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În secolul al XVIII-lea, adică în perioada turco-fanariotă, în care 
se cuprinde şi domnia lui Nicolae Mavrogheni, oraşul a cunoscut o dez
voltare continuă, atît demografic-teritorială, cît şi edilitar-urbanistică. 
Explicaţia stă în faptul că în această perioadă se produce descompu
nerea feudalismului, se dezvoltă noile forţe de producţie capitaliste, 
apar manufacturile, - cu toată frîna exercitată de vechile relaţii de 
producţie feudale. Secolul al XVIII-lea este astfel secolul în care începe 
să se impună din ce în ce viaţa citadină, satele şi tîrgurile se transformă 
în oraşe. In asemenea condiţii, era firesc ca oraşul Bucureşti, fiind cel 
mai important centru urban din Ţara Românească şi centrul vieţii sta
tului feudal. să se dezvolte continuu. 

In al 8-lea deceniu al sec. al XVIII-lea, oraşul număra 67 maha
lale, avea 28 mănăstiri, 31 biserici în piatră, 20 de lemn, 10 capele, o 
reşedinţă domnească, o şcoală publică, 35 case boiereşti, şi 7 depozite 
construite în piatră 1. Iar Mihai Cantacuzino înseamnă, în Genealogia 
lui, pe la 1780, 95 mănăstiri şi biserici 2• 

Creşterea teritorială şi demografică a oraşului este confirmată şi 
de apariţia unor noi mahalale. 

Extinderea lui se face în toate direcţiile concomitent cu sporirea 
numărului locuinţelor în centru şi îndeosebi în Tîrgu din lăuntru care, de 
la mijlocul secolului al XVIIl-lea, îngloba cele trei tîrguri permanente : 
„De sus", „De jos" şi „Tîrgul Cucului". Insă în mahalalele de la margi
nea oraşului locuinţele erau, în general, rare, fiind înconjurate cu grădini 
de zarzavat, vii sau livezi. 

Din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, oraşul a atins principalele 
artere de azi : Mihai Bravu, Ştefan cel Mare, Bas-arab, Plevnei, Elef
terie, Cotroceni, Dealul Spirei, Filaret, Dealul Piscului, Dudeşti. Din 

1 Gen. Bawr, Memoires historiques, geographiques sur la Valachie, Frankfurt
Leipzig 1778, p. 124. 

2 Geneologia Cantacuzinilor, ediţia N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 325. 
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aceste limite, oraşul nu a mai crescut mult pînă la mijlocul sec. al 
XIX-lea, dar s-a îndesit. El s-a dezvoltat mai ales pe malul stîng al 
Dîmboviţei, aici fiind centrul comercial şi administrativ-politic, dar şi 
în partea lui nord-estică (Podul Mogoşoaiei), dată fiind concentrarea 
curţilor boiereşti pe această arteră. 

Dacă pentru prima jumătate a sec. al XVIII-lea lipsesc aproape 
în întregime datele cartografice şi documentare în ceea ce priveşte extin
derea teritorială a oraşului şi creşte1·ea lui demografică, în a doua jumă
tate a aceluiaşi secol sînt ridicate mai multe planuri şi sînt întocmite 
două catagrafii 1. 

Tendinţa de a se delimita hotarele oraşului, pentru a nu se mai 
extinde necontrolat, la întîmplare, o constatăm din porunci domneşti, 
din ultimul pătrar al secolului. Este vorba anume de hrisovul lui Al. Ip
silanti (1774-1782) din 1776, prin care porunceşte să se pună cruci 
de lemn la marginile oraşului pentru a se opri extinderea lui. Această 
poruncă a fost repetată, atît de Mihail Şuţu (1783-1786), cît şi de 
Al. Moruzi (1793-1796). De asemenea, menţionăm şi hrisovul lui 
C. Hangerli (1797-1799), din 1798, februarie 4, prin care porunceşte 
celor în drept : „să întocmească gardurile în jurul Bucureştilor .. „ să 
oprească zidirea de case peste hotarele oraşului". Iar la 12 mai acelaşi 
an, vornicul obştirilor cere aprobarea domniei să verifice hotarele ca 
să „nu se mai poate întinde oraşul". 

Pînă în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774, nu a existat 
nici un document referitor la populaţia totală a oraşului 2• Abia între 
anii 1773-'l 774 s-a făcut primul recensămînt. Insă datele lui sînt încă 
necunoscute. Manase Eliades, profesor la Şcoala Sf. Sava, semnalează 
o acţiune a lui Al. Ipsilanti, întreprinsă chiar din primul an de domnie 
(1775), pentru repopularea oraşului. Dacă în timpul războiului ruso-turc 
(1768-1774) în Bucureşti erau 67 mahalale, după cum constată gene
ralul Bawr, la sfîrşitul secolului situaţia se schimbă. Un important 
document demografic din această perioadă este catagrafia întocmită în 
timpul domniei lui C. Hangerli în 1798, odată cu porunca dată pentru 
fixarea hotarelor. Ea ne arată că oraşul era împărţit în 5 plăşi şi anume : 
Tîrgui din Lăuntru. cu 16 mahalale şi 1682 case ; Gorgan, cu 14 maha
lale şi 1142 case ; Broşteni, cu 18 mahalale şi 1482 case ; Tîrgui de afară, 
cu 18 mahalale şi 608 case şi plasa Podui Mogoşoaiei cu 15 mahalale 
şi 1092 case. In total 81 mahalele cu 6.006 case 3. 

1 In iunie 1737 a fost întocmită o catagrafie a Ţării Româneşti de către 
administraţia austriacă din Oltenia, pe baza indicaţiilor boie1·ilor olteni. Cu referire 
la oraşul Bucureşti, în catagrafie sînt trecute 120 biserici, 15 mănăstiri cu ziduri 
înalte şi locuinţe bune. Oraşul, reşedinţă ·domnească, este locuit de nobilime si 
are un comerţ înfloritor. Numără aproximativ 1000 case, ceea ce ar însemna 
5000-6000 locuitori ! P.opulaţia totală a Ţării Româneşti, fără Oltenia, ar fi fost de 
fi 910 230 locuitori. (Şerban Papacostea : „Cea mai veche catagrafie cunoscută a 
Ţării Româneşti. Un document inedit", sub tipar în revista „Studii". 

2 Un recensămînt parţial al populaţiei din mahalaua Pantelimon este 
cunoscut din anul 1752 (Cf. Ion. Ionaşcu, Aspecte demografice şi sociale din Bucu
reşti la 1752, în „Revista Arhivelor", serie nouă, II (1959) nr. 2, pag. 117-145. 

