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De la prima mențiune documentară până la Primul Război Mondial și Marea Unire  

                                                                                               Brăila, oraș și județ, e un punct  

                                                                                           de vioiciune și de energie în viața        

                                                                                           țării – Nicolae Iorga 

 

 Călătorind prin Brăila, oraș încărcat de istorie, și privind cu ochii locuitorului care 

vrea să descopere începuturile acestei urbe (oraș), vom observa fără urmă de îndoială clădirile 

de altă dată și străzile care ne invită să descoperim trecutul său glorios, la zidirea căruia au 

contribuit oameni fără egal și fapte extraordinare.  

 Astfel, în acestă incursiune în trecutul Brăilei, vom surprinde cele mai importante 

momente care au marcat mai multe epoci istorice.  

 Prima mențiune  documentară despre Brăila este atestată la data de 20 ianuarie 1368 

de un tratat de comerț dat de Vlaicu Vodă (Vladislav I), domnul Țării Românești (nepotul lui 

Basarab I, întemeietorul Țării Românești), negustorilor brașoveni, prin care le garanta 

libertatea de a vinde și cumpăra mărfuri în Țara Românească, dar și scutirea de vamă pentru 

cei ce își exportau mărfurile prin Brăila.  

 Așezarea favorabilă a orașului Brăila, dar și importanța economică pe care o avea au 

făcut ca acesta să fie ocupat de turci, prima dată în anul 1418, iar a doua oară în anul 

1539/1540. A doua ocupație a durat aproape trei secole.  

 Brăila este consemnată în documentele vremii, începând cu secolul al XIV-lea ca 

având cel mai important port la Dunăre. Tot prin portul Brăilei se exportau anual animale vii: 

oi, vaci, boi, cai, precum și produse animaliere printre care: burdufuri de brânză, piei de 

animale, în special piei de miel și cerb. De asemenea, se exportau produse apicole – miere și 

ceară. Un loc important îl deținea comerțul cu pește. 

 Brăila, cu activitatea sa portuară, este atestată documentar și în anul 1462 când, la 26 

aprilie, Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, urmărind înlocuirea lui Vlad Țepeș 

cu fratele său, Radu cel Frumos, vine pe acest teritoriu cu o flotă formată din 25 trireme 

(corăbii sau nave de război cu trei rânduri de vâsle dispuse la trei niveluri diferite) și 150 de 

vase din Marea Neagră pe Dunăre, dă foc Brăilei și apoi pornește cu oastea sa împotriva lui 

Vlad Țepeș.  

 După eșecul expediției, Mahomed al II-lea revine la Brăila, unde avea flota, pregătind 

o nouă acțiune de cucerire a Chiliei. Și această încercare s-a dovedit zadarnică, cuceritorul 

Constantinopolului întorcându-se în țara sa învins.  

 Și Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, la 27 februarie 1470, imitându-l pe Mahomed al 

II-lea, trece prin foc și sabie Brăila pentru a-l pedepsi pe Radu cel Frumos, omul supus 

turcilor. Cu toate acestea, în anul 1497, la Brăila și în alte orașe ale Țării Românești, sunt 

adunate oști pentru a-i veni în ajutor lui Ștefan cel Mare, năvălirea polonezilor în Moldova 

fiind iminentă.  

 În 1542, turcii înființează raiaua Brăilei, adică teritoriul înconjurător Brăilei, 

cuprinzând mai multe sate care să asigure aprovizionarea cetății.  

În 1593,  Mihai Viteazul cucerește Brăila pentru puțin timp, urmând ca în 1595 să aibă 

loc luarea în stăpânire, pentru o perioadă mai îndelungată, a orașului și cetății de către Mihai 

Viteazul. Turcii nu au mai putut rezista bombardamentului asupra cetății și au închinat 

cetatea, dându-li-se voie să se retragă cu armele lor. În 1601 se încheie stăpânirea lui Mihai 
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Viteazul asupra Brăilei. După sfârşitul tragic al marelui domn, în 1601, Brăila revine din nou 

sub stăpânirea turcească. 

