantacuzino,
răi. Supăraţi că n'a fost ales Domn fiul
nos. Boierii ispravel schingiuese Bucurescii întrun mod neome
cel mal cu vâdă sunt îinică, egumenil mănăstirilor, neguțătorii
ntelor, îndată ce făina,
râți cu funiele de gât la, comandanții regime
și bune, la poruncă.
carnea, și altele nu li sunt aduse, multe
să chiăme pe Tătari,
Brâncovânu, fugit din capitală, trebue
părăsi cu armata. sa nenopentru ca Hiiusler să se hoţărâscă a
_—————

—

la Joncequitres,
an, ediţ. din 1743, Paris, a lui de
1) Cantemir: Mist. de PEmpire otiom
'
tom. LI, pag. 480,
10831.
. Wetrebnice. Act din 17 Aprile,
" 2) Arhive: Mitropolia, pach. 95"/69
Române, anul 1885.
mie
Acade
e
Analel
za:
Sturd
A.
Ved D.

3) Vitejia direptă să Viruicscă.
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rocitul de orași». Tema

cea mare a Domnului

cra ca Hiusler să

nu se întărescă prin mănăstiri și prin casele bolovănile ale boierilor.
Se vede că generalul german se gândise la una ca acâsta, de
vreme ce Radu Grecânu notâză lucrul în Cronica sa2. „Sanţiuni,
mai qlice el, nu a putut face, vreme de iârnă fiinde.
x

pe

d

Ă

i
az

:

Tai
i
aia
iisa
giorni

S
af

At

ay
.

.

Stâeul lui Șerban-Vodă Cantacuzino 3).

Cu

retragerea lui Hiiusler

și a Nemţilor Vântâii, începe pentru

Bucuresci un timp de linisee,
de pace

și de propăşire

care,

de

la 1689, merge fără, întrerupere până la 1714,
adică timp de 25
de anl.
Brâncovânu are armată, dâr e mai mult de parad
ă șI mal
mult pentru a lucra la podurile, drumurile
Și Zachareua, pe care
de atâtea și atâtea ori o cer Turcii.
|
1) Șincai: Cronica, anul 1689.
2) Mag. Ist., UL. pag. 150

.

3) Luat după uă fototipiă publicată în 1897,
în Zeitschrift fir historische “VPufenl-unde
(Dresden, 1. Band, 2. left, trămisă nouă
cu multă amabilitate de d-l d'Ehrenthal, direct
orul Museului Regal din Dresda.
DN
-
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și-anume
Brâncovânu are la 1699 dece stâguri de dorobanţi
Craiova, stegul lui
stâoul lu Vel Agă, al lui Frăţilă, stegul ot
al Raii, stâgul ot
Vel Căpitan, stâgul Stanciului, al lui Dobre,
a fi regimentul
Comanca, al Vălenilor, al Chiojdului. Stâgul pare
sâii al localităţii
de adi și pârtă numele, sâti al comandantului,
nu mai are patru
din cheltusla căreia era 'ntreţinut. Brâncovâ
Căpitanul, al Nestâouri de Scutelnici pedestrași veclă (al lux Petru
'stâguri de Scatelnică
culii, al lui Stan și al Frânţesculul) și două
mai eraii în vremcă,
pedestrași noi. După dorobanţi și scutelnici,
sub numele de sluBrâncovânului Seimenii şi Cazacii. Se 'nţelegea
rniceil, stolniceil
jitori garda palatului, vorniceii, spătăreii, viste

Pe

|

și comișeil.

Domnului. TuComișeii eraii cel cari îngrijiaii de erajdurile
Aceștia sunt Nemţi 2),
nari forte puţini; ceva mal mulţi tiîmbițași.
s6ii, mal propriii,
Mai sunt și Surlari, adică cel cari cântă din surle,

De

daii în surle.

o cunosc. Eraii îmSlujitoril purtaii chicăre a căror. formă nu
ătorul care aducea
brăcaţi în postav adus de la Brașov3). Neguț
scutelnici și cazaci, cra
postav pentru slujitori, pentru dorobanţi,
capitolul 'Comerciul bacuDumitru Nona, de -care ne ocupăm. în
v de Brașov, și postav
rescân. Postavul era de două feluri: posta
postavul unguresc.
unguresc. Se aducea adesea și de la Sibir

|

se numiă Ovreiul
Pentru i6rba de pușcă era un Ovrciti cate.
ire-

, de care avea
Silitrariii ; acesta procura Domnului. tot praful
|
|
a
buinţă, pentru armata lui.
usă din trei caice
Flotila română pe Dunăre la 1698 cra comp
paza de hoți. Aveait fiădomnesci, cal umblaii pe Dunăre pentru
arii de pe dânsele, erai
care căpitanul lor. Chiureccii, adică marin
la 1698 li se dă, probabil
îmbrăcaţi tot în postav brașovenesc, și
|
ca plată, uă sumă de 1689 de taleri”.
la anul
spus
ce am
Cu privire la flotilă, să reamintim ccea
bărcile lungueţe cu cari
1445, în timpul lui Vlad Dracul, despre

Românii

ea,
se serviaii pentru a trece forte ușor Dunăr

ceaii incursiuni

în Bulgaria,

1) Revista Ist. a Arh. României:

2) Semile Brâncovenesc, pag. 468.

și

să

mal

adăugem

Semile Brâncozenesăă, pag. 433,

3) Ibidem, pag. 201, 362, 887, 591.
4) Tbiden, pag. 419, 497.
5) Ibidem, pag. 337.

după

când îădatele
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consemnate

în cartea sa, de II Cavalier

Ciro Spontoni,

că

Românil

ai priceput totduna însemnătatea, unei flotile pe Dunăre.
Când Mihai coprinse Vidinul, ceea-ce '] bucură mat mult fu

capturarea

a, patru galere

și a mulţime

de băroi

mari

cu munițiuni de Turci. Spontoni nu uită de a nota
bărcile pe Dunăre?) cele de răsboii, bine înţeles.
Poetul

poporan

cântă

bărcile,

caicele,

încărcate

totdâuna

sandalele, galionele,

SGiU ciumarile și şeicele:
N

cinuvile

Sfânta, qi a Vinerii,

Pe luciul Dunării

|

De departe se zăresce,

Și "mi tot vine,
Și "mi sosesee,

Și la mal mi se opresce
Un caie înzăvonit,
Din afară zugrăvit,
Prin

năuntru

împodobit

Cu covâre învelit

Şi cu sîrmă îngrădit.

Marinarul român

își cunâsce Dunărea

ca și satul lui:

EL cunsce Dunărea
Până 'n vale la S'lina
Şi malurile turcesc,
Şi schelele bogdănesci.
EI în6tă

ca un pesce

Şi ca plutele plutesce,
De stă omul și "1 privesce,

Ș6de'n loc şi se crucesce.

I6r marinarul

îndtă înainte,
Până, măre, c'ajungea
Mai din josul vadului;
Vadului

Venezului;

Und” s'adună gârlele,

Und”

se vârsă apele 3).

Chiurecciir lui Brâncovânu eraii descendi
nţi! acestor marinari
1) Spontoni:
2) Spontoni:

Attioni de Ne dell Ungaria (Bolo
gna, 1602), pag: 114.
7fist. della Transilvania (Veneţia,
1638), pag. 21. |
3) Teodorescu G. Dem.: Poesis

populare, pag. 550, 552, 504 şi 613,

)
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sâii a XVII, decă nu şi mal "nainte,

cântaţi de poetul în suta XVI
de

vreme

ce

e vorba

acolo

de

Veneţaului.

Vadul

Acâsta, era armata români în pragul secolului XVIII. Repet
âneă odată: Brâncovenu o întrebuința la nunți, la serbări, la
lucrările cerute de Turci și la primii de 6speţi iluștri, cum fu,
buni6ră la 1702, aceea a Lordului Paget, represintantul Anglici
la pacea, de la Caslovitz, şi care lord toemaă trecea de la Constantinopole la Londra,pe uscat, prin Bucuresci!).
De la 'Turtucaia-Olteniţa și până la Bucuresci, ceremonialul
primirel are, în partea-i principală, pe lângă, boierii Toma SpăOltarul Cantacuzino și Petraşco Brezoianu cati "1 întâlnesc la
tin
tenița cu rădvane și corturi, pe lângă fiii Domnului, Constan
i
și Ştefan, care '1 întâmpină la Văciiresci, — ceremonialul primire
în
ţi
'mbrăca
și
are 'n partea”! principală pe slujitorii cu chivere
ci
postavuri de Brașov și de Sibil, și pe tunarii Curţer Domnes
dederă
car dederă din tunuri, şi pe trîmbiţașii și pe surlarii cari
în surle și 'n trîmbițe.
Să mar semnalăm la 1709, după bătălia de la Pultava, presința
lui Carol
în 'Bucuresci a,uă mulțime de soldaţi suedesi din armata
de spus
multe
XII. Brâncovânu îi fractă omenesce, iâr că aveai
), acum
ostașilor români despre vitejiele nebune ale Leali Nordului2
căpitani
închis de bună voii la Bender, în compania a vro câţi-va
XII îi
Carol
suedesi și: a patru căpitani români, pe Cată, probabil,
iubia pentru vitejia și minunatele lor fapte răsboinice?.
și coboră
Cu sfârşitul domniei lut Brâncovânu apune mult
le trebuia . .
jos de tot și istoria militară a Bucurescilor. Fanarioţilor
propriii, »
alteceva decât tunuri şi puscă în capitala Țării, sâi, mal
la Cuxtea moșiei, pe care o arendaii de la Porta Otomană.

1) Şincai: Cronica, antil 1702,

,

56730. — storia

Bucurestilor.

,

|

2) Cantemir: Intâmplările Cantacuzinilor şi Brâncovenilor,
— Cî. Voltaire. Iist. de Charles AI, cartea vV.
3) Hurmuzako: Documente, VI, pag. 73.

ediţ. Academiei Române,
-

,

$ 22.

5
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VII
ntwadevăr,

de aci "nainte, nu mal întâlnim oștirile "Țărer

luptându-se pentru

Ţâră,

fiă pe pământul

României,

fiă

pe pământul țărilor vecine ca 'n vremurile lui Mihai și
lui Radu-Șerban. Ostașul român se luptă în oştiră străine, pentru
țări străine, dâr tot cu același strămoșâscă vitejii. Renumele stii

cresce într'una, și nu va fi mare general în Europa secolului
AVIII, care, dându-i-se .ocasiune, să nu se rostâscă cu laude
despre curagiul și bogatele însuşi răsboinice ale soldatului român.
După Carol XII, pe care'l vădurim trăind la Bender cu căpi-

tani români, principele Eugeniii de Savoia va avă ostași români
în regimentele maghiare la faimâsa, bătăliă de la Petruwaradin ».
Făcură și acolo minuni de vitejiă.
August II, regele Poloniei, într'uă serisâre către Mauriciii de
Saxa, din 20 Mai 1732, îi spune că doresce să 'ȘI organiseze
un

corp de cavaleriă ușoră. Unii din generaliy SEI, ca Bauditz și principele de Waeisenfeld îl consiliâză să 'și facă hussari, Regele ar

voi mai bine companii române.
Companiele române, pe cazi și Mauriciti de Saxa le-a văgut
în Pomerania pe la 1713 sâi 1714, ati servit forte bine, adauge
Regele August. Aud, continuă August II, aud vorbindu-se cu laudă
de companiele române,pe cari Regele Suediei le are cu dânsul
în Norvegia. De acela, și ei, dice Regele, prefer pe Români;
că
» sunt mal lesne de strîns, nu desertâză și cail lor sunt may bun!2),
Acestea le crede August Il, Regele Poloniei, și e probabil

că, în cartea
lucru 3).

sa

Des

Râveries,

Mauriciii

de

Saxa

crede

același

Cu trei ani înaintea lui August II, faimosul aventurier
frances, d. de Bonneval, care mai târditi avea să devin BonnevalPașa, mare bombardier al Sultanului, stăruie pe lângă
d. de Vil-

leneuve, ambasadorul Franciei la Constantinopole, să obţină
de
la P6rtă un firman în puterea căruia să ridice din Ţera-homâ-

nescă și din Moldova un corp de 40—50,000

Sai

1) Bellanger: Lu Keroutza, vol. 1, pag. 79.
2) IMurmuzake: Documente, LX, i, pag. 649.
3) Mes Rereries, cari conţin amintirile militare
găsit aci,

de 6meni pe cari i-ar

ale marelui

şi

norocosului
-

general,

nu
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Lescinski, la,
disciplina perfect și cu cari ar pregăti lui Stanislas
mârtea lui August II, calea către tronul Poloniei”).
al ImpăTot pe acum, la 1786, regimentul de hussari ilirice
de Români din
ratulut Germaniei Carol VI era compus numai
i. La 1736,
ambele principate, din Dolmaţi și din puţini Ungur

cuzino,
colonelul-maior al acestui regiment era Radu Ștefan Canta
opole în
fiul lut Stefan-Vodă Cantacuzino, omorii la Constantin
căsătorit
1716. Colonelul-maior Radu Ştefan Cantacuzino era

trece în Prucu uă principesă din Casa de Hessa-Darmstadt. Va
muma marelui
sia și va căuta, prin grația Reginei Sofia-Dorothea,
armata prusiană.
Frederic II, să [iă primit cu gradul de general în
la lui. Radu
Frederic îl va spune să facă un regiment pe socotâ
cu Munteni
răspunde întrun memorii că va alcătui regimentul
șilor Imperași Moldoveni, pe cari sti opună Pandurilor și 'Tălpa
propunând mai
torului. Regele nu primesce și vedem pe Radu
e tâte populaţiutârdiii lux Carol, Electorul de Bavaria, st revolt

Ştefan Cantacunile ortodoxe din imperiul Marieă-Theresia. Radu
ite
der regimentele române continuă a fi aprețu

zino dispare2),
âlă ce pricinutaii.
pentru curagiul, disciplina şi puţina cheltu
regele Prusiei, se
De altimintreli, în armatele lui Frederic 1],

a arctă ca Radu
aflati ostași Români. Documentele mănăstire Arnot

în vreme de răzmiriţă
Cocâră şi Tudor din Bogdănesci aii slujit
și de al lor3).
“în ptâra Brandiburgului“ cu mal mulți tovară
areșalul conte
La 20 Ianuariti 1737, adică mai "nainte, feldm
împărătesa Rusiei,
-Miinich face un raport Ţarinei Ana Ivanovna,
ilor și propune a se
în care laudă cu cuvinte mari vitejia Român
„Se bai bine cu
învola cât mai mulți în regimentele moscovite.
iseză a primi cât mai
dușmanul“ dice Miinich, şi Impărătsa "1 autor

mulți Români în regimentele s6le%).

|

IL ţin s5 aibă RoGeneralii Mariei Theresiel și al lui Iosif
un scriitor militar din
mâni în armatele lor. Marchisul de Silva,
următorele despre Rosecolul trecut, îi văduse la. luptă și seria
-Mâni.
sprinteni; i-am vEădgut
- „Muntenil și Moldovenii sunt tau şi
pe nesce stânci forte pră„Suindu-se cu uă iuţelă estraordinară

PNI

1) Hurmuzake:

rioţilor.

Documente,

— Cf. şi studiul mei.
supl. I, Î, pag. 469.

X, prefața d-lul N. orga,
2) Ibidem: Ibidem, VI, pag. 580. — Ibidem,
|
65.
3) Bălcescu; Puterea armată, pag.
|.
Istorică,
4) Hasdeu: Arhiva

Din Istoria Fana-

|
pag. IX şi urm,

5U6

„păsti6se și can par inaccesibile, Cavaleria lor e și mai de temut;
„lovitura eX este puternică și vijelisă din causa iuţelei cailor; der

„respectă tunul și âncă, și mal mult baioneta. Agilitatea și iuțela
„cailor lor sunt aprope de necredut. Românii: taiă năvile la car
„ca să le înlesnescă

respiraţiunea.

Nu

e

rîii

care

să-i

oprescă;

„Sunt obicinuiţi a trece în not pe cele mal adânci şi mai repedi“ »).
ȘI sunt mulţi scriitori?) cari,

ca

și

Marchisul

de

Silva,

ai

scos în deplină lumină însușirile militare ale Românului din secolul XVIII. Maria-Theresia desrobisede pe moșiele magnaţilor
unguri, rescumpărându-i și alegându-i, atâţia Români câţi îl trebuia să facă două frumâse regimente.
La 1769, îndată ce întrară în ţările române, Ruşii și Romantzolt ascultând de ordinele Caterinei II, care "și aducea aminte de
aportul feldmareșalului Miinich, formară regimentul de Români,
numit Ussarshoi Poloskoipole și '1 puseră sub comanda lu Răducanu

Matei Cantacuzino 3.

„VIII
u Rușii ne 'nt6recem la istoria militară a Bucureseilor.
La

17 Novembre

1769, primele corpuri TUusescI, co-

mandate de colonelul Iarazine şi de polcovnicul Ilie Lăpușnenu
intră în Bucuresci, aresteză pe Grigore Alexandru Ghica, ascuns
într'uă odaiă de la Hanul lui Şerban-Vodi2), și 'ncep operaţiunile

răsboinice cari aveaii să-i ducă la pacea de la Kuciuk-Cainargi.
Boierii "Ţărel cred că, prin Ruși, vor ajunge să convingă pe

Turci de interesul ce Sultanul avea să facă din principatele române un Stat-tampon între Imperiul otoman și pravoslavnica Rusiă.
In așteptarea dobândire unui asemenea, resultat,. boieril,
întrebați de Ruși ce doresc și ce voiesc, respunseră că
una, din

primele condițiunt! ale îmbunătăţirii principatului Ţării-Românescy
este ântâiti aruncarea. Turcilor peste Dunăre, adică gonirea
lor
1) Hurmuzake: Documente, supl. 1, vol. III, memorie
le
2) Carra, Langeron, Bellanger, etc., ete.
3) AL. D. Xenopol: Istoria Românilor, V, pag. 169.

4) Hurmuzakei;
Ath,

Com.

Ipsilunte:

Documente, X,

Msză

«v

wat,

pag.

XL.—

lui Langeron,

Cf. Erbieânu:

citat în cap.

Cronicarii

Curtea Domnescă,

pag.

Greci,

GL.

pag.
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din cetăţile Brăilex, Giurgiului și Turnului, și al doilea fortificarea
Bucureseilor și a Foeșanilor. Boierii arătară Rușilor în ț6ră și,
prin deputaţiunea, trămisă la Petersburg, arstară Impărăteser Caterina II, că

Bucurescii

fortificați

15000 de Gmeni înt'ânsul vor
și asigurarea

şi cu

un

fi garantarea

corp

permanent

unei păci

de

durabile

fericirei Ţărir-Românescă?).

In fața unor asemenen

cereri, cari vădiaii Ruşilor, cum

vor

vădi mai târdiii principelui de Coburg2 că Românii își pricep
interesele lor, fără a pricepe interesele marilor impărății vecine,

generalii comandanți ai armatelor muscălesci și Curtea de la Petersburg

tăcură și nu

de boieri.

dederă

.

|

nici ui urmare propunerilor făcute

Bucurescil rămaseră și după pacea de la Kuciul-Kainargi, |
cum Îuseseră și mal 'nainte, adică nefortificați, fără corpul de
15000 de 6meni, fără nimic. Domniele lui Alexandru Ipsilante, .
Nicolae Caragia, Mihalache Şuţu se petrecură, din punctul de vedere militar, întraceeași linisce mârtă care domnise la Bucuresci

de la Şerban-Vodă

Cantacuzino

înece.

Din Mai 17$6, lucrurile se schimbă. Nicolae-Vodă Mavrogheni vine la Bucuresci. Starea țărilor române acum, în ajunul

„răsboiului ce avea st isbuenâscă între Turcia, Rusia și Austria,

era, spăimântătâre.
Un

Cronicar, român

și patriot, Zilot Românul,

|
ultimul

Cro-

nicar din vremea, Fanarioţilor, dice cu mare și adânc-simţită drep-

tate despre Moldova

și Țâra-Românâscă:
Vânturile

tâte

In ele se bate;
Ele, la midloe,
Al tuturor valuri

Ca munţi şi ca maluri
Ardic stând pe loe3).

Intw'adevăr, peste un am și trei luni, la August 1787,
Turcia
declară răsbor Rusiei care, îndată, pornesce două
armate: una,

sub comanda principelui Potemkin spre Crimeia; alta,
sub
manda feldmareșalului Petre Romantzoft, spre Moldo
va.
1) Kogălnicenu:; Arhiva Românescă,
anul 1841,
2) Din studiul meu: Din Istoria Fanari
oţilor, pag,

3)
Românul: Cronica în Revista pentru Istoriă,
70.— Cf. Zilot
Hasdeii: Zilot Românul.

co-

111—190,

„rcheologiă şi Tilologiă, V, 1, pag.
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In Ianuariii 1788, Iosef II, împăratul Germaniei, în virtutea
tractatului încheiat cu Caterina II după întrevederea de la Cher|
son 5, declară și el răsboi Turciei.
Nicolae-Vodă Mavrogheni credu că a venit momentul în care
în
să se arete mare general. Dede scire în Bulgaria, în Turcia,
cari
Serbia, că 'el plătesce L6fă mai mare decât ork-cine acelora
căde
vor veni să se inroleze sub stintardele sâle: plătia adică
ce veslăreţ câte 10 lex pe lună și de pedestrași șepte2). Indată
Greci,
tea, pătrunse pretutindeni, uă mulțime de Turcă, Albanesi,
ca
abătură
se
Bulgari și S6rbi sburară spre Dunăre, o trecură și
locustele asupra Bucurescilor. Capitala, Țăril-Românesci se preschimbă de uă dată întrun lagăr mare și cât; se pote de impestrițat.
Pitarul Hristache, unul din istoricii năzbutielor lui „Nicolae
DomMavrogheni, dice că eraii atunci în Bucuresci ca soldaţi ai
|
nului de i6te nâmurile:
Unul și unul delii,
Răsgrădeni şi Vindilii3),
Hotineni, Nicopoieni
Sistoveni, Turtucăieni
Manafi, Arapi, Anatoleni,

Dancalică şi Giurgiuveni +).

de
Pe lângă acești străini, Mavrogheni, care scia din. audite
de Poloni, Ausvirtuțile militare ale Românilor, atât de apreţuiţi
triacă, Prusieni și Ruși, strînge și osie de Ţerd.
luDionisie Eeclisiarhul, sub ochii căruia se petireceaii aceste
cruri la Bucurescă,

serie:

cu steguri
„A pus străji 6ste din țeră, că făcuse căpitănil
capoduri dom„frumâse, zugrăvite cu sfinți, îmbrăcându-i cu
Gheorghe, şi a
„nescă, dându-le și lefi, numind căpitănia lui Sf.
a altor sfințis)“.
„lut Sf. Dumitru, și a lu! Situl Teodor Tiron și
făcuseră
Aceste căpitănii, înainte de a fi tvămiise la luptă,
admiră cu drag
mustră, pe câmpia Filaretului. Pitarul Hristake
1)
2)
3)
Rasgrad,
4)

pag. 163. |
Din Istoria Fanariolilor, studiul Mavrogheni,
Mon. Ist., IL, pag. 294.
de
Tes.
în
i
otoman
.
Imptraţ
Văcărescu: Istoria
la Vidin, cum cei-l-alţi erai de li
de
Vindili! în loc, de sigur, de Vidinliy, adică
Nicopole, etc., etc.
în Buciumul lui Bolliac, 1863, lan.—IYebr.
Pitarul Hristake: 1st. faptelor mavroghenesci,

lul. Dionisie Eclisiarhul.
5) Tes. de 2lon. Bt., ll, pag. 173. Chronograful
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acest sîmbure de 6ste românescă prin rândurile căreia se găsiaii
pote flăcăii, cari vor [i pandurii lui Tudor la 1621.
EI gice:
Ir pe Românii de ţâră!)

* Ce-i strînsese de pe-afară,
După

ce le face I6fă,

Ti mai

pune

la uă

trâbă,

Ca să înveţe şi mustra,
Să sciă să dea cu pușca.
Apoi să stai să privesci
Şi cu drag s& pomenescă

De Românaşii voinici,
Incălţaţi tot cu opinci;
Să te fi dat la uă parte,

S& vedi regule curate:
Cât crait de drăgălași,
Şi născuţi a-fi pușcași!
S& mira care-i vedea

Și la ei gura căsca,
Că păreaii

c'at

fost

catane

De când ati eșit din f6le.
De așa mustră curată
S8 tot mira lumea t6tă,
Cum mergeaii peste câmpiă,

Mândrii şi cu veseliă.
Grecii, ca, nisce măgari,
Se miraii de opineari,
Casă, de când s'aii năseut,
Puşcă "m ochi nu ai v&dut;
Pe cari îi credeati mișei
Neslujindu-se cu ei.
Căci

ci, când

veniati

în ț6ră,

Intraii cu 6meni de afară;
Și buni pentru ostășiă
Nu credeati Români să fiă.
Și-acu ?n 6ste de-i puneai,
Mai multă fală făceaii2).

Eraii în Bucuresci străinr și Gste de țâră,
adică, după cum.
spune Fotino, șâse mii de ostași 2), afară de
artileriă. Căci Ma-

vrogheni avea și artileriă. Ceruse de
1) Adică po țărani.
2) Pitarul Hristako:

st, faptelor

mavroghenesci,

3) Istoria Daciei, vol. II, cap. Blacroygheni,

la Constantinopole,

în Buciumul

deja

citat.

găsise
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în ţ6ră, cumpărase d'aiurea, nusciii; sciii ânsă că avea cam vro
20 de tunuri"). Comandant al artileriei, sâii, după cum se dlicea
pe atunci, topei-başa era, nici mal mult, nici mai puțin, un călugăr frances

când. rasa

la Mănăstirea

de

și comănacul,

Cordelierilor

alergase la

din

Bucuresci

care, arun-

Pera?

prolitâud

și,

reputaţiunea ce aveai Francesil de bunt artileriști, de

când

de

ba-

ronul' de 'Tott și inginerul La Fitte reorganisaseră artileria, SultanuluI3, fusese numit de Mavrogheni comandant al armatei sâle.
Tilnie făceaii mustră călăreţi! și pedest așii, dilnie și arte— !se esereitaii cu tunurile prin prejurul
leriștii— lucru neaudlit
Bucurescilor.
Pitarul Hristake qlice:
P'atuncă trăsniaii tunurile,
De le mergeau fumurile ;

De trăsnet mult și de plesnet,
Iţi sbura pârul din creștet+.

Pentru regimentele românesci ale Sftului Gheorghe, Sftului
Dumitru, şi Sftului Teodor Tiron, Mavrogheni numi ca oficeri
25 de boieri tineri, dându-le comandamente potrivite cu sciința
|
și cu veda numelui fiă-căvuia5).
Boierii 6nst maveaii încredere în Mavrogheni șin sciința lui
militară. Unii, ca boierii Cantacuzinesci, aveati simpatii rusesci;
alţii, ca Scarlat Câmpinânul, aveati simpatil nemţescă. Şi 'ntr'a|
|
devăr, nu trecu şi Scarlat Câmpinânul
Ca s& scape de tiranul,
Adică de Mavrogheni,
Apucă drumul Vicnii,

i&r I6n Cantacuzino Măgurenul apucă
Istoria nu spune cum S'aii purtat
cântaţi de Pitarul Hristake, la luptele
triacii la vama Brașovului, la Sinaia
Regimentele române dispărură o

spre Ruși.
stea de 4cră, Românașşii
ce Mavrogheni avu cu Ausși la Cozia.
dată cu omorul lui Mavro-

2914.
1) Văcărescu: Ist. Impiraţ. Otomani, în Tes. de mon, Ist., LI, pag.
: Doc., Supl.
Hurmuzako
2) L6once Pingaud: Choiseul-Gouffier (Paris 1881), pag. 218, — CI.
1, 2, pag. 49.
3) Mlemoires

du

baron

de

Toit

sur

les

Turcs

et

les

Talars

(Amsterdam,

lunii 1767 şi Mal 1709.
muzako: Jocumente, supl. I, vol. II, doc. din
esă, loc. citat.
mavroghen
4) Pitarul Hristako: Jst. faptelor
în dag. Ist., L, pag.
no,
Cantacuzi
In
luă
Biografia
<) Bălcescu:

56730. — Zstria Bucurescilor,

.
— Ilur1785)

190.

76
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gheni. Bucurescenii Gnsă și-aduseră multă vreme aminte de tunurile, de puscile și de mustra făcută de oștile năbădăiosulur
Fanariot.

Până

la sfârșitul

secolului, Ruși, Turci, Nemţi colindară stradele Bucurescilor. In timpul principelui
de Coburg, care ocupă Bucurescii multă
vreme cu Nemţii de-al doilea, adică cu

Nemţii cu cddă, veniră și Ruşii lui Suvarov. Gemeaii ulițele şi cârciumele Bu-

curescilor de. soldaţi, precum gemeaii
sal6nele boierilor.
|
Am spus intr'altă parte bătăile omerice ce se întâmplaii între ostașii ambelor oștiră aliate, și fisionomia, estraordinară a capitalei '"Țăriri-Românescă în

1790 și 1791.

|

Armele române ânsă tăcuseră. Se
uitati, spre sfârșitul secolului, se unitati
toţi la astrul fără de părechiă, care se
înălța spre Apusul Europei, la Napoleon
Bonaparte, care se pregătia a dărîma cu
vâriul spadei s6le. vechiele clădirişi a-

șeglăminte ale bătrânelor state curopene.
Spada română se va încrucișa cu
spada soldaţilor lui Napoleon. Regimentele române

saro-lSrăiesci

marelui

căpitan

și Românii

din

regimentele rusesci ale "Țarului
Alexandru I se vor lupta, der
în secolul nostru, la Austerlitz,

Ostaşi român. — Secolul XIX »).

atențiunea

ale Impărăţici Ke-

la Essling, la Wagram, la Lipsca, şi prin vitejia lor vor atrage
al Franciei.

Bucurescil rămân locului. Şi din punctul de vedere militar,
ca și din tote cele-lalte puncte de vedere, capitala Țărir-Româ-

nesci sufere cumplit.
Un profet care la 1800 ar fi predis că la 1900, Bucurescii
Vor ajunge una din cetăţile cele tari ale Europei, ar fi fost
pri1) Colecţiunea Academiei Române.

603

mit cu pietre de Bucurescenil desnădăjduiți
plecaii cerbicea până la pămânţ,

de atâtea rele ce le

Ostaşi români. — 1830 n,

IX
ntwadevăr, cine ar fi credut pe profetul de la 18007!
Castrul lui Alexandru Bassarabă, fortificat de Raducel-Frumos și iârăși fortificat de Laiot Bassarabă; cetatea Bucurescilor, âncă întărită în secolul XVI și-apol puternic

fortificată de Sinan-Pașa şi mal în urmă idrăși fortificatii de Radu
1) Colecţiunea

Academiei Române.

:
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Șerban Bassarabă; orașul Bucurescilor, pe care boierii cu dor de
țeră voiaii sl fortilice la 1770 și să pună într'ânsul pentru apărare 15000 de .6menr,
— Bucurescil ajunseseră la 1800 un fel de sat,
fără câini. Nimeni nu-i păzia, nimeni nu-i îngrijia.
De aceea, dâcă proletul ar fi predis:
că pandurii Olteniei, conduși de Tudor, vor bate, mândri,

podurile s6le; că primul sîmbure al armatei române

de la 1832

în Bucurescii va încolți ântâiii; că în Deâlul Spirei, ostașii Românier
vor arăta că, cu t9tă vitrega aducătură a "'mprejurărilor, ei sunt

tot strănepoţii luptătorilor lui Mihai și Radu Şerban; că la 8
Octobre 1878 ostașii României, încăreați cu lauri victoriei și
conduși de un alt mare Căpitan, vor intra triumfal în Bucureseil,
întoreându- se, liberatori, tot dintwacele locuri transdunărene unde
tot pentru Cr uce și Neatârnnare luptaseră strămoșii lor; căn fine,
punctele de apărare ale Bucureseilor, odinidră cu multă sciință
studiate de Langeron, general frances în serviciul Rusiei, sunt
astăqi întărite și apărate cu î6te datele înaltei Sciinţe de răsboiti
și formâză un brâii de foc isbuenitor împrejurul acelui orași, pe

care Piccolomini voia sl

facă

inexpugnabil, — decă profetul ar

[i predis t6te acestea, cine lar [i credut la, 1800?
Și totuși, ac, mulțiunită lui Dumnedeii, mulţămită înțelepciunei și muncei Regelui și poporului român, no, strănepoţii
fericiţi al strămoșilor de la, 1800, am vădut și vedem cu ochii
isbândite, recale, profeţiele de la 1800.

Cetatea mică a lui Alexandru Bassaraba, Voevodul Țări! Ro-

mânesci

de la 1317,

este astădi

în

1899

cetatea

mare

și

tare

a

lui Carol ], Regele. României. Dumnedeii s'o aibă în sfânta sa
pază și [iă ca 'ntotdcuna, pe forturile și stradele Bucurescilor,
să fâlfăie cu g&loriă și vietoriă tricolorul naţional
armate.

al iubitex nostre

XX

BUCURESCII
IN TIMPUL REVOLUȚIUNEI FRANCESE
a

1)

>

cum uă sută de ani, prin lanuariii 1791, în Bucuresci,
greci,
cafenelele și prăvăliile neguțătorilor români și
i
cari se aflati prin prejurul marilor hanuri ale S-tulu

te cu
Gheorghe-Noii, Şerban-Vodă și Constantin-Vodă, eraii înțesa
fel de fel de Gmeni.
Pe lângă întâmplările
Turoia, și Austro-Ruși

ce

răsboiului

atât în Muntenia

se urma

de

cât și în Moldova,

vorbia în Bucuresci și despre uă sdruncinare ne mai
a vechei stăni de lucruri în „ţâra Franţuzului“, despre Uă

între

zor

se mai

pomenită
zavarasts,

uă revoluţiune de felul căreia, spuneau cel sciuton, nu

sa

cuvintelor Zijze 1) prorevzia, — trăiâscă . iubirea

de

mai

|
NE
vădut pe lumea nostră.
le
uturi
încep
e
despr
dată
Mulţi din cel cari audiseră la acâstă
fapurmările
Revoluţiunei francese, nu pricepeaii nică firea, nică
puirei lor
închi
"telor ce li se povestiseră, deci dai fără frâi voiă
să fistoneze tot ce le trecea prin cap.
ca 6menil
Alţir tăceaii, ascultai și, din când în când, surideaii
vorbesc cam
ce ai deplină cunoscință despre lucrul de care uni!
cători al evenea-ntw”uă parte. Ceștia din urmă, adevărații cunos
ăţei Amicilor,
_nimentelor petrecute la Paris, erati membril Societ
în Bucuresci
î Empia zâv qîdoy2), Care, În cap CU Rhigas, se alcătuise

pe temeiul
1) Pod6bă

luată din Evanghelia

Bibliografia a-lor Bianu şi Hodoș.
2) Revue
pag. 217.

de Geographie (Paris

Inctţătore,

1881); Ubicini:

tipărită în

mănăstirea D5l, la 1614.

La Grande

țâră!

— Vegi

Carte de la Grece, par Rhigas
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Inainte

ca Directoriul

din

Paris,

Republicei francese una și indivisibilă,
ca centru al mișcărilor revoluționare

adică

puterea

esecutivă

a

să fi hotărît Bucuresci1)
ce trebuiaii suscitate în

Ungaria, Polonia, Transilvania, Moldova, Muntenia, Serbia, și Bulgaria; înainte de a se face acâstă neașteptatii on6re viitore
i 'capitale a Regatului Român, — Bucurescii erati centrul cel
mat activ

al Elenismului,

care se deșteptase pe tărâmul literar Şi acum,

speranțe nemărginite în revoluţia din Pavis,
E]
a se deștepta şi po tărâmul politic.

năzuia

cu

din răsputeri

Socec pi

Zavergiii

Din

Archipelag,

din

Albania, Epirul, Macedonia
veniaii

la, Bucuresci,

tOȚĂ

lui Ipsilante

Morea,

de

din

la

18212).

Insulele Tonice,

și de prin t6te părţile
îi

orozâ

vă edpn zâpov

tis,

'Tessalia,

lumer,

Grecii

— pentru

a'ȘI
găsi migl6ce de trai, și mulți pentru a se consf
ătui asupra, mișcărei ce-avea să isbuenâscă, din tâte părțile3).
Lucrul acesta nu
se vedea, dâr se visa, se simțea, se ghicea.
Timpuri curidse şi
atrăg

ătâre. când de-alungul și de-a latul imper
iului otoman, dâcă
al fi pus urechia la pământul burdușit
de lacrimi și dorinţe, ax
îi

audit apropiindu-se furtuna, cu atât mai

la 'nceput

|

era mai, tăcută.

furi6să, cu cât acum

In Bucuresci, medici, neguţători, profesori
și dascăli,

șI studenți

de la scâla

cea, mare,

I) Documente priv. la Istoria Român
ilor. Doc. francese. Colecţiunea
Odobescu,
vol. III, fase. 2, pag. 412,
"
|
2) Colecţiunea Academiei Române
— .
Tot asemenea tipuri erati şi Grecii
cari

* Bucuresci între 1789 şi 1800.
3) Revue de Gographie

(an. cit.), pag. 243,

preoţi

unii Români, alţii Greci, — toți
Supl. 1,
veniră la

aşteptaii 'ca negociările păcei de la Şiștov cu Austria să se sfârsâscă, âr acelea ale păcei de la Iași cu Rusia să 'ne6pă, pentru
ca, răsboiul încetând de a mal dudui la Dunăre, să se pâtă audi
în principate și mal Limurit, şi mal puternic, glasurile cele mari,
os magna sonaturaum, ale Revoluţiunei francese.
In aşteptare, Rhigas, tânăr atunci de 25 de ant, lucra de
zor pentru ca tot ce se ficea la Paris și 'n ţările subjugate ale
Orientului, să se cunscă și la Bucuresel. Viena, un centru de
a doua mână al elenismului literar şi patriotic», era trăsura de
unire între Paris și Bucuresci. Mai mult de cât or-eine altul în
vremurile acelea, Rhigas, pe care Bolintinânu "1 face Român
Macedonân din Velestin, era pregătit pentru a primi cu entusiasm
principiele Revoluţiunei francese. Vorbia bine limbele francesă,
germană și italiană, pe lângă limbele română, grâcăși turcâscă,;
călătorise prin Italia, Francia și Germania; fusese secretarul Lui
Alexandru Ipsilante în 1782, și urmase pe acesta la Constantinopole; după ce fuga fiilor săi la Viena silise pe Ipsilante să

demisioneze

din Muntenia. De la 1782 și până

la 1786,

Rhigas

rămăsese la Constantinopole vorbind întw”una cu Greci de acolo,
despre apropiata eliberare a patriei lor printrajutorul Rusiei. Reîntors în România cu Mawoghoni, Rhigas fusese caimacamul
acestuia la Craiova în impul “ăsboiului, şi-apoi, după pacea, de

la 1791 între Austria și Turcia, încheiată la Şiștov în 4 August,

Rhigas venise la Bucurescr De lângă boterul, âncă tânăr pe atunci,
Grigorie Brâncovânu, cu care era prieten. Până acuin, Rhigas
creduse că, cu ajutorul Rusiei şi cu ajutorul Austriei, Grecia va
reuși st scape de durerosul jug al Tureilor. După r&sbol, își
schimbase părerile, cunoscuse bine şi pe unil și pe alţii, îi cântărise în de ajuns, și chiar corespondența ce întreţinuse în 1785
cu principele Kaunitz2 i-arătase lămurit, că numai desinteresate
nu eraii aceste două mare puteri în cestiunea Orientului. |
_ Când se audi în Bucuresci că a isbucnit Revoluţiunea [vancesă în Paris; că acolo poporul a desăvârşit primele acte nemuzitâre, cari sunt fala Revoluţiunei, Rhigas vădu uă lumină
mare întindându-se înaintea ochilor săi și libertatea, poporelor
din Orient 'ridicându-se din lanţurile treentului, ajutată în de-

56730. — storia Bucurescilor.

-]
A

1) Leucothea, Eine Sammlung von Briefen eines geborenen Griechen, iibor Staaiswesen,
von Dr. Carol Iken (LeipLiteratur und Dichtkunst des neueren Griechenland, herausgegeben
zig, Hartmann, 2 vol. 1825), passim.
2) Rev. de Geogr. (an. citat), pag. 247.
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ret ES

Caterina

E

II a Rusiei și Tosif]l al Germaniei, certându-se
po țările române n.

1) Colecţiunea

Academiei

Române. — Caricaturi francesă din secolul XVIII,

inte sii după întrevederea de la Cherson, nu scii
— i.
Vedi şi lucrarea mea:

narioţilor,

studiul; Nicolae P, Alavrogheni.

făcută îna-

Din Istoria Ta-

Gil

șteptarea și ?n reîntremarea

eX de mâna umană

și binefăcătore a,

A
Franciei.
Toţ ce se scria și se făcea la Paris venia în România, la
Bucurescl: proclamaţiuni revoiuţionare, serierI patriotice, poesil de
tâtă mâna, Rhigas le traducea în grecesce, le 'trămitea la Viena,
unde se imprimaii întwascuns, și-apol, prin lădile de mărfuri ule
neguţătorilor, eraii introduse pe furiș în țâră șin deosebi în Bu|
curesci, focarul elenismului militant.
le
zouaza,
Colecţiunea cântecelor .s€le patriotice, așa numitele
cântaii studenţii și Grecii patrioţi. De câte ori, prin pimniţele de
t atunci tanelele de vidţă ale Bu—pe
lângă Situl Gheorghe-Noi
— nu a resunat; Marsilieza lui Rhigas:
curescilor
Asăra, moiles râv 'ENMfvoy,
0" zapâs Tis G6tns îs —

„deşteptaţi-vă, copil a Elenilor, qliua glorieia sosit“. Şi de câte-

ori nu sta cântat chiar pe franţuzesce faimosul cântec al Zerdrei
din 1793 de la Paris, La Cormagnole, din cari versurile
Dansons la Carmagriole!
Vive le son,
Vive le son
Du canon!

|
|
erati cântate cu cuvintele stricate Pivrelzon!
tâte
“Tiorelzon 5, de unde pote aii eșit pe românesce Filfisonii de
n&murile, a căror serbădă și filfisonescă sămânță nua perit âncă

din midlocul nostru?)

|

MaAjutat de amicii st, TPurnavitu 2, unul din apelpisiţii lui
re di
vrogheni, un entusiast care, ca și Mavrogheni, da, m fie-ca
câţimâna cu nebunia, de Pervhevos și înțeles în parte de vr'o
16n
și
va boieri, printre cari B âncovânu, Dudescu, Câmpinânu
în compatriCantacuzino, Rhigas lucra întruna pentru a deștepta
pentru sora
oțil săi speranțe nemărginite. Ilgos zip ădehpip Iahizw —

or.
nostră Francia, esclamaii Grecii, ne dăm vița de dece
In timpul acesta, uă ciumă teribilă bântuia prin--Bucuresci3),
de
prin tâtă Muntenia și Bulgaria. Mihail C. Şuţu fusese trecut
1) Ion Ghica:

Scrisori (ediţ. 11), Băltăreţu, pag. 509,

,
eni.
2) Revista Nouă, în studiul moi asupra lui Mavrogh
82,
pag.
III,
vol.
Î,
Supl.
ke,
Hurmuza
,
— Colecţ.
3) Doc. priv. la Istor. Rom

|
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Portă din Bucuresci la, Iași», &r tânărul Alexandru Moruzzi
lusese

numit Domn

în Țera-Românâscă.

Nisce încurcături ne may pome-

nite buimiicesc întrâga peninsulă balcanică. Lumea din
Bucurescy
nu scia ce să mai crâdă,.
In Februarie 1793, ambasadorul Franciei, ducele de
ChoiseulGouffier, audind despre celo ce se petreceaii în Fra
nci— a,
emigrațiunea, fuga, închiderea, și 'n fine guilotinarea
Regelui Ludovie XVI, — se hotăresce a părăsi Constantinopolea
și a, se relugia

în Rusia,

unde

Caterina II primia

cu

brațele

deschise

pe

toți

nobilii emigrață2).
După cum reiese din două scrisori ale
unui necunoscut
republican din Bucuresci— pote chiar Rhigas
— ducele de ChoiseulGouffier trece prin Bucuresci, stă de vorbă
cu Mihail Şuţu, care
tocmai se gătia să pornâscă la Moldova,
caută a inspira spaimă
și grâză de tot cela, ce se petrecuse
și se petrecea, în Francia,

și "1 vorbesce de rii pe toţi Francesii republicani,
cari, din Constantinopole, începuseră să se respândescă
prin tâte ţările nâstre
și ale vecinilor).
|
|
Intr'adevăr, Republica își schimbase toți emisar
ii și primenise

întrega

diplomaţiă francesă.

Bine înțeles că nici-un nobil,

nicr-un
ci-devaut, nu mai voia, să servâscă sub minișt
ri de afaceri străine,
ca Danton

și alţii, cari urmară pe năbădăiosul tribun
în cârmuirea,
politicei esterne a Republicei. De aceea,
lume nous, vederi nouă

și un mod de a tracta cestiunele atât
de năsdrăvan, în cât la
Viena, ca și?n Italia, ea și la Pârtă, unde
Convenţiunea întreținea, |
reci relațiuni,

era un adevăraţ chin pentru diplomaţii
austriacă, .
italiani s6i fanarioți, să primâscă un
diplomat din straturile cele

nouă ale Revoluţiunei francese,și mal
cu s6mă să discute
cu dânsul

ceva
. Uniă dintr'acești revoluționari
făceati într'adins pe
sălbaticii și pe [ioroșii, numai ca
să se dlică de interlocutoril lor
că sunt „și mai și“ republicani.
Bernadotte la Viena băgase în
răcoră pe Thugut și pe mar-

chisul de Cobentzel,
cap trebuia

și numaj sălbatee

să facă bătrâni

când trămişir Convenţiuney,

la nepoliteță,

le diceaii din

diplomaţi

nu era.

ax

Inchipuiţi-vă

monazrhielor

ce

europene,

împingând republicanismul lor până

chiar

senin:

ch!

cetăţene,

'1) Doc. priv. la Istor. Rom.,
ibidem, pag. 85.
2) Albert Sorel: Iissais dWhistoire
et de critique (Paris, 1883;
PEmigralion Jrancaise), pag.
191—204,
:
3) Doc. priv. la Istor. Rom.
— Coleeţ. Hurmuzake, Supl.
1, vol.

studiul:

ce? tu nu
Catherine 17 et
i

III, pag. S7 şi 88, ji

013

vedi că lucrurile staii astă-d așa? Vrel ori. nu vrei? Vorbă multă,
sărăcia omului!..
|
săi. Ei aveaii
Gmenii
trămisese
a
Convenţiune
ţările,
In tâte
drept îndatorire de căpeteniă, pe față sâii pe ascuns: 1) de a cerceta și afla, în ce mod suveranii și supușii lor judecă Revoluţiunea
francesă; 2) de a propaga adevăratele principie ale Revoluţiunei
printre Francesii și supușii francesi stabiliți printracele țări».
In Bucuresci, ceva mal târdiii de cât 1798, eraii vro 25 de
Francesi și supuși al Franciei. Consul frances încă nu se alla.
Numai Rusia şi Austria aveati consulate la Bucuresci. Prima,
Rusia, înființase consulatul săii la 1782; a doua, Austria la 16
Octobre 17832). Când ducele de Choiscul-Gouffier plecă din
Constantinopole, și prin urmare nu mai fu cine să țină în fr6ă
republicanismul ardent al multora din Francesil veniți prin Marsilia în capitală Sultanilor și 'n cele-lalte ţări ale Orientului, Bucuresoil ca t6te orașele primi îndată în sînu-i vro câţi-va sans-culottes.
In Bucuresci, de către borerir cei bătrâni și de către Gmenil
cel neobicinuiți cu năsdrăvăniele ce scorniaii, debitaii și făceaii
les sans-culoltes, li se dise ăstor ment, apelpisiţii, Gmenil cari daii
cu barda 'n Dumnedeii și 'ndrugaii un fel de înşiră-te Mărgăvite,
în care, după spusa celor bătrâni, cuvintele libertă, fraternită, egalită
ua mă dom resunaii întocmai ca nesce clopote de 'mnmormântare
pentru vechiul regim. Acești apelpisiţi vor deveni mai târdiii zavergii,
și mal la urmă, înmuiându-se și încumințindu-se, vor fi numiţi
bonjouriști, pentru a deveni acum 50 de anl în Grecia și acum
G0 de ani la noi primil luptători al redeșteptării naţionale la
Atena, la Iași și la Bucuresci.
Primul sans-culottes, cel Wântâiii apelpisit frances care a trăit în
Bucuresci acum 108 ani este Francesul Hortolan %.
— din ceia cană fac politică, dâr
Hortolan era un neguțiător,
sciți „politică eztrafain și la nemurire“, și cari nu întârgi6ză de
a ved6, cum dice Românul, că
La Iliă
'N prăvăliă

J6că şrecii 'n călcâiă,
era, dlic, un neguțător frances, stabilit cam pe la 1792 în Bucurescă,
MIRI a

I, vol. TH, pag. S9.
1) Doc. priv. la Istor. Rom.— Coleeţ. Hurmuzake, Supl.
:
|
55|.
pag.
r,
Românilo
Istoria
2) Laurian:
93.
pag.
II,
3) Doc. priv. la Istor. Român. Supl. I, vol.
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împreună

cu tovarășul

săii Pellet și cu

numit în scrisorile ce citez, directorul

tejohetarul

săii

Jeaume,

casei Pelleţ £ Hortolan, pri-

mul Magasin Universel din Bucuresci1).
- Hortolan era prietin cu Turnavitu și prin urmare cu Rhigas.
Ruitray, alt Frances, era secretarul principelui Alexandru Moruzzi.
Ruftray era un sans-culottes, tot atât de apelpisit ca și Hortolan.
Marie Deseorehes, ambasadorul Republicer francese din Constantinopole, 'spune la 24 Decembre 1794, ministrului afacerilor străine

din Paris, că Ruifray este de un civism
ardent. Și el era prietin cu Hortolan.

și de un republicanism

Frigurile Revoluţiunei, cai bântuiaii grâznic la Paris, Sguduiaii sdravăn și pe republicanii din Bucurescl. Pe lângă aceste
îriguri ale Revoluţiunei, se mar adăugeaii în Bucuresci. frigurile
mai prosaice ale ţării, friourile paludeane, de cari Hortolan su-

ferla într'una și pe

rachiurile

cai

Ruftray

și vinurile românesci,

le combătea,

nu

cu

litrul,

bând
noua

cu

eroism

măsură

de-

cretată de Convenţiunea Naţională din Paris, ci cu bătrâna Și Ca-

pacea ocă românescă, âncă în vigâre la Bucuresci. Friguri întrun fel, friguri într'altul, Hortolan, Ruffray, 'Turnavitu și prietinii lor erai dilnic întru stare de neîntreruptă
escitațiune, — un fel de ciudată căldură, care "% făcea să vâdă
re-

publicani prin tâte părţile.

|

Hortolan cerea audiențe la Spătarul lui Moruzzi, uă rudă a
Domnului, pentru a tracta, cestiunea, vămuirer mărfurilor
francese
la graniţele române, și în loc de a tracta acestă cestiune,
stacojiul republican sapuca la discuțiunea, principielor
proclamate de
Revoluţiune și consacrate de Convenţiune.

„Spătarul,

Qice Hortolan într'uă

scrisâre adresată

lui Marie

Descorehes, ambasadorul Republicel la Constantinopole,
„spătarul
pâte un caracter curat republican și am
vorbit cu dânsul ca ȘI
„oun adevărat cetăţâni, — cu alte cuvinte
i-am (is fa și mi-a dis
mă, întocmai ca un adevărat sans-culottes.
Aceste sciri, Hortolan le
trămite lui Descorches din Bucuresoy
la Constantinopole, pe uă
hârtiă cu devisa apelpisită: pLibertă,
Ejalite ou la Ilort“, purtând
data noului calendar al Republicer,
adică 23 Vendemiarii, anul
„Il-lea al Republicer francese, una şi
indivisibilă, cexa-ce va să dică
15 Octobre

1793, acum 106 de any.
Din serisorile lui Hortolan și dintr'altele
1) Doc. priv, la Istor.. Rom. — Colecţ.
Hurmuzake,

ce

citez,

se

Supl. I, vol. UI, pag. 95 şi 101.

vede
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rehes, ambasalămurit; că, conform instrucţiunilor ce avea, Desco
Bucuresci, un
dorul din Constantinopole, voia să organiseze în
din Polonia, Unbiuroii de informaţiuni, care să-i procure sciri
spionii Repuaria, Moldova și de unde st plece emisarii, adică
țămite cu
nemul
blicey, cu anumite instrucţiuni întwaceste ţări
politica Rusiei și cu politica Austriei.
după ce înIn Ungaria, fierberea era mare. Iosif IL murise
se cu nică una.
cerease în t6tă viâța de a face reforme și nu reuși
Moldovence de
Spiritualul principe de Ligne, amicul frumâselor
al ță anului român
la Iași, dicea de Iosif II, „drăguţul de *mpârat“
în t6tă vița îndin Transilvania, că el a fost cu reformele sâle
dă st strănute,
toemal ca omul căruia îl vine să strănute, care
|
|
|
care e cât p'aci să strănute și... nu strănută.
și Transilvania
“Totuși, încercările lui de reforme în Ungaria
ul maghiar. . .
înfuriaseră adânc pe magnați și pe 'ntreg popor
să faci pe UnDe altmintrel, dragă Dâmne! e atât de lesne
Midlocul? F6rte
gur să se înfurieze, să turbeze şi să spumeze.
să1 vedeți efectul!
— și apol aţineţi-vă
ușor: spuneţi-i adevărul
ăţile de cultură. Trăse fulgerător și năsdrăvan. Tună în tâte societ
urlă, Posony răenesce
nesce în Erdelyi Maghiar Kadtur Eyylet; Pesta

s'avântă către ceși 'm Koloșvar Maghiarul cu bolovani în mână
muri st vâdă de vorbesce Christos pe
“Asupra, acestui foc și acestei uri
sei de Habsburg, representată în 1193
succesorul lui Iosif II, cădu ca valuiă
voluţiunei fvrancese. Maenaţii unguri

unguresce.
a Maghiarilor în contra Cade Leopold II, fratele și
de petroliii principiele Redeveniseră jacobini și sans-

culoties.

un catechism poHajnoczy, Laczkovică, Szentmariai făcură
ei francese, i6r Bapular, menit a propagă principiele Revoluţiun
avea s'o ardă la Pesta cu
esiny traduse “Marsiliesa, pe care călăul
alte multe publieațiuni revoluționare.

ilvania înființeză
S5 nu uităm că tot acum Românii din Trans
pâte să

Societatea filosofescă, în care

mai

multe

cercetări

ne-ar face

din Bucuresci, î Erorpis,
vedem uă sucuisală a Societăţii Amicilor
e sigur, e că Societatea fiză edow, despre care am vorbit. Cera-ce

cu col de la Buculosofiscă din Arad6l se pune în strînse legături
apăruse

vesel. Să nu uităm

de asemenea că cu un an, doi înainte,

PI

1) Louis

Lger:

Duruy),
Zlistoire de P Autriche- Hongrie (colecţ.

pag. 410.
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faimosul

memoriii

al Românilor

transilvăneni,

lachorumt).

Supplez libellus Va
|

Cu aceste țări, în cană din temeliă se seuduia vechia stare
de lucruri, Descorehes voia să se pună în relaţiuni printr'ajutorul
biuroului de informaţiuni din Bucuresci, precum tot printr'acest

biuroii voia să corespundă și cu eroicil luptători ar Poloniei, cazi,
după faimâsa, ședință de la 23 Septembre 1793— ședinții mută
de durere și de rușine, — se revoltaseră și, sub conducerea lut

Tadeii ISociusko2,

începuseră

în contra Rusiei uă luptă

cu

atât,

sciri din

Po-

mal sublimă cu cât mal neegală era între victime și călăy.
Până când acest biuroi de informaţiuni sâii înființarea unuy
consulat, să se desăvârșescă, la Iași sâii la Bucurescă, republica-

ni! profitaii

de Evrei!

stabiliți la Iași pentru a av

lonia, i6r granițele despre Transilvania nefiind strașnie închise,
relațiunile între republicanii din Bucuresci. și răsvrătiții din
Ungaria se întreținea cu multă 'nlesnire.
|
Polonesii, Ungurii, Grecii, veniţi de prin tâte părțile, umplea

cafenelele Bucurescilor. Les Droits de VIlommne, „Drepturile
Omului“
luseseră traduse. Hortolan dice: Presque tous les năgociants
de Janina
et de bAlbanie;

ctaulis

ici, &

Bucarest,

sont

neguțătoril din Janina și din Albania,

sunt toți apelpisiţi. Toţi erati pentru

des sans-culottes, — mal

toți

stabiliți aci la Bucuresei,

Republică

și

cerea

cu

stă-

ruință lut Hortolan să le dea canţonetele Jacobine ce "1 sosiati
din
Paris prin Constantinopole, ca să le cânte și el. Când se încingea
discuţiunea între partisaniy Revoluţiunei și aceia ar Rusiei,
mer-

geaii adesc-ori până la bătaiă. Intrun

rând,

dâcă ruso-filii nu ar fi recunoscut adevărul

ne

spune

celor dise

Hortolan,

de

amicii

noştrii, se 'ncepea uă păruiâlă și uă ghiontudlă,
de s'ar fi dus pomina mal departe de cât Bucurescii3)

De altmintrelă, sgomotele cele mai deosebite
și adese-ori cele
mal, ciudate cireulaii prin Bucuresci. Uniy
spuneaii că Varșovia

a lost luată” de Polonesil lu Kociusko ;
alţii afirmatii că Rușii sunt
învingători. Grecii patrioți din Viena seriaii
la, Bucuresci, că Sfânta
Revoluţiune, î ya ezovâszasts, Va isbucni
în capitala Habsburgilor.
Din Transilvania veniati scirr că
acolo, cu mic, cu mare, sunt
toți pentru Revoluţiune, pentru Francia,
pentru națiunea căreia,
1) Densușânu:

Istor. Zar, române

zitatea lui George Sinca.

.

(pag.

100 şi 113). — Papiu

2) Alf. Rambaud: 7fist. de la
Russie, pag.
3) Scrisorea lui IMortolan mal
sus citată.

501, (co lecţ.

Ilarian:

Duruy).

Vicţa, operile şi acli-
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Vatuncea îi mergea numele de La Grande Nation în tot Orientul.
Timpuri de ferbere, de încurcături nesigure și chinuitore, cu
câsuri. cară aducea ce maduce anul, adi luminbse ca uă di de
Maiii, mâine posomorite și încruntate ca furtunile mărci.
In Iași şi în Bucuresci, inimele Grecilor ai trecut prin tâte
aceste chinuri și veseli vijeli6se; aci s'aii audit pentru prima Oră
cântecele jalnice ale lui Athanasie Christopolu, care, cu Alemann,
plângea, libertatea înmormântată a Greciei, într” aceste Irumose
versuri:
N5y Săxpoa Bpdsts

adr,

Nov dhijsa. EhDars zăyra,
evyrâv En ezha[/99, 47

„Şi-acum,
străpungeţi- -mi
La aceste
în Bucuresci,

ÎiTug.

lacrimi, curgeță tote; și-acum, chinuri, sosiți tâte;
inima!“
cuvinte sfășiătore, din piepturile vitejilor, tot aci
isbucniaii versurile înflăcărate ale-lur Rhigas:
Îi) NOD

OUTTA

TAL,

Achor vă psba îs zârz
Toy &pion 3Mobzovhp.ăn
Tis

[dios

76

Top;

„Până când fi-vom noi 6re, o iubiţi compatrioți, sclavii crunților "Musulmani, tivaniă Eladei2*
Tot aci, la Bucuresci, se petreceaii adeseori scene măreţe,
cari reamintiaii timpurile eroice ale Greciei clasice. Tinerii Greci
și Macedoneni luaii icânele din cuiă, le puneaii pe masă, aprindeaii candelele și mgonunchiând, cu pieptul tresăltând de sfânt
entusiasm, cântaii din poesiile lui Rhigas, pe faimosa.:
Ko))izzpa. prăs pas 2)zb%26q bi,
pai teDhază
agp” ăvaridp.ovs “/pâvabs Guai
i
Y

Po

adică: „mal feumâsă este uă “vi6ţă de un c6s liberă, decât uă
viâță de ani nenumărați în selaviă și ?n jug. — Și apol sfârșiaii
cu jurământul tot de Rhigas, pe care "1 cântat punând mânele
pe icone:
O Based

Lei "vin

rod zi5ub,

opriloua

76% capii,

să SE

zare

vă. pirjy ENG

adică: „o împărate al lumei, mă jur 'naintea ta, că nici o dată nu
mă voii pleca la voința tiranilor.* — Și "n timpul acesta, muma,
56730. — Istoria

Bucurescilor.

|

-

78

618

tatăl și bătrânil familiei

staii

împrejurul

acestor

viitori eroi

ai

neatârnărei grecesci, și plângeaii de dragoste și de durere»).
T6te aceste scene, și altele âncă ce nu cunbscem şi cari sunt
fala luptelor pentru independenţa, Greciei se petreceaii aici în Bucurescy, centrul elenismului militant, cu ajutorul, cu prietenia,

cu îvăţia, sinceră a Românilor?).

Cine ar fi avut atunci, și cine ar

av astă-cli
în tâte părţile unde se află suflare românescă, — cine dintre Români ar av6 curagiul să oprâscă în loc, să zăticnâscă,
ba chiar se 'măbușe pe un popor în lupta lui sfântă pentru recâștigarea drepturilor imprescriptibile ale limbei, reînoirea deplină
a naţionalităţii, atingerea idealului ce a păstrat cu drag de-a lunoul timpului, în r&slățirea chiar a celor mar crunte vâcuri.

Și totuși, acești Greci, care'și plămădiaii libertatea aci în Bucuresci și dincolo la Iași; acești Greci, cari bine-cuvântaii pimântul

primitor

al

României

iubire Românilor,

și în

sunt acum

avânturi

de

recunoscinţă

juraii

dușmanii neîmpăcaţi ar Românilor

„ macedoneni, cari astădi nu vor să facă în străvechia, lor patriă,
de cât tot cela-ce Grecii făcură în patria, lor.
“Acâsta "1 dreptatea poprelor; acestea 's faptele netăgăduite,
acestea 's învățăturile, pe cari un prevestitor, întocmal ca Muezinul
sus, pe moscheele musulmane, ar trebui să le reamintâscă Românilor din România liberă în t6te zilele, la tâte ocasiunile, dicândule cu glas tare: „O Româny, o fraţi mel, readuceți-vă aminte
trecutul, gândiţi-vă cu cine lucraţi și nu vă încredeţi de cât în
vol înși-vă!

Pe

atunci

Grecil

ne

iubiaii,

căci

ţările

nâstre

erai

scena

liberă unde, ajutaţi: de Români, pregătiaii frumâsa dramă a independenţei lor naţionale.
La Bucuresci, Alexandru Moruzzi, tânăr de vr'o 82 de ani),
amice al Franciei și al literaturel rancese, nu cuteza totuși ași
arăta, pe faţă acâstă iubire. Consulil Austriier și Rusiei erai lângă
dânsul, pentru ai reaminti adevărul lor.

„Consulul Rusiei din. Bucuresci, dice uă notă adresată Comitetului de Salut Public din Paris, la 19 Pluvios, anul III
al

lepublicei

(7 Februarii

1793)4) »— „consulul Rusiei

și numeroșii

1) Dr. Carl Iken; Leucothea, pag. Să şi %, din
vol. II.
2) Ibidem: vol. IL, pag. 236: „Hier haben
Sie, in der Iiirze und mit noch mancher
vollkommenheit, eine Darstellung, wie Grieche
nland von der YWallachei Niitze zogt.
3) Doe. priv. la Ist. Rom. — Colecţ. Hurmuzake,
Supl. I, vol. II, fase. 1, pag. î12.
4) Ibidem. pag. 103.

Un-
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„SEL agenţi conduce singuri postele stabilite pe truntariele polonese
„şi moldovenesci, trag ca un zid de închis6re între aceste două
„state și restul Europei, interceptă scrisorile, împedică comuni„eaţiunile, supără pe călători, se amestecă în afacerile guvernului
„civil și esercită ca un fel de veto asupra hotărtrilor luate de
se
„Principe şi de Consiliul săi. In starea de umilire, în care
nu aii
„găsesce guvernul Sublimei Porţi, Principele şi Divanul
„euragiul să resisto la voințele supreme ale consulilor“.
le esAceste informaţiuni precum și altele cari vor urma,
in” Statragem din scrisorile, memoriele și rapârtele lui Constant
Domn
1794,
mate, om devotat casel lui Mihail Suţu, acum în
|
în Moldova.
nu sciii, era în Decembre
Grec
sâi
Constantin Stamate, Român
_
fără caracter
1791 la Altona lângă Hamburg» în calitate de agent
. Constantin
oficial, max propriii, spion al Republicei francese
cu d. Delaroche,
Stamate servise înainte în diplomaţia otomană
2) şi al Munteniei,
fusese informatorul multor Domni ai Moldover
cu Revoluţiunea, se
fusese secretar al lui Mihail Şuţu și de când
Ministerului Afacerilor
naturalisase Frances, intrase în serviciul
făcute, prin combinaStuăine din Paris și prin raporte forte bine
nea superiorilor
țiuni şirete și șiret înjehebate, atrâsese atenţiu
sti din Paris.
se petrecea în
Cunoscător adânc al tuturor intrigelor cari
nu încetase de a coprincipate la Iași și la Bucuresci, Stamate
i. Printr'aceștia,
vespunde cu cei de la Curțile Beilor» fanarioț
- Constantinopole, află
Descorehes, ambasadorul lepublicei de la
al întrebuința
de Stamate și! cere ministrului din Paris, pentru
ne spune întruă
în Polonia și'n principatele române 3). Stamate
republicane sunt
scrisâre a sa că, la Curtea din Iași, principiele
lui Stamate
mai bine vădute de cât la Bucuresci. Afirmaţiunea,
de la Iași, Cado de
este coroborată de serisârea unui Frances
rostindu-se pe faţă
Lille, care venind la lași găsesve pe boleri
francesă%. Er într'uă
unii, pe ascuns alţii, pentru Revoluţiunea

altă serisâre, un alt Frances ne
din protipendadă,

1)
2)
3)
4)

Doc. priv. la
Ibidem, Supl.
Ibidem, vol.
Ibidem, vol.

Isi.
I,
II,
TIL,

fiă din mândriă,

spune că la Bucuresci,

boierik

fiă din lene, nu sunt republi-

— Colecţ. Hurmuzake,
Rom.
vol. III, fase. 2, pac. 403,
pag. 100.
pag. 438.

Supl. L, vol. II, pag.

100.

020

cani, pe

când

boierii de

mâna

a doua

și neguțătorir

ascultă

drag și împărtășesc cu foc „nemurit6rele principie“n.
Stamate

ne

esplică

rupublicanismul

curțer

cu

|

princiare

de

la

Iași prin faptul că secretarul principelui Mihail C. Suţu era ISodrică,
un partisan al Franciei, dușman al Rusie și al d-lui de Choiseul-

Gouflier. Pentru acest Kodrică, Stamate cere guvernului din Paris
colecțiunea Enciclopediei ca un dar propriii al întări și mat mult

în creţul lui republican. 'Tot acum se mai afla la Iași un republican gata ași sacrilica până și ultima picătură de sânge pe altarul

patriei.

Acesta

era Ledoulx,

cum

ne spune

Stamate 2).

Ast-fel fiind lucrurile pe la sfârșitul lui 1794, Stamate fu cel

dântâiii care propuse înființarea la Bucuresci a unui consulaţ
frances. Nu. intrăm în amănuntele acestel afaceri, care fu multă
vreme îractată de doi ambasadori ar Republicei la Constanţinopole, de Descorches şi succesorul lui, Verninac, și de
Stamate

care seria înt'una

rapârte și note

fârte

juste în vederile lor.

bine

redactate

și forte

SE spunem numai că Ministerul din Paris, după ce căpătă
învoirea Porţei biruind oposiţiunea dârjă a Austrier și Rusiel,
voi
s6 numescă

în

postul

de

agent

consular

la

Bucuresci

chiar pe Constantin

Stamate.

Leopold

Aţiţat de miniștrii

respinse

pe Stamate

II, Divanul

Ministrul frances ar fi voit să
însă nu primi pe cuvântul

Paris,

est actuellement trop

trămită

sub

ŞI lași

Caterinel şi lui

cuvânt

că e Raia:

ca agent secret, Stamate

că le systâme des agenis secrets, envoyts

decric,

trop sentant

la

'propugande

de

jacobine, —

adică: sistemul agenţilor secreți trămiși de la Paris este
în timpul
de față prâ deochiat și pr6 mir6să a propagandă jacobină3).
Totuși, rămâne bine hotărit că, mulțămită acestui
Constantin
Stamate și rapârtelor lui către Comitetul de
Salut Public din
Paris şi către trămișii Republicer din Constantinopole,
consulatul
trances

Stamate

fu înființat la Bucuresci

era, la, Paris, pentru

ce Gazeta de Hanovra,

în .1795. Inainte de acâstă

epocă,

că din Altona fusese gonit, de 6re-

din Marte 1794,

'l acusase că a venit

acolo

ca
agent al jacobinilor, pentru a resturna, Constituţiunea
germanică).
Fiind ambasador la Porta Verninac, primul
consul frances

care plâcă la Bucuresci în Iuliii 1195, este
cetăţânul Emile Gaudin,
1)
2)
3)
4)

Doc. priv. la
Ibidem, vol.
Ibidem, vol.
Ibidem, vol.

It, Rom. — Colocţ.. Hurmuzake,
II, pag. 98.
Itpag. 117.
IlCpag. 117.

vol. III, pag.

135.
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în vârstă
de 92 de
cu 1200
răsfățați

de 25
ant.
ler pe
primit

de ant, insoţit de secretarul săii Montal, în vârstă
Primul era plătit cu 7500 delerpe an și al doilea
an. Ca lefuri, după căte se vede, nu eraii tocmai
diplomaţi francesi cal veniră oficial la Bucuresci.

La Bucuresci,

Gaudin fu bine primit de Alexandru Moruzzi

și "șI luă ca Dragoman al consulatului stii pe Rhigas2). La Paris,
prin întrigele lui Stamate, numirea lui Gaudin, acusat că este
un ci-devant, adică un monarhist și ofițer desertor, făcu scandal,
și schimbarea lui fu hotărită. Un decret al Directorului cu data
și
de 19 Pluvios, anul 4-lea al Republicei (8 Februariii 1796)3
semnat de Directorul Le Tourneur și de ministrul Delacroix
«l
_„numesce pe Constantin Stamate — titlu oficial— „Consul general
Republicei Tancese

în provinciele turcesci, situate dincolo de Dunăre“.

Ss dă lur Stamate ca secretar: cetățenul Louis: Parant din
Argenson, tânăr instruit și forte protegiat de deputaţii Isabeau,
|
Ruelle și Neveu.
In timpul pe când lucrurile acestea se petreceaii la Paris,
Gaudin tracta la Bucuresci cu Alexandru Moruzzi cestiunile do
interes comercial. Casa Pellet şi Hortolan era obiectul principal
al preocupaţiunelor s6le4. Lucrând astfel îşi călca, instrucțiunile
nu
care”! ordonaii să lase la uă parte ori-ce altă cestiune, și să
se ocupe de cât cu propagarea principielor republicane și cu suscitarea, de piedici şi neajunsuri Rusiei și Austriei în principate

și 'm deosebi la Bucuresci și la Iași.

De aceia, în Marte 17965), Gaudin e rechiămat la Constantinopole. De altmintrelă, cu 'neeputul acestui an, e uă schimbare
La, Constantinopole,
generală, și la Constantinopole și La, Bucuresci.
în locul trămisului frances Verninac, este numit, generalul Aubert
la
Du Bayet; la Bucurescă, Alexandru Moruzzi demisionase și
o'Ţărel-R
Constantinopole erai patru candidați pentru tronul
mânesci 5: Hangexliu, Dragomanul lui Căpitan-Pașa, Alexandru
care
“Mavrocordat, bătrânul Alexandru Ipsilante și Mihail C. Şuţu
dru
Alexan
fusese, în Octobre—Novembre 1795, înlocuit la Iași cu

|

Callimachi.
1)
pag. 446.
2)
3)
4)
5)
6)

Doc. priv. la Istor. Rom. — Colecţ. HNurmuzake,

Supl. 1, vol. IL, pag.

Revue de Gcograph. (an. cit.), pag. 252,
Doc. priv. la Istor. Rom. Supl. 1, vol. III, î, pag. 410.
Ibiden, vol. UI, |, pag. 413—422.
Ibidem, vol. MI, pag. 141.
Ibidem, vol. II, pag. 137.

133 şi vol. III,
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Bătrânul Ipsilante reuşesce a fi numit într'uă domniă, care nu
va ţine nici un an. Consulatul frances se afla de uă cam dată
pe mâna tenărului secretar Montal, căcr Gaudin plecase cu soţia
sa la Smyrna,

nevoind: s'o lase, dice

el într'uă serisâre

de la 31

Marte 17965, într'un oraș în care luxul este fără ÎrGi, virtut
ea
aprope necunoscută și jocul de cărţi obieinuita îndeletnicir
e și a,
bărbaţilor și a femeilor.
|

In locul lui Gaudin, până la sosirea lui Stamate,
se trimete
în calitate de comisar provisoriii al consulatului
frances din Bucuresci, Francesul Sainte-Luce2).
.

La Constantinopole ânsă, îndată ce familiele fanari
ote audiră
că Stamate vine cu titlul de Consul general
în ţările române, se
făcură foc și puseră în mișcare tot creditul
și t6tă trecerea: ce
aveaii la POrtă, pentru a nu i se da recun
âscerea.
Nu intrăm în amănuntele acestel afaceri
. E destul

că Moruzescii, acum

partisani ax Rusiei,

Stamate, er Şuţulescii, partisani ax Franciei,

a spune

săpară și combătură pe
'1 sprijiniră.

tote. Reis-Bffendi declară, trămisulur Republ
icei,

De

giaba

generalului

Aubert Dubayet, că odată cu capul,
Turcia nu va permite unul
Raid, de și naturalisat Frances, să
[iă consul în România, Vădând
acestă nestrămutată hotărire a Porţei,
trămisul Republicer numi
sub reserva, aprobărei Directoriuluy
din Paris, pe generalul de

brigadă Carra, Saint-Cyr, însărcinat; de
afaceri ale Republicei francese, pe lângă
principele

Țărix-Românesci3).

In timpul acesta, uă mulțime

de Polonezi se afla la Bucurvesci,
nu la Iași; căci de acolo, consulul
rus: Lasearofi, le plus fin întrigani, que la Russie ait lâch contre
les Iures — cel mai subţire intrigant, căruia

Rusia, îr dede drumul în Turcia,
—Y-ar fi ridicat
într'uă bună diminsță, şi rar fi
trimis în li6re la Petersburg,
tocmai cum făcuse cu Fraucesul Duros
oy, pe care, dliua nămiadiamare, "| avestasc la Iași, îl trămisese
în Rusia, și "1 ţinuse șâse
luni în închisâre, din causă
că voia să descopere uă conspiraţi
une
urdită în contra Turcier de Alexa
ndru Mavrocordat, fostul Domn
al „Moldovei, de Consulul Lase
caroft, de patriarhul Eugeniti
și de
episcopul de Pultava,s)
1)
2)
3)
4)
5)

Doe, priv. la
Ibidem, vol.
Ibidem, vol.
Ibidem, vol.
Ibidem, vol.

Îstor. Rom. — Colecţ. Hurm
uzale,
III, pag. 425,
II, pag. 165,
III, 1, pag. 436,
II, pag. 134 și vol. 11, pag.
4162,

Supl.

1, vol. II, pag.

141..
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alul
Polonesii deci stati la Bucureser. Aci se afla și gener
ii
uţiun
Dombrovslki, refugiat, după învingerea desăvârşită a Revol
6să
de către armatele lui Suvarov 5. Colonia polonesă, forte numer
ca să
la Bucuresci, hotărise să trămită pe Dombrovski la Paris,
mai cu sâmă acum când
intre în negociaţiuni cu Directoriul2),
eon
armatele Republicci, sub comanda tân&rului general, Napol
vicBonaparte, aţintiseră ochii lumei întregi asupra Italiei, unde
în
ită
pomen
toriele ostaşilor francesI se urmaii cu uă iuţelă ne mal
fastele istorier militare a tutulor poporelor.
esci.
Generalul Carra Saint-Cyr petrecu aprâpe un an la Bucur
.
Porţel
contra
In timpul acesta, Pasvantoglu începe mișcarea sa în
pentru cesDin Italia, Napoleon, alt factor de mare însemnătate
la începutul
tiuhea. Orientului, și de la Paris Talloyrand, numit
ită bădeoseb
cu
lui 1797 ministru al Afacerilor Străine, — urmati
oră-cul voia
gare de semă faptele lui Pasvantoglu, care spunea
|
2.
st '1 asculte, că el va deveni Bonapartele Orientului
n %.
Vaillant afirmă că Pasvantoglu ar fi fost prietin cu Gaudi
Carra SaintDocumentele colecțiunei Odobescu ne arată că atât
l la BuCyr, cât și succesorul sti Flury, numit consul genera
nasce pentru
curesci, în Decembre 1797, pricepeaii folâsele ce-ar
a lui Pasvanpolitica francesă în atacerile Orientului, dâcă revolt
, ajuns împătoglu ar fi fost bine condusă. Napoleon, mai târdiii
l acesta se
rat, va trămite la Vidin pe adjutantul Mâriage. Lucru
5).
petrece după 1800, şi deci ese din subiectul nostru
ei franIn Bucurescă, acum, în 179, principiele Revoluţiun
Rhigas, care
cese se întrupaii în persna lui Napoleon Bonaparte.
geografice a Greera acum la Viena ocupat eu publicarea Jurei Cărţi
Jântuitorul
cici, seria prietenilor săi din Bucuresci că s'a născut
tul de Ia CamOrientului. Iute preliminăvile de la Leoben și tracta
a, pentru AX cere
-potormio, Napoleon chiămă pe Rhigas la Veneţi
cele ce Rhigas a
lămuri în afacerile Răsăritului. Nimie din
Faptul este că la
vorbit eu viitorul împărat nu a rămas seris.
entusiasm colosal,
Bucuresci 'victoriele lui Napoleon provocaii un
1) Doc. priv.