3 G. Ionescu Gion, Istoria Bucureşcilor, Bucureşti 1899, p. 316-317 .. 
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Din această catagrafie reiese că centrul oraşului era dens populat, 
avînd în vedere număvul caselor din cele patru plăşi, iar periferia lui, 
cuprinsă în plasa Tîrgului de afară, avea o populaţie redusă ţinînd 
seama de faptul că în 18 mahalale erau numai 608 case. Iar dacă fiecare 
casă număra, în medie, 5-6 oameni, înseamnă că populaţia oraşului nu 
depăşea mult cifra de 30.000 locuitori. Această cifră este însă contrazisă 
de unii călători străini care apreciază că populaţia oraşului se urcă la 
50.000-60.000 locuitori. Dar, este probabil că ea nu putea depăşi cifra de 
30.000 locuitori, mai ales în perioada domniei lui Nicolae Mavrogheni, 
cînd ţara a fost greu încercată de războiul ruso-austro-turc. Cu toate 
acestea, în raport cu numărul populaţiei celorlalte mari centre urbane 
din răsăritul Europei, Atena, Belgrad, sau Sofia, Bucureştii erau un 
mare oraş 1• 

In perioada dintre cele două războaie, între anii 1774 (pacea d 1! 

la Kuciuk - Kainargi) şi 1787 (războiul austro-turc) oraşul nu s-a putut 
reface prea mult. Din punct de vedere edilitar el îşi menţine vechiul 
aspect. Podurile şi unele uliţe care erau podite, continua a fi rău între
ţinute. Primele cişmele fuseseră făcute abia în timpul domnie1 lui 
AL Ipsilanti. .d,pa Dîmboviţei nu mai era leggere e salubre, ca pe vremea 
domniei lui C. Brîncoveanu, cum o găsea secretarul lui florentin Del 
Chiaro 2. In mai toate curţile, erau puţuri. Din punct de vedere urba
nistic însă, oraşul avea un aspect civilizat, centrul lui fiind „construit 
nemţeşte", cum spune un călător străin, Panzini 3• Casele boiereşti -
înconjurate cu ziduri puternice -, hanurile, mănăstirile şi bisericile 
bucureştene dădeau vizitatorului străin, mai ales cînd oraşul era privit 
de pe dealul Văcăreşti, impresia unei mari şi frumoase reşedinţe dom
neşti. Insă realitatea .era alta la periferia oraşului, unde stăruia mizeria 
din bordeie şi cocioabe. 

* * * 
Nicolae Mavrogheni este numit domn al Ţării Româneşti în pri

măvara anului 1786. La 15 mai acel an, după o călătorie de 18 zile de 
la Constantinopole, Mavrogheni ajunge la mănăstirea Văcăreşti, reşe

dinţa de vară a domnilor fanarioţi şi locul de unde porneau pentru insta
lare noii domni. Aici se opreşte trei zile. 

De îndată ce sosi, prima lui poruncă fu adresată „jupîneselor" 
bucureştene, invitîndu-le printr-un pitac special să vină la Văcăreşti, 
să întîmpine a doua zi, la 16 mai, pe „prea iubita doamnă domniei 
mele" "· Cît despre instalarea lui Ia Curtea domnească, Mavrogheni 
porunci să se ia toate măsurile pentru ziua de duminică, Ia 10 ceasuri 

1 În aceste centre urbane populaţia nu depăşea cifra de 12.000 locuitori. 
Cf. Enciclopedia României, Vol. II, Bucureşti 1938, p. 555. 

2 Antonio Mario Del Chiaro, Istoria delie moderne ril'oluzioni delia Valachia, 
ed. N. Iorga, Bucureşti, 1914, p. 22. 

3 Leonardo Panzini a fost pn•cepto1· al beizadelelor lui Al. Ipsilanti 
(1774-1782). 

~ V. A. Ur"?chia, Istoria românilor, Voi. II, Bucureşti, 1898, p. 19. 
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ale nopţii" 1. Toţi boierii, mari şi mici, toţi zapciii, toţi cei care formau 
pomposul alai trebuiau să se rînduiască pentru „ca la ridicarea noastră 
i:ă se afle toţi gata la picior spre a porni ... " 2• Breslelor, care făceau parte 
din cortegiu, le era interzis, să strige şi li se recomanda să respecte 
tăcerea şi ordinea. 

In dimineaţa celei de-a treia zi a şederii lui la Văcăreşti, în ziua 
de duminică 17 mai 1786, din zori, toate clopotele bisericilor bucureştene 
anunţau marele eveniment. lndată boierii şi toate breslele s-au dus la 
Văcăreşti pentru a fi primiţi de Mavrogheni ca să-i sărute mîna. Apoi 
se formă alaiul de instalare. 

Instalarea lui N. Mavrogheni la Curtea Nouă 
Copie după un tablou în ulei, probabil al lui Gh. Venier „arhizugravul" „Iongei„ 

pictorilor din Bucureşti) 

De la mănăstirea Văcăreşti, alaiul se scurse pe vechiul drum a] 
lui Şerban Vodă, ce lega Bucureştii de Giurgiu. Aproape de capătul lui 
alaiul se opri la biserica Sf. Spiridon Nou, ctitoria lui Scarlat Ghica, 
care, pe atunci, nu era măreaţă şi cu aparenţă gotică aşa cum o vedem 
azi după restaurarea făcută la mijlocul secolului trecut. Aici, fiindcă 
biserica era integrată vechii curţi domneşti, domnitorul Mavrogheni, 

1 Orarul turcesc începea, ca şi la grecii antici, după apusul soarelui, adică 
de la un apus la altul, de cite două ori 12 ore. Deci, „la 10 ceasuri ale nopţii = 
6 dimineaţa, dacă considerăm că soarele apune la orele 20. 

2 V. A. Urechia, op. cit., p. 22. 
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însoţit de doi gealaţi în zale 1, de care nu se va despărţi niciodată, fu 
întimpinat de mitropolitul Grigore şi de tot clerul valah, fiind condus 
în faţa altarului. 

După săvîrşirea slujbei religioase şi a ungerii noului domn după 
vechiul ritual bizantin, Mavrogheni ceru să i se aducă un tilmaci întrucît 
el nu ştia nici turceşte, nici româneşte. Fu găsit printre dascălii de la 
Şccala Sf. Sava. Prin el Mavrogheni îşi spuse cuvîntul greu şi răspicat 
ce a avut darul să pună pe gînduri întreaga asistenţă. Noul domn reco
mandă boierilor şi tuturor celor de faţă, ca fiecare să-şi vadă de tre
burile lui, căci cel ce va fi găsit vinovat va fi răsplătit cu pedeapsă 
grea, astfel că Dumnezeu nu va mai avea necaz cu el să-l pedepsească 
pe lumea cealaltă ... 2. 

