MĂRTURII D O C U M E N T A R E PRIVIND CONTRIBUŢIA
M A S E L O R P O P U L A R E D I N BUCUREŞTI
L A SUSŢINEREA RĂZBOIULUI D E INDEPENDENŢĂ

de V I R G I L T A T O M I R

In

timp

ce primele

unităţi ale garnizoanei

Bucureşti plecau

spre

Dunăre, viaţa

politică a capitalei se concentra asupra dezbaterilor istorice din Adunarea Deputaţilor.
Votul dat de Adunarea Deputaţilor, care a adoptat moţiunea prin care a luat act
că „rezbelul între România şi Turcia, că ruperea legăturilor noastre cu Poarta şi inde
pendenţa absolută a României au primit consacrarea lor oficială" , a stîrnit în capitală un
1

val de entuziasm, mulţimea cu drapele şi muzici a manifestat

călduros pe toate străzile

centrale.
In această confruntare, victoria luptei de eliberare naţională de sub jugul otoman
s-a datorat eroismului manifestat de ostaşii noştri pe cîmpul de luptă, conjugat cu efortul
intern

desfăşurat

de masele

populare

care-şi

manifestau

în

ţară,

sub diferite

forme,

voinţa fermă de libertate şi neatîrnare.
Aceste două forţe determinante, inseparabile între ele, au demonstrat
plus

marea

capacitate

de luptă

a

poporului

nostru

pentru

cîştigarea

încăodată în

drepturilor

sale

naţionale, fiind convins că dobîndirea independenţei naţionale trebuia să cunoască în viitor
o puternică înrîurire asupra întregii evoluţii istorice a României.
Acum

ca şi în alte împrejurări asemănătoare, aşa cum făcuseră şi strămoşii lor,

întregul popor înţelegea rolul ce-I avea în susţinerea acestui important act, mai cu seamă
că efectivele

armatei şi dotarea

sa militară nu erau pe măsura puterii duşmanului. De

aceea, încă din primăvara anului 1877, mai precis în luna mai, s-au înfiinţat Comisii
de

colectare

şi

asigurare

cu cele

necesare

armatei,

care

şi-au

înţeles

nobila

misiune,

căutînd pretutindeni să facă cunoscut şi să atragă în susţinerea acestei acţiuni cît mai mulţi
patrioţi.
Misiunea acestor comisii, comitete sau diferite alte organe constituite la solicitarea
cetăţenilor au avut darul să explice maselor

populare

n u numai drepturile pe care le

aveau, dar şi datoriile patriotice ce trebuiau să le îndeplinească faţă de ţară in asemenea
împrejurări. Aceştia le explicau că pentru cucerirea victoriei, armata trebuia susţinută nu
numai

în ceea

ce priveşte creşterea

numărului efectivelor

umane,

dar în mod special

moral şi material.
Organizarea

rechiziţionării

organizării sistemului

unor mijloace

de cartiruire

a trupelor

de

transport,

luarea măsurilor

şi de subscripţie pentru

arme, colectarea unor importante donaţii în bani şi ofrande

necesare

cumpărarea de

(alimente, îmbrăcăminte etc.)

sînt numai cîteva exemple de modul cum populaţia oraşului a participat efectiv l a susţi
nerea războiului. Fără ajutorul material al maselor populare, războiul n u ar fi putut fi
1

„Monitorul Oficial", nr. l i e din 27 mai 1B77, p. 3449—3453.
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dus. Acum,

pretutindeni s-a deschis larg punga

sărăcăcioasă a celor mulţi şi anonimi,

niciodată parcă mai darnici ca în acele zile când se împlinea visul de veacuri pentru
independenţa naţională.
Deşi posibilităţile materiale de susţinere a războiului erau destul de restrînse, lotuşi
s-a văzut în orice moment din partea maselor populare dorinţa de a participa prin
diferite contribuţii la susţinerea unui război care trebuia să le aducă libertatea şi
neatârnarea.
Referindu-se la condiţiile în care s-a desfăşurat războiul, I . C. Brătianu menţiona,
în Şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 ianuarie 1878 : „...să-mi arătaţi o singură ţară în
lume, care fără să fi avut armată — căci numai 8 000 era toată armata ce aveam noi —,
fără

să

fi

avut

muniţiuni

de război,

nici

mantale,

nici

intendenţă

nici

serviciu de

spitale... a m pus deodată o armată atît de numeroasă pe picior de război. Le-am făcut
pe toate într-un moment şi cu mijloace atît de restrînse, cu o situaţie financiară din
cele mai grele..." .
2