În contextul războiului ruso-turc (1828-1829), la 1 mai 1828 a început asediul Brăilei 

de către trupele rusești, în urma declarației de război a Rusiei către Turcia, la 26 aprilie 1828. 

La data de 21 mai a aceluiași an, în fața Brăilei asediate, țarul Rusiei, Nicolae I, cu un efectiv 

între 25 000-28 000 de ostași, încearcă să-i convingă pe asediați să se predea, dar nu reușește. 

Se trece la un bombardament asupra Brăilei. În ziua de 24 mai se trece la al doilea 

bombardament, de la 4 dimineața până la 8 seara. Turcii asediați rezistă până la data de 17 

iunie 1828, când Pașa de Brăila ridică steagul predând cetatea, întrucât rușii, ocupând Măcinul 

și Isaccea, le-au luat turcilor posibilitatea de retragere. S-a convenit să se admită retragerea 

trupelor turcești spre Silistra (oraș post la Dunăre, în nord-estul Bulgariei) cu arme, și a 

populației cu bagaje. După războiul ruso-turc, raiaua Brăila a luat sfârșit. Brăila va reveni 

Țării Românești. Populația Brăilei număra atunci circa 3 500 locuitori. 

La data de 20 iulie 1828 apare prima înștiințare scrisă, rusă, către Divanul Țării 

Românești, potrivit căreia cetatea Brăilei urma să fie dărâmată. Lucrările de dărâmare a cetății 

Brăila au continuat și în anul următor. Cu acest prilej a avut loc transformarea moscheii din 

centrul de azi al orașului în biserica ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavril. În 1830 s-au 

încheiat demersurile cu privire la dărâmarea cetății Brăila.  

În 1832, populația Brăilei ajunge la 4 045 de locuitori. Tot acum, administrația Brăilei 

aduce o serie de îmbunătățiri edilitare: pavează cu piatră o parte a pieței centrale, instalează 

felinare pe toate străzile, astupă circa 3 000 de gropi care au servit turcilor ca depozite de 

grâne.  

La 3 septembrie 1834 încep lucrările de construire a monumentului închinat eliberării 

Brăilei de sub stăpânirea turcească, monument ce se va așeza în parcul ce-i poartă numele și 

astăzi.  

În 1864 se construiește clădirea teatrului (unde se află sediul actual al Teatrului „Maria 

Filotti“) din Brăila.  

În anul 1906 brăilenii au ridicat în milocul urbei lor un frumos monument comemorativ 

dedicat împăratului Traian. Monumentul a fost înălţat din fondurile strânse prin donaţii, 

subscripţii publice, serbări populare şi şcolare organizate de un comitet format din profesorii 

Liceului „Nicolae Bălcescu‟. Pe soclul monumentului sunt încastrate trei basoreliefuri din 

bronz reprezentând lupoaica alăptându-i pe Romulus şi Remus, o scenă din războaiele daco-

romane şi o miniatură a Columnei lui Traian. La baza monumentului se află un bătrân care îi 

arată unui copil calea de urmat către împărat. Inaugurarea monumentului a avut loc la 8 

noiembrie 1906.  

Un alt aspect important pentru istoria Brăilei vizează iluminatul public. În prima 

jumătate a secolului al XIX-lea se utilizau pentru iluminat lămpi și felinare în care se ardeau, 

la început, opaițe cu seu de animale și apoi lumânări cu același combustibil. Ulterior, 

lumânările din seu au fost înlocuite cu lămpi care foloseau untdelemnul, urmând ca în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea să se utilizeze petrolul lampant pentru iluminat. Noutatea a 

venit în 1906, când începe să funcţioneze pentru iluminatul de la Brăila o reţea completă de 

curent electric.  

O altă activitate importantă pentru dezvoltarea Brăilei a fost și aprovizionarea orașului cu apă 

potabilă. În 1859, municipalitatea oraşului primeşte propunerea unui locuitor de a înfiinţa în 

fiecare piaţă a oraşului câte un puţ „care să aibă şi o tulumbă mare care să dea într-un minut 
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şaisprezece vedre de apă”. Sunt indicate şi avantajele: stârpirea incendiilor şi adăparea vitelor. 

