
CONTRIBUŢII LA ISTORICUL GĂRZII CIVICE 
DIN BUCUREŞTI *) 

.de GH. VASILESCU 

„Garda civică" sau „Orăşenească", denumită uneori şi „Gardie Naţio
nală", trezeşte în mintea noastră evocări ce merg de la avîntul luptătorilor 
din 1848, pînă în perioada de închegare a tînărului stat romîn după unirea 
celor două principate. 

Cea dintâi problemă care se cere a fi lămurită este aceea dacă „Garda 
civică" a fost o instituţie cu caracter militar sau o simplă formaţiune de 
pază poliţienească a oraşelor ? Legal „Garda civică" nu a avut un caracter 
militar mărturisit. Textul legilor şi regulamentelor,. ca şi toate discursu
rile oficiale se întreceau în a dovedi că „Ga!'da civică" nu se integra în 
instituţia armatei. 

Această nouă instituţie nu trebuia să fie considerată drept o forma
ţiune militară, în primul rînd de către cele 7 puteri garante, care prin 
Convenţia de la Pari1s (1856), limitaseră efectivele armatei din Principa
tele Unilte. 

în al doilea rînd „Garda civică" nu trebuia să apară drept o forţă 
militară, nici faţă de retrograda partidă conservatoare, care nu putea vedea 
cu ochi buni această nouă creaţie a burgheziei în ascensiune. Şi, în sfîrşit, 
era necesar ca „Garda civică" să nu treacă drept o forţă militară, nici in 
faţa armatei înseşi, nemulţumită că se încerca sub această formă, să i se 
reducă din prestigiul şi autoritatea ei. 

Instituţia „Gărzii civice" împlinea o veche dorinţă a revoluţionarilor 

de la 1848. Nicolae Bălcescu în „Puterea armată şi arta militară la Romîni", 
preconizînd înfiinţarea unei asemenea instituţii arăta, că prima din cele 
trei categorii ale „gloatei înarmate" avea menirea „a face în oraşe în timp 
de pace slujba de gardă naţională, adică a împărţi cu oştirea străjile 
deosebitelor postuI'i" 1 ). 1Ideea din 1842 a fost reluată de către grupul revo-

*) Temă e~pusă în cadrUJl cidului de Comunicări şi conferinţe organizat de 
.Muzeu:'. de istorie a oraşullui Bucureşti în anua 1959. 

1) N. BMic€SICU, Ope·re, vol. 1, Ed. Aload. R.P.R., p. 40----41. 
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luţionar din Moldova, care în memoriul întocmit la 27 martie 1848, cerea 
domnitorul Mihai Sturza înfiinţarea Gărzii Naţionale 1). 

Principiul enunţat de Nicolae Bălcescu a fost apoi înscris în Procla
maţia de la Islaz 2 ), dîndu-i-se chiar un început de realizare în timpul 
istoricelor evenimente ale anului 1848. tn zilele pline de avînt revoluţionar 
ale ·lunii din acel an, cînd masele populare bucureştene sărvîrşeau fapte 
de eroism pe baricade pentru salvarea revoluţiei, Guvernul Provizoriu 
decreta, în scopul menţinerii ordinei în oraş: „1. - Formarea unui corpus 
de 200 oameni, din care una sută călări şi una sută pe jos. 2. - Ei se vor 
recruta prin intrare de bună voie, însă oameni de 'bună credinţă 3 ). In 
proiectul pentru întocmirea unei garde municipale 4 ) pentru capitala ţării, 
atît de pedestrime cit şi de călăreţi, se prevedea printre alte~e ca n1.1JII1ărul 
complet al acestei garde să fie de 200 graduri de jos, din care 150 de 
pedestrime şi 50 de călăreţi, pusă sub directa comandă a poliţiei Capitalei. 

La 18 ianuarie 1864, „monstruoasa coaliţie" a propus în Adunarea 
Legislativă un amendament pentru ,,.crearea Gardiei Naţionale", ca element 
al puterii armate 5). Fruntaşii opoziţiei din acea vreme nu se sfiau să 
afirme că „Garda Naţională este necesară pentru friînarea tiraniei" (Anasta
sie Panu)", sau „ea este un sprijin contra guvernului" (Laiscăr Catargiu) 6). 

Contrapropunerea primului ministru, Mihail Kogălniceanu, pentru înar
marea gloatelor, adică a ţărănimii, a fost respinsă de Adunare, care a votat 
legea recrutării cu amendamentul opoziţiei. Dar domnitorul Cuza n-a pro
mulgat această lege, lichidînd prin lovitura de stat din 2 mai 1864, obstruc
ţionismul Adunării şi aducînd primele reforme în favoarea ţărănimii. 