— Colecţ.
la Istor. Rom.

2) Ibidem, Supl. I, vol

Iurmzake,

Supl. I, vol. TIL, pag. 439.

IL, pag. 456.

3) Ibidem, vol. III, pag. 482—483,
pag. 266.
4) Vaillant: Les Roumains (Paris 1814),
1813). Auguste
(Paris,
ues
Politiq
s
Science
des
Libre
5) Annales de PIzcole
259.
e ă Widin, 1807—1809, pag.
sion de Padjutant-commandant Meriag

pag. 410.
6) Revue de Geographie (an. cit.),

Boppo:
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mal cu s6emă printre Grecii, cari credeai că în el li-s'a
născut
modernul Achille.
Când consulul Flury veni în Bucurescl după tractat
ul de

Campoformio și adresă Francesilor și supușilor francesi uă
cireulară, nu 25 de Francesi, ci uă mulțime veniră să salute
la con-

sulatul frances din strada Carol 1, odinidră ulița
Işlicarilo», şi pe
urmă zlița Francesă, pentru a fvitisi, adică pentr
ua saluta pe trămisul Republicel.

Rusia, Austria, 'Pureia jucând în cărți principatele

Talleyrand

ministru

al Afacerilor

Străine,

românen,

Napoleon

coma

n„dant al armatelor victori6se din ltal— ia
Angli
,a, Rusia, și Austria
spăimântate de aceste biruinţe, lesne își pote
închipui cine-va
cum fu primit de Ipsilante consulul Flury.
Cei doi stâlpi ar guvernului bătrânului principe, (ăeorge Mavrocor
dat, marele spătar,
și Constantin Şuţu, marele postelnic?) erai
cu dânsul de uă amabilitate

esemplară.

Flury avea drept cancelar pe un fost
diarist
din insula, San-Domingo din Autile (ven
ita cam de departe în Bu1) Colecţiunea Acado

miei Române. — Caricaturi germani,
care
de Ja Tași (Decembre, 1191), fiă
după cea de la Şiştov (Aug,
1791),
2) Doe. priv. la Istor. Rom.
Supl. 1, vol. III, pag. 155,

a apărut fii după pacea
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curesc!)!). Acesta, se numia Dubois de Saint-Maurice, iâr vice-consulul care fu numit subt ordinele lui Flury la Iași, se numia

|

Louis Parant.

Insoţit de cancelarul săi Dubois de St. Maurice, Flury ÎȘI
făcu visitele pe la toți borerii cer mari din Bucuresci2), şi toți se
erăbiră a i-le întârce. Lia un prângl dat de consulul frances, nică
unul din invitaţi nu lipsi, icr la uă mică petrecere, lucru până
atunci ne mal vădut, borerii veniră cu cocnele lor, — ce qui a fait
cux,

qui m'ont jamais pu reussir & atlirer- chez

les 'consuls russe et allemand

fumer

les fetes

dans

pendant

de

qarils ont donntes, une femme

boyard

vulague,

le consul allemand et son chancelier sont mavics, — ulică:

et

ce-

cela-ce

a făcut să pufue pe consulii rus și'austriac, cari m'ait putut nick
odată, să reușescă a atrage la dânșii, la serbările ce ai dat, uă

şi cu tâte acestea

cocână de boier muntân,

cancelarul săii sunt însurați.
Societatea bucureseână primi
La

“ Plurv.

1798,

24 Februariii

3

|
deci

cu

consulul

austriac: și

braţele. deschise

pe

uă vânătâre mare se dete în on6rea

consulului frances de marele boier Grigorie Brâncovenu. Invitacu
țiunile curgeaii din tâte părțile. Flury era cu atât mail stimat,
jucau
cât nici el, nici cancelarul săi Dubois de St. Maurice nu
sci,
cărți — calitate ce era pe atunci cu atât mai prețuită la Bucure
eu câţ era mal rară. De atunci și până în qlilele n6stre sait făcut
legi, şi s'aii făcut chiar amendamente anti-cartoforesci cari, qice-se,
ati svântat jocul de cărți în limitele posibilului omenesc ŞI...

|

românesc.

Altele eraii însă grijele consulului. Pasvantoglu devenia din
din Ţ6race în ce mal amenințător, și cera-ce e curios e că boteril
resbelului
Românscă, ne spune Flu'y3, se bucuraii de succesele
slăbi pe
în contra armatelor Sultanului. EX credeai că orl-ce va

Turci!

ne

va

fi spre

folos.

Istoria le-a arătat că se 'nșelaseră

adânc.
revocat
Tot acum, în lanuariii 1798, Alexandru Ipsilante este
nCăpita
Iul
și ?n locui vine, la tronul Păver-Românesci, clientul

Pașa, Constantin Hangiarliii,
tragic.
N'apucase

de

să se sfârșâscă, atât

:
scil
bine să se așegle în seaun Hangiarliii, şi Bucure

1) Doc. priv. la st. Rom. — Colecţ.
2) Ibidem,
3) Ibidem,

care avea

Hurmuzake, vol. III, pag. 467.

vol. II, pag. 152.
vol. III, pag. 482,

56730. — Bforia Bucurescilor.
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sunt inundații de un manifest seris în limba grâcă modernă. Acest
manifest fusese tipărit la Viena în faimâsa tipografiă a lui Gheorohie Vendotti și fusese trămis pe ascuns la Bucurescin.
Să notăm coinecidența: după conversaţiunea lui Napoleon cu
Rhigas la Veneţia, apare manifestul care este trămis cu lădile nu
numar la Buenresci, ci şi în tâte centrele culturale și patriotice
ale Grecilor. Intwânsul se făcea un apel înflăcărat către poporul
grec să se sedle, să 'meâpă lupta, să 'nvingă sei să moră pentru
libertate, — urma apoi uă lirică deseripţiune a fericirei şi libertă-

țel din vechia Eladă,

și se sfârşia tot cu versurile din Marsilieza

lui lhigas:
Asbrz, aâiâze mov “E))lvov,
Ozapăs ris 66Sns 152.

Impresiunea
în tote provinciile

ce acest manifest produse
subjugate

ale Imperiului

în Ţările
fu atât

române

și

mare,

în

de

cât molilași tembela atențiune a Turcilor fu seuduită vârtos de:
tot. Se dete ordine Valiilor, Pașalelor și Principilor din Iași și
Bucuresci să conlisce manifestul și să aresteze pe cei ce'l aveai.
Hangiarliii arestă patru Greci patrioţi cari aveati.
Jrerberea era la culme: se scia la Bucuresci de boreui și de
neguțători cari aveati corespondenți la Viena, că în capul unei
întinse conspirațiuni se află Rhigas și cu ministrul Republicei
lvancese de la Viena, generalul Bernadotte; că acest fericit general, mal târgiii rege în Suedia sub numele de Carol XIV, după
ce bătuse sub comanda lui Napoleon pe Austriac, la Tagliamento,
și Juase cetățile Gradiska, Triestul, Laybach și Idria, fusese trămis ca ambasador în capitala Austriei în urma tractatului de la
Campoformio; că băgase în răcori pe Thugut; că arborase stindardul tricolor, ceia-ce provocase un scandal mare; şi că n fine,
reușise a libera din închisorile Vienei pe un supus frances Collombo, fost informator al lui Mihail Şuţu la Viena2.
Se sciaii tote aceste lucruri și se așteptaii altele Și Inal mari,
când de uă dată se audi ca un trăsnet la Bucuresci vestea că
Rhigas cu alți Greci patrioți fuseseră, arestați de guvernatorul

Triestului și daţi în mâna pașei de la Belgrad. 11 Ecoepiz zâv po, S0cietatea Amicilor, fundată,

1) Doc. priv. la Ist, Rom. —
2) Ibidem, pag. 183.

de Rhigas

Colecţ.
,

și al căruY

Hutmtizale,

centuu

vol ITU, pag. 4856.
.

de

mişcare

_————___.

Cr
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era la Bucurescă, er
în t6tă Elada și în
facă cela-ce Rhigas
Gwvecilor, r&sboiul pe

ramificaţiunile, sucursalele și corespondenţii
Amicilor să hotări să
a,
— Societatea
t6tă Turci
versuri: rescularea
lui
cântase în înflăcăratele
viâță sâii pe mârte, — ceva epic ca durere,

ca sete de libertate, ca desnădejde și furiă patriotică. Se mai ho-

tări un atac asupra cetăţuiei Beloradului, unde se afla închis Rhigas. Acest atac ar fi fost primul act de libertate, în aurora luptei
de neatârnare.
Se vede Gnsă că pașa din Belgrad audi de așa ceva, căci nu
mult după arestarea sa, Rhigas fu înecat, spun unii; fu omorit
în închisâre, afirmă alţii. Cel cară die că prin omor s'a sfârșit primul şi cel mal simpatic luptător al independenţei grece, adaug
că Rhigas luptă cu călăii săi mult până să fiă biruit şi că muri
dicând cu voce tristă și blândă: apazzbv ozâpov Yenstpa, ehsbozra ij pa dre
S2e fhasries vai ră "fEvos mob 0Ehet avva z6y "hub Apr, -— adică: „am

„semănat rodnică sămânță; va, veni timpul când ea va 'ncolți și
„patria mea va culege dulcele rod“.
Ast-fel se sfârși Rhigas la vârsta, de 85 de ani, după uă viță
plină de fapte maul și după ce, primul la Bucuresci şi la Viena,
începu marea operă a redeșteptării naționale printre Grecil de
acum 100 de ani.
Conversaţiunile lui Rhigas cu Napoleon la Veneţia, legăturile
ce Bernadotte avu cu dânsul“la: Viena, numele cel mare: ce Napoleon își câștigase în Orient și 'm fine —lucru ce se cunoscea
— originea lui Napola Bucuresci şi era discutat cu înflăcărare,
leon, tâte la un loc aprindeai și: mai mult speranțele Grecilor.
Se spunea cu mândriă la Bucuresci și la Viena că familia
Bonaparte era uă familă curat grecâscă, Muinotă, din vit6za provinciă Maina, și că emigrase în secolul XVII și se stabilise, din
ordinul Genovesilor în Corsica, în orășelul Paomia lângă Ajaccio.
„Buona-parte, iceaii Grecii din Bucuresci, va să dlică Kadbs utpos,
parte bună). Calomeros se găsiaii mulți în Morea. Așa credeaii
Grecii despre Napoleon. Zilot Românul, ultimul cronicar din vremea Fanarioţilor, dice cu uă particulară naivitate:: „Napoleon
„Bonaparte era om prost, de n6m din Corsica“.
Or cum ar fi, Calomeros sâii „om de nm prost“, Napoleon
schimbase cu desăvârşire mersul lucrurilor în Orient, și vâda
1) Leucothea, L vol. pag. 42.
2) Hasdeu: Zalot Românul: Ultima

E
Cronică din timpul Tunarioţilor, pag. S2,
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de care începuseră
mult

în

cât,

cu

tote

intrigele

de

uă

Angliei

și

crescu

rescă diplomaţii și trămişii francesi

Rusiei,

Bucu-

și la

la Constantinopole

să se bucure

atât

de

Austriei,

cu

dată

tâte piedicele familielor ruso-file, Aubert du Bayet la Constantinopole și Flury la Bucuresci vedeaii cererile lor îndată satisfăcute la Portă și la Divan.
Supușii Republicei francese,
Corfioţi, Zantioţi și alți Greci, nu mai eraii tractați ca pe trecut,
şi la cea mai mică insultă sii pagubă făcută de administraţiunea
Beiului, nu aveati de cât să alerge la consulat, pentru ca reparațiune și dreptate să li se facă îndată.
Inainte chiar de a fi fost primit în audiență solemnă și de

ași [i presentat. beratul și serisorile de acreditare, Flury
imperios

lui

ceruse

într'un rând ca să vină să facă scuse la consulat Armașul

Hangxarlii

si "mtralt

rând

Căminarul,

şi

aceștia, veniseră:

n'aveaii încotro”).
Mai mult âncă, — lueru până acum ne mal vădut la Bucuresci,

căci consulii lusiel și Austriei nu'l făcuseră, —Flury

pentru au-

diența solemnă la Domn în giua de 14 Maiii 17982, ceru săi se
avăte programul cortegiului. 1 se răspunse că nu esistă. Il fac ei!
replică dîrj republicanul. Hangiarlin primi și ceremonialul celui

d'ântâiii

consul

frances

mergând

la

palatul

din

Bucuresci

fu

următorul :
In giua de 14 Floreal, anul VI-lea al Republicei francese,
una și indivisibilă, în zorii dlilei, din ordinul consulului, drapelul
tricolor “fu arborat pe casa, consulară. De la 8 de diminâţă, curtea,

consulatului era plină de cetăţeni francesi și de supuși ai Republico, domiciliați în Bucuresci car, după invitațiunea lui Flury,

aveati să1 însoțescă la Palatul domnese, uni! în trăsuri, alţii călare.
Eva una dintracele dile măreţe de felul cărora luna lui Maiii
și sorele de primăveră le fac să strălucâscă în ț6ra nostră, ca uă

răsplată, hărăzită răbdărei cu care am suferit gerurile și viscolele:
ierni. La 10 ore, unul din oficerii Curţer veni să anunţe pe
Consul că principele Hangrarliu e gata st] primâscă. Cortegiul,
conform

programei, porni în ordinea următâre: Polcovnicul OraȘu-

lui în capul a 90 de
Dorobanţi

și cu

Cazaci;

Căpitanul

ofiţerii. lor, toți în mare

și pe de alta a drumului

mergeaii:

1) Doc. priv. la Isi. om
—,
Colecţ. Hurmuzake,
2) Ibidem, vol. INI, pag. 503 şi 568.

de

Dorobanţi
ţinută. Pe

cu

90

de uă parte

2 postelnicei de uă parte
Supl.

de

1, vol. III, pag. 454

şi

şi

ag. 491,

- ”

2 de alta; Rahtivanul şi al doilea pitar, al doilea comis,

al treilea

postelnic, ceaușul aprodilor, ceaușul lipeanilor, marele portar cu

uă
toți portăreil (nu ca cel de adi), trei căpitani al Agici de
ri
ciohoda
parte şi trei de alta, cinci ciohodani la drâpta şi cinci
la stânga. La midloc, în cap, Francesil și supuşii francesi călări,
pe urmă trăsura domnâscă trasă de ș6se cal. Inăuntru Consulul
Flury, cancelarul Dubois St. Maurice și ofițerul Curţei. Cancelarul
mătase:
ținea în mână, în sus ca să se vâdă, două săculețe de
Sublimei
întwunul era serisârea de acreditare, într'altul beratul
ca să nu
g6lă,
Porţi. După trăsura domnâscă, trăsura consulului
se mai dică de Bucuresceni, cum se țlisese pe vremea lui Gaudin
concă consulul frances n'are nici măcar trăsură. După trăsura
Franale
trăsuri
sulului, altă trăsură domnâscă și 'n fine șese
cesilor. şi supușilor francesi mai bogaţi.
La palat, jos, la scară, Flury fu întâmpinat de al doilea posscătelnic, de feciorii de curte, de copiii de casă; sus, în capul
audiențe
re), 71 primi Marele Postelnie care 1] introduse în sala de
litul
unde, înconjurat de toţi borerii Ţărei și împreună cu mitropo
Domnul își
Dosithie Filitis, se afla Domnul. Când Flury intră,
acreditare, făcu
scâse ișlicul. Flury înmână beratul, serisârea de
câte-va cuun discurs de ocasiune, la care Domnul răspunse în
câtevinte; se dede apoi dulceţurile și cafelele, steteră de vorbă
cu același
va minute și audiența se sfârși. Flury fu recondus
de Buceromenial şi prin midlocul unei mulțimi considerabile
Multă
curesceni, cari alergaseră să vedă pe consulul franțuzesc.
de alaiul
vreme se vorbi pe urmă de primirea cea frumosă,
liu la
împărătesc cu care „Franțuzul“ fusese primit de Hangiar
ul I'ranPalat. Numai în 1806, trămisul lui Napoleon |, împărat
cu uă pompă
cesilor, consulul imperial Louis Parant, va fi primit

și cu un alaiti și mal strălucit.

eră a
Grecii din Bucuresci, ba chiar mulţi din boieri începus
minunile ce
crede cu hotărîre că Francia va face și 'm Orient
era prețuit la,
ficuse în Occident. Bine vădut de boleri2, Flury

Curte,

6r

în orași

lumea "| respecta

mal mult

de

cât pe toți.

de vorbă cu ConHangiarliu, amic sincer al Porţei, sta adeseori
le Princisulul general al Republicei francese, și tote cestiuni
n, asupra
pâlui ca, și ale bolerilor ținteati tâte asupra lui Napoleo
1) Doc. priv. la Ist, Rom. -—Golecţ.
2) Ibidem, pag. 552.

Hurmuzake,

vol. UI,

pag. 396.
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acestui om estra-ordinar, care suia cu pași de uriași t6te înălțimele
olorieă. -

Din nenorocire, aceste
Maiii

și

cietății

până

în

bune relațiuni

Septembre,

bucurescene.

In

Flury

Iuliii,

nu durară

fu copilul

nevâsta,

mult.

desmierdat

generalulur

Din
al so-

Aubert

du

Bayet, ambasadorul Republicei de la Constantinopole, cetățena .
Aubert du Bayet, trecu prin Bucuresci 5, pentru a merge la Paris.
Curtea, și societatea, primiră fârte bine pe l'rancesa republicană.
De uă dată ânsă lucrurile se schimbară. La 'nceputul lui Septembre

veni

vestea că Napolen

a intrat în Egipet,

claraţiune de r&sboiii, a devenit
turbată înflacără populaţiunea
tuturor prietinilor Republicei.:

că Francia, fără de-

dușmană Sultanului, că uă mâniă
din
Constantinopole în contra
|
|

Din ordinul Porţei Flury fu arestat la
consul tocmai ceruse lui Taleyrand voiă să
Elopatak în Transilvania, să scape probabil
chinuia într'una. Doctorii din Pucuresci îi

Bucuresci.
se ducă la
de frigurile
consiliaseră

Bietul
băi la
care "1
acestă

stațiune thermală și, i6răşi probabil, avea să
mârgă cu cine scie
ce boier din Bucuresci, de 6re-ce acum Domnii
fanarioți permiteaii

boierilor să trâcă granița. Cu vro câți-va ani înainte
Câmpinânu
Scarlat, tatăl nemuritoruluy Colonel, și unul din
cei mai veselniel

boieri ax timpului săi, spune un călător frances,.
Câmpinânu

fusese

la Spa, de unde povestea minuni. Câmpinânu
spunea Francesuluy
că t6te cocânele la Spa eraii frumâse ca
luna, 6r Francesul re-

plica boierului că și lut Țâra Românâscă

în pare şi mal frumâsă

de când a, găsit la Zimnicea, la un prând,
muștar franțuzesc,—
da, bolerule, esclama, entusiasmat T'rancesul,
muștar franțuzesc,

din care am mâncat

cu mare

„et
Du

adică:

moins

și sufletul mei

pour

mon
un

se audi

âme

attendrie

instant

retrouva

înduioșaCă t,

regăsi patria .... în muștar2).
Când

și patriotică poftă,

cel puţin

sa patrio,

pentru un moment își

că Flury este arestat în casa cons

ulară conform
unul ordin venit din Constantinopole,
că un ofițer și patru arnăuți domnesci 1] păzesc, că Napoleon
este în Eeipet, uă ferbere
mare
În

începu în Bucuresci. Grecir crețlură că,
ora, libertăţii e gata

o

1) Doc. priv, la Ist. Rom.

— Colecţ. Hurmuzake, vol. TII,
pag. 510.
2) Voyage ă Constantinople par PAlemagn
e et la Hongrie (Paris, an. 7), pag.
124.
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că
să sune. Veștile curgeaii din tote părțile”. Se anunța dilnic
franGrecii insulară “ai pornit în Morea, că un corp de armată
alțiă, a
cesă, va desbarca în Morea. Uă îlotă francesă, 'afirmaii
se ve
intrat în Dardanele. S'a dus imperiul Sultanilor; crucea
xi î
înălța icrăși pe clopotnița S-ter Sofii din Constantinopole.
că sora
phogevia | Size 1) âBehpij Pohiz! Trăiască patriotismul! Trăias

n6stră Galia!

chinuitore
In asemenea înflăcărări zădarnice și cu atât mal
i, petrecură
cu cât mal mari erati dorinţele de sfărămare a lanţulu

anul 1799.
Greci! din Bucuresel tot sfârșitul anului 1798 și întreg

și adesePoporul român îl privea cu simpatiă în totdcuna,
și iubirea, și
ou cu compătimire. Așa ne-a tost totd6una inima,
cazi luptă pentru
uvările nâstre aii fost totdsuna pentru poporele
proprie, polimbă și naţionalitate! In durerile și în chinurile s6le
timp să plângă
porul român, acum uă sută de ani, avea totuși
odihnă îl daii
nenorocirile Grecilor. Şi ne miră lucrul, căci puţină
despre care
împrejurărileși lui însuși. V ăcăritul lut Hangiarliu,
e hordelor
se dusese pomina până la Paris, ciuma, seceta, jaluril
crăpait pietrele
lut Pasvantoglu, și între 1798 și 1799 uă iârnă de
sub numele de
și pe care poporul o ținu multă vreme minte
— cinci Domni
iârna lui Iangiarliu, pe urmă schimbarea Domnilor
podvedi de totă
în S ani de dile — și deci nouă dăjdii, anga ale,
l oribil al
omoru
mâna, unele mal afurisite de cât altele; la, fine,
bice dumnelui Hangiarliu la 15 Februariu 1199,— i6te aceste
ațiunea lui
deesci plesniaii grei pe spinarea țărei, în cât eselam
or adevăr.
Zilot Românul : am ajuns negustoriă! devenise un slâșiăt
studia, va
Tntwaceste timpuri asupra cărora, după ce le vom
— întv'aceste
trebui să aruncăm zăbranicul cel negru al durerei,
se gândâscă
să
timpuri poporul român nu se gândea, nu putea
daii cu g mada
nici la regenerare, nică la acele libertăţi care se
la Napoleon Bonapoporului irances de Marea Revoluţiune, nici
să ducă,
e l român se gândea cum st trăiască, cum
— poporu
part
ale
blestemate
pe cerbicea lui burdușită de lovituri, greutăţile
posteritatea de
timpului, cum să păstreze suflul de visță pentru
cât dânsul de mit de ori mai fericită.
între 1793 și
Din tâte peripeţiele dramei care se petrecu
cu Greci! patrioţi, cu
1800 la Bucuresci și la Viena, cu Rhigas,
toți de Revoluţiunea
Francesil sans-culottes şi apelpisiţi, încuragiați
1) Doe. priv.

la Îstor. Rom.— Qolecţ. Hurmuzake,

Supl. I, vol. III, pag. 552.
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francesă, — uă parte din boteril ţării și, inconscient, întreg poporul
român câștigară un singur învățământ, şi anume: că, atunci când
ar Îi vorba să facă și el pentru a lor redeşteptare cela ce voiseră
să facă Grecil, să 'și întârcă privirile spre apus; că, departe, departe,
peste 900 leghe, -cale de șese săptămâni cu trăsura, se află țâra

Franţuzului mil6să și cavalerescă; că precum alții și-a plămădit
și crescut în Parisul cel mare și iubit libertatea și independenţa
țărei lor, tot ast-fel ar pute și dânșii tot acolo! şi prin cer deacolo să realiseze visul de aur al
afară de Rusia, de Austria și de
ropa și că aceste puteri, tocmai
țările lor, mai frățâscă și mar

întinde.
|

|

inimei lor. Românii aflară că,
Turcia, mal sunt puteri în Eupentru că nu sunt lângă ei și
curată mână de ajutor le vor

Acâsta"1 singura ideiă rămasă în ţările române din agitațiunile și năzuințele Grecilor la Bucuresci în timpul Revoluţiunei
francese. Ideia va cresce, și pentru cel care ar urma-o tot la Bu-

curesci în timpul când Napoleon va sgudui Europa cu victoria
armelor s6le, și în timpul Congreselor de la Viena, ideia se va
arsta ca întrupată în chip desăvârșit și, după vremi, îufigându-se
cu atâta putere în mintea și în inima fiă-cărur luptătoral României viitore, în cât nu va mai fi mişcare în Francia, fără ca

îndată efectul ei să nu se simtă adâne și în ţările române.
Din timpul Revoluţiunei, Francia a căpătatși mai deplin uă

calitate, pe care t6tă lumea, în cap cu Alexandru de Humboldt,
i-a recunoscut-o și i-o recunâsce. Uă ideiă francesă pătrunde
pretutindeni, pentru că mai totdâuna: are întw'ânsa tot cela
ce

alcătuesce caracterul uman și universal al iderer.
In Bucurescă, lucrul acesta a fost totdâuna

și fără

escep-

țiune adevărat. Din timpul Revoluţiunei francese, din timpul
lui
Rhigas, Turnavitu, Hortolan și Gaudin, s'a stabilit între
Paris Și
Bucuresci, fiă în politică, fiă în literatură, fiă în avte și în
mode,
un curent atât de puternice în cât, când Parisul strânută,
Bucurescii
dă guturai.

XXI

BOLE,

SPITALE,

DOFTORI

IN BUCURESCI
PENE
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Lin secolul II după Christos, din epoca Antoninilor în
Dacia, de când medicul Titus Attius Divixtus practica
la Apulum în Transilvania ca oculist, după cum o pro,
bâză, a lui pecete-reclamă, găsită prin ruinele de pe lângă Alba-lulia
opedin secolul II de când la vechia Drubeta eraii chirurgi buni
ratori, după cum o probeză lancetele, cauterele şi alte instrumente
și
de chivurgiă, găsite: la 'Turnul-Severin2); — din secolul II

până 'n vremurile

n6stre,

adică în timp de

mai bine

de 1600

de any, medicina la Bucurescă, ca și n cele-L'alte părți ale Daciei
ânTrajane, locuite de Români, s'a arătat în tei feluri şi-anume:
tâiti ca medicină

Văvescă,

și acestă

e cea mai

bătrână;

al doilea,

ca

medicină ieratică s6t călugărâscă, născută pote ceva mal târdliii de
câţ cea băbâscă; şi-al treilea, ca medicină doftoricescă, cea, mal tânără,
bicare începe a dibui, sprijinindu-se multă vreme pe cea

bâscă și pe cea călugirâscă, pentru ca abia, 'n secolul trecut, să
de puîncerce și să reușâscă a merge singură și conscientă
|
terile s6le.
Luând pe rând la Bucurescă, aceste trei felu de activitate

ale deiţei Figeia, vom

face istoricul medicinei în capitala Ţărel-

Românesc

până la 1800.

1) Pod6bă
Bianu și Hoaoş,

din Evanghelia Invăţătore,
pag. 120.

tipărită la Govora în 1612.— Veqi Bibliografia d-lor

făcută
2) Academia Română (şed. din 20 Marte, 1897): Cemunicaţiune

G. Tocilescu,

do d. prof.

Gr.
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Mai ântâiii ânsă, fost-aii Românii, în secolele trecute 6meni
bolnăvicioși, plăpândi, pirpirii şi limpedir? părut-aii er la vedere,
cum par unii astădi, ca și cum ar suge la lăviți? Fost-aii slabi
și „desnodaţi de mâini și de pici6re*, cum dice Miron Costin de

un fecior al lui Vasile Lupul?
In privința sănătăţii Românilor de demult, un Cronicar po“Ion, anume Oricovius, esclamă cun fel de ciudă şi cun fel de
necaz, care ne face nouă plăcere: „Români! sunt nesce sălbatici,
pentru că nu sunt nici odată bolnavi!“ 2)
Luptători și agricultori de la întâia descălicătâre și până "n
secolul XVII; trăind când la câmp, când în midlocul nesfâr„șitelor lor păduri, când la orașe, unde casele l-eraii aruncate cu
praștia, și tâte înconjurate de intinse grădini,
— Românii timpu-

rilor trecute cu grei ar fi putut fi bântuiţi de anemiă, de chlorosă,de neurastheniă și de uă mulţime de alte gingășil ale vremurilor de astădi.
Era sălbatici Românii,

de

sănătoşi

ce eraii;

nici

uă bâlă

nu-i îngenuchia, afară de una care era teribilă și de grozăviele
căreia ne vorbesc poeţi poporani, cronicarii, actele Domnilor și
ruinele lugubre ale unor locuințe nenorocite, — vechiele lazareturi.
Ac6stă b6lă, pe care toți o numesc năpraznică, este Ciuma.
Poetul poporan dice:
F6iă

verde

nalbă mâle,

Adus-a un nor în pâle
Bla cea mai rea din bâle!

Noru 'n ţeră s'a lăsat,

Peste 6meni a plouat;
N'a plouat plâiă curată,
Ci cu ciumă amestecată!
Unde-ajunge picătura,

Se închid

ochii şi gura:

Ochii să nu mai pivâscă,
Gura să nu mai grăiâscă!

Plină-ă ţera, mult e plină

De seaeţi, de mărăcină.

Unde's tufe prin potici,
Sunt morminte de voinici;
Unde's tufele mai dese,
Mormânturi de jupânese;
1) Kogălnicânu: Cronicele Românie), vol.
1, pag. 309.
2) Drăghici: Istoria Moldovey (laşi,
1957), pag. 31.
7

037

Unde's tufele mai rari, Mormânturi de fete mari;
Unde's tufele mai vii,
Tot morminte de copii!)

Coa
pe

care

Wântâii
istoria

care năvălesce

ciumă
o cunâsce

sub

numele

asupra
de

Cizma

ţărilor române

și

li Ala, vine

cu

Hunii în Europa? la 451. In decurs de uă miă de an), ea trebue
de
să fi mar bântuit Dacia, der istoricii nu mai vorbesc de cât
ciuma de la 14762. A treia ciumă istorică este cea de la 1553
ntătore
pe care Cronicarul săsesc Ostermayer o numesce spăimâ
locuitori %.
și care, numai în cetatea, Brașovului, omori 5000 de
și 1576,
Dou&-deci de ani după ciuma Braşovului, între 1572
prin tot Oriciuma, după ce colindase, din Sicilia, și din Italia,
și de b6lă și
entul, vine și în ţările române5). Mor Gmenil cu miele
cometă cuă
de frică. Pe lângă ciumă, mal arde pe cer și uă
|
lumină orbitâre și spăimântătâre 9).
poporan
poetul
E același în tote secolele. Cu fiori de gr6ză,
o zugrăvesce ca pe:
O elonţată 'nveninată,

*

—

Cu pielea pe trup uscată
Şi cu părul despletit,
Tot cu şerpi împleticit,

care se plimbă,

oribilă, și spune

voinicilor ca

şi femeelor:

Nu vreaii arme omenescă,
Că cit am arme drăcesci:
Am trei c6se nevădute,
Cu ciocan de fer bătute.

plânsete, nici
Şi cosesce, cosesce întwuna, neascultând nici
de cadavre. Poetul
ameninţăni. Trece lăsând în urmă-i mormane
de a șopti:
se cutremură și nu mai are de cât puterea
Alei! iazmă

călătore!

B6lă rea, şi-amăgitâre!

1) Alecsandri:

Poesiele populare

ale Românilor (Bucuresci,

1866), pag. 85.

2) Şincai: Cronica, sub anno.

anno.
3) Dlugoş în Șincai: Cronica, sub
1870), No. 12.
(anul
Traian
lut
na
Colum
u:
Hasde
4)
43.—N. Iorga:
pag.
plit,
5) Hasdei: Tân- Vodă-cel-Cum
20.
(Bucuresci, 1896), pag.

6) Hasdeu: Ibidem.

Contribuţiuni

la Istoria

|
Munteniei,
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In secolul XVII, ciuma, e semnalată între anil 1660 şi 1697").
Incepe cu uă violenţă ne mai pomenită. E omor mare de ciumă,

spun cronicarii îngroziți. Pare a se mail domoli în anil următori,
pentru a reîncepe cu furiă în 1676. Domnia fuge din Bucuresci

la Cocoresci, ir caimacanii lăsaţi de Duca-Vodă în capitală,
Radu
Logofătul Creţulescu, Stroe Vornicul Leurdenu, și Vileu Vistieru
l
Grădiștânu, părăsesc și ex orașul, care remâne aprâpe pustiii2)
,
Vestea grozăvielor ciumei de la Bucureșci răbufnesce
până la
Moldova. Trei cronicari înrepistrâză omorul de ciumă cu
tote nă-

praznicele e! spaime 3). Şi i6răși se mal ostolesce pentru vro
12 any.
La 1689, în timpul Brâncovânului, Bucurescil î6 ĂșI
se sparge
de ciumă, adică lumea fuge îngrozită la munte, la
țâră, în tote

părțile. A fugit Domnia ântâiti la Cotroceni și-apol la
Plătărescr4).
Ciumă la 1697, după ce fuseseră lăcuste la 1691 5.
La 1697,
Domnia stă la, Târgoviște, de unde tocmai în Decemb
re are cu-

ragiul să reintre în capitală. La 1707 i6 ășI
ciumă; se făcuse
lege: venia din dece în dece ani. La 1718,
ciuma, este şi mal
cumplită, căci fusese și fâmete. Incepuseră,
— și lucrul e consta-

tat de mulți, — să cadă Gmenil pe ulițe de fâme.
Se găstaii în tote

dimineţile, întinşi pe lângă garduri, 6meny
morți de fâme. Ş-apoi .
începe ciuma, de care mâre și I6n-Vodă
Mavrocordat, dâcă n'o
fi murit de otravă, cum spun unil. Sunt
mahalale în cart nu maj
e picior de om: a rămas țipenia. Una
din mahalalele cele may
bântuit

e a fost aceia,

a, Bisericel-de-Jurământ,

numită

și a

Bălăe6nului, pe la biserica Sfiului Dumitru
de astădr7).
Trec 18 ani, și la 1736 isbucnesce peste
amândouă ţările şi
ajunge, cu tâte carantinele până în Polonia
, altă ciumă și maj
grozavă,
de cât cele-Valte. Anil 1736 și 1737 sunt
năpraznicr. Din
causa ciumei din Muntenia și din Moldova,
ambasadorul Veneţiex
de la Viena

ține târgul

anunţă Senatului la 21 Decembre
cel mare de la, Lipsca?, de rece

1737 că nu se va
mulțimea neguţă-

1) Șincai: Cronica, sub anno;
cî. Mag. Istoric, vol. I, pag.
895.
2) Mag. Istoric, val. II, pag.
8,
3) Kogălnicânu: Cronici, Neculai
Costin II, pag. 17; Neculce, UI,
pag. 211; Muste, vol,
III, pag. 19.
4) dlag. Istoric, UI, pag.
”
143—146,
5) Şincai: Cronica, sub
anno,
6) Mag. Istoric, II, pag. 341.
7) Şincai: Cronica, anul 1718.
— Istoria Moldo- României, (Bucu
r., 1857), IL, pag. 824.—
Arhive: Condica No. 5 a Mitr
opoliei, Locurile din Bucuiesc
ă, pag. 948.
S) llurmuzake: Documente,
IX, pag. 006.
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torilor din Muntenia, Moldova şi Transilvania, cari vin cu sutele
ea, inla Lipsca, va [i ciumată și, deci, primejdi6să pentru sănătat
că, la
ternaţională a Europei. După uă notițăD) din 1788 se vede
Mavroodă
ciuma din 1738, în a treia domniă a lui Constantin-V
i arcordat, ati: murit în Bucuresci 33000 de Gmeni, i preoți 233,
e
hiorer 8. Dapontes ne. spune? că, de la Iuliit până la 1 Octobr
1738, ati murit în Bucuresci 10000 de Omen.
maă
Urmâză câți-va ani de linisce: nu mal e ciumă şi nu
încât
sunt; lăcuste, căci în 1788 lăcustele fuseseră atât de multe
lopeţile.
mistuiseră tot ce cra verde m ţâră. Lumea le rânta cu
de moștele
Un vânt puternic, adus, eredeaii preoții și lumea ttă,
și le arunSftului Visarion, le ridicase de pre lanurile României
|
case în Dunăre.
losi
Dâr, de la 17563) și pânt la sfârșitul secolului, a mai

âncă de patru our. In timpul celor din urmă

domnii a lui. Con-

la 1792—
stantin-Vodă Mavrocordat a fost de spaimă, iâr cea de
1795 nu s'a, lăsat, mal pre Jos”.
când
In tâte rândurile, şi 'n tot decursul “secolului XVIII,
într'uă er6ză
ajungea punctul culminant al bâlei, Bucuresciă eraii

Se vedeaii
ne mai pomenită. Lumea, se buimăcia cu desăvârșire.

ându-se de mil
Smeni cari umblaii zăpăciţi printre cadavre, infect
urmă ca locude oră şi dicând altora vorbele cari aii rămas pe
țiune consacrată în limba nostră:
ad morte şi— Eh! și la urma urmelor, la ce-o să mă aştept:
l trăgeait pe
am cârlig! — făcând alusiune la câvligul cu care cioeli
|
morţi din casă).
fără DumneEra vremea cioclilor şi a erailor de poduri 9, — Gmeni
trăsnia a doua
deii cari zăcuseră uă dată și pe cari bla nu-i mai
ul nostru, pură. Cioolii, ca și *n vremea lui Caragia, din secol
teaii dice în raportele lor la Cârmuire:
îngropat de
__ Am încărcat cincă-spre dece morţi, der m'am
car şi a fugit”).
cât patru-spre-qece, căci unul s'a sculat din
; comunicată lui Berindei, autorul
1) Din bârtiele venerabilului domn Ştefan Grecânu
613.
pag.
],
anul
studiului Bucuresci în Rev. Română,
11, pag. 153.
2) Legrand: Ephemerides Daces (Paris, 1881),
de notițe al lui Manasse Eliad, profesor la
l
Carnetu
din
399,
pag.
1888,
Nouă,
Revista
3)
!
S-tul Sava la 1756.
pag. 83.
4) Hurmuzako: Documente, supl. 1, vol. II,

5) Tradiţiunea

orală: Preotul Tomescu, de la Curtea Vechii.

6). Tes. de Mon. Istor., II, Chronograful
7) Ion Ghica: Serisorl.

lui Dionisie

Eelisiarhul,

pag. 232.
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Craii de poduri intraii prin case, furaii, omoriaii pe cel cari,
bolnavi, săriati să-i rupă cu dinţii în delirul sălbatic al ciumei.
La 1792, cioelil voiră să înmormânteze de viă uă tânără fâtă).
Trebuiră să sară vecinii cu paril ca să-I sonâscă. Ca să nu-i ducă
în spitalul de la Dudesci, unde, pare-se, era întocmai can Infernal
lui Dante, ciumaţii se ascundeaii prin pimniţe Și, de mura, în
îngropaii rudele acolo. Fugia om de om. Țiganir de la curțile
boleresci staii cu pari şi cu ciomege la pârtă, ca să dea în cel
cari ar [i cutezat să intre. Preoţii puneaii grijania în curtea bolnavilor și fugiati pârliță. .
-

Unele ulițe

eraii închise

de

locuitorii lor cu munți de mă-

răciny, de bolovani, de moloz, ca să nu viă ciumaţii pe acolo. Se
lipiaii ferestrele cu hârtiă albastră, ea să nu între ciuma.

Nu

femeiă

se mal qlicea b6lel ciumă, ci sfântă. Și-o închipuiaii ca uă

cu pici6rele

de gâscă.

bându-se într'uă căruţă
mar,

cu discurile făcute

Uniy

cu râtele
din câste

spuneaii

făcute

că aii vădut-o

din

căpățini

plim-

de boieri

de fete mari, cu leocele făcute

din 6se de flăcăi și cu osiele din 6se de vitejl.

Se 'ntindea asupra Bucurescilor uă tăcere atât de grozavă,
în cât câinil urlaii a pustiit, îngroziţi și dânsil de-atâta singurătate.

Muriaii și că, și muriaiiși ș6recil, și muriaii şi găinele.
Tăcerea,
devenia câte uă dată atât de adâncă și atât de prelungă, în
cât se
audiaii prin aer, — cântec lugubru!— plescăitul din cioc
și fâl-

fâitul din aripi al berzelor negre, numite de popor
călugărițe, —
paseri de nenorocire cari se rotocolese asupra
orașelor pe cari
e să le bată cruntele bice dumnedeiesci.

Intunele ulițe se 'mălța, câte uă dată câte un țipăt
atât de
puternic și atât de sfâșiător, în cât ecoul se prelungia
asupra, întregei mahalale. Er uă mumă căreia, după alți
cinci, îi muria
și al ș6selea copil. Lângă Dâmboviţa, unei
asemenea bătute de
Dumnedeii îi muriseră toți copiii, și bărbat,
şi slugoi; rămăsese
singură cu uă copiliță, de țîță. Ciuma, se năpădi
Și-asupra mumey.
Uimele începură la subțiori și uă sete de
foc o dogoria cumplit.
Nu mai avea apă. lea, copilița 'n braţe
și să. târesce la Dâmboviță; bea,
şi bea,

şi iâr bea,

și mâre.

Copila rămase

singură, nu
âncă bolnavă, pe malul gârlei. Țipă,
se rostogolesce, dă din
mâini, și iâr ţipă. Un vultur o vede,
se repede din înălțime, o

ica 'n ghiare

n

și, avântându-se

i6răși în s6rele

1) V. A. Urechiă: Istoria Şedlelor (Bucuresci,
1892), vol, 1,

care lumina, impa-

G41

sibil, asemenea orori, se 'ndrepteză spre pădurile dimprejurul
Bucurescilor ca s'o mănânce. Se vedea prin aer cum o sfâșia....
Cel vii și sănătoși înlemniaui la vederea unor asemenea priveliști; pe unil îi apucaii călduri de nebunii și se loviaii cu pumnii

în cap, blestemându-se
de vremuri....

ei pe

ci inșiși că s'aii născut într'astfel

Şi Ciuma, — Sfânta, — iezmă, călătâre, secera întruna cu trei
câse nevădute, cu ciocan de fer bătute....

“TI

Medicina

Băbescă

unoscințele medicale ale babelor se perd în n6ptea
timpurilor. Nusciii dâcă strămâșa nostră Eva, a pus
vre-uă dată. lut Cain sei lui Abel, când erai mal mică, vre-uă
cataplasmă, de molotru, der din timpurile cele mai vechi ale Romei
republicane, babele și seiința, lor ai fost totdâuna la mare cinste
şi la mare întrebuințare.
Caton cel bătrân dicea fiului știi: interdizi de medicis, — te-am
oprit de a consulta medici». De altmintreli, Caton nu permitea
unul om st fiă bolnav și chiar, la estrem, de te bolnăvial, el îţi
da verză. La ori-ce b6lă, bunidră, de serîntitură, vârză ; de legătură, vârză; de pojar, verză; de melancoliă, verză. Prodesse tradit
omnibus doloribus, dice Pliniu vorbind de vârza lui Caton. Pentru
marele Roman, vârza era panacea universală, tocmai cum e apa
pentru Ineippolatril. Cine scie ce babă timăduise pe Caton cu
— așa e firea omului, — verza era pentru el
vârză şi, de atunci,

-

suveranul

l6c

al tuturor

bâlelor.

Medicina băbescă a născut odată cu omul și 'n Dacia ca şi
pretutindeni. Multe din l6curile babelor române vin de la Roma.
Doctorul Costake Vârnav, care practica acum 60 de ani prin Moldova, ne spune?) că zâma de câpă Pliniii Major și babele române
1) M. P. Catonis: de Re Rustica, în tudes Medicales sur les poctes latins de P. Mâniere
1858). Cr. Daremberg: La Medecine, histoire et doctrines (Paris, 1865).
2) Dr. Costake Vârnav: Physiographia dloldaviae (Budae, 1836) citat de d. Hasdeii: Co.
lunna li Traian, anul 1872, No. 83.
(Paris,

56730, — Zstoria Bucurescilor,
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o daii de ochi; la uime, patlagina; hrean amestecat cu zahar, dice
Pliniu; hrean și mrere răspund babele din România; nalbă pentru

tuse se da la homa și la Bucuresci; rosmarinul
homa și la Bucuresci ca să dea laptele îndărăt.
Lâcurile

mare
fă

băbesci,

dispreţuite

odată

era bun

de învățați,

sunt

și la
adi la

onore. Trasul babelor, practicat de unele cu atâta meșteșug,

pentru

serîntitură,

fiă pentru pocâliitură, fiă. pentru

buna, stare

generală, alcătuesce astăgii mult-trîmbițatul massage, — supremă încercare și supremă speranță.
La Bucuresci, Pitulicea Țiganca), r6ba Văcărescilor, îți punea
mâna, piciorul, falea la loc într'un timp și două mișcări; şi-un
tras al Pitulicer punea pe om în pici6re mai iute de cât două
masluri și uă privieheriă.
|
|

„De altminteeli, între- băuturile

şi alifiile băbesci, şi între doh-

toriele Ședlei de medicină de la Salerno, deosebirea, nu era mare.

Pentru melancoliă Şedla de la Salerno

da nesce

ierburi

culese

în ajunul Inălţăvey, recitând pe Tatăl nostru de un însemnat număr
„de oul. Babele n'aii dat alt-ceva de cât tot ierburi culese, buni- |
-6ră, când cântă ciocârlia, în zorii diler unul sfânt 6re-care vesel
„din fire, E
|
„Sulzer, care le-a cunoscut acum 120 de ani, spune că nu
esistă nici uă b6lă în contra căreia babele române s5 uu aibă
„Vre-un. medicament2. -:.
,
-?
Când se va ajunge să se cunâscă legile cari presidă la răs»pândirea efluvielor magnetice, se va ved câtă dreptate aveaii
babele cu încondeiăturileși cu aposițiunea vârfului degetelor pe
„vuntea -oiă trupul: bolnavului, în nenumăratele feluri de descân“tece ce se făcea la Bucuresci, ca 'n tâtă Dacia, ea 'n tâtă lumea.
Uă „Chera Anastasia“ Gre-care la Bucurescl și uă „Baba
Nâcșa Ore-care la țeră făceaii minuny, când se apropiaii de bolnavi. Pungită și sbâroită ca uă stafidă, cu nesce ochi negri cară

te săgetaii și din cari

scii Babă

Nâcșa

părea că es

n'aveaii

de

cât să

foe și pară, Chera Anastasia

se uite

țintă la bolnav,

și m-

dată acesta, părea ipnotisat. Cu nesce degete încovoiate, prin vârfurile cărora curgeaii curenții, baba își plimba, puterea pe trupul
bolnavului, și uă gâdilitură vibrantă și. de minuni făcătâre i-agita

cărnurile.

Cu buzele înfundate şi mai subțiri ca muchia cuţitului,

1) AL. Odobescu:
2) Sulzer:

Seriery. Studiul: Poeţii Văcăresăă.

Geschichte des

Transulpinischen

Daciens

|
(Viena,

1782), III, pag.

56,
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baba descânta și, din când în vând, sufla asupra bolnavului. Ochi,
degete, suflu, totul în baba ardea, ferbea, coleăia; efluviele mag-

netice ale acestel fiinţe, adeseori estraordinare, se descăreaii tote
asupra

suterindului

și

suferindul

se făcea

sănătos.

De

ce

aşa?

La acâstă întrebare, baba răspundea. și-atunei cum a răspuns
|
totdâună:
— De ce aşa? Ecă așa! Că pre vrei să seil multe, şi cine
scie multe, m6re. Lâc și noroc
să dea Dumnedeii, și-atâta tot!..
Şi tot astfel când da cu

bobiă, când descânta în oglindă
sâii în apă neîncepută.

Când

baba

nu da de hac:

bâlei, când nici descântec, nică
băutură, nică alifiă, nici argin“tul viă, nici trasul, datul în
gât, farmecul, afumatul, nici
“alte-alea nu reușiaii, atuncă, —
obiceiul e străvechiii D, — bolnavul, de era vâra, era espus
pe prispă afară şi cine trecea
pe uliţă, oză-ce drumeț, întreba
de ce este bolnav; îi se spunea,
și dâcă drumețul și-aducea aminte că vre-unul de-al lul fusese tot așa bolnav, dator era
să spună ce-a luat acela de s'a
făcut sănătos.

Cantitatea, de argint viii ce
s'a consumat în țările române

|

Kira

Anaslasia2).

din causa medicinei bibesci e colosală. Babele daii de multe ori
semercur atât de mult, încât bolnavul muria cu entusiasm. În
colul trecut, una din aceste babe trămite pe un bolnav acolo unde
[iă
nu e nici jale, nici durere, iâr Domnul ordonă prin pitac să
Dătută, dată prin târg și trămisă la Ţigănesci?,
um apud veteres în tias pu
1) Hundertmark şi Carpzow': De artis medicinae per aegrotor
,
35.
pag.
cit.,
op.
g,
Vlicas et templa expositionem inerementis, în Darember
aci pordat
am
ă,
nemurâsc
so
ca
pictori,
nici
,
fotografiă
2) Nefiind în vremea ci nici
Millo, la 1852,
iretul Iirei Anastasia, imortalisată de nemuritorul

3) V. A. Urechiă: Istor. Rom., XI, pag. 85t,
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Punerea cuţitului, ca și aducerea călare pe trestiă, eraii ceva
inofensive, de și se practicaii pe uă scară tot atât de întinsă ca
și datul argintului vii, ca și pusul lipitorilor primăvâra pentru
prenoirea sângelui. Cu lipitorile, adică cu lăsatul sângelui pentru
ork-ce b6lă, babele eraii de acord cu doctorii până la finea, secolului XVII, după cum eraii de acord și cu ierburile laxative, cât

se pote

de laxative.

Revent și siminichiă întâi, lipitori pe urmă,
|
„- diceati babele de la Bucuresel.
Prima

purgare,

ensuita

saignare,

(iceaii Guy Patin și Fagon » în
Francia secolului AVII. Iâcă

ăceaii

așa,

li se cânta

rilor faimosul
întrare

Dignus,

în nostro docto

docto-

dignus est

corpore.

Nu

sciii ânsă ce cântec se cânta
bolnavului, care da pe brânci
d'atâta sânge prerdut.

„Unele dintr'aceste babe reamintese pe baba din
. balada
Jul Bolintinânu 1fhnea şi Baba

și pe vrăjitârele din Macbeth al
lui Shakespeare. Aceste babe
Jertfiaii la miedul nopţei un cocoș negru la răscruci s6i, i6răși n6ptea, când dormiaii apele,
de sus de pe poduri, vărsaii

din elondir sânge descântat de
__miel negru. Ele desgeropaii mor-

Daba Hârea2),
|

„rate de la Io6na

Pr6-Curatei,

ţii cazi se făceaii strigoi
*

şi!

ardeaii la lumina candelelor fu-

sâii le daii drumul pe ape să plece

într'alte părţi.
|
Tot aceste babe estraordinare făceaii de legătură, de deslegătură, de pricolici, de tricolici, nesce vrăji, nesce farmece și
__

1) Dr. Raynaud: les Medecins au temps de Dlolicre, în Darembe
rg, op. cit,
2) Millo în Baba Târca, al cărui costum nu trebue să se deosibâ
scă mult

licei, Țiganca Vâcărescilor din secolul XVIII, hodbşea
cea pricepută,
penă la cărbune şi tras, scia de tote, fâcea de
tâte, slujia la tâte.

3) V. Ă. Urechiă: Istor. Rom., I, pag. 401—402.
desgroparea și arderea morţilor din Mehedin
ţi.

de al Pitu-

care, de la g&hioc şi bob

Ordinul lui Şuţu, din Aprile 1785, pentru

”
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nesce băuturi pe cani le lua unul și efectul îl resimția un altul.

Tu te ungeal, tu beal, pe tine te 'mcondeia baba cu efluviele-i
magnetice, și un altul se făcea sănătos"). Cantemir a vădut cu
ochii lui un alt descântec: ți-era, calul ori măgarul bolnav, te
duceat la babă ; baba descâuta, tu beal apa sii doctoria, și măgarul se făcea sănttos2).
Şi cât eraii babele de ascultate!
- Când dicea baba că omul, mușcat de chîrehîlag și care făcuse
a Vubă, trebue lepănat într'uă cergă de 40 de Gmeny, după cele 40

chîrehilagului,

ale

de piciâre

cei 40 de 6meni

veniaii la minut

și "1 săltaii la minut, cum ar face să salte adi masa prin aposiţiunea mâinelor.
Colaboratori! babelor, pe lângă atâtea și atâtea, mal eraii căluşariă și ursul3. Cantemir ne spune că bolnavul era pus. jos pe
pământ, și călușarii jucaii împrejurul lui pronunțând anumite cu-

inte. Din bătrâni mi-adue aminte că, jucând călușarul, dicea:
Din călcâi încetișor!
Hi! din talpă binişor!
Hop! uă dată,
Şi altă dată!

Sus de dous,.
|

Jos de nouă
Pân la patru-decă-şi-nouă!

Şl-apoi venia un chiot detunător

de băga

răcorile în bolnav,

șil treceati nădușelile, și se ducea ling6rea 'n pustiă.

cu
Ursul, primăvâra, la Pasel și mal târdiii, după ce 'și da
călca,
nepăsătâre dărniciă părul, bun penţru afumat de spărietură,

Înadică massa, ca şi cel mai aprig -masseur din vremurile n6stre.

cum
velit în cergă, bolnavul dîrdira, de frică simţînd laba ursului

la crescet, pe când vocea,

Vapâsă şi 7] desnâdă de la nodă pân”
răgușită

a 'Ţiganului cânta tot pe:

Din călcâi încetişor

Și din talpă binișor!
Sus, Martine!
Țin'te bine,

Că "ţi dai pâine cu măsline!
1) Cantemir:
2) Pentru

-

Opere (ediţ. Acad), vol. II, pag. 156—157.

alto descântece, vedi Dimitrie Lupaşcu:

Medicina babelor, estras din Anal. Acad.

pentru Istorie, Archeologie şi Filologie (a D-lui
Rom. (Buc. 1890) şi Mihail Canianu, în Pevista
I, fasc. 1.
Gr, Tocilescu),

„Din

3) Cantemir:

psicologia poporană“,-anul

Op. cit., pag. 142—143,

IV, vol.
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Astfel

a-fost medicina. băbâscă din timpurile

cele mal vechi,

și astfel mal continuă p'alocurea și 'n qlilele n6stre.

III

Medicina Gălugărescă
stădi dicem: ajută-te, și cerul te va ajuta. Aii fost timpuri când omul credea că, prin rugăciuni şi daruri,
fără să se mai ajute el pe ol însuși, cerul îl va, ajuta
la tâte nevoile trupului și ale sufletului.
De când Evangelistul Luca a zugrăvit. chipul Maicei Domnului întrun număr forte mare de icâne, — numa nol avem în
ț6ră, spune tradițiunea, patru icâne ale Maice Domnului, zugrăvite de Sttul Luca»), pe. când Roma nu are 'de câţ una la bișevica Santa Maria în Ara Coeli,— de când Evangelistul Luca a zugrăvit icâna Maicei Domnului, de atunci a 'nceput credința în
ie6nele de minuni făcătâre, atât ale Fecidrei cât și ale altor sfinți
şi sfinte.
Bucurescenii s'a tămăduiţ de diferite bâle rugându-se, s6i,
cum se dicea în vechime, cădând cu fierbinte rugăciune la J/aica
Domnului de la Sărindar, ic6nă străvechiă care, pare-se, că și plângea
ca statua lui -San- Gennaro, patronul Necapolului, şi care, acum,
dice-se, este la Constantinopole; cădeaii cu rugăciuni la Maica
Domnului de la Olari, la ic6na de minuni făcătâre a Sfintei Vineri de
la biserica borerilor Năstureli din: Herăscă, la icâna Sftulur doctor
Pantelimon,

sfinților

la ic6nele

Atanasie,

sfinţilor

Tavalambie

doctori.

Și

Visarion,

Cosma

cel

și Damian, la

buni

de

icâna

ciumă,

la

icona Sftului Stelian care, cu un copilași în braţe, ţine într'uă
mână uă fâșiă de pânză pe care stă scris: mie mi sa dat de Dum-

nedei a păzi pruncii, și primesce cu blândeţe rugăciunile și
lacrimele mumelor desnădăjduite.
Sftul Stelian, ca toți sfinții și ca tâte sfintele, când
putea, să
1) Vedi şi cap. Tr umosele- Arte la Bucuresci, —
Mâşte de alo Sftului Evangelist Luca
sunt la Bistriţa lângă racla de argint a Silului
Grigorie Decapolitul, făcută de B ălașa, Dâmna
lut Constantin-Voaă- -Șerban. Veqi Biserica Ortod.
Rom:, pe anul 1876, pag. 14. Călătoria 2litro-

politului Neofit 1.
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ajute, ajuta cu multă milă;

când nu putea, nu ajuta, cum nu ajută

în August 1664 pe un copilași al lui Grigore-Vodă, Ghica, bolnav,

spune Cronicarul, de uă b6lă necunoscută: făcea grozăvil multe;
ninde și înfășat, sila în sus ca un om de 30 de ani, sbiera şi
t la
cheza ca şi cai; a murit în grâznice dureri şi Vaii îngropa
,
Mihai- Vodă. Nu se pâte, nu se pote— ?ad împossibiliu nemo oVligalur
nici chiar sfinţii.
stră„Şi câte nu făceaii drept credincioșii şi evlavioşii noștri
bolnamoși, după. indicaţiunile preoților și bătrânilor. In casa
iștă;
evangel
patru
vului, pe patru. pereţi, atârnaii icânele celor
citea
iconiţe şi cruciulițe la gât, sub pernă, atârnate la pat. 1 se
heriă
acatiste, moliftele Sftului Vasile-cel-Mare, i se făcea privig
biserică;
și maslul cel de minuni făcător; i se duceaii rufelela
esista
i se da aghiasmă.sfinţită la ile mari. Din secolul XVI
ţicari
e
texte de conjurațiune pentru sedterea dracilor2. Fiinţel
alți sfinți să
neaii la bolnav se legaii la Maica Domnului s6ă la
candele, iconiţe.
dea sălbi, monede de aur, giuvaericale preţi6se,
sora se rugaii
In faţa ic6nei de minuni făcătâre, muma, soția,
Nusciii în ce macâsuri întregi, în întunericul sfânt al bisericei.
ale unui ceslov
nuseript sâii în ce.notiță manuserisă pe foile albe
se rugă astfel, la
din secolul trecut, am citit că uă mumă care
d cu atâta
Sărindar, singură în biserică, a audit icâna trosnin
căci trosnetul
putere, în cât s'a speriat, a cădut jos și a murit,
îi respinge rugăicânel, creduse ca, arăta că Maica Domnului
Să
”
ciunea.
a

ă: ungere
Şi câte âncă nu făcea parte din medicina ieratic

apei în care a
cu sfântul mir, cădutul la sfintele daruri, băutul
a unui fer între
stat multă vreme uă cruce de inorog, punere
3), aposiţiunea mâinilor
dinți când trag clopotele în Sâmbăta mare
din vremea lui Raduunui patriarh sfânt cum fu patriarhul Nifon
mort cum fu Maxim
cel-Mare, atingerea mâștelor unul mitropolit
suprem
— și m fine ca ultim midloc de tămăduire,
Brancovici,
a mâștelor vrunul
și fârte costisitor, aducerea la, casa bolnavului
u Bassarabov din
sfânt sei vrunel sfinte, bunioră Sftul Dumitr

Bucuresci sii Sfta Filotea, tocmai de la Argeși.
1). Magaz. Sstor., LV, pag. 304.
2) Hasdeii: Cuvinte din Bătrâni.
de la Mâăhaci.

3) Biserica

|

|
Manuscriptele
.

dinainte
|

de

1580 ale lui Popa
a

iuri superstiţiose,
Ortodnză Română, 1817, pag. B1l: Obice

Grigore
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Ce

așteptare,

ce

emoțiune,

ce

sguduitură

nervâsă

până

să

intre sicriul Sfintului sâi Sfintei în casă! Câtă bucuriă, dâcă tâte
se petreceaii cu bine, și câtă desperare decă sicriul, când să
intre pe pârtă,

se lăsa grei

și nu

voia

plat adesea ca sicriul cu mâște, adus
uranisc,

să nu vrea

să

st intre.

Căcr s'a întâm-

în trăsură sâii pe pat sub

intre în casa

cutare

sii

cutare;

să lăsa,

adică greii și atunci caii cară trăgeaii la trăsură nu mal voiati să

mârgă s6ii, dâcă patul pe care era pus sicriul ra dus de 6meni,
le amorția mâinele acestora și alții, de veniaii nu puteai st 1
mail ridice de jos.
|
Imprejurul bisericalor,
în n6ptea
Invierei, când preoții,

eșiți afară sub cerul liber, înălțaii către stele strigătul sublim al
creștinismului triumfător: „Christos a înviat din morţi, cu mârte

pe mârte călcândt, se audia pe lângă mormintele ce eraii împrejurul bisericel țipete năbușite: erai epilepticii cărora, li se turna

câte uă doniţă de aghiazmă în cap.
De

îviguri era scrisul

cu

pâine de însăși mâna, popei,
su

însemnai

litere

|
arabe

cu vorbe

sâii

cart

nu

altfel

pe

coji

însemnaii

atât de mult încât nimeni :nu le pricepea 1).

de

nimic

Se lua târnosâla de pe la biserici și, d6că era, furată, era și

mail bine, și se păstra pentru diferite bâle ușore, întocmai cum
„afumatul cu flori de la Domnul Christos era bun de guturai.
Din coliva, făcută Sftului Haralambie se păstra uscată multă vreme

și, dâcă umbla molima în paseni, li se da grâul din coliva Sftului

Haralambie,

sfântul

apărător

de

ciumă

și

alte

epidemii.

Lecul

nu se asemena cu cel găsit de Pasteur pentru holera găinilor,
dâr se da cu mare și nesfârșită credinţă,
Credinţa strămoșilor noștri nu era, după cerinţele Evangeliei,
numal cât un grăunte de muștar, ei mult mai mare. De
aceia,
se făceaii bine. Credinţa, avântul, căldura îi seuduiaii atât
de

puternic în cele mai ascunse ale sistemului nervos,
în.cât se lecuiaii, se făceaii bine, Sscăpaii adeseori pentru totduna
de chinul
care-i muncia. D'aci daruri, laude, esplosiuni de
recunoscință. fără
sfârșit.
|
Până la finea secolului XVII Și-anume, în
secolul XVIII,
I) Un scris de friguri e următorul: în prima
di se scrie pe cojiță: Abele 31:+: Zut;a
doua di: Bodele 31 :+: Zut; iâr a treia
di: Alele Bodele 31 îi:
Zut. Frigurile pier cu
atât mai iute, cu cât vei face pe Z de la
Zut mai asemănător cu Z nemţesc, adică
3. — Com.
de d. prof, Iorgulescu, din Buzău.
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până la venirea Fanarioţilor şi, cu aceștia,a Egumenilor și Arhiereilor greci, medicina, ieratică sâii călugărescă nu era antipatică.
De când Greci! intră în rostul bisericei române și apucă cu japea

sâii chiar prin bigotismul drept-credincioşilor, cele mai multe din

mănăstirile şi bisericele Bucureseilor; de când nu este an, în care
Bucurescii să nu aibă în s6nul lor câte un negustor de lucruri .
sfinte»), — de atunci și până la, secularisarea mănăstirilor închinate,
adică până la 1863, medicina călugărâscă,: medicina sfântă sci
ieratică devine un comereiiti desgustător şi cu atât mail nelegiuit,

cu cât speculă

legea

și simțimântul

mal

cel

sfânt

al omului:

|
credinţa.
Călugări Greci din patriarhiile Constantinopoler, Ierusalimului,
Alexandriei, Egipetului şi Antiohier ai stors mili6ne, sute de
mili6ne cu medicina ieratică, din ţările române. A fost ceva care
întrece imaginaţiunea, cea, mal înflăcărată. Te duria uă mână, L6cul? Egumenul, Arhiereul scă numa! călugărul te sfătuia. să faci
uă mână de argint pentru icâna de minuni făcătâre din cutare
mănăstire de la Muntele Athos, de la Sinai, de la Ierusalim.
De te durea braţul, făceai un braţ, de te durea piciorul, un picior; de te durea capul, un cap..

O! comerciul infam care s'a făcut cu lemnul din Sita Cruce,
bun de tâte! Crucea lui Christos ar fi trebuit să fii de trei ori

mal mare de cât Turnul Eiffel, pentru ca să ajungă la toți credineioșii cară o cumpăraii, boieni și neguțătoră, în secolul XVIII
de la călugării greci?).
Când venia câte un patriareh de la Ierusalim și se svonia în
Bucurescr că a adus apă de la Iordan, bună i6răși de tote bâlele,
năpădia tot orașul la el. Ar fi trebuit să aibă sacale. Din fericire
Dâmboviţa era aprâpe. In timp de uă sută de ani, apa Dâmboviţei a fost mai în fiăcare an, în cantități colosale, îordanificată
de șireţii patriarh! și arhierei al Ierusalimului.
Dâr untul-de-lemn care arde de-asupra Sfântului Morment
de la Ierusalim! Ar fi trebuit patriarhului de la, lerusalim să
aducă. untul-de-lemn din candela Sftului Mormânt în chiupură
... Greci la Bucurescă,
1) Vedi. cap. Patriarhă, Mitropoliţi
ani, Tribunalul de Ilfov a
2) Acest. comorcii so mai continuă pste şi astăqi, Acum 2
a), care a cumpărat de
(Procopâi
Bucuresci
din
pământ
de
re
proprieta
mari
unel
judecat causa
e Sftului Spiridon
mănienţel
Athos
din Muntele
la un călugăr de la mănăstirea Cotlomuș
Testamentul a fost
stare,
întrega
lăsat
a
călugăr
acestui
tot
Taumaturgul cu 10000 de lei, şi
casat.— Com. de d. prof. C. Dissescu.

567 30. — Jstoria Bucurescilor,

:
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mari cât balena,

pentru a mulțămi

așa, căci lucrul ar fi fost nepractic,

tra, principiului care spune

tote

cererile.

Dâr

nu

făcea

și al doilea ar îi fost în con-

că doctoriele ieratice

trebuesc

luate

în porţiuni sâii dose . infinitesimale. Ex aduceaii uă sticluță cu
unt-de-lemn . dii candela Sftului Mormânt, sâi cu apă din Ior-

dan sâii din fântâna Cedronului. Că untul-de-lemn sâii apa eraii
de la, Ierusalim, eii unul nu. aşi asigura nici cu partea din Raiii
a dușmanilor mel. Când se isprăvia la Bucuresci
apa s6ă untulde-lemn din preţiosa sticluță, medicul prâ-sfinţit, patriarh sâii arhiereii, punea

apă din Dâmboviţa,

căci, conform Seripturei, duhul

Domnului plutesce de-asupra tuturor apelor.
Cererile

continuaii,

ofertele erai gata.

|
Condiţiunea

de căpe-

teniă era ca, sticluța să fiă mică și închisă în trer-patru cutil cară
se scoteaii una dintralta. Şi când înaltul prelat mergea acasă la
bolnav, și când acesta venia la Inalt-Prâ-Sfinția-Sa, formalităţile
eraii aceleași. Preţul Gnst de sigur diferia ca și astă. Era may
scump

când

venia

acasă,

la bolnav, -sfinţita,

s6ii a Arhiereulur.

față

a

Patriarhului

i

ȘI 6tă cum, după spusa unui bătrân care de la tată-săii o
audise, operă Pr6-Sfântul doctor: cutia, cea mare se deschidea cu

deosebită ceremoniă, se rostiati nesce cuvinte pe limbi adânci de
către arhierei; călugării care însoțiai, luând uă posiţiune exta-

tico-cataleptică,

ca coprinși

de alte-alea, pirontaii

ochi

'n bolnav.

Acesta simţia un fior... A doua cutiă apărea. .. Emoţiunea cres-

cea. Dscă putea, bolnavul cădea 'n genunchi, iâr rudele rupeaii
pământul cu mătăniele... La apariţiunea celei de-a treia cutii, pe
cae încet, oblu, pe linse, o arăta Episcopul, bolnavul tremura ca

verga, simția, că, de la crescet până *n tălpi, Parde și'l înghiaţă,
îl saltă și "1 doboră, îl chinuie și 1 mângâtă uă căldură ciudată,
de el ne mai simțită. Când apărea n fine stieluța, sfinţita sticluță,
învelită în catifea verde sâii roșiă; călugării, ca sguduiți de uă

puternică

scânuteiă

Glectrică, cădeaii în genunchi.

ceă de faţă, toţi, isbiaii

mișcări automatice,
sâfâindă

și șuerândă,

cu fruntea pardosâla odăiel. Episcopul, cu

se

apropia
ungea

sticluță și... și bolnavul
surilor.
|
Curentul

nervos,

Bolnavul, rudele,

de

bolnav...

Respiraţiunea, i-era

cu untul-de-lemn sâii uda cu apa din.

se făcea bine în marea, maioritate a ca-

Aa
ipnotismul,

suggestiunea, vibraţiunile, emo-

iunea, efluviele magnetice și tot ce spunea ilustrul Charcot la
Salpetriera în Paris, eraii provocate de sticluța, cu apă de Iordan sâii
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de Dâmboviţa. Bolnavul se scula om în t6tă firea, gata a 'nălța
la, ceruri pe Episcop, a-i da pungă peste pune, moșii peste moșil.
Medicina doftoricâscă o fi făcut, n'o fi făcut parale din țările
române, în secolele trecute; medicina călugărescă ânsă, pe lângă
în
averile nant, adică pe lângă banii câștigați după consultațiuni
felul celei de mat sus, a mal câștigat și moșii cari dederă Statu25 de
lut român după secularisare până mai de unădi între 20 şi
miliâne pe fiăcare an.
că meCu asemenea fol6se, mi se pare că nu s'ar pute dice
dicina călugărâscă nu a fost băn6să în țările române ?).

1V
Medicina

boftorieescă

n privința Mediciner doftoricescă, chiar dâcă documentele
av fi mai numerâse, sunt convins că, după retragerea
administraţiunei și legiunilor romane din Dacia Traiană
de uă miă de şi după începerea acelei vieţi: chinuite de mai bine
tul Titus
ani prin munții și văile carpatine, de doctori ca oculis
-Severin),
Attius Divixtus și de chirurer ca cel din Drubeta (Turnu
|
nu s'a mai pomenit la Români.
RoIn timpul luptelor fior6se cari se Gontinuaii grozave între
st fi ajuns
mano-Bulgari și Byzantiny, spaima de doctori trebue
în primele
legendară printre Români, toemat după cum la Roma,
nemărginită,
timpuri ale Republicei, doctorul inspira uă groză
doctorul fucăci ardea și tăia fără milă. Inainte de a fi medicus,
îl dicea chiar
sese la Roma vunejarius (doctor ds răul); ba poporul
|
și carnifer?).
r, treVyun nume de felul acestuia de gâde, calăii sâii măcela
după anul 1000
bue să fi avut doctori! prin ţările române până

după Christos, de 6rece nu numal odată, ci în dese
dir împărați
1) Vedi

Din

când .birulai

din Byzanţa,

pentru

alte amănunte

pe Românii

din Pind s6ii

—CE
cap. Patriarhii, Mitropoliţii ... Greci la Bucurescă.

şi fit set.
Isteria PFunurioţilor, capitolul intitulat: Ipsilante

2) Daremberg: op, cit pag.
a fost Agathon, fiul lui Liisanias,

rânduri, cru-

19. Primul

şi

-

Vulncrarius, stabilit la Roma
:
-

a. Chr,

la anul 535
-

052

de la Dunăre,

aveaii

de

obicel ca, cu ajutorul

doctorilor,

în bucăţi pe căpitanii Românilor prinși în răsbol.
ceaii mici fărîme,

ordonaiiîn

După

să taiă

ce

fă-

batjocură doctorilor să se silâscă să-i

reînvieze. lixperienţe barbare și cumplite ca aceia, buni6ră, ce făcu
Constantin Copronimul la 765 cu căpitanul roman Cristin, pe

care] ciopărți în felul acesta, nu erai de natură a îndemna, pe Români să se dea pe mâna, doctorilor din Byzanţa, adevăraţi carnelici»).

Mai târgiii, la Curtea civilisată a Bassarabilor doljeni și romanățeni, la Curtea lui Mihail Bassarâbă. Litânul și a lui Dan 1
Bassarabă, e peste putință să nu [i fost doctori veniţi fiă din Byzanța, fii, mai cu s6mă, din Veneţia și din Genova, cu cară în secolul XIII și al XIV Românii avură atâtea și atâtea relațiunr2).
Nici un

document

nu

ne' semnalâză

presința

în

ţ6ră a așa

numiţilor doctori circulutores s6ii periodeuti cară, ca și veselil trouveres
și Meistersănger, umblaii din orași în orași, .oferind serviciele

lor bolnavilor, — obiceiii străvechi în flâre la Roma, la Constantinopole și până mai acum SO de ani prin orașele Bulgariei, unde

la anumite ore ale diler se audia strigând pe ulițe Dirali! Virali...
Eva doctorul chirure-farmacist care, cu uă cutiă în mână (doctoriele), intra în casa unde era chiămat.
Trebue să fi fost și la nor obiceiul acesta,

secolul XVIII după Ciumă,
s&ntrebe

de la pârtă,

era hotărît ca ment

în fiăcare curte:

de vreme

ce,

în

de-al stăpânirei

— Sănătos!? sănătoși!?. ir cei din curte să răspundă:
—... "tOȘI! "toși!.. dâcă nu era nici un bolnav.

Copiir răspundeaii adesea, acestor strigători inspectori
sanitari
glumind și dicând ântâiă:
-

— o. toșI! "toși! dâr avem uă pisică bolnavă3).
Documentele nu arstă nici un doctor la Bucuresci
în suta
XV, când orașul începe să devină capitala 'Țărer-Românescl.
In
schimb

ns,

la Ștefan-cel-Mare,

în Moldova, de la, 1475, cestiunea,

doctorilor fiă veneţiani, fiă germani, e minunat
de bine espusă
de documente). ..
|
Să nu uităm a observa, că, numal în secolul
XVI, doctorit
1) Șincai: Cronica, tom. I, pag. 141, din
oditiunea
2) Hasdeti: Negru- Vodă (Bucuresci,
1898), passim,.

3) Tradiţiune orală.

Iaşi,

|

1853.

4) Doftoricescul meșteșug în trecutul țărilor române
(Bucuresci, 1892) pag. 16. — Hurmuzake:
Doc. VIII, pag. 36 şi următârele. —N. Iorga:
Acte şi Fragmente, III, pag. 13—74.
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——“

devin permanenți la Curtea, Domnilor

Ştefan Y-aducea de la Veneţia, de la Niirnberg și de la Buda, numai în consultaţiune.
La finea secolului XVI, ni se semnală la Bucuresci presința
unui doctor al lui Sinan-Pașa, Evreii, și ni se mai vorbesce,
fără, a-1 numi, de doctorir lui Mihar-Vitezul la 1597, când Mihai
fu greii bolnav și ambasadorul Veneţiei de la Viena insciințâză,
Senatul despre acâstă întâmplare pe care o consideră, ca torte

--

gravă 2).

1

din Iași și din Bucuresci.

-

|

i

La Bucurescă, ca prin tâte părţile țărilor române: crait doctori circulatores. Unil umblaii cu uă cutiă, în care stati, frumos
'orânduite, uă mulţime de pietre tămăduitâre. Eraii Arabi, erai
Evrei, eraii Italiani, și credeaii forte mult în virtutea, acestor pretre tămăduitâre. Era unul la Cetatea-Albă, Arab de felul săi,
avea uă piâtră care, aplicată câtă-va vreme pe inima celui ce suferia de epilepsiă, îl timăduia. .. la sigur. Uă altă piâtră, numită
Nefetica tămăduia de rinichi; alta, Jadaica, avea proprietatea de
a goni tâte răutăţile diu trupul omului, — ceia ce Moliăre și doctorii lui vor numi mal târdiii amorile peccante; uă altă piâtră, numită Selenita, opria emoragiile ca și matostatul nostru, icr Piâtra
Vulturului împiedica lepădăturile2. .
Tot în secolul XVI, la midloc, să nu uităm a aminti că unul
din cet mal aprigi Domni ai Moldova, adevărat [ii al lui Ştefancel-Mare, Petru Rareși, era și medic, și medic învăţat ?. In schimb,
în Muntenia, la Bucuresci, pe la 1517, un doctor din Lombardia,
anume Rosso, ar fi voit- st se urce pe tronul Vocvodilor români,
sub cuvânt că strămoșii lu! fuseseră Bassarabi și domniseră în
'Târa-Românâscă. Sultanul îl exilă la Rhodos sâii îl condamnă la

galere 5).