După ce ieşi din biserică, încălecă şi, însoţit de acelaşi cortegiu, 
în care figurau în afară de cei doi gealaţi şi garda sa personală, se duse 
la Curtea Veche unde era aşteptat în ospătărie de boierii de al treilea 
rang şi de negustori. Pe drumul de la biserica Sf. Spiridon Nou şi pînă 
la Curtea Veche, noul domn arunca bani, rubiele otomane, poporului 
bucureştean adunat să-l vadă, să-l aclame. 

Intrarea în sala divanului se făcu într-o tăcere totală. Mavrogheni 
ascultă în picioare citirea firmanului de numire de către Lutfi, divanul 
Efendi, care era tălmăcit, parte cu parte, de Dimulos, postelnicul noului 
domn, fiu al banului Filipescu. Apoi Mavrogheni, îmbrăcat cu caftan şi 
aşezîndu-se pe tron a fost declarat domn al Ţării Româneşti. De afară, 
se auzeau sunetele clopotelor de la biserici, întrerupte doar de bubuitul 
salvelor de tun, în timp ce boierii se prezentau, unul cite unul, în faţa 
tronului pentru a săruta din nou mina domnului şi poalele caftanului 
dar şi pentru a primi cite o pungă de bani„. 

„Iar dacă sosi la curte 
Să mai vezi bacşişuri multe 
Sta revărsat pe tipsii 
Tot stamboli şi fonduclii : 
Şi care din boieri mergea 
Mina de-i săruta 
Vedeai cum îi atîrnă 
Cu pumnul galbeni prin mină" ... 3. 

In adevăr, pentru necăjitul popor valah şi pentru bucureşteni în 
primul rind, vestea numirii lui Mavrogheni, a umplut toate inimile de 
bucurie. Domnia lui Mihai Suţu fusese grea, apăsătoare, deşi scurtă, 
din cauza asprei ei fiscalităţi. Cu toate că domniile fanariote, sprijinite 

1 Faptul de a fi întovărăsit, totdeauna, de călăi în zale, nu era o fantezie 
a lui Mavrogheni ci, dimpotrivă, era un vechi obicei otoman pe care-l practicau 
numai sultanii. El personifica ideea justiţiei. 

2 Dionisie Eclisiarhul, Cronograful Ţării Româneşti, de la 1764-1815 în 
Tezaurul de monumentP istorice pentru România, Bucureşti, 1863, tom. II, p. 167. 

3 Contrar Pitarului Hristache, din a cărui poveste mavroghenească, (Istoria 
faptelor lui Mavrogheni Vodă şi a răzmeriţei din timpul lui şi la 1790 de Pitarul 
Hristache, ed. Gh. Adamescu, Bucureşti, 1896, p. 18-19), am reprodus versurile. 
Dionisie Eclisiarhul nu vorbeşte despre împărţirea de daruri în galbeni. 
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N. Mavrogheni în costum de paradă 

de boieri, au impus grele poveri pe umerii poporului, cu toate că schim
barea domnilor nu putea să atragă în general o îmbunătăţire a situaţiei 
lui, totuşi poporul spera mereu. 

Pitarul Hristache spune că după ce Mihai Şuţu a fost ridicat din 
domnie „de către popor" şi s-a auzit că vine domn 

„Unul ce a fost în treabă 
Dragoman pe Marea Albă 
Ce-i zice şi Mavrogheni 
Iscusit şi om al trebi..." 

poporul s-a bucurat. De aceea 
„Toţi în mare veselie 
11 aşteaptă ca să vie ... 1. 

In sfîrşit, Ţara Românească avea un nou domn. In seara instalării, 
orăşenii au umblat nesupăraţi pînă tîrziu în noapte pe uliţele şi podu-

t Gh. Adamescu, op. cit„ p. 17. 
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rile pavoazate şi luminate cu lumina palidă şi tremurătoare a cîtorva 
felinare, în timp ce la Curte a fost mare petrecere. Invitaţii s-au adunat 
în sălile Curţii Vechi, care mai erau bune, aşa joase şi cu colonade, cum 
se presupune a fi fost. Bărbaţii şi femeile din protipendada vremii, îmbră
caţi după moda orientală, au adus omagiul lor noului domn. O meter
hanea şi un taraf de lăutari au antrenat societatea, nelipsind nici 
dansurile orientale. 

Este greu de ştiut dacă sentimentele boierilor faţă de domn erau 
sau nu sincere în aceste zile de început ale noii domnii. S-ar putea 
crede că erau bucuroşi de ea, fie pentru că nu-l cunoşteau pe Mavro
gheni, fie pentru că nu adusese după el o armată de greci, aşa cum 
obişnuiau domnii fanarioţi. Mavrogheni nu venea din Fanar, ci din 
Faros, unde fusese dragoman ; nu era de neam nobil, era om simplu din 
popor, deşi îi plăcea să se considere scoborîtor din vechea familie vene
ţiană Marossini ; cu el nu şi-a adus rudele sărace, fiind însoţit numai 
de doi oameni : de George Condili, fostul său cumnat, şi de Costache 
Mavrogheni, nepotul său, numit la 14 august 1786 vel-spătar. Fapt este, 
cum arată documentele vremii, că dregătorii ţării, mari şi mici, începînd 
cu banii şi terminînd cu ispravnicii şi zapciii erau aleşi dintre boierii 
din diverse clase. Totuşi, ei aveau motive să fie neliniştiţi, căci, cum 
scrie Dionisie Eclisiarhul, chiar a doua zi după instalare, Mavrogheni a 
chemat la masă domnească pe mitropolit şi pe episcop, i-a ospătat, i-a 
cinstit şi i-a îmbrăcat cu haine îmblănite, scumpe, domneşti. Iar a treia 
zi a chemat pe boierii cei mari, de i-a ospătat la masă domnească, cin·
stindu-i şi boierindu-i, dîndu-le slujbele divanului domnesc. Insă a patra 
zi a pus satara de bani pe mitropolit, pe episcop, pe boieri şi pe negus
tori cei mari, să deie care 60 de pungi de bani, care 50. Iar sataraua a 
fost aruncată asupra boierilor şi clerului pentru repararea curţii dom
neşti, care se afla în acel moment într-o stare jalnică „Că este ruşine 
politiei - scrie acelaşi Pitar Hristache - a fi casele domneşti în mij
locul oraşului surpate, de nu are măria sa unde să şeadă şi cum măria 
sa are cheltuială grea, deci boierii n-au avut ce face, cu voie, fără voie, 
.au dat cele ce li s-au cerut de către măria sa căzîndu-le ospătarea 
scumpă" 1. 