„Monstruoasa coaliţie", izbutind .să răstoarne totuşi în noaptea de 
11 fehruarie 1866 pe domnitorul Allexandru Cuza, a ţinut să realizeze „Garda 
Naţională" în scunt timp. Ast:fol, la 10 martie 1866, Adunarea legiuitoare 
votează legea pentru înfiinţarea gardiei orăşeneşti, aprobată de senat la 14 
martie :şi sancţionată de ~ocotenenţa domnească la 17 martie 1866 7 ). !Din 
conţinutul legii rezultă că garda orăşenească „se instituie în toate oraşele 
Romîniei pentru a priveghea la paza ordinei", fiind subordonată Ministe
rului de Interne 8). Membru al gărzii din Bucureşti pUJtea fi oricare locuitor 
al oraşului în vîrstă de 20-40 de ani, dacă dispunea de o casă în valoare 
de 5.000 lei, sau. plătea chirie în valoare de 500 lei 9 ). „Graba organizări>i 

gardiei orăşeneşti venea de acolo că, deşi răsturnarea domnitorului Cuza 
era făcută de către armată, unităţile care luaseră parte la această mişcare 
nu erau decît o mică parte din garnizoana Bucureştilor şi guvernul se temea 
de vreo contra mişcare a restului garnizoanei care a fost îndepărtată din 
capitală după oîtva timp" 10 ). 

1) Revista „Tra•ian", nr. 10, 187L 
2

) Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, inv. 23058. 
3 ) Anul 1848 în Princi.patele Romîne, tom. II, Bucureşti 1902, p. 12-13. 
4) Idem, tom. HI, p. 607----006. ' 
5) Garda Na/iooolă, Scwt istoric, Bucureşti, 1943 (ext-ras din Analele An~ 

Rom. Mem. Sec. ·Istorice, ip. 2. 
6 ) Idem. 
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7) Legea pentru înfiinţarea gardei cetăţeneşti, Bucureşti, 1867 
B) Idem, p. 4. · 
9! Idem, p. 4. 
1 ) Garda Naţională, Scurt istoric, p. ::i. 
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Dar partida conservatoare, simţind pericolul ce l-ar prezenta pentru 
ea o eventuală înarmare a tîrgoveţilor, a redus proporţiile „Gvardiei Naţio
nale" la acelea ale unei simple „Gvardii orăşeneşti". Pentru a nu-i lăsa acestei 
instituţii nicio lib~rtate de mişcare, boerii conservatori i-au îngrădit acti
vitatea aşa cum rezultă din însăşi clauzele legii de organizare : Domnitorul 
îşi rezervă dreptul de suspendare şi dizolvare a gardei, în total sau în 
parte {titlul I art. 7), iar articolul 4 
din titlul I interzicea gărzii orăşeneşti 
orice amestec, orice deliberaţiune sub 
arme, în afacerile publice1 ). 

Activitatea gărzii orăşeneşti din 
Bucureşti, desfăşurată în intervailul 
1866---1882, a contribuit la asigurarea 
pazei şi 'liniştei oraşului, rernarcîndu-se 
mai cu seamă în perioada războiului 
din 1877-1878, cînd rolul ei creşte ca 
urmare a angajării armatei în operaţii 
militare. Cu toate acestea rolul şi ac
tivitatea ei au fost diminuate, ajungînd 
cu timpul ca garda orăşenească să se 
transfol"me într-un simplu instrument 
~a îndemîna partidului aflat la guvern. 

ln ceea ce pri,veşte sprijinul dat 
poliţiei, garda se pare că s-a mărginit, 
după cum relatează dramaturguCI. L. 
Caragiale în comedia „O noapte .fur
tunoasă", la celebrele „ronduri de 
noapte". Co'laiborarea dintre garda ci
vică şi poli·ţie este plastic rzugrăvită în 
frăţia lui Jupîn Dumitrache cu ipista
tul Nae Ipingescu, umbra şi ecoul său, 
cu obsedantul „rezon". 

Noul domni1tor rprusiac, adus în ţa
ră în mai 1866, a ţinut să păstreze gar
da oilv:ică pentru a.,şi crea o rezervă a 
mHi:ţiei naţionale, du'Pă modellul „1lanrl-
wehr" -ului ţării sa'le de origină. Sub a- Soldat în garda civică 
ceastă formă el voia să pregătească gu-
stul burgheziei pentru arme şi disciipUnă mi1limră. 

I. L. Caragiale, în ,1Baioneta initelltgentă" şi I. A. Bassaraibescu în schiţa 
„Garda civică", ne redau tipuri autentice de comandanţi şi de ,,învîrtiţi" ai 
gărzii orăşeneşti bucureştene. Astfel unul dintre circiumarii Bucureştilor, 
,iNea Alexe", avinid gradul de maior în Garda ci~ă şi călărinid maiestos pe 
cailul său, este oblligat să repete comanda de încolonare dată de şeful lui, 
recrutat dintre ofiţerii activi : „pentru defilare, în coloană de regiment, pe 
batalioane formaţiuni de companie şi plutoane" etc ... BietUJl nea Alexe, îm
rpierit pe cal şi aiur:i1t de 1lungimea şi vraja comenzii rezumă formula şefului 
în aceste cuvinte: „Tot asemenea!" 2). 

