
CONTRIBUŢII PRIVIND „CIUMA LUI CARAGEA" 
ÎN BUCUREŞTI (1813-1814) 

de M. 1M. ALEXA.NDRHtCU~DERSCA 

La ~ncepututl veacului al XIX-lea Bucureştii au cunoscut o deosebită 
mfllorire economică ·Şi, paraildl, o oreştere a IIl!iJvetll.llliui tdemografiic. Căllărtxmii 
străini îl descriu ca unul din oele mai •Însemnate oraşe din răsăritul Europei, 
puţin mai mic decit Moscova 1). 

Aooasită popuJlaţie în plin avtint a avut de înfruntat un şir de icallamiităţi, 
îmcepînd ou foametea din 1810-12 2 ) şi temrinâ:nld -cu „ciuma lui Caragea". 

lzvoarde narait1iive i'Illterne. sî:nt săraice ~n amănulll'te cu P'rilVire la rava
gii:J.e făcurte în capi1tală de această boală năpraznică. Dioni:sie Eclesiarhul 
care se afila la Craiova, se măfigJneşite să S!Pună că ,1ÎIIl Bucureşti a mudt 
rnullţime de norod" şi că „acolo era bucuria cea .mru mare a ciodlillor şi a 
craiiaor după uliţă" 3). Popa Ilie de Qa mănăstirea iBu'toiul 4 ) (rumboviţa) dă 
doar cîteva ştiri ·sumare: „din timpul ernei s-a Hpit bo•a> la ciumei şi 
trei ani d-ariîndul a secerat o mul·ţime de lume. Bucureştiul şi alte multe 
oraşe rămăJSeseră ipU1s•ti1i diITT aistă prit:ănă adecă a baliid ciumei şi din fuga 
oamenilor care eşeau pe Ja sate şi pe Ia munţi de frica ciumei" 5). 

1) D. Bantîş-Kiamenski, Puteşestvie vă Moldavii, Va/akii i Serbiu, Moscovia 
1810, p. 87. Cf. şi descrierea generalului Kutuzov la Gh. Bezviconi, Călători ruşi 
in Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 178. 

2) V. Andronescu, Un fragment de cronică în volumul Contribuţiuni istorice I, 
Constanţa 1901, p. 9. N. Iorga, O cronică nebăgată în seamă în „Revista istoricii.• 
III, 1917, p. 1. 

3) Dionisie Eclesiarhu:l, Cronografu/ Terei Rumîneşti, ed. Dr. C. Nicolăescu
PJopşor, ~imnicul Vîkea 1934, p. 210. 

4j Popa Dlie este autorul un·or iinsemnăTi de cronică CU1Prin7lînd povestirea 
evenimentelor din ~mii 179.1--1836, d111J>ă care urmează transcrierea „după hîrtii • 
aflate la tatăl său a fra·gmentului de cronică al logofătului Matei, fiul lui Branişte, 
pe care din eroare îl atribuie copistului, ieromonahul Ambrosie de la mănăstirea 
Cozia. ln 1900, V. Andronescu le-a descoperit la mănăstirea Răteşti (Buzău) într-un 
tetr>C1vanghel a.J mănăstirii Butoi, copiat în 1786. Cf. V. Andronescu, op. cit., p. 4-5. 

s Ibidem, p. 9-10. 
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Cuprins de rpanica generală 1), Dionisie Fotino s-a rnfugiat la Glîmbocel, 
închiriind crama aceluiaşi rpopă Ilie de la mănăstirea Butoiul 2). iDin această 
cauză, 1iinformaţiiUe tran1srrnise sfo1t foa·rte :generail1e. BI soooteş'te molma „aşa 
de girea, îndt de maii muUţi seooJi ;poaite nu se krtfan1plas•e", întreoî1I11d priJil 
virulenţa ei epidemiile din 1719 3), 1730 4) şi 1793-95 caire făcuse 10 OOO vic
time în capitală 5 ). liStoricul grec arată că „n-a rămas nici Curtea Domnească 
neatiasă" iar dintre ,,'lăcuitorii sărmani ai mahalalelor" piereau „oîte o sută 
pe zi, fără a socoti pe acei ce munia •În spi.talurile aşeza.te iîn afară diin oraş "6 ) 

Traiul oarrnen:illor de 111ÎII11d este descri1s de UJn m1iic meseriaş di1n Bucu
reşti, Ioan Dobre •şi Dobrescu ot mahalaua Batiştei 7), cojocar şi ţîrcovnic 
- adică dască1l ..,.--- la biserica cu acelaşi nume şi autor ai unor însemnări de 
cronică aflată într-un manuscris misce'1aneu, descoperit şi fdlosit de 
Gr. Ştefănesou 1într•o oomuni•care despre „Cutremurele de pămînt în Romînia 
în timp de 1391ani1(455-1846) 8). 

Martor ocular, Ioan Dobre descrie ipanica ce pusese ·Stăpînire atît pe 
boieri, care îşi scoteau familiile din Bucureşti, cît şi pe negustori care-şi 
des•cărcau „caisele de cailaibaili1ouri" şi „prăJVăliiile de mărtuni", 1trirrniţîmdu-1le 
pe la hanuri, rprin bi1se,r.ioi şi chiar aifiară :di•n oraş. S.ia făcUJt aistfel mare 
turburare în norod care nu ştia de ce să .se teamă mai mulH : de venirea 
turciilor 9) sau de ciuma ce bîntuia '1a Giurigiu, fiind adusă de la Constanti
nopol u111de făcuse două mi1i de victime 10 ). 

Deşi Ît.."l P.riniciipa11e se răisplÎ1ndiiseră u:nele cunoştinţe mediicaJle datori1tă 
medicilor :ruşi Gustav OrraeUJs 11 ), Cristian Vit şi Cednobaev, totuşi autori-

1) „Atunci au 1Jruceipu1 a· se răspîndi toţi Îlll toate părU:e şi a !fugi ca de 
sabie şi de foc" asMel că „în curînd au rămas oraşul deşert, stînd pe loc numai 
domnul cu boierii de pe lingă el şi consulatu rile", Dionisie Fotino, Istoria generală 
a Daciei, trad. G. Sion, Bucureşti, 1859, II, p. 262. 

2) „Intorn boierii fogiti di·n Bu1cureşti, un Dimitrie Fotlno, boier de neam grec, 
au venit la mine de mi-au cerut cu chirie crama viei mele cle la Gl·îmbocel, pînă 
să înceteze ciuma. I-am dat-o. Iar în una din zile, văzîndu-mă că scriu oarecari 
însemnări, ne-am dat în vorbă şi i-am arătat scrieri:e tată:ui meu. Şi mi-a cerut 
de s-au scos copie prin A!lecu•I Ioanidis grărnătkul mă'Ilă'SltirH Bwtoiu1l, ajutM şi de 
Dimcea Logofătul". (V. Andronescu, op. cil„ p. 10). 

3 ) Hurmuzaki, Documente, VI, p. 162, doc. )tC; p. 165, doc. XCII. 
"l N. Ior.ga, Ştiri despre veacul al XVIII-iea în ţările noastre după corespon

denţele dip~omalice st.răi ne I, 1700-1750 în „An Aioad. Rom.", Mem. socţ. ist„ s. li, 
t. XXXII, p. 30. 