Cu pungile adunate, Mavrogheni n-a restaurat vechea curte. El 
s-a instalat la curtea nouă în care scop a luat alte pungi de la boieri 
pentru a o mobila. 

Incepută sub asemenea auspicii, domnia lui Mavrogheni se anunţa 
cumplită, nu numai faţă de boieri ci şi faţă de toţi aceia care nu-i 
urmau întocmai porunca sau erau nedrepţi, hoţi sau criminali. Tempe
rament despotic, Mavrogheni apare în faţa istoriei ca un satrap oriental, 
care considera omul ca pe un rob supus în faţa puterii lui totale şi 
absolute. Se făcea un act de nedreptate, îl îndrepta tăind capete ; se 
făceau fărădelegi, pedepsea pe vinovaţi atîrnîndu-i în pari ; cine fura -
îşi pierdea capul, iar cel ce-l tăia primea un privilegiu. Obsedat de 
putere ca toţi despoţii istoriei, Mavrogheni domnea într-o continuă exci
taţie cerebrală, intensificată de fervoarea unui temperament crud, inegal, 

1 Dionisie Eclisiarhul, op. cit., p. 168. 
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pasional. Dominat de o drăcească voinţă despotică, socotind că avea 
să răspundă numai în faţa sultanului şi a lui Dumnezeu, Mavrogheni 
credea că lui i se poate permite orice şi că supuşii n-au nici un drept. 
Chiar dreptul de viaţă al oamenilor era tot un privilegiu al domniei 
lui... Din înalte raţiuni de stat considera că poate jefui şi ucide. Intre 
el şi supuşi, era exact deosebirea dintre un autocrat şi robi. Pasiunea 

„N. Mavrogheni, văzut de caricaturistul 
român C. Petrescu 

pentru putere îl domina în aceeaşi măsură cu pasiunea de a rămîne în 
istorie, ori cum, numai să rămînă. In fond, el nu se deosebea de menta
litatea celorlalţi domni fanarioţi dinaintea lui : deosebirea constă numai 
în manifestări, în forma lor, prin aceea că Mavrogheni era stăpînit de 
un temperament tumultuos, explosiv, care simula adesea un dezechilibru 
nervos. 
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Numai la 4 zile după instalare, la 21 mai, Mavrogheni, se adre
sează ţării printr-un manifest în care afirmă că „cea dintîi rîvnă şi 
grijă a domniei mele este a se urma şi a se păzi dreptatea şi a supuşilor 
ce mi s-au încredinţat întru toate pricinile şi trebile lor. .. 1 

In această circulară Mavrogheni spunea ţăranilor în mod direct 
că atunci cînd sînt nedreptăţiţi să i se adreseze lui, pentru că „uşa 
divanului este deschisă a primi fără preget, în tot ceasul, pe fiecare 2• 

De aceea, el nu trimite circulara ispravnicilor, ci prin oameni de-ai lui 
de încredere, ca ea să poată ajunge în mîinile tuturor, pînă în cele mai 
îndepărtate colţuri de ţară. Iar, pentru a putea avea chiar el un contact 
nemijlocit .::u ţăranii, porunceşte să i se facă un foişor în Tîrgul de 
Afară - Oborul vechi de azi - pentru ca în zilele de tîrg ţăranii să-i 
poată supune lui direct jalbele şi păsurile lor. Iar cînd oamenii nedrep
tăţiţi de judecata boierilor veneau la curte cu p1îngerile lor, Mavrogheni 
avea obiceiul să-i primească în incinta curţii, stînd călare pe un tun ... 

„Că şedea pe tun călare 
Intrebînd ce jalbă are ... " 3 

aflăm într-o cronică versificată asupra domniei lui. 
Printr-un alt pitac domnesc, trimis tuturor ispravnicilor, le pune 

în vedere să stîrpească hoţii şi hoţiile, căci altfel va fi rău de ei ; ... 
„ci doar înţelegeţi-le aceste dar bine şi fiţi cu străjuire ziua şi noaptea"" 

La fel, aspre, au fost poruncile domnului şi pentru hoţiile din oraş. 
„Poruncit-a, scrie Dionisie Eclisiarhul, ca nimenea în Bucureşti să nu-şi 
închiză porţile casei sale nici ziua nici noaptea şi unde se va întîmpla 
vre-o pagubă casnicilor de furtişag sau orice, .va împlini măria sa din 
visteria lui ; şi a început a umbla ziua şi noaptea pe uliţe şi prin curţile 
boiereşti, cînd călare, cînd pe jos cu 2-~ arnăuţi după el şi cercînd 
care cum se afla pe la casele lor ... iar pe furi de-i găsea sau îi arătau 
alţii, numaidecît poruncea gealaţilor (fiind gealaţi lîngă el) de-i spînzura 
în uliţa pe o prăjină în furci şi-i lăsa de sta spînzuraţi cîte o zi, apoi 
îi lua de-i scotea ţiganii afară şi-i îngropa şi se făcea mare frică 
tuturor" 5. 

Măsura drastică a fost salutară. Chiar Dionisie Eclisiarhul recu
noştea că „pe atunci nu era a vedea sau auzi gîlcevindu-se oameni, sau 
a se ucide şi nu se auzea nume de hoţi undeva şi călătorea oamenii 
şi neguţătorii oriunde, fără frică" 6. 

Pravila lui Alexandru Ipsilanti era, fără îndoială în vigoare, însă 
judecata lui Mavrogheni, „pe turcie", era mai eficace. Spiritul lui auto
ritar şi despotic nu permitea săvîrşirea dreptăţii după savante criterii 
de justiţie. 

t V. A. Urechia, op. cit., p. 31. 
i Ibidem. 
3 N. Docan, Povestirea în versuri despre domnia lui N .. 11,Javrogheni, în Ana-

lele Academiei Române, S. 2. M.S.I. tom. XXXIII, 1910, p. 498. 
" V. A. Urechia, op. cit., p. :11. 
5 Dionisie Eclisiarhul, op. cit., pag. 168. 
G Ibidem. 
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O atenţie deosebită şi specifică firii lui autoritare, a arătat Mavro
gheni bisericii. Domnul Ţării Româneşti, introduse în viaţa bisericii o 
ordine bazată pe măsuri dure care azi ne apar cel puţin surprinzătoare. 

Prima măsură luată de Mavrogheni a fost ca bisericile să fie des
chise permanent, ziua şi noaptea, pentru ca credincioşii să poată oricînd 
intra în ele. 

„Dete straşnică poruncă 
De puse pe popi la muncă 
Ca, cîte biserici sînt 
Şi cîte s-or fi aflînd 
Să stea pururea deschise 
Şi cu luminări aprinse 
Şi popa să nu lipsească 
Pentru vre-o întîmplare 
Ori de moarte, sau de boală : 
Ca, cînd îl va căuta 
Să-l poată curînd afla" 1. 