Unele documente recent cercetate completează seria celor care ilustrează contribuţia
adusă de masele populare bucureştene, alături de toţi locuitorii ţării, la susţinerea războiului
de independenţă.
Nu se poate evalua valoarea donaţiilor, pentru că acestea au fost în mare

parte

în natură. Totuşi listele de donaţii şi unele date care au apărut în „Monitorul oficial"
sînt emoţionante, ţinînd seama de sumele care s-au oferit. A u apărut coloane întregi în
gazetele vremii cu numele generoşilor donatori şi sumele oferite. Deşi cei mai mulţi dintre
aceştia au rămas
patriotic

anonimi,

de sprijinire a

alături şi încurajîndu-i

prin gestul

armatei,

a

lor şi-au

bravilor

pe cei care împlineau

adus

ostaşi

contribuţia

români,

a

v i s u l poporului

la memorabilul act

răniţilor,
român

fiind

increu

de independenţă

naţională.
Documentele,

unele inedite, oglindesc efortul general a l locuitorilor capitalei pentru

susţinerea războiului, precum şi măsurile luate de către organele centrale şi locale admi
nistrative şi poliţieneşti.
Astfel,

la 28

aprilie 1878

Prefectura Poliţiei

Capitalei ordona

Comisariatului de

Poliţie a l culorii de Negru rechiziţionarea căruţelor mari cu cai pentru a transporta de la
gara Tîrgovişte (azi Gara de nord)
lăzi cu arme pentru

în satul Gruiu cantitatea de 1 3 6 8 kg de cartuşe şi

front .
3

Acelaşi organ a ordonat l a 18 mai 1877 să se pregătească 50 de trăsuri pentru a
fi puse l a dispoziţia Marelui Cartier General pentru transportarea unei cantităţi de pîine
de l a Fabrica Colentina la gară, necesară pentru armată .
4

Prefectura

Poliţiei

necesare în sectoarele
administraţie

în

Capitalei

transmitea

comisariatelor

de

poliţie

de care răspundeau pentru sprijinirea ofiţerilor

problema

organizării

transporturilor,

a

să

ia măsurile

de intendenţă şi

aprovizonării,

a

rechiziţiilor,

cerîndu-le să întocmească liste cu evidenţa tuturor caselor şi a căruţelor necesare desfă
şurării activităţii unităţilor militare din oraş .
5

La

solicitarea Comandamentului

Regimentului

3

Dorobanţi

Armatei Teritoriale s-au repartizat pentru

un număr de 20

de miliţieni,

care

trebuia

nevoile

să deservească

ambulanţa în satisfacerea unor nevoi ale unităţii .
6

Vintilă Brătianu, Situaţia internă in care se desfăşoară războiul neatîrnării 1877—1878, in
Rdzboiul Neatirndrli 1877—1878, Bucureşti, 1827, p. 39.
• Arh. St. B u c , Comisia poliţiei din culoarea Negru, dos. 24/1877, f. 189.
• Ibidem, f. 209.
Ibidem, f. 180.
• Ibidem, f. 244.
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0 importanţă deosebită s-a acordat şi susţinerii activităţii ce trebuia să o desfăşoare
spitalele publice din oraş, cărora l i s-au asigurat mijloacele de transport necesare aprovi
zionării

bolnavilor

Cercetind
sume

şi a

răniţilor

veniţi

de pe

front .
1

cuprinsul cererilor înaintate de diferiţi cetăţeni pentru

sau alte bunuri în folosul

armatei, vom vedea

că acestea

depunerea

unor

sînt pătrunse de u n

puternic sentiment patriotic, fiind conştienţi de faptul că prin modestele lor contribuţii
veneau