5 ) Cf. Dion1:sie Bclesiarhul, op. cil„ p. 66. 
6) ,Di'on:ilsie Fo1ino, op. cil„ p. 263. 
7 ) Ioan Dobr~ s-a nălSICU1: La 26 ianuarie 1777 după ·currn rezu'ltă dintr-o însemnare 

di·n 26 ianu.arie 1813 oînd a.fi.r1JJ1ă că împlinise 36 de ani i(ms. Bibi. Aoad. R.P.R„ achi
:z:tii 87/t957, fol. 19). Era fiul :Jui Dobre cojocarua. A murit înainte de 1831 căci 
în Catagralia de toată sul/area oraşului BuctUeşli (Arhive(e Statulluî Bucureşti, Politia 
·Ora.şului Bucureşti, 1831, m. 1798 partea III-a) este .tr·ooută numai soţiia sa „Dochita 
Văduva" stînd în oasa nr. 2·153 din maha1aua Batiştei. 

Manuscrisul care aparţinea în 1901 familiei Tărtăşescu a intrat în 1957 
în posesiunea bibliotecii Academiei R.P.R. (achiziţii 87/11957). I. Cor·fus a pregătit 
o ediţie care va apare sub titlul Cronica meşteşugarului Jon Dobrescu în „Studii 
-şi Materiale de Istorie Medie", VI. 

Bj „An. Aicad. Rom.•, Mem. secţ. ştiint., s. II, t. X~IV, 1901-2, p. 9. 
9) Hurmuzaki, Documente„„ Supl. 1/2, p. 705, .doc. DCCCXXI (17 februar:e 1813). 
10) Idem, XX, p. 52, doc. XLI (3 octombrie 1812). 
11) G. Ora·eus este autorn[ Cuorării Descriplio peslis quae anus MDCCLXX in 

Jassie et MDCCLXXI in Moscova grassata est, Petwpoli, MDCCLX:XXIV. Cf. V. Bo
loga, A. Siilllp!ăceanu şi Teodor Ghitan, Un document rusesc important pentru istoria 
ciumei de la laşi mn 1770 în „Contribuţimi la studiu1l legăturălor modioale romîno
ruse•, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1952, p. 23--ill. 
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tăţHe rornîneş1ti nu au 1uat din 1tiimp măisuri niguroase, măirigrinimdwse să 
trimită supraveghetori în schelele dunărene 1). Aceştia, nefiind plătiţi tla 
timp 2 ), nu-şi făceau datoria. Prin meşteuiii dulgheri şi prin salahorii 3 ) care 
lucraseră la repararea cetăţilor dunărene, epidemia s-a răspîndit qn toată 
ţara. ln capi1tală, dUipă părerea au1torizaită a mediicullui genma:i Friedriich 
ReinhoM Grohman 4 ), microbul ciumii a fost a:dus de alaiul noului domn, 
loan Gheorghe Cara:ge·a, care n-a luat nici cele mai elementare măsuri de 
desinfecţie în ·fanputl <sicuI1tei saile şedem la Văc&reşt1i, deşi lllllutl din oamenid 
curţii murise în condiţii suspecte fa timpul călătoriei. 

Dii:n nenorocire boala .;m a pllltut f:i diagn:osti:caită de la început, cre
ZÎilldU-"Se că e o febră malignă 5 ). Dobre arată că nu a fost luată in serios 
rniJCi ohiair duipă :aipa11iţiia pTiimullui caz caraicteriistiic î:n saJt: la Văicăreşti. 
Domnutl, care cunoştea sim1ptomele ciumii din timpul şederii sale la Cons
taJ111tinoip01l, a aitrns ait«~:nţia mediCUJlui-şeif ( airhi-i:a:tros) aJl oraşutlui, Ooms<taintin 
Filitti 6), procizîTI1d că a văzut ,,ipe mulţi copii şi oameni 1stînd pe poduri, 
bolnavi ,unii avînid pe trupul lor 1111ul1te bube" 7 ). Totuşi, îin ciuda măsurilor 
luate 8 ) boala nu a fost diagnosticată decît !În iunie de doctorul Meschitz, 
pe care autori1tăţill1e nu•l luau ~n ser.ios, astfel că mOOima s-a transmis ,,de 
la un om 'la aJ.tul şi Ide la o casă la al ta" 9) • 

Primele mă·suni radiicale de izolliaire ·s-au luat aibia du;pă oe s-au oonita
minat vreo 16 familii 10 ). La 30 iunie 1813 domnul odnduia un zapciu spă
tăresc cu 15 neferi pentru a păzi „napristan 11 ), toate drumurile de la Vădreşti 
pînă în deaQ fa Spirea" ou ,poruncă ,;de a nu Jăsa 1pe nimenea ori pe jos 
sau călare, sau cu carul să intre în politie" 12 ). tLa 1 iulie se închid barierele 
oraşului, lăsîndu-se numai opt intrări pe unde maha'lagiii politiei erau siliţi 
·Să facă, într-un :soroc de 4 ziile, porţi ce trebuiau păzite cu străişndcie „ca 
nu cumva să lase să iasă mă(:ar cine din tfrg afară" spune Dobre 13 ). Ţiganii 

şi cenşetorii sîn:t îndeipărta1ţi din capi'tală 14 ). Totodată se i:au măisuri pentru 

1) Pompei Gh. Samarian, Ciuma, Bucureşti 1932, p. 258 (27 octombrie 1812). 
2) Ibidem, p. 259------()0. 
3) V. Andronescu 1. c. N. Iorga, O cronică nebăgată în seamă, I. c. a. asupra du

mei la Brăila, mportul Uu4 iRa.ab din 1 f.ebruarie 1813 în Hurmuzaki, Documente, XX, p. 79, 
doc. LXXIX dt şi raportul lui Fornetty din 22 februarie în Supl. 1/2, p. 706. 

") Grohmann, Beo/Jachtungen iiber die im Jahre 1813 herschende Pest zu 
Bucharest, Viena 1816, p. 1-2. Această părere este împărtăşită şi de scriitorul Ioan 
Ghica, Din vremea lui Caragea. Scrisori către V. Alecsandri, E.S.P.L.A., Bucureşti., 
1960, p. 29. 

5 1 R. Grohmann, op. cit., p. 2. Febria e descrisă şi de că•lătorul rus Ignaiie 
Iakovenko, la Gh. Bezviconi, op. cit., p. 213. 

i;) Pompei Gh. Samarian, Medicina şi farmacia în tre.cutul rominesc, vol. II, 
Bucureşti 1938, ,p. 133. 

7) V. A. Urechia, op. cil„ X, p. 76Q (mai 1815). 
8 ) Din octombrie '1812, preotii emu delegaţi să certcete-ze rnahaliBlle'le îmipreună 

cu vătăşeii, fiind obliga.ţi să anunţe orice caz suspect şi să nu înmorrnînteze pe 
nimeni fără avizu'! (turnereama) Casei Ltaz·areturilor. (PoITJlpei Saimarian, op. cil. 
p. 250). 