-

|

In locul Arabilor, Evreilor și Italianilor, secolul XVII vede
practicând. medicina la noi pe Grecii din Constantinopole, cari
învățati la Padova, la Pavia, la Roma,

A ——

Şi ?n Moldova, la Iași, și 'n Tera-Românâscă la Bucuresci, la

1) Hurmuzake: Poc., II, 1, pag. 210.
2) Ibidem: Doc., IL, 2, pag. 228—929.
3) Tes. de Mon. Istor., II, pag. 110.
(C. Ilasdeti ni-o spune) e vorba de
4) Karamzine: st. Rusiei, tom. IX, nota 819, în care
Intr'acâstă scrisâre, Peresvetov
znicul.
uă serisâre a unui Ivaşco Peresvetov către Ivan-Grâ
filosof şi doctor.
învăţat
adică
dohtor,
filosofi
numesce pe Petru Rareşi: actonaă
i.
pag.
1,
UI,
Doc,
5) Hurmuzake:
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Curtea ceva mul tihnită a lut Radu-Vodă Mihnea, a lut Leon-Vodă
și m fine a, lui Matei Bassarab, doctorii sunt acum în permanență.

"Partea sciințilică 6ns& în medicina de-atunci era atât de mică!
Lucrul se pote vedea după formularele medicale, așa numitele

iatrosofia, unele mânuserise, altele publicate.
.
Dintw'unul, tipărit la Veneţia la 1647, sub numele de Geopoponicon, de călugărul Agapios, înainte, probabil, numit doctorul
Athanasios Lando”, copiez uă rețetă în contra chelier:
"lea un: pantof de femeiă; rupe-i talpa; taiă dintr'ânsa partea
„despre călcâi; pune-o pe foc; prefă-o în cenușă; amestecă-o cu
-„unt-de-lemn ; fă-o alifiă și frecă-te pe cap“.
|

Nu

văd între acâstă

alifiă, făcută după reţeta doftoricâscă, Și

între uă alifiă, făcută de babă, Necșa, uă pr6 mare deosebire.
Dintr'un alt iatrosofion. Tati următrea, conjurațiune în contra
Migrenei:
„In numele lui Dumnedeii celui a-tot-puternie! Când Migrena,
„aripa Satanei, eși din adâncul Miărey, Domnul nostru Isus Chris„tos o întâlni și % dise: unde te duci, Migrenă? Şi ea "X răspunse:
„Dâmne! Dâmne! de ce mă 'mtrebi? M5 duc să intru în capul

„robului lui Dumnedeii

Cutare, să% sgudui creierii și să-i holbez

„ochil. — Er Chistos în dise: du-te pe muntele Ararat, acolo unde
„nu se aude nici sunet de bucium, nici cântec de COCOȘI;
acolo

„mănâncă,

și bea, și potolesce-ţi mânia!..

„Betleemul

„rului!..

Iuderei!

Fugi,

Christos

Migrenă,

a fost

Christos s'a născut în

răstignit

părisesce pe robul

pe

muntele

Calva-

lut Dumnedeii

Cu-

„tare“ 2).
Decă, s'ar compara, acest descântee conjurator cu
vrun descântec al babelor nostre, buni6ră, cu unul de pocitură
3), s'ar ved6
că deosebirea este aprâpe nulă.Chiămarea ajutorului dumnegeiese pentru tămăduirea
bâlelor

nu este uitată nici chiar în reţetele cele may sciinţifice.
Doctorul,
în secolul XVII, după ce serie reţeta, sfârsesce totdâuna
ca frasa
storeotipă: „viă sănetatea de la, puterea divină
care birue totul m

întoc
mai
după
cum
la mine,

baba dice după incantaţiune:

I&r l6cul de la Dumnedeii.

1) Legrand:

4) Cronica lui Dapontes de
131,

descântecul de

Bibliotheque grecque vulgaire (Paris, 1881), studiu
l introductiv din volumul îl,

2) Jbibem, Op, cit.; tot studiul intr
oductiv
din
3) Lupaşcu: Medicina Bavelor,
pag. 97.

1890), pag.

—

la 1648 la

vol. II.

1704 şi Cronicarii Greci ai

A

D-lui Erbieânu (Buc.

.
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Paul din Aleppo se plânge că, la 1648, la Târgoviște, când
itate pur-rore,
— special
îl dîrdiiati sdravăn nesce friguri palust
rhumânâscă, — nu se aflaii doctori. Plăpândul diacon al Patria
Conlut Macarie se 'mcâlă: erati doctori la Târgoviște, căci în
Mateila
de
dicele Mitropoliei?) avem cu data de 1634 un hrisov
l, —
Vodă privitor la cumpărarea unei moşil de Grigore Comisu
Grădiştân de nu mă "cel, —care are printre martoră și pe
|

Iane Doftorul.

Doma.
După 1630 se 'ntore Greci destul de la Padova și de la
t și cel
Unii dintw'ânșil sunt Gmeni f6rte învățați. Cel mai învăța
inei
Medic
a
lă
“care a câștigat un loc de cinste în Istoria genera
părinte și
este cuserul lui Constantin-Vodă Brâncovânu, faimosul
la Bucuresci,
străbun al tuturor Mavrocordaţilor, domni la Iași și
de la Padova
adică, Alexandiu Mavrocordat, doctor în medicină
nea sângelui,.
și de la Roma, autor al unol scrieri despre cireulaţiu
Harvey2 o
lucru noii, de vreme ce numai la 1658 nemuritorul
demonstrase

Alexandru

sciinţificesce.

Cartea

lui

un

doctor

la Curtea

Mavrocordat

a

tipărite, și
făcut epocă în medicina orientală. Cinci ediţiuni fură
cartea tot rară era, ne spune Cronicarul Dapontes).
la 1680
Un alt doctor învăţat şi publicist, în Bucuresci de
de Curte
până la 1690 și mar târdiă, este Iacob Pilarino, doctorul
covenu ;
al lui Serban-Vodă Cantacuzino și pe urmă al lui Brân
, nu sciii.
el a seris un tractat despre altoire; despre care altoire
Curte
Intmacelași timp cu Pilarino, mai sunt la Bucurescă, la
f)
leone
și 'n orași, doctorul numit „cel mare“, adică doctorul Panta
|
|
și doctorul I6n Comnenul”.
Doftorul şi
La 1697, doctorii Curţei Domnesci sunt Enale
an de BrânIacob Doftorul, plătiţi cu câte 800 de tale pe
aii în rădvane
covânu și forte chiămaţi prin casele boierilor; morge
i.
și —lueru rar—!în trăsuri pe aremă pe la bolnav
La.

1700

—

acesta

1) Hasdet:

e

Doftorul;

mai

3) Flourens:

este

are 1000

de taleri

Arh. îstor. a României,

pe

an 9.

Călătoria Patriarhului

A
Macariel,

2) Arhive: Condica No. î a judeţului Dâmbosiţa.
4) Erbicânu:
5)
6)
7)
8)

Pandele

Domusâscă:

venit

odată

la

cap. XII.

, în Daremberg, op. cât.
— citat
Ilist. de la decouverte de la Civculation du sang

Cronicarii Greci, pag. 957.

Ibidem: Op. cit., pag. XXIX.
Odobescu: Yoletul Novel, în Rev. Rom. (1862)
Erbicenu Cronicarii Greci, pag. XXVI.
enesci,
Rev. Istor. a Arhivelor Româniel ; Semile Brâncov

539,
9) Tot în Semile Brâncovenesc, pag, 516 şi

pag. 313,
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Bucuresci, în 1691, și Alexandru Mavrocordat», care ânsă părăsise medicina, n'o mal practica și era marele diplomat al Porţi.

Otomane.
După

1700, Brâncovânu

mal

avea

ca doctori

|
pe Athanasie

Gordiul - și pe doctorul Gheorghe Trapazuntiul, fost bursier al
Domnului în Italia și care, după oribilul măcel de la 1714, devine

omul de încredere al Marichii Dâmna Brâncovânului și" negociâză

la Veneţia cu Senatul și la Constantinopole cu ambasadorii venețiani cestiunea banilor,
— sute de mii de galbeni
— depuși
,
de

Brâncovânu la, Zecca Veneţier2).:

|

Spital, din Condicelo Spătarului M. Cantacuzino3).

Primul chirurg ce cunosc:la Bucuresci este un Frances,
Lantior. El e recomandat de d. de Feriol, ambasadorul
lui Ludovic

SIV

la Constantinopole, lui Constandin Brânecovânu,

care se oră-

besce al numi chirurgul Curţei sâle. Chiruroi ati
mai fost prin
țările române și'nainte vreme. Șincai vorbesce+) de
unul Mezentie,

1) 2lag. Istor., V, pag. 116: ... I*a conăcit Dom nul în
casele din Curtea Domnâscă, pentru

ca să aibă în t6tă vremea

2) Esareu: Doc.
Moscopolitânul

impreunare

şi vorbă.

Veneţiane. — Erbicânu:

în Fabricius.

3) Manuscriptelo Academiei Române,

care vorbim mai la vale, se
căreia vor fi fost şi primele

4) Cronica, anul 1602.

Cronicarik Grecă. — No tița lui Demotriă Proco
piu
Kââzt zâv

ădzhep—drw
Inti'ac
y.
est

află lucrat în punta condeiului acâstă
săli ale celui dântâiii spital al Colţei.

”

sală

manuscript de

de spital,

de

felul

057

chirurg al lui Sigismund Bâthory. Cantemir ne afirmă că chirurgi

ai fost în Turcia dinainte de 1650. Mai toți erai Francesi”).
La 1706 se zidesce pentru prima Gră, după modelul altor
instituțiuni de felul acesta, Spitalul Colea de Spătarul Mihai
Cantacuzino, frate cu Şerban-Vodă Cantacuzino și unchiii despre
mamă al lui Constantin-Vodă Brâncovânu.
“Pe

locurile

bisericuţei, — de

lemn

sâii de

piâtră,

nusciii, —

a lui Radu Colțea Clucerul, esistentă încă din secolul XVI, Mihai
Spiătarul Cantacuzino zidesce biserica de pstră, spital, șe6lă și
chilii pentru odihna străinilor. Radu Colțea, din nemul DDoicescilor2), avusese loc mare împrejurul

bisericel.

Acest

loc îl folosesce

Mihai Spătarul pentru clădirea Spitalului.
Ca toţi Cantacuzinescil secolului XVII, Mihai Spătarul fusese prin Apusul luminat, înăuntru, la Viena, și prin Veneţia, și
văduse cum se fac spitalele și cum li se asigură viitorul, adică
veniturile.
Lucru curios! La 1707, Mai 93, Mihai Cantacuzino, pe lângă
alte venituri date Spitalului, mai imaginză și un fel de societate
de frăţietate, după cum spune un manuseript al Academiei. Fiăcare, frate dă un leii pe an cât trăia; la mârte-I, societatea se obliga

a-i face sărindar și liturghiă la biserica Colţei Clucerul. Prisosul

veniturilor Frăţietăţei rămânea pentru Spital. Ac6stă societate de
care vorbesce Rea: zâv â2zpdzov din manuseriptul Academiei este
prima societate română de ajutor și prevedere. Invăţăturileși legimântul lăsate de Mihai Spătavul Cantacu-

zino Spitalului Colţei sait păzit cu sfințeniă. Dintr'un alt manuscript
al Academiei din 1732, vedem că Spitalul e bine îngrijit, are la
hiruracâstă dată pe doctorul Ianake și pe hirigal S6ă firigul, adică
are
oul Câvstian; are argaţi, îngrijitore de bolnavi și de săracă,

Da

o

bărbieri și are bolnavi cari vin cu recomandaţiune specială. Cei

fără
cani mor în spital, mănăstirea îl îngropă pe cheltudla er,
de
osebire de religiune. La 1734, un papistaș a murit în spital
La îngropat cu cheltusla că la biserica padropică; mănăstirea
pistășescă.
La 1753 am cunoseință de prima operaţiune chirurgicală la,
Of. şi al meii: Doftoricescul
I) Cantemir: Jstor. Imper. Otoman, ediţ. Acad., pag. 425.—
meştesug, pag. 65—07.
Istor. a Arhivelor Român., Î, pag.
2) Arhive; Actele Mânăstirel Radu-Vodă: cf. cu Revista

71, hrisovul lui Mihnea-Vodă,
3) Kââst

zây

56730. — storia

dâshgarov,

Bucurescilor.

din 5 Mai 1579, dat lui Colțea pentru moşia 'Turburea.

nu

âncă numerotat.

s3
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Spitalul Colțea. Vorbesce de dânsa un hrisov al lui Matei-Vodă
Ghica, dat lui Costin Ologul de la Metzovo. Acestui Costin, degerându-r pici6rele, doftorir de la Colțea i le-ati tăiat și acum, la
11753, făcându-se bine, s'a însurat. Domnul îl dăruiesce loc de

de lângă Dâmboviţa”.

iama

ma cata

T

casă din locul domnesc

Mihai Spătarul Cantacuzino),

In fine, spitalul e bine administrat sub supraveghiarea Domniek și a rudelor moștenitorilor lui Mihai Spătarul Cantac
uzino,

precum

|

și a rudelor pre fericitului întru pomenire Radu

Semnalez
nume,

este Italian:

covânului,
1) Arhive:

Colțea 3).

âncă la Bucuresci la 1710, un alt doctor care, după
.Contele Bartolomeo Ferrati, tot medic al Brân-

care doctor pare-se a fiun personagiii de
M-tirea Mihai-Vodă,

pach. i bis, act. 3.

2) Colecţiunea Academiei Române.
3) Aşa'l numesce manuscriptul K62st zâv ăâshpi
roy,

6recare în-

—
_
-
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a

semnătate; cel ica de soţiă pe fata răposatului Conte Samuel Kalnoky și face nuntă mare la Braşov, de se cutremură cetatea. A
fost; de tâte, până și giucărea de foc, adică focuri de artificie la
nunta Contesel Kalmoky cu Contele doctor Bartolomeo Ferrati”).
Tot acum se 'ntâree de la Padova un bursier trămis acolo
de Brâncovenu să 'nveţe medicina, şi-anume Gheorghe Ipomenos.

n

Evaii

mulți

doctori

la Bucuresci,

se presintaii

dâr

casuri

în

a

fața cărora, 'sciința lor era cu desăvârșire neputineiosă, Astfel fu
istoricul cas cu Păuna- Dâmna, soția lui Ştefan- Vodă Cantacuzino 2).
Dâmna mersese să se închine de Sfta, Maria, la Mănăstirea-dintr'unLemn, la ieâna de minuni făcătâre a Maicei Domnului. In dliua
de Sfta Maria, 1714, Tureii omâră pe Brâncovânu și pe toți fecioril lui la Constantinopole. Intv'același qi, Păuna-Dâmna, este
lovită, la mănăstire de uă b6lă. grozavă, pe care Cronicarul înspăimântat o numesce nevoiăd! și îndrăcire3). Cantacuzinescil se spăriară, creând că este uă pedâpsă dumnedeiâscă; pe urmă Gnsă
învinovățiră pe uă călugăriță anume Olimpiada, din nâmul D6mneă, că i-a dat ierburi rele și alte farmece și puseră de o zidiră
de viă într'uă chilii a miinistirel. Dâmna totușr remase cu accesele-i de isteriă şi de nevricale.
La 1719 practicată, la Bucuresci doctorul, lui Nicolae Mavrocordat, Fonseca, şi doctorul Manase Eliad, diplomat al Şedlelor
de la Bologna şi de la Padova,. medic însemnat șI -fisician de
mâna întâia. iâr de la 1121 avem pe doctorul Caragea, tată al
unul alt doctor Scavlat Caragea, din care deseind cei dor domni fanarioți din Pâra- Românâscă, Nicolae Caragea) și Ion Caragea%).
Tot la Bucuresci trălesce după 1740 doctorul "Teodorake, mare
cunoscător al doctrinelor lui Boerhaave și Astruc?).
Să nu uităm pe doctorul Athanasie Comnen Ipsilante, doctor de la Padova, și care practică mai târgiii medicina la Bucuresci?); şi pe doctorul Photius, medicul personal al lui Constandin1) Şincai:
2) Mag.

Cronica, anul 1710.

Ist., LU, pag. 237.

|

3) Ibidem.
4) Din Istoria Fanarioţilor,
Cronicarii Greci, pag. XXVI.
5) 1182—1783.
.
6) 1812—1819.

studiul

Alezandru- Vodă Ipsilante

şi fiil sei. — CI. Erbicenu:

pag. 188.
7) Carra: list. de la Mold. et de la Vul., (Neutehâtel, 1187),

Re a

XII. Acesta-i aulorul serierei
3) Legrand: Ephâmerides Duces (Paris, 1881), vol. 11, pag.
ci, în 1165.
Bucures
la
spătar
mare
şi
fost
A
no.
de
Mer cv "îhwatw, citată adesea

0G0

Vodă Mavrocordat
și pe doctorul Petre Depasta care, nusciii de
ce, este 'mgropat în biserică la Mitropoliă2).
Pe lângă acești doctori, toți Greci și, pote, și Macedoneni,
veniaii

din

când

în când la Bucuresci,

după

învitarea Domnilor,

și doctori germani. La 1739 Novembre, sosesc la Bucuresci dor
doctori cu mare nume: unul este Zeiler Fonozzi, calvinist, și
altul Bolto, catolic sas). Dintre aceștia, mulţi din cel cari veniaii,
remâneuii
în timpul

pentru totdcuna în ţâră. Unuia nu-i prinse bine de loc
lui Constandin-Vodă lacoviţă, între 1753 și 1756, la

Bucuresci.

Se numia

doctorul Stahl și era s6i Sas, sâii

din Sa-

xonia. Domna lui Constantin-Vodă Racoviţă cădu grei bolnavă,
fu căutată de Stahl și... muri. Atunci Domnul, cu uă crudime
ne mal pomenită, arestă pe Stahl, Pacusă că I-a înveninat soția

și porunci
falanga.

tini

ca 'n tâte serile să fii adus înaintea lui ca săi se dea,

Câte

qile dură

și Sulzer

acest suplicii,

nuscim.

In ori ce cas, Ses-

afirmă că doctorul Stahl muri dintraceste bătăi.

Pedepsa făcu sgomot; întrigile bolrerilor. acusară pe favoritul
lui Racoviţă, pe Marsiliezul Linchou, că el ar fi recomandat Dom-

nului pe doctorul Stahl și că indirect

el este

causa

morțer.

D.

Desalleurs, ambasadorul Franciei din Constantinopole, spune colegului săii, ducelui de Broglie de la Varșovia, că Racoviţă nu a:
diserațiat pe Linchou 6).
|

Lucrul ne miră. Racoviţă nu avea prudenţă fără margini; era
bolnav.

Cronicarul

moldovân

Canta?) ne spune că Domnul acesta

dimința mânea afon (opium, morfină)
cu urciorul ca să fiă vesel.

și, după prând, bea
|

pelin

Luarea alionului nu era lucru noi. E probabil că, de mult,
din Turcia, obiceiul, patima, trecuse în România. Turcii îl luaii ca
pastile sei îl fumaii ca să devină tiriachii, adică, pe turcesce, beți
de opium, de morfină. Cuvântul tiriachiă a trecut de mult în popor, și se dlice om tiriachiă, omuluy care se se6lă după somn cam
mahmaur, — adică indispus, întoemai ca morfinomanul, după ce se
deșteptă din scumpa lui beţiă. Singurul morfinoman ce am găsit
1)
2)
3)
4)

Legrand: Ephemerides Daces, Paris, 1881, vol. II, pag. 82.
Biserica Ortodoză Romină, vol. XIV, pag. 67.
Legrand: op. cil., pag. 392—393,
Sestini: Viaggio scientifico . . în Mold. cd în Val., pag. 117.

5) Geschichte des transalp. Dacieus, vol. TII, pag. 53.

6) Ilurmuzake:

7) Kogâlnic6nu:

Doe,

Supl.

1, vol. I, pag.

Cronica, III, pag. 186.

639,

001

“prin Croniceși documente este Constandin-Vodă Racoviţă, care
se vede ânsă că făcea să se neutraliseze efectele dărăpănătore ale
morlinei cu urcidrele de pelin!).
Cu 92 de ant.înainte de Constantin-Vodă Racoviţa, GrigoreVodă Ghica zidesce afară din Bucurescă, pe lângă biserica cu
hramul Sftului doctor Pantelimon, și spitalul Pantelimonului. EI
dice în hrisovul de la 12 Octobre 1735 că, spitalul Colțea fiind
numai pentru bolnavi cu răni și buboși, se face noul spital pentru năpraznica b6lă a ciumei2). Acosta este al doilea spital al Bu-

--—

curescilor.

Al treilea, se face la 1750, înta”a doua domniă a lui Gri-

gore-Vodă Ghica, și iea numele de Spitalul din Valea Florescilor3).
La 1765 lasă prin diata sa, Constantin biv vel Ban Năsturel
să se facă chilii de spital la Sita Vineri pentru „s&rmanil bolnavi“. Are trei brutăril, din venitul cărora se întreține spitalul;
brutarii să dea pe fiăcare di câte „dece pite“ săracilor bolnavi.
Fiul săi Răducanu să nu schimbe aședământul, iâr soţia sa Smavanda să facă chiliile de piâtră din venitul casei. Acesta al pade
trulea, spital, cunoscut de poporul bucurescân sub numele
fost
Spitalul Sfta Vineri al boierilor Hertscia. Al cincilea spital a
fost
fi
Spitalul de la Sărindu şi slujia pentru ncbuni5; trebue să
la
fârte vechii, de Grece Ic6na Maicei Domnului de minuni făcătâre,
care aduceaii pe nebuni să se închine, era străvechiă în biserica
la,
Coconilor. 'De la Sărindar, nebunii aii fost îngrijiţi mal târdiii
Miinăstirea Malamocului 9, și-apol aii fost adusi la Mărcuţa.
DomLa S August, 179$, se deschide la Colțea, cu cheltusla
pentru
nel Zoe Alexandru-Vodă Moruzzi, alte trei odăi numai
femei?7.

Tot

atuncă

se

afla

la

Bucurescă

Spitalal

Sftului

Visarion,

de la Măsfântul cel bun de ciumă și al cărui cap fusese adus
Constantin
niistirea Dussico din Tessalia, la Novembre 1735, sub
8. Nu cuVodă Mavrocordat, ca st scape Bucurescil de ciumă
pag. 75—10.
1) Doftoricescul meşteşug (Buc., 1892),
pag. 90—93.
XIII,
oliei,
2) Arhive: Condica, Mitrop
pas. 720.
ente,
Docum
şi
Acte
iă:
Urech
A.
3) V.
pag. 5.
4) Arhive: Condica Mitropoliei, XIII,
pag. 11”.
5) Arhive: Condica Mitropoliei, XIII,
oeul, străvechiă mănăstire; documaniele o poMalam
;
ia
Veneţ
lângă
port
occo,
6) Malam
. Mulamoc Balamoc şi Balamuc să fiă 6ro urme
vechiă
menese din secolul XVI şi e pâte şi mai
în Ilfov de-ale Veneţianilor?
|
V, pag. 44l.
7) V. A. Urechiă: Jstor. Românilor,
iă: Istor. Rom., pag.
Urech
A.
V.
CE.
—
162.
şi
161
pag.
3) Legrand: Ephemerides Daces,
secolui XVI şi sluîn
venise şi viii în România,
441.— Sftul Visarion, episcop de Larissa,
jise liturghia la Curtea-de-Argeşi.

062

n6scem epoca fundărei acestui spital care, probabil, se afla
tuat în mahalaua de adi a Sftului Visarion. Nu cunoscem
>

*

-

T

pi d

side

Turnul şi Spitalul Colţei de-acum 30 de ani»),

asemenea nici epoca fundărei,
nume Spitalul Sftului Haralambie,

nici locul alţor două spitale, ŞI-acel bun iârăși de ciumă, și Spitalul

Sftului Dumitru Bassarabov, patronul Bucurescilor.
1) .Colecţiunea de fotografii a Bibliotecei Conirale.

663

*

pe un loc
Să citim, în fine, spitalul făcut la Dudesci, la 1796,
și mocirlos“,
mai înalt şi mal sănătos de cât locul cel „bolicios
Uă comisiune
pe care se afla spitalul de pe Valea Plorescilor.
Caragea și
de trei, compusă din Vistierul Moruzzi, Hatmanul
de clironomul
Vornicul Constantin Ghica, a ales locul dat dar
are 40 de odăi
răposatului Vel-Logofât Nicolae Dudescu. Spitalul
de la Dudesci:)
și e cunoscut de Bucuresceni sub numele de Spitalul
e de cari am
sâti de Spitalul Ciumaţilor. Aci se vor petrece ororil
vorbit la partea, privit6re la ciumele bucurescene.
avut de la
Pe lângă, aceste nou& spitale, Bucurescil ati mal
isat de Ale1775 şi un Orfanotrofion, asil. și spital de copil, organ
cel mal cu milă
xandru-Vodă Ipsilante2, unul din Bei fanarioți
Succesorii lui
pentru biâtă Țâra-Românescă din secolul XVIII.
— căci eraii
il,
Ipsilanti at grijă de acest asil și spital de cop
Sfinţilor,
ica
biser
6meny, şi inima li se înduioșa când vedeai, lângă
at, câte 30—40
unde Orfanotrofion fusese pentru prima Gră instal
primului străin
de copil, fără tată, fără mamă, surîdând ângeresce
se 16i din așa
care se apropia de ei. Sunt hrăniţi din banii cari
|
numita cutiă a milelor 3.
domnesc de la
Nicolae-Vodă Caragea numesce prin pitacul
pe doftorul Poli20 Novembre 1783, ca doftor al Orfanotrofiei,
ae-Vodă Mavrogheni
hronie%.: Mai târdii, la 21 Iuniii 1786, Nicol
stru Filitis5), i6r
va numi tot la Orfanotrofion pe doftorul Silve
în 1798, locurile ve- Hangesliii și Domna lui vor vinde la mezat,
otrofion mai sistechei Curți Domnesci pentru a clădi un Orfan
lui Manea Brutarul.
matic în mahalaua Popei Radu, lângă biserica
ei copiilor, dâr
Se elaboră și regulamentul crescereiși învă&țătur
a lui Constandinlucrurile rămaseră locului cu .grâznica morte
|
.
Vodă Hangerlii 6).
e de spițeri sei
Pentru prima 6ra se pomenesce în document
"

farmaciști, pe la 1780.

La 1782 băcanii mal

vindeaii âncă - șiori-

băcan cumpărase
cădică şi alte substanţe otrăvitâre. De la un
șorici6ică pentru
intracest an un elev de Ia colegiul Sftului Sava
, probabil, cu al
a otrăvi un dascăl loghiotatos, care îl esasperase
Urechit:;
1) Tes. de Mon. Ist., IL, pag. 184.—Cf. V. A.
201.
pag.
IL,
Rom.
2) V. A. Urechiă: Jstor.

3) Voqi cap.: Cârmirca Bucurescilor.

382.
4) V. A. Urechiă : stor, Rom., |, pag.

5) Ibidem, III, pag. 79.
6) Arhive: Condica Mitropoliei, XIII.

Acte şi Doc., pag. 1725.
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Iul sizzo, ziare

Și oreșind otrăvise pe un camarad 5. Mortea acestuia

făcuse sgomot în capitală, și de aceia, la începutul lui 1783, NicolaeVodă Caragea dă un pitae domnesc, prin care opresce pe băcani
de a mal ţine spre vândare otrăvwi2). Cred Gnsă că spițerii sunt
mal vechi de cât 1780.
|
La 1785 se numesce doftoral Colegiului Sftului Sava I6n
Manicat 3, ir, cu un an inainte, în Aprile 1784, primise pitacul
de

numire

scilor,

șului și

ca

adică

ca

serviciului

standin

arhiiatron

medie

un fel de
sanitar,

Caracași,

al Bucures-

primar

al ora-

director

doftorul

al

Con-

ca fiind pe atunci

dohtorul cel mai practicos; el are
de la Domniă 100 de taleri pe lună

și e și doctorul primar al Spitalului de la Pantelimon5). Sub Moruzzi
tot Caracași este însărcinat, să facă,
după taxa oficială din Transilvania,

laxa, medicamentelor vândute
spițerii bucuresceni 6).
|

Doctorul Constantin Caracasia,

duiri miraculdse;
portele

de

La 1794, apare în Bucuresck
primul doctor oculist; acesta-r Român: se numesce dohtorul Radu, a
venit cu diplomuri şi atestati din
străinătate, din lăznatrul Europei. Ni
se spune că a făcut câte-va tămă-

a redat vidul unei bătrâne Gherghina,

spun ra-

boierilor epitropi ar Obștier. După părerea medicului

prim,

adică alu! arhiiatros Constantin Caracaşi și a boierilor cârmuitori,
între cari Vornicul Isac Ralet, doctorul Radu e numit și el dohtor
la un spital”. Cine-a fost doctorul Radu, cărei familii aparținea
și ce s'a, mal făcut pe urmă, nusciii.
1) V. A. Urechiă

: Istoria Seglelor (Bucuresei, 1892), vol. I, pag. 46.
2) Idem: Jstor. Rom., |, pag. 29.
3) Idem: Istor. Şedlelor, I, pag. 397.
4) Fiul Doctorulul Dumitru Caracaşi. — Vodi
şi alo melo Portrete Istorice, biografia d-rului
Constantin Caracaşi,
5) V. A. Urechiă: Jstor. Rom,
Studiul: D-rul Constantin Caracaşi,
6) Ibidem:
7) Ibidem:

V, pag. 495.

Istor. Românilor, V, pag. 495.
Jstor. Românilor, V,pag. 424.

.

— Cf. şi alo mele Portrete Istorice (Buc. 1894),

GU5

rul lon
La 1793, Alexandru-Vodă Moruzzi numesce pe docto
gratuite și
dohtor al obrazelor scăpitate,— probabil, da consultaţiuni
se convingă
era plălit din cutia milelor. Lumea începuse să
călugării, și
că sciti mal multe doctorii de cât babele și de cât
băn6să, încep
alerga mai mult la ek. De aceia, meseria devenind
iele.
contrafacerile sâii, cum se dicea pe atunci, calpuzănăr
domnesc,
In 1795 sunt la Bucuresei, cum spune un pitac
ari și dohtoraturi,
nesce ciarlatani, cari se die dohtori; nu ai atestat

ul arhiși nici nu s'a arătat când ai venit în oraşi la așa numit
orice
de
iatos al Bucurescilor. Ati dat sfâră în ţârii că vindecă

sunt doi: unul,
p6lă, şi chiar» de b6la ciumei. Acești ciarlatani
Brâncovânul
David, a omoritpe uă fetiţă a Vornicului Manolache
se numesce Pavel;
și pe un copil al lui Toma Comino; al doilea
prin a hotări să
ambil sunt dohtori arabi, dice pitacul și slârșesce
adică să-l dea
fiă ridicațişi trămiși la agențiă sti facă toslim,
peste graniţă 1).
doctorii arabi,
Să notăm marele diseredit în care căduseră
în secolul XVI.
atât de bine văduţi cu pietrele lor tămăduitore

'secolul XVIII.
Astfel se sfârșesce cu medicina doftoricâscă în
"și încep cariera la finea acestui secol la

Printre doctorii cari
citez pe aceia pe
Bucurescă şi și-o continuă până după 1815,
Viena, i-ati cunoscut,
cari străiinttatea, adică Germania și "n deosebi
studiele trămise la
fiă prin publicaţiunile lor speciale, fiă prin
luară la 'ncercările de
Logios Iermes la Viena, fiă prin partea ce
independință ale Grecie...
Cabacași cu
Aceşti doctori sunt: Dumitru Nottara, Dumitru
ași, Silvestru
fii, doctorul Nicolae și doctorul Constantin Carac
Sakelarie, On
Filitis, doctorul Darvary, Dumitru Schina, doctorul
. latropolu, doctorul
Rasty, Petracke Hepites, Ath. Wogoridi, Const
a cărora activitate
Arsaky, doctorul Rally și Constantin Estiotis,

secolului XVIII,
literară și sciinţifică nu a fost mică atât la finea
u 2).
cât şi mal cu s6mă la 'neeputul secolului nostr

Ideile cele nouă

%

acești doctori;
din Germania.

în sciința medicinei

ei întrețin

corespondenţa

eraii

cunoscute şi de

cu medicii

din Paris și

și urm.
1) V. A. Urechiă: Istor. Românilor, V, pag. 492
eines geborenen Griechen, iiber StuatsBricfen
von
ny
2) Carl Iken: Leucothea, eine Sammlu
, 1828) passin.
(Lipsca
nland
Gricche
neuren
des
nst
Dichtku
aesen, Litteratur und
56730. — storia Bucurescilor.

Si
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PEDER

ama

tara a

La 1797, Dâmna lui Alexandru Ipsilante cădu bolnavă la
Bucuresci. Doctorii ei, probabil, Constantin Caracași, Silvestru

|

Doctorul Dumitru

Caracaşi 1).

Filitis, Darvaris și alții, făcură ui descriere sciinţifică a b6lei,
ego.

care Domnul
„do

.

Le

.

o trămise

3

la

E)

Paris lui

.

..

Talleyrand,

.

rugându-l

|

pe

și el,

1) Atât acesta cât şi ful seri Constantin Caracași, de la pag. 664, sunt din colecţiunea
portrelo de familii ale d-lui C. G. Caracaşi, strănepotul D-rului Dumitru Caracaşi.

a-Saint-Oyr, să o
și consulul frances din Bucuresci, generalul Carr
nu ne spun
supună somităţilor medicale de-acolo». Documentele
care a fost urmarea

consultațiunei.

V
stfel se petrecu și cu medicina doftoricescă în țările
când
române și "n deosebi la Bucuresci, de atuncide

și seriitoril

documentele

pragul secolului nostru, până
Ca și "n cele-l'alte feluri
ce li se dede prilej priincios,
și uriaşe progrese.
Intralte ţări șintr'alte
_Galien ai dibuit sute de anl.
dat semnalul

și sfârşitul

sborului

ceva și până în

la, 18500.
ale activităţi sâle, Bucurescii,
făcură și 'n medicină aceleași
i
orașe, elevii lui Esculap şi
La noi, începutul secolului

îndată
răpeli
al lui.
XIX a

ce medicina trebuia să iea în ţările române,

acestuiași secol o

regiuni ale Sciinţei.
Medicina
cercările sele
succes, prin
nosologia și
pe uă trâptă

ne vorbesc

vede

planând

în cele

mai înalte

|

|

română, prin cercetările s6le originale, prin încu cel mal frumos și cel mai complet
încoronate
în
contingentul de cunoscințe nouă ce a aruncat
ina română s'a urcat
nă,
— Medic
'n chirurgia europe
inila 'mălțimea căreia, noi n'o putem ved6, fără ca

ma, să nu ne bată de cele mar

vibrante - mulțămiri, ir

străinii

tânăr de semă,
cel neinvidioși fără să n'o aplaude ca pe ori-ce
.
plin de presinte și cu strălucit viitor.
ț6ra n6stră la
în
ate
Când somităţi mondiale aii fost chiăm
se încline înaintea,
patul unui bolnav, ele m'aii putut de cât să
atunci pe pacient.
sciinței medicale române, care îngrijise până
și chirurgi suni
Operațiunile făcute de ai noştri mar doctori
|
europene.
studiate şi imitate în spitalele marilor capitale
al: astădi le
Am luat odini6ră de la străini pe tărâmul medic

dăm

și

no!

lor, spre

binele

omenire

românesci. .

PI
a

1) Hurmuzake:

Documente,

Supl. I, vol. I, pag. 416.

și

spre

cinstea

Sciințel
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DIN VIEŢA BUCURESCENILOR
PENE

LA 1800

„NE
4)

> n vremurile lui Negoe Bassarab, între anii 1512 și 1521,
Baldovin, din nâmul Golescilor, stăpânitor al moşiei
Mărăcinenilor, şi al cărui nume umintesce pe al Luk Bal,
dovin Mărăcine care, dice-se, devenise cam pe la 1820 Beaudoin
Gomarguis de Ronsard, în Francia lu! Filip de Valois, — Baldovin
4 cal
lescu dă rudei sâle Chindea la nuntă: „6000 de aspri, și
de
„buni, şi buţi de vin, și un priit de argint cu preț de 3000
și inele de
„aspri, şi uă sabiă ferecată cu preț de 2000 de aspri,
ră

„aur 4, și caftane de ciatma 2, și 2 pahare de argint, și linguri
car
„de argint, și dulame de postav f, și cămăși bune 4, și un
„eu 8 telegari, și un plug

cu fire şi cu

24

de bol,

și vaci

„lapte 12, și Yepe cu mânţii 12, și oX 150,şi porc 50,
„de stupr 50, și caftane 2, și un cal bun, și buţi de vin
„tan de coftiriă 1, și alt caftan de maia, și i6ră buţi de
„cal 1, și haine cu ranțuri 2, și dulămi 4, și cămăși 2,

cu

și mătcă
4, și calvin 4, și
și cal 2,

G72

„și 1 caftan de mânecași, și altul de lonir, și cai 2, și buţi 2, și
„aspri 800, și 1 cămâșă de fir, și alta de mătase“).
Tâte aceste lucruri și bogății eraii de pus și de păstrat prin
case, pivnițe, grajduri și alte nămestii ale Curţilor boieresci de
la începutul acestui minunat secol XVI,pe care, cu cât cinc-va
îl studieză mai mult, cu atât îl vede mai măreț și mai încruntat,

în diîrja lui înfăcișare.
Cum

eraii casele boierilor?

cum

eraii, în genere,

casele Bu-

curescenilor în vremurile acelea? Nici un călător, din cei ce cun6scem

până

acum,

nu

ne-a lăsat măcar cea mal sumară deserip-

țiune. Chiar pentru Palatul Domnesc de la Curtea-Vechiă, puţine
și-aprâpe seci de tot ni sunt date amănuntele. Sunt deci âncă și mal puţine

pentru

casele particularilor.

Cronicarii vorbesc

de casele cu lespedi ale boierilor; unii le die

case bolovinite, pâte pentru

că zidurile

de

înconjur

ale

curților și

chiar zidurile caselor eraii făcute din cărămidi și bolovani. Pe la
munte, în partea Olteniei, sunt case de felul acestora, adevărate
cetățuică, cu ferestrele fârte sus, cu uși mici, cu ziduri grâse.
Ele se numesc cale, și sunt unele mari, unele mici. Fost-aii casele
de la orași ca și caulele mari de pe la ţâră? Nimic nu ne lămuresce
ca să putem da răspuns la 'ntrebare. Scim răsleţ, bunidră, că 'm

Bucuresci, casele Vistierului Dan erati atât de puternic zidite,
încât Mihai Vitâzul trebui să le bată din patru părţi cu tunurile,
pentru

a pute

străbate până

la Turcii Emirului,

întăriţă în curtea

bolovănită a boierului duşman.
Poetul poporan cântă casele „cu ușele ferecate“, cu „ferestrele
înzăuate“, cu „lanţuri de fier legate“2). Poetul mai vorbesce de
„porți de aramă“, de oblâne și altele, iâr Paul din Aleppo descric3) entusiast casa ca lespedi de marmură de la Her&sci, a boierilor

Năstureli, unde sunt atâtea odă! și săli. mari, precum și tăinuite
ascundlători, de felul cărora trebue să se fi găsit și 'ntr'unele din
casele bucurescene ale marilor boreri ai Ţărer.
Nâgoe Bassarab, Domn artist și arhitect, ziditor al unei feu-

mose

moschee

la Constantinopole,

va fi adus, în ânir săr de Dom-

niă, în Muntenia, stilului locuinţelor românesc, ceva îmbunătățiri
1) Hasderi: Arhiva Istorică a României, L, pag. 40. — Pentru cuvintele cari ati eşit de
mult din us, vegi d. Ilasdeii: Cuvinte din Bitrâni,
”
2) Teodorescu G. Dem: Poesit populare, pag. 52 și altele. Vedi de asemenea
în descîntece, culegerile

d-lor:

S. F. Marian,

3) Travels, ete., pag. 378.
Ed

Mihail

Canianu,
:

Dum.

Lupaşcu,

ete
i

N

——

aan i
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atât estetice cât și, mal cu sâmă, practice. Clima n6stră,
cu neprevăglutele și enormele sâle schimbiri de temperatură (— 290
și
+ 45%), a indicat Bucurescenilor, ca și tuturor Românilor, ce fel
de case să “șI facă. Acoperișurile înalte și „oblice ca spatele
CĂ-.
milelor“, dice» Paul din Aleppo, și de şindrilă, căci era uș6ră,
făceaii ca zăpada,. troienită d'un stânjen, să nu turtescă clădirea,
ci
să alunece de pe casă îndată ce cădea de sus.
Paul din Aleppo în

secolul XVII și alţi 'călători în secolul XVIII
vorbesc de sala cea mare

Casă vechii în Gorja. -

de la?midloc, în care se
deschideaii ușile tuturor
odăilor. In fundul sălei,
ori numai pălimar, ori
sacnasiă, — un fel de balcon care da n grădină;
în faţa sălei, pridvor cu
laviţi jur-împrejur, zidit
pe gârliciul pimniţei, care
de multe ori era colosală,

|
|
în cât carul cu butia de
vin intra, de-adreptul într'ânsa, și acolo se da jos vinul. Intre

pivniță și odăile de sus erati forte adeseori beciurile.
Ion Ghica deserie casa boieresci, din secolul XVIII în modul
următor: „Casele boieresci erati ziduri tavi ca de cetate, în câte
„patru şi ș6se cărămișli, cu odăi multe și mari, cu pivnițe adânci
„ŞI boltite, cu beciuri şi un rând de odăi de-asupra, cu pod din strâ„Șină până&n strâșină. Grindile erait ca urşi de pod de grâse. La che„resteua unel case mergea un parchet de pădure seculară întreg.
„Pardos6la, sălilor și a tindelor era de cărămidă pusă pe muchi,
„învălitârea de șindrilă, bătută pe șepte și pe nouă, înaltă aprâpe'
„de două oră cât casa, ca să nu țiă zăpada și ca să se pâtă scurge
papa mai lesne. Casele erai răcorâse vara și căldurâse iârna.
„Corpul principal se compunea de uă sală mare de colo până colo,
1) Arhiva Istorică a României, IL, pag. 60.

2) Colecţ. d-lui Gr. N. Manu.
3) De

acolo

cântecul caraghios cu:
Bagă caru 'n pimniţă
Scâte boii pe ferstră.

56730. — Istoria Bucurescilor.
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„cu odăi în drâpta şi 'n stânga, cu tindi în cruci, prin care se
„comunica cu cele-l'alie părți ale edificiului, case cu scosari (eșituri)
“în tâte părțile şi cu sacnasiă (balcon spre grădină). Fiăcare

„0daiă cu ferestre spre trei părți ale lumer;

erai

tavanurile

de

“stejar; streșina, sc6să de uă jumătate de stânjen ca să-i țină
„Vâra umbră, s'o apere t6mna, și primăvâra de ploi și I6rna de
„viscol și de zăpadă. Curtea era 'neonjurată de zid polovănit înalt
„și gros, pârta cu boltă, cu două rânduri de uși de stejar fere„cată, cu foișor de-asupra unde păzia diua și nâptea arnăuți. Sub
„gang eraii uă odaiă pentru pazarghiden în timp de ciumă».

Paul din Aleppo ânsă greşesce de tot când qlice că t6te casele sunt de lemn și de vălățuce2. El a vădut tavanele făcute
dintr'acele minunate grinqi şi speteze de stejar, ușile și scările,
lăviţele și paturile, pălimarile și stâlpi frumos sculptați la capete,

— t6te de lemn de stejar și de brad, și de acolo acâstă afirmațiune ciudată pe care, de altmintreli, singur o contradice când
de admiraţiune la vederea caselor, de la moșiele din Ilfov,

esclamă

ale borerilor bucuresceni.
In odăi sunt mese

la midloc; pe

lângă

ele,

sâii

la

părete,

sunt „jeţuri scrise“, adică sculptate și vopsite; mai sunt altele
„poleite, zugrăvite“ şi „cam la cap de mâsă, un 'jeţ aur, un jeţ
„argințel sâii de chiparos“. Paturile, lipite la părete, dice Paul din

Aleppo, sunt, completă poetul popular, încheiate cu scândui de
cu stâlpi galbeni de fag; ele sunt așternute cu velinţe pesai „perni6re scrise“ și boste ele tot, covâre de mătase, în-

brad,
trițe;

pletite 'n șâse. Aii pilotă și cearșafuri în picăţele. Sobele sunt
admirabile, mai spune frigurosul Paul din Aleppo, care a deverat
de atâtea ori irna,

pe la slujbe,

la cari,

ca diacon, sta mai

mult

cu capul gol, — sunt admirabile, dice el, căci fac în casă uă căldură

„mal bună de cât aceia, a băilor nâstre din Antiohia.“ Sunt sobe în

casele
“cu

celor bogaţi, de olane lustruite, sprijinite pe doi stâlpi și

un capac de fer la vârf.
Uă frumusețe și uă pod6bă

nclipsită

a casei Românului

ait

fost totdsuna llorile. In casele bogaţilor ca și 'ntr'ale săracilor,
florile sunt de obicciii următârele: busuiocul, siminocul, trandafirul, maghiranul, calomfirul, rosmarinul, micșun6ua, verbina
ȘI sulfina, viordua și lalcua, timâiâra și zambila, carâfa și avră1) Ion

Ghica:

Convorbiri Keonomice

(Bucuresci, 1879),

2) «Arhiva Istorică a României, 11, pag. 60.

pag. 570—571.
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Sea

pomi

rm

e seaca

m

mâsa, ruja şi altele. La mese mai mană sunt, în casele bolerilor
cu
șin genere întrale celor cu dare de mână, sunt mese întinse,
făclit de-aprinse; jur-prejur de masă, verdâță stuf6să, trestică
mărită, ederă, 'nflorită, făcli6re aprinse, candele nestinse.
In odăi, icâne îmbrăcate în aur șim argint, adeseori atât de
multe, încât făceaii iconostas: odaia icânelor era un paraclis. In
odaia, copiilor se vedeai adesea I6gine cu covâre covorite, cu plocate stoborite, și cu aur d'aurite!).

Casă vechiă lângă Mănăstirea Titirezul2).

In odăile de primire, pe poliţe, uă mulţime de lucruri de
preţ: 6le frâncesci, pahare domnescă, zarfuri talienesci, şi tot ceea-ce
civilisaţiunea, și artele italiane din secolul XVI trămiteaii în fiăcare an în ţările române2). SE nu uităm portretele unora din stră-

moși și blănurile cele prețiose+).
sunt mal vechi
boierilor
Brodăturile cari împodobiaii casele

1) Teodorescu G. Dem.: Poesii populare, passim. — Rădulescu-Codin: Poesi populare
A[uscel. — Paul din Aleppo: Cilttoria din Arhivă, locul deja citat.

Colecţ, d-lul Gr. N. Manu.
— a.
2) Mai sus.de Oenele-Mari, jud. Vâlce
3) Arhiva, din Iaşi, 1895. Studiul d-lor Torga şi Erbicânu:

XVI, pag. 117—119.
4) Vedi

cap. F'rumâsele Arte la Bucuresci pân€ la 1500.

Scrisori

domnesci

din

din secolul

676

de cât secolul XVI. P6lele de icâne, perdele și mahrămy grele
de fir sunt semnalate dinainte de 1515», și sunt eterna gloriă a

gustului, răbdării și destoiniciei jupăniţelor române din timpurile -

„acelea. Mal târdiii în secolul trecut, bunidră, „pe prispe, la umbra strâșinelor, stai vâra întinse mii de gherghefuri de t6te mărimile și de tote formele; fetele coseaii în relief (anevato) pe tulpan,
pe pambrită, pe atlas și pe catifea cu mătăsuri, cu lânuri, cu
bumbac, cu catifeluțe, cu fir, cu sîrmă și cu fluturi. Cusăturile
Româncelor de atunci nu se rușinati nici dinaintea celor de

Sviţera, nici celor de Alep şi de Damasc. Gevrelele, sanguliile
și bibilurile, lucrate de Bucurescence, eraii căutate de damele

celor mal

mari haremuri

din

Constantinopole 2.

Și pe când femeile cu râbele lor lucrâză de zor acasă,
bărbații, dâcă nu sunt la bătălii cu Domnul în contra
cine scie

cărul dușman, aii sburat la vânătâre, Și-aii deslățat
șormil, a dat
drumul câinilor ȘI, Călări pe cal mai iuți ca
vântul, ai plecat
după ciute și după cerbr. Șoimii de la Bogaz,
ogaril din Provaz,
boldeii de la munte, toţi dulăi de frunte, cu
Pija 'nainte că e may

cu minte, -—sunt soții vâniătorilor cari se întore
apok încăreaţi,
de vânat, rupți de ostenâlă, cu cair asudați,
cu „şoimil feșteliți,

cu ogarii

ciopărtiţi,

cu dulăir nădușiți“.

"Ţăranii şoimari,

cari cresceai șinvățaii șoimii eraii de la Bobesci,
de lângă Leurdeni, în
giurul Bucurescilor, și mat erai în multe
părți la munte, buniGră, la
Harabor,

între Schela

și Hurezul

din Gorj,

unde

un sat
întreg era scutit de diuk, căci toți locuitorii
lux erati Șoimaui,
cari procuraii șoimii Domnier și șoimii
de haracii la Constantinopole3).

Curțile erai păzite de câinir renumiți
pentru puterea şi agerimea lor. Ion Ghica pomenesce4 din
bătrâni de câinii de la
casele Cornescilor. Poetul poporan cântă
pe Togan, câine b&trâu,
tată la ș6i-deci de câink, și pe Alocan,
și pe Dolfa, căţea bătrână,
ce scie sâma la stână, și pe atâția
câiny bărbaţi,la nevoiă incercați şi de fire
mursicaţi, al căror nâm la or
și la curţile
orășanilor păziaii casele mar bine
de cât nesce neadormite sentinele
5).
Bunidra,

hoţul

1)
2)
3)
4)
5)

cel may

îndrăzneţ

Paul din Aleppo: Travels,
etc., pag. 327.
Ion Ghica: Convorbiră Fcon
omice, pag. 576.
Ședătârea Sătenului din Gorj,
1895, Mai.
Scrisori către Alezandri.
Teodorescu G. Dem,: Poes
il Populare, pass

im,

ca

„ăl Pulga

blestemat,

GT

mâneătorul

oilor,

frica

negustorilor

și biciul

săracilor“,

fugia

zăvodi».
pârlit înaintea, unor asemenea dulăi și
gr ajduri mară, ades6ori
în
Caii2), avere neîntrecută; se afla
l căpitanului Ușurelul
de pitră. Tuţâla, lor era de pomină. Calu
rescă la lași în vremea
a sburat întmuă di şi ui n6pte de la Bucu

lui Constantin-Vodă Şerban.

și rumenit, de la vii
Pivniţele gemeaii de buţii cu vin alb
şi din pivnițe domnesc?)
moldovenesci, din podgorii muntenesci
rile române exquisita ei
Paul Strassburgh numesce la 1632 vinu
din Aleppo admiră cum
generosissimaS). Prin cămări și beciuri, Paul
le până când vin cele
Româncele sciii să păstreze în paie mere
și cireșele le păstr6ză
nouă, ir piersicele, prunele cele galbene
în zahăr$.
- Acâstă. gospodăriă bogată și atât de bine
orânduită dispărea la minut, mal cu s6mă
în secolul XVI, când răsuna pe 'ntinsul
câmpielor și orașelor Țării strigătul năpraznic şi blestemat: vin Turcii! vin Tătarii!
Bucurescii se goliaii la minut. In Tuniii
1595 a fost jale mare în Bucuresti, când
Dâmna Stanca cu copiil săi, tote jupâniţele,
necopiii lor, toți boierii bătrâni şi gârbovi,
pustorii cu mărturile și casele lor părăsiră
Dâmna Stanca a lui Mihai-

lui
orașul și se retraseră la munte, de fiica
Sinan, pe care Miha! îl ținea încă la Dunăre7).

Câte jupânese

nu fură

Vitezul.

atunci robite de Turci. Vornicesa

ui Gheorghe-VeNâga, a Vornicului Mitrea, unul din ctitorii Sftul
ce Et-

A
averea el o stăpânes
Y
chiă, cade în mâinele păgânilor, și.
uă întrâgă vi€ță se
timie Mitropolitul Ţărird. Averi strînse într'
acestor vitrege și nenoprăpădiaii într'uă singuPUIră, Qi, din causa,
nire, când muriaii Și rocite timpuri. Iacure iturile pentru moște

1) Teodorescu

G. Dom.:

Poesit populare, pag. 512.

.
2) Vedi şi cap. Istoria Militară a Bucurescilor

188.
3) Kogălnicenu: Oronice, Neculcea, II, pag.
500. Dicem şi „din pivnite domnesci“,
4) Teodorescu G. Dem.: Poesăi populare, pag.
vinurile vielor lor.
, vindeati multe din
pentru că unil domni, Brâncovenu buniră
5) Cipariă: Arhi, Î, pag. 13 —14.

6) Arhiva Istorică a României, LL, pag. 70.

7) Tes. de Bon. Istorice, I, pag. 27. Walther.

8) Arhive;
Dec.,

1599.

Condica

Mitropoliei;

Judeţul Dă mboviţa : Schitul Pietricâua.

Hrisov

din

8

078

tată și copil, remâneaii nedeslegate și
nelămurite any întregi. Innaintea, lui Radu-Vodă Şerban, lui
Radu-Vodă Mihnea, lui Alexandru

Iliași și

milir

lui

de boieri și de

moșielor,

Gavril-Vodă Movilă
neguțători

sati judecat

bucuresceni

atâtea, fa-

pentru

moștenir

ea
caselor, averilor celor morți în bătăliel
e lux Mihai, si
dispăruţi

pieriţi,
în cumplitele, vifore ale acelor
vremuri.
Când a măritat Mihay pe Florica,
cu Preda Postelnicul din
Greci, fiind amendoi tineri copii
afirmă documentul, le-a dat
între
altele și Crăişanii.

Când Florica sta dus în Țara-Nemţâsc
ă, Buzesciy
ai dat Crăișanii lui Nica Comisul
Grădiștânu. La Gavril-Vodă
Movilă curge judecată între Flor
ica și Voica, nevâstă, lut Nica),
Și
sunt sute

de asemenea judecăţi,

bătrânilor orășului,

Divanului

înaintea judeţilor,

inaintea ispravnicilor

celui mare,

presidat

de Domn:

24, cu 48 de boieri, și de crai
jupănese,
s8 jure

tot jupânese,

6,

12 ba

chiar

preoţilor și

Bucurescilor,
Juraii

cu 6, cu

înaintea
12, cu

se aduceati ca mărturii

24 jurat la Bucuresci, în
biserica Sftulur Dumitau Isvo
ritorul de mir, numită şi
Biserica
de Jurământ. Acestea, în fața
altarului și, adeseori, înaintea
unu!
episcop s6ii arhierei, Jură

torii se încîngeaă cu riul
Pr6-Cuvatey și
Juraii să spună curatul adev
ăr2). Cel care călca un
asemenea jurământ era, bătut de pământ,
de foc, de apă, de văzduh,
de sabiă,
de Dumnedeii și de

Maica Domnului,

II
in -secolul XV

de

când.am amănunte și până
'n pra|
oul secolului nostru, pietră
ria, aurăria, argintăria și
blănăria ce aii fost în țările
române, e de pomină, e cev
a de nccredut.
Ungurii rămâneati cu gura
căscată când jupâniţele rom
âne,
fugite peste munți în Ard6l,
lăsati la er în deposit giuvae
ric
alele
și sculele lor. Le admira

în cât în

ii

dese rânduri

Dâmna, lui Negoe-Vodă,
DI

nu

se

cu atâta, nesaţiii și cu

le may

judecă

daii

îndărăt,

de

atâta patimă,

loc.

Despina,

cu unul la Sibil; văduva lux

1) Arhive: Monastirea Brâncove
ni, hrisov din 13 luliă, 1619.
Veqi și pach. 18, actele 2,3, 4.
2) Rev. Isi. a Arh. Românesc,
I, pag. 80. Cartea din 24 Sept.
Preda Postolnicul din
1614 a lui Radu-Vodă către
Leresci.

n, rămâne
Socol, marele vornic din vremea lui Pătrașcu-cel-Bu
t marile
'ndără
săracă, de vreme ce un magnat ungur nu" mal dă
bogății în scule și pietre preţi6se ce lăsase
la dânsul; Ancuţa, v&duva lui Nicolae-P&fiul lui
trașcu-Vodă,
Mihair-Vitezul, face același lucru şi umblă pe
la Viena, ca să'și scotă
averile din mâinile Unourilor.
Regina - Francioă, în vre- fî

mea lui Filip August,

dicea că ți,

nu vrea să mârgoă în Belgia, la

Bruges

şi la Gand,

pentru că

negustoresele de acolo,
*
causa bogăției lor, eraii

din
mai

bine și mai strălucitor îmbră-

cate de cât dânsa. Tot așa pote
diceaii și unele magnate, scii
grofine ungurescă, și de aceea
bărbaţii lor luaii cu japea ceia
ce nu puteai avâ cinstit și cu
pace.

Din secolul XVI și până
acum uă sută de ani, ţările române ait fost renumite pentru
diamantele, rubinele, smarandele şi mărgăritarele ce aveail

strămoşii noștri. Cu nesce pie-

colosală,
tre de uă mărime
Kiajna Dâmna, fiica lui Petru-

Rareși, soţia lui Mircea-Ciobanul

la

Bucuresci,

muma

l)om:

nilor Alexandru-Vodă și Petru

Jupânâsa Vişa a lui Siroe Leurdenu)

ale ţerilor române, ICiajna
pul, cară staii pe ambele tronuri
Schio
v
tini de la Constantinopole
Dâmna, pe care toți ambasadorii creș
1) Colecţiunea d-lui N. Creţulescu.
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o cunosc sub numele de Jfircidia, câștigă haremul Sultanului, și
mal cu s6mă pe atot puternica, Sultana-Valid6, numită, Nur-Banu
cu nesce smarande

și nesce mărgăritare, cum

rar se puteaii ved

și chiar la Constantinopole.
Petru Cercel revoluţioneză fastudsa curte a Casel de Valois
și pe efeminatul Henric III în castelele de la Blois și de la Chenonceaux cu atâtea și atâtea, pietre preţi6se și mal cu s6mă cu măr-

găritarul pe care 'l purta "n urechiă. Ca mărgăritare, să mal citim
două, mari cât perele, date de Petru- Vodă, Rareși fetei Sultanului.

La Unguri, a rămas

et elegantiae, pe care
silvaniei, pentru ca

de

pomină

diamantul

rarae magnitudinis

Gavril-Vodă Movilă îl dă principelui 'Tranacesta să stăruiâscă la Portă în favârea lut.

Bietul Gheorghiţă-Ştefan,

surghiunitul Domn al Moldovei, nu

trăesce la Stettin în Pomerania ani de dile de cât, când vândând,
când amanetând lui Ioachim, electorul de Brandenburg, frumâsele

sele diamante și smarande.
Giuvaericalele Tudosiei, soția lui Vasile Lupul, giuvaericalele

Domniței

Roxandra,

fiica lut Vasile Lupul

și, mai

cu s6mă,

tvele de la surguciul, adică Paigretie, acestul pr6 bogat
rămas legendare în cronicele moldovene şi polone.
De

altmintreli,

cu

țise și altor scule din
„t6tă

Europa.

Se scie

secolul XVIII,

renumele

'Țâra-Românâscă

despre bliăinurile de

Domn, ai

pietrărielor pre-

și din Moldova,
samur,

pie-

cacom

trec în
şi altele

ale lui Matei-Vodă Ghica, că valorati 500,000 de lei turcesci.
Când Ienăchiţă Văcărescu s'a dus în misiune la Viena, trămis

de Alexandu-Vodă

Ipsilante,

după

ce a heretesit cu Veleturi

pe toți

membrii corpului diplomatic, acreditați pe lângă Curtea
imperială
a lui Iosif II, principele de Kaunitz și marchisul
de Cobentzel
ati dat două serate în onrea, deșteptului boier român.
Dâmnele
din corpul diplomatic nu se puteaii sătura admirând
blănurile
„cele prețiâse de la dulama bolerului român și șalurile
de India,
cu care era încins. „M'aii descins coeânele să vâdă,
șalul și mai
bine“ dice el cu Grecare șirâtă fatuitate.
|
Lady Craven, deșteptă Engleză, viitârea margravină
de Anspach-Bayreuth, când trece pe la Bucuresci şi
este invitată la
mâsă
de Mavrogheni-Vodă,

trece în diarul săii de călătoriă frumusețâa, furculițelor, ale căror mânere de aur
erati bătute cu
pietre scumpe și tot așa și sfeșnicele cari
luminaii mâsa. Tot
la Curtea, lux Mavrogheni, Lady Craven admiră
frumuseţea, şi
costumul
de jupăniță română,

al unei Dudesci, care purta pe cap,
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jupusă cu multă graţiă și gust, căciulița de odinidră ce purtaii
|
pâniţele române din anteridrele două secole.
al,
Lady Montague, Lady Craven, barouna de Herbert Rathle
franla citoyenne Aubert du Bayet, nevâsta ambasadorului Republicel
cese de la Constantinopole, când trecură prin Bucuresci, vădură

piuvaericalele cocânelor române, și de aceea la un bal dat de Constantin-Vodă Ipsilante generalului Sebastiani și soției s6le, născută

marehisa de Coigny, acum vr'o 96 de ani, deștepta Francesă, sciind
Băbine că nu va put să se iea la 'ntrecere cu Brâncovencele,

lencele, Bălăcencele și alte atâtea bolerdice muiate n aur și 'n pie-

alb și
tre scumpe, venise la balul dat în cinstea el îmbrăcată în
brii.
fără pic de giuvaerică, nici la piept, nică la cap, nici la
iiă
Ui jupânâsă română din secolul XVII îmbrăcată întruă
cu [lori
cu l6să de mărgăritare împletită; cu uă rochiă de hataiă
cu îspra
de fir, pe cap cu uă mvelitură cu acele el și pe de-asu
dout-spre
Jicelul cu floră de mărgăritare și cu pietre, la gâi cu
diamante cu
dece șiruri de. mărgăritari mari sâii cu un left de
irei pici6re
piciorușele de smarande; în urechi, cu cercei cu câte
cu diamande diamante mark; la măină, cuuă părechiă de brățări
hiol6 roz
tură mark roz; în degete, cu inele cu diamante ghiorg
de saşi roibine; pe umeri, cu uă dulamă de lastră grea, cu blană
uitat palmur, cu nasturi de aur cu diamante şi rubine; și am
d'operă
talele la brâii, paftalele, care erati uă comoră și un cap
|
de lucru & jour în aur cu pietre scumpe,
Paftale

„

cu bolduri,

Lăsate pe şolduri ;
Paftale

cu zale,

Lăsate pe şale.

pe
Şi ani mai uitat frunzele de pietre scumpe, legate în argint,
ca pe
“care jupăniţa, le risipia pe piept. V'o puteţi închipui lesne
vestuă adevărată împărătesă bizantină, sâii ca pe uă ic6nă, pe
grăaii
or
mintele căreia religiositatea, și evlavia drept-eredincioșil
mădit în nescire aur, argint, fir, pietre preţiose și mărgăritare.
Intr'o iiă

E-o moşiă,
In trei iii
Sunt eincă moşii.
s6
56073. — Istoria Bucurescilor,
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De unde atâtea pietrării și aurăril? sar întreba cineva.
R&spundem: de la părinți și, de la bărbat pe urmă, după
|
fapte și viâţă.
M&

rog,

mare, Domn

la i Novembre

1692, Brâncovânu

Constantin,

boier

creștin, măriţă pe fiică-sa Stanca după Radu, fiul
lui Iliași-Vodă de la Moldova, și din
f6ia de zestre scrisă de însăşi mâna
Brâncovânului și păstrată adi la Academiă, vedem că Domnița Stanca, a primit de la părinți ca zestre: uă cunună

de bucăţi tot cu diamanturi, un left tot
cu diamanturi și cu tre! pici6re mari
de smaragd; cinci părechi de cercei cu
diamante, smarande, robine, balaşe ; tel

perechi de brățări; 9 inele t6te cu pietre
preţi6se; 12 șivură de mărgăritare mari;
două lanţuri de aur, fiăcare de câte
de

500

uă învelitură

dramuri;

de cap

cu acele ci; uă salbă cu 400 de galbeni;
bani de cap 300 şi cu l6să de mărgăritare (un fel de risir); zovon cu 300 de
galbeni; 30 de iie țesute cu fir, cu sîrmă,
cu: mărgăritare, cu şireturi; 3 dulăimi
cu samur, cu pîntece de

nasturi

îs, și cu

dia-

de

mante, de robine, de mărgăritare; 14 rochiă, unele
Dâmnă

română

din

secolul

mărgăritare; iplapome

XVIII»).

cu

sp onci

mantele

|

și cerșeafuri cu flori

și

de

cu

de fir;

aur

cu

gurile

covâre

dia-

de

de

mătase; oglindi cu pervazurile de argint; talere sâii tipsii de
argint; altele tot tipsir de argint cu flori pentru pâme; linguri,
fureuliţe, solnițe de argint; talere de argint cu cornuri poleite,
lighian și ibric de argint; pe urmă, cal de ginere cu ș6ua de ca„tifea și scările și oblâncurile de argint; careta cu șese telegari;
zădvan

cu

șese

telegari,

cuhniă

cu

telegariă; patru

sute

or

cu

miel; 40 de boi de plug; 30 de vaci cu viței; 20 de lepe cu mânji
1) Colecţia Academiei Române.
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ora,
și armăsari; 150 de mătei de stupi; moșiele Cimianil, Scăriș
în BuClanţa, Tigeanil; vii la Pitesci și la Schiaii, case de piâtră
curesci și 30 suflete de Țigani.

Acesta % zestrea Stanchil Brâncovânu.

Şi tot așa da Marii la 1693; Ilinchii, la 1698; Saftei, la, 1700;
șâpte
Ancuţii, la 1704; Bălașii, la, 1708 și Smarandei, la 1712, — sunt
do cât pe
fete. Băieţii sunt patru; dintr'ânșil n'a apucat s6 îns6re
de la Moldova
cel mare Constantin cu fâta Vornicului Ion Balș
Cantacuzino
şi pe al doilea Ştefan cu Balașa, fâta, Visterului Ilie
să ducă mitot de la Moldova. La amândoi feciorit le dă daruri
inelele, lanţuri
reselor și 'ncep i6r lefurile, ghiordanurile, cerceii,

și

de ișlic
de aur greii cu nasturi de diamante și sălbi, și ţinte

de postav ghiolcălțuni cu mărgăritare și smaragduri, și conteșe
cu stâlpil și
osă
ohiol cu limie de samur, și "n fine caretă frum
leșescă.
măciucile poleite și cu ș6se telegari cu hamurile
mărită ș6pte
Şi să nu uităm un Jaeru, şi-anume că, după ce
e la Braşov,
fete și îns6ră, do! flăcăi, Brâncovânu tot mai trămit
cu ocalele— spune
spre păstrare, patru-spre-lece lădi, în care sunt
aurul şi argininventariul făcut mal târgiii, — în cari sant cu ocalele,
se, diamante, rutul și cu pumnul, așa, în nescire, pietrele preţi6
mărgân şi chihbine, smarande, perle, safire, turquoises, balaşe,

de stofele preţiâse și de pânzeturile -de

libar. Nu mal vorbese
mătase,

cusute

|

cu fir de aur.

lui,
Şi tâte acestea nu's de cât uă parte din starea Brâncovenu
și
Viena,
lu
căci banii ce avea eraii depuși la Zecca, Veneţiei, și
|
|
mai nuscii unde.
renumit
Rcă ui avere de boier ajuns domn, — boier român
, astăgi chiar,
și legendar prin bogăţiele sâle. "Țăranii din Argeşk

din Dâmprin prejurul Pitescilor, țăranii din Romanați, țăranii
nesce tainiţe
boviţa vorbesc âncă de culele Brâncovânului, de
săpate în pământ,

în cari sunt trântite,

toie cu bani şi lădi

cu

scule

de aur

claiă peste grămadă,

și de

argint.

Ușile

bu-

6ns5,

încât trebuesc aușile culelor sunt închise cu așa lacăte vrăjite,
de la un cârd de
_tinse cu i&rba-fiârelor,— plantă ciudată care,
vreme,

numai

cresce

prin

câmpiele

României.

lârba-fiârelor

nu

|
este, deci culele rămân închise pentru veciă,
i că
Şr-acum, descindând de la Domn la boier, să nu credeţ
15 Novemgiuvaericalele eraii mal puţin numerâse. M5 rog! La
care avea,
bre 1772, adică acum 127 de ani, Pârvu Cantacuzino,
mai

case mari, adevărat palat acolo tocmai unde

este astăqi__ ILioșcul:
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de muiat

crucile la Boboteză,

mărită pe fiă-sa Maria

rul Tudorake Balş de la Moldova.
Sciţi ce-i dă ca lucruri și scule? Un

după Spăta-

sâre cu diamanturi,

un

ghiordan cu diamanturi, trei părechi de cercei; două cu câte un
picior de smarand şi una cu picior de zamfir și cu aripi de diamanturi; uă țintă pe ișlice cu diamanturi; uă păreche paftale cu

diamantună;

robine,

10 şiruri

smarande;

de mărgăritare;

alte trei părechi

șâse

inele

cu

diamante,

de paftale, una

de

chihlibar,

alta de sadef cu câte un robin la mijloc, alta de argint poleite;
și patru sute de galbeni zermanupi pentru salbă, left și brăţiui.
Brâncovânu dedese Stanchii 30 de iie; Pârvu Cantacuzino dă
Mariei numai 15, din cari 3 cu sîrmă, 6 cu fir şi 6 cu mătăsuri.
Brâncovânu dedese 14 rochii; Pârvu dă numai 6, din cară numai
una e mai bogată: e de ghermesut cu fir, vărgată, şi cu gurile

cu mărgăritare, cele-lalte cincă sunt de atlas, de belacâsă şi de
&hermesut, der n'aii pietre preţise pe dânsele. Tâte aceste rochil
Și-aii anteriele lor.
|
Așternutul Mariei Cantacuzino pare chiar mai bogat de cât
al Stanchii Brâncovenu.

Are

21

de

perne

mari

și MICI,

4 pla-

pome, una de lastră, alta de atlas și două de ghermesut. Rufăria
a fost albită și spălată în Țâra-Românâscă cu atâtă maiestriă în
cât necunoscuţi!

poeţi ai poporului

Dbăţia jupâniţelor şi negustoreselor,

ai cântat

cu entusiasm

băr-

cari ai rufe albe,

Ca și c6la de hârtiă,

Când

o dai din prăvăliă

Logofeţilor să scriă.

La argintăria Mariei Cantacuzino se observă un lucru ciudat,
sunt cuțite, sunt linguri câte 12, două solnițe, tavă cu 12 zarfuri,
străchicră de duleâță cu lingura ei, a Durdur cu căţiă, — der
nu's

furculiţe.
Iivaii furculiţele în zestrea Stanchii Brâncovânu la 1692 ȘI
nu sunt la 1772 în zestrea, Mariei Pârvu Cantacuzino. Lucrul se

esplică prin faptul următor: nu se mânca cu furculița
la noi până
în secolul nostru. Brâncovânu le-a dat fiă-sel, căci
cumpărase,
probabil, garnitura completă. Pârvu Cantacuzino,
om mal prac-

.

tic, n'a cumpărat de cât ceia ce trebuia: cuțite de tăiat
Și lingurile de sorbit ciorbă, Furculiţe erai la Domni și la
boieri, der
nu le scoteaii de cât de ochii străinilor, cum a făcut
Dâmna, uk
Mavrogheni la prânz, când a invitat pe Lady Craven
la palat.
?
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nul «de Tott spune
Incolo, toți și tote mâneaii cu degetele. Baro
Fanarului, era uă
că la Constantinopole, în lumea cea mare a
degete miăslinele
tânără Fanariotă, care scia să iea numal cu două
, cu atâtă drădin ceaonul, pus în midlocul mesei, cu atâta grațiă
=
Tot așa făceaii și
oălășiă, în cât nu te puteai opri de a nuo admira.
fiăcare fel de bujupăniţele nâstre, mânca cu degetele și, după
de argint,
cate, își spălai degetele în nesce adorabile liehiănașe
căldicică cu mipuse alătură de farfuria fiăcăruia. In cele era apă
te imbitaii cu
"os de iasomiă și alături măhrămi de șters, cari
mirosul lor de sulfină și levănţică.
a BrânN'are fureulițe Maria Cantacuzino, dâr are, ca și Stanc
alămuri, are cuhcovânu, caretă cu șâse telegari cu hamurile cu
ată cu argint și
niă cu G telegari, i cal de ginere cu șcua ferec
de vaci, 20 de boi,
cu rvaftul de argint, 30 de iepe, 2 armăsari, 30
, moșiele Lun200 de stupi, 200 de oi și 30 de suflete de Ţigani
Bucuresci, 38 de pogit, Sehimbaţii, Măgurenii, Grecenii, case în

e6ne de viă la Sărata.

fecă zestrea unei fete de boier.
icele purtaii
S& nu credem Gust că numai Domnele și boerd
neguţători, de Omen!
piuvaecricale și alte scule. De loc; fetele de
scule.
cu dare de mână, de preoţi, de moșneni aveai
s6mă în istoria
de
Din fâia de zestre a unul: popă,— chip
a fetei
căcă
, a zidit uă biserică, — din f6ia de zestre
Bucurescilor
acum 188 ani, se
lui Popa Herea, făcutăla 1 Tanuariii 1711, adică
tele săi: uă perechiă
vede că fâta popii Hereaa primit de la părin
uri; două inele de
de cercei de aur cu mărgăritare și cu robin
uă cunună de argint;
aur; bani de cap în valore de taleri dece;
de mărgean. Acestea ca
șâse șiruri de mărgăritare și dece șiruri
de zestre, uă minti .
giuvaericale. Ca haine, fâta Popi are în f6ia
aua de samur, cu
de canavăţ turungii cu limit de jder, cu zagar
minti roșii tot de
nasturi împodobiţi cu 12 mărgăritare; uă altă
; patru rochii de
canavăţ, blană de sandrac cu nasturi de sîrmă

dimiă;

Şi l-a mal
10 ie, din cană mal multe cusute cu mătăsuri.

de aramă, un toc de
dat Popa Herea fetei sâle un toc de tipsil
linguri de argint,
talere de cositor, două tingiri cu capace, dout
alte trebuinci6se, tote
un covor, uă scârță, și icrăși așternutul și
cuzino, și Popa Herea
cum. se cade, — și firesce, ca și Pârvu Canta

sfârşesce f6ia de zestre

vinte:

De

cu legiuitele

și nici

la noi putin, îtr de la Dummnedeii, mult.

Muncise ca fetă înainte de măritiș,

odată

muncea

că

uitatele

cu-

nevâstă pe
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urmă. Fiă ca Domniţă, ori ca jupăniţă, fâta, brodase, cususe,
alesese de când vârsta, îi permisese. Poetul poporan a vădut-o ca
fâtă, când dice în versurile lui:
Imi c6se și 'mi chindisesce
Cu fir d'aur impletesce,
Cu mătase isprăvesce

Cămă&şuţa nunului,
Sangulia mirelui,

Gulerașul vorniu-săi
Și basmaua

taică-săit.

Și mal târgiii tot poetul poporan a vădut-o soțiă și gospodină
perfectă, îngrijindu-și de casă și fiind în t6tă puterea cuvîntului:
Dâmnă bună curților,
Stăpănă argaţilor,
Chelărâsă

banilor,

Stăpână averilor.

La gile mari, jupân6sa,

„Dâmnă

bună

curților“, când era să

meârgă la biserică sâii la Curte se 'mbrăca în costumul ce am
descris mai sus și pleca cu „Dumnealui“. Poetul popular a vă&-

dlut-o și ni-o arâtă astfel. Are, dice
spate și în piept, și

dânsul,

veșmânt zugrăvit

în

Pâsă-i capul de parale,

Urechiuși
De cerceluși,

Degeţele
,

De

inele,

Er la mânăă cu brățară
Cu pieptul” bătut

de lei

Și mai are,
Mândru brîi de aur
Semănat cu pietricele,
Ca câmpul cu floricele
Ca cerul cu mii de stele.