1) Legea rpentru înfiinţarea gardiei cetăiteneşti. 
21 Muzeul de i!Storie a oraşului Bucureşti, mss. inv. 46.634. 
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I 

A trebuit să vină răZJboiul din 1877-1878, pentru a i se găsi „Gardiei 
civice" un rol mai bine definit în acele împrejurări excepţionale. tn timp 
ce armata permanentă se acoperea de glorie pe oîmpiHe Revnei, Rahovei şi 

Griviţei, Garda civică urma să .facă paza instituţiilor publice şi a iliniştei 
cetăţenilor. Totuşi, cînd „Ministerul de răzbel" cerea pază pentru Arhivele 
Statului, Ministerul de Interne opina că „ar fi mai bine să ,se pună tot 
pază militară, căci paza Gardiei civice lasă mult de dorit" 1). Această situaţie 
nu l-a oprit însă pe ţarul Rusiei, în timpul trecerii sale prin Bucureşti, să 
admire formaţiunile Gardiei civice, trecîndu-le în revistă fa palatul unde 
era găzduit2). 

tn cele ce urmează vom relata unele aspecte mai puţin cunoscute ale 
activităţii Gărzii dvice, desprinse din cercetarea unor materiale documen
tare aflate la Arhivele Statului şi Arhivele S.P.C. 

Garda civică era întreţinută cu bani daţi de comune. Prin repartiţia 

sumelor între cele 11 comune în care era înfiinţată garda, oraşul Bucureşti 
urma să plătească în 1868, 5.822 lei şi un ban, <;:a unul care avea în acel 
timp 10 batalioane. Reiese din aceeaşi adresă că la Craiova existau trei 
batalioane, tot trei fiinţau la Galaţi şi la 'Ploieşti, iar în oraşele Brăila, Focşani 
şi Giurgiu cîte 2. ln oraşele Piteşti, Tîrgovişte, Bacău şi Turnu Măgurele 
activa. cîte un singur batalion 3 ). 

Deşi funcţionari speciali se ocupau în interiorul Gardiei de ţinerea 
socotelilor, rezultatele acestora nu erau însă cele scontate. Astfel, în adresele 
de răspuns ale unor primării se arată ori că au înscris în buget o sumă 
mai mică - ca oraşul Piteşti 4) --..- ori că „nu se poate trimite analogohia în 
timpul prezent, casa comunei nefiind [nlesnită de bani" - cum răspunde 
primăria Galaţi 5 ). Muilte dintre primării nu trimiseseră nici !În aprilie 1868 
sumele datorate 'inspectoriei sau statului major al Gardiei, de pe anii 
1866-1867. însuşi Municipiul Bucureşti, aşa cum rezultă dintr-o adresă a 
primăriei, datora 14.771 lei vechi pe anul 1868 şi 29.379 lei vechi pentru 
anul 1867 6 ). Prin adresa din 10 decembrie 1868, Ministerul de Interne cerea 
primăriei Bucureşti să binevoiască „şi în viitor tot cu aceeaşi regulă cum 
s-a urmat ipînă a:cum, căci astfel cum se propune ca banii de pe celelalte 
comune să se adune de minister, ar fi a se izbi în cursul său această insti
tuţiune, lipsindu-se de mijloacele ce s-ar reclama la moment, de acest 
servici" 7). 

Dintr-o adresă a Ministerului de Interne, din 25 iunie 1869 8 ) aflăm că 
primăria Bucureşti, care avea 11 batalioane de gardă din totalul de 30 pe 
ţară, datora inspectoratului Gardiei suma de 1.833 lei, reprezentînd diurne 
pe timp de 10 luni, precum şi 440 lei, rata a doua a chiriei localului unde 
se află cancelaria inspectoriei şi consiliului de recensămînt, cu sediul în 
hanul Zlătari. 

Recensărrnntul Gardiei civice, conform art. 13 al legii, se făcea p.n de 
an, la 1 ianuarie, cînd se ~ntoomeau noi li,ste de cei ,în drept de a face parte 
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1) Garda Na'fională, Scurt istoric. 
2) C. Bacalbaşa, Bucureştii de altă dată, voi. III, p. 357. 
3) Arh. St. Bucureşti, Primăria Buc., dos. 205/rl868, fila 2. 
"l Idem, fila 4-,5. 
5 ) Arh. St. Buc., Primăria Buc., dos. 205/1868. fiaa 90. 
6) Idem, fiila 33, 35. 
7) Idem, fila 57. 
8) Idem, fila 85---86. 
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din gardă, „adăugindu-se aceea dintre oră·şeni care vor fi ajunşi m vîrstă 
de 20 ani şi care vor fi întrunind condiţiunile cerute şi scoţîndu-se aceia 
care vor fi trecut vîrsta de 40 ani sau care vor fi pierdut calităţile cerute 
de lege" 1). 

Comisia de recensămînt pentru fiecare companie era compusă din 
şeful companiei, din locotenenţi sau unul din sublocotenenţi, de un notabil 
al suburbiei sau notalbili (dacă în drcumscripţia companiei ar fi mai 
multe suburbii), de sergentul major, sergentllll furier şi un gardist a'les 
din cei mai capabili din fiecare companie 2 ). ln capitală erau 10 companii 
care cuprindea 84 suburbii repartizate astfel pe culori : culoarea roşie 9 
suburbii, galbenă 7, verde 6, albastră 9, iar culoarea neagră 53 3 ) de sub
urbii, aceasta fiind vopseaua cea mai întinsă a Capitalei. Cei consideraţi în 
drept de către comisie a intra în garda civică erau trecuţi pe listele de 
recen:sămint, care după ce erau imprimate, se răspîndeau prin afişaj în 
suburbiile legiunilor. Din numărul imprimatelor trimise rezultă cu apro
ximaţie numărul celor cuprinşi în gardă pentru fiecare legiune. Astfel pen
tru anul 1872, sînt trimise circumscripţiilor cîte 160 exemplare pentru 
legiunea I, II, IV, 220 exemplare pentru legiunea V şi 240 pentru cea de a 
III-a legiune 4). 