~) R. Grohtmann, op. cit., ,p. 3. 
10) Ibidem. 
11 ) De la tenmenuJl slav „neiprestanio" = numaidedî1. 
12) V. A. Ureclhia, op. cil. X, p. 946 (30 iunie 1813). 
n) Pitacu~ dornnE'ISIC disrune că „cei oe vor 1llV€la cară (!fie mălOar de orice 

bresle şi veri ai căror posluşnici şi scutelnid) să se îndatoreze a aduce parii. nuelile 
şi mă·rădnii ce vor fi trebuincioşi, iar cei ce nu vor a·vea cară, să se îndatoreze a 
lucra l•a îngră1diş,». V. A. Ur.echea, op. cil. X, p. 948 {1 iuJ,ie 1813). 

14) Ibidem p. 763, 949-50. 
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combaterea epidemiei. La 1 iulie se orânduiesc în mahalale epistaţi care 
urmau 'Să facă zilnic vizite domiciliare împreună cu preoţii ·şi vătăşeii 1), rn
!P°Ortind starea sanitară boierilor epistaţi, banul Raidu Golescu şi fostul mare 
postelmic Costache Suţu 2 ). Se iau şi prianele măisuri ide desinfecţie, sipăilîndu-se 
casele contaminate de către tulumbagii angajaţi anume Ide nazirul spita:1elor3 ) 

Pentru a ev1ta oontaigiunea, Caraigea a d~sipuis izgonirea tăimuitonilor. 
din oraiş şi a11derea lucrurilor for 4). Străinii şi rvenetîcii nu au mai fost 
primiţi în ga;zidă 1prin hainuni saiu !Pnin caise ,,decît cu teşcherelle de da epis
taţii lazareturilor" 5) iair din ianuarie 1814 kapanlîii şi cei care veneau în 
capitală cu „memorieturi către stăpînire" au fost obligaţi ·să conăcească 
numai :la hanul beilicului 6 ). !Negustorii ambUJlanţi şi zarafii au fost opriţi de 
a-şi exercita comerţul 7), iar zarzavagii au fost sHiţi să rămână cu marfa lor 
fa marginea oraşului8 ). Cîirciumhle şi cafenelele au fost înohise9 ), iar TîrguJ 
Cucullui care se ţinea lunea şi adui::iarea ta:baiaifo•r din fiece lună au fost 
suspendate10 ).Aceste măsuri, nu totdeauna respectaite 11 ), 3.1\.l. fost extinse 
ulterior de „nizamul" 12 ) alcătuit de adunarea obştească convocată de Caragea. 
Se prevedea, prntre a11teJle, insiti,tukea de caraintiine de 12 şi 14 zile rpentru 
oamenii 'Şi mărfurile adUISe dim ţară şi din Turicia, s1talbi1Iinldu„se anumiite căi 
de aoces în Bucureşti : Poduil UrguJlui de afară, drumull Herăistră'l.lll1uii, Pod'llll 
Mogoşoaiei, drumuil UrgovJştei, Podull de ·Pămînt, drumull An1timullui, Podui\ 
Caliciilor, idrurrnuil. Cişmegirulrui, F,iJlaret şi Podull lui Şerban Vodă. TotodaJtă se 
;reglementau mari. striict \CÎlnzăriJe de allimenre şi mă·rfuri peI11tru a evtlta ori 
ce contact între vînzător şi 'Cumpărător 13 ). 

S-au luat rnăisur.i şi rpenMu î1nigrijfrea boLn:a~ir\ur, spi1taMzarea ciumaţilor 
şi izolarea presupuşilor contaminaţi. Medicii au fost obligaţi să stea „napristan 
~a casa epistăsiei" şi să facă pe rînd vizite la domidliul bolnavilor împreună 
cu un delegat a.J Casei Lazaretuini.lor 14 ). Cei molipsiţi de „năpraznica bo.ală" 
improlllilă cu ·vecinii cu care venii.seră ÎIIl conitaJOt erau internaţi în spitallul 
şi în lazaretul de la Dudeşli 15 ), reparnt16 ) de curullid şi inzestrat din fondul 

1) Ibidem, p. 946-47 (pitac de la 1 iulie 1813). 
2) Ibidem, p. 947. 
3 ) Ibidem, p. 977-78 (10 decembrie 1813). 
") Ibidem, p. 953 (13 iu11ie 1813). 
5) Ibidem, p. 951 (21 iulie 1818). 
6 ) Ibidem, 'P• 970 (16 decembrie 1813). 
7 ) Ibidem, p 953 (13 iuHe 1813); p. 964 (11 august 1813). 
8) Ibidem, p. 941 (12 august 1813). . 
D) Ibidem, rp. 953 ('1'3 ăJuJi,e 1813); p. 964 {11 ·august 11813); rp. 767 (18 august 1813). 

10) Ibidem, p. 953 (13 iulie 1813); p. 955 (7 ianuarie 1814). 
11) Ibidem, rp. 954 (11 august 1813). 
12) Terme~ a·rab intrat în limba ttrncă 'cu sensul de oridin, regulament. 
13 ) V. A. Urechiă, op. cit. X, ,p. 970--971 (16 deoernbrie 1813). Alimentele erau 

dus-e cu car.ele rprin maha'lale, iar 'V'înz,area !in prăvăllii şi spiţării .se fă·cea pe !fereastră 
,,cu che,peng desohis" (Ibidem, p. 971 ). 

ir.) Ibidem, p. 772 (iu'lie 1813). 
15 ) Ibidem, p. 952-53 (13 iulie 1813). Spita:lwl de ciumaţi de la Dudeşti înfiintal 

in 1796 de Ail. Moruzi (Alfh. St. Buc., Mitrop. pachet CDIX ''Î ODVII/7), cuprindea un 
local cu 15 camere pentru ,;prostime" şi un ailtul cu Tezerve. Tot a'colo era şi un La
zaret cu 40 de odăi şi 12 căsuţe pentru izolarea contaminaţilor. N. Stoicescu, Re
pertoriu/ bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Edit. Acad. R.P.R., 
Bucureşti 1961, p. 138-39 şi G. Barbu, Spitalul de ciumaţi Dudeşli în Din istoria 
medicinei romîneşli şi universa:e, Bucureşti, 1962, p. 219-220. 

ml Arh. St. Buic., Mitrop. CDXI/7, 8 (20 februarie si 26 martie 1813). 
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mănăstirilor 1). Dar măsurile nu au dait roade, căci sumele desemnate pentru 
întreţinerea .spitalului se risipeau 2 ), iar personalul medical şi cel sani,tar era 
lipsi't de calificare 3). 

lnteţindu-se epidemia, domnul a dispus să fie slobozi oamenii a.şi 
scoate fami1iile şi calaba1îcurile afară din oraş 4 ), iar pentru populaţia rămasă 
pe loc a edictat o serie de precepte empirice de igienă 5), dispunind să fie 
însoţite de cărţi de blestem şi afurisenie ale mitropolitului, preoţHor orto
docşi şi arnneni şi hahami~or evrei rpenitru a ÎlngrozJ. pe oei care tăinllliau 
bolnavii sau hainele molipsite 6). Dar în ciuda acestor dispoziţii, 'Virulenţa 
epidemiei a crescut in cursul verei şi toamnei, făcînd numeroase victime 7), 

lngroziţi de contagiune, medicii îşi părăseau bolnavii 8), iar cînd erau siliţi 

să rămînă la po.51turi:le loc, se fereau. să-i examineze, Ullll!bllllind la nais cu 
oîrpe muiate în oţet 9). 