Iar pentru ca nimeni să nu cîrtească, mai ales boierii, că bisericile 
sînt friguroase, porunci ca să se facă sobe în 16 dintre cele mai însem
nate biserici bucureştene, printre care Domniţa Bălaşa, Sf. Gheorghe, 
Sf. Nicolae, Şelari, Sf. Dumitru şi altele. 

De asemenea, mai porunci clerului ca în locul pălăriei sau 
caucului 

„ ... Ca toţi să puie-n cap 
Cite un grecesc potcap ... " 2. 

Năstruşnicul Mavrogheni avea însă grijă nu numai de vii, ci şi de 
morţi. El porunceşte zapciilor ca oricînd află vreun mort sărac şi străin 
fără rude, să vestească spătăria sau agia ca să dea bani pentru înmor
mînare după rînduiala creştină. 

Cum era de aşteptat, metodele introduse de Mavrogheni au semă
nat groază nu numai în rîndurile clerului, ci şi ale negustorilor. De cum 
se auzeau ropote de cai prin tîrg, uşor de recunoscut prin zgomotul surd 
pe care-l făcea pe poduri, se ştia că apare Mavrogheni. Citim în cronica 
versificată : 

78 

„Cînd făcea vreo plimbare 
Nu mergea cu pompă mare 
Ci călare, voiniceşte 
Şi la cap legat turceşte, 
Cu galeongii dimpreună 
Şi mazdrac ţinînd în mină 
Şi pe unde nu gîndeai 
P-acolo îl întîlneai 

1 Gh. Adamescu, op. cit., p. 26. 
·i Ibidem, p. 28. 
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Tiptil, pe jos şi călare, 
Prin tîrg şi prin mahalale 
Uneori în port turcesc 
Alteori călugăresc" 1. 

Călare, cu picioarele desculţe în iminei, îmbrăcat turceşte, încon
jurat de galeongii şi de gealaţii lui, domnul se oprea la prima dughean.ă 
care-i ieşea în cale. începea să cîntărească pentru a veda dacă nu cumva 
negustorul fură la cîntar. Şi era vai şi amar de cel prins : pe loc, clupă 
gravitatea faptei, era bătut în uliţă sau, pur şi simplu, spînzurat. Insă 
în afară de bătaie sau spînzurătoare, Mavrogheni mai avea o ped~apsă. 
Ţintuia de urechea dreaptă pe negustorul necinstit, chiar la uşa pră
văliei lui, pentru a fi de rîsul tîrgoveţilor, iar mărfurile le împărţea 
imediat la cei mulţi şi săraci. Ieşirile inopinate şi incognito nu erau ceva 
original : Mavrogheni luase obiceiul de la sultani. Aceştia, pentru, a 
putea cunoaşte îndeaproape viaţa şi greutăţile supuşilor lor, vizitau 
deseori cartierele mai populate din Constantinopole. Cînd însă Mavro
gheni se îmbrăca în călugăr, însemna că merge să inspecteze bisericile 
pentru a vedea dacă preoţii sînt la datorie, ziua şi noaptea, aşa cum le 
poruncise. 

Dar poruncile lui Mavrogheni nu uitau nici pe orăşeni. El „le 
recomanda să nu fie risipitori şi să nu-şi piardă timpul în petreceri. 
In acest scop, scrie tot Pitarul Hristache" 

„Mai dete un nizam 
Să nu umblăm cum umblam 
In zariflicuri şi plimbări 
$i în alte desfrînări" 2. 

Ca să le poată impune o viaţă sobră, Mavrogheni introduse starea 
de asediu. El porunci ca la o oră după apusul soarelui, după începerea 
străjilor, să se tragă o lovitură de tun, pentru ca toată lumea să ştie 
că nu mai are voie să umble pe poduri, uliţe şi prin cîrciumi. Pitoresc. 
pitarul Hristache spune că: 

---- -------

„Mai avea obişnuit 
Un tun seara. nelipsit 
La un ceas, îl slobozea 
Cînd străjile se pornea 
Ca să fie semn de strajă 
Mic şi mare s-aibă pază 
De la un ceas să nu umble 
Nimeni, nici să se mai plimbe 
Nici călare, nici cu butca 
Că ştreangul îi va fi munca" 3. 

t G. Adamescu, op. cit., p. 24-25. 
2 Ibidem, p. 20. 
J Gh. Adamescu, op. cit., p. 25. 
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O întîmplare neaşteptată obligă însă pe domn să dea o straşnică 
poruncă la 4 februarie 1787. Intr-o bună noapte, o femeie fugi din oraş, 
neobservată de străji. Atunci domnul, adresîndu-se logofătului S?ătăriei 
îi scrie că „domnia mea a luat înştiinţare cum că astă noapte au fugit 
<> muiere din Bucureşti de care foarte ne-am tulburat domnia mea asu
pra-vă". Domnul îl întrebă pe logofătul spătăriei : „ce fel de strajă 

Primirea lui de Saxa Coburg de către marii boieri la intrarea în Bucureşti (1789) 
(După o stampă a vremii editată la Viena la editura Loschen Kohl) 

păzesc (străjerii n.n.) cînd pot şi muierile a ieşi din Bucureşti noaptea 
fără nici o oprire?". De aceia, domnul porunceşte : „ ... deschideţi-vă 
<>chii şi întăriţi străjile bine toată marginea Bucureştilor de după împre
jur ca să nu se mai întîmple altădată a putea dosi om sau muiere din 
Bucureşti şi a nu-l prinde străjerii, că în credinţa lui Dumnezeu vă 
spînzur încălţaţi, îmbrăcaţi..." 1. 

Un alt obicei al lui Mavrogheni era ca zilnic să se ducă la. spă
t&rie, adică în cancelaria comandantului miliţiei curţii domneşti, care 

1 V. A. Urechia, op. cit., voi. III, p. 70. 
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era ca şi o sală a tronului, întrucît servea ca loc de întîlnire boierilor, 
arhonţilor greci şi demnitarilor Porţii detaşaţi la Bucureşti, ca Divan 
Efendi, Besli Aga etc. Spătăria era un adevărat muzeu militar din cauza 
panopliilor şi a numeroaselor arme. Pe toţi pereţii atîrnau „săbii fere
cate", pistoale. buzdugane, mazdrace, iatagane, suliţi, hangere şi tot felul 
de cuţite, iar alături de ele măciuci mari şi mici, puşti ghintuite. Cei 
care au văzut-o sau le-a fost descrisă erau înspăimîntaţi : 

„Te uitai prin spătărie 

În sus, în jos, tot urgie 
Toţi pereţii înconjuraţi 

Cu feluri de arme înarmaţi... 1. 