Fiecare legiune, aşa după cum rezultă din proiectele de buget, avea 
în schema sa următorul personal : un procuror, trei adjutanţi majori, 
un casier, doi sergenţi adjutanţi, un tambur major, un maistru toboşar, opt 
toboşari şi opt cornişti5). 

La lucrările recensărnîntului erau chemaţi notabilii suburbiifor. Ce rol 
avea această instituţie a notabillilor care, oficial nu era recunoscută prin 
nici o lege? Instituţia notabililor a reprezentat o autoritate dintre cele 
mai însemnate a vechiului Bucureşti. ln afara participării lor la recensă
mîntul gardei, notabilii mai erau folosiţi de autoritatea comunală din capi
tailă şi în alte probleme : „numiri de epitropi de la biserici, adeveriri de dife
ri te dovezi, estimaţiuni de locuri publice şi altele" 6). Notabilii aveau un 
cuvînt important -în probleme legate direct de interesele suburbiei şi ale 
locuitorilor respectivi. Aceste sarcini reies din circulara primăriei către 
notabilii din Bucureşti, din 1866 iunie 3 7), prin care sînt invitaţi a relata 
primăriei „diferite ameliorări necesare în suburbiile D-lor pentru pavaje, 
pentru bălţi, pentru sărviciul 1lampelor, pentru pîine, came, lumînări şi 
altele ce se vor găsi de cuviinţă". 

Dat fiind rolul important al notabililor în bunul mers al suburbiei, ma
halagiii îi priveau cu mult interes, cerînd atunci cînd era cazul. înlăturarea 
celor care nu corespundeau cu cerinţele lor. In 1866 ianuarie 15, maha
lagiii din suburbia Ştirbei Vodă, culoarea verde, mai cer primăriei un notabil, 
deoarece din cei trei numiţi unul este mort şi altul de naţionalitate ger
mană" 8 ). La 25 februarie ace'laşi an, locuitorii din suburbia Popa Soare, 

1) Arh. St. Buc., Primdria Buc„ dos. 47/1866 fila 79. 
2) Idem, dos. 625/1871, fila 15. 
3J Idem, fi'.a 4-13. 
~) Idem, fi!e"e 18-27. 
5 ) Arh. St., Primăria Buc., dos. 66/1866, filia 7-8. 
6 ) Arh. St. Buc., Primăria Buc., dos. 47/1866, fila 7-a. 
7) Idem, fila 41. 
8) Idem, fila l. 
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Culoarea de negru, cer „a ne schimba pe D. Ghiţă Costescu, notabilul acestei 
suburbii, din cauză că ne face cele mai mari şicanii" 1). 

Numărul notabililor din suburbie depindea „de întinderea şi interesele 
acesteia" 2 ). ln anul 1871 ~n suburbiile bucureştene erau 318 notabili, pentru 
fiecare subuf!bie numărul lor variind între 2-9 3). 

tn listele de notabili pe culori găsim alături de un mare număr de 
negustori 'Şi nume de intelectuaH cunoscuţi 1în trecutul 1Bucureşthlor. ln 
1866, în subu11bia Creţulescu, cuprinsă în culoarea roşie, figura ca notabili 
Georgie Sion 4), primul traducător din limba greacă al Topografiei Ţării 
Romîneşti, alcătui1tă de Dr. C. Caracaş 5). tn suburbia Lucaci, din culoarea 
neagră, găsim pe fostul tovarăş al lui Nicolae BăllceS1Cu la conducerea „Ma
gazinudui istoric pentru Dacia", profesorul August Treboniu Laurian 6 ). 

Preotul Grigore Musceleanu 7), care unea calitatea 'lui de mare elector cu 
aceea de pasionat cercetător al trecutului Bucureştilor, este semnalat ca 
notabil al ·suburbiei Radu Vodă. Petrache Poenaru 8), urmaşul lui Gheorghe 
Lazăr ·şi Eliade RădU!lescu la direcţia şcolii Sfîntul Sava, figura ca notabil 
în suburbia Enei, împreună cu Dr. Iatropol, fostul primar al Bucureştilor. 
ln suburbia Şerban Vodă, care pe atunci se întindea în jurul hanului cu 
acelaşi nume (pe locul actual al Băncii R.P.R.), este numit ca notabil 
pictorul George Tattarescu 9). Printre notabil·ii Bucureştilor documentele 
ni-l prezintă şi pe Dr. Carol Davila, organizatorul şcolii de mică chirurgie 
de la Colţea ( 1843 ), care îndeplinea această funcţie onorifică în suburbia 
S.fiînta &aterina din cufoarea albastră to). 