:Qe ,teama spitalului 10 ) şi a cioclilor, care grăbeau moartea bolnavilor 
pentru a-şi însuşi bunurile lor 11 ), cei contaminaţi erau 'tăinui·ţi de rude. ln 
octombrie - arată Ion Dobre - „să ffntări o groaznecă . morte care nici 
:nu s-au mai rpoanenilt să mai fi fo~t weod:aită măicar şi allocurea. Şi să siparise 
oraşul şi se duseră caire .încotro le-a văzut ochii. Şă rămînea tîrgul putiu" 12 ). 

Zadarnic se îmchi,seseră barierele ; zadarnice erau poI'l!JillOiile domnUilui şi 
bJestemeile m:i1tropoliitUilui. Locuitorii ieşeau „mtr-aisicu'Ills pe la mairgliinea 
Bucure~tiUiluJ. prin orînguirJ, prin porumburi şi pes·te CÎllilllPuri fălcîm:lu-şi 
cOilibi acolo" 13 ). Chiar bolnavil fugeau in băjenie, murind ,pe drumuri unde 
s·tăteau „năipustJi.ţi morţi aÎ'te 4--5 zţlle şi pe oei mai mulţi îi mÎln!ca clinii şi 
alte jigănii" 14 ). Uobre arată că asemenea cazuri se întîmplau şi Ja Bucureşti 

1) V. A. Ureahiă, ap. cit. X, p. 947. Hrisorvul lui A~. Moruzi care dăruia spi
talu'.ui de la Dudeşti veniturile mănăstirilor Tismana, Cozia şi Cîmpulung (Arh. St. 
Buc., Mitrop., CDVII/>17) fusese anuUat la 21 iu'lie 1898 {V. A Urechi.a, op. cit. IV, p. 
3391 cu condiţia ca în caz de e;pidernie toate mănăstirile să contribuie la întreţinerea 
spitalului (Ibidem p. 950, 990-991 ). 

21 lntre 14-31 iuilie s-1au cheltuit 10614 taleri (Ibidem, rp. 9761 fo august 15041 
taleri (Ibidem, p. 10471, în seipternbrie 16640 ta.Ieri, iar în noiembrie 11476 taleri 
(ibidem p. 10491. Totuşi medicii austriaci Czikart şi Frank constată în martie 1814 
lLpsă de hrană, de medicamente şi de îngrijire (Hurmuzaki, Documente, XX, p. 145--46, 
doc. CLX din 26 mairtâ.e 18141. 

3) ln 1809 doctorii C. Fiiliitt.i şi Schina const·atau că 11 medici nu aveau studii 
de specialitate. a Al. Andrei, Medicii romîni şi străini din Moldova şi Muntenia 
intre 1800-1850, Cluj 1927, p. 278-279. 1 

"I V. A. Ureohiă, op. cit. X, ip. 964 (3 aiugust HH31. 
51 Se preconiza în!lăture,rea {X)ntadului direct, i:ro1aTea copiillor, iruterdktia de 

a intra în case .oont•arrninate, afumaTea şi aerisirea ai'.limente!lor şi obiectelor cumpăirate, 
desinfectarea banilor cu otet şi izolarea bolnavilor (Ibidem p. 767, 18 august 1813). 

61 Ar:h. St. Buc., Mitrop. ODXi/7, 9 (20 febrnarie şi 26 maritiel. 
1) Consu'luil francez Ledoullx afirmă că :ciuma fă1cuse ipînă la 115/27 august 

92 victime în 8 zile. Pompei Samarian, op. cit., p. 287, 27 august 1813. 
RJ R. Grohmann, op. cit., p. 18'9. V. A Urechiă, op. cit. X, ip. 7·72 (24 se;ptem

brie 1813). 
91 R. Grohmann, op. cit., p. 189. 
101 Vezi -crifrca condiţiilor spitalliceşti făcută de dr. C. Oaracaş 1a Dr. Pompei 

Samarian, Topografia Ţării Romîneşti în O veche monografie sanitară a Munteniei 
de C. Caracaş, Bucureşti 1937. 

111 Hunmuzaki, Documente„., XX, ip. 139, doc. ·CL '(15 ianuarie 18141; V. A Uirechiă, 
op. cit., p. 77'1 (27 octombrie ,1813). Cf. şi Ioan Ghi·ca, op. cit., p. 29-30. 

12) y,ezi 1anexa p. 264. 
ni V. A. Urechi-a, o.p. cit. X, ip. 765 (6 octombrie 1813). 
HI Ibidem, p. 963 {9 octombrie 1'813). Cf. şi Ignatie Iakuvenko 1-a Gh. Bezvi.coni, 

op. cit. p. 213 
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cu cei ingro,paţi iÎn ascuns pnin girărlini „carii, de frică nu-i mgrQPa adînc" 1). 

Ştirea este confiinmaită de o anafura din 3 decembtr.ie 1813 care precizează că 
preoţii ,ipovăţuitori 1srpre rele şi pri'OinuiJtO'r,i molefiselle!lor" se uneau „cu 
ep1~staţii şi ou vătăşeii maihaila:lellOr dî1;id Vl()ie să se ~ngroaipe prirri t'aiină 
oameni ciumaţi" 2). 

Din relatarea lui Dobre, confirmată de raipoartele agentUJlui a1usitri01c 
F1le~sichhakil, rezui1'tă că in p["1melle luini epiidemia făcea vktEe prin,tre oa
menii de rînd, pe cînid boierii - spune Dobre - se izolau în casele lor 
spaţioase, înconjurate de grădini, la a:dăipostuil mij'loaicelor rudimentare de 
desinfecţie ale vremii: oţelUJ! şi fumigaţia 3). Totuşi, pe la începutul ii.unii 
septembrie, 'S-au înregi'strat cazuri de oiumă amt fa consultau! rus dt şi ~n 
ca:sele unor ma:ri dregători oa bainull Radu Goilescu şi mare!le ,postelnic 
RădUJcanu Olinceiamu, însăncinat cu 1SU1Pra:vegherea măsuri1lor antii epidemice. 
MoLEa a făcut viotime şi printre dlerici, astfel că au rămas bi1sericille fără 
preoţi - înseamnă ,Dobre 4). Iar la curte, a murit preceptorul de limbă· fran
ceză al beiza:delei şi sora .secretarului domnesc Schina 5 ). 