E

negustorâsa,

-

tot, la glile mari, pârtă, ne spune poetul poporan:
Iiă
Ghiorghioliă, Rochiă de cutniă,
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Papuci roşiori
Și la toc cu flori,
>

Mult sunt jucători!
Şi seie săi portie

Și să-i plescăi6scă.
a

III
n capitolul consacrat Comerciului Bucurescen am vorbit despre

starea neguțătorilor.

|

|

Bogăția unui boier. mare în secolul XVII, bunidră
a lui Preda Brâncoventu, bunicul lui Constantin-Vodă Brâncovânu
și care avu case în Bucuresci acolo unde este astădi hala de pesce
și Crucea, brâncovenâscă, — bogăţia lui Preda Brâncovenu consista
întâi în moșii! şi 'n sfori de moșii, al căror număr nică el nul
scia; avea turme de ol în care intrati în tot 25000—30000 de
capete, ciredi de bor de 5000 de capete, 1000 de bivoli, 4000 de
vîmători, 800 de stupării, unde albinele îi fac câră care trece
peste hotare; are 1000 de Țigani robi. Fiăcare țăran, cap de

familii, îl plătesce la Situl Gheorghe

G dinari și la, Sftu Dumitru

19 dinari. Câştigă și prin Tiganii să, cari sunt meșteri și lucreză,
pe la 6meni aducând câștigul boierului-stăpân. Are mori nenumărate. Lucrâză cu Constantinopole trămițând acolo pe Gmenii sti
să vândă cra, oile şi boii; a zidit și înzestrat uă mulțime de
mănăstiri şi e fârte iubit de Principele Transilvaniei și de ruda,
sa, domnul Țărir-Românesci».
Boierii! sciaii se 'şI îngrijescă veniturile, când timpurile li
permiteaii. In anii de pace al lui Matei Bassarab străluciaii bogăţiele bolerilor ca și ale neguțătorilor de nimeni supărate și 'n

Bucuresciă ca şi pretutindeni.
Când veniră 6nsă iârăși răutățile, „când
„Tărit de aii tăiat

boierii și aii jeluit casele

sai sculat slujitorii
bolerilor și țâra,

și

„când a jăfuitși acest Român, anume Gavrea, casa boierului
„Radul Logofăt feciorul lui Dumitru Vornicul Dudescu și aii luat
„cărţile, și zapisele Radului din mâna, lui Petru Diaconul şi a
„fugit înt'altă țeră- ca un om răii și ficl6n2“, —când omorîră

Seimeni

Și Dorobanţi

atâția boieri, și dărîmară

zapise, învălmășelile, judecăţile

şi certele încep

case

și furară

din noii.

1) Paul din Aleppo în Zravels of Macarius, pag. 360.
2) Arhive: Condica No. 1 a Episcopiei Buzăului, pag. 355, hrisov din 11 Mai

1655.

-
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A fost ânsă în firea Românului
bucurescenă

„inimă largă,

s& aibă, cum spune locuţiunea

dragă!“,

să

nu pună

multe

la inimă,

să nu se lase a fi ingenunchiat de răutăţi,

%

CI

TIN A
Q

ori cât de cumplite ar
|

fi fost ele.

Acâstă nepăsare și

acâstă

inclinare

spre

„petreceri aii mers uneori atât de.departe, în
cât poetul
poporan,

207_„

moralist

adeseori

DI

Ă

a

ver, le-a batjocorit

cunoscuta
„tera more

se-

în

locuţiune:
de

Titari, şi

„baba jâcă cu lăutari“.

D'abia, se sfârșiseră răzvrătirile din timpurile lui Matei
Bassarab, Constantin-Vodă Serban

și Mihnea

III,

d'abia

scă-

pase ţâra de a nu fi schimbată
în

pașialie

turcesc,

şi

Bucu-

rescenil uitară tot, punându-se
i6răși pe petreceri.
De-altmintrelă, se

recun6-

scem că jucaii bieţii boieri și
neguțători după cum le cântaii
și "mprejurările.

Era, buni6ră,

în vremea lui Radu-Vodă Leon
(1664—1669). Cronicarul dice:
„Intru aceste vremuri, Radu» Vodă având un cocon și Duca» Vodă, din Moldova, uă coeână,
Păuna,

„aicea,

nevtsta

lui Preda

în eră cu

Brâncovânu2).

mare

veseliă;

„anume ISatrina, s'aii ajuns în
„Cuvânt și ati logodit pre co„Cconk. La care logodnă ai fost
ati făcut multe

ospeţe

şi jocuri

2) dag. Ist. 1, pag. 951—332,
2) Din

portretele zugravului de la Tieurdeni, dinainte de 1650. Colecţ,. d-lui N. Creţulescu,
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„cari se potriviaii cu uă nuntă domnâscă, iâr nu logodnă. Strîns-aă
nt6tă, boierimea ţărei cu tâte giupănesele, și aii întins corturile
„în d6l despre Mihai-Vodă, în drumul Cotrocenilor. Acolo, făcea
„ospețe în tote dlilele. Adus-aii pehlivani de cel ce jâcă pe funil
„Și de alte lucruri. Adus-ati și un pehlivan Hindiii, Harap, carele
„făcea jocuri minunate și nevădute pe locurile nâstre. Iute om
„era și vîrtos. Lângă altele,de nu le putem lungi, făcea acestea,
„Mal ciudat: punea de rând S8 bivoli, și se repedia iute și sărind
„peste ei, se da în văzduh peste cap, şi cădea în picidre de cela,
„parte; un cal domnesc, gras, mare, își lega chica de c6dăr,
„ȘIl bătea comișelul cât putea, și nu putea săl mișce din loc;
„alta: un copac mare din pădure adusese neted și înfipt; s'a suit
„De dânsul ca uă maimuţă; deci, după multe jocuri ce ati făcut
„în v6riu-i, s'a slobodit de acolo cu capul în jos, și aii dat în pi„ci6re; alta: un tulpan de mulţi coți îl ţinea Gmenil în mâini
„Câţi era, și se răpeţia iute, și mergea călcând pe tulpan și
„nu se afunda; alta: se prindea mulți 6meni câte dor de mâini,
„Și făcea chip ca de uă butiă cu mâinile şi mai lung, și se ră„pedea iute, și intra cu capul prin gura aceea, și nu "1 simţea
„Omenii, și de cea parte cădea 'n picidre. Ca acestea, făcea, inulte
„care nu le ţinem minte. In scurt, mare veseliă s'a făcut la acestă
„logodnă a coconului Radului-Vodă aicea la nok; în Moldova
|
„nuscim ce va fi făcut Duca-Vodăt.
Bucurescenil, cu mic, cu mare, se uitară la Hindiul Harap
de la logodna beizadelei lui Radu-Vodă Leon cu același plăcere
și cu același nesfârșită mirare, cu care se uitaseră la uă Indiană
comedianță, care, la a doua căsătorii a lui Constantin-Vodă Şerban
cu uă Circasiană), tot astfel făcuse minuni, mergând pe frânghiă
cu capul în jos, și învârtindu-se, tot cu capul în jos, pe uă tobă
rotativă, în mijlocul săbielor2).
Soitarii, pehlivanii, măscăricii și comedianţii la Curtea Domnâscă esistaii âncă din secolul XVI. Petru-Vodă Cercel văduse
pe bufonii regalila Curtea lui Enric III de Valois și avea, și el,
cum vor avea și următorii lui, caraghioşi cari să-i facă să rîdă.
„Manea Nebunul“, „Prinţipul Zamfir“ și alți caraghioși, de cană
vorbesc Scrisorile lui Ion Ghica, pentru finea secolului XVIII și
1) Prima Dâmnă a lui Constantin-Vodă Șerban,
laşa, ziditorea mănăstirei Jitianul de lângă Craiova.
2) Travels of Macarius, etc., pag. 382.
56730.— Btoria Bucurescilor,

fostul serdar

de la Dobreni, fusese Bă-

37

050

începutul

secolului XIX,

nu

sunt

de

cât descendenții

al măscăricilor și curaghidşilor din secolele XVI

degeneraţi

și XVII.

Tot acum, în secolul XVII, și-anume în anul 1667, dăm de
prima cafenea bucurescână. Ac6stă cahvenea o stăpânesce Hamie, fost
seimen al Palatului împărătesc dir Constantinopole. Cafencua se
află situată pe locurile mănăstire Cotrocenilor, lângă biserica

D6mnei și lângă viitorul han al lui ŞerbanVodă».
|
In timpul Brâncovânului, boierii petrec
împărătesce în anii de linisce ar domniey
lui celei fericite. Sunt nunţi peste nunţi cu.
peireceri mari, prin curţi, sub: corturi
și umbrare. Domnul vine la unele; la

tâte ânsă trămite daruri: Bengescil, Crețulescii, Racoviţeseii, Duca, Cantacuzinii, Fărcășanii, Herăscii, Filipescii pri-

mesc la nuntele lor daruri de la. Domniă: postavură, atlasuri, bucăţi întregi
de bellacâsă, zovonuri, hataiă: cu floră
de fir pentru desgovit, făclii poleite, bani

pentru ișlicul ginerelui, covâre și alte
„lucruri de cari Domnul bun și prevădător gospodar, își făcea mari
siuni la 'nceputul fiăcărul an2.

provi-

Inrudirea mal de aprâpe s6i

mar

de departe cu Domnul făcea
ca boierii nimic să nu hotărâscă,
Boierdică

română

din secolul

chiar și 'n viţa lor casnică,
fără ca să vestâscă, pe Domn,
s&'1 întrebe, să-l câră voiă. Când

XVIII3).

se 'ntâmpla

plecaii peste hotare, și lucrul
atât de rar, fiă în Transilvania, fiă în Turcia, fiă chiar

în Moldova,

ei cereaii

Jupânesele

duceaii

totduna încuviințarea Domnului 4),
viâță casnică

în adevăratul

vântului. Și de ele, ca, și de matr6nele
vos dilezit, lanam fecit, vivtulem

coluit.

Sunt

înţeles al cu-

romane, se putea dice: puerare

jupâniţele

cari

aii

1) Arhive: M-tirea Cotrocenilor, pach. 25, act. 18 şi pach. 30, act. 1.
2) Rev. Ist. a Arh. Rom. Semiie Brâncovenesci, pag. 39
— pag. 692, passim.
3) Colecţ. Academiei Române, din publicaţiunea lui Grassot-Sauveur din secolul trecut.
4) Kogălnicsnu: Cronicele României, II, pag. 286, Neculce.
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or
eșit în vi€ţa publică. Elena Matei Bassarabă, din n6mul boieril
Niistureli din Herisc! este una, din cele cazi aii luat parte la viâța

de la dânsa, datate

politică a Țărer-Românesci. Avem

din Bucu-

lvarescă, două scrisori către George Răcoezi, principele Transi
nici, serise românesce, pâte chiar de mâna el 1. In actele Mănăspe
tirei Brâncoveni2, găsim, într'un act din 1654, Octobre 28,
fâta lut Nicolae Pătrașcu-Vodă, nepota Iul
Mihai Vitâzul și soția lui Evstratie Postelnicul, iscălită cu litere latine: îcă îlinka fata
le Pâtraşi:u- Vodă.

Am vosbit; întraltă parte3) de puternica
și mirâța figură a Marei Postelnicese
Elena Cantacuzino, născută Radu-Vodă
Şerban. La 1615, Februariii în 26, apare
în documente Clucer6sa, Marica, nevâsta

lut Ivaşco Clucerul Bălânu; ea ţine co-

respondență cu ginere-săii, Şerban Slugerul Ştirbei, și se citesce printre rânduri

câtă

durere

simte

este exilat la Moldova”.

că

bărbatu-săii

Fiică-sa, Stanca

Ştirbei, are f6iă de zestre bogată ca și
cele ce dim malla vale. Marica Bălânea
nu scrie cu mâna ei, și dice la sfârșit:
mi-am pus înclul casă se crâlă; subsâmnă,
cum este obiceiul, pentru dânsa Grigore
za
Bălenul și Teodosie Milropoltul.

Sunt, dintre jupâniţe, unele

atât de frumâse, în cât li se
Boer român. din secolul XVIIIs).
duce numele peste nouă mită
ă
și nouă țări. Cassandra, fâta lui
ir, era de
Şerban Cantacuzino, miiritată după Dumitru-Vodă Cantem
cetind
ui frumuseță uimitore, plină de cumințeniă și de învățătură,

mult și

îngrijindu-și

1) Hasdoaii:

Columna

alta din 23 Ianuariii 1033.

minunat de casă și de

lut Traian,

1873,

2) Arhive: pach. 18, act. 18.
3) Vedi cap. Podul Mogoş6ie).
4) Arhive: Condica Mitropoliei, Judeţul

ş) Colecţia Academiei Române.

pag.

170—i7l.

Teleorman,

Uă

crescorea

serisre

|
pas. 118 şi pag.

copiilor.

este din 8 Ianuariii,

131.

A

092

Cassandra Cantemir
îngrijire,

a murit în Rusia,

și este îngropată

la

de dor de ţâră și de rea

Moseva,

într'uă

biserică

orecâscă,

Al treilea băiât al Cassandrer, Șerban Cantemir,
a vorbit întrun
Yând grecesce la Pasci, la Petersburg, înaintea
lui Petru-cel-Mare,
atât de frumos,

în cât “Țarul i-a făcut bogate daruri»). Cel-l'
alt
băiât al Cassandrei, Antioh Cantemir,
va, fi

ambasadorul 'Țarinei” Elisabeta la Londra
la Paris, va av6 un

renume

europân

Și

ca di-

plomat și ca învățat și va, Îi, în Rusia,
considerat ca un Boileau al literaturer rusesci și ca, creatorul satirei muscălesei.
Jupânesele

cari

nu 'eraii

icâne de

Irumuseţe năzuiati din răsputeri a, ajuta
natura și a lua ochil privitorilor cu
uă
mulțime de meșteșuguri feminine.
Din
secolul XVI, apele, — „conservatore ale

pielei“ — fardutile, vermilisnele

cute la Bucuresci

sunt Cunos-

ca și la Constantinopole.

Veneţia face frumos comerciii
cu aceste aydes
de la nature, cum numesce d,
de Germieny
dresurile, intruă Scris6re către
Caterina de
Medic

i, căreia, în cere pentru Sulta
na-Valid6
farduni francese may reputate
de cât cele ve-

nețiane;
citore2).

cestea

din

Se

mă

siliseră

lac

pielea prâ

Mitropoliţii

vremuri să le convingă
da pe obraz cu dresuui,

lu-

de pe

a nu mal
Le-a, fost

„și lor, şi femeielor cu neputinţă de
Fâtă

de boor,

în costum

estragem

de sărbătorea).

următârele:

a se

Antim

învoi!

In

manuscriptele

lui

Mitropolitul găsim unul in-

titulat I/ântairea Pecătoşilor,

din care

„Pentru patru păcate ce fac, mui
erile se

muncesc may mult,
„adică ântâiă, pentru că se 'mp
odobese ŞI ȘI înfrumuseţâză, tru
pul
„lor cu văpseli, ca să arete
mai frumâse de cât livâsea,
podbă,
1) Carra: IZist. de la Mold. et
de la Valac

hie, ediţia de Ia laşi, 1777, pag.
Nouchâte], 1781, pag. 71.
77 şi ediţia de la
,
2) Hurmuzake: Documente,
NI » Pag. 164—165. Scrisâre
din 18 Iuliti 1583.
3) Sfârşitul secol. XVIII şi
*n ceputul al lui nostru.— Cole
eţiunea d-lui Gr, N, Manu.
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le și descântecele
„care le-aii dat Ziditorul. A doua, pentru vraje
cuțite, și sorți st "ȘI
„ce caută: stinge cărbuni, pune lacăte, şi
uturile lunelor pre
„vâdă norocul lor, nu împrumutâză la "ncep
glasurile cocoşilor
„nimeny, nici foe nu daii câte-va dile; cred în
și acasă, și la bi„Și altele asemenea vrăji fac. A treia, clevetesc.
„serică2). A patra, nu se ispovedese bine“ 3).
în tote desmierVoia să fiă frumâse jupâniţele şi se alintaii
şi cum presimțăait că
diările fericirer cu uă nesăturată licomiă, ca
al nenorocirilor, care
va veni de-odată vântul negru și. mistuitor
iubite, şi bogăţiă,
să ardă şi să pârjolescă, și frumuseți, şi fiinţe
și tot.
_

Fetele

după mârtea
lui Radu-V odă Şerban vor suteri la Viena,

dintre Cantacuzinesci
tatălui lor, sărăcia cea ma! luciă. In luptele
ino se va sbate în
și Ghiculesci, Elena Postelnicâsa Cantacuz
Marica, Domna lui
chinurile Iadului, și ca mumă, și ca femeiă..
rii şi soțul murind
Constantin-Vodă Brâncovânu, își va vede fecio
antin Cantacuzino,
până la unul. Bătrâna Stolnicâsă a lu Const
i că i s'a tăiat soţul,
muma lui Ştefan-Vodă, va audi la Bucuresc
e, cum se dicea pe
fiul şi cumnatul la Constantinopole şi va ajung
av6 ce st mănânce.
atunci, la atât de Logată lipsă, în cât nu va
cerea de la un Grec,
„Eram față, dice del Chiaro, când 'băţrâna,
se "ȘI facă pâine să
„care ţinea satele ei în arendă, niţică făină
ea, mumă de Domn!
„mănânce ca să nu mâră de f6med*...
din nurorile &%, neŞi pe când bătrâna, cădea de f6me, una,

vâsta lui Radu Cantacuzino, fratele lui

Ştefan-Vodă, se lupta la

voia, săi omore copilul,
Miiniistirea Mihai-Vodă cu un Grec, care
5... Si tot acum, nebună
dâcă nu-i da,la minut cinci pungi de bani
inopole, după ce cerșise
de durere și de grâză, fugea din Constant
ă a b&trânei Stolnicese,
pe uliţe pâine pentru copil, uă altă nuror
nevâsta lui Ştefan-Vodă,;
Păuna Dâmna, din n6mul Gwecenilor,
fugea

pentru

a trăi nenorocită întâi

în Sicilia, pe urmă

la Nea-

la, Ferrara, la Veneţia, la
u
poli, la Roma, la Florenţa, la Bologna,
intre în țcră, din causa lui
Viena, la, Sibir, de unde nu putu st
1) Veţi cap. Bolele şi Doftori.
şi astădi la
că, ca dis ăla 71% — ora şi-atunei ca
2) Locuţiunea: pce-aă dis tu, Cam dis
escene.
basa tuiuror conversaţiunilor bucur
Erbicânu: Descrierea
1881—1888, pag. 1025. Studiul d-lui C.
ă,
Român
oxă
3) Biserica ortod
ul.
mss-lor Mitropolitului Antim Teircn
hia.
4) Le moderne ricoluzioni della Vallac
—252,
251
pag.
II,
a,
Cronic
:
ş) Şincai

691

Nicolae-Vodă Mavrocordat, și 'n fine, la Petersburg,
rocita Domnă muri”).

unde
|

neno-

Secolul XVII și primil an! ai secolului XVIII sunt, bogaţi
în asemenea priveliști tragice din istoria Țărel şi din istoria Bucurescilor. La fiă-ce pas se ridică din îngălbenitele documente și
din sdrențuitele condici ale Arhivelor, un gemă înăbușit
adânc, — lungo, lontano, piangevole, stanco, — ar dice Cardueci.

dâr

III
egustoril mari și mică, poporul de jos, „obrazele scăpătate“, cum se va dice în secolul XVIII, munceaii

de

diminâță

până

sâra.

Cei

mici

locuiaii

în mare

parte în bordeie sii căsuțe mici de lemn; cei mal răsăriţi, sâii
„mai eșiți de-asupra necazului“ aveaii case n paiante; numa! vro
câți-va Daş-neguţători, „&hiaburi“ de tot, locuiaii în case bolovănite

ca și boieril2).
|
Munea ll-era, vița. La sărbători 6nsă petreceaii de 'șI scoteaii
necazul întregii săptămâni. Intu'a doua jumătate a secolului XVIII,
îndată, ce se îmbrăcaii grădinele și pădurile, Bucurescenik plecaii

Dumineca cu demâncare să petrâcă în următârele grădini: Cârciuma din pădure3, Fântâna Beizadelelor+) din pădurea Cotrocenilor, pe
Ddul Văcărescilor, în câmpia Filavetului5), dincolo de Mitropoliă,
la Jerăstrăi6) lângă frumosul kiosk, făcut de Alexandru-Vodă,
Ipsilante, în păduricea cea poctică de la Sfiul Elefterie 7, Grădina lui
Scufă, Grădina Brâncovenului, Grădina cea băltâsăi a Cismigiului, Orângul
lui Hagi Ilie de la Moşi, la livedea Deşliului, la Grădina lui Giafer,
la a
1)
fan-Vodă.
2)
3)
4)

Şincai:

Cronica, anul

1717. —Gf,

Laurian:

Istoria Românilor,

Vedi şi cap. Comerciul bucurescâu,
Pe unde este astădi Strada Berzei.
Găsită prin pădure, ca izvor, de beizadelele

5) Acilea lăutarii cântată:

IN

III,

lui Alexandru-Vodă

domnia

Moruzzi.

Frundă verde de cicâre
La Filaret, la isvâre,

Mult e umbră şi răcâre,
Și apă răcoritâre,

6) Ved

cap. Curțile Domnesc.

7) Sulzor:

Geschichte des

trausalpinischen

Daciens,

citat la cap.

Curțile

Domnescy.

lui

Ste-
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de a fi cimitir,
lut Barbă-Lată şi la Grădina Belului unde, înainte
escenii aii jucat
când era âncă proprietară acolo Mitropolia, Bucur
gălățenea, hârani de-arândul sârba, chindia, bătuta, căzioesca,
ieresca, zoralia,
lăuânca, ca, la, ușa cortului, rața, arnăuțânea, corăb
ca la Brâza etc., etc.)
din calendarul
Serbătorile cu potrivite petreceri nu lipsiati
cu tăiatul porcilor,
Bucurescânului. De la Ignat din Decembre,
Oetobre, la serbarea
de-alungul a patru stagiuni ale anului, până "n
cu facerea renumitei
Zalhanalelor, cu tăiatul vitelor celor grase și
rescânul petrecea cu
pastrame pe drumul Pantelimonului, — Bucu
cu Vasilca, cu VicleMoş-Ajunul, cu Moș-C ăciunul, cu Brezaia,
ul-secului cu sepimul, Steua, Sorcova, Geamala, Câșlegile, lăsat
cu încuratul cailor la,
temâna-nebunilor, cu darea în tâvbacă şi
Pascele cu dulapurile?),
Sân-T6der pe câmpia Teilor. Veniaii apol
Virgilii: Oscila ex alta
pe cari Boscovicl le găsesce în versul lui
Călușarii, Drăgaica, Paparudele,
suspendunt mollia pinu3; în ur. mă
cazoina (2), curelele 4), —
Sftul Ilie, jocurile de noroc ţii, năpârstâcele,
i în risete, în glume,
sute de prilejuri pentru a petrece și a hohot
în jocuri de păcălel.
de-a ineluș-învîrteguș,
1. . "Copiii se jucaii de-a feţele, de-a zidul,
sele, de-a casa, de-a
de-a puia-gaia, de-a baba 6uba, de-a vaţi-ascun
trânta, de-a armașul,
aţa, de-a focul5, de-a lupta voinicâscă, de-a

|

ete., ete.

Nu erai Bucurescil
Jucaii boieril, jucaii neguțători!, jucaii toţi.
ori de Tătar nu se pomeoraşul bucuriei, când picior de Ture
pia în ț6ră? Poetul poporan qlice:
La tulpini de meri,

Danţuri de boieri

-Da.

Jos la rădăcină,
La

dalbă

tulpină,

ni.
1) D. Ollănescu: Teatrul la Româ
şi cap. Curțile
tâle cole-lalto. Vedi pentru dalapuwi
2) Cel do la Radu-Vodă întrecoa pe
|
.
,
a
molli
Domnesc.
la
Oscil
şi
389
106. Vorsul esto din Georgicon 1. II,
3) Voyages (Lausanne, 1762), pag.
dâr
lia),
(moli
tor
mişcă
dulap
causa calificativului mollia cu
se pâte esplica, mai cu sâmă din
aducă noroc ogrădei s6ă
hus, atârnate de pomi, şi ca s5
Bacc
lui
ale
măsei
şi cu un fel de
Grammatici certat!
câmpului, şi ca să sperie păsările.
ilor, II, pag. 430.
Român
4) V. A. Urechiă: Istor.
nt de la podurile de
cu ajutorul putregaiului fosforesco
juca
se
focul
de-a
ș) Jocul

lemn ale Bucurescilor.

ai

,

-
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Mese

de boieri,

Danţuri de curteni
Și de negustori1)

ȘI ?n timpul acesta,
secolului XIX pe:

lăutarii

Frunză

verde

se

topiaii

oltând

la

'mceputul

de orez,

Vedi cu ochii şi nu'mi credi;
si

:
Când

t6că la Radu-Vodă

Şedeam

cu puica de vorbă;

si
Nu mă pedepsi, stăpână,
Și 'mi spune că mă iubesc;

S6u, pe modul

ironic,

vesel

Aoleo,

și săltăreţ,;:

ce bătăi6să!

.

Nici cu asta nu ţii casă 2).

“Eaă

iubiri cari ai rămas

celebre

și pe

cari lăutarii

le-ati
nemurit, bunidră, la 1141, iubirea lui
Vasilache Saegiul pentru
Marica. Brezoianca, născută Filipescu
3), iubirea Dâmnel lui Alexand
ru-Moruzzi pentru Ienăchiţă Văcărescu,
care n'o iubia Și cărora
lăutarii le făcuseră următorul cântec:
.
;

Ienăchiţă Văcărescu
Şâde 'n pârtă la Dudescu a),
Cu ciubuc de diamant,

Capot roșu îmbrăcat,
Cu

anteriti de atlaz,

M6re Dâmna de necaz;
Cu hanger de IKorassan,
D6mna, trece în rădvan,
In rădvanul aurit,
Cu tot coşul poleit,
Ocolit de

ciohodari,

Tras de patru armăsari ;
1)
2)
3)
4)

Teodorescu G, Dem., pag. 79—8
0.
Buciumul lui Bolliac, 1864,
No. 21. .
Arhive: Condica No. XIII
a Mitropoliei, pag. 217— 218.
A urmat divorţ.
Adică în foişorul de privgl
ă care se afla de-asupra monument
alei porţi de la casele
Dudescului din Sfţii Apostoli (Veqi

Ion Ghica: Convorbiră Economice II,
Casa Dudesculul).
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Trece des şi "1 mai privesco,
Că cu foc îl mai iubesce.
Ienăchiţă stih îi face

Că Domniţii mult îi place,
Stih cu libov1) înfocat,
ȘI-o desmiârdă ?n lăudat.
Boier astfel ca un brad

Nu se află 'n Țarigrad.

El cu Dâmna s'ar lovi,
Dâcă Vodă ar muri.

despre iubirea
La *nceputul secolului nostru se povestesce
ănâscă, uă Juliettă,
ă la Romeo a unul Bălicenu pentru uă Bărc
ii nâptea pe lună:
ideal de frumâsă. Pentru aceștia, lăutarii cânta
Luniţă luminătre,
Şi stele strălucitore,
Luminaţi mai cu tăriă
Scumpa mea călătoriă,
Să văd drumul de-a mă duce
La iubita mea cea dulce,
Care, tristă şi doştâptă,

Cu foc mare mă aşteptă.

oftaturi, nesce ah!
Şi urma, după cântec s6ă în cântec, nesce
încât păreaii că plâng
și nosce oh? atât de adânci și atât de lungi,
până și urșil și biîrnile podurilor.
, qlicea înamoratul
— Plângă, ţigane, plângi să plângă și cărămida

iat şi stâncile
din băterile inima, şi Ţiganul ofta de s'ar îi înmu
adâncuri

tresăria, din

d&r-mi-te inima iubitei, care

când

lăutarul

|

începea cun iresistibil:

Frunză verde de piper,
Câte stele sunt pe cer

Până 'n diuă tâte pier;

Numa

luna şi cuă stea

Scie de patima mea.

erai renumite
lubiaii, oftai, dâr și mâncaii. Mesele boierilor

din numărul căca și ale Domnilor, pentru mulţimea bucatelor,
degetele, der mânrora nu lipsea mult gustatul pilaf. Mâncaii cu
N

1) Ziboo, adică ubire, mai

po urmă

amor, pronunţat

în mahalalele bucurescene până

do ună-di hanmur și hamor.
56730. — Istoria Bucurescilor.

88

mai

098

caii curat, atât cât era cu putință a se mânca

Beaii însă toţi, dintr'un singur pahar,

curat

cu degetele.

care făcea, rotocolul mesey,

şi era mare cinste pentru musafiri, când stăpânul casei, după ce
mânca fructe cu semințe, binevoia” să 'ţI trămită ţie, musafirului,

seminţele pe cari pâte le plimbase prin gura sa2).
Țiganii eraii bucătari, și de câte orl acești „gașperi“ artişti ai
tigeiei, nu aii întrecut la pregătirea şi potrivirea sosurilor, și iahmielor, şi rântașelor, pe bucătarii francesi pe cari unii Domni
fanarioți îl aveaii ca baș-bucătari al Curţei lor. Putea, bunidră,
Louis-Etienne Maynard, Francesul bu-

cătar al lui Alexandru-Vodă Ipsilante3),
se pregătescă

fragil

d la frangaise,

atât

de delicioși în cât Mitropolitul și Bpiscopil de pe vremuri, uitând cumpătarea
cerută de can6nele monacale ale Sftului
Vasilie, să se îndâpe cu fragil â la francaise până la uă primejdi6să -indigestiune ; putea, Louis-Etienne Maynard să
servâscă la mesa domnâscă cine scie
câte sosuri verţi, galbene, fistichii,—

când făcea
de

Ienăchiţă Văcărescu4)
tote

combenaţiele

Franţuzului,

clapon

Dincă

iganul

uă mâncare

cu coconari, —și

de

clapon,

mă rog, îngrăşat cu migdale de Țarigrad! — lăsaii boierii t6te sosurile și
și

mâncaii

din

până când îi ridicati pe braţe de la mâsă..

mâncarea

lul Dincă,

Mezelicurile, — ceea ce se mai vede rar pe la noi, şi e încă
de regulă în Rusia sub numele de zakuska,
— mezelicurile, S, 10, 12
feluri, se mâncaii la 'nceputul mesei pentru deschiderea politei,
și-apol începeaii bucatele cari, spun unii călători, s'ar fi credut

că nu se mal sfârșiaii.
Aduceaii din Constantinopole și din Grecia lucruri minunate.
Se mâncaii în Bucurescr stridir pâte mar multe în secolul XVIII,
de cât acum

5—6

ani, în timpul nostru. Veniaii stridit de la Con-

1) In secolul XVIII şi la 'nceputul secolului XIX se dicea: catadicsia în loc
de bineroia.

2) Contele

de Lagarde

3) Hurmuzake:

şi Rocordon

în Călătorieli lor vorbesc

Fanarioţilor, Alexanăru Ipsilante şi fil săi.
4) După

de aceste

Documente, Supl. I, vol. II, pag. 7. Vedi şi al met

Revista Română,

an.

obiceiuri.

studii: Din

”

1362, studiul lui Odobescu:

Istoria

Poeţii

Vicăresci.
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tes,
stanța; tuturor 6nsă şi mal ales, subțirelui mâncăcios Dapon
le plăceaii stridiele de Constantinopole D,
de la
Dapontes cântă pe modul lirice mâncările și băuturile
mea şi voiil
Bucuresci. El începe prin a dice: „deschide-voiă gura
g și de
Dantzi
povesti lucruri gustâse“ şi-apol preslăvesce: vutcele de
a, caşVlaho-Bogdania, merele de Moldova, vişinele de Valahi
icrele negre
cavalurile de Valahia, cegele și morunul de Dunăre,
posmagil (pez„de Odriii (Adrianopole), mierea de Vlaho-Bogdania,
ă de Moldova, 2),
meţir) de Brașov, caimacurile de Valahia, eâra galben
Cega, mrâna
Se mânca pescele ?n post; în dulce, fârte rar.
, a de Snagov, imortalisată de
— plătic
_— delicisă cea, de Argeși
plevușca, scuipiciul
neuitaţul Odobescu, somnul, morunul, crapul,
tă, uscat. Unii Buse gătiaii în tote modurile: rece, cald, marina
a, spune poetul
curesceni, „obrazele scăpătate“, ca pesce mânec
caracudă, și pesce
poporan, numai știuca, şi pestruga, și galbena
Măl mărunțel.

De altmintrelă, și prostimea,

mâncaii

mat "nainte de Fanarioţi,
tul poporan qlice:

și negustorimea,

și boierimea,

carnea de 6iă. Poe-

cu plăcere
|

carnea de 6iă,

Ji bună

Mămăliga

din pârnaiă

Şi picior de 6iă laiă.

Şi mar la vale:
Voi să-i daţi pentru mâncare
Uă miedră de frigare,
Pastramă de jerpelâlă,

Şi urdă de igurţâlă,;

Us butlagă de rachii,
cinci oca de vin,

Și vro

Ca să-i fiă de gustare
Pân'

Inainte
muncitor:

de prând,
”

o veni prândul mare3)

adese-ori, Românul,
A but

boier,

neguţător

sei

vin hermezii,

Ori ravac sâii baş-rachiil.

Catalogul lui Dapontos, pas. 218.
1) Const. Erbicânu: Oronicaril Greci.
de C. Erbicenu.
pag. 361. Estras din Kî,nos Xugtrâv,
2) Biserica Ortodoxă Română, XVL
populare.
3) Teodorescu G,. Dem. : Poesit

aa
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Și după ce mâncaii şi beaii bine, boierii cel tineri se puneati
pe petreceri, cu uă rafinare întradevăr orientală, cu t6te desfătările

simţurilor, în braţele frumuseţelor, pe cazi Ţâra

și Constantino-

polea le trămeteaii la Bucuresci, unde bătrâne deștepte și îndatoritâre, ca lkera Anastasia, ca Pitulicea Țiganca, roba Văcărescilor,
ca Rădovanca, de care vorbesce Ion
Ghica, sciaii st le găsescă locul și
cuvenitele potriveli.
Intradevăr, 6tă ce dice pudicul,
şi castul, și feciorelnicul Dapontes:

„E trumâsă Vlaho-Bogdania... Cine
„6nst se duce, frate, la Vlaho-Bog„dania, şi nu'și intină trupul săi, și
„ÎȘI conservă fecioria, este mai fe„ricit de cât un închinător la mor„mântul Domnului, este cu adevărat

„fericit. Afrodita și-a avut mai ântâiti
„Domnia numaă în Cipru, după istoriă;

„acum are pretutindeni tronuri şi îm„părății, dâr, cu deosebire, cum soco„tesc eii, în Vlaho-Bogdania, din causa
„frumuseţei și indecenţei femeielor ce
„sunt în Vlaho-Bogdania2*.
Acestea le seria Dapontes la 1736.
La 1716 era și mail frumos, și Dapontes ar fi fugit pârlit în tebaidele
Egiptului, ca să scape de ispitirile neîntrecutelor frumuseți ce se
ailaii la Bucuresci. Printre aceste
lrumuseţi înaintea - cărora Fran-

|

cesii, Polonii, Nemţii r&maseră
adevărat cu gura căscată, acela

Botor din secolul trecuta).

care făcu furat ȘI înfierbîntă
peste marginele fire tot tineretul boieresc din.vremea, lui Ipsilante, fu acea minune de frumusețe femeiescă și de deșteptăciune
infernală,

pe care noi

o cunâscem

astădi sub

numele

de Sofia de

1) Convorbiri Economice, LI, pag. 514.
2) Biserica Ortodoxă Română, XIV, pag. 90—91, din studiole d-lui C. lrbicânu
manuscriptelor grecesci, atât de interesante pentru desăvârşirea istorici nâsire.

3) Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.

asupra
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Titi,

din

scrisorile

generalului

Conte de Langeron”),

dintw'acelca

Brune,
ale contelui d'Hauterive2) și dintwacelea ale mareșalului
ambasadorul lui Bonaparte pe lângă Porta Otomană).
ConFetă de precupâţă grâcă din satul Mudanta de lingă
,
stantinopole, Sofia care, mal târgiii, va voi să fiă Regină a Iliriei%
avu drept ântâiii amant și protector
pe un simplu ienicer. D. de Bonskamp,
ministrul Poloniei, o cumpără de la
mamă-sa şi de la Ienicer, și o ţinu în
palatul Poloniei la Pera, până când fu
rechiămat la Varşovia. Credândcă se
va reîntâree, diplomatul polon o lăsă
la Constantinopole și în urmă, pri-săl asigurarea
mind de la superiori!
că va fi numit întralt post, d. de
Bonskamp serise unui om al săi din
Constantinopole să vină cu Sofia, prin
Bucuresci şi Iași, la Varşovia.
Era în 1776 când veni la Bucuresel. Sofia era atunci de 16 ani, și
era frumâsă astfel, încât GeneralulConte de Langeron nu se sfiesce a
dice cn t6tă Europa altă frumuseţe
|
mai desăvârșită nu esista.
Sofia, întrecuse tot ce Constantinopolea și Bucurescii produseseră
mai fărmecător până atunci. la,
mal mult de,cât tote simpatriotelesâle, da dreptate cântecului care
.
se cânta în secolul XVIII prin

res nos
Pora, și prin Fanar și care dicea: Feeiorde Cute de ince
Tis Pperiiozs sd git
Thoabd eivat Say rd psht,
Mă

ris

Poyzizs

“[hoHbTrspo)

„Magie pr Apii pregiib |
Mă Eat mb pi "phozb 5)
1)
2)
3)
4)
5)

Iurmuzake: Documente, Supl. I, vol. 1, Memoriul luă
Arnaud de Montor: Jfst, de la vie et des trav. polit. du
Iurmuzake: Documente, Supl. I, pag. 124.
Seris6rea lui Brune către Champagny, loc. cit. la nota
Sărutul Francei e dulce ca şi mierea, der al Grecci

(Romeia), dâr are sărutul dulce.

Langeron.
Comte dilauterive (Paris, 1839).
precedentă.
e mai dulce: e mică,

mică,

mică
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Când Sofia ajunse în

Bucuresci,

însoțită

de

omul

de'nere-

dereal d-lur de Bonskamp, care grea însărcinare primise, tinerik
boieri al capitalei, feciorii de Curte, cum se dicea pe atunci, făcură
tot ce le stete prin putință, — şi le sta multe în putere pre vremurile

acelea, — pentru a cunâsce pe 'ncântătrea Grâcă. Darnică și harnică într'ale iubirei, Sofia, spre cumplita disperare a paznicului
stii, se puse pe petreceri cu tinerii feciori de Curte veseli, deştepți, frumoși și'mbrăcaţi în pitorescele haine cu colori deschise,
după cum ni-l arâtă portretele timpului și colecţiunea de costume
coloriate, publicate

tot în secolul trecut la Paris

„rechal și Grassot-Sauveur,
După

câtă-va ședere

de Sylvain

Ma-

fost consul al Franciei în Ungaria”).

în Bucuresci,

Sofia se

hotări

să

plece

din capitala Munteniei și se vede că nu numai cu omul d-lui de
Bonslkamp călători până la Iași, ci cu alaiii mare, de vreme ce
paznicul disperat scrise din Bucuresci stăpânului săă, înșirându-x
pe de rost nenumăratele isprăvi galante, ce pre frumâsa Grâcă

făcuse la Bucuresci și pretutindeni. Ajungând

lă

Iași,

omul

de

încredere primi ordin de la diplomatul păcălit să lase în capitala:
Moldovei pe lasciva odaliscă și st plece singur. Atâta răi! Sofia,

fără mâhnire,

stete la Iași multă vreme și-apol, pentru

Constanţinopolea

ca să mârgă

în Polonia,

că părăsise

se duse și 'ntwacolo ca

să-aprindă inimele și să zăpăcescă minţile.
Dâcă, ar fi s'o mal urmăm în vi6ța-i

galantă

și m

urmă

diplomatică, am găsi pe Sofia trăind ântâiii cu fiul guvernatorului .
din Kaminiek-Podolsky, d. de Witt, pe:carel părăsesce pentru

câtă-va vreme

din plăcerile

ca să se reîntorcă la Bucuresci și ca să mal guste
capitalei lui

Ipsilante. D.

de Witt

vine

după

regăsesce,
— în braţele cul, istoria nu spune, — se cunună
duce

la Varșovia.

De

aci, cu voia

bărbatului

ea, o

ȘI 0 con-

săi, principesa

de

Nassau o iea, cu dânsa la Paris, unde Sofia încântă cu frumuseţea
și spiritul săă pe seniorii curţei lui Ludovic XVI (1781). Mal
târgiă,

o regăsim

secretarul

lui

Francesul

îl dă

la Iași,

în

relațiuni

Alexandru-lpsilante:
cărți

de citit,

în

cu

Contele. d'Hauterive,

domnia,

însoţindu-le

Moldovei

totdâuna

cu

(1787).
câte un

madrigal mal mult si mal puţin reușit. Etă unul, trimis odată,
cu opera les Jardius a lui Delille, Sofiei, f6ta precupeţei din Mudagna,

de către Contele d'Hauterive, viitor membru

de Inscripţiuni și Frumâse-Litere

din Paris:

al Academiei

|

„<a
+

1) Costumes de tous les pays, avec nolices et portraits (Paris, 1788,
4 vol.)
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Lasse de voir partout ailleurs
Les vers, les voeux et les admirateurs
Accourir ă votre passage;

Lasse d'âtre Venus,

H6b6 en d'autres licux,

Peut-âtre vous plaîrait-il micux
D'âtre Flore en ces lieux sauvages?

Il cesserait bientât d'âtre tel ă mes yeuxn).

Mal târdiii, am vedâ-o amanta lui Potemkin, domnind la Iași
ca uă suverană, în urmă amestecată în intrigele emigraţilor de la
Curțile Londrer, Petersburgului și Constantinopolei, căutând, împreună cu Contele Gaspari de Luce-Belelval, secretarul lui Constan“tin-Vodă Ipsilante, fiul lui Alexandru, să se facă, spuneuă obscură depeşă a Generalului Brune, hegină a lirici. In fine, am
mal urmări-o într'a doua a sa căsătoriă cu contele Felix Potocki,
de care va divorța îndată, speriându-l cu viţa sa, coruptă și incestuosă. Sofia m6re în 1821, după ce strălucise în Constantinopole,
Bucuresci, Iași şi chiar în Paris, și după ce, dice Contele de
Langeron, în timp de 40 de ani, minunase, spăimântase și scandalisase Europa cu frumuseţea, cu viţiele și cu crimele sâle2).
Sofia de Witt era una; câte însă nu mal eraii de când se
svonise în tot Orientul, că orașe mal frumâse și ma! bogate de
cât Bucurescil și lași! nu sunt pelume. Eraii cu sutele. Mitropoliţii Filaret II, Cosma; Dosithie Filitis protesteză la Domn. Fana-

"rioţii seiii bine că n'aii putere să facă nimic, dâr ca să mulțumâscă
pe Mitropoliţi, dai din când în când ordine, pitacuri domnesci,
ca să nu mal slujescă pe la cârciumile capitalei— nenumărate! —
fete și femel. Cele cari vor mal fi găsite „dupe obştirea porancei“,

vor fi ridicate și duse la Afumaţi, ca să lucreze acolo cu
la fabrica de postav. Acestea în anul 1798.
|

plată,
|

In 1794 se 'ntâmplă călătorului Heinrich von Reimers, în Bucurescă, toemal cela ce se întâmplase prin 1790 lui Alexandru Dumas
(tatăl) când. venise pentru prima Gră ca flăcăiandru la Paris, cu
tatăl său, generalul Dumas. Dintranumite case, la Paris, flăcăian„drul era chiămat și el, efeb și neofit, dicea mereii tatălui săi:
tată, ne chiamă.—
Tot astfel, Heinrich von Reimers era chiămat
la, Bucurescă, der cu uă nuanţă: aci, preotesele Venerei din Paphos
1) L6once Pingaud:
„XVI

Le Conte

de

Choiseul-Goujier.

(Paris, 1887), pag. 146,

2) Vegi şi Din Istoria Fanarioţilor, pag. 72 şi urm.

La

France

en
ă

Orient

sous

Louis
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cântaii la ferâstră cântecul pe care von Reimers augindu-l mereii
Pa învăţat pe din afară şi'l dă întocmai cum îl transcriem aci:
Metetila, metetica, venam Kootseh !
Baju neek, nam tsche fatseh!
Metetika,

vela noi!

Baju neka, no îi voi!
Metetika jist lagura?
Dai

nalek vozatura!

Metetica jest la stat?
Tscheko

has la sarutat 1)

Acâstă metetika, atât de des repetată în cântecul bucurescân,
aduce aminte pe urzpă, u:zgă din cântecul țărigrădân reprodus mal sus.

Românca, era, renumită, pentru frumuseţea, er. Turcii &nsă cari
veniaii la Bucuresci vedeaii dintr'ânsele numai pe cele ce Cronicarii numesc leliţe, talience și femei podane; cele cum se cade, boierdice

și neguțătorese, când audiaii de
și 'n gaură de șârpe.

Turci, fugiaii

de se ascundeaii

Intr'un rând, era în Februariii 1198, Căpitan-Pașa, vine la
Bucuresci, la Curtea lui Hangerliii. Domnul î face uă primire
strălucită, cu ziafeturi felurite. După alte petreceri, Căpitan-Pașa,

aducându-și aminte

de

faima de

frumuseţe

a femeielor române,

dlise, adică porunci lui Vodă, să învite într'un rând la mâsă și
pe boierdice cu bărbaţii lor. Lucrul, Hangerliii scia fârte bine, nu

sar [i putut odată cu capul.
Dionisie Eclisiarhul povestescc:
|
„Vodă, vădând că n'aii venit cu cocânele, aii trămis pe posptelnicul cel mare și pe cămăraş de aii adus maici podăvesc, câr„ciumărese, ânsă aii ales muieri chipeșe și mal frumâse, și le-aii
„îmbrăcat cu haine frumâse din cămara lut V odă, făgăduindu- le
„daruri domnesci să facă voia lui Căpitan-Pașa şi agalelor lui și

„s6 se sloboză la chefuri. Deci, la vremea mesei, le-ai poftit la
„m6să să șâdă cu boierii și, aducându-le vel-postelnicul, le-a nu-

„mit că sunt cocânele boierilor, arătând: 6tă, acesta e Brânco„venea, acâsta Gol6sca, acâsta e Cornâsea, acesta e cutare, acesta:
„e cutare Filipâscă. Căpitan-Pașa vădându-le s'a bucurat și şe„(lând toți la mâsă cu boierik, și Vodă, și Căpitan -Paşa cu agalele
1) Reise (Petersburg, 1893, trei volume), vol 1, pag. 199, —adică: mititico, mitilico, vino
'ncâce,
— ba nu, ncie îi mam ce face; militico, vin la noi; ba nu, neică, nu te voii; mititică
esci la gură, (versul6 nu se pricepe); mititică- esci la stat, ci cu haz la sărutat.

„dlicându-le musicele la mâsă, și după ce ai mâncat, s'aii sculat
„Și, ridicând mâsa aii poruncit Căpitan-Pașa, să jâce boierii cu
„eoc6nele lor, și aii și jucat, și ţiind jocuri până sera, și icrăși
„puind mâsa...%5.
Ce timpuri! ce moravuri și, mai cu sâmă, ce răbdare în sufletele boierilor români cari petrecură în dliua acela în palatul
Hangerliului cu Căpitan-Pașa şi cu muierile podărese ale Bucurescilor!!

IV
&sboinici în secolul AVI, boierii români se îndeletniciră,
— unii, nu mulţi,
— în secolul AVII cu literile
și cu sciinţele. Jumătatea secolului XVII, epoca luă
Matei Bassarabă, e iluminată de „slovesnicul“, de literatul Udriste
Năsturel din Herăsci, fratele Dâmnci Elena a lui Matei Bassarab
“și proprietar mare în Bucurescr2).

La sfârșitul secolului XVII, în domnia lui Brâncovânu,

lite-

rile, sciinţele și filosofia sunt cultivate la Bucuresci cu ui putere
şi cu un succes ce nu se bănuiaii până astă. Constantin Stolnicul Cantacuzino, care a 'nvâţat carte la Veneţia și la Viena, cra un „savant“ în t6tă accepțiunea cuvântului de aci. Un "Erpyerptârov,
care se află la biblioteca statului ni-l avâtă discutând filosofiă și
cestiunea, abstrasă a liberului arbitriii cu pr6 loghiotatul Cariofillax 3; tot el lucrâză prima carte geografică română 4); tot cl serie
uă Cronică a Munteniei) și întreţine corespondențe sciinţifice cu

Vicontele de Marsigli, cari tâte arâtă întinsele scle cunoscinţe.
Tot acum, la Curtea Brâncovenului, strălucia, ca un prosator
de frunte în limba erâcă, fiul cel mare al Domnului, Beizade Constantin. In Antologhiele de astăqi ale șcâlelor grecesci, se studicză
ca modele de frumâsă limbă grecâscă, prosa lui Constantin” C.
Brâncovenu. Platavcul lui, tipărit la Bucuresci, la 1704, este clasic
în învățământul secundar și universitar al Greciei contimporane 9).
1) Tes. de Mon.

Istor. IL, pag. 194.

2) Veqi cap. Bisericele şi Jahalalele,

|

3) Din studiele şi notele d-lui O. Erbicenu, cari vorapare în Biserica Ortodoxă Românii.
4) Ionnescu-Gion: Geografia în Cronicarii Români (Bucuresei, 1889).
5) N. Iorga: Comunicaţiune făcută în Academiă, Februariii, 1899.

6) Sathas în Nzozhhenrh qhnhniz, seciință arătată nouă de d. prof. Erbicânu.
56730. — Zitoria Bncurescilor.
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Al doi fil ai Brâncovânului, Ştefan și Radu, eraii de asemenea tineri învăţaţi. Ştefan compunea în grecesce discursuri și
Radu le rostia la dile mari în fâţa Domnului și a boierilor"). Alţi
boieri tot la Curtea Brâncovenului vorbiaii diferite limbi străine

și aducea

IE
|
cărți de citire dindantru.
Cărţile şi manuscriptele vechr eraii
adunate

de unii cu uă adevărată patimă

de bibliofil. Âncă de la 1654, Paul din
Aleppo vede în biblioteca lui Constantin
Postelnicul Cantacuzino, tatăl Stolnicului mai sus citat, un manuscript de
mare preţ, manuscriptul Psalmilor care

aparținuse
Sfta - Sofia

bibliotecei imperiale de la
din Constantinopole, — un

volum de vro 800 de pagine?).
Manuscriptele se lucraii în ț6ră âncă
din secolul XVI cu uă artă, care le face
şi astădi să fiă admirate prin museele
din Petersburg, Londra, Miinchen. și

Praga, pe unde învălmășela

vremurilor

|
le-ait dus pentru totdâuna.
Tot Paul din Aleppo ne spune că
eraii boieri cărora le plăceaii forte mult

studiele istorice și cari staii de vorbă
cu dânsul despre acestea3). Biblioteca
Brâncovânului

era renumită.

El își

ținea, cărțile la Bucuresci, la MogoșGia şi chiar la Hurez.

carte adâncă, întoomai ca și fiii unora

Sac
Flăcăiandru care a sfârşit studielea),

unele

Fiii să sciaii

din caietele

de

teme

din

boieril

țărei.

Biblioteca

Semi-

narului Central mai păstreză âncă
ale lur Matei Creţulescu de la finea

secolului AVII.
Cu Fanarioţii, învățăturile merg mai "nainte, pe grecesce bine

1) C. Erbicânu: Patru cuvinte Visericescă (Bucuresci, 1891).
2) Travels, etc., pag. 319.
3) Ibidem, pag. 396.
4) Inceputul secolului nostru, A 'nvăţat tite cărţile din scârță până
'n seârță, şi acum
ese n lume, adică se pune pe petreceri, conjugând pe ziaru, mars, altfel
de cât în carte.—
Colecţia d-lui Gr. N. Manu.
)
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înțeles. Biblioteca lui Oonstantin-Vodă Mavrocordat este atât de
bogată, în cât bancherul Barker din Constantinopole împrumută
„pe Domn, pe atunci mazilit, cun milion de lei tureesci, luând
zălog biblioteca"), pentru îmbogățirea căreia Cardinalul Fleury,
primul ministru al lui Ludovic XV, trămite Domnului la Bucuresci catalogul bibliotecel regale din Paris2).
Constautin-Vodă Mavrocordat este Fanariotul care hotăresce ca toți feciorii de
boieri, decă voiese să ocupe slujbe politicesci, st sciă vorbi și serie grecesce; altmintreli, vor fi lipsiţi, nu numa! de slujbe,
dâr și de boieriă. Fără anatoraua Domnului,
boierii vorbiai tot grecesce la Curte, românesce acasă cu soțiele și cu copiil, ir limbele italiană și francesă, destul de răspândite âncă de la, 17503), le vorbiati cu străinir
cari treceaii prin Bucuresci.
Citeaii cu plăcere, cei tineri, cărţile d-lui

„de Voltaire, cu t6tă anatema Patriarcului din
Constantinopole și se ţineaii în curent cu
mersul literaturei și frumâselor-arte din Pa-

ris și de aiurea. Flahat descrie casa unui
boier Antonache4, în care a vădut tabele
frumâse, bibliotecă bogată, statue şi uă mulțime de lucruri și mărunţișuri artistice).
Tot I'lachat vede cabinetul de chimiă al altui boier și se miră de
bogăţia colecţiunilor.
Alexandru-Vodă Ipsilante fundeză uă Academiă, al cărui caracter
nu

.

€e bine

că acâstă

3

cunoscută.

Academiă nu

.

Scim

:

numa!

e tot una

Boier

conțipist

sp

de

la

*

nostru ei

iul

se

Seco

cu 3 peyâdm syoi, de la Situl Sava, cu șe6la cea mare, unde se
profesat de renumiţi învățaţă, logica, psichologia, chimia, sciinţele
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Legrand: Ephâncrides Daces, Il.
Hurmuzake: Documente, Supl. I, vol. I, pag. 503.
Carra: list. de la )lold. et de la Valachie (lassy, 1177), pag. 219.
Pâte un Florescu.
Legrand: Fphemevides Daces, II, pag. LXVI.
Colecţiunea d-lul Gr. N. Manu,

o-

10

naturale,

şi chiar şi medicina”;

covânu:

deck,

nu,

altceva. Nicolae

era

Academia

olimpiane laude,
Vellara, ne spune? că Domnul, căruia îi aduce
tantin Brâna clădit casă pentru Academii lângă casele lui Cons
sub

Mitropolii.

aceste

La,

aședăminte

de cultură

uă minunată
superi6ră, învâță forte mulţi [i de boieri şi capătă
eline. Cu
destoiniciă a mânui tot felul de versuri ale metricei
poeţii decaacelași gust și cu aceleași bombastice figuri ca și
ic Slăti- denţei eline, tinerii George și Scarlat, fiii marelui Vorn
ondrea lui
nânu, fac versuri ieroelegiace şi versuri politice în
Nicolae-Vodă Mavrogheni?).
ozesc,
Inveţă, discută, și șed la vorbă după mâsă, bând vin franţ
trecând
adică champagne SGii holercă franţozescă, probabil ligueurs, şi
ar Și "ȘI
în revistă tot ce se petrece în Europa?. Ai primit gazet
împărtășesc părerile asupra celor ce ati să se întâmple.
la
Resboiul de la 1769-—1774, care se termină cu pacea de

Cuciuk-Cainargi, nu'% găsesce nepregătiți. Seiii de tote. Rușii vin

cu
"cu franţuzâsca pe care o respândese acum pretutindeni; aduc
ei jocul de cărți, biliardul, danțurile evropienesci, celul, ciocolata

și uă mulțime

de alte lucruri ale Apusului, nouă

și la dânșii ca

și la, noi. Cu neîntrecuta lui putere de asimilare, Românul începe să primâscă cu toptanul tâte noutăţile sâi, cum ar fi qlis

enăchiţă Văcărescu, tote novitalele.
Invăţaii, citeaii, erâii deștepți. Când se duseră în Aprile 1770

la Petersburg, la Impărătesa Caterina, II, boierii Mihail Cantacuzino
și Nicolae Brâncovânu împreună, cu Mitropolitul "Ţărei, figura ce

“făcură, la Curtea împărătâscă nu fu

din

cele de

Ministrul

rând.

Regelui săii despre sosirea acestor
Prusiei, von Solms, spune
boieri cari descind din vechii împărați bizantini; ir alte docu-

mente ni-i arâtă

6menilor

esplicând

de

stat ai Rusiei

puterile

de producţiune ale 'Țărei şi propunându-le lucruri, cari nu puteai
veni de la 6meni necitiți sâii săraci cu. duhul?.

Tot astfel, mai târdiii
lui cu Nicolae-Vodă

|

1)

Din

Aâot

Ienăchiţă

Mavrogheni,

zpromusriaot

ni

al lui Manasse

Văcărescu,

se artă

Eliade,

mare

ca

profesor.

în

om

convorbirile
cunoscător

Exemplare

la Acade-

mia şi biblioteca Statului, studiate de D. C. Erbicenu.
2) Svhhoţh îtnpbguv zonuitwy, la Biblioteca Statului, studiat de d. C. Erbicânu.
3) V. A. Urechiă:

Istor. Rom.,

II.

pag.

557—539.

4) N. Iorga: Manuscripte din biblioteci streine, pag. 4 şi urm.
5) N. Iorga: Acte şi Fragmente,

II, 9i.

6) Trompeta Carpaţilor, 1853, Decembre.
— Veţi şi cap. Istoria militară a Bucurescilor.
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de tâte aducăturile şi intrigele diplomatice ale timpului». Seie
de strinsa alianță a Rusici cu Impărăţia Vienei, de felul cum
voiaii aceste puteri să 'și împartă imperiul otoman, de tâte protestațiunile ce provocaseră la cele-l'alte curți europene acâstă ho-

tărire a lui Iosif II și a, Caterinei II, și de t6te caricaturile

ce

circulati în Europa despre neînțelegerile pentru împărțelă.
Mavrogheni scia mult mal puţin de cât deşteptul boier român. De altmintreli, de mar "nainte Ienăchiţă Văcărescu avusese
dese prilejuri să vorbescă cu mal mari! pământului, cu Iosif II
buni6ră, cu principele de Kaunitz, cu marchisul de Cobentzel,
cu d. de Breteuil, mai cu sâmă atunci când Alexavdru-Vodă
Ipsilante îl trămisese la Viena, după fuga fiilor săi în Transilvania2).
Eticheta curților împărătesei şi domnesci, leniăchiţă, Văcărescu,
ca și toți boierii bucuresceni, o învățaii din sedle. Un formular
de etichetă, un fel de Condică a obiceiurilor, cum era şi a logoftului Iorgache în Moldova, se tipărise încă din 1764 la Lipsca 3)
și era 'n mâna tuturor elevilor boieri de la Situl Sava și de la
Academia lui Ipsilante, elevi cari voiaii se devină des geus de Cour,
feciori de Curte, și-apoi Gmeni cu relațiuni în lumea înaltă din
Bucuresci și din Fanarul și Pera Constantinopolei.
Inferbîntaţi de dorința, de a sei cât mai multe, câţi dinti” 6nșii
nu voiaii din tot sufletul să visiteze Apusul, de unde veniaii căr-

țile și gazetarile, și despre care li se povestiaii

minuni de GreciY

călători. Domnii fanarioți 6ns5 nu-i lăsa nici în ruptul capului
să facă un pas din ţeră afară; considerati ca uă condiţiune esențială a propriei lor siguranțe să nu trecă vre-un boier peste graniță. Cu multe greutăţi a putut un Câmpinânu să se ducă la Spa,
la 1782%, și, pe un Toma Călinescu, Domnia, îl pedepsesce cu
surghiun la uă mănăstire, pentru că sfătuise pe frate-stii să plece
în ţări străine fără scirea Domniei5).
Domnia, adică Fanarioţii vedeaii fără multă greutate că timpurile se schimbă și că schimbarea nu va. fi de loc în favârea

lor. Boierii pământeni se depărtaii
mult. Din

timpul

de

r&sboiului ruso-ture

dânșii

din

ce în ce may

din 1769—1774

și

1) Tes. de Alon. Istorice, II, pag. 294. Istoria Imptraţilor otomani.
2) Vodi Din Istoria Fanarioţilor, studiul Alexandru Ipsilante şi it sei.
3) Din cărţile grecesci, studiate do d. QC. Erbicânu, la Biblioteca Statului.
4) Francesul caro a călătorit prin România mai pe urmă, probabil Generalul
du Bayot, numesce pe Câmpinenu, Campanion.
5) V. A. Urechiă: Istor. Rom., I, pag. 247.

de

la

Aubert

10
pacea de la Cuciuk-Cainargi, se deschiseseră, pentru Români noue
orisonturi. Erati familii cară desfideaii pe Grecii de pe tronuri.
Buni6ră,

Ghica, nu mergea la Curtea Fanariotului Domn

fără să fii urmat

trăsuri,

şir de 40—50 de

de un

|

Dumitrake

Ban

fiul marelui

Scarlat Ghica,

nici odată

în

cari se aflait clienţii și prietenii lui.
Cum ar fi putut pedepsi s6ă cum ar
fi putut strășnici Fanariotul pe un
asemenea boier, fără ca Bucurescenii
st nu se fi sculat cu mic, cu mare?

De

tăceaii și înghiţiaii în sec,

aceia,

cum făcea Alexandru-Vodă Moruzzi,
când lenăchiţă Văcărescu, în Divan,

îl zeflemesia cu atâta potrivâlă și cu
atâta

aticism.

sfârșitul

La

secolului XVIII

și

la ?nceputul secolului XIX, noua stare
de lucru, pregătirile pentru timpuri

informe și
case bucu-

mai bune s'aii început,
plăpânde în următârele
vescene :
|
Casa

Dudescului,

despre

care

Ion

Ghica serie!) următorele:
„Uă

casă boierâscă

era o adevă-

„rată cetate, un stat în stat; nică po„liţia,

„nu îndrăsniait
„gulporţei unul
„Vornic, de şi
„drept nu era

|
Boler

„lună

de la 'mceputul

întregi

nici justiţia

secolului

nostru2)

|
cu familia,

” „La

trebuință

domnâscă

să trecă praBan sâi unui
un asemenea.
scris nicăieri.

boierul

putea

să

„închidă porţile și să trăi6scă
cu slugile și cu Gmenii casei, opt-deci

„ȘI O sută de suflete, fără să aibă cea mai mică trebuință de cei
„din afară. Avea mălaiii și făină în hambare, cămara ay oemea

„de tot felul de băcănii și de sărături, în ţioănie avea franzelazi,

„eroitori; cismari. La cas, putea
1) Convorbiri Economice,

cu omenii

din curte

să se apere

II, pag. 592—595.

2) Paro-se că discută socraticesce, şi aro mănuși 'n mână. — Colecţiunea d-lui Gr. N. Manu.

„în contra, putere Domnesci, când ea nu era sprijinită, pe vre-uă
„poruncă de la Țarigrad.
„Partea casei despre seara cea mare cu patru odă! în drâpta
„Şi "n stânga sălei așternute cu macatury și perdele ţesute și
„cusute în casă, cu sofale, cu saltele în colțuri și cu perne de
„jur împrejur, și alte două s6ii trei odăi mal mior pentru grămătic,
„cafegiii, ciubucciti şi feciorul de casă, formaii apartamentul bo„ierulul. Partea cea-l'altă a casei de sus, cu sacnasiii, cu cămara
„ȘI cu scara din grădină erai ale cocânel și ale coconiţilor cu
-jupiinesele și cu fetele din casă, cincl-șâse cusătorese crescute
„de mici, fete de scutelnici sâii de boiernași. Copil de sex bărbă„tese locuiaii în beciuri cu dascălul grec, lângă odaia preotului
„Şi a cântăreților, în rând cu sofrageria și cu odăile stolnicului,
„Vătafului și chelăresel.
„In fundul curţei erai grajdurile de dou&-deci, trer-deci de
„cal, șopronele de dece, cinci-spre-dlece trăsuri, care, căruțe, butei
„Și rădvane; în unghii cu odăile vizitiilor și ale rândaşilor, în„cepea alt rând de odăi, unde trăgea grămaticul Iordache, vătaful
„Dinu, polcovnicul Ioniţă, şătrarul Grigore, logofătul Ştefănache,
„când eraii scoși din slujbă. Aceștia, îndată ce boierul era în pâine,
„Sburaii cu toți în tâte părțile ca sameși, condicari, zapcil și se
„întorceaii i€r la tainul boieresc îndată ce se mazilia stăpânul:
„aceștia eraii vestiții ciocol boieresci din tată 'n fiii.
De
„La spatele odăilor logofeţilor era f6năria, lemnăria și grădina
„în care, de şi nuse alai catalpe, polovnii și ăilanți, nică Degonit
„ȘI fucsia, d&r găsial în abondenţă cireși pietrâse, caise cât pum„nul, piersici roșii, struguri tămâi6să şi razachiă, mere domnesci
„Și pere bergamote; pe lângă grădină, uă ulicidră ducea 'n ţigăniă,
„curte cu câte-va odăi, în care locuiaii șepte-opt familii de ţigani
„de vâtră: poteovaul, curelari, croitor, spălătorese.
„Pentru uă asemenea populaţiune bucătăria urma să fiă ceva
„măreț, și într'adevăr, era uă operă de arhitectură. Intr'un colţ
„al curţel se ridica un coş ca un obelisc, care se deschidea lăr„gindu-se ca uă pâlniă întârsă d asupra unei bolte care acoperia,
„tot edificiul; în midloc, sub deschiderea, coșului, era cotlonul
"de doui stânjeni de lung, în care se mistuiaii lemnele întregi,
„cum veniaii de la pădure, netăiate, nespintecate. De jur-împrejur
1) Astfel este astăci cuhnia do la casele d-lui Al. Bellu de la Urlaţi, cari case-sunt uă
admirabilă

reconstituțiune

a unei vechi case boieresci de odinidră.

„erai mese, tarabe și cotlone mai mici, mulțime de t6te miri„mele și de tâte gradele. Deosebit de bucătarul cel mare, mai
„erai șâpte-opt rândaşi care, fiăcare, bucătăria pentru clasa la
„care era orânduit. Mâsa și bucatele boieresci eraii deosebite de-

„ale

și de-ale

casă

din

fetele

cu

jupăneselor

de-ale

slugilor,

„Logofeţilor.
„Coconașii, dâcă eraii căftăniți seu edeclii la Curtea Domnescă,
„îș avea, fiăcare feciorul, vizitiul, armăsarul de alaiii, telegari

cuconiță

„Și câlâscă; fii care

„Şi doue-trel fete de ţigan,

„gândacilor.

își avea

ajutâre la ohergheluri

Fiăcare logofăt își avea ţiganul

cusătorea

casă,

din

fâta

și la cresccrea

care îl îmbrăca,

„da de spălat, îi mătura” "n odaiă și "X făcea focul.
„Una din casele cele mai .măreţe din Bucuresci

cra

îi
casa

„Dudescului, familia acâsta de peste Carpaţi ca Văcărescii, ca
„Golescii, ca Sturzescii şi CândesciiD, familii bogată și cu pre„tenţiuni feudale. P'atunci, Românii din Transilvania, dâcă dobân„diaii de la

Impăratul

„se credeai

Unguri.

titlu de Baron

Ausirici un

Familia

Dudescului

era

seit de

fără 'mdoială

Graf,

cea

„mail bogată din ţ6ră2). Coprinsul lor în Bucurescă începea de lângă

„Slinţii Apostoli și mergea până în podul Caliţoi3, aprope de
„Antim. Copriudea mal tot spaţiul dintre gârlă și dâlul Spirei,
„locul unde este astă vestita mahala a Dudescului, dâr unde
„nu mai găsesci cea mai mică urmă de acea, mărime, nici în
„Zidire, nică în picior de om.
din urmă care a purtat acest nume a fost Vornicul
„Cel

„Niculae Dudescu, om de spirit și învăţat, Român înfocat și ini„mie neîmpăcat al Domnilor Greci și al Fanarioţilor; era nepot
„al lui Antioh

Cantemir

și unchii

despre

mumă

poetului

„Văcărescu. Trămis de boieri la Paris ca să pledeze
„mânilor, el a sciut, să capteze atențiunea, Generalului
„ȘI s61 intereseze de sârta ţărei nstre, până a-l decide
„la Bucuresci pe generalul Sebastiani 4). Era generos

Iancu

causa RoBonaparte
să trămită
şi mândru,

„& ospătat de multe ori la mâsa lui pe Primul-Consul şi pe Ge„neralii Republicei; Dâmna de Râcamier nu s'a rădicat nici o„dată de la mâșa lui, fără să găsâscă sub şervet un diamant sii

1) Acostea's tradiţiunile păstrate prin familii, dar sunt numai
2) Ion Ghica uită pe Brâncovenili şi p6 Cantacuzineseil.

3) In privinţa numelui Caliţei, vedi cap. Podul

4) Ion

Ghica

se'nştlă

ca dată.

Sobastiani

a venit

tradiţiuni.

Calicilor.
mat

târdii în Bucurosei.

.
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„un rubin. Cu Vornicul Nicolae s'aii stins și numele și colosala,
„avere a Dudescilor“.
După acestă casă, mai vin: Cusa Banului Ghica-cel-Betrân, unde

va trăi Constantin-Vodă Ipsilante şi generalul rus Michelson (18061807); Cusa Vistierul Filipescu, unde
Jloruzdiei, unde a locuit Iancu, fiul

a ședut Italinski (1810) ; Casa

lui Scarlat-Vodă Ghica și atâţia generali ruși;
Cusa Floreschii, unde
descinde Cavalerul Serghie Lascarov, fost Consul la Bucuresci, unul
din negociatorii fatalei păci de la
1812 și Memis-Aga, (1807-1809); Cusa
Banului Scarlat Ghica, unde șede Ipsilanti, generalul Bagration și mareșalul Prosorovski (1807 și 1810);
Casa

Nenciulescului D,

unde

a stat de

Mercuri 22 Aprile 1808 până Sâmbăta” următOre generalul Sebastiani,
puternicul ambasador al pr6 puternicului împărat frances; Casa Banului Racoviţă, unde a stat Generalul
Cușnicov și faimosul diăruitor al
Bassarabieci Galib-Effendi (1808 și
1509);

Casa lui DManolale Brâncovenu,

unde fură multă

vreme Curtea

şi

Divanul Ţărei, pentru că, pretutin.deni pe unde Domnii daii să

ș6dă, îi ardea focul2);
diştenalui

din

Podul

Cusa Grd-

Calicilor,

unde

a stat bătrânul Hasan-Pașa (1808) ;
Boier de la 'nceputul secolului nostru3).
Cusa Samureaş, unde locuia Proviant- Maisteru Curticovski, ale
cărul socoteli eraii atât den neregulă, încât s'a omorît singur
la 7 lanuarii 1809; Casa lui Grigore Brâncovenu, unde locui EleiPașa (1809); Casa Domniței Caragia, unde ședu Beilicci-Pașa; Casa
Domniței Văcăresca, unde locui Chiosea-Chehaia-Ahmed; Casa Vor1) Acum

Alinisterul de Interne.

2) Veţi

cap. Curțile Domnescl.

3) Colecţiunea
56730.

Istoria

d-lui

Bucurescilor.

Gr. N. Manu.

90

TI4

nicului

Tudorake

.

Văcărescu, în care a ședlut multă vreme

Cadiz Ca-

petan-Paşa; Casa Gulianeschii, locuită în Marte 1509 de Ingt-Bei;.
Casa lui Fuca, în care, la 1810,a locuit Graful Camenski.

Secolul XIX începe în viâţa Bucurescenilor

cu un

amestec

şi cu învălmășeli fără nume, cari vor continua în întrâga primă
jumătate a-acestul secol.
.
Zavera şi zavergii nu aii fost numai la 1821, ci, dâcă prin zaveră

ințelegem ca bătrânii tot felul de dice damnedeiesci, de la 1800
până după revoluţiunea de la
năzuiră 50 de ani de-a-rândul

şi

1848. Dumnedei, natura, Gmenii
să facă pe Bucuresceni să credă

că le-a “sunat ceasul de apol. Invasil de Turci, de Ruși, de Nemţi,
secete,

ciumă,

cutremure,

focuri,

holeră,

uraganele Antilelor să prăvăliră asupra,
lanţ,

așa că poetul

care

a dis, probabil
Lume”

vijelii spaimântătâre

Bucurescilor.

Se

ca,

ţinea

pe atunci:

n culme,

Veac șoldii,
Nu mi-e 'n vrere
S& te sciu,

a cântat în frumâse

nădejdei tuturor.

versuri,

-

un mare

adevăr,

a fost

ecoul

o

des-

|

Dumnedeii păstra Bucurescilor şi Bucurescenilor seninul,
orânduisla și fericirea pentru a doua jumătate a secolului care
acum se sfârșesce.

XXIII

CÂRMUIREA

BUCURESCENĂ

a 1370, Bucurescil ati avut de pârcălab pe Jupân Dragomir, „Kinez dintre Bassarabi* represintant al Domnului

Va
ay

A

Țării,

locuitorilor

apărător

al

Cetăţei,

stăpânitor

și

judecător

al

cari se aflaii în oraș și 'mprejurul zidurilor orașului2).

Prin documente, la 1406, sarâtă în ră

Jadeţii3). Un hrisov

al lui Mircea-cel-Bătrân, dat mănăstirei Tismana întracest an,
ne spune că hotărnicia, moşielor bătrânei minăstiri se va face de
Jupân Bratul, jtdețul Jiului. La 1480, întrun hrisov dat din Curteade-Argeși, Dan-Vodă vorbesce de jiideţii, globarii și birarii Domnici,

și tot astfel Vlad-Vodă Dracul la 15 August,
Decă judeţii erai
1)
şi Hodoș,
2)
sa latină
Pi: Les

la Jiă,

adică

14375.

la Târgul-Jiului

la

1406,

și

Pod6ba din Noul Testament (Belgrad-Alba-lulia) 1618. — Veqi Bibliografia d-lor Bianu
pag. 165.
Vedi cap. Bucurescii până la 1500, pag. 16. — Pârcălab, unguresco Porcolab, în forma
Puregravius (Fâjer, X, 825), în Bohemia Purlgrale, în Polonia Burggrabia (Dr. Li
lois roumaines et leur connezite avec le droit byzantin et slave, Bucurosci, 1837, pag. 47).

Nemţeseco Burggraf, comandant al unui oraș fortificat (Cihac; Dictionn. d'Etymologie Daco-Roumaine — Elements Magyars).
3) Sunt 6re descendinţii Kinezilor de odiniră, cum paro a
Roumaines, pag. 30)? Sunt 6re numiţi de Domnii? Sunt acum,
42 posteri Pardua sentenza?
—
Obştiei orăşenesci, aleşi de Obşiie?
4) Toia Societăţei Românismul, I, pag, 294. — Și să nu uitim
a Tismanei vorbesce tot la acâstă epocă do Bail Jiul.
5) Toia Bociet. Românismul, IL, pag. 32, și 1, pag, 294,

crede d. Dr. Pic (les Lois
în secolul XV, mai marii
Documentele tac.
că la Arhive marea Condică
.
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hris6vele

Domnilor

ne

vorbesc

de judeţii

Domniei

la 1430 și

1437, nimic nu ne 'mpredică a afirma că judeţi erati și la Bucuresci în vremurile acelea, cum pretutindeni vor fi fost și înainte
de 1406.
|
|
Căci, întradevăr și mal ântâiui, la 1211 Regele : Andrei II

dărulesce Cavalerilor Teutoni țâra Bârsei, bogata, Barzenland, și
Cavaleri! aduc pentru a impopora-o coloni! germane din Turingia
și de la Rinul-de-Jos. Aceste colonii vin în Transilvania cu organisarea,

cu drepturile,

scutirile

şi libertăţile lor cară, împreună

alcătulose das Burzenlânder Privileg, prenoit și întărit pentru Braşov
și alte orașe la 1853 de Regele Ludovic 1»).
|
Al doilea, cuvintele: pârcălab (burggraf), pârgar (biirger), şoltuz

(schulteiss), cari tâte ne arâtă pe factorii municipali al oraşelor
române din suta a cincr-spre-decea, ne spun lămurit că împrumuturi mari făcut-aii Românii de la Germanii, Saxoni, Turingi şi
Westphali, veniţi în Transilvania âncă de la 'nceputul sutei a
trel-spre-dlecea.

Al treilea, în Privilegia municipale ale orașelor germane, chiar
de la 1100, formulele principiale ale actelor o “işenesci s'ar crede
că sunt copiate după formulele prineipiale ale cărților oraşului din
țările române,

pe

cari le

cunâscem

fiă slavone, fii multe amestecate

din

suta

a

şese-spre-dece,

cu vorbe românescl.

_

Mayenţa la 1254, Medebach la 1165 și alte oraşe germane
aii drept dregători ax orașului pe Nos judices, scabini, consulatus,
cîvium magistralus ac aniversi cives; s6ăi altele pe Jadices, Consules
et
aniversi cives; și 'n fine altele pe Camerarius, Seultetus, judices,
consilium

et universi

cives2). .

La noi, de la primul Judeţ

E

ce

găsesc

în istoria

cârmuirei

bucurescene dând acte, — cartea oraşului, — adică de la Jadețal
Stan
cu 12 pârguri, formulele principiale încep cu Jăideţul şi
cu cei 12

pârgari; mal târditi: Jadețul cu cei 12 pârgari, cu preoţii,
şi cu Vetrânii
oraşului; sati: Jideţul cu cei 12 pârgari, cu preoţii, cu
betrânii şi cu ne-

gulătorii oraşului; ir într'altele, nu de puține or am întâlnit,
sâi
cuvintele:şi cu alţi mulţi Gmen; buni, S6ă cuvintele şi cu
obştia oraşului,

adică pe ac universi cives al orașelor saxone
1) G. [. Ionnescu-Gion: Din
1894), pag.

1 şi urm.