Documentele vremii ne relatează unele aspecte privind îmbrăcămintea 
nu întotdeuna îngrijită a personalului Gardiei. tn 1882 inspectorul general 
al Gardiei civice se plînge că mantalele toboşarilor şi corniştilor din 
legiunea 5-a sint 1n mită stare din cauza uzării". Aceeaşi situaţie este 
prezentă şi în legiunea IV-a, care arăta.,, într-o adresă că mantalele respective 
s-au dat uzate chiar de la depoul de îmbrăcăminte în 1877. Se cerea în con
secinţă „a se dispoza de a se procura 8 mantale cît se poate de urgent că şi 
dînşii, din cauza timpului aspru sînt nevoiţi chiar de a nu putea executa ordi
nele noastre, precum şi ale perceptorului de culoare, căruia îi punem la 
dis.poziţie şi de multe ori chiar cîte doi, pentru executările de împlinire. 
(Din acest document reiese şi o altă atribuţie pe care o avea Garda civică, 
aceea de a asista pe agenţii fiscului la operaţia de scoatere la mezat a 
bunurilor mobiliare ale datornicilor). Pentru confecţionarea a 24 de uniforme, 
în slllillă tota!lă de lei 960, s-a încheiat în acel an, 1882, un contract între 
primăria Capitalei şi I. Solomonescu din str. Ştirbei Vodă, din care rezultă 
si descrierea uniformelor : „o tunică de postav bun de Braşov, la trei 
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I) Idem, f.ila 2. 
2) Arh. St. Buc., Primăria Buc., dos. 47/1866, fi'a 11. 
3) Idem, dos. 625t1871. file 4-13. 
~) Idem, dos. 47/1866, ma 19. 
") Acad. R.P.R., rnss. 4794. 
6) Arh. St. Buc., Primăria Buc., dos. 47/1686, fila 32. 
7) Idem, fil.a 211. 
B) Idem, fila 36. 
9) Idem, fiila 19 verso. 
10 ) Idem, fil.a 34. 
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peceţi, culoarea civit închis, pantalon gri închis, de postav gros şi chipiu 
cu pa:rnpon". 

Cîteva informa.ţii privitoare la felul cum se exersau „bravii" membrii 
ia darea de semn ni Ie furnizează de asemenea unele documente din anul 
1882. Intr-o adresă a „Societăţii de ti-r" clin Bucureşti, din 19 iunie, acel an, 
aflăm că această soci'etate „este cu plăicere dispusă de a ceda localul său Gar
diei civice pentru a. ţine întrînsul exerciţiile de trageri în ţintă ca şi în 
trecut". Pentru aceasta societatea cerea a i se răspunde cu o idemn.izaţie 

Sublocotenent în gard.a civică Căpitan în garda civică 

de 1200 lei. Oferta nu uita să precizeze că „tragerea este obligatorie numai 
în direcţia ciblelor". 

Datele importante ale recensămîntului din 1870, sînt puse recent în 
lumină, dîindu-IDe rposibilitatea de a cunoaşte lucrarea unui recensămînt în 
aproape toate fazele sale 1 ). In acest an era primar al capitalei Generalul 
Cristian Tell, revoluţionarul de la 1848 şi luptătorul pentru unire de la 
1859. Primele adrese sînt desigur acelea ale comandanţilor de legiuni prin 
care primarul capitalei este rugat „să dea ordin domnilor notabili din 

1) Arh. Centrală a SPC. Adminis.trntiv, dos. 171/1870, n. num. 
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<;:uloarea de negru să a'Siste la facerea recensămîntului" 1). Primăria, fără 
întîrziere, înaintează notabililor chemarea cerută. Fiecare dintre adresele 
înaintate poartă pe contra pagină numele notabililor fiecărei suburbii din 
cele cinci culori bucureştene 2 ). 

La Culoarea roşie, care cuprindea suburbiile: Creţulescu, Şerban Vodă, 
Biserica Doamnei, Colţea, Popa Hierea, Răzvan, Sfîn.tul Gheorghe Nou, 
Sf. Nicolae Şelari, Curtea Veche, Sf. Dumitru, Doamna Bălaşa, Sf. Ioan şi 
Popescu, întîlnim printre semnăturile notabililor pe acelea ale: pictorului 
G. M. Tattarescu, a lui Vasile Capşa, care răspunde „nu primesc", a lui 
Hristofi Zerlendi care „este la moşie", a lui Ion Grădişteanu care deasemeni 
„lipseşte la moşie", a lui State Prodănescu, originatlul poet al acelor timpuri, 
cît şi semnătura lui Costaohe Cernovodeanu, casierul primuilui Sfat Orăşe
nescu din BucureşH (1831), iar apoi pentru mai mulţi ani al Eforiei 
Şcoalelor. 

Culoarea galbenă cuprindea suburbiile: Cişmeaua, Sf. Vasile, Popa 
Cosma, Amza, Popa Dărvaş, ,Pitar MoşU!l, Boteanu, sf. Visarion, Precupeţii 

Vechi, Icoana, Batiştei, Biserica Enei, Oţetari, Caimata, Popa Rusu, Armeni, 
Popa Chiţu, SHvestru, Dichiu, Precupeţii Noi şi sf. Ioan Moş. Printre nota
bilii acestor suburbii este întîlnit Ion Neculcea, probabil o rubedenie a 
proprietarului hanului din capul podului ( suburbia Cişmeaua), de unde 
porneau diligenţele spre Ploieşti, şi unde se făcea mare tîrg cu caii aduşi, 
licit sau ilicit din Transilvania. în suburbia Boteanu figurează ca notabili 
Nae Butculescu, membru al acelei numeroase familii care stăpînea toate 
locurile dintre podul Mogoşoaiei şi actualul Bulevard Bălcescu, organi
zatorul expoziţiei cooperatorilor, din 1884. 