Bpidemia care se întinsese foarte mult în timpul toamnei, umedă şi 
deci prie!J.,;iică deZJVoiJ1tăirii badlluQui ciumei, a aitins punotull cu:lm~naint la 
î:nceputul iemli, iaind se ffmegiistrează 80-100 cazuri pe zi6). Dobre zugră
veşte în cuv~nte puţine dar exipres~ve gravăzia care domnea în oraişull pUJst:iit 
de oi urnă : . „lncotrou a:scull1tai, aicea:sita să auzia : ,,ipăziţi, 'la o paPte, că vin 
ciodLii cu morţii", aîite opt, d:te zeice, U!Iluil. peste alltllil morţi, şi '.cei zmere
duiţi 7 ), după cară, la ordie, cu copilaşii pTîngffnd. Şi-i cără du prin toate 
mahalalile, 'jlÎnă aînd n-avea ce 11e mai face şi stă pre uliţe morţi pînă aînd 
venea cioclii cu cară dă-tl rădică 8 ). Aceş'tia iÎi ·tnînteau ffn care „alaie peste 
grămadă" astful că rareori ajUIIligeau cu viaţă la oîmpul oiumaţilloir din 
DUJdeşti sau Ciop[ea unde erau aruincaţi „fără aiştennut şi fără aooperă.rn1î1nt, 
pe pămîn:t ud şi îngheţat" 9 ). 1lnmormîI11tăriJe - iscrie un pnie ten ail funcţio
narului rus Ignatie Iakovenko - „se făceau fără s'lujbe reQigioase, fără aglo
merări de popullaţie. Cioclii luau ou m~ind~e goaJle oa:davretle celor mooţi, 
ae ~llllCărcau Î1I1 căruţe şi aipoi îi aruncau i,;i grQP'i anume făcute în afum 
oraşului" 10 ). „Ia:ră la sipitail. - scrie Dobre - făcea grămăzi cîte 100 de 
trn1Puri ,goalle, fllăcăJ. ,tineri, fete mar.i, oopiJ, băJt,ooi, bogaţi, sănaici şi să 
umfJa ca borduşii de soare. Apoi făcea şanţuri ·şi-i arunca acolo, unul peste 
allil:ul, ţiganu, boeru, ovreiu, armeanu, nu să căuta, la rînd." 

Creşterea epidemici - eXipliicaJbhlă în liipsa U!Ilui traitaiment preventiv 
şi ourativ sigur 11 ) - determină :pe He1schhakl ·să înfiinţeze, cu chel0tuiala 

1) Vezi anexa p. 36'4. 
2 ) V. A. Uroohia, op. cit. X, ip. 973 (3 decembrie 1813). 
3) Ion Ghica, op. cit. .p. 30. 
4) Viezi anexa J.c. 
5) Hurmuzak[., Documente„. XX, p. 109, doc. CXX (25 septembrie 1813); p. 127, 

doc. CXL (5 decembrie 1813). 
GJ R. Grohmann, op. cil. p. 5. 
7) De la verhuJl slav ,,sumeriti •. Înseamnă !lffieriţi, sU1puşi, umil!i.. 
8) Vezi anexa J.c. 
9 ) Ion Ghi1ca, op. cil. p. 30. 
to) Gh. Bezviiconi, op. cil., p. 30. 
11) Ve:zi capitolu1l lui Grohmann asupra terarpiei ciumei (op. cit. p. 116 ş.u.) şi 

„cur.ei pre:zervat•ive· (ibidem p. 182-89). Grohlmanin prescrie ca tratament camfor, 
praf de cantaridă, tinctură de scorţişoară, decoct de China şi mai ales calomel 
(ibidem p. 135). 
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sa proprie, un lazaret pentru sudiţii austriad 1 ). Cu sprijinul generalului 
Kutuzov 2) începe tot m 1'813 construirea spitalUilrui de Ja !Filantropia, ame
najat pentru 200 de bolnavi. 

Adunarea obştească convocată de Caragea fa 25 noiembrie 1812 3 ) a 
luat mă.suri severe pentru detootarea şi sipi•tal.izarea ciUIIIlaţillor ce trebuiau 
declairaţi eipi1S1taţill'O'r mahailailclor spre a fi intema>ţi de Îllidată. Iair perut·ru a 
stăvâili întinderea conta:giiunei, noul nizarn aplicat :din 9 ianuarie 1814 4 ) a 
d:i1spus ~ntemarea tăiinuitorillior îm sipi1tall şi izolarea în caise a oelor ce veni
seră [n contact cu bolnavii, onî11Jduindu-se pentru cei cu stare !Pazangh~deni5 ) 
care să le CU1I11pere aHmente, şi trimitindu-se celor săraci rnîncare de la casa 
lazaretului. 

S-au luat mă:suiri. şi pe.l!tru o 1TI1aii bună îngrijire medkailă. Spitalul 
de lra Duideşti esite mM bime aiprov.iz:ionait, fiillld pus sUJb supravegherea 
directă a unor mari dregători integri ca Bavbu Văcărescu 6 ). Mănăstirea 
Raidu Vodă e transformată m lazaret pentru suspeţi 7 ). Iar în mahailale, 
epistaţii care oontrolau iIH1mărul 11ocui1torilor di•n caise sipre a .pUIIle capăt 
îngropărilor tainice sirlt supraivegiheaţi de oamenii dregătoriilor pentru a 
împiedeca mituirea lor de către rudele ciumaţilor 

Din daiteile statiisitiice trai;)Jsorilse cu regUilariit·aite de FJei1sohhakil duipă 
mpoairtele ofiJCialle, rezUJJ.tă că întire 31 august şi 30 septembrie 1813 s-au 
înregisitrnt 580 bdlnarvii de ciUIIIlă intennaţi tla sip~taJlruil de la DUJdeşti şi în oel 
german de Ia 1FJoreşti şi 705 decese 8). ln luna ootombrie, cînd „să întări o 
groaznecă morte" cum spune Dobre, numărUil acestor bolnavi se urcă -
după rapoarite - la 733 iar acela al moPţilor aa 757 9 ). A'Pair însă şi 22 con
ailescenţi 10 ). Iar numărul celor vindecaţi in cuPsu'l acestor două ultdme luni 
se ridică 'la 226 11 ). ln [una decembrie, numărul cazuriilor die ciumă scade Ia 
266 şi acela al deceselor aa 315 12 ). ln primele 7 zile ale lunii iainuairie se 
mregiiL<>trează numai 42 de bolnavi' şi 54 de morţi 13 ). Epiidemia fiind ân descreş
tere, Flei1sohhakl nu mai socoteşte util să transcrie datele rapoartelor ofi
ciale, menţiOIIliÎnid împuţinarea cazuriilor 14 ) chiar pe paişapo:artele ,sudiţiilor 
austriaci. Iar la 20 martie 1814 raportează că ciuma şi-a ,pierdut mult din 
virutlenţă 15 ), fiind ,destule ca.zuri ide vindecări 16 ). La 27 ap:riiiie anunţă că de 
4 zi[e nu 1se mai semnalase nici un caz de ciumă 17 ). 

1) V. A. Urech:ia, op. cit., X. !P· 965-----66 (4 s~embrie 11813). 
2) Dr. Pompei Samarian, Topografia Ţării Romineşti, p. 151. Ve'Zi şi Contribuţii 

la istoria medicinei în R.P.R. sub redacţia prof. dr. V. Bologa, Bucureşti, 11956, p. 50. 
3 ) V. A Urechia, op. cil. X ,p. 77o5. 
4) Ibidem p. 969-72 (16 decembrie 1913). Ve'Zi şi tr.:rducerea nizamului de 

către "fJeisch:haka în HuJ"muzaki, Documente ... XX, p. 135--'37 (5 ianuarie 1814). 
0

) Terrnenu1l de pazargihi'den (•în limba tul"Că „bazarghiden" de la „bazar., pazar• 
= piaţă şi „giJden", partidpiul imperfect a1l verbuaui „gitmek" = a merge), înseamnă 
comisar pentru tirguielile de pîine, de carne şi zarzavaturi. Cf Ion Ghica, op. cit„ 
p. 30. 