Istoria Braşovului

2) Rudolph Sohm: Die Fnistehung
100 şi altele.

des deutschen

şi rhenane.

la mceputul

Stiidtewvesens

secoluluy

(Leipzig,

API

(Bucuresci,

1890),

pag.. 9,
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Cartea

rrrn,

pat

Oraşului, dat de Stan

Judeţul

SE
y

Bucurescilor

la 9 Ianuarii

1578 n,

Traducţiunea2 sună astfel:
„In numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh și
„Troiţe nedespărţite, Amin. Am scris ei, Stan Judeţul
„gâuă de la, orașul Bucuresciu, acestă a nâstră carte
„Preda păharnic, cum că el a cumpărat uă prăvălie cu

al
și
lui
loc

Sfintel
12 pârjupân
precât

„se află de la Radul, fiul bătrânului Stan pentru... aspri gata,
„Și cheltuiclă a cheltuit aspri... și a vândut Radul, fiul bătrâ1) Arhive: M-tirea Cotroceni, pach. 5, act. 1.
2) Datorese traducţiunea acestui document prietiniei d-lui Z. C. Arbure, translatorul
documentelor slavone de la Arhivele Statului şi meritosul autor al lucrărel premiate de Aca-

demia

Română: Bassarabia în secolul XLĂ (Bucuresci, 1899).
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„nului Stoian, cu-a lui bună voiă și cu scirea tuturor megiașilor
„ŞI înaintea preoţilor şi înaintea 6menilor buni și bătrâni, ca să
„fiă acea prăvăliă, mal sus scrisă, lui Jupân. Preda păharnie de
„Moșiă
„amin.

în stăpânire

fiilor lui, nepoților

și

strănepoţilor

în

veci,

„Etă și martorii aședăim, anume: popa Bratul bătrânul, și
„Matei diacon, și Fiera, și Ivan, și Minda, și Radul, şi Manea,
„Bitog, și Orator, și Gherghina, și Manea, și Miroslav, și Stan,
„Și Barlachi; și blestem punem care om va voi a rupe acâsta a
„nOstră tocmâlă să fiă proclet și afurisit, și s5 aibă sâriea cu
„luda și cu Arie şi blestemat de acei sfinți părinţi... orașul.
„Am scris Ei, Dumitru grămătic, în luna lanuariii 9, și de la
„Adam în anul curgător 7086“.

Lică asemănarea și 6că de ce credem că jideții munteni şi
şoltuzii moldoveni cârmuiaii de mai "nainte de 1406 orașele României.
In virtutea lege 'de superioritate culturală, ca odinidră Grecii,

Romanilor și Gallo-Romanii, Francilor, coloniele rhenane și saxone
din. Transilvania

aii dat

organisațiunea

lor

municipală

orașelor

Munteniei și Moldovei, cară ati primit-o preschimbând-o p'alocurea
potrivit cerințelor neînlăturabile ale Obiceiului Pământului.
Deci, din secolul XIV și din secolul XV, avem Pârcălalii, represintanți ai Domnului mai cu s6mă pentru apărarea orașului

și judecarea, pâte, în ultimă instanță pe atunci, a neînțelegerilor
dintre cetăţeni, şi Jădeţii cari cărmuiaii orașul în interesele lui.

curat, orășenescl.

Ei

Acești jâdeţi erati aleși de cetăţeni?
Privilegiul, carta de drepturi municipale,

şartul, cum

vor

dice

breslaşii secolului XVIII, al orașului Medebach din Westphalia dice

în aliniatul 18: Concedimus vobis ut judices cligatis qui de fuvto înfra 12
maonmos inter vos: debeant judicare”, iâr când furtul va fi mai mare

și, decă, procesul mat însemnat, atunci Seniorul, suprem stăpân
al locului pe care s'a clădit orașul la pâlele castelului aninat pe

munte, qlice: va judeca villicus noster, adică omul lui de încredere,
pârcălabul, dâr tot; cum adjutorio civiam2).
La nok, la 1430 și la 1437, jideții, globnicii Şi Dirarii par a, Îi al
Domnici, adică numiţi de Domn, de și, după cum se vede chiar
1) Rudolph

Sohm:

Die Entstehang des deutschen Stădtewesens (Leipzig, 1890), pag.
95.

2) Aliniatul 20 dint'acelaşi

Privilegitan.

721

dintr'aceste timpuri și cum e sigur pentru secolele următâre”,
firea chiar a Aregătorier de jideţ era să fiă ales de orășani.
Pe lângă Pârcălab; și Jaădeţi, cârmuitori al obștiei bucurescene
în secolele “Iv și XV, mal apare în documentul hasdeian din
18 Novembre 14692 și Pornicul ca judecător suprem, locotenent
al Domnului în Bucurescii cară nu crai încă orașul-eapitală permanentă a Voevodului aflător când la Câmpulung, când la Curtea-de-Argeși, când la Târgoviște.
Nagh, palatinaus ipsius îllustris principis Radul,

Vasuvode transalpinensis,

judecă pricinele dintre străini cel aciolaţi sâii venetici la Bucuresci și, probabil, revede și întăresce sâii preschimbă hotăririle
jădeţilor ori pârcălabilor în pricinile orășanilor.
[tă deci, în pragul secolului XVI, la 1500, cine sunt, dregttorii cârmuirel bucurescene: Pâvcălabii (doc. de la 1370); Jădeții
(doc. de la 1406) și Vornicii (doc. de la 1469).

II
ntre 1493 și 1508 domnesce lu Bucurescă și la Târgoviște,

| cu linisce şi pace Radu-cel-Mare.
Cronicarul dice3:
„Făcu sobor mare, grăi acolo de pravilă și lâge%, de toemirea
„bisericei și de dumnedeiâsca slujbă, de domniă și de boierii,
„şi de mănăstiri, și de biserici, și de alte rânduiul tote. Și toemi
„tâte obiceiurile pre pravilă și pe tocmâla svenţilor Apostoli“,
cu alte cuvinte, reorganisarea generală, reîntoomirea obştâscă a
întregi economii a principatului 'Țărer-Românesel.
Până ad nu s'a găsit măcar uă linii din nozele tocmâli ale
lui Radu-cel-Mare. Singurul lucru ce se pâte afirina e următorul:
din causa marei treceri a fostului patriarh al Constantinopolei,
Nifon, influența grecâscă devine precumpănitre, și tote acele
1) A se ved6 mai la vale despre jideţit Câmpulungului.
— Cf. Xenopolu: Istor. Rom., UI,
pag. Git: „nu se scie dâcă jhdeţii erai aleşi de obştie, sâii numiţi de Domn“.
2) Vesţi cap. Bucurescii pent la 1800, pag. 24.
3) Afag. Istor., IV, pag. 231.— Asta-i prima dată însemnată în istoria legislaţiunei române. Unde's documentele cari să ne spună ce s'a făcut acolo?
4) Pravilă, zăvw”, este legea bisericescă, atât de înrîuritâre asupra mirenului în acţele

vieţei s€le, acum 300 şi 400 de ani; şi 7dge, vânos, e legea laică (Dr. Pic: Les lois
op. cit., Bucuresci,

roumaines,

1887, pag. 11).

56730. — Zstoria Bucurescilor.
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DD

xavâws ȘI vium ale dreptului bizantin se amestecă, învălmăşindu-se
cu obiceiul
- pământului, numit în Ungaria și Polonia jus valachicum, cu
remășițele dreptului slav și, îu ceia ce privesce alcătuirile orășenesci,

cu

dreptul municipal german,

împrumutat

de

Români,

după

cum văgurăm, de la coloniele saxone și rhenane chiar din suta
a XIV.
Nimie hotărît, nimie scris și, deci, nimic cunoscut. Vifor întale

Dreptului,

cum

vifor

neostoit fu

și "n vița

politică

a în-

„cruntatului secol XVI!
S5 reluăm firul cârmuirei bucurescene.
In secolul AVI, pârcălabii continuă

mal găsim ânsă cu titlul anume
șului Bucureser.

de

Sunt pârcălab

a fi la mare cinste 5). Nu-i

pârcălab al cetăţii

rude

ale

Domnului,

sii

ora-

boieri mari

și bogaţi. Tatul Pârcălabul la 1520 este, spune Nâeoe Basarab, „cinstit boier

și mai vârtos din casa Domnici mele2*; tot la, 1520

Baldovin

Pârcălabul din nâmul Golescilor și al Mărăcinenilor3); la
se vorbesce

de

Borcea

Pircălubul

1567, hrisovul lui Petru-Vodă

tot

15140 ni

din

n6mul

Golescilor,

sin Mircea

Vodă

Ciobanul

la

amin-

tesce memoria lui Gherghina Păârcălabul, boier mare, puternic și
bogat, de care și alte condice ale Arhivelor vorbese mereii în prima jumatate a secolului ÎXVI5. La Bucurescă, la bătălia de la
pâlele colinei Sftei Troiţe (Radu-Vodă), dintre Vintilă-Vodă şi

Alexandru-Vodă oștile lu Alexandru erai comandate de Dragomir Vornicul, Mitrea, Comisul, Bratul Paharnicul şi on Pârcălabul5). Şi *n fine; la 1574, tot Alexandru- Vodă sin Mircea-Vodă
Ciobanul,

msei

întărind

Dâmne

satul Niipâurtenix lui Vlaicu Logof&ful, tatăl fai-

Nâga,

era, Aihnea Pârcălabal,

și fratele lui Mihail,

ne spune

că tatăl lor

şi că el cumpărase - acesti moșiă

âncă

din

continuă a funcţiona,

dâr

dilele lui Bassarab-V odă”).
Eraii

&nsă

acești pârcălabi

Seiii ânsă că m secolul
dregătoria, a pierdut

ei

mult din însemnătatea, sa. Partea-i militară a

decăqlut de tot. Sunt âncă
labilor,

ax Bucurescilor? Nusciii.

XVII

represintanți

ai Domnului

printr'alte

1) Cf. Xenopolu: Istor. Rom., III, pag. 602: „Autoritatea
supremă era *neredinţată pârcăcare
“și aveati

scaunul în

oraşul

de

reşedinţă.

2) Arhive: Condica Măntistirei Buzăului, IL, pag.
336,
3) Arhive: Condica Mănăstirel Vieroşului, pag.
58.
4) Tot Condica Vieroşului, pag. 59.

5) Arhive: Mănăstirea Nucetului, pach. 5, act. 2.
6) log. Istor.,

I, pag.

914.

7) Arhive: Condica Vieroşului.
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oraşe, bunidră, la Câmpulung. unde, la 25 Decembre 1673, un
hrisov al lui Duca: Vodă hotăresce că ei, pârcălabii, n'aii să se
amestice în judecăţile orășanilor, pe carl să le judece numai jiideţul, pârgarii și bătrânii orașului.
Un alt hrisov din 7 Mai 1616 al lui Radu-Vodiă Mihnea vorbesce și de un bir numit Sena Pârcălabilor, de care Domnul scutesce pe Câmpulungeni. La, Bucuresci, pârcălabil în secolul XVII
“nu mail aii rațiunea de a fi: Domnul, Divanul, Ispravnicii Seaunului, Jideţii orașului cu pârgarii i-aii înlocuit în tâte atribuțiunile lor de odinidră, militare și judiciare. Pârcălilia a rămas
ca un fel de titlu onorific până în dilele n6stre. Bi unul mi-adue
aminte din copilăriă de un Bucurescân căruia îl diceam cu respeet: Domnul Nicolae Pârcălabul.

III
” i-acum jideţii Bucurescilor.

Târgul-Jiului sii târgul de la Jil e mai fericit de

„cât capitala Regatului atât în istoria lui militară și politică cu Banii Jiului și chiar cu binişorii din marea Condică a
Tismanei, cât şin istoria, lut municipală cu Jidejal Bratul de la
1406, din timpul lui Mircea-cel-Bă&trân.
Noi, în Bucuresci, ca cel mal bătrân judeţ, cunoscut, nu avem
decât pe Stan Jideţul de la 1578, care ne vorbesce prin două cărţi
“ale oraşului,

slavone.

Una

a mai

dat-o mai sus;

ui altă din3 luliii,

tot 1578, o transeriem aci:
„In numele Tatălui, al Fiului și al Sftulul Duh şi al Sttek
„Troiţe, Amin. Ca să se știe am seris Eu, Stan Jădeţu, cu 12
„pârgari din orașul Bucuteşci, acâstă carte a nâstră către Jupân
„Preda păharnie, cum că el a cumpărat două prăvălii de la Radul
„fiul lui Stoian cel bătrân, prăvăliele cu loc precât să va alege din
Şi a vîndut Radul, fiul
&
„prejurul prăvălielor pentru... . aspri gata.
„lut Stoian, cu a lui bună voiă și cu scirea tutulor megiașilor
„de la munţi și din vale, şi înaintea Gmenilor buni și bătrâni și
"înaintea preoţilor ca să fiă lui jupân Preda piharnie acele două
prăvălii, despre care stă zis mal sus, de moșiă în ochav», fiilor
1) Ohavnice.

=
E
>

„Și nepoților și strănepoţilor în veci amin. lită. şi martorii așă„(ium, anume: popa Brat bătrânul și nepotul lui popa Voico, și
„popa Constantin, şi popa Bratul, fiul lui Dobreanul, și popa

„Tudor,

și Matheiii diaconul, și Fiera Mirgănariul,

„ciul, și Minda, și Radul,
„ŞI Manea, şi Miroslav, și
„ian Păpuşa, și Petrea, și
„dacă cineva... va rupe

și Ivan Dan-

şi Manea Bîtog, și Crator, și Gherghina,
Stan Cocicoracica, și Babachi, și StoCaloian, și Gheorghe. Blastem punem,
acestă a, n6stră hotărire: st fiă proelet

„Și afurisit, și să aibă sortea cu Iuda și Arie, și să [ii proelet de
„acei sfinți părinţi cari sunt din Nikera oraș. Am scris Eu, Du„Mitru

grămiătic,

în

luna

Iulie: 5, de

la Adam

anul

70865,

Pecetia orașului dintr'acele vremuri e
Maica

Domnului

cu

dumnedeiescul

prune

în braţe și cu exerga: acâstă-i pecelia oraşului
Ducuresci.

. La

morte

1580,

de bătrânețe

sâii,

Stan nu mai e Judeţ.

pâte,

de

Oraşul e câr-

muit de Caloian Jaideţaul de la care avem, cu
data, de 28 Novembre, următrea, carte a oraşulai:

Pecotea din 1578.

„In numele

Tatălui

și al Fiului și

al

„Sfintului Duh și al Sfintei Troiţe nedes„părțite, Amin. Ca să se știă, am scris eu Caloian jideţul cu
„12 pârgari de la orașul Bucurescă, acâstă a nâstră carte cum că
„jupân Preda al doilea păharnic, ca să se ştiă, căel a cumpărat
„uă casă cu grădină și cu locul precât să va alege de la casele

„lui Cristea și ale lui Radul fiul lui Stoian, dar de la .stradă, de

„Ore ce e acolo

strada

caselor,

și a

cumpăvat'o

Jupân

Preda

al

„doilea păharnie pentru 4000 aspri gata şi pentru nout cheltuieli

„a cheltuit aspri 200;

și a vîndut Radul,

fiul lui Stoian,

acea, casă,

„Mal sus scrisă, cu grădină, și cu loc, și cu ulița, cât loc este
„al lut Radu cu a lui bună voiă, și cu știrea tutulor megiașilor
„de

la

munte

și

de la vale,

şi dinaintea

preoților,

și înaintea

„Omenilor buni și bătrâni orăşani. Şi să n'aibă amestece cu acea
„casă, și cu grădină și cu loc, și cu strada caselor, despre cană
„mal sus sa vorbit, nici negustor, nici tîrgovăţ, și a lui Preda
„păharnic acea casă... și cu loc și cu strada moșia luY... fiilor

nostru,

1) Arhive: M-tirea Cotroceni,
d. Z. C. Arbure.

pach. 25, act.

2.

Traducţiunea

o datorim

tot prietinului

125

„Și nepoților și strănepoţilor în vecă, amin. De aceia și martori !
„aședăm, anume: popa Bratul bătrânul, și popa Voico, şi popa
„Matei, și Ivan Darciulov, și Jiteo, şi Stan Cacicoracica, şi Oprea
„Debel, și blastemul punem dacă un om va voi a rupe acâstă a
„n6stră toemâlă, să fii proclet, şi să aibă sârtea lul luda și Arie
„Și s& fii afurisit de către acel părinţi slinți din Nikeia oraș. Am
„scris eu, Dumitru grămătie, în luna Novembrie 28, și de la Adam
„anul curgător: 7089 (1580) 5“.
.
Septe ani a cârmuit Caloian Judeţul orașul Bucurescilor, de
Grece, la 1587, cârmuitor al obştier bucurescene este Jiideţul Baciu?)

cu al săi 12 pârgari. La 1590 întâlnese

pe Jădețl

Vilcan3,

care

întăresce lui Gherghe Lumină cumpărătura unor prăvălir.
Cu Judeţul Vâlcan se sfârșesce secolul AVI.
Cine a cârmuit până la 23 Aprile 1619 mult chinuita obștiă
a Bucurescilor?
Pâte Vâlean până la 1605, când găsim pe Duomitr I diţl, a
cărui carte pe românesce din 1519 o dăm maj: la vale.
Etă-I transerierea;:
|
„In numele Tatălui, și al Fiului și al Sftului Duh, amin. —
„Seriem judeţul Dumitru de Bucuresci și cu 12 prăgari acâstă,
„a nâstră carte sventei dumnederesci mănăstiri, ce se chiamă Sita,
„Troiță, de în jos de Bucurescă, ca st fiă sventei monastiră ce
„ieste mai sus disă locul lu Dobrișan Bărbrariul, tot cât va ave
„el, pentru că Vaii cumpărat Egumenul Gligorie ot Sita Troiță,
„ot Jupanâsa Kniajna Vornic6sa derept 12 galbeni, și aii vândut
„ea de a ei bună voiă, și cu scirea a mulți Gmeni aldămașari,
„pre nume: Popa Borcea Clisiariul, i popa Dragul,
„i popa Vlad, i Coman Jideţul, i Dumitru Trână„copul, i Nica Jipoitul, i Stoica Butarul, i Bratul,
„ca st fii acest locu sventei Monastiri moșiă și
„ohavnică, și cine va sparge acâstă a nâstră carte,
„să fiă proclet și anathema cu luda și cu Arie...
„Aprile

23

anul

7127

(1619)“.

Actul lui Dumitru Judeţul nu are pecete, dâr,
1) Arhâve:
2) Arhive:
govişte, la acestă
3) Arhice:
4) Arhive:
5) Arhive :
pag. 112.

Pecetea

lui Vlad

Jadoțul din 10285,

A-tirea Cotroceni, pach. 25. act. Î. — Traducţiunea d-lui Z. 0. Arbure.
M-tivea Radu-Vodă, pach. 58, act. 1Î. — Cologul lui Paciul Judeţul la Târepocă, era Tudoran Judeţul (Arhive: Condica Episcop. Buzăului, III, pag. 40),
Mânăstirea Hanul Grecii, Bradul și Botânul, pach. 54, act. 3.
M-livea Radu-Vodă, pach, 24, act. 4 şi pach. 10, act. 6.
Mitropolia, netrebuice, pach. 250/09, act. 1.— Of. Condica V, a Mitropoliei,
-

726

la 1628, luliii 15, avem un act de
a căruia pecete o dăm mai sus.

la Vlad Jidețul

Bucurescilor,
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pe Dumitru al Bahnej!) jădeţ

al

orașului. La 1632, obștia bucurescână este cârmuită de
Gherghe
Jidehl, de la care dăm următOrea, carte a oraşului? la mâna
lui

Stamate,

neguțătorul din Pitesci.

1) Arhive ; M-tirea Plumbuita, pach. 10, act. 1.
2) Arhive: M-tirea, Stavropoleos, pach. 12, act.
21.
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Județul

Gherghe,

și cu

toți prăgariy,

și

cu

„preoţii, și neguțătorii, și cu Omenil buni din orași, din Bucur esci,
„acâstă a nâstră carte, să fiă la mâna jupânului Stamati, negu:„țătoriul ot Pitesci, cum să seiă că aii cumpărat de la Mara şi
"de la Vătahul Gheorghe un loc, ânsă în Târgu, în Bucuresci,
„în Târgul-de-Sus locul lu Gherghe Trufașul, fratele Marei, ânsă

728

„prăvălii2 de cinci stânjeni în lat, și cu pimniţa iâr de cinci
„stânjeni! în lat, și în lungu cât va mârge, dirept bani gata ughi

„100; și ai

vândut

acâstă moșii

Mara

și cu

Gherghe

Vătahul

„de a lor bună voiă, și cu scirea tuturor Omenilor lor, şi cu
„seirea nepoților Marei, 'și cu scirea tuturor rudelor, și cu scirea

„vecinilor din sus și din jos, —ca să fiă Jupânului Stamatie
„moșiă și feciorilor lui în vâci. Şi la acâstă toemâlă fost-aii mulți
„preoți, și neguţători, și Gimeni buni mărturiă, anume: Popa

„Manta, i Popa Drăgoiii, i Jupân Cârstea Neguţătoriul ... i Necula
„Bacalul, Costandin Mătăsariul, Dumitru Vornicul, Antonie, Enake
„Mătăsariul, Necula Mătăsariul, N6goe Postelnicul, Leca Bărbiariul,
„Cernica Ciz ..:, Stan Rachiariul, i ot Pitesci Arsenie Postelnicul,
„i bratia ego, pan.... și Dumitru aprod ot Bucuiesci, pisani az
„Ivan Logofetul ot Pitescă, vă mesiţa.... 166 7140 (1632) ... Și

„pentru mare credință ne-am pus p...
și iscăliturilee.
|
Pecetea orașului este tot Maica, Domnului cu Isus în brațe!)
care a rămas aceiași până cam pe la 1670.
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Intre Gherghe Jidețul de la 1632 și Şerban Jideţul de la 1655,
„nuşeiii de ai mal fost şi alţii. La 19 Decembre 1666 cârmuiesco
pe Bucuresceni cu al sei 72 pârgari, cu preoţii şi cu Vetrâniă orașului,
Gherghina

Jaădeţul?),

a

căruia

carte,

fârte

însemnată

pentru

istoria

locurilor dintre Casa de depuneri și Sărindar, o dim mai sus.
tă și transcrierea:
„Adecă eii, Gherghina Judeţul din oraşi, din Bucuresci, cu
„12

pârgari,

și cu preoții,

și cu

toți bătrâniy

orașului,

scriem

și

“mărturisim cu acestă carte a orașului, să fii de bună credinţă
„la sfânta Mănăstire din Bucuresel unde iâste hramul marelui
„prooroc și Inainte-Alergătoriă I6n, și a Părintelui Egumenului
„Athanasie, şi a tot săborul Sftex Mănăstiri, pentru să se sciă că
„ai avut Sita Mânăstire nisce locuri aicea, în Bucuresci, unde
„Sunt acam 'Tabacil. Deci, Părintele Bgoumenul Athanasie, rându
„S6 "șI descâpere aceste locuri, mers'aii în Divan, înaintea Mă„rii Sale, Domnului Nostru, Ie Radul-Leon Voevod, de aii spus
„Măviel Sale. I6r Măria Sa, ca un Domn bun și milostiv, soco„tind cu tot cinstit Sfatul Mărici Sale, ca să se adevereze aceste
„locuri ale Sftei Mănăstiri, trimis-aii: Măria, Sa din Divan pre Tă„nasie vel Portariii lu, noi şi alţi orăşani ca să descoperim aceste
„locuri ale Sitei Mănăstiri, fiind și împresurate de multă vreme.
„Intr'aceia, strînsu-ne-am cu toții, și așa am aflat cu sufletele n6s„tre: moșia Sftel Mănăstiri, 6nsă din spre orași, din podul ce trece
„Dâmboviţa spre mănăstirea, lui Mihai-Vodă, din capul podului
„din spre oraș, pe lângă gardul Pâpei Comisul, pre vale în sus,
„pre lângă i6r gardul lui Pană Spătariul, și mârge prin grădina
„lul Dumitrașcu Logofătul, până în gardul Sărindariului, şi merge
„pre din jos de Cruce, preste pâriă, până în Dâmboviţă, până în
„vadul Cailor, până unde am pus și sâmne, și le-am împletrit
„preste tot, cum să se: sciă moșia Sftei mănăstiri, a lui Sftul 16n.
„Intraceia, făcut-am cartea orașului dimpreună cu toţi, să fiă de
„moşiă Sitei mănăstiră, precum ai ținut și mal dinainte vrâme
„de la ctitorii cei bătrâni; și mărturii aii fost preoţii i boiarii mari
„ȘI Mică, i orășanii cari "și vor pune peceţile și iscăliturile mai

„Jos, și pentru credință pus-am şi pecâtea oraşului ca să se credă...
„Decembre

12, velât 7175

(1666)“.

1) Arhive: Condica V a Mitropoliei, Locurile din Bucurescă, pag. 101.
2) Arhive: M-tirea Sftului Ion-col-Mare, pach. 12, act. 3.
3) Vedi

cap. Podul Alogogăiei, cap. Bisericele şi cap. Pahalalele.

56730. — Istoria

Bucurescilor.

92

730

La 1668 luniii
este Dragotă Judeţul,

12%, ca şi la 16702, Judeţ al Bucurescilor
a cărui carte, forte trebuinci6să pentru istoria,

Tabacilor, mutaţi de la Sărindar la Radu-Vodă,

9?

Ki DEI pen

pape ptr
7 [A mis Pepe”
To Saare ripiriis

Za i ev

iai

m

DI

eee

Sia)

a

ce

Prucigp"i

272

s,

Sai

poe.

ae
go

tpier

TE

e ireb ing

ruta

te

aaa

e

hr

“

Nes

,m pi

e prea, «pe pars 2 Aproape

poa a

A

capi

ao.

a

|
ep

Inge

Emi

m

<a

Nic

Harz

Ro

o

amr.

a
a
por

urmeză:

24 Peongappp

petarde

8

Îi

Die,

07 pi
Mar
Dart
ÎiPe rupă
i E renta jean”
,

—

sora

Tv

cr

hyt, 1

“h

aa

n

dea

2

3

—pedoaocrarj

perie

Drtenis Ya imini

ame

ee Boeape ciă mp ATIT
1 - îifoi e iii

fa aug,

250

pe

Dog: zac

pimera „20 a re

PA ext
aur

3

Va

8. a

—

Din]pi

cr

ej

2

meet,

4 “Inst

oaia?

risti

srp)

“pi„păi

i

TIT

a

|

.

7

Tips

=

7

ț

o,

.

="Gugpre
Ni

v

3

.

“

Et

Ph IpT

co
$ INAz
.

(

-

-

|

55

pie
hd

ei

Pre
tat

pd

N

ÎlEf

N

ZI

cai
So

a

* 19400 Robor

Pai

pri

y

& gap

1) Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach. 23, act. 14.

2) Arhive: M-tirea

Situl Spiridon-Vechiă,
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731

Etă, și transerierea;:
„In Numele Tatălui, și Fiului, şi Sftului Duh, Amin. — Adică
„eii, Dragotă Judeţul din orași din Bucuresci, cu 12 pârgari, cu
„preoţii și cu toți bătrânii orașului, seriem şi mărturisim cu ac6„stă carte a orașului să fiă, de bună credință la mâna lui Marco
„Labacul, și a femelei lui, şi a coconilor lor câți Dumnedeii le
„va dărui, pentru să se sciă că ai fost cumpărat nesce loc de
„case aicea, în orași în Bucuresciy, de la Badea Chivărariul. Deci,
„Badea Chivărariul vândutu-l'aii și lui Marco, și Negului Vătahul
„Za Tabaci. Deci, sait învoit Nâoul Vătahul cu Marco de laii
„împărţit în două: jumătate a luat Nâgul Vătahul din sus, din
„spre Popa. Stoica, și jumătate din jos, spre pâriii, la luat Marco
„Tabacul drept ughi 11. Deci, ne-aii chiămat și pre no!, şi pre
„alți bătrâni orășani, dimpreună și cu Badea Chivărariul vângă- „toriul de Pam împărţit. Deci Negul Vătahul stânjeni 7 fără uă
„palmă, din-spre uliţă, şi în lung, din uliţă până în locul Jupâ„nesel Elinei Pârădia, cât se va afla. Intr'aceia, făcut-am cartea
„orașului la mâna lui Marco Tabacul, și a femelei lui, și a coco„ilor lor, câți Dumnedeiile va dărui, ca să le fii moșia stătă„tre în vecă, ohavnică. Şi la acâstă carte a orașului fost-ai şi
„mărturii preoţii și orăşani, cari 'și vor pune peceţile și iscăli„turile mai jos. Şi pentru credință pus-am şi pecetea orașului.—

„lunii 12, velât 7176 (1668)«.
Pecetea orașului s'a schimbat: nu mai este Maica Domnului
cu divinul prune în braţe, ci Buna-Vestire, cât să pote de primitivă și de ţepă&n-athonică. Etă-o după un act din 30 Mai 16709:

Pecetoa

oraşului Bucuresci din

3) Arhive: M-tirea Radu-Vodă,

1670.

pach.

Pecetea

34, act. 1.

oraşului Bucuresci

din

1698.

132

La 1675 și 1677, Bucurescii sunt cârmuiţi de Toma Jădețal”,
i6r secolul XVII se sfârşesce cu Şerban II Jideţal de la 1698. Pecetea luă, luată după un act2 din 17 luliii 1698 represintă tot
Buna-Vestire, dâr mult mal puţin primitivă de cât Buna-Vestire
după pecetea lui Dragotă Jâdeţul.

Cu secolul XVIII, judeţii dispar din Bucuresci. Se mai giisose
însă printr'alte orașe. Tocmai la 1771, la Târgul-Jiului, Barbu Jădețul se judecă cu Gheorghe Jigoienul 3).
2 Dumitraşcu Hagi- Vasile,
La Bucurescă, la 1734 Februariti 22,
Staroste de Neguţători, întăresce actele de cumpărătură cu 12 boieri,
adică cu cel 12 pârgaiă dintralte vremuri.

IV

|

,

1

al sus de Judeţii orașului, dâr mai jos de Divanul
Domnului, mal eraii cârmuitoră al Bucurescilor, în
secolul XVII, Ispraoniciă Scaunului Bucurescilor.

La ispravnici veniaii cel nemulțămiţi
și a bătrânilor; pe ispravnici

sii, cum

îl însărcina

cu judecata

Judeţului

Domnia

cercetarea

cu

se qlicea în secolul XVIII, cu îzbrânirea pricinelor mal
însemnate la faţă; că numiaii comisiunile de
3, 4, 5 neguțători pentru a judeca vre-uă pricină deosebită; er r&mâneaii caimacamil Scau-

nului, când Domnia pleca afară din Bucuresci,
fiă la Constantinopole, fiă la vii, [iă de frica
Ciumei la munte.
Cei mai vechi ispravnici ce cunosc după
Pocetea Iul Radu Grefu documenie sunt cel de la 1669, şi-anume Badea,
lescul.
vel Vornic Bălăcânul, Radu vel Logofăt Crețulescul, a, căruia pecetes) o dăm aci, Hrizea
vel Vornic Popescul și Constantin vel Aga Brâncovânul9,
La 1672, ispravnicii Bucurescilor?) erati Gherghe vel Ban
1) Arhive: Mitropolia, netrebnice, pâch. 212, act. 61.

2) Arhive; M-tirea Radu-Vodă, pach. 23, act. 82,
3) Stefulescu: Incercără asupra istoriei Târgului-Jiulul
4) Arhive: Mitropolia, metrebnice, pach. 1î, act, 5.

(Buc., 1899), pag.

5) V. A. Urechiă: Istor.- Rom., pag. 10G4.

6) Arhive: Condica V a Mitropoliei, Ilfov ; moşia
7) „Arhive: Condica M-tirei Vieroşul, pag. 192.

Lămotescii,

120.

1733
în

Bălenul, Stroie vel Vornic Leurdenul, T6der vel Spătar Sturdza,
fratele Domnei Maria a lui Grigore-Vodă Ghica.
La 1677, ispravnicii Scaunului Bucurescilor sunt Gherghe
vel Bau, Vilcul vel Vornic Grădiștânul, Hrizea vel Vistier Popescu
și lordale Postelnicul").
La 1692 sunt Caimacamii Scaunului Mărie; Săle boierii Stroie vel

Vornic, Vergul vel Paharnie și Ilordake Văcărescu vel Agă”).
Ispravnicil trec și 'n secolul XVIII. La 1709 găsese ca ispravnic al Bucurescilor

pe Serdarul Petrașcu Brezoianu)

avem tot ca ispravnici al Scaunului bucurescân pe

și, la 1717,

Şerban

vel

Ban Năsturel, pe lordake vel Logoftt Creţulescu, a căruia pecete
am dat-o%, pe Grigore vel Vistier (pâte Grecân, pâte Grădisten)
și pe lanake vel Agă. Aceștia judecă ridiculul proces intentat
de lacomul Egumen

raduliot lur Udrican Clucerul5), pentru ghinda

mâncată de porcii acestuia în pădurea de la Mănescii Buftei 6).
Se pare că ispravnicii scaunului aii funcţionat de-a-lungul
secolului XVIII, de vreme
un îspraonie al oraşului7).

Acești ispravnici
nu
Domnii îi numiaii ca
desăvârşirea vr'unei
Buniră, Socol
din nemul boierilor

Radu-Vodă

ce la 1775,

în alaiul Domnului,

este

trebue confundați cu ispravnicii pe cari

supraveghiători, directori, inspectori, pentru
mari lucrări arhitectonice sâii de altă natură
Clucerul Cornăţenul, strămoșul Florescilor,
din Mărgineni, văr cu Dâmna Elina : a lux

Serban, și unchiii tuturor Cantacuzinilor

munteni), Socol marele Clucer, — paharnic la 1620,
după cum arâtă pecetea aci alăturată),a fost ispravnic la repararea M-tirei Câmpulungului, în timpul lui
Matei Bassarabă. Fost-a și ispravnice al Scaunului Bucurescilor la 1651, când corespundea cu Pan DMihai, Jădeţal
Braşovului 21: Nusciii.
Tot ispravnici ca Socol marele Clucer aii fost, pentru zidi1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
S)
9)
10)

Arhive: Condica V a Mitropoliei, Il/ovul;
Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach. 65, act.
Arhive: Mitropolia, cond. V, Ilforul, moşia
Vedi cap. Bisericele, pag. 183.
Ziditorul bisericei Udricant.
Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach. 36, act.
V. A. Urechiă: Istor. Rom., pag. 508.
Dintrun al nostru studiii âncă nepublicat
Arhive: M-tivea Radu-Vodă, pach. 10, act.
Academiă: Documente, pach. 21, act. 212,

moşia Băjeseii stii Mariuţa.
3.
Teşila.

5.
despre Voierii dim Floresci.
17, din 27 Aprile 1620.

784.

rea Mitropoliei,

Radu Dudescu

și Gheorghe

ispravnie de felul lor a fost și Şerban

Șufariul”),

Cantacuzino,

și

tot așa

când

Duca-

Vodă

repară Curtea-Domnâscă din Bucuresci2).
Sin fine, în secolul XVIII, pe lângă ispravnici, mal eraii și
Pornicii-judecători, cum găsesc la 1720 pe hadu-Vornicul Popescu 2.

Vv
ârcălabii,

ispravnicii,

vornicii

judecători

eraii

numiţi

de Domn. Cel puţin din secolul XVI, judeţii eraii aleși.
Formele alegerei judeţului bucurescân nu le cun6scem ; cunâscem 6nsă pe acelea ale jădeţului câmpulungân%.
Nu cred să fi fost multă deosebire.
“La Câmpulung, alegerea se făcea Marţi după Pasci. Pârgariă
propuneaii pe candidaţi. Preoţii, bătrânii şi toți orășanii se pronunţaii pentru unul. Cu acesta în frunte mergeaii toţi la, biserica
catedrală. Protopopul întâmpina pe ales cu Crucea şi cu Evangelia.
Inaintea

altarului, noul

jideţ

făcea jurământul

de

dreptate,

de

credință și de iubire pentru interesele orașului. Inainte de jurământ, cu glas tare și răspicat, îndreptându-se din ușile împărătesei
către obște, întreba de trei or:
—

Vrednic este 2 2 2

l6r obștia răspundea:
—

Vrednie este 17!

Când eșlaii din biserică, îl ridicati pe suss) strigând cu toții:
—

SE trăicscă Judeţul nostru !

Cu. privire la jurământul jădeţului, să amintim
resci, biserica Sftului Dumitru Izvoritorul de mir,
pași de Târgul-de-Sus și de Târgul-din-Năuntru, pârtă
numele de Biserica-de-Jurăment 9. Fi-va fost din causa
pe care, aci și numai
Pun întrebarea, dâr nu
1) Vedi

cap. Mitropolia

că, la Bucusituată la dor
în documente
jurământului

aci, trebuia săl facă judeţul noii-ales?
dai răspunsul neavând documentul.

Bucurescenci.

2) Vedi cap. Curtea Domnscă.
3) Arhive:

scut

Mitropolia,

Cond.

V, Locurile din Bucuresci, pag.

169.

4) O. Alessandrescu: Dicţ. geogr. al jud. Muscel,— Cf. Aricescu: Istor. Cânpulungului,
5) S5 no aducem aminte obiceiul vechilor Germani, Franc şi Alemani, ridicarea
pe

a alesului,

a, Ilerzogului

6) Vedi cap. Bisericele.

(/lever sur le Davois).

735

In piaţa oraşului, cu mare solemnitate și 'n fața obștiel, i se.
da noului judeţ, pecetea oraşului, condicele şi catastifele oraşului 1), hrisăvele
oraşului, păstrate cu sfințeniă de foștii județi, și 'n car erai transcrise actele făcute de orăşani înaintea jădeților de maj 'nainte vreme.
Aceste acte și insignia ale dregătoriei, noul jâdeţ, însoțit de
pârgarii săi, le ducea la el acasă.
în ţările române,

Nicăleri

am avut Casa Oraşului, adică

nu

noi

Sfatul, cum se va dice în secolul XIX, adică așa cum a fost în
oraşele francese câte un âtel-de- Ville, în orașele germane câte
un

Rathaus

s6ii

Stadihaus

și "n oraşele

englese căte un

Town-hull s6ii

Guild-hall, — și acâsta a fost uă mare nenorocire, câci tâte, dâr
tOte actele vieţel orășenesci aii dispărut cu timpul, în reslățirea
celor trei secole trecute, prin incendil, prin invasiuny, prin perderi,
prin furturi.
Jâdeţul, ca și Pârcălabul, ca și Vornicul-Judecător, judeca la
gazda dmisale 2). La, casa judeţului era, după cum qlice poetul poporan:
Scaunul de judecată
Und s'adună lumea t6tă 3).

Jadeţul, intrat în funcţiune,
a) prenolesce la Domni, asistat de pârgari, și când e trebuință,
actele vechi ale orașului, cu scutirile, drepturile și libertăţile
hărăzite de trecuţii DomnY;
V) judecă pricinele orășenesci, ajutat de pârgari, de preoții
şi de bătrânii

orașului,

printre

cană

intră

și foştii

jideţi,

retrași

din funcţiune de bătrâneţe sâii prin demisiune,—
cum spun documentele printre martori: Coman ce a
fost jădeţ, Gherghina ce a fost judeţ și a căreia pe-

cete4) o dăm

aci;

c) caută să facă pace prin bună învoi6lă, pentru
ca

pîriţii

şi

pîrișii

să nu

mal

mârgă

pe la ispravnici

sâii pe la

Divan;
d) face Domniei și Isprăvnicatului dări de semă în cercetările cu cari este însărcinat, și nu uitia pune la sfârșitul raportuXenopolu:
1) Papadopoi-Calimah: Aotiţă istorică despre Bârlad (Bârlad, 1837) pag.47.— Cf.
Istor. Rom., IUL, pag. 613.
2) Uricariul, IV, pag. 205. Aşedământul Țării Moldovei din 1761.
3) “Teodorescu G. Dem.: Poesii poporane.
1070.
4) Arhiva: M-tirea Radu- Vodă, pach. 84, act. 29, din 30 Mai

17830

Jul frasa care lasă
Domnia

Ta,

Domnului

Domne,

vei face

voia tâtă

cum

să

facă

te va năstivi Domnul

ce

Voesce:

1) ;

i;
-

€) hotăresce, împreună cu tot Sfatul, adică cu pârgar
ii, cu
preoții, cu bătrânii și cu neguțiătorii în marele
consilii comunal,
cisla,
adică

partea

de bir, de dă,

plătescă Domnici fiăcare

de imposite

orășan în suma,

își pun

vânglările și cumpărăturile,

peceţile

cei ce vând

sâti cumpără,

vândlar al lur Radivoe Căpitanul
a lui

Radivoe

9) strînge

să

Dreslei s6le și, prin ur-

mare, împarte pe toţi orășani în trer grupu
ri
mare), midlocaşi (bir potrivit), codaşă (bir mic);

J) intăresce

ce se cuvine

mari: fruntaşi

(bir

și este de față când
bunidră

ca 'm actul de

de Seimeni și al Jupânesei Dana

Căpitanul2);

amenţlile,. adică globirile3) pentru

casa oraşului;

h) face măsurătorile locurilor și vestabilesce
prin amănunțite
cercetări drepturile de proprietate, călca
te

văratului proprietar;
î) priveghi6ză

ca tâte aședămintele

să se păzescă neatinse;

|

de alții în paguba ade-

vătăfielor

și

stărostielor

D) apără interesele oraşului în contra
veneticilor.
Jădeții trebuiaii să aibă, Grecary cunoscin
ță de Pravilă și de Lege
pentru a hotărî în pricină astfel încât
, fiă pîrișul, fiă piritul să
nu se mal
ducă

la

Ispravnie

si

la Domniă,

Nu mergea Jideţul cu cunoscinţele-i
juridice ca Alecu Donici de la 'nceputul secolulul nostru
,— Donici care până și 'n
pilaf tot găsia

un paragraf — der soia, buni6ră,
că'n secolul XVI
proprietatea se putea, câștiga prin
diedină (moștenire), prin potupeniă
PNI
1) Iasdeă: Arhiva Istor. a Româ
niei,

act al jideţului Tudoran
12 pârgari dinainte de 1600,
2) Arhive: Mitropolia, netrebnice
, 242161; actul însă este din
19

nu

mai

erai.

3) Cel ce jura strîmb

era Jlobit cu şâse

bor.

ot
Lulii

Târgovişte

cu ai săi

1710, Jideţi atunci

137

(cumpărătură), prin Vratstvo (infrăţive s6ii tovărășiă) și prin poliloneniă
(danii) D; mai scia că, atunci când femeia care se mărită aduce
zestre și nu face copii, rudele er sâii biserica, ce le-a hotărît ea
din viță, cer bărbatului totă zestrea pentru ele2); scie că trebue
să te lepegi în faţa Divanului de trei ori de uă moştenire încărcată de datorii, pe care n'o vrel5); scie că, la vândlarea unui loc,
trebue să se întrebe mal ântâiii t6te rudele și toți vecinii vândătorului, dâcă nu cum-va vor el să cumpere locul și dâcă
aceștia nu voesce, numai atunci st întărească zapisul pentru vândarea locului, făcută străinului; de se făcea altmintrelă, județul
putea s€ spargă cartea; scie că nu el, ci Divanul putea sc stergă cu
chinovar hotarele mincin6se din vechiele documente; soia formalităţile de desmoştenire: părintele, bunidră Dragul, unchiașul din
Săcuiani, venia în piața bisericei și acolo în faţa lumei, preoţilor,
bătrânilor şi obștiei întregi, striga cu glas tare: „mă mărturisesc
„în fața vâstră că mă lapăd de fiică-mea Kirana; ea la mortea,
„mea să nu fiă, și nici eii la mârtea ei să nu fiii; și copiil cl se
n'aibă trâbă măcar de un ban la mârtea mea“ 4; — scia formalitățile înfiiărei fetelor5), când înfiiătorul n'avea, piroţi, ale înfrăţirei fiilor
vitregi cu fiii legitimi5) în vederea egalei moştenită, alo înfrățirei băr-

Datelui cu soția lui, pentru ca, averea lor devenind un tot și cl neavând copil, să o potă lăsa întregi unei mănăstiri, ir rudele să nu
moștenescă nimic?), șin line formalităiţile fraţilor de cruceS) când
şi cum trebuiaii să intre în Biserică, s€ se "mcingă cu Driul PreCuratei, să pună mâna po Evanghelii și să jure pe cruce, pe pâine,
pe sare, să fiă fraţi nedespărțiţi pe veci»).
Pentru a sei bine tâte acestea, Judeţul era ajutat de Preoţii
orașului car, după tocmdlile bătrânel Pravile de la Govoru (16-40)

1) Hasdeii: Columna lu Traian, 1374, pag. 130, act dela Mihnea-Vodă, de la Universitatea din Cluj.
2) Arhive: Mitropolia, condica jud. Dâmboriţa, moșia Sicuienii.
3) Arhive: Condica Câmpulungului, pag. 571.
4) Arhive; Condica Mitrapoliei, Dâmboviţa, moşia Săcuieni, act din 1660.
5) Arhive: Condica Coziel, I, pag. 303, act. din 1512.
6) Arhive, aceiaşi Condică a Coziei, I, moșia Studina şi Sturdzenii, act. din 1575.
7) Arhive: Condica Vieroşzului, pag. 19—80, act, din 1578: înfrăţirea Logoftitului Codrea
cu soţia lui Anca.
8) Hasdeti : Jon- Vodă, pag. 64—65, cu faimosul jurimânt: dâcă vel călca frăția, să te
bală focul, apa, văzduhul, pâinea, vinul, sabia, Dumnedeii și Alaica Domnului.
9) Revista Istorică a Arhivelor României, |, pag. 80, act. din 161$.—Cf. şi Lagarde:
— Cp. cu înfrățirea
Voyage, pag. 361—365, când se înfrăţi el cu boierul Dudescu la Sibint.
“
mediii.
evul
în
Cavalerilor feudali

56730. — storia Bucurescilor,
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și Pravilei lui Jlatei

DBassarabă (1652),

trebuiaii

se fiă „Vlândi şi lină“

|
și de uă sfinţeniă aprâpe ideală.
„Preotul care cântă mirenesce s6ii jocă, să se lase de preoțiăt,
dice cun ton sumbru și inquisitorial Pravila de la Govora), şi
i6răși mai adauge:
|
„Preotul

trebue

ispitit

de

Episcop

despre

grija cănţei“ 2, ir

Pravila lui Matei Bassarabă îl ţine îsonal completând-o 2):
„Preotul care se însoțesce cu uă, Cinghiază+) să se lase de preoțiăr.

De altmintreli, în judecarea pricinelor, preoţii aveaii precăderi
mari. De și boierul ca martor putea, dice: „Eă, boierul Cutare,
drept şese boieri, jur și mărturisesc“ . ..5) — totuși preotul „merge

înaintea boierilor mari şi mici“ 6).

|

Preotul scie Pravila mai bine de cât Jideţii și Pâroaui, de
vreme ce este ispitit de Episcop despre grija cărței, și e de față cu
epitrahilul la depunerea jurământului. EL dice, nemilos și impa-

sibil, creștinului care s'a turcit;:

— Nu poţi moșteni, pentru că ai eşit afară din lege 7)
Tureitul remâne de lăge, adică pierde procesul.
Alături de preot, ajută pe Judeţ Pârgarii, aleși și dânșil

de

Obștia orașului.
|
Pârgaril ajută pe neguțători să dea afară din orași pe cel ce

veniaii să-l păgubiâscă în interesele lor; controlâză pe judeţ în
actele dregătoriel lui; sunt delegaţi la faţa locului, pentru a'mpăca certele și neînțelegerile cele mici; semnâză cărţile
orașului

împreună

cu județul,

pârgarii în număr

de

cu

preoţii

și

cu

bătrânii

12 după

numărul

celor

judecător,

SI
numia

adesea

orașului.

Erau:

12 Apostoli.

In secolul XVI, pârcălabii și, pâte, și judeţii aveaii lângă
dânșii și pe jurători, cazi jura să judece drept, ork-care
ar fi fost

pricina 8),
Domnul,

suprem

pentru

uă pricină

un tribunal extraordinar și ad hoc. Nu judecati nică
jideţul, nică

isprăvnicatul,

nici Divanul,

1) Ediţ. Bujoreanu (Bucuresei,
2) Ibidem, pag. 89.
3) Ibidem, pag. 165.

ci, buniGră,

1885),

pag.

dece

90.

boiery

și

ş6se

ne-

.
”

|
.
4) „Feniciă care cântă po la zeselii cu tamburat
— definiţiune însăși a Prăvilel.
5) Arhive: Mitropolia, Condica județului Mehedi
nţi, moşia Gogoșii.

6) Arhive: Mănăstirea Sftul Ion-cel-Mare, pach.
12, act. 3,
7) Procosul
lui Apostol. (po nume creştinesc), adică al
lui Curt-Salam-Ciauş
turcesc), la Arhive. M-stirea Radu-Vodă,
act. din 31 Decembre 1631.

8) Hasdeu: Arh. Is, a Românie.— Cf. Xenop
olu:

Istoria Românilor.

(pe nume

139

ouțiători, cum fuse la 1652, când se judecă, marele proces al lui
Stroro Vistierul și Radu din Făreași cal furaseră bani domnesci,
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ÎI
1) Arhive: M-stirea Sftul Ion-cel-Mare,

pach.

12, act. din 12 Deceombre

1060.
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adică S5 de pungi de câte 500 de taleer fiă-care. Tribunalul extraordinar a dovedit că sunt cu adevărat furi făgişati. Domnul ânst

X-a iertat și I-a pus să plătescă sumele furate»).
Nu Xerta, Gns8 totdeuna Matei Bassarabă! Când hotări el în
Divan, la 3 Iuliii 16833, că Românii din Dobriceni st fiă slobogă
de boierii Rudeni,

și când

Chisar

Paharnicul. Rudânul,

fiul lux

Chircă Comisul din satul Ruda de pe Argeşi, bătu pe Dumitru,
Aprodul Domniei, care venise la 26 Iuliii 1633 să aducă hrisovul

domnesc de 'slobodenia Românilor din Dobriceni, Matei încruntă
stufosele- sprîncene, porunci de aduse pe Chisar Rudânul la Bu-

curescă și 'n Divan, în faţa tuturor, puse de-i dede 300 de toiege,
îl seâse afară cu mare rușine? și "1 băoă în temniță, ir Dobricenilor le dede

Bunul
la tinerețe,
August în
că Matei a

carte peste carte).

Agă din Brâncoveni, milostivul Mater Bassarabă, max
era grâznie cu neascultătorii şi cu dușmanii. La, 1637,
29, Bailul Veneţiei din Constantinopole spune Dogelui
făcut să se taiă în capitala Sultanilor nasul și urechiele

lui Leon-Vodă Strida și a may dat, peste alte cheltuieli, âncă 60
de reală, numai să i 'se trămită întruă. cutii masal Luk Leon-Vo
dă
la Bucuresci, să'1 vâdă și el, — cosa senza esempio anche a questa corte4).

Procesele dintre boieri şi dintre jupânițe la Divan, în fața
Domnului, erati minunate. Jupâniţele aduceati câte 12 alte jupâniţe, de juraii că are dreptate pîrita, si pîriîşa. Judecata bătrânei
Stolnicese

Sima5,

a lui Stroe Buzescu,

judecata

Mariei,

fâta ju-

pânului Ivașcu VorniculS) și soţia necredincidsă a lut Vasilie
Spă-

tarul2, judecată

în care jucă rolul

cel mai rușinos Macarie, Exar-

hul de la Târnov, omul lui Civil, patriarhul Țarigraduluj,
care
ținu ântâiu cu Vasile și-apol cu Maria, — judecata, în. secolul
trecut, a Marichir Filip6sea,8),

sguduiaii tot Bucuresciul

din temeliă:

1) Alag. Istor., IL, pag. 198.
2) Probabil, „îl dede prin târg“, po migar,
încălecat d'an-dâsele şi cu cartea de condamnare legată de gât.— Aşa va face Brâncovânul mai târdii
cu Staicu Pabarnicul. Vedi
cap. Podul- Târgului-deA fară.
!
3) Academiă: Condica M-stirei Arnota
, pag. 3, 5, 8.— Curte peste Carte însemneză
că
Rudenil avuseseră de la alți Domni
hrisov sGă carte. Matei sparge cartea (terme
n juridic) de
mai "nainte și dă alta, ali-fel hotărînd, adică
în împestr

prima sentinţă.
4) Hurmuzake: Doc., VIII, pag.
461.
5) Arhive: M-stirea Stavropoleos.
6) Bălen stii din Golescj,
7) Mag.

Istor., 1, pag.

216,

83) Academiă: Documente

mitropolitane,

iţata limbă juridică de

adi:

caseză

T4l

hăutaii mahalalele de cele ce se făceaii și se spuneaii
şi, pe

tema

lui „ce-ai dis tu,

cam

dis că,

ca

dis dla,

la divan

comentariele

nu se sfârşiaii luni de-a rândul.

VI
reoţii eraii judecaţi, „nu de boieri, ci de țâreovnicil»)
bisericei2)“; boierii de Domn în Divan; orășanii de.
jadeți.
Neguţători!, ci între ei, pentru afacerile lor comerciale, eraii
judecaţi de vătahi sâii vătafi în secolul XVII, dâcă nu şin secolul
XVI. La 1632 găsesc pe un Gheorghe Vătahul3) și la 1665 pe Negul
Vătahal za Tabaci%).

Tot la acâstă epocă apar starostii de neguţători. Citez pe Zamfir, starostele-cel-Bitrâu5) și pe Ianoş, Starostele de la 16926). Vătăfiele
însă

continuă

cu starostiele,

Iăcelari în Bucuresci7).
Ce deosebire era între

căci,

la 1704,

avem

pe Petre,

Vătaful de

Vătafi şi Starosti, nusciti. Avem

de neguţăitori, staroste de: calici$), vătaf de
staroste de ciocli 9).

tabaci, vitaf

de

staroste

măcelară Și ....

Vătăfiele persistă de-alungul secolului XVIII, căci avem, sub
Ipsilanti, vătaf de precupeţi şi vătaf de arabagii '9).
In Francia şi 'n Germania corporațiunile neguțătoresci începuseră, p'alocurea tocmai din secolul XII să fii bine organisate
în bresle și'n isnafuri, cum am lice întrebuințând limba, neguţito-

râscă din secolul XVIII. E peste putință ca neguțătorii noștri, în
1) [nalţii prelați, adică de la arhierei în sus.
cu scirea
2) „ler de va fi pentru arătură s6ă viă, atunci va fi judecat do mireni, însă
89).
pag.Bujorenu,
ediţ.
Arhioreului“ (Pracila de la Govora,
3) Arhive: M-tirea, Stavropoleos, pach. î2, act. 21.
4) Arhive ; M-tirea Radu-Vodă, pach. 23, act. 4.
5) V. cap. Hanurile Bucurescene.
6) Arhive: M-tirea Radu-Vodă, pach. 65, act. 2.
7) Arhive : Mitropoliă. Condica jud. Ilfov.
3) Vegqi cap. Podul Calicilor.
Starosie
9) Arhive: Condica No. t a Mitropoliei, jud. Stam-Rimnic, pag. 135. — Drăghici,
|
de cioc, în 1735.
şi tot
10) V. A. Urechii: Din Istoria Breslelor în Conv. Liter., 1988, pag. 158 şi urm,
PoSlobozii,
despre
149,
pag:
şi
1i
pag.
V. A. Urechiă: Anal. Acad. Rom, seria II, tom. IX,
slujnici, Dăjaii.
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relațiuni aşi documentate cu coloniele saxone din Transilvania
prin Braşov și prin Sibil, și'cu neguţătorii italiani cel puţin prin
Constantinopole

şi

prin

porturil
: Dunărei
e,

s& nu

fi avut

cuno-

scință de reglementarea, așa numitelor corps de mâtier, jaurandes, mai-

trises, Zânfie,

Gilden,

Kaafmannschaften,

în fiinţă

șin Germania secolelor XIV și XV.
De acela, n'am put fi acusaţi de

afirmând

că vătăfiele documentate

mare

deplină

în Francia

îndrăsnâlă

ale secolului

XVII

eraii

istorică
întoc-

mite la Bucuresci ca și corporaţiunile săsesci din Transilvania,
imitaţiune fidelă a corporaţiunilor neguțătoresci din Germania și

din Francia medievală». Scris Gnsă nu este pentru: secolul XVI

Și nici pentru secolul XVII. Pentru secolul XVIII, bresle, cu
orânduidla și cu şartal2) său, ne. reamintesce corporaţiunile frances
e

Și germane.

|

Bresla are mai-măria sa, adică

|

pe mai-mar aşa,

care

e tot una

cu Siarostele; are 12 bătrâni, adică stăpâni de prăvăliă, și de mește-

Șugari şi cari erati sâii fuseseră protomeşteri3). Starostea, la judecata pricinelor breslașilor, era ajutat de acești 12 protomeșteri

s6u bătrâni și de dor proistoşi4).
Bresla era compusă: 4) din ucenici, cară slujiaii pre pricopselă
cu zapis câte 3, 4, 5 și chiar Ganj, după greutatea meşteșugului
de învățat5; 5) din calfe cari primiaii plata cu luna (simbria),
sei

plata cu giua; c) din meşteri sâii stăpâni). Potrivit

cu şartal săi,

Vresla avea

Sa

cutiă pentru ajutorarea

celor

scăpătați din brâslă și îngroparea celor săraci. : Cutia era alimen-

tată : a) de havactal, taxă ce da fiă-care calti când
se făcea stăpân
și deschidea, prăvăliă; 0) din cotisaţiunea,
—uă pară pe săptămână,

— dată

de meșteri și de calfe;

c) din amendele

celor ce căleati

1) Veqi şi cap. Comerciul bucuresedu,
|
|
2) Sartul esto la charte, hrisovul care so da pentru
regulamentarea relaţiunilor dintre
membrii mari şi mici ai corporațiunei, precu
m şi pentru drepturile breslei în stat şi faţă
cu
alte bresle.
o.
3) Poetul poporan, le dice meşteri ară.—
Cp. Dleşterul Manole:

Nou5 meşteri mari,
Calfo

de zidari,

Cu Manole dece,
Care mi-i întrece.
4) Numirile do protomeşteri şi Droistoşă arâtă
reorganisarea breslelor în secolul XVIII
subit influința Fanarioţilor.
5) Bunidră, cojocăria subțire, la Bucurescă,
atât de renumită în tot Orientul, se învăţa
grei, dâr un meşter cojocar
6) V. A. Urechii:

subțire era artist în felul să.
Zstor. Rom., XII, pag. 368, 385 şi altele.
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sartul breslei, amendi îndoite și întreite pentru recidiviști; d) din
taxa anuală a fiăcărul meseriași.
Starostea, era dator să păsiscă stăpân calfelor, să contrasemneze zapisele ucenicilor ; el judeca, pricinele neguţiătoresci de vîndare și de cumpărare ale breslei. Cel ce nu se supunea de bună
voii la hotiatrea starostelui, era constrîns scu forța de Agă s6i
de Căpitanul za Dorobanţi.
Când două bresle, — pantofarii și cismarii, băcanil cu paralicul și băcanil cu toptanal, — se certaii împreună, Domnul hotăria.
în
Străinii 'ș-aveaii breslele lor: Evreii, Armenii, Nemţii;
ci;
secolul XVII, Chiprovăcenii2). Toţi puteaii cumpăra în Bucures
Pentru
numai Armenil puteaii cumpăra și vii împrejurul orașului.
și îsprdunistrăini! neguţători mai eraii, pe lângă stăvostiele lor,
catul

de străini,

Epitropia

și sameşul

de străini.

obştescă, Spătăria,

Agia, Poleovnicia podurilor

mal

aveaii

dregători,
de-a face cu breslele bucurescene cari, înaintea acestor
ea de a
aveati adesea st lupte, pentru p ăvălii şi pentru libortat
vinde, cu lacomil Egumeni al mănăstirilor.

Pecoţile Eyeumenilor”

contraccii

ai Mânăstirilor Radu-Vodă

şi Mihai-Vodăa,

la bătaiă inclusiv !— la
,
— până
Breslele ţineaii f6rte mult
pe altele, munciaii
şutul lor și, cu dorința de a sc întrece unele
bogăţia stegului bresde zor, își făceaii concurență la târtă pentru
mergeaii la anume
ley, pentru măreţia serbărei lor anuale, când
nicul și pe patronul
biserică, la anume ic6nă ca să serbeze praz
breslei.
1) Xenopolu : Jstor. Rom, IV, pag. 109.

— Ci. şi Semile Brâncovenesci, passim.
2) Vedi cap. Comerciul Bucurescen.
101, act. 2 din 1690, Iunii 18.
3) Arhice ; M-tirea Radu-Vodă, pach.
se şi medievale.
france
4) Intocmai ca şi corporaţiunile

744.

Unele

din vechime,

altele din

următorii patroni şi praznice :
1) Tabacii,

Brosceni;

pe

Sftul

Niculae,

secolul

la

trecut, Dreslele aă avuţ

biserica

2) Brutarii, pe Sfţii Petru și Pavel,

Staicu; 8) Cojoearii, pe Sftul Die, la biser
ica

Sftului

Nicolae

la biserica

Sftului

din

Bradu-

Gheorghe-Noii;

4) Brașovenii, pe Sftul Donitru, la, biserica, Verg
ului; 5) Lumânărarii,
pe. Sftul Andrei, la biserica Sftul Nicolae-Şela
ri ; 6) Bogasierii, adică

Lipscanii, Sfta Treime, la biserica Sftul
Gheorghe-Noi; 7) Băcaniy,
Dumineca Tuturor Sfinţilor, la biserica,
Bradu-Staicu; 8) Pescarii, pe
Sfhd Nicolae, la biserica Sfta, Vineri-H
eresca ; 9) Săpunarii, pe Sftul
Prooroc Daniil, la, biserica Sftul Nico
lae-Brosceni; 10) Argintarii, pe
Sftul Ierarh Spiridon, la biserică, Spir
ea-Vechră »); 11) Croitoril, Adormirea AMaicei Domnului, la biserica,
F lămânda; 12) Ciredariy, Nascerea
Domnului la, biserica Silivestru
2); 13) Căruţașii, pe Sul Ilie, la
biseric

a Sftul Gheorge-Noi;

14) Ferarii și Rogojina

rii, Sfa Treime,
la biserica Colțea; 15) Birjarii,
pe Sul Gheorghe, la biserica Sftul.
I6n-Moși; 16) Morarii, pe Sf
Haralambie, la biserica Sftului
Ion-

Moși;

17) Chiristigir, pe Sftul Mie, la biser
ica

de la Pipera afară
din capitală ; 18) Curelarik, pe
Sftul Visarion, la biserica, Sfinţilor
(Sibilele) ; 19) Lăutarii, pe Sfta
Paraschiva la biserica disă Caim
ataa) ;
20) Poteovarii, pe Sftul Gheorghe,
la biserica, cu Sibilele; 21) Plăpă
marii, pe Sf; Vasile, Grigore
Și Jon, la biserica Isvorul-Nou
dintre

vii; 22)

Ordariy,

pe Sfii Gheorghe și Dumitru,

la, biserica OborulNoii ; 23) Precupeţii, Zsvorad Tămăd
uirei, la, biserica, Isvorul-Noii
dintre
vil ; 24) Marchitaniy, pe Sta
Nicolae, la biserica, Șelazi; 25)
Dulgherii,

pe

Sftul Nicolae,la biserica din
Dușumea;

26) Bărbieriă, pe Sfla Parascliva, la biserica Dintr'uă-qi
; 21) Rotarii, pe Sftal Ilie, la biser
ica
Oborul-Noi ; 28) Căldărarii,
pe Sfții Atanasie și Chirilă, la
biser
ica
Popa S6re; 29) Cismaril,

pe Sftul Haralambie,

la, biserica OborulVechii ; 80) Cavafir, pe Sflal Spiridon,
la
biser
ica Popa-Nan; 31)
Dogarii, Nascerea Alaic
ej

Domnului, la

biserica, Oborul-Vechii
Grădinari, pe Stud Trifon 5),
; 32)
la biserica, Manu-Cavafu ; 33)
Pantofarii,
pe Sftal Spiridon, la, biserica,
Crauș-Radu; 34) Grânarii, pe
Sftul Ilie,
an
0 CI
1) Sftul Spiridon a pre
făcul un șârpo în baston
de aur,

2) Po icâna jNasceroi,
j
rilor pentru praznicul
lor,

în pesceră,

sunt

și un

boi,

şi un

asin,—de

aci alegerea. Cireda-
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la, biserica Delea-Vechiă; 35) Tutungil, Cafegii, Tabaccil, Isooral
|
Tămăduirei, la biserica Isvorul-din-Verde.
- Dintre tâte breslele ânsă, cea mal bogată și care avea praznice
în tâte dilele, era bresle Eygumenilor şi călugărilor, negustori de cele
sfinte, cari aveati patru starosti, și adică pe patriarhii Constantinopolei, Ierusalimului, Antiohiei și Alexandriei Egiptului2).

VII
st-fel s'a cârmuit Obștia bucurescână. De la Domn, pogorînd prin Divan, pârcălabi, ispravnici, vornici-judecători, jădeți, preoţi, pârgari, vătafi, starosti, până la
„mai-marele peste maă mici şi staroste de calici“, toți năzuiaii ca dreptatea să se facă tuturor cât mal iute și cât mai bine. Sunt hotăvâri date cu atâta, bun simţ; și cu atâta milă, încât nu te poți
opri de a nu admira, pe acești judecători primitivi, care 'și făceaii
cruce când s'aședaii să judece, cu cruce iscăliuii trăgând cu degetul sâii punând pecetea, la cruce se gândiai când hotărraii, și
cruce-ajută ! murmuraii când sfârşiaii de judecat.
Din păcate pentru istoria vorbitâre și pitorescă a țărilor române, noi nam avut nică un Saint-Simon, nici unul din acel
memorialişti al Franciei septecentiste și octocentiste, care să ne dea,
în bine-aduse şi meșteșuoite condeie, fisionomia Divanului domnesc şi a scenelor cari se petreceaii întinsul la judecăţi și hotărîri.
Câte uă frasă răsl6ță a documentelor, câte un sec amănunt
al serbădului Cronicar, câte uă locuţiune lapidară a poetului poporan, ne fac să ghicim s6ii să vedem cu ochii minţel cam ce
se petrecea, la Divanul domnesc în diferitele epoci ale istoriei
. române și 'n deosebi ale istoriei Bucurescilor.
Vedem, la Curtea Domnescă, în Spătăria mare sui în Spătăria
cu stele, la 'nceputul domniei lui Şerban-V odă Cantacuzino, atunci
când fostul spătar și logofăt, înflăcărat încă de luptele dintre
——

lor1) Datorese osârdiel şi prieteniei Parohului enoriei mele, Biserica Lucaci, Părintele I.
breslelor
praznicele
enumărat
am
care
după
notele
Central,
Seminarul
la
profesor
dichescu,
şi isnafurilor bucurescene.
2) Veqi cap. Patriarhi, Mitropoliţi, Episcopi şi Egumenă Greck la Bucurescă,
3) Vedi cap. Curtea Domnescă.
D
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Ghiculesci și Cantacuzinescă, ajunge Domn și, fără a se gândi
„că Serban-Vodă trebuia să uite urele Logoiătului Șerban, începe

procese la Divan în contra dușmanilor săr de odini6ră, — vedem,
die, scene măreţe prin strășnicia, nemila și eruţlimea lor. Mitropolitul tace, boierii tac, Bucurescenii sunt îngroziți: nu se aude

într'acâstă înspăimântată tăcere de cât glasul neasămuit de răbuinitor al lui Şerban-Vodă, — glas care a rămas de pomină în

povestirile Oronicarilor și care băga

'n r&corile spaimei până și

pe Turcii din Constantinopole.
Câţi boieri nu ati fost atunci băgaţi în Ocne, —unii în
Ocnele
pustii și părăsite ! Câţi nu aii fost Oomoriți și stările
lor confiscate!

Unula

>.
|

o

|

Șerban-Vodă r-a

otrăvit și unica fâtă ce

|

avea,

|

pieră până
după

pentru

să-i

și sămânța,

pământul

nesc.

ca

româ-

Chisar Rudânul plecase de la Divan, în pri-

mil ani de Domniă ar lui
Matel-Bassarabă,
după
ce primise 300 de toiege, și plecase la ocne,
după ce fusese dat prin

târg cu rușine. In timpul

Brâncovenului,
Staicu
Paharnicul, osândit de

e
eee
| Divan, pornise călare
Ultima Cândească,
pe
măgar d'an-dâsele
|
|
pe Podul Târgulux-deAfară. Și li se mar -pecetluia și cămeșa
pe dânșii.
Alte scene în timpul Fanarioţilor.
Ienăchiță Văcărescu iea
în zellemea pe Alexandru- Vodă Moruzi
și Mitropolitul Dosithie

Filitis,

poreclit

Deli-Zorzo

de

boieri,

strisa

Domnului

Că, dâcă
are sabiă ȘI topuz, el, Mitropolitul
Țării, are pateriță și clopole, și nu va iscăli cele ce,
cu fără-de-lege, voiesce Vodă,
Să nu se crâdă că toți cârmuitorir
bucuresceni, de la mic
până la mare, ai tăcut mulcomi
în epoca Fanarioţilor. Țiuiati
urechile Fanarioţilor, Moruzescilor
și Ipsilanţilor, de vorbe ca:

Domnul

=
k
—

obiceiul pămentului, Tegea strămoşescă,

pruvila Ţării, disa părinților,

şi Beii

Fanarului, Domni în Țeră, pleca capul, tăceaii și nghiţiati.
Corbenii, moștenitorii boerilor de la Corbir-de-Piâtră, din
secolul XV, rudă cu Corvinii Ungariei, Cândescii, borerii cei
voinică, cari înfruntai Domnia în munţii Buzăului, Dudescil, Băleniă, Bălăcenii, cer nebuni de vitejii, Filipescii, Grădiștenii, Crețulescil și Văcărescii soiaii cu deosebite forme să vorbâscă parveniţilor încoronați despre braga, cirivișul, lâna, și halviţa, pe care
bunicii Beilor fanarioți le vânduseră prin piețele Constantinopolei.
Intoemay ca și băcănesel milionare de mai de ună-di care,
prefăcându-se că și-a uktat limba, întreba cu dispreţ:
—

Qpest-ce

que ca, des „covrigi“ ?

și căreia i se răspundea
—

Ce qu'on mange

cu fericită: potrivelă:

avec des „măsline“, Jladam!e—

tot ast-fel boierii pământeni răspundeaii Beilor fanarioți cari voiati s'o apuce cu el de sus în Divan sei într'alte părți.
Ai luptat cu toții, pârcălabi și vornică, județ și ispravnici,
pentru ca obiceiul pământului și legea sirămoşâscă să nu fiă cotropite,
șl-aii veușit, cu tâte viforile dușmane și cu t6tă vitrega aducătură
a *mprejurărilor, să le țină vil și vorbitore, dâcă nu în scrisul
Domnilor, cel puţin în mintea și 'n inima Românilor,
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bălăcenâscă (easa-), 495.

Babic

Matei, 185,
(Nedelco Vornicul-),

110, 144, 189, 222, 969.
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Biălăcenilor (Biserica-), 166, 327,
299.
Baesâny, 615.
402.
Bălașa. (Mahal. Domniţei-),
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Baia (Ara de la-), 134,
Baia Palatului, 119.
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Bălăcânul
(Constantin
Aga-),

21, 69, 80, 185, 327, 412, 416,
485,
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Bălcescu, 90, 418, 580, 558, 59,
601.

Baldovin, 19, 671.
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ab
Bassar
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Bărbătescu Mihail
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Şerban
(RaduBassarab
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Bălânu (Grigore-), 78, 83, 219,
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Bassarab (Vlad-Vodă), 28.
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Bălânu
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rab-Vodă-cel-Bun, 22.
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Barberini, 128.
Bălânu (Ivașcu Vornicul), 931.
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Bassarab-Vosvod
Bărbierilor (Uliţa-), 116, 330,
Bălânu (Nieolae-), 359.
61.
Bârbierii, 741.
Balfour (PF. C.), 306, 405, 504.
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Balș, 175.
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Bassarabă
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abă
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Barlachi, 720.
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baron (înterpretarea titlului-),
495.
abii (Nemul-), 14, 29, 30,
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Bânâsa, tii.
abii Danesci, 405.
Bassar
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Bălânu, 192, 740.
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Batiştea (Biserica-), 176, 321, 822.
Batiştea (Mah.-), 311, 319, 821,
335.
Batiștea (Strada-), 403.

Berchtre (Guedon de
Berea, 280.
Berendei (Dimitrie),

la-), 505.
61,

178,

198, 212, 217,229, 821, 822, 835,
353, 479, 489, 639.
|

Blănari (Strada-), 341.
blănuri, 409, 532,
Blau, 20.
Blazenul, 147.
Blejoianca (Bălaşa-), 281, 332,
Blejoianca (cocâna-), 150, 345.

298,

Berlin, 3, 86, 401, 402, 464, 548.

509, 057.
Bâtory (Ştofan-), 26, 27, 260, 550.

Bernadotte (Ge encralul-), 612,626,
627,

Blejoianca (Mahalaua de la-),
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blestem, 152,
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(Sigismund),

(Strada-),
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Betleem, 751.
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Bayet (Aubort du-), 515, 519,621, Vezesten, 481, 482, 492.

622, 623, 630, 681, 709.
Bazaca, 96, 297, 319, 392, 491.
Bazar, 481.
RBazaran-Ban, 12.
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begonii, 711.
beilie (a lucra
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”
Beilicului (Casele-), 393, 897,
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„| Bolliac (Cesar-), 12, 20, 168, 259,
291, 359, 493, 548, 550, 599,
264,

(baladă

696.

Bolniţă, 178. .
Bologna, 77, 508, 570, 59, 639,
693.
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Borcea Pârcălabul, 722,
Borcea (Popa-), 131.
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Botânului (Mahalaua), 176, 236,
319, 822, 823, 370, 419,
Botoşanii, 19.
Boulevard (Grand IIStei du-),
422, 51i.
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Brâncovânu

(Stofan-),
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183, 210,
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Brâncovânului (Statuele-), 542.
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Brănescii (moşia-), 249, 262,
Braniștea (moşia-), 147, 970.
braşove, 481.
braşovenese (postav-), 452, 591.

braşoveniă (mărfuri de-), 462,
Braşovenii,

75,

441,

442,

448,

444, 445,
461, 481,

448,
550,

419,
551,

452,
575,

457,
74.

Braşovul, 92, 75, 9%,
363,
445,
475,
591,
1795,

Brezoienii

927, 441, 449,
446, 450, 452,
481, 521, 598,
637, 659, 083,
749.

103, 278,
443,
457,
519,
659,

444.
462,
574.
718,

Braşovului (ectăţuia), 23,
Braşovonilor (comerciul-), 441.
Brașovului (drumul-), 90, 337,

379.

!

Braşovului (Podul-), 415.
Brașovului (vama-), 601.
Brătăşeni, 150.
Brătăşenii (boterir-), 75, 964.
Brătianu (Genera! Constantin 1.),

brodăriă

românâscă,

676.

Broglie (Ducele de-), 660.
Broscenii, 4, 239, 240, 319, 370,
744.
Broscenii (sat), 342.
Broscenilor
Broseenilor

(Balta-), 4.
(Mahalaua-),

342,

Brutarilor (starostele-), 200.

Bucur Ciobanul, 39, 176.
21.

Bucur (Comâra lur-), 19,
Bucur (Legenda lui), 176.
50,

53,

734.
|
Bucur-Radu, 177.
Vratsto, 736, 737. Bucur ( Reghiul lui-) 19,
Bratul (judeţul), 717, 793,
Bucur (Secătura lui-) 19.
Bratul Paharnicul, 41, 553, 729. Bucur
(Vasile-), 18
Bratul (popa-), 720, 724, 725.
Buckor, 20.
Brenner, 416, 796.
|Buclkor CAsl6), 20.
Breteuil (de-), 709,
Bukuri, 20.
Brezaia, 695,
Bulurli, 20.
Brezoianca (Mariea-).
»Bukur“ (roman), 176, 587.
Brezoianului (casa-), 424.
Bucurescencelor (Gătâla-), 169.
Brezoianu (Constantin Armaşul-)
Bucurescene (Crucile-), 62,
323.
Bucuresceni (Lupescii-), 241.
Brezoianu (L.-), 133, 287.
Bucuresci (Cetatea-), 17.
Brezoianu (Mahalaua-), 318, 823,
Bucurescă (lupta lângă-), 57.
Brezoianu (Pătraşeu-), 210,
323, Bucuresci (sat), 19,
595, 7733.
Bucuresci (Scaunul Cetăţii-), 29,
Brezoianu (pitarul G rigoro-), 923,
Bucurescilor
Brezoianu (strada-), 418.

Brezoianu (vistierul Hiorea-)
,
295, 418.
Brezoianului (Piserica-),
96, 210,
418,

(buricul-) 487.
Bucurescilor (căpitanul-), 549,

Bucureseilor

(elopotele-),

inteme:
de as-

(pădurile-) 6,
(rîul-), 11.
(Scaunul CetăţiI-).

Bucurescilor
Bucurescilor

28, 30, 38, 67.

Bucurescilor (Spătarul cârmuitor

al-), 63.
Bucurescilor-vechi

(Panorama-)

|
(viele din Delul-),
51,

1, 26, 45,

55,

1, 210, 296,297, 298, 320, 3%,

39, 312, 851, 402, 498, 499.

lul-), 38,

Bucurescilor

207.

Bucur (Biserica lui-) 39, 175, 178.

(Oraşul

(Mitropolia

Bucurescidra,

Bucșani (boierii-), 75.

70, 82, 81, 113, 813,

(Legenda

erei-), 177,
Bucurescilor

Bucurescilor

Bucșani (Staicu, paharnicul din-),
118,
DBuccorest, 316.
Bucresi, 133,
Bucur, 18, 19, 20, 21, 93, 29, 35,

Bucur

Bucurescilor

163.