în Culoarea verde, erau cuprinse suburbiile : Spirea, Biserica Albă, 
Arhimandritul (Sfinţii Apostoli), Izvorul, Mihai Vodă, Gorgan, Sf. Constantin, 
Sf. Ştefan; Brezoianu, Popa Tatu, Manea Brutarul, Schitu Măgureanu, Sf. 
Vineri Nouă, Sf. Elefterie, Cărămidarii de sus. Dintre notabilii din această 
culoare menţionăm pe Soare Oprea, din suburbia Arhimandritul, care ulte
rior şi-a ridicat o frumoasă casă în stil romînesc după planurile arhitectului 
Ion Mincu, pe Matache Papazoglu, rudă cu cunoscutul istoriograf al Bucu
reştilor, pe Dobre Nicolae, care· a ridicat numeroase clădiri de instituţii 
publice în Bucureştii veacului trecut. 

La Culoarea neagră, care cuprindea suburbiile : Neguţători, Mîntuleasa, 
Olari, Popa Soare, Hagiul, Vergu, Sf. Vineri, Udricani, Olteni, Lucaci, Delea 
Nouă, Ceauş Radu, Delea Veche, Popa Rusu, Iancu, Pantelimon, Oborul Nou, 
Oborul Vechi, găsim în funcţia de notabili, pe Ungă negustorii Dimitrie 
Hagi Panteli, Gheorghe Cofetarul, şi pe Dimitrie Orbescu, primar al 
Capitalei între 1891-1892. 

în Culoarea albastră, cuprinzînd suburbiile: Sf. Ecaterina, Radu Vodă, 
Flămînda, Sf. Spiridon, Slobozia, Vlădica, Staicu, Sîrbi, Foişorul, Apostoli, 
Dobroteasa, Broşteni, Bărbătescu Nou, Bărbătescu Vechi şi Cărămidari este 
întîlnit un singur intelectual, profesorul Ioniţă Ştefănescu, ceilalţi notabili 
fiind negustori şi meseriaşi, dintre care unii abia ştiu să se iscălească 3). 

Listele ieşite de sub „teascurile" Tipografiei Naţionale „C. N. Rădu
lescu", sînt trimise la S februarie 1871 primăriei, condusă în acea vreme de 
o comisie interimară, al cărei preşedinte semnat in actele noastre 1în original 

11 Arhiva S.P.C. Administrativ dos. 171/1870 prime:e fi'.e. 
2 ) Idem. 
11 Idem. f. 5-lL 
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Adresa şefului legiunii a 5-a a gărzii c1v1ce din culoarea de 
negl'll, către primarul Oa.pitalei, din 1 decembrie 1870 (fila 2) 

era generalul Rosetti, găsit la o dată anterioară în postul de prefect al 
poliţiei Capitalei. Semnalăm că tabloul cronologic din Anuarul Statistic al 
Municipiului Bucureşti, cu primarii şi preşedinţii comisiilor interimare care 
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au condus Capitala, începînd de la 1859, nu menţionează pentru perioada 
ianuarie - mai 1871 nici o schimbare de primari sau de preşedinţi de comi
sie interimară. Din dosarul cercetat poate fi deci împlinită această lacună, 
găsind la data de 5 februarie 1871, ca preşedinte al comisiei interimare ipe 

generalul Rosetti. 
Dosarul menţionat cuprinde şi cîteva liste definitive ale recensămîn

tului Gardiei civice pe anul 1871. Sînt cuprinse în întregime legiunile I şi 
li din „culoarea roşie" şi culoarea „galbenă" 1 ). Listele cuprind numele şi 
prenumele cetăţenilor recenzaţi pentru gardă, suburbia, strada şi numărul 
casei, vîrsta şi profesiunea fiecăruia. 

Desigur, din pricina faptului că în general supuşii străini nu erau 
admişi în garda civică, listele nu ne pot da în mod exact, structura socială 
a populaţiei bucureştene în perioada respectivă. Totuşi, importanţa listelor 
este deosebită, ele oglindindu-ne componenţa unei părţi a clasei mijlocii 
din Bucureştii din cea de a doua jumătate a secolului trecut şi dîndu-ne 
posibilitatea să precizăm profesiunile celor ce alcătuiau „Garda ciovică" 
în 1871. 

Astfel, compania I-a din legiunea I, a Culorii „roşii" cuprinde cetă~ 
ţenii de pe străzile centrului bucureştean, cel mai dezvoltat din punct de 
vedere economic: Şelari, Gabroveni, Lipscani, Căldărari, Sf. Anton, Bibescu, 
Covaci, Bazaca, Municipală, (pe lîngă fosta agie şi primărie) şi Piaţa 24 
Ianuarie. Membrii companiei sînt mai toţi neguţători şi meseriaşi. Intre 
cei 100 de cetăţeni găsim : căldărari, cavafi, băcani, cuţitari, făinari, pictori, 
pînzari, rogojinari, şepcari, bărbieri, toptangii, rachieri, samsari, cojocari, 
ceasornicari, birtaşi, cofetari, cismari, cafegii, pielari, tocilari, olari, brutari, 
zugravi şi bineînţeles un număr mare de cîrciumari. Printre aceştia foarte 
rar se întîlneşte cîte un bancher, un hotelier, un ibrişingiu şi un potcapier. 