~) Hurrnuzakti, Documente ... , XX, p. 139, doc. CL (1 15 .ianuaorie 1814). 
') V. A. Urechia, op. cit. p. 778 (pitac domnesc din 7 ianuarie 1814). 
8 ) Hul'lffiuzaki, Documente .. „ XX, p. 109-12, doc. CXX, CXXI. 
9J Ibidem, 1p. 112~13., 1'17~19, doc. CXXII, CXXIII, CXXXVI. 
1 

) Ibidem p. 120---Ql, 123-24, 127, doc. CXXXII, CXXXIII, CXXXVI, CXL. 
11) Ibidem p. 124, doc. CXXXVI (17 noiembrie 1813). 
12) Ibidem, p. 127--31, 124, 137---00. 
13) Ibidem p. ·138, doc. CXUX. 
14 ) Ibidem ,p. 143, doc. CL VI (1'6 februarie 1814). 
15 ) Of şi Grohmann, op. cit. ,p. 6. 
16 ) Hurmuzaki, Documente ... , XX, ip. 146, idoc. CLX (20 martie 1814). 
17 ) Ibidem .p. 1150, doc. CLXVIH (2 aprilie 1814). 
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Comparmd cifrelle rapoartelor ofâciaile care im:dâcă .pentru · o perioadă 
de 4 luni şi 8 ziae un totali de 2031 de bollll.avă, 2350 de decese, 292 de vin
decări şi 92 de convallesoenţi, - cu ajpreic:ierea făicută dU1Pă zvonUil pulblic 
de Ioan Dobre, ne izbeşte număirull mare Îlndtlcait de acesita : ,,mai muilit de· 
20 de mii numai răiportuiţi" afară de cei îngropaţi prin grădini". Iar doctoru'l 
Grohrnalillil indică UIIl număr şi mad rid1cat : 25-30.000 de decese datorite 
ciumei ffn decurs de un an la o populaţie Ide 80.000 locui1tori 1). Deosebirea 
dintre daitele :tram:smiJse de Dobre şi Grohimann şi ciJkelle înregi1strate de 
Fleischhakil se exipiliică ipriin fuptull că numai UIIl număr redus de deiceise era 
troout în rapoa~e afroiale, căci mairelle .postellnic RătdU1Caou Olinceanu 
Îlnregiiistra m.1mai moirţii din două sau .trei cartiere, astfel că din 300 de 
decese pe 7.ii raiportul cuprindea numai 50 2), adică o şesiime. Ţinind seama 
de proporţia dintre numărul a:-eal işi cel „răpontuit ", obţinem un total Ide 
12.186 bolnavi şi 14.100 ide decese pentru perioada septembrie 1813-ianuarie 
1814; ii.ar dacii adăogăm şi faptu[ că F1le~sohhak!l nu ne-a trMlismis daite 
pentru celelalte luni de moaimă şi că mai exista şi tendinţa de a confunda 
toate celelalte boli cu ciuma 3), atunci 1se explică cifra indicată de Ioan Dobre 
care afirmă că „se prăpădiră două pănţi de lume şi mai mu~t". 

lillfiluenţat de misiticismuil vrnmii, Dobre ipniveşte aiceaistă eipdidemie ca 
o mrunifositare a voinţei diviine sipre a pedepsii sau a îndemna ila ipocăiiinţă rpe 
păJcăJtoşi. Eil zugrăveşte UIIl taibllou viu şi IIlU liipsirt de umor ail societăţii din 
acea eipocă de tranziţie între vechea infiluooţă orientallă şi cea oocidenitailă, 
reprezeataită de afaţerii armate1or .imiperiaile, de p:rocetpturii şi \Seoretaniii 
străini. 

Ioan -Dobre e ·scandalizat de noua modă venită de fa Paris şi de la 
Viena 4) şi de uşurătatea 'moravurilor5), împotriva cărora mSJUşi Caragea a 
fost silit să ia mă!suri 6 ). Dascăll.lil bucwreştean protestează împotriva pătrun
derii culitll.l!rii ooci1deintaile şi îrn speciail a spiri.tu/lui vollitaitri'an care avea ca 
efect indiiferenti1simuJl religios. BI condamnă şi maâ v:îrtos „mî1ncătoriik" 
săvî.rşite de dregători, care căwtau să-şi procure aistfelJ ba.inii necesari atÎ!t 
achitării datoniiJlor contractate pentru cumpărarea slujbelor 7 ) dt şi pentru 
ducerea unui trai de lux şi desfrîu în cap.iitaiă 8 ). Aprecienile iSaJle prejorative 
se iintllilnesc cu acelea aile generailullwi Langeron care oomsildera că „boierii 
din Ţara Rormnească erau rooUIIIliţi chiar pr.~ntre Fanarioţi... pentriu i:rno
['ealitatea şi lăcomia for 9 ). 

Dobre critică şi pe membrii cJeru~ui care, fo loc să ducă o vii.aţă sme
rită, ailevgau duipă bani, VIÎnzÎ!ndu-şi .idarUil" iSau praotii.clnd fără ruşir:::1e 
camăta. fo1steţea acestei or.iitioi este confirmată de lgnatie Iakovenko care 

1) R. Grohmann, op. cit. p. 1. Regăsim aceiaş cifră şi la Ignati,e Iakovenko 
(Gh. Bezviconi, op. cit. p. 211 ). 

2) Hurrnuzaki, Documente .. „ XX, p. 138, doc. CXLIX (8 ianuarie '1814). Grohmann 
(op. cit., p. 7) scrie că „nu i-a fost cu 'Putinţă să convingă autori,tăţile să ia măsuri ca să 
se poată constata ·Zi ·cu zi creşterea şi mai apoi scăderea epidemiei". 

4) A. Lagarde, Voyage de Moscou a Vienne par Kiev, Odessa, Constantinople, Bu
charest et Hermanstatt, Paris, 1834, p. 122, 324. 

3) Frupt constat de doctorii ~ikart şi Frank (ibidem, p. 14S--.146, doc. CT.X 
din 26 martie 1814); ve:zi şi p. 150, doc. CT.XVII, (23 aprilie 1814). 

5] W. Wilkinson, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, 
Londori, 1820, ip. 131, 144. 

6) V. A .Ureohia, op. cit. X, p. 1H3 (25 septembrie 1815). 
7) Hurmuzaki, Documente ... , Sup1., I, 3, p. 75. 
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arăta că la baza ,)lăico:miei nestăipini•te" a dlerulllli sitărtea nenorooitull siistam 
al ownipădri~ înadtedor demnităţi rtiligioaise. Pentru a .putea plăti sUJmele 
Îllisemnalte cerute de domnii, de boieri ci<t şi de aUJtori•tăţhle dilil Tur.oia, arhi
mandriţii, egurrnanii şi chiar rrriltropoliţii ajl.IL.""lgeau să ipotecheze sau să 
v~Illdă moşiile mănătirilor Ca.re nu mai puteau asitfel îndeplini chemarea de 
a alina suferinţele celor ·lipsiţi 1). 