să completeze unele nevoi

de extremă urgenţă ale armatei şi încurajarea

celor

plecaţi pe front. Printre cererile înaintate se află şi cea a profesorului Ghenadie Enăceanu,
prin care la 30 mai 1877 anunţă că oferă jumătate din salariul său drept

ofrandă pentru

cheltuielile enorme ale statului pentru întreţinerea resbelului de apărare" .
8

O

altă cerere

aparţine

profesorului

Silvestru, care

a oferit

în

favoarea

armatei

române o jumătate din salariu, începînd din luna iunie şi pînă l a sfîrşitul războiului,,
arătînd în încheiere că face această donaţie „în faţa grelelor împrejurări în care se aflascumpa

noastră ţară —

România..." .
9

Dar numeroase cereri prin care-şi exprimau dorinţa de a veni în ajutorul armatei^
a răniţilor, avem şi din partea unor pensionari, care solicitau depunera pensiei începînd
cu

data

de 1 m a i 1877, alţi din lunile iunie-iulie 1 8 7 7 .
10

Donaţii s-au făcut şi din partea unor funcţionari publici. Reţine atenţia de pildăn
cererea adresată primarului capitalei de către cetăţeanul Nicolae

Purcă, care arăta că :

...„subsemnatul, avînd mare dorinţă a veni în ajutorul fraţilor noştri ostaşi, care-şi varsă>
sîngele

şi

se rănesc

în

război

pentru

apărarea

drepturilor

ţării

mele

«România/»'

şi

ncavînd mijloace mai întinse, v i n cu respect a vă pune la dispoziţie a patra parte d i n
suma

netto a retribuţiunii mele ce primesc pentru

postul

ce ocup

ca ofiţer al stării

civile" » .
In faţa împrejurărilor în care se afla

ţara şi pentru a veni în ajutorul răniţilor,

Consiliul comunal Bucureşti, în şedinţa din 3 septembrie 1877, a decis să dea din fonduT
comunal suma de 5 000 lei prin deschiderea unui credit extraordinar şi organizării unei
subscripţii publice. D i n această sumă, 2 500 lei s-a trimis Societăţii Crucea Roşie, „restuî
Ospiciului

Independenţa

12

.

Consiliul comunal lua cunoştinţă în şedinţa s a din 26 septembrie

1877 de faptuf

că un grup de şase comercianţi a u depus fiecare cîte o bucată de pînză pentru

nevoile

răniţilor. I n aceeaşi şedinţă s-a aprobat suma de 50000 lei pentru cumpărarea de cojoace,,
brîie, flanele

şi cizme pentru soldaţii aflaţi pe

front .
13

I n general, listele de subscripţii se înaintau de către deponenţi l a delegaţii stabiliţi
pc

suburbii,

la percepţiile

de

culori,

la

Prefectura

Capitalei

sau la

autorităţile

din

subordine.
Printre acestea au figurat şi cele ale lucrătorilor cizmari de pe Calea Mogoşoaici

r

care au oferit suma de 127 lei şi 50 bani, ale Asociaţiei lucrătorilor din tipografia T h i e l
&

Weiss

reprezentând suma

de 100

lei, a lucrătorilor

române , lucrători de l a fabrica şi depozitul
li

De pe front soseau

timbrelor

tipografi

de la Laboratoarele

din Bucureşti

15

şi mulţi alţii.

zilnic veşti de la ostaşi, descriind condiţiile grele

treceau din cauza echipamentului sumar folosit,

prin care

a frigului, a ploilor reci şi a ninsorii,

precum şi a unei aprovizionări cu alimente cu totul insuficiente. Acest fapt ni-1 prezintă
Ibidem, f. 222.
• Ibidem, fond Ministerul Cultelor şl Instrucţiunii Publice, dos. 3642/1877, f. 61.
' Ibidem, f. 51.
Ibidem, fond Primăria municipiului Bucureşti, Direcţia Contabilităţii, dos. 2/1877, f. 4.
" Ibidem, f. 17.
" Ibidem, Direcţia Secretariat, f. 188.
Ibidem, f. 121—123.
» Documente privind istoria Romdniei. Rdzboiul pentru independenţă, vol. V I , Bucureşti,
1953, p. 514.
„Românul" din 4 august 1877.
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in

scrisoarea sa Vintilă Rosetti, voluntar intr-o unitate de lîngă Griviţa, care arăta că