La compania II-a, formată din 88 membri, aproape toţi din suburbia 
Sf. Ionică (sf. Ion Nou), prăvăliaşi în piaţa Ghica şi de pe străzile Şerban 
Vodă, Bazaca, Municipală, Sf. Anton, figurează numeroşi bogasieri (care 
vindeau pînza de India numită bogasie), precum şi pescari, untdelemngii, 
precupeţi şi boiangii. Este întîlnit şi un spi,ţer (Scarlat Scladni) locui1tor pe 
str. Şer1ban Vodă nr. 3. 

Componenţii companiei a II-a, ·recrutaţi din suburbiile sf. Gheorghe 
Veohi şi Poppescu, mai adaugă la ,vechea listă a profesiunilor: şalvaragii, 
maşinişti şi potcovari. 

Compania a IV-a, cu 126 de membri, cwprinde cetăţeni din a1ltă porţiune 
n centrului comercial : o parte din str. Lipscani, str. Bărăţiei, ~înzari, Moşi 
şi Colţei, în care se poate ,întîlni aceeaşi diversitate de profesiuni, aducînd 
noi denumiri de : marchitani, braşoveni, abagii, bumbăcari, precum şi un 
mare nlllillăr de l1pSiCani. Rubrica „profesiunii" cuprinde chiar numeroşi 
„liberi" care nu înseamnă cum s-ar putea crede, liber profesionişti, ci 
oameni fără ocupaţie, dar cu venit important provenit în special de la 
marile proprietăţi sau rentieri, care atunci îşi spuneau „particoler" sau 
„privat". 

In compania a V-a 2) cu 133 componenţi, figurează „lampistul" Ivan 
Bobea, decoratorul Anton Hilpert, modistul Rudolf Zatcovici, tutungiul 
Ovanez Cristofi, alături de care întîlnim pe renumitul doctor Turnescu, 
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Adresa primarului capitalei, către notabilii gărzii civice din suburbiile 
OIJll.orii de rnşu din 7 decembrie 1870 ((fila 5) 

profesor la facultatea de medicină şi pe antreprenorui Ivanciu Maimarolu, 
constructor a numeroase clădiri publice din Bucureşti. Pe străzile: Sfinţilor, 
Moşilor, Pescari şi Sf. Vineri sînt întîlniţi şi numeroşi lăutari şi potcovari, 
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care nu mai sînt acum robii boierilor şi mănăstiriilor, ca ,în „catastivul paten
tarilor din 1832", ci meseriaşi liberi, dispunînd deci de venitul cerut pentru 
înscrierea în gardă. 
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In compania a VI-a 1) printre cei 149 gardişti, se află şi vestitul Toma 
Blîndu, care la 1871 exercita meseria de şalvaragiu în Lipscani, dar care 
mai tîrziu, a preluat concesiunea tramcarului ce i-a purtat numele. Din 
această listă rezultă că pe străzile : Lipscani, Blănari, Colţea, Sfinţilor, 
Ştirbei Vodă, Sf. fonică, Academiei şi Brezoianu, ca şi in pasajul din su
burbia Creţulescu (Pasajul rom în de mai tîrziu), se aflau nu numai negu
ţători propriu-zişi, dar şi o mulţime de meseriaşi, ce-şi vindeau singuri 
produsul muncii lor : căciulari, tapiţeri, chipieri etc., ceea ce ne dovedeşte 
şi pe această cale faptul că meşteşugarul a fost pentru o perioadă îndelun
gată şi v'înzătorul propriilor sale produse. Pasajul romîn, care în timpul lui 
Cuza Vodă ajunsese unul din locurile preferate de plimbare ale bucureşte
nilor, cuprindea la 1871 în listele de gardă şi numeroşi intelectuali: medici, 
ca Obedenaru, ·Feraru •şi Iatropol, jurnalişti ca I. Valentineanu etc. Este figu
rant în listă şi Grigore Eliad, proprietarul hotelllllui English, care se 
îmbrăca în exclusivitate la „London" şi care la 1870, era de profesie „liberă", 
nevrînd să spună recenzorilor că este „meleonar", aşa cum declarase într-un 
proces magistratului respectiv. 