Bruxelles, 72.
Bucovina, 12, 543.
Bucşa (satul-), 36, 402.
Bucşani, î18.

(Ciobanul),

Bucureseilor (fortificaţ..), 47.
Bucurescilor (ispravnicii scaunului-), 804.

tăqi a-), 60.
318,

Broscenilor (Pădurea), 6.
Broscenilor (Piasa-),317, 318,342.
Bruges, 401, 429, 679.
Brune (Mareşalul-), 701, 703.
brutării, 224, 661, 744.

Bucurel

Bucurescilor (descălicarea-),
327.

164,

Bucurescilor (Curtea Domnâscă-), 95.
Bucureseilor (Dâlul-), 203, 447,

336, 339, 814, 381, 550, 363.

Buda, 25, 653.
Budala, 460.
Budapesta, 517.
Budschol, 12.
butoni regali, 689.
Buftea, 36.
Bugeac, 972, 542.
Bugoae (cai de-), 394, 502, 556.
Bujoreni (boierii-), 15, 77, 150.
Bujorânu, 192, 738, 741.
Bujorânu (Şerban-), 78, 219,
Bulet (Gasconul-), 57], 516.
Bulgaria, 12, 280, 410, 440, 441,

455, 491,
591, 599,
Bnlgai, 15,
455, 588,

515,
608,
SI,
570,

Bulgarilor

(bigotismul-),

Bumbaegiul,
Burada,

551,
GL,
410,
583,

583, 585 ,
65e.
433, 439,
581, 599,
522,

120.

527,

Burchii (easa-), 496.
Burelly, 513.
:
biirgravii de Niirnberg, 363.
Buri,

19.

Burke (Logofitul-), 336,
Vuriile, 261.
Burgund (F'rancesul-), 500.
burgundă (armata-), 534.

Biirker,
bursieri,
bursieră
buruieni

462.
121, 656, 639.
pentru pictură, 519.
colorante, 471,

Burzenland, 462, 718.
busturi, 520.
”
butlagă, 699.

Buzăul, 11, 50, 92, 210, 349,
444, 4614, 5418, 570, 648.
buturugile ilfovene, 808.
Burzenlănder Pricileg (das-), 118. | Buzăul (judeţ), 12, 15, 202, 249,
359, 365, 517.
Buzesel (boierii-), 75, 150, 227,
Buzăul (oraş), 15.
249, 404, 407, 414, 559, B7l,
Buzăului (Episeopia-), bi, 124,
512, 618.
!

Butuc

(Răspâutia lui-), 383.

171, 179, 185, 186, 210, 259,
320, 328, 405, 418, 510, 491,
687, 1725.

Buzescului (ealul-), 559.
Buzescu (Marele Ban Preda-)

117, 404.
Buzescu
Buzoscu

(Radu Clucerul-), 242,
(Stroe-), 559, 740.

cacom, 451.
Cacom (blănuri de), 050.
Cadan, 12.
Cadavrelor (Judecuta-), 2S0.
Cadîz Capetan-Paşa, 714.
Caccilius (Sextus-), 83.
cafas, 115, 124, 510.
Cafegii, 715.
Categi-başa, 397.
căfiânit, 712.
Cahveneu, 397, 690.

Buzăului
Buzăului

călăriă (cal de-), 466.

Calici

călăirimea,

Calăraşilor (Calea-), 44, 148, 450.
călăraşii spătărici, 895,
Călcescii, 147.

365, 741.
Calicilor (vechiul aşezămînt al-),
373.
calicimea, 3141.
Călimănesci, 264, 515.
Călin Spătarul, 224.

Căldărarii,

Călinesci

Călăraşi,
călăraşi

685.

575.

11, 883.
(bresle

de-),

744.

Calga-Sultan, 120.

cal domnesc (bir), 198, 321, 397.

călăreţe (oşti-), 534.
călăreţii, 575, 601.

557,

î57.

(starosio

147.
de-),

(bolerii-),

862,

361,

339.

| Călinescu (Toma-), 709.
Căldârarilor (Ulicidra-), 3530.
Calinic (patriarhui-), 272.
caldarim, 357.
Caldăruşanii (Mănăstiroa-), 74, Calist (protopsaltul-), 5ii,
Calliari (Paolo-), 513, 514.
911, 413, 417, 418, 420, 431.
Callimachi Alexandru, 621.
Caldeia, 280.
Caliţa (jupânesa-), 358, 415.
Calea (Jupânâsa-), 197.
Caliţei (Podul-), 357 358, 35%
Calemgii, 290.
3175, 112.
calâşcă poleită, 131.
724.
Caloian,
calfe, 1742.

Cain, 202, GI.
Câineni, 78.
Câinenilor (trecătârea-), 15, 286.
Ca la Breza (joc), 6%.
Calafat 16, 28, 45, 400, 500, 564.
Ca la usa cortului (joc), 69.

cal de ginere,

byzantină, (pictura-), 516, D21.

Byzantinii, 8, 65.
Byzantin (Imperiul-), 8
byzantin (stil), 385.
byzantinişii, 527.
Byzanţa, 220,498, 515, 5%, 651,
632.
Byzanţa (doctorii din-), 602.

Calicilor (Satul-),

594.
cai domnescă, 501. caii Domnici, 107.
cai moldovenesci, 557.
cai (ornament de-), 559
cai vineţi, 557.
cailor (încuratul-), 695.
Cailor (Vadul-), 297, 729.
caic înzăvonit, 592.
caico domnesci, 591.
Caimacamii, 07.
Caimacamul Craiovei, 609.
Caimacamil Scaunului, 732, 733.
Caimata (Bisorica-), 118, 74,
Caimata (Mahalaua-), 19, 343.

466.

Buzăului (trecătorilo-), 441.
byzantină (furculiţa-), 542.

călări, 56,

ca, 105, 106, 107, 466, 534, 67,

cal boieresc,

(mănăstirea), 722.
(munţii-), 8, 10, 747.

Buzăului (pasul-), 17.

|

Caloian

Judeţul,

724,

725.

ot Poeşani, 262.
Calicâscă (Mahalaua-), 71, 107, Caloianu
os,
627.
Calomer
866.
857,
331, 333, 841,
Calomfirescu, 197.
Calicii, 9, 74, 75, 270, 333, 858,
(strada Radu-), 297,
359, 362; 363, 361, 865, 306, Calomfirescu
381.
315.
371,
8369,
368,
367,
calomfirul, Gi4. .
Calicilor (bordeeie-), 362.
Calota, 223.
375.
369,
365,
Calicilor (brâsla-),
Calotă Cliucerul, 4583.
Calicii Domnesci, 364.
Calotă Posteinicul, 19.
365.
Calicilor(instrueţiuni date-),
Calotă Vornicul, 419.
139,
41,
Calicilor (Mahalaua-),
calpuzănării, 665.
308,309, 962, 304, 865, 867, 368,
Calpuzanii, 473.
371, 874, 316.
Călugăreni, 46, 201, 517, 559,
17],
156,
74,
(Podui-),
Calicilor
D63, 564, 570.
193, 203, 239, 285, 821, 825,
enilor, (anul -), 45.
Călugăr
866,
.862,
341, 357, 358, 859,
Călugărilor (sborul-), 212.
122,
898,
883,
376,
875,
374,
Căluşarii, 615, 695.
430, 491, 713.
Câlușarului (Muntele-), 654.
362,
270,
9,
Calicilor (Puţul-),
„
|
Calvinit, 228, 230. |
367, 371, 372, 373, 374.

366,
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calvinist, 660.
Cambray (Episcopul do la-), 169.
Camenița,

454, 587.

Cameniţei
Camenski
cămile, 48,
Câmărăşiel
Câmăraşul

(birul-), 454.
(Graful-), 4.
567.
(salahorii-), 897.
mare, 897.

Canta (Cronicarul-),

de răsboiii, 566.

Camillo (Contele-), 576.
Campanion, 109.
câmpie domnâscă,

362, 381,

347,

Câmpina, 78, 92, 179, 202,

444, 462, 464, 573.
Câmpina (trecătorile de 'la-), 78.
Câmpineni (boferii-), 75, 199,
327, 462.
Câmpinânu,

611, 709,

Câmpinânu
Câmpinânu
Câmpinenu

(Aniţa-), 415.
(Caliţa-), 358.
(cocâna Caliţa

226, 321.

a

Manta-),

415.

623, 624, 626.
Câmpului (Câsta-), 285.
Câmpulung, 15, 22, 29, 53,

Cantacuzini

116, 142, 338, 861, 863, 364,
426, 444, 449, D48, 721, 793,
134, 786, 787,
241, 985, 793.
(M-tirea-), 241,

285, 288, 409, 783.
Câmpuşorul, 147.
Canal Grande, 308.
canavăţ, 452.
candele cu iurnuleţo, 530.
Cândea, 19.
Cândesca, 746.
Cândesci (boierii-), 19, 75,

65, 67, 70,

Cantacuzinilor (Genealogia-), 118

309, 405, 106, 415, 449.
Cantacuzino, 116, 136.
Cantacuzino (Bălașa), 6S3,

359,

18],

Cantacuzino
Cantacuzino

(Matei Aga-), 408.
(Mihai-), 192, 419,

Cantacuzino

(Marele

Ban

Mi-

hai-), 872.
Cantacuzino (Mihai generalul-),
188, 199, 223.
Cantacuzino

(Mihai

Logotătul-),

420,
Cantacuzino (Mihail Şcitan- Oglu-), 406,
Cantacuzino

(Spătarul

Mihar-),

181, 182, 226, 408, 486, 5ul,
656, 657, 658.
Cantacuzino (Mibail Vistierul),
215.
Cantacuzino (Păuna), 659.
Cantacuzino

(Pârvu),

284,

833,

Cantacuzino
Cantacuzino

(Radu),
(Radu

693.
Spătarul-),

135.
Cantacuzino
Cantacuzino
595.

(Radu Ştefan), 595.
(Răducanu Matei),

Cantacuzino (casele), 424.
Cantacuzino (Cassandra), 188.
Cantacuzino (Caliţa-), 415.

Cantacuzino (Şerban Logofătul-),

Cantacuzino (Constantin Postelnicul-), 65, 66, 264, 321, 871,

66, 67, 113, 482, 483.
Cantacuzino (Serban Paharni-

404, 105, 406, 407, 408,
506, 508, 585, 693, 706.

412,

(Constantin Stolni-

111, 174, 183,

360,

411,

”

481, 705.

Cantacuzino (Drăghici), 114, 415.

Cantacuzino

(Elena),

301,

405,

407, 411, 412, 482, 486, 691.

Cantacuzino

(Elena

sa), 408, 693.

Postelnie6-

Cantacuzino (lane-), 406.
Cantacuzino (Vistiernicul
683.

Cândescu (Constantin Clucerul-)

Canela (Petre-), 150.

(boierii-),

Cantacuzino Elina (Marea Postelnicesa-), 174.
Cantacuzino (George Beizade-),
335.

7.2, 747,

Cândescu (Elena-), 284.
candiote (corăbir-), 446.

(Protestul-),

15, 77, 83, 398, 404, 733.

cul),
63,

182,

335, 413, 683, 681, 685.

Cantacuzino

284.

(pământurile-),

167.

Câmpintnu (Vornictsa Luxandra-), 484.
Campotormio (Tractatul de Ia-),

Câmpulungânu,
Câmpulungului

66,
124,
879,
483,
659,

Cantacuzinescii munteni (boier i)
Cantacuzinescăi

(Maria),

331, 412, 418, 681, 685.

108.

Cantacuzinesci (boleril), 65,
Ti, 76, 110, 111, 1183, 115,
233, 327, 882, 836, 871,
407, 411, 419, 416, 418,
505, 508, 519, 601, 657,
690, 693, 719, 746.
cantacuzinesci (Case-), 893.

Cantacuzinescilor

630.
(Vistierul

660.

310.

Mantii-), 75.
Câmpinânu (Colonelul-), 630.
Câmpinenu (Manta-), 358.
Câmpinenu (Pantazi-), 83.
Câmpinenu (Pârvu-), 415.
Câmpin6nu (carlat-), 90, 601,
Câmpinenu

Cantacuzino

Canella (Mahalaua de lângă Paharnicul-), 148.
Canianu (Mihail), 645, 672.
Cantacuzino, 77.
Cantacuzinâscă (Casa-), 76, 493.
Cantacuzinescă (Cronica-), 113.

Camianii (moşia), 683.
cămile

Canella (Paharnicul-), 148.

Ilie),

Cantacuzino (lina-), 420. Cantacuzino (marea postelnicâsă

Ilinca-), 197.

Cantacuzino

(Spătarul lon-), 90,

Gu.
Cantacuzino (Iordake- -), 111, 408
Cantacuzino (Marga), 182.

Cantacuzino (crucea lut orban -,

206.

cul-), 334.

Cantacuzino
305.
Cantacuzino
tar), 483.

(Şerban Spâtarul-),
.
(Şerban vel Spă-

Cantacuzino (Şerban Vornicul-),

205.
Cantacuzino (Şerban
55, 65, 18, 111, 113,
182, 198, 199, 205,
212, 213, 947, 272,
298, 3805, 827, 331,
392, 403, 408, 409,
412, 423, 454, 477,
510, 518, 581, 536,
589, 590, 598, 655,
734, 1745,
Cantacuzino

(Safta),

Vodă), 6,
175, 180,
206, 210,
216, 98,
335, 379,
410, 411,
479, 507,
539, 588,
657, 691,
182.

Cantancuzino (Stanca), 412,
Cantacuzino (Ștefan-Vodă), 70,
76, 77, 129, 124, 130, 185, 172,
174, 196, 198, 229, 595, 659.
Cantacuzino
(Stolnicâsa), 274,
693.

161

Cantacuzino

rul), 332,

69, 95, 227,
(Hotelul „Vietoria“-), Caroi (Strada-),
Medelnice- | Caracasi
507, DUS,
199,
402,
328, 91,
508.
835, 598.
624
934,|
(casa Ma- | Caragea, 82, 92, 167, 186,
-Beicu
Carol 1 (Rogele-), 85, 221, 312,
249, 291, 853, 639.
433, 604.
(Lon), Caragea (Casa Domniţet-), 718.
Măgur sn
VI, 595.
Carol
|
659.
),
Scarlat
Caragea (doctorul
lX Gustav, 583.
Caro
663.
nul),
(Hatma
a
Măgurânul (Pârvu), | Carage
Carol XII, 593, 594.
Caragea (Ion), 129, 659.
(Toma

Cantacuzino
tei-), 425.
Cantacuzino
601.
Cantacuzino
199, 484.
cântare nasală, 5tl.
amestecături
cu
cântare

Caragea
tur-|

(Nicolae- Vodă),

470, 598, 659, 663, 601.
Caragea (Vucaşin), 520.

126,

Carol XIV, 826.
Carp (0.). 533.

Carpatini (Alunţit), 651.
Carpaţi, 10, 11, 14, 439, 162, 472,
cântăreţi români, 5tl.
481, 512, 518, 712.
469.
caragroşi (monedă), 408%
cântări de ocasiune, 559.
Carpena,
386.
15.
),
doturi
cărimidă (întări
cântări latinesci, 539.
to-),
97, 116, | Carpignano (il conto Lrnes
de-),
i
(zidur
idă
cărăm
cântece de lume, 542,
576.
.
548.
cântece naţionale, 536.
Carra, 86, 121, 469, 525, OY,
270.
de calenele, Cărâmidari, 228, 241,
cânteco iurcesci
659, 692, 107.
Cărămidarii (Bariera), 319.
589.
Saint-Oyr (generalul de
Carra
iea-),
(Biser
jos
l-deCărămidari
cântecul fetei românce, 536, 583.
brigadă-), 022, 623, 667.
178.
Cantemir, 538, 589, 59%, 615,657.|
Cârstea, 60.
midarilor (Drumul), 338.
Cără
712.
692,
Cantemir (Antioh),
Cârstea Bogdaproste, 483.
267,
laua)
(Maha
i
idari
Cantemir (Cassandra), 691, 692. | Cărăm
Cârstea Neguţătorul (Jupân-),
318, 323.
Cantemir (Const.-Vodă), 364,
198.
Cârămidii, 9.
Cantemir (Dumitru), 198, 556,
(Popa-), 210.
alâi (Dumitraşcu Postel- | Cârstea
Caram
5S8, 691.
Vistierul, 450.
,
Cârstea
nicul). 239, 820.
Cantemir (Şerban-), 692.
Mirurgul, 657.
an
Cârsti
carantine, 638.
Canto (Seslă do bel-) 186.
i, 'Î18,'719, 1793, 124
orașulu
cartea
caravan- -seraiuri, 482.
canţonete jacobinc, 616.
1196,
1128,
731.
84.
Carazin (Colonelul),
cantâro, 419.
carte cu note de cântări biseri(farmec), 644.
cărbune,
Capadocia, 14.
cesci, 538.
cărbuni (mine de-), 260
capanlâii, 456.
geografică română, 1V5.
cartă
|
1),
ni
(grădi
e
pădur
din
Câreiuma
Căpcâuni, 13.
Cartele Regilor, 33.
„894.
Capela Catolică, 370.
(joc de-), 27, 625.
umi (interdicţia fomeilor de | cărţi
cârci
Capisi-başa, 83,
Căruţaşii,
'744.
a servi prin-), 103.
621, 625, 104,
Căpitan-Faşa,
530.
zugrăvite,
căruţe
Cardueci, 694.
105.
(Balta de la-), 4, 297.
Carvasară
331.
(loc).
Pesce
cu
Oarele
capiteluri, 479.
Carvasaraua, 458.
Cariofillax, 105.
Capitoliul, 159.
casă, (copii de-), 119, 191, 397
149,
de-),
cârjă (basmale
Capitoliului, (Colina-), 159.
629.
Cârjalii, 92, 155.
capoduri domnesti, 599.
-| Casa judeţului, 735.
149.
al-),
on
(ploc
Cârjel
47,]
37,
19,
Caplea (Vorniceasa),
'735, 736.
itz (Pacea de la-), 119, 593, | Casa Oraşului,
166, 193, 200, 201, 202, 204, Carlov
713, 114.
712,
i,
boieresc
case
Carmagnole (La-), 6ll.
223, 832, 418.
(descripţia
ci
boieres
Case
163.
,
Carmen Salva
Caplea (Bis. Vornicesei-), 201, |
unei-), 710, 711.
Carmen Sylva (primele Ei im298, 832.
românescl (interiorul unci-),
case
163,
presiuni în Bucuresci)
Căplescil (boieri), 571.
674, 675.
| carne (IIala de-). 95.
_Căplesci (capitani de 6ste), 559.
Casel de Depuneri şi Consem336,
de-),
ne
(scau
carne
|
Capponi (îl signor Cosma), 376.
naţiuni (Palatul-), 197, 444, 491,
carnefici. 652.
Capşa (Casa), 425.
799.
carnifex, 651.
Capul Troianului, 189.
r româneşti (felul de concaselo
339.
Cărnurilor (Epistatul-),
Capzow, 643.
ie al-), 672, 673.
strucţ
Carol (Bulevardul-) 175.
Caracaşi (0. G.-), 666.
mel
(strada-), 372.
Casar
Carol (Electorul), 595.
Caracaşi (doctorul Constandin),
(Mânăstirea), 22.
drele
Caăsci
439.
Carol-Magnul, 438,
661, 665, 666.
ile,
695.
Câşleg
Carol-Quintul, 7, 85, 98.
Caracaşi (d-torul Dumitru), 664,
casemate, 951.
Carol-Robert, 16.
665, 666.
cesci,

il.

caraghioşii,

689,

690,

Cassandra, 150.
Castella, 10.
Castriş (casele lul-), 333.
Castriş6iel (easa-), 425.
Castro (Inez de-), 200.
Catahrisis, 865.
Catalina Bănâsa, 197.
Catane, 1927, 332, 393, 600.

Ceauş-Radu (Mahalaua-), 819,370,
Ceauş Radu (Viele-), 179.

Chehaictei-Vizirului (Ploconul-),

Ceauşiel

Ceaușul lipseanilor, 629.

Cheler-Başa, 120.
chelia, 051.
chenare, 522
Chenonceau, 51, 6S0.
Chera Anastasia, 0142.

Ceauşul

Cherson

Catargiu, 57, 406, 581.

Cecilia (Sfia-), 537,

Catargiu (Barbu-), 425.
Catargiu (lanake-), 242.
Catastifele Mitropoliei, 149.
Catavasierul, 539.
catochism popular, 615.
Catorina II, 85, 422, 596, 598, 599,

Cedronului

Ceauşul
Coauşul

610, 612, 620, 708, 709.

catifeluţe, 676.
170.

Catolicii, 928, 229, 505.
catolic (episcop-), 807
Caton-cel-bătrân, GI.
catran, 351.

Caucasul, 265.
" Cavafil, 744.
Cavafii (Mah.-), 350,
Cavafilor (Uliţa-), 460.
cavaleria,
cavaloriă
cavaleria
cavaloriă
cavalerii

596.
feudală, 518.
muntenă, 551.
uşoră, 594
medievali, 559.

Cavalerii teutoni, 113.
Cuvași,

895.

Ceauşii împărătesei,

Caterina do Medici, 692.
catifea (legătură în-), 532.
Catolică (Biserica-),

(aproqil-),

897.

Cavitello(Giustiniano), 25, 26, 27.
Cavriolo (Contele Camillo-),
Cavriolo (contele Tomaso-),
Cavsocalivitul, 214.
căzăcescu (joc), 695.

897.

Agici, 395.
aprodlor, 629.
Spătărici,

395.

(Fântâna),

(meşter

(Intrevederea

de

la-).

99, 610.
650,

Chesarie (Episcopul-),
chervan, 404.

Celebi, 106.
Celesina, 258.
Celestinus

452,

Chestiunea
argintar),

Chiajna

287.

Orientului,

(Vornicâsa-),

623,
249.

532.
”
Celto-Gallic, 359.
câră (luminări de-), 432, 470.
câră parfumată (lumînări *de-),
532,

Chiaro (Del-), 6, 93, 76, 116, 118,
121, 192, 193, 229, 309, 479,
481, 487, 510, 528, 098.
Chiatif, 120.

ceră albă, 469.
ceră românescă, 400.
corei (comerciul-), 448.
ceremonial de primire, 393,
Cornovodenea Maria, 170.

chihlibar, 683.

Cernavodtnu Nicolae,

170.

Cernești, 470.
Cornica, 55.
Cernica Ciz, 728.
Cernica (Mănăstirea),

74,

Chiatitul

Vizirului,

chihlibar

(mătănii

120.
de bsbe de-),

284.
chimiă (cabinet de-), 707.
Chindea, 671.
chindia, 095.
clândisi (a-), 686.
chinovar, 274.

chinovar (a şterge cu-), 737.
143,

chiocecuri,

131.

262, 2783, 330, 431.
Cernica (Vornicul), 55, 210, 246,
249, 202, 273, 336, 418.
cârşaluri în picăţele, 674.
Cerşetorilor (bresla), 860, 365.

Chiojdului (Stâgul-), 591.
Chios, 284.

cerşetori (călugări greci), 257.
Cervenvodali (serdarul Dinu-),

Chioţii, 284.
chiparos (jeţ de-), Gri.

472,

Chiosea-Chehaia-Ahmed,
chiote

(corăbii-), 446,

Chiprovăcenii,

575. Cesarea (Acuila-), 90.
576 . | câslov, Gr.
câsnic, 118, 510, 588.
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Chiotă (familiă-), 101.

451, 143.

Chiprovatiani (neguţălori-), 229.
Chircă
Chireă

Comisul, 710.
Giuvaergiul, 217.

Cesy (Conte de-), 103.
Cetatea-Albă, 363, 501, 653.

chîrehîiage (muşcat de-), V15.
Chiriţă (Hanul lul-), 458.
chirurg, 656.
chirurg-farmacist (Qoctor-), 652.

Căzănesci, 189, 329,
Cazoina, 695.
Cazoti (Hanul lur-), 493.

Cetatea-de-Floci, 15, 441.
cetate (porţi de-), 502.
cetate (lunuri mari de-), 567.
cetate (ziduri de-), 275, 510.
cetăţi, 501, 551.
cetăţi (întărire de-), 551.

Cazotti

cetăți turcescă, 584.

Cazacii, 45, 49, 53, 570, 591, 628.
Cazacii Agieli, 39.
Cazacilor (stâgul-), 395.
Cazan

Vistierul,

483.

(Spiridon-),

Coauş-David,
Ceauş-David

472,

178.
(Biserica-),

178,

„Ceauş-David (Mahalaua), 178,193,
319.
Ceauşul Nicolae, 178.
Ceauș Precup (Biserica lur-), 382.
Ceauş-Radu (Biseriea-), 179, 353,
744,

cetăţuici, 15, 500, 501, D419,
Chalcocondyla, 439,
Champagny, 701.
Chanul Tătarilor, 576. .

Chiristigii,

551.

chirurgi,

744,

635, 651.

chirurgii (instrumente de-), 035.
chirurgia

curopenă,

66.

Chiţa Portăresa, 204.
chiupuri, 649.
Chiureccii, 591.
chivere, 895, 500, 591, 593.
chlorosă, 6306.

Chareot (doctorul), 650.
Charritre, 23, 40,

Choiseul-Gouffier
619, 613, 020.

Charte geografice, 411.
Checelii împărătesei, 897.

Christ (un dinte al lui-), 283.

Christ (Laerimă

(Ducele de-e)
a lul-), 253.
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Christopolu (Athanasie-), 617.
Christos (tunica lui-), 283.
Chrysanth (patriarhul), 135, 192

272, 219.
ciarlatani, 665.
ciatma (eaftano de-), G7l.
Cihac, 71%.
Cilibiului (Podul-), 174, 909, 321,

371, 375, 400, 412,
Cilicia, 280.
Cimitirul, 47.
Cinghăază, 738.
cinul călugăresc, 117.
cioclii, 639.
ciocli (starosto” de-), 362, 741.
Ciogârli-Başa, 120.

Ciohodarii, 119, 131, 397, 629, G96.
Ciolanul, 147.
cioitar, 500.
coltar de fir, 562,
Cioplea, 380.
Cioplea (arendele de la-), 241.
Ciorogârlenil (boieri), 327.
Cipariă 7, 107, 249, 211, 418,

- 516, 627, 5830, 5886, 560, 579,

077.
Cipru, 700.
Ciprului (Episcopul-), 280.
Circasiană, 680.
.
cireulatores (doctori-), 632, 053,
Ciredarii, 744.
cireşelor (modul do conservare

al-), GT77.
Ciril

al

Constantinopolei,

272,

913,

Cişmigiului (mlaștinile-), 5.
City, 401.
clubueciui, Tit.
Ciuma, 39, 65, 07, 19, 80, %,
151, 206, 218, 828, 350, 453, 611,
631, 637, 6389, 610, 641, 616,018,
652, 661, 662, 665, 674, 714, 1732.
ciumă (a se sparge de-), 639.
Ciuma (Sfînta-), G11.
Ciumaţilor (Spitalul-), 003.
Ciumescii, 19.
clur (a câse pe), 532.
Ciurel,

430.

Ciutalina, 300.
Ciutăria, 109.
Ciutăria (Mora
Ciutăria

de 1a-), 301.

Domnâscă,

175,

241,

Ciril (Egumenul), 286.
Ciril (Patriarhul),
cirvişul, 451, 450, 74,
ciselure & jour, 53].
-] Cluj (Universitatea din-), '756,
cisli, 730,
731,
cislă, (a face-), 454.
Cobentzel (Marchisul de-), 532,
Cismarii, 744.
612, 680, 709.
Cismâua de pe Podul Mogoş6Cobiului (eodrii-), 386.
iei, 420.
Cobor (Princul-), 421,
Cișmeaua-Roşiă, 422, 497.
Coburg (Principele de-), 90, 126,
Cismeloi-Seci (Uliţa-), 331.
Cismelelor
Cișmelelor

(Casa-), 310.
(paznici ai-), 310.

cismigii, 311, 420.
Cişmegiu, 96, 416, 418.
Cismigiii (marele-), 310, 312, 423,

496.
Cismigiului

(Dslut-), 215.

Cişmigiului (Grădina-), 691.
Cismigiulul (Lacul), 0,298, 358,
490, 471.

473,

D149, 089, 598,

Cocioc (ostrovul), 13.
Cocioce (Pâdurea de la-), 6.
cociile, 830.
coconari, 698,

Coconii, 70, 74, 130, 135.
Coconilor

(Biserica-), 7, 15, 211,

304, 401, 501, 661.
Coconilor

Agă-), 85.
Cocorescul (Vlad Comisul-),

67,

251,
Cocoresci, 39, 67, 392, 419, 038.
Codaşi (orăşani), 730.
Codrea (Logofătul-), 737.

Codrânu (Hanul-), 419.
Codrescu, 204, 209, 316, 360, 536.
coftiriă (caftane de-), 671.
coftiriă (rochiă de-), 529.

Coftiri, 120.

800, 502.
Clanţa (moşia), 083.
clavirul, 537.
Clejanii, 19.
Clejani (bătâliele do 1a-), 38, 553.
(Proin al Odriului),
Clement
192, 279.
i
Clement al Adrianopolei, 281.
Clement VII (Papa-), 45.
Clemenţei . (Strada-), 310.
clienţii romani, $3.
cliros, 85.
clirosul bucurescen, 142.
Cloaca Maxima, 35.
Clopotele Mitropoliei, 159.
Clopotelor (sunetul-), 16.
Clopotelor (trasul-), 348.
Clopotnița Domnâscă, 116.
Clubul Regal, 424.
Ciubul 'Tinerimei, 425.
Clucerul de ariă, 395.
Cluj, 410.

421, 422,
602.

Coconilor (Curtea-), 119.
Cocorăscu (Casa-), 423.
Cocorăscu
(Constantin biv-vel

(Casele-), 510, 519.

Coianl (sat), 405, 407,
Coiani (palatul de la-),
Coigny (marchisă de-),
cojocăria, 470.
cojocăria subţire, 7£2,
cojocari (starostea de-),
Cojocarii, 335, 744.
Colcegui, 13.
Colegiul din Veneţia,
Colintina, 57, 493, 580.

505, 506.
500.
431, 681,

470.

418,

517.

Colintinei (Lacul-), 293.
Colintina-Plorâsea (moşia-), 314.
Colfescu, 419.

Colfescu (Casa-), 424,
Coltfescului (locul-), 370.
Colibaşi (comună), 13.
Colina-Mitropoliei 116,

144, 150,

154, 156, 159, 335, 800, 518.
Coliva (a serie-), 522.
Collomb, 626.

Coloana Milliară, 483, 487.
Colonia, 35, 148, 2410,
colonii germane

283, 481.

(aducere

de-),

718.
coloniă polonesă, 623.
colonii rhenane, 720, 722.
colonii romane 150.
colonii saxone, 720, 122, 712.
coloniele de Veneţiani, 439.

Colțea, 75, 100, 104, 274,
393, 851, 409, 458, 512.

34,

Colțea (ascunzătorile do 1a-), 183.
Colțea (clopotniţa de la-), 351.
” Colțea (Hanul-), 182, 227, 310,

353, 419, 486, 488, 499,
Colțea (Mahalaua-), 318, 328, 324,

349.

|

Colțea (Mânăstirea-), 77, 320.
Colțea (şedla de la-), 182.

Colțea (Spitalul-), 182, 227, 297,
316, 824, 404, 511, 656, 037,

638, 661, 662,

704.

Coiţea
Colțea
Colțea

Comisul, 179.
Clucerul, 41, 51, 410, +56
Clucerul (Biserica lui-),

41, D14, 75, 179, 918, 296,
405, 183, 511, 540, 744.

882,

Colțea (Radu-), 181, 658.
Colțea Clucerul (Biserica
Radu-), 637,

lui

Congresele de la Viena, 632,
conjuraţiune (lexto de-), 617
Conservatorul

de musică,

186.

Consilii municipal, 928.
Conspiraţiune,
Constandin al
copul-), 186.

Constantinopole

122, 622, 090.
Buzăului (Epis-

Constanţa (stridii de la, 699.

Colțea Vel Pitar, 179.
Colțea Vornicul, 179.
Colţei (strada-), 148, 405, 458.

Constantin, 77, 179, 493.
Constantin-Beizade, 60, 135.
Constantin (Sftul-) Biserica, 153,

Colţei (Turnul-), 180,
511, 002,
;
Colţei (Uliţa-), 183.

465.
Constantin şi Elena
174, 183, 378, 397,

181,

324,

Coltuc, 330.

098,

comedianţi (trupă de-), 127.
Comereiti (Tractat de-), 446.

Comino (Toma-), 665.
Comisarii, 54,
Comisari imperială, 54, 572.
comişeii, 119, 561, 591.
Comisia Documentală, 287.
Comisiune de boeri, 195, 383.

comisiune de neguţători, 732,
Comit6, 496.
|
Comitetul

de

Salut Public, 618,

020.
Comnen (loan-), 521.
Comnena (Ana), 11, (i.
companii

generale

mercenare,

589,
Companil române, 594.
comunicaţiuni (impedicare de-),
619.
conac, 14, 89, 517.
conae cumanic, 29.
conac gotic, 29,

conac slavon,
Condicile

29.

Academiel,

40.

Condicile, Arhivelor, 40,
Condica

Condo

Obiceiurilor,

498,

(Polizu-), 472.

Condottieri,

57,

Condottieri italiani, 575.
Conduratu,

551.

Confederaţiunea principilor germani,

553.

la-), 264.

(blesteme

Constantinopole

(paşale de la-),

99.
Constantinopole
la-), 181, 257,
272, 273, 286,
Constantinopole
699.
.

(Patriarhia do
259, 260, 268,
019.
(stridiele de-),

Constantinopolei (drumul-), 393,
constituire (hrisov de-), 363,
Constituţiunea germanică, 020.
construcţiune (lemne de-), 154,

Constantin Căpitanul, 406, 109.
Constantin Cojocarul, 465, 467.
Constantin Copronimul, 632.
Constantin Dascălul, 190.
Constantin Mătăsariul, 128,
Constantin Postăvarul, 825.
Constantin Serdarul, 381.
Constantin (Stolnicul-), 76, 77.
Constantin Vătaful, 209.
Constantin-Vodă, 70, 150, 415.

consul austriac, 695.
consul general, 622, 623.
consular (corpul-), 91.

Constandin-Vodă (Hanul lui-),
10, 193, 327, 354, 413, 416, 479,
485, 486, 511, 607,
Constantin-Vodă (Mahalaua, ha-

consulilor (acţiunea-), 619.
consultațiuni gratuite, GV5.

nul-), 341.

Constantin-Vodă
Constantin-Vodă

Şerban,
Şerban

187.
(Bise-

rica luk-), 142.

consulară (casa-), 628, 630.
consulate, 470, 613, G16, 628.
consulat francez, 020, 622, 624,
consuli francesi, 471, 525, 609%,

628, 667.
consuli genovesi, 410.
consuli

ruşi, 622, 625.

consultație medicală cu streinătatea, G6I.

Conţeşcii (boieri), 327, 328, 392.
conteşi, 395.
|
Continental (H6tel), 425.
contraccii,

Constantin Vodă Şerban
lui-), 144, 145.

(M-rea

Constantinopole,

39,

3,

85,

de

,

469,

Constantin (Popa-), 724.

Coman Judeţul, 725, 735,
Comana, 305, 506. .
comănacul, 601.
Comanca, 591.
Comănescii, 147.
Comarnic, 578.
Comărnicenii, 462.

Combenaţiele Franţuzului,

(Sfinţii-),

"| Constantin-cel-Mare, 428, 501.
Constantin (pictorul-), 520.

Colville (Charles-), 490,

690, 692, 693,698, 700, 701;
702, 703, 706, 707, 709, 721 »
732, 140, 749, 745, 746, TiT.

40,

58, 60, 67, 77, 79, 82, 84, 85
99, 103, 104, 111,118, 119, 120,
124, 126, 1830, 133, 159, 212,
224, 229, 93U, 252, 957, 953,239,
262, 965, 266, 974, 276, 217,
280, 8417, 350, 894, 395, 404,
400, 410, 411, 419, 428, 431,
438, 439, 410, 441, 415, 446,
449, 450, 452, 453, 454, 455,
450, 457, 409, 471, 481, 487,
496, 501, 506, 508, 510, 514,
515, 518, 599, 5925, 531, 532,
"536, 538, 539, 551, 552, 577,
519, 585, 593, 594, 595, 600,
609,612, 613, 614, 615, 616,619,
620, 621, 622, 028, 630, 631,
616, 6592, 053, 656, 059, 600,
672, 076, 079, 680, 681, 085, 687,

472,

Convenţiunea, 612, 613, 614.
Copăcenii, 141.
copil (spital de-), 0603.
coptâre.de pîine, 13.
cor, 105.

corăbiereasca (joc), 693.
corăbii,

534

corăbii veneţiane, 551.
Corbea,

386.

Corbeni (boierii-), 75, 150, 406,
416, 731,
Corbânu (AMarelo Ban Vintilă-),
408, 422,
Corbie, 283.
Corbir-de-Jos

(sat), 414.

Corbii-de-Pistră (sat), 414, 747.
Corbilor (Siliştea-), 29.
Corbului (Strada-), 297.
Corcovăţ (moşia-), 251.
Corâilierilor (Mânăstirea-), 601.
Corfioţi, 028.
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"Cornăţelului (baita-), 251.
Corniăţeni (moşia-), 41, 302, 409.
Cornăţeanul (Socol Clucerul-),

733.
cârne cânite, 560.
Cornâsca, 704.
Cornescl (boeril-), 75, 425.
Cornescilor (casele-), 676.
Cornescilor (eişmeaua
de
pârta-),

Covaci (strada-), 95, 122, 507,510.
covâre, 119.
covore covorito, 675,
Cozia, 001, 737.
Cozia (Mănăstirea-), 18, 19, 22,

24, 27, 204; 360, 361, 403,
Coziei
la

427,

18.
Creţulescu (Mahalaua-), 318, 342,
Creţulescu
(Manolake
Vorni-

cul-), 90.

(Condicele-),. 22.

”

Coziei (stâncile-), 515.

Creţulescu

Crăciun (Pârta lul-), 507.
Cracovia, 570.

Creţulescu (Mitică-), 252,
Creţulescu (N.-), 57, 61, 66, 183,

(Matoi-),

706.

609,

299, 805, 367, 374, 521, 079, 6S8,
733,

Craiovei (banul-), 242,
Craiovei (calea-), 357, 858, 359,
Craiovenii, 15,

Creţulescu (Paharnicul-), 496.
Creţulescu (Pârvu-), 131, 418.
Creţulescu
(Radu Logotătul-),

Craiova,
689.

Cornescului (casele-), 236.
cornuri, 101, 105, 469, 536.
_corospodenţie, 89.
corp permanent, 598.
corps de mctier, 742.
Corsica, 627.
Corso (stradă), 402.
Cort rotat, 583.

Creţulescu (Vornicul Tordake-),
305, 870, 372, 489.
|
Creţulescu (Istrate Vornicul:-),

45, 89,

257, 591,

Oraiovesel (boieri-), 37, 89, 407,
552,

G7, 111, 197, 418, 419, 638,
732

Craiovescl (fraţii), 444.
Crăişanii (moşia), 678.
crăiţari, 469.
corvadă, 393.
crai, 16.
Corvin (Mateiti-) 25, 26, 27, 547
552.
' Craiul unguresc, 241.
Crăsanii (moşia-), 117, 270.
Corvinii, 747.
Crator, 720, 724.
c6sa, 550.
Craven (Lady-), 8260, 431, 50%,
cositor (talere de-), 885.
531, 532, 537, 680, 081, 684.
Cosma (doctorul-), 616.
creditul, 404.
Cosma (episcopul-). 210.
Cosma (Alitropolitul-), 83, 90, 703, Cremenalion (Curtea de-), 128.
Crețul, 19.
Cosma 1 (Alitropolitul-), 147.

Creţulescu (Safta Domnița”), 18£.

coruri,

538.

Cosma (sftul-), 155.

Oreţulâsea (Alexandra-), 332.

Costescu

Creţulesci

(Constantin-), 285.

Costin (Miron-), 54, 556, 636.
Costin (Nicolae-), 43, 47,201, 409
565, 638.
Costin

Ologul

658.
Cotlomuș
Cotmâna

de

la

Metzovo,

(boerii-), 19, 74, 75,

150, 227, 310, 811, 827, 328,
384, 404, 479, 489, 690, 747.
Creţulesel (sat), 426.
Creţulescilor (biserica), 83, 210,

370, 418, 419.
Creţulescilor (hanul bisericei-),

(Al-tirea), 619.

419, 489,

(Mâniăstirea-), 519.

Creţuleseilor

Cotrocenânul, 266, 267, 351.

(viele-) 328,

190,

58, 79, 82,

122,

125,

Creţulescu, 195.

196, 127, 198, 131;
311, 849, 493, 838.

216,

28,

Creţulescu (Alexandru-), 409.
Creţulescu (Alexandru Logof&
tul-), 184.
Creţulescu (Banul Constantin-),

Cotroceni,

Cotrocenilor (d6lul-),96, 321, 433,

618.
Cotrocenilor (drumul-), 689.
Cotrocenilor (Aănăstirea-),

74,
972,
319,
415,
518,

185, 196, 211, 226, 239,
285, 805, 310, 830,
850, 351, 371, 408,
449, 482, 483, 484,
518, 690, 719, 724,

.

184, 336.
50,

267,
316,
409,
610,
725.

Cotrocenilor (pădurea-), 5, 6, 094.
couloirs, 508.
Cour des Miracles (la-), 361.
Courier (Paul Louis-), 265.

Covaci, 110.
56730, — storia Bucurescilor,

.

Creţulescu (Constantin Păhar.
nicul-), 184.
Creţulescu (Costache-), 8359.

Creţulescu (casa Banului Dinu-),
423,
Creţulescu (casele Hanului-),
424,
Creţulescu

(lordake),

78, 181,

419.
Creţulescu (Logofătul Iordake-),

183, 418, 733,

Creţulescu

(Ştefan

Logofătul),

(Toma

Logofătul-),

25,
Creţulescu

184.
Creţulescu (Vişa-), 181.
Crovedia (sat), 310, 311, 496, 179.

Cricovul (rîă), 11.
Crimeia, 532, 598.
Crim (Chanul de la-), 53,
Crimul, 542,
Cristea, 19.
Criten (neam-), 104.
Cristesci, 19.
Cristin (căpitanul-), 032.
Cristofi (Spirea Doftorul-),
cronică musicală, 511.
Croitori (breslă) 741.
Cronica Anonimă, 118.
Cruce (cinstita-), 61, 62.

217.

Cruce (Sfta-), 281.
Cruce (lemnul din Sifta-), 649,
Crucea, 9, 02.
cruci de plept, 149, 532. cruci pentru turle, 28.
Cruciatele, 523.
Cruciată (plan ae expediţie-),

532,
Crucilor (ILioskul-), 404,

ctitoricescă (pictură-), 69.
cuca, 397.
Cuciuk-Kainargi,

188,

1708, 710,

Cuciuk-Kainargi (pacea de la-),
125, 465, 471,512.
Cucuiaţii (moşia-), 147, 179 210.
Cucului (Târgul-), 80, 297, 340,

341, 350, 353, 381, 403, 416.
cucuta, 319.
Cucuteni, 40.
97

Cuibul-cu-Barză (Strada-), 342. '] Curtea-Arsă (Craii de-), 198,
|]
Culă, 13, 44, 107, 506, 672, 683, Curtea Beilor fanarioți, 537.
culele mari, 672.
Curtea Domunâscă, 35, 36,40, 41,
Culesul .vielor, 170.
55, 53, 03, 67, 70, 74, 75, 18,
Culoglu (Manole-), 471.
S0,; 83, 84, 90, 97, 98, 99, 100,
Cumane (oştile-), 14..
112, 113, 107, 108, 170, 11,
Cumania Negră,
11. |
113, 115, 116, 119, 120, 121,

Cumanic (conac-), 29, 548.
Cumanie (teritoriul-), 15.

Cumanii, 5, 8, 11, 15, BIT, 538.
Cumanilor
Cumanilor

(cavaleria-), 548.
(conac al-), 15.

Cumanilor (epoca-) 14.
Cumanilor (limba-), 20.
Cumparături (zapise de-), 109.
cumpeidră, 386, cumpăna apel, 303.
cupariul, 397.
Curelarii, 744.
Curione, 5.
,
Cursul Apei (bătălia de la-), 25,
Curt-Salam-Ciauş, 738

Curte (doctor de-), 655,
Curte (feciorii de-), 702.
Curte (ispravnie de-), 128.
curte bolerâscă (personalul de
la-), 711, 712.
Curţei (biserica-), 112,
Curţei (furnisorul-), 327.
Curtea-Arsă, 196, 128, 309, 353,
492,

124,
139,
219,
301,
330,
319.
„402,
500,
513,
663,
Curtea
la-),
303.

125, 126, 128, 199, 134,
189, 193, 199, 200, 204,
221, 297, 929, 148, 299,
307; 308, 309, 38297, 398,
335, 310, 345, 349, 375,
380, 381, 382, 391, 392,
409, 422, 450, 492, 493,
502, 505, .507, 508, 5,
550, 501, 581, 598, 656,
713, 634, 745.
“4
Domnâsci (biserica de
38, 132, 183, 184, 802,

Curţei-Domnesci (biserica de jos

a-, 134.
Curţel- Domnesci (biserica de sus
a-), 134, 185..
Curţei Domnesci (Cetatoa-), 47,

Curtei Domnesel (cetiţuia-), 327.
Curţei

Domnesci

„(eolina- -,

97, 115, 192,
Curţei Domnesci
a),

9%,

(Pârta-de- -sus

69,

Curţei. Domnesci (protopsaltul-),
541. Curtea-de-Argeşi, 15, 142, 444,
529, 061, 717, 721,
Curtea- de- Argeşi (biserica de
la-), 142.
E
Curtea de la Popesci, 531,
Curtea-Nouă, 126, 128.
Curtea-Vechiă, 5, 196, 127, 138,

129, 104, 216, 305, 306,
338, 368, 893, 430, 491,
510, 639, 672.
Curtea-Vechii (Crai de-),
198.
.

353,
518,

Curţei- Vechi
339.

132,

195,

(biserica-),

Curţei- Vechi (colina-), 96.
Curţei-Domnesci (divanul-), 68.
Curţer- Vechi (zidurile-), 297,
Curticovski, 713.
Cuşuicov (gen.-), 713.
Cuţitul-de-Argint, 155,

cutniă (rochii de-), 606.
Cutremure,

120,

167,

182, 929, 349, 850,
471, 511, 714.

124,

351,

175,

Cutusov, 127.
Cuza (Alexandru- Vodă- 2,

259,

291, 808,
cvartir,

190.,

D
Dabija Vodă, 150,
Dacia, 5, 6, 8, 150, 439, 036, 637,
641, 642.
,

Dâmboșiţa:

Dacia, Australă,

20, 21, 26, 86, 38, 41, 42, 60
05, 68, 74, 75, 76, 81, 92, 96,
107, 133,134, 144, 147,175, 197,
204, 211, 213, 217, 928, 939,
297, 295, 296, 297, 298, 800,
301, 302, 303, 804, 305, :306,
307, 308, 309, 8310, 311, 312,
321, 322, 826, 831, .832, 336,
329, 310, 341, 846, 852, 859,
358, 362, 368, 369, 871, 375,
380, 381, 391, 892, 393, 397,
„404, 405, 4108, 418, 417, 492,
502, 507, 543, 518, 550, 507,
„578, 580, 640, 619, 650, 651,
658, 722,

Î9:

Dacia (Hotelul-), 95, 493,
„Dacia“ (Palatul:), 402,
„Dacia-România€ (palatul-), 193,
Dacia-Traiană,

11, 19, 530, D143,

635, 651.

.

Datmaţi, 595.
Dalmația, 12, 440.
Damari (easa-), 493,

damase, 503.
Damasc,

076.

.

damase (stâg de-), 562.
Damaskin (Egumenul-), 25
Dâmboviţă (morile de pe- , 55,

24,

DE

(palatul

de

lângă-),

98.
Dâmboviţa

(rîul-),

4, 8,

11,

19,

Dâmboviţer

(Cetatea-),

8, 16, 17,

18, 19, 20, 24, 27, 30, 35, 182,
178, 256, 295, 897, 17, 538,
540.
Dâmboviţei - (udeţul- ), 15, 16,
39, 49, 179, 285, 295,365, 105,
416, 418; 419, 426, 470, 5%,
517, 655, 077, 693, 736, 1737.
Dâmboviţei (Pădurile-), 383, +29.
Dâmboviţei (pârcălabul cetăţei-),

16.
Dâmboviţa

(pârcălabul de-), 17,

20.

-

Dâmboviţei (Prundul-), 107, 175).
Dâmbovieidra (gârliţa-),
Damian (doctorul-), 616.
Damian (Paladie-), 121.
| Damian (Sfiul-), 155;

4, 297.

Dan'I Bassarabă, 652.
Dan III, 22.
Dan III Bassarabă, 27,
Dancaliici, 599. :
Danciu, 37.

Delea-Nouă (Mabalaua-), 319, 324.
Delea-Vechiă, 325.

Dandolo

(familia-), 514.

Dânesci,

36,

delit 895, 599.
Delille, 702.

daniă,

(acte

de-),

991.

dani (condiţiunile unui act de-),
292.
Daniil Alitropolitul-), 147, 199,
210, 224.
Daniil Ii (Mitropolitul-), 148.
Dante, 640.
Danton, 612.
Dan (Vistierul-), 42, 45, 338, 553,
„903,
Dan Vistierul (casa lul-), 502,
672...
i
Dan-Vodă, 199, 413, 717.

Dantzig (vuteele de-), 699.
Lumînărarul,

Dapontes,

82,

124,

"Depasta, Dottorul (Petre-), 150,

-

Delea-Vechiă (bis.), 184, 745.
Delea-Vechiă (mah.-), 319.
Deli-başa,

397.

Deli-Osman,

daniă (cartea de-), 252,

Dănuţă

Densuşânu, 616.
departamentul de şepte, 322

dijme, 103.
Dima Tabacul, 204.
dimiă, 152,
dimiă (rochie de-), 685..
Dimitrie al Bălăcenilor (biserica
Sftul-), 353, 402, 450,
Dincă Tiganul, 098.
Dingă (Vornicul-), 536.
Dinu (Vătaful-), Ti.
Dinulescu, 521,
Dintr'uă Di (Biserica) 188, 744.
Dintr'un Lemn
(Mănăstirea-),
99, 516, 659.
Dionisie (Canonul lui-), 515,
Dionisie al Târnovului 192.
Dionisio Eelisiarhul, 88, 89, 91,
168, 169, 261, 845, 351, 394,
422, 466, 469, 481, 599, 639,

470.

281, 281, 319,

456, 457, 510, 639, 054, 055,
699, '700.
Dapontes (Constantin-), 158,
Dapontes (ISesarie-), 82.
Darăbanii, 63, 64.
Dărciulov (Ivan-), 725.
Dardanele, 631.
dar domnesc, 690.
daruri date Mitropolitului, 144.
Daremberg, 641, 643, 644, 651,
655.
Dărăscul (medelnicerul Dumi-

trake-), 198.
Dârstorul, 192.
.
Dârştiorului (episcopul-), 219.
Darvaris (dr.-), 665, 666.
dascăl de cântări, 538.
Dascălul Dragomir, 190.
Dascălul Florea, 190,
.
dascăl loghiotatos, 663.
datul argintului vii, GL,
David Jidovul, 452.
David (pseudo-doctorul-), 665.
Decalogul, 395.
Decebal (Strada-), 96, 297, 380,
331, 493.
defilare, 587.
Defta Neguţătorul, 449,
Delacroix, 621.
Delaroche, 619.
Delea (Mah.-), 348.

Delea-Nouă (Bis.-), 184.

$8.

Deli-Zorzo, 158, 717.
Dâlul mare, 170.
Dâlul Spirei, 4, 319,

853,

512,

60.
Dâlul

Spirei Doftorul,

125.

Dâlului (Mânăstirea), 87, 59,74,
437, 607.

Demidoff, 190.

660.
Desa, 56, 187, 578.
descântec conjurator, 054.
descântece, 612, 613, 645.
Deschamps, 280.
Descorehes (Marie-), 614,

615,

616, 619, 620.
Dăşăii (Dionisiu) Vaş, 17.

desgoi (a-), 690.
deslegătură (a face de-), 044.
Deșliu (Olucerul Iordake-), 309
Deşliului (casa-), 425,
Deşliului (livedea-), 694.
Desalleurs, 6600.
Despa, 219.
despărțirii (Condica do-), 319,
Despicaţii (moșşia-), 202,
Despina Dâmna, 515, 528, 529,

678.
Deteo Clucerul, 223,
Deva, 451, 530.
Diamandi (Anastaso-), 461.

diamanticale, 156.
dicasteriul Mitropoliei, 364.
Dichiui, 223.
Dichiului (AMah.-), 319, 343,
Didesci, 281.
Didesci (M-tirea din-), 992,
Didron (anticar), 523.:
diedină, 1730.
Dieta germană, 553.
Dietko, 29.

Dihai, 151.

.

Diicul

Logofăt

Vel

Rudeanul,

171, 211, 417,
dileii, 923,
dijmăritul, 310, 321, 452,

704.

,

Dionisie (Egumenul-), 146, 304,
417.
Dionisie (lpiscopul-), 279. Dionisie (Monahul-), 523.
Dionisie (Patriarhul-), 115, 276,
981, 411.
Dionisios Athonitul, 515, 523.
dioria, 469.
Directoriul, 608, 621, 622, 623.
Dirvaş (popa-), 196.
Diîrzânu (Serdarul-), 155, 351.
discul (a cere cu-), 131.
disholiă, 199.
Dissescu, 649.
Divan, 82, 83 81, 88, 113, 115,
126, 134, 146, 11, 156, 196,
911, 224, 248, 268, 279, 984,
285, 303, 804, 307, 31, 358,
371, 372, 374, 395, 397, 619,
620, 628, 710, 732, 738.
Divan-Etendisi, 397.
divaniști (boeril-), 88, 873.
Divanul cel mare, 115, 1î8, 1314,
509, 678.
Divanul cel mic, 508, 118.
Dlâga, 223.
Dlugoş, 25, 295, 517, 637.
Dobre Veneticul, 452,

Dobreanul, 724.

|

Dobreni, 64, 306, 505, 506,
581, 689,
Dobreni (heleşteul de la- ),
Dobriceni, 740.

Dobrişan Bărbianul, 725.
Dobriţa, 440.
Dobrogea, 440, 449.
Dobromir, 444.

768

Dobromir Banul,

201,

241,

298,

301,
Dobrottsa (Bis.-), 184, 842.
Dobrotâsa (Mahalaua-), 267, 318,
5t5.

N

N

dohtor, 064.
dohtoră arabi, 665.
dohtorii, 642.
dohtorii ieratice, 650,
Doiangi-Başa, 190.

Dracea Armaşul,
Dracul, 27.
Drăculesci, 36.
Drâgaica,

-

Drăgănescii,

637,

Domboyeha (castelanul de-), 549.
445.
Custode

(pictorul-),

Domnâscă (biserica-de jos-), 135,
Domnei (Biserica-) 6$, 181, 408,

409, 415, 690,
Domnoi
(mahalaua
318, 415.

Biserica-)

Dâmnoi (Strada-), 183, 510.
Domniă (ploeâne de-), 60.
Domniei (stegul-), 395.
Domnița (Strada-), 44, 224.
(Biserica-)

408, 636.
(staroste

133-

Drăghici

Spatar,

„228,
Domnița Bălașa din Prund (Mahalaua-) 818.
Domniței Anastasia (strada), 405,

Domniței Ancuţa (Biserica) 339,
381, 49%.
Domniței Maria (bulevardul-),
376,
Dona (Jupân€sa-), 736,
48, 567.

303, 321,
382, 472,
Dudescilor
ciocii-),
712.
Dudescilor
Dudescilor

205:

680, 663.
319.
de la-), 580,
la-), 282.
75, 83, 140, 248,

825, 326, 809, 871, 375
650, 713, 747.
(casa-), 326, 510, 710,
(hrisovul-), 179.
(locul-), 326.

Dudescilor

Drăghici (Vornicul), 41; 219, 302,

Dudosci (Spitalul ao 1a-), 610;
Gv8,
Dudescul, 57, 196, 611, 696, 712,
131.
!

405, 409.
17, 549.

Drăgoesci (comună),

13.

Drăgoiu (Popa-), 728.
Dragoman, 119, 121, 621.

Dudescu

Dragoman

Dudescu

al Porţei, 111, 119.

Dragomir, 16, 20, 110, 295.
Dragomir Bassarabă, 519.

Dragomir Dascălul
Dragomir
Dragomir

190, 331.

(Jupân-) 16, 717,
Logofătul, 330,

Dragomir
Dragomir

Românul, 17.
Spătarul, 36, 402,

Dragomir Vornicul,
553, 122.
(Bogdan-),

19, 41, 19,
259.

Dragoş (de la Orher-) 177.
Dragota Judeţul, 730, 731, 732,
737.

Dragul (popa-), 725.
Drăguşin Banul, 110, 330.
Drăguşin Vistierul, 171, 265.
drapel tricolor, 628.

(morile-), 241.

(Constantin-), 82,
(Dumitru

Vornicul-),

(Dumitru

Vistiorul-),

687.
Dudescul

57, 581.
Dudescului

(Grădina-), 326, 505.

Dudescului

(lacul-),

345, 380, 712.
Dudescu (Nicolae), 663,
Dudescu (Vornicul Nicolae-), 712,

713,
Dudescu (Radu), 733.
Dudescul (Radu Logof&tul-), 60,
186, 303, 687.
Dudescu (Radu Spătarul-), 77.
dud, 393.
Duhovnicul

Domnului,

dulapuri (râte), 471.

Drosu

Serdarul,

308,

Dudescu (lLogofătul-), 426.
Dudosculul (mabalaua-), 325, 331,

Dresda, 589, 590.
Dresuri, 169, 6992.

Droits de PHomme

'295,

326,

dulăi, 364.
dulap

dropică (b6lă), 657.

284.

Dudescu (Const. Logolttul), 186.

draperit de icâne, 532.

120.

(a se da în-), 121,

Ă

Dulaure, 256,
Dulgherii, 474.

68.

(Los-), 616.

Donici (Alecu-), 736.

Drubeta, 635, 651,
Drugănesel (boeri), 336, 401.

Darabanii,

drumurilor (arendaşii-), 472.

61,

57, 75,
(bar.-),
(bâtălia
(bis. de
(boieri),

Drăghici Starostele, 711.

Dragul,
(paraclisul-),

(Leonardo-),

de

Î1..

(Safta-), 323. .

!

302,

Dragoș

198, 862.
Bălașa

827, 412.

Dragomir Pârcălabul, 8.

Dâmnel Maria (Biserica-), 409.
Domnesci (casele-), 64, 68.

Donato

Drăghici,
Drăghici

Dragmer,

518.
Domnâscă (Biserica-), 40, 99.
115, 116, 196, 133, 134, 135, 198,
538.

Domniței

695.

Dudesci,
Dudescii
Dudesci
Dudesci
Dudesci

445,

97, 118, 113, 1iă,
323, 404, 409, 417,
510, 638, 658, 689,

români,

Dudâsca

Drăgăşani (moşia-) 414.

-

Dolfa (câţea), 676.
Dolfin (il Cavaliere Daniele-), 90.
Dombrovski (generalul), 693.
Domboycha, 17.

Bălașa

464,

(Maria-),

Duca-Vodă,
134, 197,
507, 508,
723, 731.
Duci

180.

Drăgănescului (paraclisul-), 227,

Doină, 6, 290, 5-3, 534, 518.

Domnița

538,

Dracului (hanul-), 495.

Doicescii (boerii-), 51, 179,
Doicescii (moşia-), 416.

Domenico,
Domenico

Duca

(episcopul-)

2176, 917, 218, 279.

744.

Doge, 48, 133, 507 577, 740.

N

Dorotei

Dositie Mitropolitul, 188, 149.
Dosithie (patriarhul-), 267, 272,

doctori români vestiți, 665.
Dogarii,

Duca (boeri), 690
Duca (Constantin-Vodă-), 455.
Duca (George-Vodă-), Gr, 110.

Dosithie, 262, 411.
Dosithie (Egumenul-), 285.

380.
Dobromir Zugravul,
doctor Italian, 658.
doctor.oculist, 664.

Dorobanţii, 60, 110, 558, 582, 587,
591, 628, 687, 743.
Dorobanţi (Capitan de-), 628, 743.

Dumas (generalul-) 703.:
Dunms-tatăl (Alexandru-), 703,
Dunastrul, 543.
Dumbravă Vornicul,

245.

769

Dumitrake (Stolnicul-), 85.
Dumitraşcu, 101.
Dumitraşcu Logofătul, 729. .
Dumitrescu (Marin Preotul), 185,
Dumitru, 211.
Dumitru Aprodul, 728, 740.
Dumitru al Bahnci (judeţul),
303,
Dumitru
Bassarabov (Spitalul
Sftului-), 662.
Dumitru (grâmăticul-), 720, 724,
795.
Dumitru

Judeţul,

Dumitru
Dumitru

Nona ot Braşov, 827.
Sit. 134, 155, 166, 317.

725.

Dumitru

Sf. (Biserica),

69,

185,

227, 401,489, 25, 638, 678,131,

Dumitru (Mahalaua Sttul-), 179,

Dura Neguţătorul,
Dura Neguţătorul

326.
Dumitru

570, 577, 584, 591, 592, 59%,
599, 609, 621, 652, 677, 699,
742,

(m-tirea Sftul), 239.

Dumitru (strada Sftului-), 401.
Dumitru Suilgi-Başa, 323.
Dumitru Trânâcopul, 725.
Dumitru Vornicu, 728.
Dunăre, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 4,

298, 417.
(locul lui-).

5, 211.
Dura Neguţătorul (lacul do lângă

locul lui-), 5, 298, 300, 426.
”
Durosoy, 022.
Duruy,

615, 616.

49, 89, 106, 107, 130,259, 259 Duşan (Ștefan-), 440.
261, 289, 818, 887, 407, 437, Dusch & Comp. (Firma-), 404.
438, 439, 440, 441, 413, 446, “Dussico (M-tirea-), 04.

454, 466, 481, 499, 500, 534,
512, D418, 551, 504; 567, 508,

Duşumea

(bis. din-), 744.

2
Eloftorio (Sftul-), 131, 148, 155,
694. „229,
Ulefterio Sf. (Biserica), 118, 183,
251, 298, 514.
”
187.
Ecaterina St. (Biserica-), 135, 186,
Blefterio (Mahalaua Sftul-), 318,
276, 330, 376, 483, 489, 578.
341,
Ecaterina (mahalaua Sfta-), 318,
Elefterie (Sftul -, pădurea de la-),
342,
6.
Ecaterina (Mânăstirea Sfta-), 56,
74, 149, 146, 155,233, 200, 268, Elena Dâmna, 59, 174, 405, 400.
Elena Postelnicâsa, 107, 402.
285, 320, 360, 371, 419.
Jeaton Dapiliani (M-tirea-), 198. Elenca (Maro Postoinicâsă-), 67,
08.
cclisiarh, 134.
Elenismul, 609.
Belitera (postavul de-), 167.
Eliad (casa-), 425.
edecliii, 397, 112.
Eliade (Alanasse-), S6.
edictele Regilor, 83.
Elias (clădirea-), 488.
edilitate (lucrările de-), 80.
Elina, Y49.
Eftimie (litropolitul-), 677.
Eforia Spitalelor Civile, 156, 358, Elina (jupân6sa-), 251.
Elina Pârădia, 731.
415.
clinică, 212.
Efrem (Patriarhul-), 274.
Elisabeta (bulevardul-), 405.
Egalităţei (str.-) 302.
Egipt, 75, 82, 226, 258, 279, 291, Elisabeta D&mna, 163.
Elisabeta (Regina-), 692.
306, 4S9, 630, 649, 700, 745.
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Ghitiâra (Ocnele de la-), 245.
ghiuluri, 459.
Giafer (Grădina lul-), Gt.
giamiă, 431..
Gi'den, 142,
ginecocratia, 121.
ginecolatru, 192.
giol (a da pui de-), 80.
Gionei (lacul-), 417.
giubeua, 159.
giucăreu de foc (focuri de artifiţii),
659.
|
Giuler-agasi, 397.
Giulesel (sat), 310, 311, 490, 419.
Giulini, 186, 518. Giurgiu, 7, 10, 23, 42, 44,49, 54,

58, 63, 61, 78, 80, 82, 84, 108,
163, 410, 404, 500, 505, D314,
Sa 551, 557, 503, 564, 5608,
72, 531, 598.
Give (Bătălia de la--, 117.
Giurgiu (castelul de la-), 300,551.
Giurgiului (cetatea-), 18, 551.
Giurgiuveni, 599.
Giurgiului (drumul-), 9, 89, 139,
180, 279, 330, 357, 375, 3%,
494, 574, 79.
Glavaciocul (Mânăstirea-), 28, 29,

38, 71,
Gligorio (Egumenul-), 725.
Glintnul (Radu Logolătul-), 190.
glovarii, 117.
globă (a lua-), S8.
globi (a-), 08, 410.
globirile, 786.
globnicii, 120.
Glogoveni (boieril-), 75.
Glubavi (btăliele de la-), 3,
953
.
Glubavu!, 147.
Gogoşii (moşia-), 4119, 738,
Golconda, 154.
Golâsca, 133, 7014.
.
Golesca (mâra de la-), 183,
Golescu, 359,
Golescu (Aniţa-), 205.
Golescu (Baldovin-), 671.
Golescu (Dinicu-), 424, 513,
Golescu (Dincă-), 419.
Golescu (Ivaşcu-), 245.
Golescu (Ivașcu Vornicul-), 242,
249, 299, 300.
Golescn (casa Jordake-), 495.
98

Grădiştenu,

Golescu (Vornicul Iordake-), 192.
Golescu (hadu-), 78, 122, 197,

219.
Goloscu
Golescu

(Radu
(Radu

Grădiştenu
Grădiştenu

Aga-), 130.
.
biv vol Spătar-)

(boieril-),

331, 491,
792, 1-10.

D05,

75,

507,

17,

201,

Grădiştenu

712,

638,
Grădiştenul (Vâlcul vel-Vornic-),
793.

331, 373.

Grama (mănăstirea Stolnicului-),

251.
grămăticul

(movila-),

grămătici, 219, 711.

96,

196,

Guy Patiu, 644.
Gramont, +.

301, 308, 818, 371, 378.
Gorganului

Gorganului
341.

(e6sta-),

196, 241,

(Plasa-),

(judeţul-),

317,

818,

501,

673,

56, 107,

134

439,

676.
Gospod

(Livedea-),

325, 802.
gostinărit, 321,
gotic (conac-), 29
Goţii, 8, 10, 11, 13,
Gournay (de-), 229.
Govora, 37, 401, 635.
Govora
(Mănăstirea-),

29,

de

la),

138, 741.
Govorei (Condica-), 23
Graben (strada), 401.
Grădina-lui-Scufa, 236.
Grădina
Domnescă,
100,

Grigore .de

i

Grădini de petrecere,
Gradiska, 626.

691,

75, 192, 897,

Grădiştea, 892.
Grădiştea (plasa-”, 19.
Grădişteni (boierir-), 75, 392, 747.
Grădiştea Floreseilor (mănăstirea-), 419.

la

Măhaci

(Popa-),

617.
Grigorice

367,

(moşia-), 685.

(Bgumenul-),

138, 202,

.

Grigore Fulgeratul, 362.
Grigorie (M-tirea Sftul-),217.

Grecenu

Grigorie (Mitropolitul-), 170, 1 T 6,
198, 199, 209, 217, 221, 2 2 2,
301.
Grigorie 1 (Mitropolitul-), 107,
144,
Grigorie II (Mitropolitul), S5,
147, 149, 149, 156, 207,

(easa-),

185,

409, 495.

(Arhimandritul

Nico-

733.
Grecenu (Maria-), 921).
(Radu-), 185, 590.
(Logofătul Radu-), 221.

Greeânu (Scarlat Visticrul-), 470.
695,

646.

Grecânu, 113, 115, 116, 118, 130,
134, 272, 426, 588.

Grecenu
Greetnu

grădina italiană; 10, 124.
Grădina Mănâstiroi, 303,

Grădinarii, 744,

mercială-), 462,

dim-), 852, 489.
Greeânu (Grigore), 22
Grecenu (Grigore vel-Vistier-),

570

Grecii (Hanul-), 193, 449, 459.
Grecilor din Țarigrad (bigolismul-), 522,
Grecilor (Biserica-), 41, 75, 194,

Gravor, 321.

7, Grecânu

133,

624,026, 627,628, 629, 630, 631,
619, 053, 055, 709, 710, 712,
72V.

Grecotei, 195.
Gregorio (călugărul-), 584,
Gregorovius, 256.
Grigore ce are cea neroii, 302,
Grigore Comisul, 655.
Grigore (şatrarul-), 7i1,
Grigorie
Decapolitul
(Sftul-),

Grecenii
28,

608, 609; G11, G16, GI7, GI$,

Grânarii, 744,
Grand Hotel du Bulevard, 108.
Grande Nation (La-), 617.
Grâne (negoţ de-), 439.
Graniţi (ispravnici la-), 858,
Grassot-Sauveur, 690, 702.
Gratia, 147,
Gratz, 415, 523.

Greceni (boierii-),
425, 450, 698,

984.
(pravila

;

denţa-), 618.
Grecii, 24, 05, 60, 78, 81. 88, 84,
85, 110, 133, 152, 921, 934, 248,
248, 270, 2160, 987, 288, 989,
290, 291, 346, 444, 446, 159,
459, 157, 493, 401, 473, 481,
196, 538, 539, 541, 399, 600,

Grecilor (Mânăstirea-), 71, 156.
Grecilor (Uliţa-), 402.
Greco-bulgărâscă (companii co-

Gramont (mahalaua-), 376.
Gramont (strada-), 867.

(mahalaua-), 196, 202,

Greci (doctori-), 660.
Greci (sat), 57, G0, 9212, 300, 678.
Greciei (lupte pentru indepen-

195, 482, 483, 489,
Grecilor (cântările), 539.

897.

309,

304, 331,
Gorganul

mare,

801,

317.
Gorganilor

303,

Vistierul-),

Grama, (Stolnicul-), 951.

Spătarul, 187.

gorgane, 13, 14,548.
Gorgani, 41, 96, 293,

Govora

(Vâlecul

Grădiştenu (Voica-), 678.
Grădiştenului (Casa-), 496, 713.
Graf (interpretarea titlului-), 712.
Grajdurile Domnesci, 129.
Grama (Antonie-), 410.

gondole, 308.
Gorgan, 5, 71, 90, 196, 211,3î7,

Gorj

125, 733.
325, 4i7,

G71,

Golesci (satul-), 505.
Golescilor (Ilanul-), 331, 491.
Golescului (lăutarii-), 537.
Golescui (mahalaua-), 203, 518,

300.
Gorgan

(Grigore-),
(Gr. Em.),

494, 497,
Grădiştenu (Nica Comisul-), 68.

205,
Golesci

165, 455,

Grădiştenu (Bunea-), 19.

Grectnu (Scarlat Vornicul-, 323.
Grecenu (Şerban-L.ogofătul), 198.

Grecânu (Ştefan-), 189, 212, 219,
409, 109, 414, 416, 511, 639.
Grecenu (Vornicul-),
Grecenului (Hanul-),

170.
425.

Grecia, 85, 152, 195, 455, 609,
613, 017, 623, 665, 098, 705.

-

Grigorovici, 517.
Grillo (Giovani Agostino-), 410.
Grind, 89.
Grivnele Muntenesci, 443.
Grofine unguresei, 079.
Grojdibrodul (Moşia-), 264, 459.

Groșile lipovenesci, 413.
Groşiţa, 469,
Grozăvescii (moşia-), 7, 144, 197,
198, 201, 203, 218, 298.
Grozăvesci (morile din-), os,

—
=

Or

Grozăvescii-de-Jos,

153.

Grozăvoscilor (Pădurea-), 5, 6.
Grecianii, 1t7.
Grumază, (cărţile de-), 385.
Gucuz (les-), 361, 804,

Gulianâschii (Casa-), 71d.
păharni(Tudorache
Guliano
cul-), 89.
Gura-puţintea (Gavrilă), 802.
Gură-stricată (Tudor-), 302.

Guild-Hall, 735.

Gurâ-Văioi, 9, 270, 255, 302, 367,
„813, 315.
Gurguiaţii (moşia-), 251.
Guşaţi, 361.
Gustav-Adolf, 7, 103, 536, 060,
570, 518.

HA
Jlabsburg (Casa de-), 615.
Iabsburgii, 015.
Iachette, 103, 51S.
Jafta (Paharnicul Tenake-), 309,
[laga, 920.
Ilagi-Dima (biserica-), 195, 190.
Hagi-Dimei (schitul-), 148.
Hagi Dimitrie, 153, 105.
„Hagi Ilie deo la Moşi (Crângui
”
lui), 694.
Ilugi Moscu, 472, 493.
Hagi Panteli, 459.
Iagi Stoica, 459.
Ilagi 'Tudorake, 469.
jlagi-Vasilo (Dumitraşeu-), 732.
Hagiesci (comuna-), 13.
Hagiescii-Mariuţa, 13.
Magiilka-Dima (Schitul-), 177.
Hagiica (Timotea-), 195.
HMagiului (biserica-), 195.
Iagiului (mahalaua-), 178, 319,
843.
Hajnoczy, 615.
llala de pesce, 227, 087.
halai, 587.
Halele, 96, 145,
Hamburg, 619.
Hamic, 690.
Hamza (Logofătul-), 264.
Hanger, 555.
Jlangere ferecato, 557,
Hangiarliui, 129, 431, 021, 636,
628, 629, 681, 063, 701, 705.

Hangiarliă (ierna lul-), 631.

Hangtarliii (omorul lui-), 631.
Hangerlii- Vodă, 518.
Hangerliu (Constantin-), 9i, 625.
Hangerliu (Constantin Vodă-),
175, 200, 219, 335, 430, 49%,
663.
Hangerliii (Luxandra-), 200, 353.
Hanseutice (oraşele-), 482.
Hanul Grecii (Biserică-), 166.

Hanul Grecii (m-lirea-), 725.
Hărărescil (moşia-), 447.
IManul Colţei (Mahalaua-), 3I$,
310, 3143.
Manul cu Tei, 193.
Manul Filipescului (Mahalaua-),
34, 318.
Ilanul Grecilor (Mahalaua-), 318.
IManul S-tului Gheorghe Noti
(Mahalaua-), 310.
fanul S-tului Ion-col-Mare (Mahalaua-), 318, 310.
lanul-Roşu,

124,

330, 353.

307,

Hanul Şerban-Vodă (Mahbalaua-),
318, 310, 343.
Ilanul Stavropoleos (Mahalaua-),

318, 810.

Hanul
Hanul

'Tătărese, 559.
lui Zamfir (Mahalaua-),

318, 341.
Hanul

Ziătarilor

(Mahalaua-),

318, 841.
Manului (Ohelar-başa al-), 120.
Hanului (Muma-), 120.
Hanului (ploconul-), 452.
Harabor, 676.
araciul, 60, 76, 119, 120, 452.
haraciul Munteniei.
haracii (Şoimii do-), 676.
haracter, 395. Haralambio (Sftul-), 155, 646, 616,

662,
Harap; 689.
Hareboruo (Thomas-),
Hareş, 36.
Harlay (de-), 103.

446.

hârlăânea, 695.
harpa, 539.
hart, (a da-), 554.
Hartel (inginerul-),

Herăscilor (casele-), 502.
Ilerăscu, 195, 242, 850,
357.

hârtiă, (fabrica de-), 410.
IMartler, 513.
Hartmann, 609.

hărţuitoriă, 554
lartz (arhitectonul-), 496.
Iarvat Spătarul, 149.
Iarvey, 655.
:
Ias-ahîriii, 897.
Iasan-Aslan-Paşa, 65.
[asan-Paşa, 713.
Hasdei (B. P.-), 8, 11, 14, 15,
16, 23, 45, 98, 101, 181, 189,
199, 219, 219, 228, 245, 256,
277, 288, 289, 295, 836, 317,
368, 387, 407, 410, 414, 420,
439, 440, 441, 449, 413, 444,
445, 500, 501, 508, 510, 5lt
517, 597, 528, 580, 517, 548,
549, 555, 556, 559, 570 59,
598, 627, 637, G41, 617, 652, 653,
655, 672, 691,735, 736, 737, 1788.
hataiă, 699.
hataiă (rochiă de-), 631,
hataiale cu flori de flr, 492.
Hațegului (Valea-), 14.
jliiusler (generalul:), 69, 90, 412,
5S9, 590.
Iauterive (contele d'-), 701, '02.
havaetul, 749,
havuz, 182, 426.
IHaye (La-), 192.
Meb6, 703.
Hector, 553.
Henric III, 680.
llepitos (Dr. Potrale-), 665.
Jierăsci, 178, 184, 224, 241, 320,
342, 449, 453, 505, 506, 672,
691, 105.
Herăscil (boieri), 462, 661, 690,
Herăscii-Năstureli (neam), 408,

Nerâscu (Constantin Vistierul-),
296.
Herbert Rathkeal (baronna de-),
t81.

716

Hercule, 191.
Ilerea (Popa-), 169, 322, 3S1, 655,
Herăstrău, 131, 694.

hodoşcă, 644.