„...aici n-avem

apă, nici lemne, sîntem o divizie. L a 6 sau 8 k m se află u n puţ pentru

toată armata. Ieri soldaţii a u mîncat I V 2 pesmet,
altceva şi au umblat

10 o r e " .
l e

l i s-a dat 5 pentru 3 zile. N-au avut

Cunoscând aceste nevoi ale armatei, numărul celor care

au făcut donaţii a crescut zi de z i . Astfel

şi-a adus contribuţia personalul serviciului

tracţiunii din G a r a F i l a ret, care a subscris cu sume

diferite ca mărime, dar donate din

toată inima pentru ajutorarea bravilor ostaşi români.
Lipsa

de echipament

oraşului să mobilizeze

şi îmbrăcăminte

pentru

armată

a determinat

administraţia

de p r i n mahalale pe acele femei care ştiau să coasă, punîndu-le să

repare cât mai urgent flanelele necesare armatei şi confecţionarea altora n o i . D i n pînza
1 1

oferită de diferiţi cetăţeni s-a putut confecţiona u n număr de 50 de braţiere în incinta
Azilului E l e n a D o a m n a ,
1S

exemplul lor fiind urmat şi de alţii.

Apelul lansat de către Primăria Capitalei pentru participarea populaţiei bucureştene
prin subscripţii la sprijinirea armatei a avut un larg ecou. Aşa se explică numărul mare
a l listelor de subscripţii întocmite, printre care a m i n t i m cele 31 liste de subscripţii pentru
cumpărarea

de arme

şi cei 5 1 0 0

lei şi 65 parale

adunaţi d i n Culoarea de

Consiliul comunal constata în şedinţa sa din 10/22 noiembrie

Negru .
19

1877 că suma rezultată din

subscripţii era de 4 500 lei, pe care a hotărît să o folosească în ajutorul răniţilor prin
cumpărarea unor obiecte de îmbrăcăminte ca : flanele, cămăşi, pantaloni
In
teatrale,

acelaşi scop au fost folosiţi şi banii adunaţi ca urmare
date

de

către

elevele

Şcolii

Centrale

de fete

etc... .
20

a unei

din Bucureşti,

în

reprezentaţii
valoare

de

250 l e i .
2 1

Locuitorii

capitalei

au înţeles

însă

şi

situaţia

grea

în

care

se găseau

familiile

celor căzuţi în lupte, căutînd într-o formă sau alta a le veni în ajutor. I n acest scop
comitetul

lucrătorilor şi lucrătoarelor din Casa Briol a oferit suma

rezultată

d i n spectacolul

dat în

cîştigarea independenţei de stat

folosul

familiilor

a României. Pentru

lupte au fost oferiţi 2 800 lei de către locotenent
prin

vînzarea tablourilor

soldaţilor
orfanii

de lei 500, bani 50,

căzuţi

în

luptele

soldaţilor căzuţi în

colonelul Papazoglu

pentru
aceste

din suma obţinută

sale .
22

Populaţia Capitalei a participat activ n u numai pentru strîngerea unor sume sau
diferite materiale pentru nevoile armatei eau ajutorarea orfanilor, dar şi pentru pregătirea
primirii de pe front în mod festiv a armatei române în capitala ţării.
I n urma ţinerii şedinţei extraordinare a Consiliului comunal