tn compania a VII-a 2), printre cei 127 membrii din suburbii[e: Sf. Ni
colae, Şerban Vodă, Doamnei şi Creţulescu, apar în număr din ce în 
ce mai mare : bancheri, zarafi, librari şi droghişti, farfurigii şi galanterieri, 
printre care se aflau numele lui Teodor Mehedinţeanu, creatorul primei 
distilerii de petrol din ţară {1857), iar la 1871 bancher pe str. Germană. 
Este întîlnit V. I. Socecu, proprietarul librăriei de pe Podul Mogoşoaiei; 
Grigore Bibescu Briîncoveanu, trecut în rubrica profesiunilor „privat", locui
tor pe str. Doamnei nr. 8; avocatull Danieleanu, as al baroului Caipirt:a1ei, care 
ulterior şi-a schimbat numele în Danielopolu etc. Lista ni-l prezintă şi pe 
tipograful C. N. Rădulescu, în tiparniţa căruia, aflată pe strada Germană, 
au fost imprimate listele gardei. Pe strada Nouă, ce va purta în curînd 
numele de E_dgar Quinet, se aflau decoratorii : Nae Pantelimonescu şi Gri
gore Ion. Renumitele cofetării ale fraţilor Grigore şi Costache Capşa se aflau 
la nr. 26 de pe Podul Mogoşoaiei, iar cea a lui Vasile Capşa pe acelaşi pod 
la nr. 14. Pantazi Ghica, pe atunci în vîrstă de 37 de ani, fratele scriitorului 
Ion Ghica, el însuşi mînuind cu pricepere pana de pamfletar, figura în liste 
ca locuind pe strada Brezoianu, iar în rubrica profesie era trecut bancher. 

Compania VIII-a 3) cu 144 de membri recrutaţi din centrul come1-
ciail al Lipscanilor, Gaibroveni'lor şi Blănarilor avea cîţiva samsari, grămătici 
şi ceaprazari, precum şi un mare număr de „comisioneri". Printre numele 

· negustorilor este întîlnit acel al lui Stancu Becheanu, unul dintre revo
Juţionarii de la 1848, a~ toptangiului Hristofi Cerlendi, care era şi notabil, ail 
lui Banbu Belu, dOIIIlici'liat în capull Podullui Mogoşoaiei, în fosta casă a lui 
Văcărescu ca şi al fraţilor Menelas şi Dimitrie Ghermani, dint.re care primul 
a fost ministru de finanţe al ţării. 

Analiza tabellclor legiunii a doua 4), din culoarea galbenă, prezintă urmă
toarea situaţie. La compania I-a formată din cetăţenii suburbiilor Cişmeaua 
şi Sfîntul Vasile se remarcă numărul mare al plugarilor, aflaţi pe şoseaua 
Filantropia, ceea ce ne confirmă că locurile pline astăzi de blocuri şi 

1) Arh. SPC, dos. 171/1870, n. num. 
2 ) Arh. SPC, 171/1870, n. num. 
3 ) Idem. 
4) Idem. 
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cochete vile, erau altădată întinse ogoare ţărăneşti. Printre cei 156 de 
gardişti, în mare parte plugari, se mai aflau meseriaşi şi muncitori: rotari, 
sacagii, gheţari, strungari, birjari şi bucătari. O lungă fundătură numită 
Dulgheri, mai tîrziu Duşumeaua, strada Dr. Felix de azi, era locuită în mare 
parte de dulgheri şi de zidari. 

Compania a II-a cu cei 129 de gardişti din suburbia Popa Cosma, Amza 
şi Sf. Vasile începe să etaleze profesiuni mai nobile şi nume de rezonanţă 
ca de piMă : Ion Gîmpineanu, Ştefan Belu, Stănuţă Cesianu, Gh. Cantacuzino, 
Constantin Grădişteanu, Teodor Văcărescu, istoricul războiului de la 1877, şi 
alţi boieri de vază. Şi compania III-a, cu un efectiv de 130 oameni, avea rătă
-eiţi în mulţimea meseriaşilor, cîţiva boieri ca Enăchiţă Văcărescu, avocatul 
C. I. Bosie etc. Compania a IV-a avea printre membrii săi şi pe Dimitrie 
Giani, Manolache Florescu, Spirea Gazoti, etc. Tabelul companiei a V-a 
din ·suburbiile Icoana ·şi 1Popa Ohiţu cuprindea în general profesiuni modeste, 
printre care întîlnim numeroşi lăutari, în frunte cu vestiitl.lll Năstase 
Ochi Albi. Companiile a VII-a 1şi a VIH-a din Diohiu •şi Oţetari şi a IX-a 
din str. Herăstrău erau formate în mare majoritate din meseriaşi şi umili 
muncitori. Compania a X-a cuprindea un număr mare de măcelari de pe 
str. Viitoi:;ului şi plugari de pe str. Toamnei, Ghica Vodă şi Ştefan cel 
Mare. Această listă prezintă o funcţie nouă, exercitată de Petrache Gheor
ghiescu, locuitor pe str. Romană, aceea de „preparator de muzeu". In 
companiile a XI-a şi a XII-a, situate pe lingă Obor, se află ·iarăşi numeroşi 
plugari. 

Dosarul nu cuprinde listele de recensămînt ale legiunii a III-a, a 
IV-a şi a V-a deşi el are adrese referitoare şi la acestea. 

* 
Numeroasele materiale de arhivă referitoare la Gama dvică, din care 

nl.l!Illai o parte mică este menţionată în lucrarea de faţă, oferă istoricilor 
date importante nu numai asupra activităţii acestei instituţii pusă în 
suljiba pazei şi ordinei burgheze, dar şi prilejul unor cercetări' interesante 
asupra structurii sociale bucureştene din cea de a doua jumătate a seco
lului al XIX-iea. 
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