Merăstrăii (bariera-), 319.
heretesi cu Veleturi (a-), G80,

Moltz (Andreas-), 556, 587, 5S8.
hore,.533.
Ilorga (Nicolac-), 20.
Horga Nicolae (Cronica lui), 176.
horilcă, 120.
Hurmuzako, 7, 39, 40, 48, 54,04,

herghelii,

407.

Herişescului

(hanul-)

492,

193,

Iermannstadt, 13,
hermeziii (vin-), 699.
Horzogul, 731.
Hessa - Darmstadt
(principesă
do-), 59.

Heyd (1W.-), 138, 439, 410,

500.

Higeia (deiţa-), 633.
Milarius, 19.
Hiliandar, 527,

jillel (casa-), 488, |
Ilindii, 689.
Hinţa (moşia-), 98.
hirigul, 657.
Hodobeni (moşia-), 242,
Ilodoş, 53, 59, 139, 145, 154, 163,
220, 233, 255, 263, 315, 857,
373, 391, 401, 487, 477, +99,
517, 007, 635, 717.

Iacob (Patriarhul-),
291.

265,

| Hotarele. (comună), 13.
hotărnicie de moșie, 965,

holeră, 92, 714,

holercă franţozescă, 708.

78, 79, 84, 90, 98, 100, 101,
167, 229, 233, 284, 260,
441, 449,
444, 445,
455, 456,
458, 460,
464, 469,
479, 4173,
321, 5%,
530, 550,

133,
410,
446,
462,
517,
55,

510,

il,

583,

534,

586,

558, 557,

56 , 506, 567, 568,

5i2, 576,

577,

594, 595, 596,

GOI, Gil,
613, 614,
619, 620,
022, 623,
„625, 626,
629, 630,
638, 639,
652, 658, 660,
692, 698, 701, 707.

618,
624,
631,
667,

Iortolan, 613, 616, 682,
hotar (piâtra de-), 366.

Hâtel-Dicu (L-), 361.
H6tel-de-Ville, 471, 735.
hotelioril, 496.
Hotineni, 599.
.

hrăpitori (călugări-), 218.
hren amestecat cu zahăr (Ic), 642.
Hristache

(Pilarul-),

599, 600, 60.

168,

538,

Hrizea' Vornicul, 57, 68, 160,249,

493, 581, 732,
Hugo (Victor-), 361.
Humboldt (Alexandru dc-), 632,
Hundertmark, 643,
Huniade (Ion Corvin de-) 412.
Hunii, 10, 29, 637,
Hurez, 504, 509, 514, 520, 529,

531, 533, 676, 706.
Hurezului (Mănăstirea-), 130, 450.
Hurezului (târgul-), 209.
hussari, 594.
hussari (regiment de-), 593.
Hylteen (diplomat suedez-), 411,

274,

Iane Aga, 309.
625, 626, 636, 652, 633, 65,
Iane Chiurcibaşa, 320.
675, 677, 1701, 702, 703.
Iacob doftorul, 119, 655,
Iane Cojocarul, 449, 482.
laşi
(pacea de la-), 9, 609,
Iacov al 'Țarigradului, 276.
| Iane Cupeţul, 206, 304.
624.
Iadul, 77.
Iane Copilul, 316.
Iaşilor (calicir-), 363.
Iadului (cămările-) 541.
Iane Copilul (gardul lui-), 316. Iasomiă (ciubuc de-), 237.
Iadului (a treia vamă a-),
278. Iane Doiftorul, 655
iatagan, 158.
Takât, 21.
Iane Portarul, 329.
Iatropolu (dr. Const.-) 665.
Ialomiţa (judeţ), 8, 12, 15, 16, Iane Vistierul
189, 329.
iatrosofia, 654.
147, 219, 267, 365, +16, 517, îangân, 304.
iatrosafion, 854.
519, 580.
Iangân Vaar, 350. .
Iazerul
(M-tirea-), 919.
Ialomiţa (rîă), 11, 17, 24
Taniciarii, 119, 701.
iazul de pâmînt, 68.
Talomiţel (Slobozia-), 10
Ianina, 280, 456, 616.
|brahim-Paşa (Manafii lul-), 92.
Tamacii, 397.
Ianinei (eparhia-), 197.
ibrişim (ciucuri de-), 562.
Iamandi Dragul, 189.
Ianoș Starostele, 304, 741.
Ici-ciohodarul, 397.
Iamandi Smaranda, 189.
Toasat (Popa-), 380.
Icloglani, 397.
Tanake, 195.
Iaşi, 34, 84, 91, 118, 163, 214, Ic6na, 319.
lanake vel Agă, 733.
215, 225, 251, 257, 258, 261, Ic6na (Biserica-), 178, 212.
Ianake Băltăreţul, 398.
204, 265, 266, 273, 276, 278, Ienei (lacul-), 4, 296, 297, 339,
Ianake Cămăraşul, 124.
280, 281, 290,

Ianake (doctorul-), 119, 657,
Iancul (Bariera-), 319
Iancului (Mah.-), 319, 343.
Tancu- Vechii (bis.-), 196.

315, 360,
363, 364, 465, 366, 38,
428, 431, 525, 527, 538,
583, 588, 612, 618, 615,
617, 618, 619, 620, 621,

361,
393,
580,
616,
622,

331.
Ic6na (Mahalaua-),

17$.

Ic6na de la Stelea, 222.
icâne (ardere de-), 522.
icâne (zugravii de-), 517, 522.

177

Icone de minuni fâcătore, 170,
208, 212.
icone rusesci, 517.
icânelor rusesci (invasiunea-),
592.
icâne byzantine, 593.
iconoclaste (lupte-), 525.
Idria, 626.
lenake, 827.
iepe de prăsilă, 502.
iepe sirepe, 558.
.
iepolor (oborul-), 380.
idrba-ficrelor, 683.
icrbă-galbenă, 469.
ierbăriă, 118, 508.
icrbă do puşcă, 116, 819,
588, 591.

567,

iorburi laxative, 64.
1orburi rele, 659.
Teremia, 202.
Ieremia (patriarhul-), 538.
Teromia II (patriarhul-), 259.
Teropolo, 193, 279.
Iesuiţi, 278, 274.
iji/lii, 265.
ifosul de Țarigrad, 539, 541.
iyhemonicon, 859.
Ignatie, 276.
Ignatie (Egumenul-), 134, 350.
Ignatie (ieromonahul-), 280.
igurţelă (urdă de-), 699,.
ii4, 681, 682, 084, US0.
Iken (Dr. Carl-), 609, 618, 665.
Ilarian (Papiu-), 616.

Minca Postelnictsa
nok-), 405.
Liria, 501, 703.

(locul Dom-

iliric (regiment-), 595.

Numţa (râii), 17, 519.
îmnfofolit, 236.
împărțelă, (catastiful de-), 406.
Imperialii, 57.
Imperiului (general al-), 575.
Inălţarea Domnului 175.
incalcări, 372.
incantaţiune, 634.
incendii, 122, 133, 193, 195, 199,
221,923, 317, 336, 338, 845, 817,
319, 350, 851, 852, 853. 354,
376, '897, 416, 417,
478, 48%,
484, 487, 488, 493, 511, 566,
573, 582, 714.
incendiului (măsuri contra-), 348.
închinare (carte de-), 283.
închinare

(hris6ve

de-), 242, 247.

incondeia (a-), 815, (L6c).
încondeia ouăle (arta de a-), 522.
încondeiăturile, 642.
incunabul, 863.
încunjurare (şanţ de-), 567.
îndemnizare, 131.
Independenţei (răsboiul-), 402,
485.
India (şaluri de-), 680,
Indiană (comedianţă-), 659.
Indici (parfumurile-), 237.
indulgență minoră, 218.
indulgenţe,

218.

indulgenţele, (definiţiunea şi descripţiunea-), 277.
indulgențelor (vinderea-), 217.
industriă, 470.
infanteriă germană, 584.
Iuformaţiuni (biuroi de-), 615,
616.
Ilfov, (rîul-), 8, 1].
îngălatul, 47.
Iifov (tribunalul de-), 649.
Ing&-Bei, 714.
Iliana, 20.
inginer n&mţ, 209.
Iliana (fata lul Bogdan-Vodă), Inimă-Roa (Nicolae-), 184.
înjugute (inori-), 213, 304, 305.
177.
Tiiaşi-Vodă, .150, 301, 863, 413; Innsbruck, 12.
„528, 682.
Inocenţiii IV, 439.
înorog (cruce de-), 647.
Ilie, 402.
înorog (os de-), 974.
Ilie (Biserica Sftului-), 5.
Ilie din Gorgani (biserica Situl-), însărcinat de afuceri, 622,
inscripțiune, 132, 243, 245.
196.
Ilie de la Rumelia (mănăstirea Inscripţiunei (Stergerea-), 167.
Sftului Prooroc-), 197.
inspectori sanitari, 652,
instrucții militare, 554.
Ilie Zugravul, 523.
întegla (a-), 555.
Linea Dâmna, 150.
Iifov (judeţul-), 6, 12, 13, 15,
147, 166,179, 202, 209,
293, 297, 3809, 821, 331,
365, 383, 392, 498, 417,
449, 470, 505, 507, 547,
674, 782, 733, Tit.

16,
213,
319,
418,
G6I,

interdicţie de
nătate, 709,

a merge

în

străi-

interni, 215.
inventar, 267.
Ioakim, 259, 259.
loakim

(Electorul-),

Ioakim

(Slitropolitul-), 278.

6S0.

Toakim Monahul, 217,
Ioakim (patriarhul-), 258.
Ioakim (pictorul-), 520.
Ioanid, 418.
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Mănescii (pădurea-), 223, 218.
Mănescii-Buftei, 55, 553, 578.
Mănescil Buftii (bătălia de lân-

mă-), 18, 55.

-

LD

G

=

- Mănescii
5178.

Marcu din Căzănesei, 189, 329,
Marcu (Zecea Sitului-), 193.

masalagiii,

387.

măscăricii,

089,

Mărcuţa, 212, 471, 661.
Mărcuţa (mănăstirea-),

măsdracul, 555,
maslul, 617.
massage, 612.
aasseur, 015, .

57,

74,

322, 393, 420, 580.
Măreuţei

(lacul-), 298.

090.

Mănescii-Buftei (pădurea do 1a-),
733.
.
Mangu, 117.
Manicat (doctorul I6n-), 064.
Manole, 129.
Manole (meşterul-), 742.
Mansteld (contele Ernest. de-),

Mare (uliţa-), 75. :

Mataragii, 397,

Marea-Nâgră, 438, 440, 4179.
Marele Cămivaş, 472,
Marele Postelnic, 629.
Marele Serdar, 147.
Marele-Vameşi, 458.

Măţărana (comună), 13,
Mătăsarilor (uliţa-), 315, 403, 400,

t18.
Manta

(Popa-), 728.

Mărgărit Starostea, 209.
mărgăritare (colecțiunea

Manta

Portarul, 483.

Manta (Vistierul-), 415.
Mantova, 556,
Mantu (livedea precupoțulit),

păcătoşilor, 692,
(Bis.-), 200.
(Mahalaua- -), 318, 3148,
(Stanca-), 343. -

- Mântulesii (gardul-), 200.
Manu, 450.

"Manu (casa generalului -),
Manu (Hotel-), 424. .
Manu, (Gr, N.-), 23, 36, 44,
196, 197, 202, 203, 209,
220, 223, 235, 831, 836,

426.

143,
217,
339,

359, 363, 396, 404, 420, 455,
d01, :504, 505,
5l2, 516, 521,
531, 5383, 537,
„100, 701, 706,
Manu- Cavata

506, 509, 511,
526, 527, 529,
540, 673, 675,
707, 710, 713.

(bis.-),

744,

Manul Cupeţul, 304.
Manu (neguţător-), 327.
Manulk

(ianul-), 430,

Manuk-Bey,

Mărgărit (ISiriak-), 404.

|
.
493,

494.

472, 493.

manuale de pictură, 523,
mănuși de sîrmă, 560.
Mănușilor (portul-), 169.
Mara, 727, 798.

Mărăcine (Baldovin-), 671.
Mărăcinenil (boieri), 722 Mărăcinenilor (moşia-), 251, 671.
Mărăcin€nu (Mihail-), 210.
„Mârăcinânu, (pitţa Valter), 90.

Marehelius (Sinior-), 491,

Marehitanii, 744.
Mareianopoli (episcopul
583,
Marco Tabacul, 731.

de-),

Mărgelarilor

(Uliţa-),

lui Mi-

183,

187,

- 930, 315, 319, 103, 460, 482,
marghiolii, 140, 204.
maghiranul, GT-t.
Margine, 580.
Mărgineni, 41, 249, 405, 407, 738.

Mărgineni, (Mânăstirea-),
233, 231, 235, 027.
Mărgin6nui (călugăr-), 236,

167,

Maria Pitescânea, 221.
595,

596.

111,

113, 175, 188, 412.
Marini Poli (Giovani-), io,
marinar român, 592,
Marii, 5.
Mariuţa (moşia-), 733.
marmoră (palate de-), 5it,
Marna, 301.
Maroniei (Episcopul-), 276.
Marsigli (Vicontele de-), 705.
Marsilia, 460,
Marsilieza, 615, 626.
Marsilieza, lui Rhigas, 611, .
Marsillac, 223, 319, 487, 488, 493,

Martagiului (Locul-), 333,
Martianopol (Srzbischot! Yon-).
410.
pentru-),

Maruţi (Pană-), 457,
Măzănescii,

1147.

matematică

469,
matostatul,

(instrumente

de-),

653.

Mauriciă de Saxa, 577, 594.
82, 457
(Alexandru-),

119,

621, 622, 655, 636.
Mavrocordat (Alexandru

Ixa-

poritul-), 192.
Mavrocordat . Constantin,

168,

,

Mavrocordat Constantin (Instaucțiunea pe vremea lul-), 108.

mariaşi, 469.

Mărtinesci, 91.
mărturii (blestem

lui-),

138,
.
Matei Nemţul, 119.
Matei- Vodă, 7, 53, 55, 58, 0,00,
"61, 108, 301, 376, 408, 410, 655.

372,

Marian (S$. F.-), 672.
Marica (Clucerâsa-), 691.
Marica Domna, 25, 79, 97,

Matei (popa-), 725.
Matei Aga, 105.
Matei Bassarabă (pravila

Mavrocordat,
Mavrocordat

Maria, 150.
Maria de la Coiani, 40%, 407.
Maria (Jupânesa-), 110, 212, 330.
Maria Magdalina, 515.
Maria-Theresia,

(sat), 147, 361, 364,

Matei, 106, 111.
,
Matei (diaconul-), 720, 794.

hai Vitezul de-), 230.
Mărgelari (strada-), 148,

Manta, Precupeţul, 200.

343,
Mântuirea
Mântulesa
Mântulesa
Mântul6sa

Mătăsaru, 808,

Măţăul

262,

Mavrocordat (Constantin-Vodă-),
„80, 124, 186, 189, 203, 215,
217, 249, 981, 328, 361, 490,
491, 525, 639, 660, G61, 707.
Mavrocordat: (George), 624.
Mavrocordat
nake-), 78.

(Dragomanul

Ia-

Mavrocordat (anake- Vodă-), 79.
Mavrocordat

638.

Ioan, 172, 193, 349,

|

Mavrocordat (Nicolae), 79, 327,
312, 370, 416, 659.
Mavrocordat (Nicolae-Vodă-), 77,
78, 120, 192, 124, 181,185,147,
183, 188, 195, 199, 217, 219,
227, 249, 805, 329, 329, 819,
“418, 419, 498, 489, 094.
Mavrocordat
(Smaranda)
158,
328, t5o.

Mavrogheni, S0, SS, S9, Y0, 168,
175, 186, 198, 199, 203, 350,
391, 473, 592,
522, 631, 537, 602,

609, G11, 689, 709.

7783:
Mavrogheni

şi

preoţii,

Menitre (P.-), 641.
Mentesi Avram Jidovul, 152.
menzilurilor (căpitanul-), 395.
mereenare (armate-), 485, 577.
mercenari, 5il.
mercur, 643.

16S.

Mavrogheni (Nicolae-Vodă-), 126,
"181, 185, 198, 204, .212, 310,
396, 426, 491, 598,.599, 600.

601, 663, 708.

|

Maxim, 133.
Maxim (Arhiereul-), 221.
Maxim al leropolei, 219.

Maxim Cupeţul, 118,

188, 187,

341.
Maxim
Cupoţul (Mahalaua de
la), 148.
Maximilian, 48.
Maximilian (Arhiducele- ), 507.
Mayenţa, 718.
Maynard (Louis-Etienne- 3, 698.
Măzăresca;, 419.
Mazarini, 410. -

mecet (a face=), S0, 159.
Medobach, 713, 720.

„|

merelor

(modul

de. conservare

al-), 677.
Mâriage, 623.
Merişani (Boerii-), 171, 321, 336,
Merişanilor (Moşia-) 265.
Merişanul (Paharnicul-), 17i.
Merişanul (Staicu-), 118, 321, 483
Merişanul (Banul Stoica- 2 205.
Messina, 77.
mesleşugareţii, 466. .
inesteșugul ritoricese, Dtl.
Metellus (Quintus Caccilius-), 83.
Metcorului

(str.-),

362.

Mihai- Vodă (mahalaua-), 308, 318,
332, 839, 371, 375.
Mihai-Vodă (Mânăstirea-), 5, 50,
64, 74, 80,82, 96, 125, 155, 156,
195, 196, 200, 201, 202, 20, |
904, 205, 241, 246, 266, 255,
286, 298, 304, 305, 821, 830,
330, 346, 851, 862, 367, 368,
369, 371, 372, 3818, 374, 403,
404, 422, 431, 183, 647, 658,

689, 695, 729, 748.

Mihai-Vodă

376.

(vielo

mânăstirei-),

|

Mihal-Vodă (Lodişorul

do

la-),

304.
Mihai-Vodă (Strada-), a, 148,
Mihail, 414.
.
Mihail Logofătul, 178, 195,
Mihail Postelnicul, 201, 298.
Mihail al Sinadelor (Sftul-), 521.
Mihail Spătarul, 70.

Î meterhand, 132.
metetila, 104...
medelnicer,. 195.
|
(determinarea metoh, 82, 148, 195, 196, 198, 204, Mihăilescu, 3859.
medicamentelor
Mihăilescii (boieri), 359.
236,
420,
426,
489.
taxel-), 66.
Mihalake, 223,
Metzova, 658.
Medici (Caterina doi-), oii.
Mihalakis (Paharnicul-), 239,
Mezaros
(Antoniii),
260.
medicina, 635.
Mihailoţii (călugări), 64, 7, 156,
Mezentie
(chirurgul-),
656,
657,
"646,
633,
635,
medicina băvescă,
202, 938, 286, 304.
medicina călugărescă, 635, G46, Iichaelis-Messe, 458.
Mihalcea, 483.
.
Michel
(inginerul
săsesc-),
29.
649.
Mihaleea (Banul-). 410.
Michelson
(Gengralui-),
713.
65i,
635,
doftoricescă,
medicina
Mihnea, 39, 01, 10%; 201, 202,
Micşunescu, 149.
665, 667.
215, 819, 584, b85,
Mieşunescu (mahalaua de la-),
medicina ieratică, 635, 617, 619:
JL, 40, 42, 44, 48, 50, 563,
Mihnea
148.
medicina or ientală, 635.
506. .
Mieșunescul
(lordake-),
320.
medicus, 631.
Mihnea III, 63, G4, 110, 112, 245,
midlocaşi (orăşant), 736.
Medini (Gheorghe-), 452.
„82, 583, D85, 698.
361.
d
calicăde
(staroste
Mierăii
megalopsichiă, 234.
Mihnea-col- Bătrân, 243, 251.
Mierlari,
15.
644,
147,
Mehedinţi (judeţul-),
Mihnea-cel-R&i, 36, 37, 38, 249. . Migrena, 654,
.138.
Mihnea Pârcâălabul, 722.
Mihat,.7,
50,
244.
|
Mehedinţilor (Drumul-), GI, 74,
:
49, 44, Mihnea-turcitul, 50.
-41,
40,
Mihai-Vitâzul,
3%,
8783,
869,371,
189, 202,
„dlihnea şi Baba“ (legendă), 64.
46,
47,
48,
49,
50,
53,
51,
80,
„576, 44Y.
102, 195, 200, 201, 204, 212, Mihnea-Vodă,37, 40, 41, 50, 101, Mehedinţilor (munţii-), 219.
130, 145, 189,. 200, 201, 221,
921, 243, 240, 258, 306, 882,
Mehmet-Bey, 48, 50, 216.
410,
407,
245, 251, 298, 806, 860, 4i,
406,
891,
361,
338,
Mehmet-Paşa, 565.
517,
502, 504, 330, 565, 566, 637,
- 441,440 417, 502, 503, 506,
Meissen, 532...
-.
559,
"736,
1787.
558,
557,
555,
533,
350, 352,
Meissen (poreelane de-), 532.
Mihul, 57, 176.
567,
506,
565,
561,
563,
562,
”
Meistersiinger, 652.
568, 570, 571, 575, 576, 578, Mihu Spătarul, 581...
,
Meitani, 472.
|
592, D914, 603, 658, 679, GT, Miklăuş (Erdeli-), 20.
Meitani (casa Baron-), 493.
Milano (Ducele de-), 25.
”
691.
679,
618,
melancoliă,. 641, 612.
Mihai-Vodă, 105, 196, 215, 297, Mileo Logofătul, 322. : Melchisedec (Episcopul-), 153,
milele, 364.
496, 519.
,
165, 521, 538, 539.
166, milelor (Cutia-), 365, 663, 665.
47,
-),
a
(Biseric
odi,
Mihat-V
Molotio, 265, 365.
Milâsea (Maria Bănesa-), 171.
200.
- _ melodi, 539.
Milescl (Bolerii-), 15,171, 821.
128,
]a-),
de
(Ouztea
odă
Mihai-V
melopelă, 533. ”
Milutip-Uroş, 440.:
129,
135.
Memis-Aga, 713.
Millo, 643, 614,
Mihai-Vodă (Hanul-) 353, 489,
işti, 745.

memorial

Mitoradovici

-(Generalul-),

473,

474,

Mina (Sftul-), 155, 224.

Mina (Bis. Situl-), 353.
Mina

(Strada-), 44.

Minda, 720, 724.
Mincie, 152.
Ministerul

Cultelor

și

Instrue-

țiunoi Publice, 250.
Ministerul

linancielor,

424.

366,

Ministerul de Justiţiă, 494.
mântic, 685.
AMiracles (Cour de-), 125, 365, 368.

Miralikia, 178, 201.
Mirăslău,

Mircea,

190,
148,
159,
203,
248,
282,
307,
336,
358,

562,

14, 55,

96, 98, 100, 144,
229.
Mireea-cel-Bătrân, 7, 14, 18, 20,

373,
413,
449,
204,
589,
695,
734,

127%
149,
189,
2U4,
249,
285,
319,
328,
345,
367,
374,
414,
469,
532,
655,
708,
736,

144, 145,
151, 152,
190, 193,
210, 927,
268, 210,
296, 297,
321, 822,
330, 331,
3419, 860,
368, 369,
392, 403,
418, 419,
4163, 484,
538, 539,
660, 677,
725, 798,
737, 741,

Mitropolia Moldovei,

146,
153,
199,
428,
273,
300,
324;
335,
362,
371,
404,
432,
487,
541,
691,
732,

147,
186,
202,
245,
279,
30,
825,
386,
865,
872,
412,
448,
491,
5%,
694,
1733,

542.

22, 95, 98, 189, 177, 211, 387, Mitropolia Târgoviștei,
143, 147,
439, 410,
506,

723.
Mircea-Vodă,

39,

550,

551,

717,

143, 249, 827,

d00, 501.
Mireea-Vodă

(Strada-),

148, 297,

332,
Mircea-Vodi Ciobanul, 36, 38,
39, 40, 98, 99, 182, 133, 189,
195, 249, 256, 2%, 201, 38143,
3657, 406, 502, 513, 536, 538,
"558, 679, 702.
Mircidia

Domna,

502, 680.

Mireidia

9, 40,

139, 267,

|

(Crucea

Dâmner-),

61, 139, 270, 367, 371, 502,
Mirelor (Episcopul-), 281.

9

Mireon (Grigorie-), 281.
miresă (dar de-), 683,

Miroslav,

159, 720, 721.

Miroslav (Logofătul), 152.

Mişăsi (Calicii), 360,
364, 375.

361,

Mitropoliei

Missail Monahul, 175, 195.
Missir (caii de-), 502, 536.
Mişu 'n d61 (la-), 380, 493.

„Mitrea, Comisul, 41, 553,
792,
Mitrea (popa-), 206,
.
Mitrea Vornicul, 110, 189,
201.

269, 330, 677.

Mitrofan, 193.
Mitrofan al Nisei, 979.
Mitrofan (Egumenul), 120,
285,

Mitrofan Nisis (Mitropolitul), 189.
9, 39, 50, 60, G1, 62,

06, 68, 74, 80, 83, 81, 9%, 115,

iColina-), 5, 107, 152,

153, 155, 269,
Mitropolici (M6ra-) 68, 144, 298,
Mitropoliei (moșşiele-), 145.
Mitropoliei (viele-), 376.
Mitropolielor
(jurisdieţiunea-),

366.
Mitropoliţilor (Slăbiciunea-), 167,
Mitylene, 234.

Miul, 385,
Miul Sglobiul, 386.
Miului (fagul-), 385,
Mocan (câine-), 676.
Mocani, 449.
Mocanilor (Drumul-),
Modei (strada-), 424,
Moesia, 10.

Mogoş,

368,

Mişăl (staroste de-), 862.
Mişeilor (satul-), 364.

Mitropolia,

157.
Mitropoliei (Baia-), 107, 133, 175,

Mogoş

449.

|

1uă-), 206, 207,

Mogoş (Serdarul-), 62, 206, 507,
„208, 414.

.

Mogoşesci, 19, 238, 249, 414,
Mogroşescil (familia-), 206,
414,
Mogoşdia, (etimologia cuvântu-

lui-), 418.

Mogoşia

(lacul),

.

(Podul-),

415, +16, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 496, 427, 498,
430, 431, 432, 433, 412, 488,
Moise, 525,
Mojdrânul (moşia-), 251.
Moka (eafea de-), 234.
|

Moldova, 18, 25, 26, 53, 55, 57,
62, 69, 82, 96, 101, 124, 15,
159, 117, 198, 215, 255, 957,
258, 259, 960, 261, 265, 276,
278, 342, 860, 363, 387, 428,
437, 442, 4418, 446, 155, 156,457,
458, 504, 514, 530, 536, 549,
548, 550, 552, 533, 555, 570,
- 571, 578, 579, 881, 582, 588,
585, 588, 594, 598, 607, 608,
612, 615,619, 622, 638, 629, 641,
652, 680, 682, 683, 684, 688,
689, 690, 691, 699, 702, 709,
120, 735.
Moldovenii, 550, 355, 380, 587,
395.
Moldovenii (mahalaua), 318.
Molitre, 653.
Molin (Aloisio-), 64, 583, 581.
monetăriă, 598, ..
monetă egiptenă, 113.
monete (falşificare de-), 442.
monelă ungurescă 1143,
monete romane, 8.

68, .70,

75, 148, 155, 174,
196, 217, 219, 221,
310, 811, 312, 819,
341, 357, 370, 319,

183,
236,
327,
383,

Monemvasiel (episcopul-), 538,
Montague (Lady-), 431, 681.
Montal, 621, 69%,
Monte-Carlo, 260. |
Montecuculli, 585.
Monteor (easa-), 424,
Montmartre (bulevardul- , 402,
Montor (Arnaud de-), 701.
M6ra (pădurea), 13.

mâră (răpire de-), 134,
Morarii, 744. Moraira, 577.

,

Morea, 608, 627, 631.
Mori mânăstiresci, 305.
Morile Domnesci, 302, 303.
morfină, 660, 661.
Morges, 5.
Mormânt (S£.-), 192, 19%, 266,

298.

Mogoşia, 130, 113, 414,
5
519, 520, 526, 519, 706.
Mogoşsia (palatele de la-), î
519, 520, 526.
Mogoşdiei

402, 403,- 108, 411, 413,

monete nemţeşii, 468.

19, 413, 414.
(Crucea

39,
414,

272, 218, 279, 649, 650,
14,

184,
801,
328,
393,

morţi (desgropare do-), 644.
morţilor (arderea-), 644.
Moruzescii, G22, 747,

Moruzâiei (casele-), 430, 718.
Moruzâiei

(fata-), 431,

Moruzi,

82,

128, 129,

187, 223,

„811, 426, 457, 664.
Moruzzi

(Alexandru-Vodă-),

„127, 159, 174, 95,
612, 614, 618, 621,
691, 696, '710, 747.

91,

motâlei, 236.
Moţicu, 177.
Motrului

(m-tirea-),

264,

516.

865, 179,
661, 665,

Mousques (Philippe-), 12.
Movilă (Gavril-Vodă-), 55, 103.
201, 242, 530, 678, 680.
Moruzzi (Const. Vodă-), 488.
Movilă (leremia-Vodă-), 53.
Moruzzi (Dumitru-), 311.
Movilă Simeon-Vodă-), 53, 514,
Moruzzi (IScaterina-), 488.
928, 504, 571, 572, 578.
Moruzzi (Gheorghe-), 311.
Muchelemsâua, 123.
Moruzzi (Ianake Vornicul-), 89. Mudagna, 701, 702.
Moruzzi (Nicolae-), 311.
Muezin, 618.
Moruzzi (Vistierul-), 663
Muftiul, 1920, 453.
Moruzzi (Zoe-), 661.
Mugi, 107.
miosafiri (case de-), 393.
mauleri podărese, 703.
mosaic (portret în-), 529.
Miiller (G,-), 440.
Moş-Ajunul, 693.
muma juganilor, 562.
Mos-Crăciunul, 695.
mumbaşirii, 893. .
Moş Sirbul, 210.
Miinchen, 148, 552, 700.
Moş Tirehilă, 923,
Miinich (contele de-), 595.
moschoiă, 510, 566, 618, 672.
Miinich (feldmareşalul-), 596.
moschee arabe, 522.
Munte (Sftul-), 82, 258, 260, 274,
mosc (săpun de-), 266.
306.
Mosco, 75, 235,
Muntenia 8, 13, 23, 20, 27, 42,
Mosco (blănuri sle-), 235, 531.
97, 98, 99, 152, 177, 928, 255,
257, 259, 260, 961, 267, 276,
Moscova, 82, 161, 238, 506, 529,
295, 861, 803, 482, dit, 412,
692.
443, 444, 416, 455, 456,
moscovit (neguţător-), 146.
460, 462, 500, 510, .5î4,
moscovite (regimonte-), 595.
"530, 334, 543, 547, 550,
Moşi, 208, 819, 886, 387, 580.
552, 555, 558, 561, 571,
579,
Moşielo, 167.
575, 0177, 579, b82, 683, 555,
moşii Basarabesci, 120.
587, 589, 595, G0U7, 608,
Moşilor (Calea-), 95, 96, 107, 148.
611, 619, 638, 639, 653,
245, 853, 2857, 819, 881, 886
702, '705, '720.
387, 493, 507.
Moşilor (Târgul-), 74, 131, 382, Murano, 101, 229, 514.

386.
Moşia, 413.

!

Moşu, 418.
Motraye, (La-),

122,

180,

455,

519, 520, 526, 512.

Mureşul,

562.

Muşa, 449, 482.
Musabac Jidovul (luda-), 452.
mnusafirnice marghiolii, 146, 261,
385.

Musealii, 89.
Muscel (judeţul), 74, 117, 331,
332, 3832, 345, 409, 516, 675,
734.
Muscelenu (Gr. Preotul), 22, 133,

168,

184,

185,

187, 195, 205, 209, 211,
215, 485, 487, 489, 491.

217,

Museul

Museul
Museul
Museul
Museti
musică,
musică
105.
Musica
541.
musica
musică
musică
musica
musica

174, 177,

Artelor,

182,

533.

de la Gratz, 523.
Imperial din Viena, 517.
legal din Dresda, 590.
religios, 19.
395. 533, 587.
(instrument de-), 101,
bisericească,

170,

233,

evropienescă, 397.
grecescă, 539. :
latinescă, 120, 539.
militară, 534.
nemţescă, 597.

musici

orientală,

223.

musica

poporaniă,

533, 531,

musica religi6să, 537, 512.
musica română,
339, 583.
musică

rusâscă,

594,

530,

53,

539,

musicanţi (cor de-), 105.

musichiă, 186.
musichiă, (dascăli de-), 541.
musichiă, (şedlă de-), 223, 510.
musicoşi (dascăli),
musselinuri, 471.

510, 541.

Mustafa-Pașa, 05.
Mustafa Pașa Bairactar, 493,
Muste, 111, 638. -

muştar franțuzesc, 630.
muşiră, 80, 500, 599,600, 601, 602,
Musulmanii, 617.
”

IN
uacaşi,

522.

nacaşi-başa,

522.

natelele 'de vulpi, 467.
saht (banii în-), 281, 651.

Nămăiesci (m-tirea-y, 516.
Nan
Nan

(Popa-), 169.
Postelnicul ot Bărbăteşii,

175..
Năpârtenii

(Satul-), 722.

Napoleon I, 494, 624, 626, 627, | Năsturel (Constantin biv vel Vis630, 632.
tierul-), 62, 184, 216.
Narocea Vornicul, 820.
Năsturel (Elena-), 531.
Nassau (principesa, de-), 702.
Năsturel (Radu-), 226.
Năstăsache (cârciuma lui-), 345. | Năsturel (Radu Ban-), 929.
Năstase (hanul lui-), 493.
Năsturel (Radu Logofătul-), 111,
483.
Năsturel (Ancuţa-), 216.
|
Năsturel (Constantin Banul-), 224. Năsturel (Răducanu-), 661.
Năsturel (Smaranda-), 224, 661.
226, 661.

156

Năsturel (Şerban vel Ban-), 732.
Năsturel (Udriste-), 531, 705.
Năstureli (boierii-), 75, 178, 184,

224, 988, 99, 820, 312, 330,
403, 419, 483, 505, 672, 691.
Năsturel

Herăscu

„926.

(Generalul-),

|

„Autional- Archiv“,

„Naţionala“

24.

i

neguțătorilor

(aresta-

muscali

Nicolae din Lipscani (Biserica
Sftului-), 508. .
,
Nicolae Pârcălabul, 723,
,

rea-), 522,
Nemţiescă (Uliţa-), 340.
Nemţi (ostaşii-), 538, 589.
Nemţi

(Turnul

despre-),

Nicolae Petre (Căpitanul-),.
196,
116.

Nicolae

(Protopopul-),

209,

Nemţii, 31, 68, 69, 18, 81, 8%, Nicolae-din-Prund (Bis. Sftul-),
88, 89, 90, 126, 127, 166, 219,
201, 307, 491.
398, 416, 421, 455, 481; 508, “Nicolae (Situl) din Şelari, 170.
511, 536,

(Palatul-), 508.

591,

602,

700,

714,

Nicolac

ot

Selari

(Biserica

SI-

743,
,
Naum, 286.
Naum Protosinghelui, 308, 472. Nemţii cu-câdă, 90, 126, 421,
473, 542, 599, 602.
Neajlov, 580.
!
Neajlov (Căpităniele de-), 580. "| Nemţii d'ântâiui, 69, 589, DV0,
Nemţii de-al doilea, 90; 589, 602.
Neaniul (Logofătul-), 107.
Nenciulesculni (casa-), 713.
Neapole, 77, 580, 616, 693.
Nentidava (orăşel Roman) 10.
Nectarie, 167.

tul-), 205, 450, 744.
Nicolae ot Şelari (Mahalaua SI-

Nectarie I (Milropolitul-), 152.

Nicolae Vistierul, 581.
Nicolac-Vodă, 17, îi, 80, 249,
549.
Nicolae-Pătr asşeu Vodă, 224, 079,

Neofit,
Nectarie Grecul (mitropolitul-), Neofit
156,
286:
333,
Necula, 57.
6460.
Necula Bacalul, 798,
Necula Mătăsariul, 728.
Neculeea, 111, 113, „159, 385, 419,
591, 638.
,
Nedaii (losel-), 223.
Nedeia-Getate, 440, 499.
|
Nedelcu ' Vornicul 189, 190, 329,
320.
Nedelcu

'Vornicul

(easelo

Voevod
zugravul,

(Constantin- -,
518.

Nicolescu (casa-), 424,
Nicolescu (Polcovnicul-),. 166,
Nicolescului

Nica, (doctor-), 457.

Nicopole, 56, 120, 448, 551,599.

Nica Jipoitul, 725.
„Nica (Teodor-), 437.
Nica (marele Vistier-), 54.
Nicea (Sobor de la-), 263.
Nicodim do ia Vodița (Stlul-),

Nicula
Nicula

Negru-Vodi (castelul lui-), 500,
„„Nâgu, 22, 150, 188, 206.

Nâgul Vătahul, 731, 741.
Nâgul Voiicul, 24.
Negustori (biseriea-), 204.

Neguţători (AMah-), 319, 343.
(sirada-),

Nicolae
378.
Nicolae

Neveu, 621.
|
nevolnic, 360.
.
nevolnici (adevăraţii- -, 305.

Negoioscl -(boieril-), 75.
Negoescu (Pană- ), 111, 188, 206
Nâgra (moşia-), 2%.
Negre, 58.
Negr6 (Popa-), 267.
Negr6 din -Văcăreseii, 39, 296.
Negru-Vodă, 8, 14, 15, 361, 500,
„518,

-Negustori

-

Neuchâtel, S6, 659, 692.

329.
Nefretica, (pistră), 653.
Nega Dâmna, 923, 251, 322, 122.
Nega Vornieâsa, 201, 448, GTi.
Negoe, 111, 527, 528.
Nâgoe (pictorul-), 520.
Nâgoe Postelnicul, 7928,
Negoe-Vodă, 37, 38, 861, 558,
678.

691.

Neofit Creticul, 281. .
Neofit al Sebastiei, 279.
Nestor (Cronicarul rus-), 439,
Neubiirgersec, 5.

lui-),

Neferii, 83, 895, 422.

193, 214.
(Mitropolitul-), s3, 149,
187, 203, 205, 262, 973,
371, 372, 373, .374, 507,

“tului-), 205, 333, 840, 841,

Nicolae-Sârbi (Biserica Situl-),
204.
Nicolae-Tabacul (Bisorica Sftul),
204.

148.

neguţătorilor (staroste al-), 301. |:

516.
Nicola Abagiul, 415,
Nicolae, 7, 16, 18, 3783,
Nicolae (Sftul-) 135, 155, 176,
179.
”
Nicolae (Siul-) al Miralichiei și

Sfta Paraschiva, 178.
200, 298, 307, 358, 744.

Nicolac-Brosceni (Bis. Sftului-),
T44,
Nicolae
Nicolae

Copilul, 316.
Cupeţul, 209.

Nicolae dintr'uă.
Sftului-), 205.
Nicolae

(doctorul-),

Nicolae. de la

230, 34,

599.

Vistierul,
Vistierul

302, 303,
(morile lul-),

"803,
Niebelungenlied, 556.
„Nifon“ -(Palatul-), 408, 425. .
Nifon (Pairiarhul-), 647, 121:
Nikesa, 724, 725.
Nikeia (părinţii do l1a-), 202.

Nikitor (călugărul-), 47, 145, 365,
566.
Nikita. Guşatul, 362.
(Panaiot-),.

3-10.
„Nireseher“

îi

1, 190;

(easa-), 491.

Nisa, 193, 979,
Niţă (Aga-), 75.
Noe, 283..

.

| Nona (Dumitru-), 327, 430, 12,

di

(Biserica

|
665.

Jigniţi

Biserica

Sttul-), 204.
Nicolae al Jupânesei
Caplea
(Biserica. Sfinlui- O 193, 200,

201,

Nicopoieni,

„| Nikusios

Nicolae (Biserica Sftul-), 47, 145,

(lanul),

491, 492,

591,
Normandia, 965.
Norvegia, 594,
Xosologia,. 667.

Notre-Dame, (Biserica-), 145, 361.
Nottara (doctorul Dumitru), 669.
Nottara (Patriarhul Chrysanth-),
150, 278. :

.

7831

novitalele, 708.
Nucetul (Mănăstirea-),
338, 450, D293, 722.
Nucetul (moşia-), 87.

37,

205,

Nuci, 270.
Nueşera, 117.
Nuiele (podul de-), î5.
nuntă (dar de-), 611, 672, 084.

Nur-Bant, 680.
Niirnberg, 33, 85, 178, 315, 301,
„363, 445, 460, 506, 530, 533,
633.

O
Obahta Rusescă, 425. ,
'] Ofterdingen (Ileinrich von-), 536.
Obedeni (boierir-), 75.
oglindă (a descânta în-), 613.
Ogrădenu (Dinu-), 339.
Obedi, 385.
obedi (a băga în-), lil.
ohavnică, 241, 210, 871, 1725, 13
“|
obiceiuri şuperstiţiâso, 617, 619, oi (gostinărit de-), 321.
*
0iă secă (dare), 321. |
649, 650.
Obiceiurile Pămentului, 729, 725, oilor (taxa-). 219.
olac (cal de-), 321.
741.
!
olăcav împărătesc, 894.
obiceiurilor (condica-), 709,
Obilescii, 97, 147, 270 580.
Olanda, 443. .
Obor, 62, 80, 130, 343, 3890, 381» olandă (pânză de-), 452.
Olandesi, 456, 464, 469.
182, 385, 430, 581,
Olane lustruite (sobe de-), G74,
Obor (bătălia de lângă-), 387.
Olănescl (boierii-), 75.
Oborul-Noiă (Bis.-). 744.
| Olarir, 155, 333.
Oborul Vechii, 206, 207.
Oborul-Vechiti (Bis.-), 206, 414, Olari (Biserica-), 208.
Olari (Mah.-), 319. +
TI.
”
Olari (M-tirea-), 646.
obrazuri arhiereşti, 29.
6l6 (târgul de-), 208.
obraze simandicose, 309.
obrazele

scăpătate,

691,

699,

obrazelor scăpătale (doctor al-),
063.
Obrenovici (Ailoş-), 493,
„_ Obştia orăşenescă, 717.
obştivea poruncei, 703.
ochav, 123,
ocine, 30, 54, 58.
Ocnă, 473.
Ocna de la Slănic, 197.
Oene, 199.
Ocne (Cămăraşul za-), 4S0
Ocnele-Mari, 075.
Ocnelor (arendaşii-), 412.
Ocnânul (Radu-), 68.
Ocolnica, 6.
Ocolniţe, 255, 267, 311.
Oculist (medie-), 635, 651.
Odessa, 327.
Odividia (satul-), 251.
odabaşii, 395.
Odobescu (A1.-), 5, 419, 515, 520,
521, 529, 525, 532, 608, 623,
642, 655, 699, 699..
Odriul 192, 452, 099.
oeritul, ȘLO.

Orăţiele, 978.
oraţiune funebră,

287.

orator bisericesc,
oratorii domnesc),

151.
195.

orbeţii, 365.
Orbeţilor (Mahalaua-)
Orqarii, 744:
!
ordiile, 63.
Oresci (boierii-), 75.
Orăștia, 260. Orfanotrofion,

86,

424, 488, 663.
orfăurar, 515, 528.

129,

357

200,

a=

235,

!

orfăurăriă, 590...

Orhei, 177.
Oricovius (eronicarul-), 626.
Orient (Hotel de-), 424.
Orientul, 258, 260,267, 444,455,
532, 618, 617.
Orientului (chestiunea), 609,
Olimpiada (călugăriţa-), 659.
Orientului (împărat al-), 410.
Ollănescu (D.-), 13i, 695.
Ologul (Lixandru-), 862.
Orlat, 261.
Ornânul
(Stolnicul Nicole»),
Oltenesci (VoevodiI-), 515.
Olteni (boierii-), 78.
359.
| Orta-Ousae, 897.
Olteni. (strada-), 297.
Oltenia, 30, 78, 79, 449, 580, 604. orți, 409.
ortiță, 468.
672..
Oltenilor (Biserica-), 6, 74, 204, 6ste de Ţeră, 599.
Ostermayer (eronicarul-), 634.
209, 833.
Oltenilor (Mahalaua-), 209, 267, ostoi (a se-), 80.
Ostrovul (schit), 515.
316, 818, 333.
Oţetarii (Bis.-), 170, 209.
Oiteniţa, 10, 11, 593.
Oţetarii (Aah.-), 319, 348,
Olt (judeţul-), 323, 365. .
Olt (rii), 8, 12, 29,775, 130, 14, Oteteleşanii (boeril), 869, 371.
Otetelişânul (Slugerul Nicolae- -),
155, 187, 295, 300, 407, 549, 557
181.
,
Oltului (Caimacanii-), 570.
Otomanii, 23, 49, 265.
Omofâre, 148.
Otoman (Imperiul-), 85, 461.
Opinecari. 600.
Otopenii (satul-), 242.
Opium, 660.
Otranto (ducele d'-), 494,
Oprea Banul, 414.
otravă, 639.
Oprea Debel, 725,
otrăvuri (interdicţie băcanilor de
Oprea Logofătul, 110, 830.
a vinde-), 604.
301.
lui-),
(via
Oprea Speriatul
Ovrei, 80, 15%.
Oradia-Mare, 536, 583.
| Ovreiul Silitrariui, 591,
orăşani (categorii de-), 736

p

|Pană Vistierul, 187, 190, 268.

Paapa (Casa-), 408, 409.
Păcură (puțuri de-), 179.
Padişahul, 119.

Pană Vistierul (Mănăstirea lui-),

Padova, 121, 322, 653, 055, 659.

139, 146, 320,
366, 371, 488.

828,

Panaiot (Chiriţă-), 452,
Panaiot Nicusios, 586.
Panaiotake, 111.

paiceit, 119, 121.

Pann

Palatul
Palatul
Palatul
Palatul
Palatul

(Anton-),' 332,

190.

348,

22.

Pandelakis

159,
510,

legislativ, 153,
mitropolitan, 153, 156.
Patriareal, 510.
Principelui, 138,
Regal, 818, 370, 418, 419,

Pandele

Chiorul, 237.

Doftorul,

Olteniei, 694.

Panonia, 438, 627.
Pantaleone (doctorul-), 655.
Pantelimon,

8, 10, 310, 382, 391,

Pantelimon
Pantelimon
Pantelimon

(doctorul-), 661. (Mah.), 319, 343.
(mâştele . Sftului-)

284.
Pantelimon

(Spitalul

661, 664.
Palatului Domnesc (Biserica-)! 8, Pantelimonului
Palatului (Grădinarul-), 119.
Pantelimonului
Palazzo della Signora, 520.
Pantelimonului
Paleologi, 440.
301, 332, 329,
- Paleologul (Iacob-), 101.
Pantelimonului
pălimare, 494, 673, 674, .
462.
palissade, 47, 505.
Pantofarii, 744.
de-). 206.

Paolo

Pană, 56.
Pană Apostol,

-

de

1a-),

205.

,

Paparudele,
“e

Pană (Mănăstirea lui-), 9, 56, 06,
74, 70, 142, 206, 208,270, 271,
449, 578.
Filipescu

517,

280, 281, 394, 519, 521, 785.

Pană Logofătul din Greci, 57,531.
Pană Spătarul, 799.

lul-), 493.

(drumul-), 695.
(lacul-), 298.
(Mănăst.-), 195,
882.
(târgul-), 392,

Papa Postelnicul, 61.
Papadopolu-Callimah (AL.-), 121,

Pană Cismarul, 419.

Pană

Veronese,

Papa, 582, 585.

Pan Mihay, 733,

(casele Spătaru-

păreane, 47, 201, 565.
Parcevici (Peter Freiherr von-),

410.
548.
pârgar
(atribuţiile nnul-), 738.
Pantelimon (cărămidile de la-),
Pârgarii,
84, 241, 256, 303, 315,
10.
,
718, 723, 124, 129, 781, 734.
Pantelimon (bis. Sftului-), 343,”

424, 489,

palmier (lemn
paloş, 555.
pambriit, 676.

:

parc engles, 3936, 505.
pare italian, 510.
pârcălab
(etimologia curântulul-), 717.

pârcălabu (atribuţiite unut-), 720,
Pârcălabia, 793.
Pârcălabii, 89, 717, 718, 720,721,
„122, 1784,

119, 653.

Pandurii, 580, 595.
Pandurii

paralicul (băcani cu-), 743.
Parant (Louis-), 625, 629.
Paraschiva (Si:ta-), 178, 225,
Faraschiva din Căzanesci 189,

329.

847,

533, 478, 487, Bul.

Administrativ, 227,
Ateneului, 419.
de la Dobreni, 519.
Domnesc, 101, 102, 103,

103, 122, 126, 135, 157,
212, 806, 307, 316, 446,
512, 514, 629, 672,
Palatul Justiţiei, 859.

Panaiotake Dragomanul,
Panait, 907, 450.

panaghiar,

Palatul, 116, 118, 119, 120, 121,
192, 432, 581;
Palatul
Palatul
Palatul
Palatul

84,

paralicul, 458.

Pădurdia, 418.
Page (Generalul-), 69, 412, 589.
Paget (Lordul-), 119, 593.
păhărnicei, 587.
păharnicei (vătatul de-), 895.
Paisie (Egumenul-), 494.
pajura. Domniel, 397.
Palanga, 441, 251, 567.
Palanga lui Sinan-Paşa, 567.

8830,

paraclis, 86, 89, 116, 195, 216.
paradă (musica de-), 597,
Pârâiani (boierii-), 369.

694,

Pirintele 'Teodosie, 539.
Paris, 3, 33, 85, 148, 165,

214,
288,
365,
410,
471,
511,
561,
607,
618,
631,
69,
703,

256,
287,
368,
439,
473,
598,
684,
609,
620,
682,
660.
'707,

Parisianii,

259,
301,
369,
457,
4914,
524,
517,
GLI,
621],
689,
665,
1712.

272,
345,
382,
460,
500,
534,
588,
612,
622,
641,
666,

278,
81,
40;,
462,
505,
548,
589,
614,
623,
650,
69%,

212,
278,
384,
4%,
469,
510,
538,
601,
616,
610,
654,
109,

368.

pârnaiă,. 699.
Paros (insulă-), 198.
(boleril-),
75, 19%,
338, 892.
Pârşcovenu Vornicul, 392.
Pârşeovânului (casele-), 353. :
Pârşeoveni

Papazoglu (colonelul), 176, 184,
208, 297.
|
Papazolu (hanul lui-), 493.

Parthenie, 262, 265.
Parthenie (Egumenul-), 242, 285,

Paphos, 703.
Paphos (Grădinele din-) 188.
Papilor (scrisorile-), 500.

484,
Parthenie (Patriarhul-), 264.
Pârvan Abagiul, 215, 398.

papistășescă (Biserica), 637,
papistaşii,

228, 657

Paşi,

696.

37,

190,

156, 199, 422, 559,

759
Pasagiul Român, 418, 424,
Pasărea (mănăstirea-), 262.
„Pascal“ (casă-), 496..
Pascale Grecul, 110.
paşialie, 65.
Passarovici (pacea de la-),
Passati, 439.
Pasteur, 048.
păstor român, 456, *
Paspale (Gheorghe-), 492.
Pasvantoglu, 92, 623, 625..

Pasvantoglu

489.

Periş (bătălia de 1a-), 38.
78.

perizâne,
pernidre

.
:

(hordele lui-), 92,

631.

-

paţachină, 471.
„Patria (Strada-),

341,

370,

380,

391, 893.
Patriarhiă, 18, 212, 256, 259, 264,
263.
patriarhicese, (blestemul), 2602,
204,
Patriarhiei
Patriarhiei

(vechilul-), 268.
(logothet al-), 276.

patrida, 252.
"Pătroia,

ă

462.

Patru-qeci-de-Oruci, 4,
pătura tătărâscă, 560.
Păiuna Dâmna, 77, 192, 174, 693.
Panselinos, 515.
N
Pavel Grecul, 66.
Pavel (pseudo doctorul- h 6665.
Pavia, 653.
pazarghiden,. 674.
Pocersca, 258, 51i.
pecete: domnâscă, 242.
pedepse, 115, 128, 473, 508.
pehlivani, 089.
Pejacsevici (Comitele >, 410.
Pelimon

(A.-)

20,

117,

250,

296,

297, 387, 516.

" Pellet, 614.
Pellet & C-nie, 472.
|
Pellet + & Hortolan (Casa- ) Gi4,
621.
Pelvinul, 49, 559, 570.
„Pencovică (casele-), 135.
Penticostar, 391.

Penticostarul slavonesc, 255, 499.
Pepeno (Donea-), 419.
Pepeno (Ilinca-) 450,
Pepeno (Pană), 449, 450,
Pepeno (Panaiot-), 449,
Pera, 88, 234, 601, 701, 709."
Pera (mănăstirea francesă de
la-), 88..
,

Perdicari (casa-), 425
567 30. — Istoria

P&re Joseph, 410.
Peresvetov (Ivaşco-), 653,
periodevti (doctori-), 652,
Periş, 223, 418, 553.

Pucuresciler.

148.

Phavrsalis, 351.
Philimon, 474, 488.
,
Philippe Mouskes (poet), 12.
Photius (doctorui-), 659.
Pi (Dr. Ladislas-), 556, 717,
721.
.

scrise, 674.

Piccolomini (strategul Silvio-),
Perrhevos, 611.
49, 509, 070, 575, 601, Persia, 12, 14.
Picior-de-lemn
(Tănase- 5) 304,
Perspectiva Newsl:y, 402.
picknickuri, 90.
peruce, 589.
pictor, 516, 521,
Pescăria, 320.
"| pictor (episcop-), 281.
Pescăria-Vechiă, 210, 296, 380, pictori decoratori, 517.
381.
pictor frances, 523.
Pescăria-Vechiă (Strada-), 336.
pictori greci, 519.
Pescarii, 297, 744. .
:
Pictori italiani, 510, 519.:
Pescarului (Hanul-), 493.
pictorii de biserică, 522,
|pescă (soiuri de-), 699.
„| pietorul-zugrav, 521.
Pescilor (scaunele-), 320, 338.
pictura, 247, 513, 514; 520, D92,
Pesta, 192, 474, 615.
623.
i
o
petaci, 469.
pictura occidentală, 523,
Petersburg, 127, 401, 402, 485, pictura religi6să, 515, 510.
511, 598, 692, 099, 094, 703, pictură rcmână, 543.
70, 706, 708.
Pier Damiano, 532,
Petersburg (Clopotul din-), 5i1. Pietă, 515.
Pătraşcu, 200, 201, 242.
piei argăsite, 470,
Pătraşeu-cel-Bun, 40, 99, 132, 133,
piâtră (băşti de-), 108.
079.
pistră (epoca do-), 4
Pătraşeu- Vodă, 39, 30.
piâtră (hanuri de-), 86.
Pătraşcu-Vodă (strada-),. 510...
piâtră (hotar de-), 202.
Pătraşcu-Vodă Călugărul, 99.
Pâtraşcu-Vodă (Nicolae-), 406, pi6tră-acră, 471.
pittră cubică, 387.
576. -|pietră săpală, 507.
Petre, 444.
Pictra Vulturului, 653.
[Petre Abagiul, 380.
pietrăriă (meşter de-), 520,
„| Petre Armenul, 517.
pietre cioplite, 507. .
Petre Vâătatul, 349.
pietre de hotare, 203. .
Petre Viătatul de Măcelari, 48%
pietre prețidse, 149, 159, 212,
TI.
„259, 260, 452, 514, 527,. 598,
petreceri, 695
530, 531, 532.
Petremol, 101.
pietre
tămiduitâre, 653, 665.
Potru, 1î, 17, 413.
Pietriceaua (Schitul-), 179, 077,
Petru (dinarul Sfintului-), 259.
Pilarino: (Iacob-), 655.
| Potru:cel-Mare, 692.
piloţi,
565.
Petru Căpitanul, 591.
Petru Cercel, 23, 40, 42, 102, Pind, 651.

142, 158, 189, 200, 202, 242,
517, i30, 538, 555, 680, 089.
Petru Cupeţul, 450.

Pingaud (Lâonce-), 601, 703.
Pinum (oraș), 10.
.

Pipera (Bis. de 1a-), 744.

Pipolo, 459.
Pirotul (balta-), 29.
pirpirii, 036,
680.
Petru Schiopul, 189, 530, b38, Pirum (orăşel roman), 10 .
pisaniă, 217, 520,
"679.
|
| pisani 440, 441, 499,
Petru-Vodă, 722.
Petruwar adin (biti
ătăliadela-), 549, Pisanilor (comerciul-) 441..

Petru. Diaconul, 687,
Petru Rares, 510, 533, 633, 079,
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Pilar-Moşu (Biserica-), 210.

Popa-Plăcintă (Biserica-), 228,
Popa-Radu, 169, 335.
Popa-Radu (Mahalaua-), 129, 200,

Podurilor (arendaşii-), 493.
Poenari (boicrii-), 75, 300.

Pitarii, 397.

Pitescit, 10, 15, 22, 89, 63, 78,
130, 170, 285, 444, 449, 50,
5-18, 683, 726, 727, 729.
|

Poenii (moşia-), 272.
Pogonianis

(Arhiepiscopia

de

la-), 195, 221.

pohvală, GT, 539.
Poiana, 331, 366.
Poitna-Florescului, 447.
2835, 083.
Poienar (Barbu-), 331.
Pitescilor (Drumul-), 449.
Pitulicea Țiganca, 612, 644, 700, pojar, 041.
pokloneniă, 136, 737,
Plăclocoiul (moşia-), 28.
pokupeniă, 136.
plăieşii, 580.
-] Polcovnicia podurilor, 883, 394,
Plaiuri, 144.
Pitescilor (Dealul-), 203, 241,285.
Pitescilor (viele din Dâlul-), 241,

743,

Plania (Gârard-), 98.
Plăpămarii,
Plătărescii

744.
(moşia-),

179, 212,

633.
Platon,

Polonă

641.

Plutareul. (operă), 705.
pleop (la-), 345,

Plevna, 558, 559, 570.

Plevnei (Calea-), 358, 409.
plucate stoborite, 675.
plocâne, 60, 75, 120, 149.
ploconul Sultanului, 452.

Ploiesci, 11, 90, 347, 578.
Ploesci

plumb

(călăraşii de la-), D5.

(învelitâre de-), 142,

plumb (peceţi de-), 252.
Plumbuita (Mănăstirea-),

74, 8,

133, 726.
pobriganiă,
pocâltitură,

116,
642,

155.

Pociovalişte, 470.
pocitură (descântec de-), 654
podărese (muieri-), 104.
Podarii, 312, 895.
Podgoria Pitescilor, 148, 409.
Podgoria din Sud-Saac, 149.
Podoleni (plasa-), 19.
Podul Agăi Iane, 309.
Podul ds la Gorgani, 309.
Podul Mogoştiei (Plasa-), 317,

319, 343.
Podul-de-Nuiele,

308,

339,

341.

Podul-de-Pământ, 236, 357,
Podul-de-Pământ (Bariera-), 319.
Podul -de- Pământ

„818,

(Mahalaua-),

341.

Podul-de-la-Turn, 309.
Podul Mogoşdiei, (Genesa lul-),
174.
- poduri

(doctorul-),

|

(era!

de-), 639, 010.

385,

330,

348,

Popa-Rusu, 169.
Popa-Rusu (Mah.-), 319.
Popa-S6re, 169.
Popa-S6re (Bis.-), 210, 744.
Popa-S6re (Mah.-), 819, 343,
Popa-Stoica, 78.
Popa-Stoica (Biseriea-), 210, 323,

Popa-Stoica (Mah.-), 210, 323.
Popa-Tatu,

169.

Popa-Tatu

(Biserica), 188,
518.

Popesci, 38, 60, 64, 65, 110, 145,

188, 190, 205, 333, 847, 631,

531,

(strada-), 494,

Popesci

(boierii-),

75, 204,

208,

Polonia, 102, 119, 410, 442, 448,
559, 572, 082, 688, 585, 587,
594, 595, 608, 615, 0616, 619,
635, 701, 702, 117, 722.

336, 380, 483.
Popescu (Hrizea
„67, 733.

Poloni (neguţători-), 441, 448.
Poloniei (cancelarul-), 53.
Poloniei (regina-), 99.

Popescu (Radu
418, 734,

Polonii, 34, 48, 53, 106, 107,542,
D567, 572, 588, D909, 016, 62%,
623, 700.

Popescului (Mahalaua-), 73, 148,
230, 988, 274, 297, 318, 333,
343, 370, 380, 414, 491.

Polovnii, 711.
Polovracii, 272,
polychromotypiă, 471.
Pomerania, 594, 680.
Popa-Cosma, 169, 204.
Popa Cosma (Mah.-), 319, 344,
Popa-Dârvaşi (Biserica-), 828.
Popa Drăgoiu, 453.
Popa-Fierea, 169.

Popp

Popa-Fierea, (Biserica-), 209.
Popa-Dârvași

(Mahalaua-),

319, 328.
Popa Herea,

221,

Popescu

Vistier-),

183, 418.

Vornicul-),

Popescu-Pasărea,

639, 541.

(Const.-), 401.

Porfiria Dâmna, 150.
port de boierdică română, 681.
pârtă (vornic de-), 18.
Porta-cea-mare, 193.
Pârta Domnâscă de sus, 179,
Pârta-de-Jos, 107, 227, 391, 39%,

502.
Porta-de-Sus, 69, 111, 116, 124,
186, 193, 221, 305, 809, 8328,
330, 891, 402, 450, 502, 508,

|

portăreiă, 629.

338,
Popa Hiereuw
- Sibilele

Porţile-de-Fer, 410, 419.
portret în linii, 523
portrete (restaurare de-), 552.
portrete religi6se, 517.
Portugalia, 200.

laua-),

Popa
331,
Popa
319,

(Maha-

8318.

Istrate (Mahalaua-), 893,
409, 415,
Ivașcu (Mahalaua-) 171
320, 321, 823.

Popa-Nan

(Bis.-), 744,

Popa-Petre, 169,
Popa-Petre

(Mal.-),

319, 334.

18,

Porfir Cupeţul, 450,

588.

176.

(Radu-),

vel

Popa Hierea (Biserica-), 148.
Popa-llerea-Sibilele
(Biseriea-),

Popa-Nan (Mah.-), 319, 343.

poduri işcătdre, 308.

828,

„| Popa-Vlaicu,

663.

Poliţia Capitalei, 408.
Polizake (căminarul-), 472,

215.
Major,

395.

polii imperiali, 465, 469.
Polihronie

Pliniă, 042.
Plinii

Polcovnicii Agiei,

318, 319,
663.

portăriei (brâsla-), 395.

Porumbreanii, 147.
poslujnici, 83, 149,
poslujnici bisericei,
posmagii, 453.
Posony, 615.

219.

Poşta-Vechii (Strada-), 870, 120
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Pravile Impărâtesci, 315.
praxis (obraze cu-), 470.
precupeţi (vătaf de-), Ti,
Precupeţii, 744,
Precupeţii (Bisericele-), 382.
Precupeţii-Noui (Biserica-), 62.
Precupeţii-Noi (Mah.-), 319, 344.
Precupeţii-Veehr” (Mah.-), 3i9,
344.
Preda (Barbu-), 37.
“|
Preda (jupânâsa-), 216,
723,
720,
719,
Păharnicul,
Preda
794.
Preda Postelnicul, 678.
Preda Vornicul, 9, 270.
Predâl, 573.
preistorică (epoca-), 5.
Preoţi, 167.
:
Preoţilor (Leturilo), 169.
Preoţilor (Starea-), 169.
Preotului (Rolul-), 168,
Pribegii, 61, 216.
Pribegilor (6stea-), 578,
pricolică, 644,
Primăriă, 858, 413,
Primăriei (Arhiva-), 859.
Primăverel (Str.), 420,
Primul-Consul, 710.
Potocânu (Vasile-), 201.
Principatele-Unite, 153, 482.
Potok, 572.
Prinkipos, 234.
”
703.
Potocki (contele Felix-),
„| Prinţipul Zamfir, 689.
Potocki (In-), 572.
Prisiceni, 55, 5178.
Potocki (oştile lui-), 504.
Privelă (Casa de-), 131, 188, 328.
53,
(Ion-),
Potocki de Potock
privighiare (casa de-), 496.
54, 514.
privileghiuri,
410.
poverni, 328, 3836.
Privilegia, 118.
practicos (doctor-), 609.
Probus (împăratul-), 10.
praetoria (porta-), 35.
Proca Neguţătorul, 450.
prafuri-barul, 852.
procese comerciale, 444.
Praga, 571, 706.
proclet (a fi-), 262, 720, 124, 195.
prăgarăă, 121.
Procopii Moscopolitânul (De543.
423,
404,
Prager (casa-),
metriii-), 656.
Prahova: (judeţul-), 12, 15, 130,
Procopâia,
619.
305,
508,
147, 202, 281, 332,
profesori
greci,
215.
517.
proforă de Țarigrad, 54.
Prahova tul), 9, îl.
proistoşi, 142,
Prahovei (trecătorile-), 411.
Prometei, 205.
Prahovenii, 402.
jacobină, 620,
pravilă (explicaţia vorbei-), 721 .| propagandă

postav (fabrică de-), 469, 593.
postav ghiolghiol (contoşe de-),
683.
postav unguresc, 591,
postavuri de Braşov, 591, 593.
postavuri francese, 400.
postavuri de Sibii, 593.
Postăvari (balta din-), 4
Postăvarii, 204.
Postăvarii (Mah.-), 203, 321.
Postăvarii (strada-), 298.
postelnicei, 587.
Postelnicul-cel-Mare, 142, 395.
Poştelor (Palatul-), 69, 404, 418,
416, 485, 4856, 5il.
potaş, 56.
Potcap, 168, 257.
Potcovarii, 744.
Potolul (bălţile-), 204.
Potemkin (principele-), 598, 703,
poteră (Polcovnicul de-), 395.
Poteraşii, 395.
Potlogi, 130, 510, 520.
Potlogi (palatul de la-), 510, 520.
Potocânu Constantin, 174.
Potocânu Maria, 174.
"|
Potocenu (Sanda-), 201.

proprietate (călcări de-), 268.
proprietate (hârtii de-), 492.
Proroceni (boierii) 185.
Proskinitariul, 521.
Prosorovoski (mareşalul-), 713.
prostimea,

| Quitzman

304,

+19.

proptipendadâ, 619.
Protopopului (Biserica-), 74, 209.
Protopopulul (Mahalaua-), 333.
protopsalt, 120, 134, 538.
Proviant-Maistru, 713.
Provaz (ogarii din-), 676,
Prundul, 204, 299, 800, 307, 309,
333, 369.
Prundului (Mahalaua-), 331, 333,
prunelor (modul de conservare
al-). Gri.
Prusia, 230, 457, 401, 557, 577,
595, 708.
Prusiei (agenţii-), 92.
Prusieni, 599.
Prutul, 107.
Psalmilor (manuseriptul- ), 706.
psaltichiă, 5ti.
psaltichiă grecâscă, 533.
psaltichiă românescă, 539.
Puerta del Sol, 402,
Pultava, 181, 593.
Pultava (Episcopul de-), 622.
punerea cuţitului (16), 644.
Purcărenii, 444.
Puşcăria, 96, 108, 110, 193, 134,
"148, 219, 280, 315, 330, 333,
384, 394, 493, 581.
Puşcăria Domnâscă, 115, 375,
380, 392, 502.
puşcarii Armăşiei, 895.
Puşcariu (I6n-), 500.
puşeaşi, 555, 600.
pusci (darea la ţintă din-), 319.
pusul lipitorilor, 044,
Putna (judeţul-), 12, 19.

| Puţul-cu-Zalele, 184,

9
Quantin, 515.

14, 83,

protomeşteri, 742.

(Dr.-), 150, 196, 508. |

370, 418,

419, 489.
Puţul-cu-Zalele

(Bariera-),

Puţul

380.

Turnului,

Puturosului

(Valea-),

179.

312.

=
2
IL

Le
rachiuri, 120, 169, 614.
Racoviţă, 82, 496.

Radu
Radu

Racoviţă (casa-), 493,

Radu-Vodă, 23, 24, 36, 40, 50,
50, 57, 62, 150, 159, 216, 245, Ragusanii, 440,
441, 449, sui,
248, 249, 304, 835, 402, 579,
445, 448,457, 460,462, 598, 577,
580, 678, 689,
Rahovel (Calea-), 309,

(casa Banului-), 713.
Const.-Vodă, 150, 215,

217, G60, 665.

Racoviţă (Dimitrio-), 208.

Radu Vodă (Biserica-), 166,
Radu-Vodâ (Mahalaua- -), 219,267,

Racoviţă (Vistierul Dumitraşcu-)

208,

„818, 833, 335, 730.

Racoviţă (Dumitraşcu Vor nicul- h

Radu-Vodă

89.

Racoviţă (Mihal-), 363, 372.

Racoviţă (Mihail-Vodă-),301, 302. |
Racoviţă

(paraclisul

lul-),

227,

Racoviţă (Ștefan-Vodă-), 83, 221,
230.
Racoviţesci (boierir-) 150, 408,
690.
Racoviţoscilor (easa-), 227,
hada (jupânâsa-), 196,
Radivoe Căpitanul, 786,
Radovan, 15, 351,

hădovanea, 70V,
Radu, 37, 77, 121, 150, 248, 682,
1720,

Radu-cel-Frumos, 23, 25, 9%, 2,
30, 36, 96, 97, 98, 500, 512,
513, 550, 603.
Radu-cel-Mare, 28, 29, 36, 37,
38, 180, 552, 71.
Radu Ceaușş, 179,

Radu

Cocdră, 595,

din

Fărcași,

221,
298,
219,
285,
302,
308,
333,
351,
398,
414,
483,
524,
578,
722,
735,

223,
239,
251,
286,
303,
812,
338,
362,
402,
417,
484,
530,
580,
725,
738,

264, 739.

Radu” (dohtorul-), 664,

230, 234,
243, 245,
259, 259,
296, 298,
804, 8305,
820, 322,
939, 8342,
371, 379,
403, 407,
431, 446,
499, 502,
548, 563,
582, 657,
780, 731,
741, 743.

285,
946,
266,
8300,
306,
328,
345,
387,
411,
454,
504,
563,
6%,
132,

236,
218
267,
301,
307
331,
340,
393,
419,
470,
513
567,
696,
783

Radu-Vodă (morile mănăstirei-),

303.

249.

Radu-de-la-Afumaţi, 38, 515, 559.

Radu

222, 196, 202, 205, 208, 219,

Radu-Vodă

Rada Comisul, 267,
Radu-Cupariul, 369,

(Mănăstirea-), 39,42,

44, 55, 50, 65, 74, 80, 82, 9%,
102, 110, 138, 134, 130, 146,
147, 155, 186, 177, 188, 193,

-

Racoviţă
Racoviţă

Tabacul, 316.
Tabacul (locul lui-), 315.

(viele

mănăstirel-),

-

Radu-Vodă

Leon,

Raftet, 191, 19, 450.
Ragusa, 7, 500, 525,
ragusani (neguţătorii-), 418.

367, 358,

339, 402, 493,

Rathivanul, 629,
Rabhtivanului (Uliţa-), 393,

Raiă, 89, 620, 622.
Raicevici, 86, 149, 219, 274, 218,
382,
Râkoezi,
585,

G1,

105,

261,

577, o83.

Râkoezi (George-), 536, 50, 691.
Râkoezi George II-), 410,
Racoţi (George III-), 260,

Ralet (easa Banului-), 424.
Ralet (cișmeaua de la pâria banuluă-), 497
Raiet (Vornicul Isac-), 664.
Raliy

(dr.-), 665.

Ramazanul,

119.

Rambaud (ALf.-), 616,

răni (doctor de-), 631.

ranțuri (haine cu-), 671.
Rareş

(Potru-Vodă-),

359, 363,

Rasgrad, 599,
Răsgrădeni, 599.

Rasty (dr. I6n-), 665. rața (joc), 695;
:|] Rathaus,

735,

Ratisbona, 439,
9,

110, 146, 216, 270,
323, 800, 361, 866,
4014, 688, 689, 729.

6i, 65, 66,

988,
367,

804,
372,

Radu Logofătul, 56, 140,
449, Radu-Vodă Mihnea, 55, 133,
144,
493,
152, 244, 245, 246, 247, 218,
Radu Logofătul din Desa,
56,
321, 322, 406, qis, 447, 4:49,
„187, 578.
504, 578, 582, 654, 678, 793,
Radu Logofătul za Vislieria,
186, Radu Vornicul” ot Secariste,
392.
Radul (Mah.- -), 319, 843.
Radu Zugravul "Bucurescânul,
Radu-Negru, 15, 826.
593,
Radu Orbul, 362.
Rădulescu-Coâin, 675.
Radu VIII Paisie, 38, 553,
Raduliotul, 74, 156, 202, 236,
Radu Postelnicul, 29, 197,
241,
237, 298, 241, 240, 248, 249,
405.
286, 303, 304.
Radu Postelnicul din Herăs
ci, rădvane, 494, 593, 696,
711.
241.
Rafaili Monachul (Radu PopesRadu-Șerban, 594, 604.
cu), 183.

rata, 699.
Ravena, 143, 529,
Raynaud (Dr.-), 644,
Rărimiţă, 170, 209, 59%.
Răzvan, 311.
Răzvan (Biserica-), 274, 491.
Răzvan (m-tirea-), 193, 393.

Răzvanului (Mah.-), 230, 318, 341.
Recamier (Dâmna-), 712,
Recordon,

508, 693.

recun6scere (carte de-), 362.
Regensburg,

85, 439.

regimente române, 59, 601, 602,
Reghiul, 19,
regulament de crescerea copiilor, 663.
Reimers (Heinrich von-), 127,
703, 704.
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Reis-Eftendi,

120,

022.

Rimnicului, Severin (opiscopia-),
420.
Renascerea, 159, 521.
"| Rîmnicu-Sărat (judeţul-), 12, 19.
Republica, 616, 618, 630, 651.
Rîmnicu-Viîlcea, 360, 361.
Republica francesă, 608, 612.
rinoaedi, 541.
Republicei-Francese (ambasado- Rîurenii, 461.
rul-), 614, 630, 681.
Robenhausen, 5.
Republica (noul calendar al-), Robescu (Senator 1. F.-), 232.
614.
Rogojinarii, 744,
|
Republicei Francese (Consul ge- roibine, 681.
neral al-), 621.
rolină, 260.
Republicel francese (ministrul), Roma, 3, 35, 77; 83, 128, 159,
696,
|
166, 256, 3815, 401, 402, 410,
Hepublicel francese (supuşii-),
501, 516, 641, 612, 646, 651,
698,
|
653, 655, 093.
Republicei (trimişii-), 620.
Roman (Calicii din-), 361.
vescumpărare de han, 484.
Roman (Vallum-), 9.
Răsăritului (Biserica-), 260, 279. Romanați, 8, 219, 472, 688.
Răsăritului (episcopi al-), 276.
Romanet, 472.
Răsăritului (patriarhii-), 264,
Romanet (casa-), 424.
Răsboieni, 25.
Româniu-Mare, 548.
Răsboienilor (anul-), 45:
Românil Macedoneni, 618.
resboiii (de ţesut), 471.
Românii din Pind, 651.
xăsboiii (bărci-de-), 592.
Românii de ţeră, 600,
răsboiii (consilii de-), 521, 50S. Romanii, 20, 35.
respântiaş (străjar), 387.
Romanitis (Vistierul Grigoro- -,
309.
hRestauraţiune, 515.
Romano-Bulgari, 651,
Restis (Pascuale de-), 442.
româno-bulgari (împăraţi-), 11,
Roumont, 256.
548.
|
revent, 641.
Rovoluţiunea Francesă, 607, 609, romano-catolică (biserica-), 229.
Romantzoit (feld-mareşalul Pe613, 615, 632.
tre-), 596, 598,
Revoluţiunei (Oronica-), 354.
Rosetti (Căminărtsa
Marghio“Reynie (La-), 368.
Liţa-), 284.
Rhigas, 607, 609, Gi1, 612, 614,
617, 621,623, 626,627,031, 682. roşii, 587,
roşii-de-la-Vedea, 580.
Rhin (florini de-), 445.
roşii-de-ţâră, 5S0.
Rhinul-de-Jos, 718.
Roşioril-de-Vede, 578.
Rhodos, 653.
rosmarin (l6c), 612.
Richelieu, 410,
Roşu (hanul-), 493.
Richelot (Mih -), 439.
richîită (piâiră cu slove-), 501. Rosso (doctorul-), 65.
Rota, 147.
Rilo (Aănăstirea-), 282, 288.
Rotarii, 744.
rîmători (gostinărit de-), 821.
Roxanda (Domniţa-), 650.
rîmlenii, 228.
Rucăr, 78, 444,
Rimnic, 146, 233, 442, 444,
Rucăr (trecătorile de la-), 78.
Rimnic (m6ră de 1a-), 27.
Ruda (satul-), 368, 457, 740.
Rîmnic (viele de: a-), 29.
Rîmnic6nul, Isaia Monahul, 186. Rudeni (Boerii-), 75, 171, 321,
368, 369, 371, 374, 740.
Rîmnicânu Naum (ProtosingheRudtnul (Chircă Banul-), 369.
lul-), 152.
Rudenul (Chisar-), 740, 746.
Rimnicului (cîmpia-), 361.
Rîmnicului (Episcopia-), 142, 178, Rudânul (Chisar Paharnicul-),|.
140.
186, 223, 837, 420, 425, 516.

Reis-Effendi (ploconul lui-), 452.