Cum spătăria era foarte des vizitată în primul rînd de boieri, aceştia 
erau foarte neplăcut impresionaţi. Ori de cîte ori îşi aduna aici boierii 
sau în sala divanului, Mavrogheni manifesta o adevărată satisfacţie 
dnică să povestească celor prezenţi viziunile si visurile lui. Şi acea.sta, 
bineînţeles, mai ales atunci cînd căuta să intimideze pe boieri pentru 
a le stoarce cît mai numeroase pungi de aur. Vedeniile şi viziunile lui 
erau în general aceleaşi : povestea că a visat că cutare boier a luat dru
mul exilului... sau că umbra lui Capudan Hasan Paşa sau a marelui 
vizir Hasan Paşa i-a poruncit să ucidă pe cutare boier. Apoi, se des
chideau largi uşile spătăriei sau ale divanului şi apăreau gealaţii lui 
înzăuaţi. în faţa unei asemenea demonstraţii, în care se împleteau, deo
potrivă, nebunia cu forţa, boierii se făceau mici, mici de tot, începeau 
să tremure iar cei vizaţi trimiteau de îndată să fie aduse pungile pe 
care le cerea domnul... Aveau de ales între viaţă şi moarte. Alegerea 
era dinainte făcută. Boierii dădeau, dădeau mereu, ori de cîte ori Ma
vrogheni îşi povestea visele şi-şi desfăşura viziunile nocturne 2. Iar 
cînd n-a mai avut ce lua de la boieri, pe care îi duşmănea nu numai 
pentru pungile lor ci şi pentru că îi simţea potrivnici planurilor lui 
militare intrucît erau rusofili sau austrofili, i-a exilat şi şi-a făcut alţi 
boieri dintre oamenii lui de încredere. In această privinţă arhondologia 
mavroghenească constituie un document unic. Dispreţul şi duşmănia lui 
faţă de boieri a mers pînă acolo incit, pentru a-şi bate joc de ei, şi-a 
căftănit calul său de paradă, înălţîndu-1 la rangul de clucer 3• Gestul 
lui Mavrogheni mai cunoaşte un singur exemplu în istorie : al împăra
tului roman Caligula care, în nebunia lui, şi-a făcut calul favorit ... 
~enator. Fapt este că domnul manifesta o adevărată pasiune pentru calul 
său. Căci, iată, Merkelius, cancelarul consulatului austriac de la Bucu
reşti, raportează la 4 ianuarie 1789 lui Kaunitz, cancelarul Austriei. 
printre altele, că acestui cal, printul (adică Mavrogheni n.n.) i-a făcut 
în catul de sus (de la curtea domnească din Dealul Spirei, n.n.) lingă 

1 N. Docan, op. cit., p. 499. 
2 Unul din cazuri - al negustorului Ştefan Băltăreţu - este relatat de 

Ion Ghica într-o scrisoare către V. Alecsandri (Ion Ghica Opere, voi. I. Bucureşti 
1956 p. 280-292). 

3 N. Bălcescu, Opere, vol. I, Bucureşti, 1953, p. 86. 

5 - c. 361 81 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



dormitorul său, într-o imensă sală, un grajd de scînduri obişnuite care, 
desigur, făcea o foarte proastă impresie într-o sală princiară. El (Ma
vrogheni, n.n.) încerca să-l obişnuiască cu mîncăruri alese şi stătea lîngă 
el, deseori, ore întregi" 1. O versiune în legătură cu împrejurările în 
care Mavrogheni şi-a căftănit calul ne-o redă I. A. Vaillant în lucrarea 
sa „La Romanie", într-o formă, neconfirmată de nici un document, 
bazîndu-se, desigur, pe tradiţia orală 2• 

Războiul austro-ruso-turc şi transformarea Ţării Româneşti într-o 
linie avansată de apărare a Imperiului otoman, au obligat pe N. Mavro
gheni să ia măsuri excepţionale. In anii războiului, din august 1787, 
cînd izbucnesc ostilităţile, şi pînă în noiembrie 1789, cînd Mavrogheni 
a fost nevoit să părăsească Ţara Românească, oraşul a avut de suferit 
rigorile războiului şi toate fanteziile delirante ale unui domn excentric. 
După cum arată un izvor contemporan, hanurile fuseseră transformate 
în forturi ; mănăstirile în fortăreţe, iar biserica mitropoliei şi palatul 
arhiepiscopal, clădite pe o înălţime ce putea fi apărată, erau adevărate 
cetăţui. O pulberărie fusese instalată în chiliile mănăstirei Sf. Ion cel 
Mare, ce se înălţa pe locul unde este palatul C.E.C. De jur împrejurul 
oraşului domnul dispusese, se pare, să se sape un şanţ de apărare. Pe 
uliţe şi poduri era un du-te-vino continuu de unităţi otomane, aduse din 
sudul Dunării, să întărească oastea mavroghenească. In aceşti ani bucu
reştenii au trăit din plin toate realităţile dure ale războiului. 

* * * 
Cu toate ciudăţeniile care uimeau şi uneori îngrozeau pe bucu

reşteni, totuşi Nicolae Mavrogheni a fost un bun gospodar. De cum s-a 
instalat la domnie în 1786, a avut preocupări urbanistice şi edilitare, 
deşi sarcina lui principală era de a pregăti rezistenţa Ţării Româneşti 
în vederea războiului ce avea să-l înceapă Poarta în 1787. 

După intenţia ce o manifestă chiar din primele zile ale domniei 
de a repara curtea nouă, noul domn a luat o serie de măsuri edilitare 
urgente. A poruncit ca fiecare locuitor să-şi repare podul sau uliţa din 
faţa casei, a impus pe boieri să contribuie la refacerea veniturilor Epi
tropiei obştirilor, a reparat podurile peste Dîmboviţa şi altele. 