Bucureşti, ce a avut

loc l a 20 sept_/2 oct. 1878, se v a aloca u n credit de 30 000 lei pentru pregătirea festivi
tăţilor de primirea ostaşilor „cc au ştiut să lupte
cîmpul de onoare,

cu eroism

şi multă distincţiune pe

pregătind viitorul ţării şi probînd lumii întregi că naţiunea română

este plină de virtute"
I n dimineaţa zilei de 8 octombrie

1878 oraşul era împodobit ou drapele, tricolorul

ţării era desfăşurat l a toate casele, balcoanele erau acoperite cu covoare, străzile cu gherlande de stejar şi flori. Pe figura ostaşilor ce mărşăluiau pe străzi se citea satisfacţia că
şi-au făcut datoria către ţară, aducând de pe cîmpurile de luptă independenţa şi gloria
poporului român.
« Documente..., p. 539.
A r h . St. B u c , Comisia poliţiei din Culoarea Negru, dos. 24/1877 f. 398.
·* Documente..., vol. V I I . p. 568.
A r h . St. B u c , Comisia poliţiei din Culoarea Negru, dos. 24/1877, 1. 393.
Arh. St. B u c , fond Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Secretariat, dos. 3/1877, f. 3.
Ibidem, fond Ministerul Instrucţiunii Publice şl Cultelor, dos. 3642/1677, f. 189.
„Monitorul oficial" din 13 februarie/2 martie 1878.
Arh. St. B u c , fond Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Secretariat, dos. 2/1878,
f. 61—62.
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L a fel de mîndri erau locuitorii capitalei care au fost tot timpul alături de ostaşii
români, pentru care făcuseră eforturi materiale fără putinţă de calcul.
Prin folosirea unor documente,

unele d i n acestea inedite, am încercat să schiţăm

eforturile locuitorilor capitalei pentru susţinerea războiului.
Acestea au fost numai cîteva aspecte din marele efort pe care masele populare
l-au depus pentru susţinerea ducerii unui război drept de câştigare a independenţei naţionale,
exemplul lor fiind demn de urmat de către toţi cetăţenii patriei noastre arunci cînd
nevoile o cer.

TÉMOIGNAGES

DOCUMENTAIRES CONCERNANT

LA CONTRIBUTION D E S MASSES POPULAIRES
D E BUCAREST A L'APPUI D E L A G U E R R E
D'INDÉPENDANCE
Résumé

Par l'étude de documents d'archives moins connus, certains Inédits, l'auteur tache de
présenter quelques aspects concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à
l'appui de la guerre d'Indépendance.
Dès le printemps de l'an 1877 on atteste la création des Commissions
chargées de
collecter et de procurer le nécessaire au ravitaillement de l'armée, cherchant à se faire
connaître et à entraîner, dans cette action, le plus de patriotes
possible.
La mission de ces commissions, comités ou de divers autres organes, constitués à la
sollicitation des citoyens, a réussi à expliquer aux masses populaires non seulement
leurs
droits, mais aussi les obligations patriotiques qu'ils devaient assumer envers la patrie, dans une
telle conjoncture. Ceux-ci leur expliquaient que, pour remporter la victoire, l'armée devait
être sontenue non seulement en ce qui concerne l'accroissement
du nombre des effectifs
humains, mats tout particulièrement dû point de vue moral et matériel. Sans l'aide matérielle
des masses populaires, on n'aurait pas pu mener la guerre.
Alors se sont largements ouvertes les bourses de bon nombre de gens anonymes, plus
désireux que Jamais de la faire — paralt-tl — pendant ces Jours ou se réalisait le rêve séculaire
de conquérir l'Indépendance nationale.
Bien que la plupart de ceux-ci soient restés anonymes, par leur geste ils ont apporté
leur contribution au mémorable acte patriotique, de venir en aide à l'armée.
Les documents
d'appuyer la guerre,

reflètent l'effort général déployé par les habitants de la Capitale en vue
de même que les mesures prises par les organes centraux et locaux.

On a pris des mesures pour assurer les moyens de transport nécessaires à l'approvision
nement de l'armée en matériaux de guerre, équipement et vivres, comme pour pourvoir aux
besoins des hôpitaux de compagne.
Parmi les signataires des demandes de dépôt de différentes sommes ou de divers maté
riaux nécessaires à l'armée figurent de nombreux retraités, fonctionnaires, ouvriers de différents
ateliers et fabriques, professeurs et élèves.
La population de la Capitale a participé activement non seulement à l'action d'amasser
de l'argent ou divers matériaux destinés aux besoins de l'armée, mais aussi de préparer
l'accueil, de manière solennelle, de l'armée dans la Capitale, revenant du front.
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