Rudenul (Diicul-), 417.
Rudenul (Diicul Spătarul-), 304,
581.
Rudânul (Mihal-), 375.
Rudolt (Impăratul-), 518, 530,
571, 518, 575.
Ruelle,

621.

Ruf (Petru-), 17.
Ruffray, 614.
ruja (lore), 675. .

rukaviţe, 148.
rumâniă, 918.
rumâniă (slobod do-), 279.
rumană (popit-), 248,
Rumunii, 234, 279, 572,
Rumelia, 197.
Runcu (moşia-), 147, 270.
ruptârea nouă, 452.
rupiârea vechiă, 452.
Ruptura (Schitul-), 267.
Rusciuk, 8, 45, 120, 153.
Rusciuk (paşa de la-), 80,
Ruset (Constantin-), 124.
Ruset (biv vel Logofătul Nicolae-), 372.
Rusia,

14,

77,

91,

127,

153,

223, 9233, 2058, 882, 420,
432, 446, 457, 465, 469,
485, 494, 511, 518, 521,
595, 590, 598, 604, 609,
612, 613, 615, 616, 620,
624, 698, 6832, 652, 692,
708, 709.
Rusia (blănuri de-), 450,
Rusiei (agenţii-), 92.
Rusiei (Ambasadorul-), 127.
Rusiei (consulil-), 233, G18,
Rusiei (Legaţiunea imperială
408, 409.
.
Rusioci (monetele-), 443.
Rușii, 84, 49, 81, 85, 92,
197, 156, 228, 249, 421,
413, 481, 496, 511, 512,
598, 599, 601, 602, 607,
703, 714.
Rușil-de-Vede, 10, 55, 219,
Rușii-de-Vede (călăraşii de
55.
Ruşii-de-Vede (moşia-) 218.
Russescu (I6n-), 482, 492.
Russescu

(Russe-),

482,

Ruste Alăutarul, 536.

49%.

19%,

4%,
472,
588,
610,
621,
698,

628.
a-),

1%,
455,
59%,
616,
444.
la-),

săborul, 729.
Sacagil, 397.
Sacagiilor (Vadul-),
Săcele, 474.
Sachelarie, 412.

Sangiak,

serica-).

de

Ja-), 148,
sagene, 47, 565.
săigmelarea, 579.

330,

403,

Saint-Denis, 148.
Saint-Jacques (mahalaua-), 35.
Saint-Luce, 622
Saint-Maurice (Dubois de-), 62,

629.
Saint-Medard,

293.

Saint-Sauveur (strada-), 869.
Saint-Simon, 67, 745.
Sakelarie (Dr.-), 665.
Salamkemen (pacea de la-), 585.

Salcia, 19.
Salerno, 612,
Salpetriera, 650.
Șalvaragii (staroste de-), 199.
Șalvaragiilor (ulița-), 403, 460.

Salvaresi,

101.

Salvatorului

(strada- ) 362,

369,

3176,
şamalageua, 467.
samare,

Sâmbăta

Gbi-

Şanţuri, 808, 309, 358, 865, 566,
576, 583, 590.

(Mahalaua

(Uliţa-),

Coali

646.

sans-culoties, 615, 614, 615, 631.

Safta Stolnicâsa, 148.

Săidăcarilor
460, 482.

Sava (Casele Sftulul-), 349.
Sava

din-), 448.

Sânta Maria în Ava

Sacheolarie (baronul-), 419.

Stolnicâsa

:

San-Marco, 5il.
San-Marco (Zecca
Sân-Petru, 462

358.

sacnasiii 674, 711.
Săcuiani, 365, 736, 787.
dadeler, 518.
Sadedică, 472.
Saegiii, 456.
Safta

39.

Sangulii, 237, 152, 532, 676, 086. Sava (Bis. Sftul-), 212, 227.

348, 481, 482.

Morților, 387.

sameşul, 743.
Samonida (călugăriţa-), 37.
Samsarii, 470.
Samuil, 11.
„Samur (blănuri de-), 680, 681.
samur (işlice do-), 131.

Şanţuri (Epistatul de la-), 308.
San-Vitale (biserica-), 529.
Săpunarii, 297, 336, 744.

Săpunarilor (Bis.-), 210.
Săpunarilar, (Mahalaua), 54 183,
184, 296, 298,,324, 336, 381.
Sărindar, 65, 164, 197, 211, 212,
996, 297, 298, 301, 405, 408,
„1199,
Sărindar (Cişm6ua de la-), 497.
Sărindar (Spitalul de la-), 661.
Sărindarului (Biserica-), 7, 15,

210, 351, 415.
Sărindarului (locul-), 433. Sărindarului (Mah.-), 341, 3817,
370, 413, 417, 426, '720.
Sărindar

(Mănăstirea-),

204, 211,

(colegiul Sftului-), 664, 669.

Sava (Mănăstirea Sftului-), 74,
80, 144, 156, 213, 215, 267 Li
305, 849, 426, 483, 518.
Sava

(şeola

de

213, 914,
'109,
Savoia,

la

286,

Sftul-),

316, 639,

197,

707,

432, 577, 594.

Savoia (Eugeniu de-), 78, 522.
Saxa, 577, 594.
Saxoni, 718.
Saxonia, 660.
scădenia, 453.

Scară (bâtao la-), 88
scările în turnuri, 500.

Scărişâra (moşia-), 683.
Scarlat- Voevod,

150.

Scaun (Cetate de-), 39.
Scaune,

211.

Scaune (balta din-),4
Scaunelor (Biserica-), 75, 741.
Scaune (Strada-), 323, 336, 403,

404.
Scaunelor

(Mah.-),

54, 213, 318,

336, 339.

215, 228, 304, 310, 839, 404,
405, 410, 416, 417, 418, 493,
431, 483, 646, 647, 7799.
Sărindarului (pădurile-), 5, 15.

Scaunele Pescarilor (Mahalana-),
318, 341.
Scaunele-Vechi, 381.

Saraci-başa,

Scaunele-Vechi

897.

Sărăcinescii (boeri), 417.
Sărăria

Domnescă,

323, 3410 350,

403.

Scaunele

Pescarilor,

381.

(Bis.-), 210.

Seaunelor-Vechi (Mah,-), 183,29,
319,

Sărăria-Vechiă, 853.
sarasir, 452.
Sărata (vii de Ja-), 685.
sare (drept de a lua-), 245.
sărei (arendaşii-), 493.

Scaunele-Vechi de carne, 210,
Schela, 676.
schelele bogdănesci, 592.
schelele hotarelor, 4169.
Scherer (H.-), 439, 442.
Schiaul (moşia-), 147, 210, 683.

Şargeţul (rîul-), 260.
şartul, '720, 1742, 1743.

Schiltberger

șarturi neguțătoreşci,

Schiler, 179,
466.

Saşii, 24, 444, 462, 574, 575.
Saşilor (invasiunile-),

500

Samurcaş (casa-), 713.
San-Domingo (insula-), 624.
San-Gennaro (statuia lui-), 646.
sandrac (blană de-), 685,

Sava,

Sandul (poemă), 300.
Sânge descântat, 614.

Sava din Văcăreşcil, 296.
Sava Sf. 127, 190, 423, 540, 541,

Sătenii (Moşia-), 175.
Sathas, 121, 705,
Șâtrar, 450.
39, 58.

(Hans-), 23, 499.

Schimbarea-la-faţă, 176.
Schimbaţii (moşia-), 685.
Schimni-Aga, 397.
Schina (dr. Dumitru-), 663.
Schinderul (mahalaua-), 318.

Schitul Măgurânului
312,
Sehniirer, 280.
Schânberg, 363.

(Mah.-),318,

edlă, 175, 221, 223.
cbla cea mare, 608.

Selari (Mah-), 205.
Şolari (Strada-), 95, 9, 116, 192,

582,
689.

583,

585, G16,

677,

6883

“n

Şerban-Vodă Constantin (Bisc148, 450.
rica lui-), 84, 270, 501.
Şcâla de medicină do la Sa- Şelarilor (uliţa-), 403.
Radu, 51, 55, 110,
Şerban-Vodă
Selenita (pictră), 653.
lerno, 642.
”
821, 336, 391,
226,
924,
201,
Sălăuşul,
20,
177.
şeâlă de psaltichiă, 199.
559, 071, d12,
407,
406,
409,
Selim III, 49%.
ședlă grecâscă, 215.
bi7, 678, 601,
576,
574,
573,
Seminarul
Central,
706,
7745.
seolă înaltă, 213..
693,
Sâma Pârcălabilor (bir), 723.
şeâla italiană, 515.
Serban Vornicul, 205.
şedla venețiană (pictură), 513, Sena, 85, 301, 543.
Şerbănesci, 130.
Senatul, 22, 252.
514.
Senatul Veneţiei, 567, 638, 653, Sârbeni (moşia-), 160.
Şedlei (uliţa-), 236.
sârbesci (baladele-), 439.
656.
Şc6lei Grecesei (paraelisul-),227.
sârbi (neguţători-), 445.
seniorul,
120.
organisare
de
(hrisovul
Şedlelor
Sârbi (Uliţa dinspre-), 338.
Serafim, 425.
„“al-), 510.
Serbia, î2, 82, 327, 432, 440,515,
Seraiul
muntenese,
67.
Scopelos, 330.
599, 608.
Scorţarului (Mahalaua-), 68, 175, seraiul Sultanului, 470.
15, 45, 49, 53, 81, 107,
Sârbii
Soraskierul,
120,
452,
453,
335,
885,
199, 227, 818, 527,
812, 880, 382, 455,
320,
904,
şeri, 515.
404, 413.
”
570, 599.
sârba
(joc),
695.
scosurl (case cu-), 674.
Sârbii (Mahalaua-), 136, 219, 267,
Seriban (Episcop al Argeşului-), Şerban, 67, 408, 575.
318, 342.
Şerban (Bălaşa-), 405.
169.
(bigotismul-), 522.
Sârbilor
321,
226,
224,
(Elina-),
Şerban
serintălură, GI, 042. .
Sârbilor
(Dâlul-), 187.
733.
serisul cu litere arabe, 6148.
Sestini,
6,
131, 660.
729.
190,
Şerban Judeţul,
scudi veneţiani, 806.
Severinul, 16, 210.
Şerban
II
Judeţul,
732.
Scuta (Iancu-), 412.
Severinului (Bani), 228, 570.
Şerban (Nedelea-), 405.
Scufă (Grădina lui-), 0Y£.
Sovestrenii (moşie ), 23.
54l.
(protopsaltul-),
Serban
scuipiciul (pesco), 699,
115, Stvres (porcelane de-), 532.
69,
63,
67,
Serban-Vodă,
020.
piâtră,
sculptură în
(oraş), 8.
116, 150, 203, 402, 408, 418, Sexanta-Prista
sculptură română, 548.
Sfântă (ciuma), 640.
BIl.
510,
484,
4883,
423,
415,
scumpiă, 4îl.
Sfta Vineri (Şcola de la-), 226.
1746.
scutelmici, 810, 711.
sfanți, 459.
199,
lui-),
(Biserica
Şerban-Vodă
scutelnici pedestrași noi, 591.
sfanţici,
469.
(Calea-), 95, 107,
scutelnici pedestrași vechi, 591. Şorban-Vodă
898, 402, 494, Sfatul, 785,
391,
370,
3%.
198,
Spâtăriei,
scutelnicii
Sfinţi (strada-), 41, 148, 458.
"D07.
Sebastia, 193, 279.
210,
(Hanul-), 68, 35, Sfinţilor (Biserica-), 169,209,
Sebastiani (generalul), 681, 712, Şerban-Vodă
381,
446,
580,
663,
744,
341,352,
239,
80, 183, 211, 221,
713.
403, 450, 460, 477, 479, 481, sfitele, 14.
Sebastiani (mareşala-), 431,
sforil (birul-), 452.
- 489, 484, 485, 487, 510, 518,
Secariste, 392.
Sforza (Bona-), 99.
D986, 607, 690.
seceraşi (cai-), 55%.
Sftului Anton (Piâţa-), 581.
lui-),
(Heleşteul
Vodă
Şerban
secetă, 79, 454, 631, l4.
Sfiului Ilie din Brosceni (ma875,
298,
4, 9, 88, 131, 270,
Secuii, 161, 17.
halaua-), 319.
391,
518.
|
Secuime, 17.
174 Shakespeare, 614.
(Mahalaua-),
Serban-Vodă
Secuimei (Țera-), 16.
Sibionir, 24, 26, 37, 442, 443,550.
175, 227, 335.
Seignobos, 283.
Sibiă, 21, 29, 45, 98, 122, 261,
410.
lul-),
(Palatul
Şorban-Vodă
şeică, 454.
363, 441, 442, 344, 440, 402,
Serban-Vodă (Podul lui-), 68,
şeicilor (birul-), 451.
528, 591, 678, 6%, 131,
„527,
&92,
391,
75, 198, 227, 338, 379,
Seimeni (Ceauşul de-), 395.
742,
|
393, 397, 492, 498, 430.
Seimenii, 59, 60, 63, 64, 110, 118,
Sibiu
(turnul
de
1a-), 928.
Şerban-Vodă Constantin, 9, 22,
125, 126, 395, 582, 591, 687,

sşeâlă de cântări religidse, 538.

736.
Seimenilor, (revolta-), 59, 60.
Şelăreasa Manda, 176.

Selari, 170, 487.
Selari

(bis.-), 744.

56. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 110, Sibilele, 209, 210.
140, 149, 144,145, 146, 147,
152, 153, 179, 198, 248,
970, 306, 319, 860, 366,
405, 483, 505, 5L9, 531,

150 Sibilele (Biserica cu-), 209, 210,
21, 341, 381, 881, 580, 7414.
261,
811, Sibilelor (Mah.-), 838, 381.
536, Sicilia, 637, 093.

„796
Siculi, 446.
| Siria, 75, 262, 280.
Sigismuud, 7, 49, 414, 506, 566, Șiştov, 91.
5607, 571.
Şiştov (Pacea de Ia-), 91,609, 624.

"Silesia, 456,

Sistoveni, 599.
Sixt IV (Papa-), 26, 547,
Skimni-Aga, 580.
|

(căpitanii-), 49.

Silesiani

Silex (arme şi unelte de-), 4
190, 534,

Silistra,

silistră, 551.
Silivestreniă,

23.

Silivestru (Bis.-), 215, 744,
Silivestru (Mah.-), 319, 338.
Silva (Marchisul de-), 595, 596.
Silvestru (Episeopul-), 280.
Sima Stolnicesa, 740.
Simeon (Regele-), 438
siminichiă, 644.
Simion (otelul-), 487,
„. Simion Axentie, 204.

Simion
„296,

Stălpnicul

(Sftul-),
,

Simon-Petru (m-tirea-),
simpatriotele, 701,

- Sina

58,

203.

(Muntele-), 146, 187, 258,

268, 649.
Sinai (Mănăstirea din muntele-),

"866, 489,
Sinaia,

66, 578, 601.

Sinait (Episcopul-), 66, 268.

Sinan-Paşa, 7, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 53, 54, 103, 201, 921, 243,

244, 245, 246,
502, 504, 563,
267, 568, 570,
677,

“Sinan-Pașa
„54; 103,
Sinan-Paşa
25].
Șincai, 15,

(fortificațiile
(Palanga

lui-),

Iur-),
4,

16, „23, 25, 38, 39, 40,

46, 54, 58, 60,
111, 1921, 122,
174, 192, 246,
261, 216, 9277,
“310, 349, 410,
31, 536, 547,.
578, 580, 588,
'637, 638, 652,
691.
sineţele, 555.
singeapuri, 451.
sintesitori,

249, 251, 848,
564, 565, 566,
574, 603, 653,

65,
132,
258,
218,
454,
565,
590,
656,

77, 98, 99,
140, 146,
259, 960,
295, 301,
500, 515,
566, 579,
59, 616,
659, 693,

539,

" șloricidică, 663,
Şipotul, 74.
Şipotul Cișmelelor, 915.
Șipotul Wâ întânolor, 310,; 328,
1.

Slatina, 386, 444.
Slănicului (Ocena-), 174, 182.
Slatineni (bolerii-), 75, 418.
Slătinenu, 236, 426.
Slătinenu (Casa, Barbu-), 425.

iătinânu

(Searlat-),

(Casa

63]

515,

Sohm (Rudolph-), 718, 720. .
Șoimari, 1920, 676.
Soitarii, 131, 689.

-

Soliman, 99,
Soliman Magnificul, 99, 593, 580.

708.

Vornieului- -),

425,
,
Slavii, 11, 15.
Slavilor (cântările-), 538.
slavone (nâmurile-), 995
Slavonia Dunărână, î1;
Slavonii, 8,

Sofragiti, 119.
Sofronie (egumenul-),

Solferino, 555.

Slătinenu (Goorge-), 708.
|
Slătinsnu (Radu Clucerul-), 470.
Slătin6nu

585,

"| Sofia-Dorothea (Regina-), 593,

Slam-Rîmnie (judeţul-), 145, 362,
3F5, 412, 741.
Slănic, 197.

Silistra (pașa de la--), 50,

Socrate, 215.
Sofia, 193, 279.
Sofia (Biserica Sita-),
“106.

Solms (Von-), 708.
Solotrului

(Câmpul-),

300.

Solticov (Generalul- -), 153, 465;
sşoltuzii, 718, 720.
Sorcova, 695.
Sorel (Albert- -), 619,
S6relui (Strada-), 9%, 135.

slavonismul, 85.
Slobozia, 216, 464.
Slobozia (Biseriea-), 56, 1, pri
Slobozia
Slobozia

Sornum,

10.

Şotânga,

470.

Șovarescii, 147.
Spa, 630, 09.

a

Spanţovul-de-Sus, 202,
Spătăreii,

537,

591.

Spătăria, 743.

(Crucea de 1a-), 622,6 3 | Spătăria-cu-stelele, 115, 18,
508,
Domnâsci, 392,
145.
.
Slobozia-Domnâscă (Mah. -), 238, Spătăria-mare, 115,
118, 50S, 745,
318, 336, 338.
Spătăria-mică, 115, 118, 508. slovesnicul, 705.
Spătăria-nouă, 115, 508.
Slugeriă, 452.
Spătăriei (brâsla-), 395.

Smaranda, 80, 276.

Smârdan

391,

(Strada-),

402, 404,

507, 508, 510,
Smyrna, 622,
Snagov, 22, 37,

699,

-

95,

+16,

152,

96,

15,

221,
493,

280,

24, 28, 65, 74, 152, 406,
420, 431, 432, 506.

i

413,

solă, (drept de-), 204, 205.

Sobor, 262, 276, 289, 721.

soci, 393.
.
Societatea Amicilor, 607, 615,
626,

627.
Societatea de frăţietate, 657,
filosofescă,

395,

Spătarul (Puţul-), 833.
spiceriă, 351, „332,
Spirea T)oftorul, 125.

Snagovului: |(Biserica-), 501.
Snagovului (Mănăstirea-), 21, 9%,

Societatea

Spătăriei (Polcovnicul-), 395.
Spătarul-cel-Mare,

615.

Societatea Gcograji ici „Română,
357, 438..
-

Spirea-'n DEL (Mah.-), 318, 341,
Spirea-Vechiă (Bis.-),' 744,
Spirei (Dâlul-),
Spirei Doftorul

712.
(Bis.-), 217,

Spiridon (Sftul-), 155. 164

41.

Spiridon (Biserica Sftului-), 491.
| Spiridon (M-tirea Sftul-), 285.

Spiridon (Schitul Sftul-), 148. .

Spiridon-Noă

(Bis.

Spiridon-Noi

Sftul-), 218.

(Mân.. Stau),

318, 342,
Spiridon-Noă

350, 393,
Spiridon

(AM-tirea Sftulur- -,

|

”

Taumaturgul,

619.

Spiridon Vechiii (Bis. Sftului-), .
Socol, 60, 444.
” 27.
Socol (Marele Cineer), 302,
409, » | Spiriden-Veeliti
(anul. Sftu619,
„Lui-), 491.

a:

s

797

Spiridon-Vechiii

(mănăst.

Sftu-

- Tut-), '74,'318, 340, 420, :780.
„Spiridonenca

(moşii), 217.

„Spital de nebuni, 66i.

Spontoni, 446, 556, 557, 562, 568,
568, 570, 575.
Sprea (rîi), 3
Stadthaus,
Stahl

785.

(doctorul-),

Staicu,

”

660.

a

171.

Staicu (Bis.-), 219.
" Staicu (Mahalaua-), 318, 342.
Staicu Neguţătorul, 451, 401:
Staicu Paharnicul, 118, 884, 588,
740, 746.
Staicu Postelnicul, 37.
Stamate -(Const.-), 620, 621, 62 2.
Stamatie (Jupânul-), 728.
ra
Stamate (neguţătorul-), 726, 727.

Stambul,
83, 406.

-

stampă, 409, 525..
Stan, 591.
Stan Cacicoracia, 721, 125.
|
Stan Judeţul, 718, 719, 723..

Stan Neguţitorul, 447;
Stan (preatul-), 529.
Stan

polcovnicul,

383.

,
Stan Rachiarul, 723.
Stan Starostea de Șalv aragii,
199.
Stana,
Stanca
Stanca
Stanca

170.
200, 215.
Dâmnă, 1i, 19%, 077.
Jupânâsa, î16.

Stavropoleos (I6nikie-), 221, 416.
Stavropoleos (Mănăstirea-), 416,
450, 479, 726, 740, 741.

stihare, 532.
stihirarul, 539.
-] Ştirbei (boieril-), 75, 331.
Ştirbei (casa Banului-), 424.
353. Stirbei (Constantin : Clucerul-),
199.
282.
144, Ştirbei (Bcaterina-), 181.
Ştirbei (lie-), 78, 219.
360, Ştirbei (Matei-), 282.
„550, Ştirbei (Stanca-), 281, 282, 691.
Ştirbei (Șerban-), 292, 283. 551, 659, 633.
Ştirbei (Siugerul Șerban-), 265,
Ştefan (Egumenul-), 174, 412,
281, 691.
Ştefan (Gheorghiţă-), 64.
Ştirbei (Tudor-), 282.
| Ștefan-Uroş, 440.
Ştefan-Voaă, 24, 25,61, 101, 1%, Ştirbei-Vodă (Strada-), 370, 120.
Catinea-),
(Domnița
183, 216, 802, 693, 691.
Ştirbâiea
339,
Ştefan-Vodă Surdul, 42.
Stockholm, 107. .
Ștefănache (logofătul-), Ti.
Stoian, 179.
Ştefanesci, 130, 295.
Stoian Clucsrul, 417.
Ştefănescu (Gr.-), 307.
Stoian (Grădina lui-), 366.
Stefulescu, 732.
Steg. (sub-divisiune militară-), Stoian Păpuşa, 724.
202, 530, 562, Br5, 556, 587, Stoica, 441.
Stoica Butarul, 725.
589, 591, 599.
Stoica Clucerul, 221,
591.
dorobanţi,
de
steguri
Stoica Logofătul, 41].
steguri domnesci, 397.
Stoienescii, 121, 147.
stegul lui Vel Agă, 591.
stolniceii, 587, 591.
stâgul lui Vel Căpitan, 591.
Stavropoleos (Strada-), 19.
Ștefan, 121.
Ştefan Băltăreţu, 472.
Ştefan (Bis, Sftul-), 148,221,
Ştefan (Mitropolitul-), 1483,
Ştefan I (Alitropolitul-), 142,
145, 146.
Ştefan-cel-Mare, 24, 27, 97,
361, 363, 501, 514, .517,

Stolnicesei (satele-), 77. .

stegul ot Craiova, 591.

Stegul Raii, 591.
stegul Stanciului, 591,
stâjul Vălenilor, 591.

Stanciul Logofătul, 380, 447.

Steinville (mareşalul-), 78.
Stejarului (Bis.-), 221.
Stejarului (Mah.-), 221, 310, 318,

„ Stanciu (Stolnicul-), 206..
staroste (atribuţiile unui- -), 743,
_ Btarostele-cel-Bătrân, 486.
„ starostiă (carte de-), 364.
Starowolski, 570.:
(Bucurestațiune proistorică
scii-), +
romană (Bucurescii- ),
staţiune
"10.
Stat-tampon,

596.

statue romane, 527.

Steinville (Comitele-),- 521.

328, 336.
Stenahoriă; 128,
Stelea .(Bis.-),:221.
Stelea Mahalaua -), 318, 320, 338,
502.

străini (isprăvnicatul de-), 743. Străini (Sameşul de-), 743,
Sirăinit-Dobreni (comună), 13.
Strakoseh-Grassmani (Gustav-),
19.
Strasburgh (Paul), 7, 103, 107,
448, 530, 536, 560, 579, 617.
Strehaia (Al-tirea-), 3535. .
Streiul (rîul-), 200...
Strida (Leon-Vodă 2, 740.
Strihareţul (Mănăstire), 28.
Strikowski (Martin-), 101, dit.

Stelea (ănăstirea- ), 189,
242, 379.
-

239,

Strâmba (moşia-), 234. -

221, 209,

251,

Strîmbenii (n&mul-), 336.
Stroe Vătaful za aprodi, 186.

Stelea; Spătarul,

338,

Stroie Vistierul, 739. ”
Stroie Vel Vornic, 06, 67, 204,

329, 338, 315, 880, 553, 507.

133.
Strotsca (pădurea: >, 13.

Stelea (M-tirea Spătarului-), 251,

Stelea (suburbia-), 870.

Stavrinos Dascălul, 120.
Stelea
Stavrinus Grecul, 538.
Stavronichita(A(AMănăstirea- ), 174. Stelea
(Bis.-), 219, 220, Stelian
Stavropoleos
|Sterie
416, 495.
404,
827,
„928,
Stettin,
.
489...
Stavropoleos (Hanul-),
ilor,
„567 30. _— Zstoria Bucuresc

sticlă (fabrică de-), 470.

Stavropoleos (Şe6la de la-), 316,

Stanescii (moşia-), 227.

Stănescilor (Aănăstirea-), 41.
Stăncescului (Hanul-), 451.
Stanciul, 444.

Steua, 695.
Stibor, 412.

(Strada-), 44.
(vielo de 1a-), 370.
(Sftul-), 155, 616.

Lumînărarul 213.
080,

Stroiescului (Gardul-), 316.
stuck (lucrări în-), 520.

Studina (moșia), 737,
Sturdza (D. A.-), 589.

Sturdza (Tâder vel.Spătar-), 733.
101

798

Sturdzenii (moşia-), 737.
Sturdzescii, (boeri), 712.
Sucâva, 25, 15, 98, 363, 405, ti,
550.

Sud-Saac,

147, 148. -

sudiți nemţesci,
„

Suedes,

491.

b79,

SuodesI (soldaţii-), 131, 593.
Suedia, 7, 103, 105, 107, 230,
432, 530, 570, 577, 518, 519,
533, 594, 626.
Suediei (ambasadorul-), 448.
Șufariul (Gheorghe-),
Suhaia (moşia-), 202.

60, 140.

suilgii, 311, 312.
suilgi-başa, 490.
Sulimanuri, 169.
Sulina, 592.

sulițe văruite, 587.
Sultana, 09,
Sultana- Valid,
120,

234,

680,

692,
Sulzer, 6, 10, 125, 131, 181, 187,
315, 415, 485, 512, 520, 649,
6600, 694.
supușii francesi, 024, 629,
Surda (Atinia-), 862.
surghiun (pedâpsă cu-), 89, 709.
surguciu, 680.
Surlănescil, 444.
Surlani, 537, 591, 393,
Surpatele (Al-tirea-), 510.
Surugiii Mărilor, 439.
Sutter-Gramont, 4.
Suţu, 82, 614.

Şuţu (Constantin-), 624,

Șuţu (Mihail-), 91, 127, 170, 613,
026,
Şuţu (Aihar-Vodi-), 310, 32%,
426, 429, 470, 522,
Șuţu (Mihalake-), 540, 598.
Șuţu (Mihail 0), G11, 620, 621.
Șuţulescii, 408, 622,
Șuţului (Lacul-), 297, 381.
şuviite, (uliţe-), 345,
Suvarov,

91, 126, 421, 432, 473,

542, 602, 623,
suvelniţă, 71.

Sviţera, 676.
Sylvain

7

Marâchal,

Szekely (Moise-),
Szentmariai, 615,
Sziget (castelul-),

î

a

'Tăbăcăria,

470,

Tănase (Sftul-), 177.

Tabaci (Vătaf de-), 741.

Tabacii, 65, 197, 204, 235, 2v7,
300, 404, 405, 408, 417, 729,
730, 731, 741, 744, 745.
Tabacii

(Mahalaua-),

156,

249,

267, 298, 319, 338, 339, 847,
Tabacilor (Biserica-), 204, 316,
“tabele grece, 525,
tabele italiane, 535,

tabele române, 525.
tabelele
tabelele
tabeluri,
tabeluri
tabinuri,

pictorilor îrancesi, 525.
pictorilor germani, 525.
469, 543,
roligi6se, 518.
452,

Tabla-başa, 397,
taclitul, 459,
Tagliamento,

620.

tainițe, 34, 100, 108, 157, 500.

taleri imperial,

464.

Talhâsciul (Torzi-Mustafa- Ag&a-),
108.
talience, 704.
“
'Talloyrand, 623, 624, 630, 066.
Tălpaşii, 595,.
Tălpaşii dorobiinţesci, 395,
Tâmbărescil, 267,

Ţamblac, 25, 27.
Tâmburesci, 213.
Tamisa,

4.

Tănasie vel Portariul, 729.
Tânganului (Mânăstirea-), 242,
taraci, 307.
tarafuri, 537,

Târgul - do - Afară

(Mahalaua-),

3143,
Târgului- de-Afară (Plasa-),
318, 849,
Târgului-de-Afară (Podul-),
târbacă (darea în-), 695.
75, 209,222, 297, 312, 336,
Târea (Mahalaua-), 267,
„341, 340, 857, 379, 380,
Tarciniu Priscul, 35.
382, 383, 384, 385, 386,
târg (a da prin- ), 043, 740, (si
409, 430, 740.
Târgovişte, 6, 11, 15, 18, 2,
3 | Târgul-de-Sus, 41, 80, 106,
24, 25, 29, 84, 37, 38, 39, sp.
219, 882, 403, 449, 454,
46, 49, 59, 60, 62, 63, 64, 102,
+02, 453, 495, 497, 518,727,
103, 108, 110, 130, 140, 142,
Târgul-din-Niuntru, 41,80,
144, 145, 154, 156, 158, 172,
148, 156, “166, 193, 213,
175, 189, 193,212, 229, 247, 251,
330, 338, 315, 381, 402,
255, 259, 203, 298, 305, 359,
426, 440, 449, 454, 458,
391, 410, 413, 444, 449, 449,
432, 487, 488, 492, 734,
499, 515,518,538, 548, 550, 300,
Târgul-Jiului, 717, 793, 732.
505, D6u, 568, 573, 575, d92, 589,

038, 655, 721, 725, 785.
Târgovişte (Bariora-), 319,

Târgovişte (Polcovnicul de- -), 395,

Târgoviște (Sticlăria de la-), 470,

Târgoviștei

(Drumul-),

298, 324, 882, 403, 449,
Târgşorul,

54,

55,

444,

317,
74,
338,
381,
387,
180,
458,
î31.
139,

811,
415,
4102,

Târgul Moşilor, 580, 5S1.
Târgu-Vestei, 359.
Țarigrad, 75, 119, 238, 259, 288,

290, 806, 893, 455, 471, 4S1,
508, 522, 539, 541, G97, 69,
711, 740.
tării, 15, 17, 500, 501,549, 551.
Târno

va, 11, 210, 519,
Târgului (Plasa-), 317, 318, 340,
Târnovul, 192, 740.
493,
Târnovului (Episcopul-), 279,
'Târgul-de-A fară, 80, 107, 338, 379, Târno
vului (M-stirea-), 174, 400.
382, 446, 454, 462 , 487, 581.
'Parstvenil:, 11.

Târgului-de-A fară (Bari iera- DĂ 319.

'Tătăranii,

130,

.

_Tătari

(armată

Tătarii, 12,13,

din-), 57. .

14, 15,

29,

3

40, 42, 50, 53, 61, 65, 68, 69,
13, 112, 142,156, 157, 177,532,
D242, 518, D409, DE6, 570, 574,
D706, 580, 585, 587, 589, 601,

677, 688, 695.
Tătaril-Jidovi,

13.

'Tătarii-Mongoli, 549.
Tătarilor (Măgura-) 13.
'Tătarilor (Siliscea-), 13.
Tătarilor (Valea-), 13.
Tatul Pârcălabul, 722.
taxiul, 452, 458, 481,
"Teatru, 210.
Teatrul Naţional, 323, 415,

421.

" Tecuciti, 18.
Tedeschi, 481.
'Teiterdarui, 120.
Tegeanii, 147, 270, 683.
“Teilor (Câmpia-), 696.
Teilor (Lacul-), 298.
Telega (Ocnele do 1a-), 245.
telegar (cal), 235, 460.
Teldjen (trecătorile do la-), 18.

Telâjenul 17, 78, 444.
8, 19, 147, 155, 265,

281, 283, 326, 419.

tenori, 539.

"Teodor (Arhitectul-), 501.
Teodora (Impărătâsa-), 529.
Teodorake (doctorul-), 659.
Teodoresen (G. Dem.-), 120, 128,

236, 800, 847, 386, 431,.
501, 502, 503, 507, 529,
555, 557, 559, 500, 569,
574, 575, 583, 592, 672,
676, 677, 096, 699, 735.
"Teodoru (Mihalache-), 359,
Teodosie, 553.
Teodosie (Mitropolitul),

(Monabhul-),

65, 66,

147,

832,

-

'Pepeşi (Vlad-Vodă-), 26, 27, 550.
(Laiot-Bassarab-),

635, 651.
'Toader (Grădina lul-), 366.
tobe turcesci, 587.
tobosari, 537.
Tocilescu (Gr. G.-), £, 9, 10,16,
17, 21, 92, 178, 248, 406, 407,

428, 113, 599,

Postelnicese,

tostomele (fabrică de-), 170,471.
testemeluii (rochiă de-), 171.
Tesvitenul (Ilie-), 196.
Teulescu, 466.
Teutoni (Cavalerii-), 718,
'Vherapia, 525.
thormală (staţiune-), 630.
Thornton,

469.

Thugut, 612, 626.
Tyannus, 20.
Tibru, 3.
'Țigănesci, 013.
'Țigănescii (Mănăstiroa-), 74, 190.
Țigani lăutari, 537,
'Țigani, strîngători do aur, 226.
țigăniă, 710, 711.
'igânia Mitropoliei, 9298, 359,
202, 308, 86.
'Pigănia Oraşului (Mahalaua-),

e

'Țiganii, 88, 113, 219, 2091,
361, 365, 404, 528, 534,
G10, 683, GS5, 637, 698.
Țiganii (Uliţa cu-), 361.
'Piganii Domnesci, 139.
Țiganii Mitropoliei, 304.

Tipografia
521.

Teodosie Spătarul Rudânul, 187.
'Peodosie-Voevod, 515.
Peofan (Patriarhul-), 204, 265.
'Teofan Shimonahul, 204, 307, 333.
'Teofil (Alitropolitul-), 134.
'Teoreticonul, 5il.

'Pepelus

615, 731.
Togan (câine-), 676.
Togozenii (moşia-), 251.
Toma Alimoş, 556, 562.
Toma Judeţul, 732.
'Tomescu (Preotul-), 639.
topei-başa, 601.
topcii, 88.
“Topesci (satul-), 28,
'Topliceni (boierii), 75.
'Toptangii, 458, 460, 487.
Topuzul, 397, 555, 1747.
Torstenason (generalul suedes-),
bi,

Marci

445, fimbalişti, 537.
541, Tîmpea Alăutarul, 536.
571, pini, 695.
67%, 'Tipografiă, 491, 626.

68, 110, 146, 187,204, 264, 276,
217, 691.

409, :

Testamentul

361,

tembelă, 626.
Templul Israelit, 370,

Teodosie

Titus Attius Divistus (medicul-),

105.

+58.

“eleorman,

țârcotnicii, 741.
"Pârile-de-Jos, 439.
Ternaux-Compans, 2850.
terțane, 452.
Terzburg, 549.
'Teşila (moșşia-), 733.
teslin, (a faco-), 665.
'Tessalia, 608, 661.

27.

lui Antim

308,
536,

|

Ivirenul,

Tipografia Mitropoliei, 278. .
Tipografia de la Situl Sava, 278.
Tipografia de la Snagov, 230.
tipsil, 452,
'Circhilesci,
Tirchilescl
“irehilesci
Tirchilescil
tiriacliii,

223,
,
(Bis.-), 223.
(Mahaiaua-), 343.
(n6m-), 223.

660.

Tismana (Xlănăstirea-), 22, 28,
29, 37, 67, 130, 276, 516, 717.
Tismana

(rîul-), 27.

Titirezul (M-tirea-), 675.

Toscana,

519, 550, 035,

509.

toscană (limba-), 515.
Toţi Sfinţii, 171.
Toţi Sfinţii (Mănăstirea-), 143.
Totooscul (boier), 832.
'Totoescului (Mah.-), 332, 338.
'Tott (Baronul de-), 532, 601, 685.

Tourncur (Le-), 621.
tournois,_ 560.
Toveşanii
Town-hall,

(moşia-), 285.
735.

Tracia, 10,
tractate comerciale, 440.
Traian, 6, 14, 29, 150, 139, 110.

Transilvania, 12, 13, 16, 22, 26,
49, 54, 57, 62, 64, 90, 98, 99,
104, 105, 107, 215, 260, 261,
278, 985, 442, 443, 445, 454,
523, 530, D483, 556, 563, 5604,
566, 569, 571, 572, 678, 614,
575, 579, 582, 583, 585, 608,
615, 616, 630, 635, 639, 664,
680, 687, 690, 691, 709, 712,
718, 720, 742.
Trapezundei
(Arhiepiscopul-),
218.
”
Trăsnea (Casa-), 424.
trasul babelor, 619, 643, 644.
Trei-Erarhl (Biserica-), 118,214,
280,
Tret-zecă de ană (Resboiul de-),
LA
Trică draghie, 414.
trichele, 149.

SOV

tricolici, 644.
Triest,

Tudoraşeu

626. -

Trîmbiţaşiă, 537, 591, 593.
Trîmbiţaşilor

308, 810, 341.

(Mahalaua- ),

237.

'Troados (Egumenul- >, 259,
Trocar, 474,
.

- Troianuluiy (Câpul-), 9, 270,
“Troiță (Sfta-),
50, 243. .
Sfta-),

58,

166, 251, 891, 502, 504.
Troiță (Stta- -) (Mănăstirea, 36, 40,
d 43, 49, 144, „146; 201, 209,
299, 211,.945, 246, 249, 267,
300, 801, 802, 385 506, 563,
365,

566, 725.

Srtar-),

'Troiţe :(colina . M-tirei

„ 306, 387, 567, 729.

. trompete germane, 587.
tropaorul, 467.
irouveres, 652.
Trubotzkoi (Casa-), 496.
Tiibingen, 363, 499.
Tudor, 83.
Tudor (pandurii Lui-), G00..
Tudor Cămărașul, 264.

Tudor din Bogdănesci, 595,
Tudor
Tudor

(popa-), 724,
Vladimirescu,

JI udeţul,

Turcia, 27, 73, 119, 442,
440, 454, 450, 4560, 481,
566, 598, 599, 607, 609,
624, 627, 632, 657, 660,

-

435,
492
»
'62,
690.

725, 785.

Turnul Londrei, 401.
Turnul-Măgurele, 80.
| Turnu-Roşu, 64, 330.
Turnul-Soverin, 635, 651.

Turnului (Podul-), 297
Turnului (Puţul-), 116, 330,

- 58, 62, 68, G4, 65, 68,

Turnului (Şchela-), 448,
turnură pătrate, 551.
turnuri rotunde, 551.

78, 80,

158; 195,

229,

261,

422,
454,

428
441,
4006, "481,

D51,

552,

..

Turtucaia, 10, '393.
Turtucăieni, 599,

280, “Tutana (M-tirea-), 249, 414.

328, 388, 318, 393, 304, 406, Tutănescii (moşia-), 249,

410, 411,
449, 444,

421,
448,

484, 489, 502, 505, 11,

6,

|'Puringă, 748.

Turingia, 718.
Turnavitu, 611, 614, 632,
Turnul, 84, 588, 598.

81, 83, 84, 85, 89, 91, 97, 9,
103, 105, 107, 142, 145, 136,

,

Turda, 53..
Turdei (Câmpia), 53, STI,
turci (neguţători-), 418,.

turciă, (judecată pe-), 88.

157,

704,

375.

Turcii, 23, 95, 26, 34, 39, 49, 41,
45, 46, 49, 50, 58, 63, 54, 57;

Tudora Dâmna, 221.
Tudoran Clucorul, 332, 409,
Tudoran

tunuri de cireşi, 555.
_
tunurilor (Căpitanul-), 555.
Tunusli (fraţii-), 360.
Turbaţi (Comuna), 13. :
'Turburea (Moşia-), 179, 657.

625, 626,

GTT, 695,

"Pureii Capanlii, 486.
Turcilor (Uliţa-), 315,
tureo-ruse (răsbâiele- Iu.
Turcului (Podul- -), 9, 270, „309,

tunarii, 591, 593.

42,

599,. 601, 602, 60%;
"059, :660,. 672,
714, 746.

Tuiul, 587. |
Tulumbagiilor (eorpul-), 350.
tambelechiuri, 132,
| tun (irbă de-), 243, 244,

'Trisfetitele, 182,

Troiță, (Biserica

(ispravni-

”

'Tudosia, 680.
'Tufecci-başa, 397,
tufeccii, 895.
Puteni, 150,

triplă alianţă, 585.
tripod,

Fărcășanu

cul-), 323.

532, 084, 512,

557, 564, 565, 566, 567,
572, 576. 580,

581,

583,

586, 587, 590,

592,

593,

522,

Tutungit, 745,
Tuturor Sânjilor (Biserica- -), 320,

491,
"Tuturor Sfinţilor (Mănăstirea-),
18.
585, Tzuki (Pulneria) "188.
553,
570,

596, |

U.
Ubicini, 11, 607.
Udiea Pavel, 176:
Udrea Stanca, 176.
*
„ Udrican Clucerul, 923, 248, 733.
Udrican (Maria-), '223.

"Udricani

"858,

(Bisorica:), 229; „ 22,

783,

Văricani
“ Uăricani

Ujvâr, 585,

Uliţa Boiertscă, 498.

Ungro. Vlahiei, (Mitr opolia- =), 139, |
ȚUliţa-Mare, 41,107, 213,334, 343,|:. 248, 286.
”
345, 402, 403, 409, 410, 5.
Ungro - Vlâhioi Alitropolitul -,
449, 518.
Uliţa- -cea-mică, 518.

l.ulieri, 336,

(Mah. -), 318, 342, 348,
(Şcâla

de ia- „'516,

Udriste Logofătul, 483.

Udriste Vistierul, 41,
u9hă,- -866, :728, 731.:
„uime, 642,

*
105, 406.

E Ungio-iVlahia, 144, 147, 109.

144, 146, 156, .270,
„801, '378, 521.

217,

unguresc (postav-),. 452.

981,

Ulphilas (episcopul Goţiloz), 10.
unguresci (galbeni-), 260, 266.
Ungaria, 12, 13, 17, 25, 36, 45,
Ungurii, 15, 16,:20, 34, 42, 45,
- 98, 489, 441, 456,. 547, 540,
"46,49; 53, 81, .101, -103, 455,
551, 568, 575, 577, 592, 608
500, 504; 530, 542, 550, 559,
615, 616, 702, 1722, 747:
565, 566," 570; 573, 575, 616,

Ungariei. (magnaţii-), 530:

678, 679, 680, 712. .

801

Universal-Gabroveni (Ilot.), 482. |
Upmark (Gustaf-), 107.
Urdăreni (boieril-), 75.
Urdicânul, 68.
Urechiă Cronicarul, 24.
Urcchiă (V..A.-), 85, 9I,

124,
135,
182,
199,
917,

196,
149,
185,
203,
219,

128, 129,
155, 169,
186, 190,
204, 209,
221, 923,

118,
134,
179,
198,
215,
227,

131,
175,
19%,
212,
224,

275, 984,
309, 310,
333, 338,
351, 353,
394, 397,
422, 426,
466, 470,
491, 496,
586, „610,
661, 665,
738, 741,

295,
311,
339,
336,
408,
428,
4172,
593,
'643,
695,
42.

304, 307,
318, 322,
344, 346,
381, 383,
416, 419,
458, 462,
473, 486,
54, 547,
644, 661,
108, 709,

- 808,
323,
318
384,
49,
464,
489,

Uriaşi, 18.
Uricariul (Acsinte-), 5S8.
Urlândesci (moşie), 28.
Urli'n sus (Hanul lul-), 491.
Urlaţi, 711.
Urlăţenii (boieri), 359.
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Ronâniei,

Buciumul, 1863: Cutagrufiu Aitropolicit, din Octobre 1787.

|
Deroutza,

Lu

Bianu (L.) şi Hodoș (N.), Bibliogrujia
românescă veche, Bucuresci, 1899.

Bolliac

Brătescu (Paulina) Alexandrescu (C.)
şi Moruzzi ([.), Dicționar ycoyrujic
«al judetului Prahova.
Brezoianu ([.), Vechile Justituţiuni «le

Geschichte,

LIS Band, Wien, 1880.
Arhicu (lași), 1895.
Aricescu (Const.), Istoria Jecoluţiunei
lui Tudor,

..

ediţia din 1743, Paris, a luă de la

Jonquitres.
Carmen Sylva,

Bucarest, în Les cupi-

tules du Jonde, Paris, Hachette &
Comp.

Carp (0.), Poezii, în. diverse (iare
şi reviste.
Curtea de înctțituri, tipărită la lași,
1043.

DumiCurte Româniscă de Inceţăturu
nicilor.
Carra, Histoire de lu doldurie ct delu

Valuchie,

1781

Neuchâtel,

şi Iași

177.

Catonis

(M.

P.), De

Etudes Medicales

Re

Rustica, în

sur les pottes

latins de P. Meniere, Paris, 1858.
Chariăre, Negocialions de lu France duns
le Levant (Paris, 1816—1853, trei
volume).

808Chiaro (Del), Le moderne vivoluzioni
delle Valuchiu (Firenze, 1718).
Cihae, Dictionn. d Et ymolog gie Daco-NRoumaine.
Cipariii (T.), Archiv.
“Ciuntu (Th.), Dictionar geo grafie ul județului “Tecuciii,
Convorbiri. literar e, diferiţi ani,

Codec Bandinus
miei Române,
Urechiă.

în Analele Acadepublicat de V. A.

Codrescu

Uricuviul,

(Th),

25 vol.

Colville (Capt. Charles), Zravels to and
Constantinople

în

1924

and

1828

“(Londra, 2 vol. 1830).
Columna lui Traian, 1877, studiul d-lui
Dr. M. Gaster: Bashert
= Bucuvesci.

“Comnena

(Ana), Aleziada.

Daremberg, La Medecine, histoire et
doctrines, Paris, 1865.
Densușeanu (Aron), Zei. Lit. române,

Dictionar geografic al județului Brăila.
Dicţionar geografic al județului, Fălcii,

Drăghici, Istoria Aoldovei,: Iași, 1857.
Dumitrescu (Marin Preotul), Istoy icul
“a 40 de biserici din
rescă, 1891.

România, Bucu-

Eliade (Manassc), Acyos Erzopzacerui
(Biblioteca Academiei).
Emnăeânul (Arhiereul Ghenadie), 24;tropolia Ungro-Vlahiei, studitipubli-

catîn „Biserica, ortodoxă Română“

-1880 — 1881.

Engel,

Allgemeine

Weligeschichite, Ge-

-schiehte der Wallachey.

Ă

Erbicânu (Const.), Cronicarii Greci, |
:, Conduratu (Gr.), Relaţiunile Bunteniză | Erbic6nu (Const.), Zusemn
ări, în Bicu Ungaria, Bucuresci, 1898.
serica ortodoxă Română, XIII.
“Corvini (Matthiae), Hungrariae Regis,
Erbicânu (Const), Cuvinte Viseri icosci, Epistolae ud Romanos Pontifices datae -| - Bucuresci 1891.
„ct ab cis acceptae, Budapest, 1891.
Erbicânu' (Const.), Descrierea mss-lor,
" Costin (Nicolae), Cronica, în Oronicele
Mitropolitului — Antim Doiveanul, în
României, de Kogălnicânu.
„Biserica ortodoxă Română“ 1887

Cotrocenânul (Egumenul), Note con-

—1883.

timporane, în Bis. ort. Rom., XIII.
Erster Auftritt des Hungar isch- VenetiaCourier - (Paul Louis), Giuvres COM- .
nischen Kriegye Theater „Leipzig, 1717,
plotes.
“(Colecţ. Academiei. Române).
Craven Lady; Voyage en Gri imce ct
-Esarcu (0onst.), Ştefun- cel- Dar 6, BuCoustantinople,
Cronica
Mag.

lui Constantin
istoric.

Cip itanul, în

Cronica; luă Radu Grecenu,
istoric.

Cronica lui . Neculcea,
e6nu.

în

Magasin

în Icosglni-

Cronica polonă din 1259 citată
Hasdeiiî în Istoria Oy îticri.

de

d.:

. Cronica: lui D.. Kesarie Dapontes, în.
Legrand: Ephemcrides Daces și în Brbicânu: Cronicarii Greek,
Cronica din Niirnberg (Studiul d-lui
__prof.. Teodorescu G.. Dem.)
Dănescu (Grig.), Dicționar-Geogi 'afic ul
„ Judeţul

Rimnicu

Săr at.

curesci, 1974.

Esarcu (Const.), Documente Veneţiane. .
Evanghelia Iuviţătire, tipărită în mânăstirea Delul, 1644.

Fejer,

Filoteii

Codex Diplomaticus,-X,

Teromonachul, Psaltichia .ro-.

mânescă: cu Catuvasier cul, Anastasima-

tarul şi Stihivarul.. .» în „Biserica,.
- ortodoxă Română“, vol. XXI.
Filipide, Pobuobyiz, Lipsca, 1816.
|

Flachat (Jean-Claude), Observations

sur le Commerce et sur les - Arts
"dune partie de I'Europe, Lyon,
1756.

ă

Flourens, Histoire de la. decouverte do
la Circulation du Sang.

|
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"Fotino, Istoria Daciei,. tradueţiunea
Sion (Bucurescă, 1859).
Genealogia Cantacuzinilor, înî Bu-.
ciumul, 1863.

Ghica (lon), Scrisori către P. Alexandri.
Ghica (lon), Conrorbiri economice, Bucuresci, 1879.
Hasdeu (B. P.), Iimlua sluvă la Română până la 1400, în „Traian“, 1509,
-Martie.

Hasdeii (B. P.), Istori ia critică.
Hasdei (B. P.), Uitimu Cronică
- amdând din

Ro-

Epoca Funar ioţilor, Bucu-

resci, 1884.
Hasdeii (B. P.), Cronica litvano polonă
a luă Martin Strikowski, în Arhiva Istorică, II.
Hasdetii (B. P.), Buzesciă, în
î „Traian ,
1869.
Hasdeii (B. P.),. Eu, „moto gicun Magnum
Romaniae. :
. Hasdeii (B. P.), Cuivinte din Detrâni.
Hasdeii (B. P.), Istoria -toleranței religidse în' România, Bucuresci, 1868.
Hasdei (B. P.), Negru- Vodă.
„ Hasdeii, (B. P) Arhiva Istori ic a României.

Hasdetii (B.

P),

Tioiă de Istoriu Ro-

mână, lași, 1857.
-.
cel cumplit.
Ion-Vodă
Hasdeii (B: P.),
Hasdeii (B. P.), Oltenescele, Bucuresci,

„1884.
Hasdeii (B. P., Traian, 1869.
Heyd NV. ), Histoire du cominerce dans
„de Levant au moyen dge, trad. par”

- Purey-Renaud, Leipzig, 1858.
Hoyă, Le Colonie commereiali. degli Ita-- liani în Oriente în. medio evo, tradotto
" dal:prof. G Miller, Venezzia, 1866.
Hristache (Pitarul), Istoriu fuptelor
Davroghenesci, în Buciumul lui Cesar

Hurmuzake,

Documente privitore la Is-

toria Românilor,

26

de

volume.

,

Tien (Dr.Carol), Leucothea, Eine SammJung von Briefen eines geborenen |
Griechen iiber Staatswesen,
Literatur und Dichtkunst des neueren Griechenland, Leipzig, -Hartmann, 1825.
Ilarian (Papiti), Vicța, Operile şi activitatea lui George Şincai.
Indreptarea legei, tipărită la Târgovişte la 1652.

Ipsilanti (Atanasiii Oomnen), Ta pasă.
ză &hosaw, Constantinopole, 1870.
Ionnescu-Gion (G. 1.), Doftoricescul meşteşug în trecutul țerile: române, Bucuresci, 1892.
|
Ionnescu-Gion (G. [.), Istoria şi Co
mereiul

Braşovului

în

secolul

XVI,

Bucuresci, 1891.
Jonnescu-Gion (G. 1), Geografia în
Cronicarii Români, Bucurescă, 1889.

Jonnescu-Gion (G. [.), Portrete istorice,
Bucuresci, 1891.
Ionnescu-Gion (G. ].), Din Istoria Far

ndărioţilor, Bucuresci, 1891.
|
stîn
România
L),
(G.
Ionnescu-Gion
colul AVII,-

Ionnescu-Gion (G. 1.), Ludovie

XIV -

şi Constantin Brâncovenu, Buc., 1884. .

Ionnescu-Gion (G. [:), Incercare asu-

pra Istoriei sciințelor în trecutul ţări“lor române, Bucurescă, 1891.

(Const. ), SeriE
Iorga (N.) și Erbiceanu
sori domnesti din secolul AVI, publicate în „Arhiva: din Iaşi, 1695.
Iorga (N.), Junuscr ipte din biblioteci
sti ine.

Iorga (N: >), Documente noui, în Analele
Academiei Române. .
Iorga (N.), Contribuţiuni la Istoria Munteniei, Bucurescă, '1890.
“Bolliac (1863, Ian. — Februariii).
şi Fragment, BucuHundertmark și Carpzow. De' Artis orga (N.), Acte
resci, 1895.
medicinae, per aegrotorum apud vetevies !
(N!) -Pretendenții domnesci. în
en
Iorga
ition
capos
“nu Vas publicas ct templa
secolul AVI, Bucurescă, 1895.
mberg, op-_citat.

incremenlis, în,Dare
.
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Iorga (N.), Călttori, Ambasadori şi DIisionuvi

în

țerile nostre, Buc.,

1899.

Iorga (N.), Luptele Romiânilor ci Turcii,

conferință la Atenei, 1898.

Ispirescu (Petre), Basmele Românilor.
Istoria JMoldo- României, Buc.

1859.

Isvoranu (C.), Revoluţia lui Tudor.
Karumzine, Istoriu Rusici, tom. IX.
IKogălnicânu (Mihail), Cronicele României.
Kogălnie6nu (M.), ZZistoirede la Dacie.
Kogălnicânu (AM.) Ashiva Românesoi,
1841.
Lagarde (Contele de), Voyages.
Laurian, Istoria Românilor,
|
Laurian (A. Treb.),' Coup d'ocil
Vhistoire des Roumains, 1840.

sur

Laurian & Bălcescu, Jlugazinul istorie.
Lazăr (Nicolae), Ilzprypoză rs Bya/ias, Bucuresci, 1789, Tipografia,
dela Isvorul Maicei Domnului,
Leger (Louis), Histoire de I AutricheHongrie, colecțiunea Duruy.
Legrand (Emile), Ephemerides Duces
ale lui Dapontes.

Legrand

(Emile),

Recueil

de

Docu-

ments grecs, velatifs ă Vhistoire de la

Roumanie, Paris, Welther, 1895.
Legrand (Emile), Bibtioihque greeque
4
" vulgaire, Paris, 1881.
|
Lesviodax, Istoria. Disericescă, Bucuresci,

1845.

Lesviodax-Geanoglu,
poliei, Bucuresci,

Liborghierul sluvonese,
în M-rea Dealul.
Luca (Al), Priviri
AMusieci din biserica
săritului.

Istoria

Mitro-

1843.

tipărit, la
generale.

1016
usupra

ortodoxă a

Re-

Lucaniu, Pharsalis..
Lupașeu (Dumitrie), Medicina bulelor,
Bucuresci, 1890.
Macarie (Ieromonahul), Irmologhiul,
citat în Priviri generale asupra
Musicei din biserica ortodoxă a
Răsăritului de Al. Luca, Bucuresci.

"Magazin Istoric pentru Dacia, de Laurian și Bălcescu, 5 vol.
Ianucl

di iconographic chrdtiziine greeque

ct latine, de monahul Dionisie din
schitul Furna,

tradus și

de Didron, Paris,

Marechal
„veur,

publicat

1845.

(Sylvain) şi Grassot-SauCostumes de tous les pays, avec

notices et portraits,
Marsillae

(Ulysse de)

Paris,

1788.

Guide de Bu-

carest.

Melchisedec

(Episcopul), Alitropolitul

Filaret II.

Melchisedec

(Episcopul),

Memorii

pentru Cântă» ile bisericesci în Rominiu,

Bucuresci, 1881.
Memoriul adresat de Carra, d-lui de
Vergennes, publicat de Al. Odobescu, în Colecţia Hurmuzake,
Supl. I., vol. VI.
Memoriul unu Anonim, în Revista pentru
Istoriă, Archeologiă şi Tilologiă.
Dlemoriele ggeneralului Conte de Langgeron

în Doc., Hurmuzake, supl. I şi Il.
Mâni6re (e. ), Etudes medicules sur les
pottes latins, Paris, 1858.

Dlistirio,

tipărită

la, Târgoviște,

la

1651.

Monitorul Of cial, din Martie 188 (Desbaterile Senatului).

Montor (Arnaud

de), Histoire de lu

vic cet des trav. politiques du. Comte
d'Huuterive, Paris, 1839.
Monumenta historiam Slavorumn meridionalium
spectantia,
Călătoria lui

Petru Bogdan Baksici, în 160,
Motraye (La) Voyages, La Haye, 172
Mouskâs (Philippe), Chronique rimee
(Bruxelles, 1838, în Collection
des
Chroniques belges inâdites).
Muscel6nu (Gr. Preotul), Costunul
Clerului ortodoz, Bucuresci,

Muscelânu

1878.

(Gr. Preotul), JZonumen-

tele străbunilor, Bucuresci, 1873.
Muscelânu
(Gr. Preotul), Culendur
antic, Bucuresci, 1862.

|

Sil

Muscul Naţional, diar, 1838.
Noul estament, tipărit în Belgradul
_ Ard6lului (Alba-Iulia) 1648.
Oviceiusi superstițiise în „Biserica ortodoxă Română“, 1877.
Odobescu
(Al), Foletul Novel, în
„Revista Română“, 1862.
Odobeseu (Al.) Istoria
Archeologiei,

" Bucuresci,

1577.

edi. Socecii & comp.
Ollănescu (D.) Zeutrul la Români.

Pann (Anton), Memorabilul focului de lu
"18147, Bucuresci, 1852.
Pappadopolu-Callimach, Istoriz Ju-

şilor, în revista Convorbiri. literare.

Pappadopolu-Callimach

(Al.), Notiţă

istorică despre Bârlad, Bârlad, 1887.
Pappadopolu-Callimach (A1.), Un episod din Istoria tipogr. în România, în
Analele Academiei Române, 1896.

oraşului Bucucesci.
Pejaesevică (Contele,

Istoria fondărei

Freiherr

Peter

von Purcevici, Erzbischof von Dlurtiunopol, publicat în „Arhiv fiir Oesterreichische Geschichte“, Wien,

|

1880.

Pelimon, Ipresiuni de călctoriă.
Pelimon (4), Bukur, istoria fondărei
Bucurescilor, Bucuresci, 1858.

Penticosturul slavonese, tipărit
govişte,

în

la, Târ-

1649.

Phanariote (Un), Le livre d'or des Phunuviotes.

Philimon, Ciocoii vechi şi noi.
Pie (Ladislas Dr.), Les lois roumuines
ct leur coninezite avec le Droit byzantin
ct slave, Bucuresci, 1887.

Pingaud

(L6once),

ridon,

Bucuresci,

Pravile Imperătesci,

1895.

tipărită la Iaşi.

Pravilu de la Govora, Ediţ. Bujorenu,
Bucuresci,

Quitzmann

1885.

(Dr.), Reise.

Rădulescu-Codin,

Poesii populare din

|

Muscel, Soceci.
Raicevici, Voyage en Vuluchie

Odobescu (Al. [.), Serieri literare şi
sciințifice, 3 volume, Bucuresti,

Pappazol. (Colonel),

Sluja sfintului Spi-

Popescu-Pasărea

Choisoul Gouer

Paris, 1887.
Popescu (Radu), Istoria Moldo- Romdnici, Editura Ioanid.

| Popescu-Pastrea, Principii de musica
Viserieeseii orientală, Bucuresei, 1897.

en

et

2lolduvie, traduction Lejeune, Paris, 1822.
Rambaud (Alf.), Histoire de lu Dussie,

colecţiunea Duruy.
Raynaud

(Dr.), Les medecins au temps

de Moliore, în Daremberg. .

Recordon: Voyages, (Paris, 1825).
Reimers (Heinrich von), Reise, Petersburg, 1803..
Rev. Isi. a Arh. Rom., Bucur., 2 broşuri, (Bucuresci, 1873).
Revista Istorică a.Archivelor României :
Semele Brâncovenesci.
Revista Nouă, sub direcţiunea d-lui
B. P. Hasdeii.
Revista pentu Istoriă, Archeologiă şi
Filologiă, sub direcţiunea d-lui Grig.
G. Tocilescu.
Revista Română, studiul lui Dimitrie
Berindei: Bucurescii.
Revista Teologică, anul IV, Iași. . :
Revue de Geogruphie, Paris, 1881.

Revue Historique,

Paris,

anul

1880.

Societăţei).

(P6ia

„Românismul

Saxa, (Mauriciti de-), Mes Râceries. .
Sestini: (Domenico-):

Viugg gio, -in V! a-

lachia e Moldavia(Milano, 1833).
Scherer (H.), Histoire du Commerce de
toutes les” Nutions, trad. par Mih.
Richelot et Vogel, Paris, 1857.

Schiltbergers (Hans-), Roiscbuch, Tilbingen, 1885.
“Schinberg, Hundvuch de; Politischen
"Ochonomie,

Sohm

'Tiibingen,

(Rudolf),

Die

1885.

Enstehung' des

- deutschen Stadtcesens, Licipzig, 1890.
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„ Sorel (Albert), Essais d'histoire ct.de | Urechiă (V. A), - Istoria
Românilor,
;
critique
, Paris, 1883.
IN
| „.. 19 volume.
Ă
|
Spontoni, Historia: della Transilvania,
„Urechiă (V. A.), Acte şi documente:
Veneţia, 1638.
_
Urechiă (V. A.), Istoria Şedlelor, BuSpontoni, Atfioni de Re della Ungaria,
curesci, 1892...

Bologna, 1602.
Urechiă (V: A.), Din Istoria Breslelor,
Stefănescu (Gr.), Anzarul Muscitlui de |. în „Convorbiri Litera
re“, 1888.
Geologii, Bucuresci, -1898.
Urechiă (V. A.), Despre Slobozii, Paj- Btrâkoseh-Grossmann (Gustav), Der:
lujnici, Dăjdii, în „Analele Acade-Binfall. der Ilongolen

„xopa în den Juhren

Inusbruck, 1893.

în

ÎMittel-Eu-

1241 und 1242,

e

“Strusburgii (Pauli) Suedie Regis quondam

Consiliarii

aulici et'ad Amara

them legati: relatio de byzuntino itinere

Arhivul, lui Cipariit.
Sulzer,

-

Geschichte des transalpinischen,

Daciens, WVien,
Sedătorea

1781.

Sătenii

Târgul-Jiii.

dia

e

la 1644.

- Şineaă, Cronica, ediţia, din-1853, lași.

Ștefulescu (AL.), :ncccări asupra Ist0-

viei Târgu-Jiu, Bucuresci,
1899.
Teodorescu (G. Dem.), Poesii popu
lare.

“Teodorescu G. Dem., Anton Pann
.
Tesaur de : Monumente Istorice.
|

“Teulescu, Archiva, Buduresci,

1860.

Ftat actucl de PEinpive Otto-

“man, Paris,

1792. |

„ Tinerimea Română,

Fobr.

.
1897,

Oct.

Liugoşianu, Insennări- din betrâni,
Tinerimea Română, vol. I, art
icolul

„ Bucureseii. sci Cetatea. Dâm
boviţei.
Tocilescu (Gr. G.), Dacia
înainte de

„Romani, Bucuresci,
1880,
|
Tocilescu (Grig: G-), Familia
hu Ai"hai

Vitceul, . Bucuresci, 1880.

Tott (Baronul de), 2remoiies

sur" les

Zurcs ct les Tatays, Amsterdam
, 1783.
-Zrompeta “Carpaţilor, 186
5, 1868, 1871.

în

Analele Academiei Române, XVII.
Vaillant, Les Roumains, Paris, 1844...

Vârnav (Dr. Costake), Physiographiu |
Moldavie, Buda, 1836. x
Dă
Vellara

(Nicolae),

»v)hoyi

Giaeâpo

zornuizwy (Biblioteca Centrală a Sta-

tul,
'Gorj,. 1895,

Şepte taine, tipărită la ași,

Thornton,

miei Române“, tom. IX. :
" Urechiă (V. A.), Pe file de ceslov,

| Villenardouin

-

(Geotfroi de), Histoire

de la Congqutte, de Constantinople, PaTis, 1870, ediţ. Natalis de Wailly.

Virgiliu,

Georgicele. '

|

Voltaire, Histoire de Chunles XII,
Voyage

ă

Constantiniople | par

PAlle-

magne et la Hongrie, Paris, anul 7.
Wavwrin (Valeran de-), Seieneur

de Porestel, Fncieunes Ohroniegues
A Ingleterre.

..

Ai

Wilkinson, Zubleau historique, gcogra" phigue et politique de la Moldavie

de lu

Vulachie,

Tis, 1821. -

trad.

|

Winterhalder (Iinric),

par m

et

Pa

E
Flori de Sca-

ieți, Bucuresci, 1846. - -

„Xenopolu

(Al. D., Istoria Românilor,

„Iași, 1888—1893, șâse volume.
Zeitschrift fiir

- Dresden,

historische

1897.-

Iu genl:unde,

a

“Zilot Românul,. Cronica în Revista,

pentru Istoriă, Archeologiă şi Filo-

logiă, V..

- Ubicini, Les provinces danubi
ennes, Pa- . Zimmermann -. (Pr.),
und Werner
ris, 1851, Firmin Didot.
(Carl), Urhundenbuch zi Geschichte der " Ubicini, La grade Carte
de la Gece, | „Deutschen în Siebenbiirgen,
Hermann- par Rhigaş, ! *
stadt, 1892.
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3. Constantin Cojocarul cu fiul săi,
465.

„ Constantin

„ Boer,

691,

'700,

710.

682.

713.

„ Boer, confipist, '707.
„ Boerâică, 690.

„ Brâncovânu

(Constantin-Vodă),
(Papa Postelnicul),

13.

Brâncovânu (Preda, vel Spătar),

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Călăreţ român, secol. XVII, 561.
Căndâscă, 716.
|
Cantacuzino (Drăghici), 114.

57,

.

.

— (Mihai Spătarul), 658.
(Şerban-Vodă), 408.
—
(Şerban Vornicul), 331.
—
Caracași (D-rul Constantin), 66+.
Caracași (D-rul Dumitru), 666.
56730. — Istoria Pucurescilor.

(Nevâsta

Șerban, 110.
secol. XVIII,

|

. Domniţă română, secol. AV, 100.
. Elena Matei Bassarabă, 1.19, 874.

117, 453.

„ Brâncovânu
61.

Cojocarul

lui), 407,
.
Constantin-Vodă
25
26. Dâmnă română,

. Bâtory Sigismond, 569.

=

n.

2. Coburg (Principele de), 421.

Alexandru-Vodă, 217.
Antim Mitropolitul, 172.
Apostol Băcanul, 461.
. Baba Hârca, 644.
. Barbul Vornicul, 247.
„ Bâtory Gâbor, 578.
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I. Portrete

„ Episcop român, secol. XVII, 275.
30. Fată de boier, 692.
31. Fecior de curte, 701..

2. Filaret II Mitropolitul, 151.
. Filipescu (Dinu Vornicul),
(Nicolae), 427.
34.
—
,
-(Pană II), 417.
. Plăcăiandru, 700.
. Fotino (Dionisie), 495.
„ Golescu (lordake Vornicul,

424.

492.

(vaşeuvel Vornic),299.
—
„ Grădiştenu (Grigore), 425.
„ Grigore I (Vodă Ghica), 112.
. Grigore II (Vodă Ghica), 463.
103

43, Ipsilanti

(Alexandru-Vodă),

318,

„. Petru-Vodă

108.

„ Potock

44, Jupâniţă, secol. XVIII, 129.
45, KRira Anastasia, 043. .
-10. Langeron (Generalul-Conte do),

43, 201,

(Alexandru-Vodă),

—

din Braşov,

197.

573.

Neguţător bucureseân, 459.
Păstor român,
Păuna-Dâmna,

secol.
123.

Radu-cel-Mare, 29.
Radu-Vodă Mihnea,
Sinan-Paşa,

244.

46, 563.

Soldat român, secol. XVII, 584.
Staicu Negustorul, 451.
Stanca (Dâmna lui Mihai-Vitezu),

584.

. Ştefan-cel-Mare, 25.
. Studie de portrete, 518, 519, 520,

69.
s2.
83. Suţu (lihai-Vodă), 429.
84. Suvaroif (Generalul), 422.
s5. Văcăresca (Bănâsa Joița,

năs-

cută Dudâscă), 325.
457.

63. Neguţătoresă (bâtrână), 473.
GI. Ostași români, 587, 588, 602, 603.
05.
06.

Radu de la Afumaţi, 38.

521.
|
Sultana Mavrocordat,

474.

„ Mireea-cel-Bătrân,. 18,

. Alovilă (Simeon-Vodă),
0. Nâgoe Bassarabă, 37.

62,

822, 447.

„ Mihnea-Vodă, 248.
. Miloradovici (Generalul),
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503, 558.

de), 574.

Racoviţă (Dimitric), 209.
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„Mihai Vitâzul,

(l6n Potocki

nicul), 247.
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Se

(Constantin- Vodă), «+90.
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. Lăutari, 585.
. Leurdânu (Stroe vel Visticr), 66.
„Matei Bassarabă, 109,. 307.
. Matei Bassarabă şi Elena Dâmna,
59.
„ Mavrocordat (Alexandru), 69.
(Nicolac-Vodă), 829.

. Negustor

200.

Preda (jupâniţa lui Barbu Vor-.
Lo

431.

. Moruzzi

Cercel,

. Photiadis Lambros, 214.

XVII, 454.

07. Păuna (jupănâsa lui Preda Brâncovânul), 638.

86. Văcărescu (Aiecu), 152.
87.
(enăchiță), 698.
ss.
(Nicolae), 493.
89. Vișa (jupâniţa lui Stroe Leurdânu), 679.
:

90. Vlad-Vodă Țepeș, 26.
91. Zavergii din 1821, 608.

IL. Mitropolii, Mănăstiri, Biserică
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Antim (biserica), 172.
Arhondariă (Pridvor
Bucur (biserica, lui),
Cernica (Mănăstirea),
Colţei (biserica), 512,
Situl Gheorghe-Noi

de), 537.
235, 9250.
269, 289.
540.
(biserica),

191, 19%.
9S, Grecii (Biserica), 194.
99. Mitropolia
Bucurescilor,

158, 71.

141,

100. Mamul (Mănăstirea), 506. .
101. Mitropolia Târgoveştei, 157.
102. Radu-Vodă (Mănăstirea), 235,
250.
103. Sibilele (Biserica cu), 209, 337.
104. Spiridon-Noii (biserica Situl),
218.
105 . Stavropoleos (biserica), 220.
106 „ Văcăresei (Mănăstirea), 396.
107.
(Uşa Mănăstirei), 526.

815

III. Crucă,

'Pâmple,

Icâne, Iconostase,

Şfeşnice,

Col6ne

115. Ie6na Sftci Puraseheva, 255.
116. Ie6nele de la Stelea, 922, 210.

Col6ne de biserici și case, 50],
505, 531, 533
Constantin și Elena (IcOnă), 1-43.
Crucea de la Mitropoliă, 62.
„—
lui Leon-Vodă (Slobozia), 63, 216.

| 119. Steşnicul de la Radu-Vodă,56.

112. Crucea de la Kahlenborg, 206.
—
Serdarului Mogoş, 207.
113.
—
dela Puţul Calicilor, 372.
11.

120. Soborul de la Niceia, 268.
121. Tâmpla paraclisului de lu Episcopia Rimnicului, 516.

108.
109.
110.
Il.

IV. Vederi,

117. Iconostasul
118. Jeţ

5. Cusă vechiă boierâscă, 407.
— lângă M-stirea Titirezul,
3,
de

la Hurez,

„ Colţei (biserica şi turnul), 180.
-—
002.

(Furnul), 182.
(Turnul şi Spitalul), 321,

Y. Steme,

140.

Angerul

trimbițător

episcopal,

tabele, desemnuri,

2. Bucurescii, 77, 81, S7, 90, 91,
165, 597.
„ Caricaturi, see. XVIII, G10, 621.
. Casă de apărare (Culd), 4-1, 551,
078.

675.
„Casa domnâscă
509, 511.

Stâgură,

(pod6bă),

160, 292, 71 S.

141. Inflorături de hrisov, 499,
142. Pecetea Bucurescilor din
50, 133, 724.
143, Pecetea Bucurescilor 1670,
1698,
144.

513.
1578,

de

la Mărgineni,

D927.

131. Curtea

529.

planuri

domnescă

vişte, 102.

al Târgo- (

|

|

32. Dâmboviţa, Curtea-Arsă, 302,
133. Hoţ, în obedi, 385.
134. Luptele
tenia,

lui Sinan-Payaîn Mun48, 564,

508.

135. Manuk

(Hanul), 450.

136. Planul

Bucurescilor din

317.
137. Pictor

frances

1775,

|
zugrăvind

un

boier cu ișlic, 524.
138. Stavropoleos

(Hanul), 220.

139. Spitalul Colţoi, 656.

Peceţi, Poddbe
145. Pecetealui Petraşcu-V odă,39, 50.
— — Mihnea-Vodă, 42, 50.
140.

147.

-—

148.

—

— Antonie-Vodă,63, li.
— Radu

Creţulescu,

67.

789,

731,
731.

149. Pecetealui Grigore-Vodă Ghica,
111.

S16

„ Pecetea

183,

lui Duca-Vodă, 113.
— Brâneovânu, 118.
— lordake Oroțuloscu,

165.

580.

Can-

2 Pod6ba din Evangh. cu
1041:

1735.

743.

. Pod6ba din Molitvelnicul sla.
la 1635,

53.

VI. Hris6ve,

607,

Inv&ţ,

637.

)

" Cantacuzenilor 70, 398.
Mitropoliei bucuresecne,
145, 151.
. Stema: Potrașcu-Nicolae Vodă,

178.
179.
180,

570.

Stema, Radu-Vodă

Șerban, 572.

Vulturul Brâncovânului, 136.
Vulturul lui Ştetan-Vodă Racoviţă, 280.

Cărţi ale oraşului, Iscălitură

orașului Bucuresci

1578, 719,
182. Idem din 1619, 736.
183. Idem din 1639, 797.
184. Idem din 1666, 728.
185. Idem din 1668, 730.
186. Iscălituri de Pârgari,

477, 547,

cuzino, 590.
„ Stema Basarabilor, 130.

„. Pecotea, lui Radivoie Capitanul,
1736,
. Pecetea Donci lui Radivoie Căpitauul, 726.
„ Pecetea M-stirei Mihai -Vodă,

de

3. Stegul lui Şerban-Vodă Canta-

733.

. Pecetea lui Gherghina Jideţul

Rom.

255, 391, 499. -

tacuzino, 589,
„ Pecetea lui Vlad Judeţul, 725.
— Socol Paharnicul,

Cartea

Carte

. Pod6ba
din: Pravil. Impărăt,
|
1646: 315.
„ Pod6ba din Pravila de la Govora, 401.

586.

181.

din

167. Pod6ba din Șepte Taine, 163.
168. Pod6ba din Noul
Testament:
1618: 233, 357, 747.
169. Pod6ba din Penticostarul, 1649:

„ Pecetea
lui Constantin-Vodă
" Serban, 582.
, Pocetealui Griwore-Vodă Ghica,
lui Şerban- Voda

Slu-

de la 1646
95, :
137.

Inv&ţ. Duminie. 140.

, Pecetea Mănăstiroi Radu-Vodă,
239, 7413.
„ Pecetea lui Matei Bassarabă,

von de

din Liturghierul

166. Pod6ba

305.

„ Pecetoa

Pod6ba,
„_ Vonesc

din

187. Iscălitura

lui Șerban Vorn.
Cantacuzino, 205.
188. Iscălitura lui Mogoş Serdarul,

208.

|

159. Iscăliturile lui Radivoie

nei, soția lui, 736.
739.

şi

Do-
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. .
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.
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.

.
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Frumosele Arte la Bucuresci până la 1800 .
Istoria Militară a Bucurescilor până la 1800.

.
.
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Bucurescii în timpul Revoluţiunei franvese .

.
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