Una din constantele preocupări edilitare ale lui N. Mavrogheni, a 
fost însă aceea a aducerii apei de izvor la Bucureşti. Chiar din primele 
zile ale domniei a poruncit ca oraşul să fie înzestrat cu mai multe ciş

mele cu apă de izvor, adusă de la Creţuleşti. Cişmelele făcute în 1779 
de către AL Ipsilanti nu puteau rezolva problema apei. Bucureştenii 
erau nevoiţi să bea apă, fie din Dîmboviţa, care însă nu mai era „uşoară 
şi sănătoasă", cum o apreciase Del Chiaro la începutul sec. al XVIII-lea, 
fie din puţurile despre a căror existenţă aflăm din documente : „puţul 

I Documentf< IJ11rmuzaki, XIX, p. 373. 
i A. Vaillant: La Romanie, Paris, 1844, voi. II, p. 255-257. Versiunea lui 

I. A. Vaillant a fost reprodusă numai de Elias Regnault în lucrarea sa: Histoire 
politique et sociale des Principautes danubiennes, Paris, 1855, p. 98-99. 
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cu zale", „cu roată", ... „cu plopi"... „de piatră",... „al turcului"... „al 
lui Zamfir", şi multe altele" 1• 

Pentru cît mai grabnică aducere a apei de la Creţuleşti, noul domn 
porunceşte isprăvniciei de Muscel, prin pitacul din 1786, mai 27, să 
trimită 11 olari, .,cu toate ergaliile" (uneltele), ca să. lucreze „pentru 
treaba cişmelelor". Olanele trebuitoare pentru aducerea apei în Bucu
reşti de la izvoarele de la Creţuleşti aveau o lungime de 2 m, şi au fost 
făcute la Chitila, unde erau concentraţi şi alţi meseriaşi. La 11 noiem
brie 1786, domnul anunţă că a adus cu cheltuiala sa „apele de la Cre
ţuleşti, făcîndu-se cişmele curgătoare, atît în lăuntrul Curţii şi afară 
din poartă. cît şi în deosebi locuri şi părţi ale politiei". Hrisovul mai 
precizează că „la capătul podului Mogoşoaiei" a făcut un chioşc cu 
etaj şi havuz „unde pot ajunge şi toţi locuitorii politiei, de merg pe jos, 
fiind aproape, să-şi facă privelea lor". In acelaşi act domnesc, Mavro
gheni anunţă că vrea să aducă apa şi de la Giuleşti şi dăruieşte la 
13 mari boieri şi mănăstirii Sf. Sava cîte „o măsură de apă". Printre 
boieri se aflau şi paharnicul Creţulescu, clucerul Slătineanu, vornicul 
Moruzi, banul Filipescu, vornicul Racoviţă, vornicul Ienăchiţă Văcărescu 
care-şi aveau curţile chiar pe pod precum şi logofătul Manolache Brîn
coveanu şi alţii. 

Rezervorul principal al apei de la Creţuleşti era la „capul podului" 
acolo unde şoseaua Kiseleff face colţ cu str. Monetăriei. In planurile 
lui Ernst şi Purcel, din 1790-1791, găsim indicate în acest punct, trei 
clădiri : chioşcul, rezervorul de apă şi biserica ridicată de acelaşi domn 
în 1787. De aici conducta de olane străbătea podul Mogoşoaiei pînă la 
mănăstirea Sărindar, de unde erau ramificaţii pentru cele 13 curţi bo
iereşti de pod. De la mănăstirea Sărindar - conducta cotea la mănă
stirea Sf. Sava, iar de aici cobora la Curtea Veche, unde erau 3 cişmele ; 
apoi continua pînă la baia de pe malul Dimboviţei, existentă încă din 
sec. al XVIII-lea şi se sfîrşea în Dealul Spirei, la Curtea Nouă. O altă 
ramură a conductei pornea mai de sus de metohul Episcopiei de Rîmnic, 
ieşea la podul Tîrgului de afară şi alimenta două cişmele, una la biserica 
cu Sibile, iar alta la Consulatul rusesc. Din conducta principală era 
alimentată şi curtea lui I. Ragi Moscu, care se afla pe locul unde a 
fost Circul de stat, pentru cheltuiala pe care a suportat-o pentru adu
cerea apelor de izvor de la Creţuleşti 1• După un izvor contemporan, 
în 1789 erau în Bucureşti 17 cişmele cu apă de izvor. La această impor
tantă realizare edilitară au contribuit şi Nicolae Brîncoveanu, vel visti
erul lui Mavrogheni, precum şi Filaret, episcopul de Rîmnic, care 

1 C.C. Giurescu : Istoricul ctitoriilor bucureştene ale lui Nicolae Vodă Ma
vrogheni, în B.0.R. LXXX (1962) nr. 3-4: p. 339-380. 

De fapt, iniţiativa aducerii apei de băut de la Izvoare, aparţinuse predeceso
rului său, Mihail Suţu, care nu a putut-o realiza fiind mazilit. Lucrarea începută ele 
acesta a fost însă continuată şi terminată de N. Mavrogheni. Numai aşa se poatt> 
explica executarea atît de rapidă, din luna Mai 1786 pînă în luna Noiembl'Îe 1786, 
a întregii lucrări. 

2 C. C. Giurescu, op. cit., cf. şi N. Stoicescu, Despre aprovizionarea cu apă 
a oraşului Bucureşti pînă la jumătatea sec. al XIX-lea, în Studii XVI (1963), 
nr. 4, p. 903-920. 
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adusese cu cheltuiala lui apă de izvoare pentru metohul Episcopiei ce 
se afla unde este azi Ateneul. Tot episcopului Filaret i se datoreşte 
şi cişmeaua făcută chiar pe locul unde azi există în parcul Libertăţii 
o fîntînă. Era alimentată de izvoare locale captate de pe dealul Fila-

„Mavrogheni îşi aminteşte de palatul 
său din Bucureşti" 

Caricatura lui N. Mavrogheni apârntă 
în presa vieneză după plecarea lui din 

Bucureşti (1789) 

retului, iar gurile de apă, opt din douăsprezece, ţîşneau dintr-un perete 
cuprins într-un frumos chioşc, boltit cu cărămidă. A fost distrus în 
1863, ameninţînd să se prăbuşească" 1• 

O altă măsură edilitară, în afară de aceea de a repara podurile 
de peste Dîmboviţa, a fost şi aceea luată prin pitacul din 1787 iulie 25, 
de a interzice să se tragă focuri de armă în oraş „fiindcă este şi lucru 

1 N. Vătămanu, Fîntina de la Filaret. în Gla•sul bisericii, XX (1961) nr. 3-4 ; 
p. 361-367. 
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de primejdie şi de spaimă". De asemenea, pentru a se evita incendiile, 
N. Mavroghcni, dă straşnică poruncă coşarilor ca nelipsit să umble 
în toate zilele prin mahalale, ca să cureţe coşurile, iar fiecare prăvălie 
sau gospodar s3. aibă, permanent, putine cu apă. !n sfîrşit, autoritarul 
domn, porunceşte ca butcile, carele şi căruţele să meargă încet prin 
oraş, pe poduri şi pe uliţe întrucît s-au întîmplat accidente mortale din 
cauzi'\ „că vizitii din blestemata firea lor se iau la întrecere unii cu 
alţii şi aleargă cît pot cu butcile şi căruţele pe uliţe ... " 

Aspectul oraşului în timpul acestei domnii este surprins de un 
călător german, Jeane, care, în trecere prin Bucureşti, în iarna anului 
1786, spune că în afară de biserici, hanuri şi casele boiereşti care sînt 
de piatră, toate celelalte case sînt construite din lemn şi lut. Bisericile 
şi hanurile sînt înconjurate cu ziduri pentru ca domnii să se poată 
refugia în ele la vreme de nevoie. Călătorul german mai constata că în 
Bucureşti există şi un depozit pentru 40 căleşti... Iar de la un apologet 
al lui Mavrogh2ni, aflăm că în timpul acestei domnii erau 3 şcoli, un 
spital, un ocfelinat, 16 hanuri, 9 capele, 36 biserici în piatră, 13 în lemn, 
17 fîntîni, 3 băi şi două foişoare. 