Rezu11tă deci că acest nou izvor namtiv românesc are menirtuJ de a 
corobora şt:iiriile cunoscute pînă aistăzi ou piiivke fa societaitea bUJCureşiteană 
din epoca te:riilbilei epidemii dki. anii 1813-1814. Infăţiişează mărturia unui 
om din popor, dintre cei simpli, care nu se gîndea să mulţumească pe vrellln 
boier de seamă, nirc.i să dÎŞltige bună voinţa vreunui membru influent al 
clerului, ci aşternea pe h:îirtie ceea ce vedea, auzea şi simţea zi de zi, din 
simpla dorimţă de a nu lăsa ca falpteile să se .piardă. El1 sonie .poate şi dilil 
nevoia de a face şi ,pe ailţii martori aii suferinţell.or mdu:raite de mase, îi::iitr-0 
vreme cmd oriiI11duirea feudală Illll pUJtea face fuţă, în conidiţiille menţinerei 
suzeranităţi ot01II1ane, UJnei calamităţi artftt de giroza:Vle. 

Rell.iaţia UJID~1ulud cojocar şi daiscăll d:in mahadaua .Baitiştei, care descrie 
în culori vii şi .pitoreşti, cu un remarcabil spirit de observaţie, evoluţia 
celei mai cl111111JJ1ltte molimi ce a lovi1t vreodaită caipitaila Ţării Romîmeşitii, 
arU!Ilcă o l·lllffiină nouă aisutpra frăimî·.1tatelor v.remuri prin care au tirecut 
Bocureşnii rra IÎnceputull veaicuilui ail XIX.:Jea. 

ANEXA 

„CIUMA LUI CARA.GEA" descrisă de Ioan Dobre zis rDobrescu 
r m v. din mahalaua Batiştei {'Bucureşti) 2 ). 

Aicea voi să încep a povesti şi de năpraznica bala ciumii ce s-au întîmplat 
tot întru acest următor an cu .leat 1813 şi au mers şi la 1814 pînă la luna 
aprilie şi mai mult, care s-au adevărat şi au fost adevărată şi au fost o 
groaznecă morte, care n-au pomenit rnimeni nici din bătrîni să mai fi fost 
vreodată aicea în ţară. 

Auziţi, fraţii mei creştini pravosl•avnki, după aiceaisita ce s-au înrtiîmpllat 
la aicestu an cu leat 1813,. luna lui ă.urrie, au ÎIIllcepUJt a eşi vior{bă în Buicure.şti 
cum că â.arăşi au mceput a 1să 1scorrnoni clinii de :tuoci şi vor să ·vie în ţară 3). 

Atuncea unii din negustori, alţii din iboeri, au început a.,şi descărca casele 
de cailabail&ouri, prăvăil.iiile de mărfuri, pă aa ha.1urii., allţii prim b.irseiioi, iar 
alţii scotea de pril!l beserilCi şi de pliÎln hanuri şi le trÎlmitea afară din 
Bucureşti. Şi era o mare turburare între norod, pîină când cei maii alleşi 

1) La Bezvkoru, op. cit., p. 218. 
2

) Extras din manuscrisul mislceJ.aneu pă-strat în biblioteoa Aoademiei R.P.R. 
(achiziţii 87/1957) care poartă însemnarea: „Această carte, ce se numeşte Floare, 
rnre este adunată din multe istorii ale Ţării Romineşti şi pentru alte intimplări ce 
s-au întîmp~at într-•însa de ·oind ·au încaput a scr~e pînă acum, ceti.TI!d, veţi v.edea 
Şi nu numai pentru aceasta, ci şi alte multe îrwătături veti afla aicea, care poate 
aduce oareşcare ştiinţă omului. Şi cetind veri carii şi văzînd osteneala mea, să mă 
pomenească şi să mă erte. Şi pă acela Dumnezeu să-l erte. Şi v·eri la cine va rămînea 
după petrecerea mea de aicea, să nu o tie ascunsă, ci să o dea la fraţi să o citească. 
S-·au i.nceput a să scni în zilleile luminat'll!lui domn în~ru fericire răposat loo Constan:tin 
A!•exandru Ipsilant voievod gosipodaT Ţării Romîneşti de Ioan Dobrescu ot mahalaoa 
Bateş.tii. S-au scris în zi.Jele lui Nectar·Le pînă J.a Dionis·ie mitropolitu şi l•a Dosithei. 
1622 octombrie 9", fO'l. 118---4:19. 

3) Acest zvon este înregistrat şi de consulul francez Ledoulx. Cf Hurmuzaki, 
Dtxumente ... , Supl. 1/2, p. 705, doc. DCCCCXXI ·(17 februarie 1813). 
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începură a.şi scoate familiile şi să făcu o frică foarte tare, oît nu ştiam 
ce ne facem. Mai Îln sicurit, f1r~că mare era, şi pre .nÎ.imooi nu vedeam. F.ier
bea lumea Îln toate părţile ; unii zicea : turcii vin, :al.ţii : ciumă 1), a,lţii altfel. 
Şi de nu oprea lumea domnul ce era iîntru acea vreme, Gheorghie Caraigea 
voievO!d, să .51Păirgea Buicureşitiii, duipă cum s-alU şi\\ făcUJt maii în urmă. Atuncea 
dete porwncă stmşni1că twturor zaibiţilor oraşullui ,şi puseră păzi1tori pre la 
toate wli,ţele du pă la marginii, ca nu cumva să Jasă să ia:să măicar cine din 
tîrg afară 2). Atuncea să fi văzut frică! Şi pentru ce? Nu putem să ştim. 
Dacă pentru năpraznica bola, se auziia că este '1a Giurgiu!. Pină cînd nu 
trecu vreme ,muilită la mijiloc, numai ca Vlroo zece z~le, şi să auzi la Vădi1reşti 
în sait, dii::1 jos de Bt11cureştri, cum că s-ar fi ,pnirrnejdwi1t o caisă de astfeil de 
bolă, înioîrt s-au dait şi foc. Duipă aiceaista au mai trecut oî1teva zille. Socorteaim 
glumă. Alţii ziJcea: minciuni ! Pînă s-au adevărat. ln Bucureştii lumea tot 
nu credea. Wnă cind înrcepu a să îndeşi în luna lui avgusrt o~t mergea mai 
irău 3). Iar cînd fu la octomv.rie să 1întăori o groaznecă morte, care nici nu s-au 
mai porrnenirt să mai fii fost vreoda1tă mălcar şi ailocwrea. Şi să 51Pairse oraşul 
şi se duseră care [ncotro le-au văzut ochii. Şi răm[nea Nrgul pustiu. Şi ce 
era să vezi ? încotro aSiCUJltai, aiceaista să auzia : „păiziţi, la o parte, că vi111 
oioalii cu morţiJ", ci1te oipt, cite zeoe, UIIlwl peste ailtwl .morţi, şi cei .zrrnereduiţi 
după cară, la ondie, cu copifa:şii plfogînrd. Şi-i cără du prin toate rnahaJaJlele, 
pînă cind n.Ja:vea ce le mai face şi sită pre wliţe morţi pînă dnrd venea 
oioalii cu cară dă.,i răldică. Şi oîţi eram vii ne s'OOoteaim morţi şi umrl:)lam 
ameţiţi. Aipoi ~ncepură a să îngroipa lllilul pă ailrtul prin grăldi1ni, pînă să 
wmpilură. Unde intra, din zece sdi1pa UJiluil sau doi. La ailrtre locuri ni'Di unwl. 
Şi pre oîţi îi rvedeai umbl[nd pre picioare, carii sculaţi după boală, alţii 

veni'ţi din ordie. !Muriră preoţi du pre la rbi'serici 4). A1lţii fugiră. Rămaseră 
Srfiintele biserirci fără de slujbe 5 ) 1şi ţi-era o jale a le tprirvi. Să,putiiră maha
la1lille. Şi ţÎlilu tot monte groznilcă de la a'Vlgust ;p[nă la ghenarie. Aipoi de la 
ghemanie au mari rărit, că şi caiseile mari, n•au scăipat, fără nwmaii ,pre la cei 
boieri rnairi 6), carii ista închi,şi prin curţi, cu mare pază. fară aicea în 
Bucureşti, cum să zicem, avea cme să.-i îngroape, şi de-au mîncait cîinii oîte 
UIIlull pîn grăldii:11i, pe carrii de frrică nu"i îngropa adiînic. Iar prin saite, pă 
aifară, aitî1t pă ţărani, oîit şi pă orăşani, câţi fugi1seră in băjeinie, pre aceia 
mai pre mulţi i-au m[ncat cîinii, că nu avea cine să-i îngroape; şi spunea 
că pîrnă lia ghenarie nUJmai răiportu~ţi m cait,aisrt·ih morţi mai mUJ11t de 20 rde 
mii, afară de cei d~n grădini, carii să ~nigrorpa noaptea, c'Îrt şi cei de prik1 
sate, carii ,putem zice, nu ştiu, că mai mulţi i-au îngrapat, singuri, decît 

1) In februarie 1813 s·e vorbea pe fată la curtea domnească de aiuma ce bîntuia 
la Constantirnopol, unde făcuse două mii de victime. Cf. Auguste Laga·rde, Voeage de 
Moscou a V ienne par Kiev, Odessa, Constantinople, Bucharesl el Hermanstatt, PaJis 
1824, p. 336 ;1 Of. şi Hurmuzaki, Documente ... , XX, p. 52, doc. XLI (3 octombrie 18'12). 

2
) E vorba de ordinul di.n 30 iunie 18'13 (la V. A. Ureohia, op. cil., X, p. 946). 

3 ) R. Grohmann (op. cit. p. 5) arată că numărul cazurilor a crescut la 16-20 
pe zi în cursul lunilor iu:ie şi august. Cf şi Pompei Samarian, op. cil. p. 287, 27 
august 1818. · 

4 ) Printre aHii şi vlăldica St'Clvropolleos. V. A. Urochia, op. cil. X, p. 975 (12 
oct'Ollllbrie 1813). 

5) Nirzamul din 16 decembr0ie 1813 hotănîse ca slujbele să se f,acă reigulat, dar 
nwmai pentru enori·aşii mahaila•lelor respective. V. A. Urech!·a, op. cil. X, p. 972 

6) „La fi.ecar·e poartă ern cît.e o şandrama, un fel de gheretă, în oare se adă
postea cite un servitor pus acolo pazrarghidan. Nimic nu intra în cur,te decît după 
ce se purifica la fum şi trecea prin hi ridă ul cu apă sau prin strachina cu oţel" Ion 
Ghica, op. cil. p. 30. 
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răportuiţi. Iară la spital, făcea grămăzi dte 100 de trupuri goale, flăcăi 
tineri, fete mari, copii, bătrlk1i, bogaţi, săraci şi să umf,la ca borduşii de 
soare. Apoi făcea şanţur.i şi-i aIUIIlcă acolo, unuil peS1te ailitul, ţigainu, boeru, 
ovreiu, ameainu, nu să căuta, la rî1rnd. \\Şi să prăpăldÎlră două părţi de dume 
şi mai muil·ţi. Acesit feil de gro:zmecă morte rs-au făcut la aices1t leait. 

Sa vedeţi fraţilor, cîtă răutate s-au inmulţit la neamul nostru pentru 
fă.răd~legille nostre, că mai înmi .după cum în aipoi aim arătat să cutremură , 
pămîntuJ de căzură sfintele biserici şi haJ11uri1le şi casele, al doilea, arse 
focul tiîrguil mai de tot. Noi tot n-am băgaJt de seamă încă. Ne"'allll pus 
îlmportrivă cu dumnezeu, că î1rnt[i era fowe'J.,i1te car.mle cu lemn, pă unmă le-aan 
învelit cu her. Apoi după ce veniră muscalii, cu atîta neacaz ce am pătimit ... 
apoi foametea groazmecă. Şi tot n-am băgat ·seamă. A.pururea cu frica [n 
sîn, puţin de nu ne-au robit păgtîniii. Aipoi, ce să vezi ? Muer·ille ou caipetcle 
goalle şi tunse, dez;go[1i1te ;pîină l'a briu. Oamenii îşi h~pădaseră portuil şi~i 
luoa:s•e porittt 1Strein ca păgtînii, unii nemţeşte, alţii franţozeşte, allţii îin aJl1te 
chipuri, cu părul tuns cu zulufi ca muerile . .Aipoi ne amestecam cu ei şi cei 
mai procopsiţi le inrvăţa cărţile lor, unii sfranţozeşte, alţii nemţeşte, alţii talie
neşte. Şi intră lÎ•:avăţătura lui Volter; acela urîtul 1ui dumnezeu, pe carele 
H avea păgînii, era ipre un dumnezeu. Şi 51fintele pos1turi nu le mai băgau 
în seamă. Totdeauna cărnuri la mese. :La biserică mergeau ca la o priveaJă, 
care şi mai care cu haine mai bune, muierile cu feluri de podoabe drăiceşitii ... 
Mari. în Slcur:t, IIl'Îilldriia aşăz;ase S1caunu ân Bucureşti. Nu credeau k1 dumne
zeu, numaii în ·ZJiduri, în haine, Îlil înşe\lăitorii, în rnllincări bune, în beţii şi 

mai v.îrtos cul'Vifa de :faţă. Aceste le al\'eau obicinuite, toţi de opşte. Iar 
mai marii noştri cu m[ncăltorii!le, îndt nu mai era de suferit şi nu ~iumai 
parte mireneaS1că ci şi cea bisericească. La care acestea sint date numai 
păigînillor, că ei s:init fără nădejlde, iar nu noă, creştinillor. .. şi de vor mai 
înceta dregătorii de jafuri şi partea rbisericească să să smerească şi să 
îndrepteze pe oei gre.şiţi şi să nu•şi iasă din cimull său, să inu se bucure la 
dobînzi, să•şi vînză' darul cu preţ, sau să dea voe cuivaşilea pentru bani, 
aipoi a1tuncia martor rSIÎrnt înaintea !lui dwnnezeu că nu ne va mai veni rele 
ca acesiteia asUIPră-ne .... 
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