In afară de aducerea apei în Bucureşti, Nicolae Mavrogheni a avut 
şi alte preocupări edilitare : a poruncit în 1787 să se facă trei mori de 
vînt, situate aproximativ unde este primul rond de la şosea; iar în 
acelaşi an, iunie 17, a organizat un mare tîrg la „Capul podului", deschis 
marţea, joia şi vinerea „alăturea foişorului domnesc, la care să se facă 
şi obor de vite ... în interesul îmbelşugării şi ieftinităţii pieţii şi pentru 
ca să se împuţineze precupeţiile". 

In 1788, deşi în plin război, totuşi Nicolae Mavrogheni înfiinţea:.Jă 
la „Cişmea" o tipografie grecească în care se tipăreşte chiar în anii 
domniei lui, o traducere grecească a lucrării Gen. Bawr, despre ţările 
române precum şi o apologie asupra personalităţii lui. De asemenea. 
zideşte în apropiere de Cişmea, o clădire pentru Orfanatrofia întemeiată 
de Al. Ipsilanti. Acest azil de copii se afla unde este azi Spitalul Fi
lantropia. 

Cu toată febrila lui activitate politică, militară şi administrativă, 
Nicolae Mavrogheni îşi rezervă şi ore de odihnă. !n acest scop, deseori, 
după amiezele, se ducea să-şi fumeze ciubucul şi să-şi bea cafeaua în 
chioşcul de la Cişmea, dispus într-un parc plantat chiar după schi
ţele lui. 

Chioşcul era reşedinţa lui particulară ; îl construise chiar în 1786, 
pe locul unde se află azi o şocală medie şi Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, pe şoseaua Kiseleff, colţ cu str. Monetăriei 1• 

1 In ac.:tul fondaţiei Muzeului naţional, azi Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, a cărui construire 
a început în anul 1912, se precizează că clădirea se ridică pe locul unde fusese 
Monetăria statului, şi „ruinele palatului Mavrogheni" (Th. Blancard, Mavroyeni, 
Marseille, 1921, p. 65). Despre acest „palat" se ştie că era reşedinţa preferată a 
lui Mavrogheni. După plecarea lui, în octombrie 1789, palatul a fost transformat 
de austrieci în local de petreceri în care comandamentul militar organiza baluri. 
ln sec. al XIX-lea, căzînd în ruină, a fost părăsit iar pe locul lui s-a construit 
Monetăria statului (Ibidem, p. 66). 
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Alături de el făcuse şi o cişmea, cu apă adusă de la Creţuleşti, 
din care a rămas numai ce se vede azi iar lîngă ea, în 1787, a zidit 
biserica ce-i poartă numele cu hramul Izvorul Tămăduirii. A fost con
struită pe un teren proprietatea mănăstirii Sf. Sava iar Nicolae Mavro
gheni a avut grijă să o înzestreze cu nenumărate moşii, vii şi terenuri, 
multe din ele confiscate de la boierii pe care-i exila. Din hotărniciile 
din 1808, şi 1863, reiese că proprietăţile mănăstirii Mavrogheni, cuprin
deau aici în Bucureşti terenurile din Piaţa Victoriei de la Muzeul de 
istorie naturală, de la Spitalul Filantropiei şi se întindeau pînă în str. 
Dr. Felix. Nenumăratele moşii cu care era înzestrată mănăstirea prove
neau şi din cumpărări. Proprietăţile ei depăşeau chiar proprietăţile 
Mitropoliei. Insă ele au fost confiscate după sfîrşitul dramatic al dam·
nului, în 1791. In chiliile mănăstirii lui Nicolae Mavrogheni şi probabil 
in anii 1788-1789 a funcţionat şi o şcoală elementară. 1n trei hrisoave, 
date în 1793 de Al. Moruzi, în 1797 de Al. lpsilanti şi în 1798 de 
C. Hangerli, se vorbeşte de existenţa a „doi preoţi şi un grămatic" la 
ctiţoria mavroghenească. 

* * * 
Războiul, cu realităţile lui crude, scurtă însă brusc domnia lui 

Nicolae Mavrogheni. Tn toamna anului 1789, la 3 octombrie, cînd deve
nise inevitabilă intrarea trupelor austriace în capitala Ţării Româneşti. 
el pleacă din Bucureşti lăsînd pe D. Turnavitu, consilierul lui, caimacam 
Trece Dunărea pe la Giurgiu şi continuă a nutri speranţe. In primăvara 
anului următor, 1790, sînt angajate noi incursiuni militare turceşti peste 
Dunăre, la care participă şi domnul fugar. Însă, după ultima înfrîngere 
suferită de turci la Calafat, în iunie 1790, cînd Mavrogheni scapă numai 
cu fuga, zilele lui încep a fi numărate, în urma intrigilor ţesute împo
trivă-i la Constantinopole. El rătăceşte din sat în sat, pe malul bulgar 
al Dunării, pînă cînd în una din zilele primei decade a lunii septembrie 
acel an îi ieşi în faţă, în satul Biela, capugiul trimis de sultan „să-i 
aducă cununa nemuririi" ... 1 „Şi l-au tăiat acolo ... apoi l-au îngropat 
oamenii lui în malul rîului de acolo, gol nenorocitul" 2• Capul, ca o con
firmare a uciderii, i-a fost dus la Constantinopole şi înfipt într-o ţeapă 
la poarta Seraiului. 

1 Potrivit Coranului, cel ştrangulat cu un laţ de mătase dat de sultan, trecea 
\n viaţa veşnică a fericirii... Intre variatele forme de execuţie capitală pe care le 
practica Poarta, strangularea era cea mai puţin infamantă ; urma decapitarea şi 
apoi spînzurarea. 

2 Constantin Erbiceanu, Cronicari greci cari au scris despre români în 
epoca fanariotă, Bucureşti, 1888, p. 26~. 
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