Abia în 1874 se fac primele investigaţii pentru a se asigura apa curată filtrată pe teritoriul 

Brăilei. Cum lucrările erau prevăzute să se desfăşoare pe o perioadă de 15 ani, până la acea 

dată aprovizionarea cu apă a populaţiei, precum şi a instituţiilor şi întreprinderilor economice, 

erau asigurate cu sacagiii (persoane care transportau în trecut apa cu butoaiele) oraşului. 

Această activitate este menţionată documentar, când, în anul 1879 administraţia Brăilei 

înştiinţa necesitatea construirii unei căi de-a lungul malului Dunării, de la Vadul Sacagiilor 

(singurul vad de unde luau apă sacagiii pentru a fi distribuită, contra cost, cumpărătorilor).  

În anul 1889 se termină construirea, pentru prima dată, a unui rezervor de apă care-şi 

propunea să asigure alimentarea cu apă filtrată a oraşului. În anul 1891, Uzina de apă din 

Brăila lucra la întreaga capacitate cu apă filtrată. Tot în 1891 s-a ridicat problema depozitării 

unei anumite cantităţi de apă care să servească, la nevoie, în principal la stingerea incendiilor. 

Acestea au fost motivele pentru care începând cu anul 1891 s-au făcut primele studii pentru 

construirea unui castel de apă în Grădina Publică.  

În anul 1893, Primăria Brăilei avizează favorabil întocmirea proiectului de construire a 

unui castel cu un rezervor pentru 2000 metri cubi apă necesară pentru a preveni apariţia unor 

evenimente neprevăzute; în 1913 se termină şi se dă în funcţiune Castelul de Apă al orașului 

construit în acest scop, cu o capacitate de 1200 metri cubi de apă (cel mai mare depozit de apă 

din ţara noastră la acea dată). Castelul a funcţionat până în anii ʼ60-ʼ70 ai secolului trecut 

când a fost amenajat ca restaurant, cofetărie şi terasă de vară. În prezent, Castelul de Apă este 

abandonat.  

 În anul 1911 au avut loc lucrările de instalare a conductelor de alimentare cu apă 

potabilă a oraşului Brăila, activitate socotită cea mai mare realizare atât pentru acea perioadă, 

cât şi în continuare.  

 În tot acest timp populația Brăilei a crescut gradual sub influența factorilor economici, 

sociali, politici, ajungând în 1912 la 65 711 locuitori.  

 Continuând istoricul Brăilei, ajungem la un episod de o importanță colosală atât pentru 

oraș, cât și pentru întreaga țară: Primul Război Mondial (1914-1918), finalizat cu Marea 

Unire din anul 1918.  

În fața dictonului „acum ori niciodată“, România a ieșit din neutralitate (1916), a 

trecut de partea Antantei (Franța, Anglia, Rusia etc.) și cu o armată de aproximativ 600 000 

de oameni (ulterior 800 000) s-a mobilizat repede. Contraofensiva germano-austro-ungară nu 

a întârziat. Astfel, în mai multe județe ale țării a fost instituit regimul de represiune. Printre 

acestea s-a aflat și Brăila. Printre acestea s-a aflat și Brăila. Aici, în ziua de 23 decembrie 

1916, la orele 12: 30 au pătruns în oraș primele elemente ale armatei germane.  

Încă din primele zile, ocupanții au organizat la Brăila poliția secretă care exercita rolul 

coercitiv și de spionaj sau contraspionaj în oraș și județ. Serviciile publice din Brăila (Poșta, 

Telegraful, Vama, Docurile, C.F.R.) au fost sistate. În schimb, s-a organizat Serviciul poștal și 

de telegrafie controlat de nemți. Toate școlile din oraș au fost desființate, localurile lor fiind 

ocupate de germani pentru spitale și încartiruirea trupelor. 

Preocuparea majoră a administrației militare străine a reprezentat-o expoatarea 

economică a orașului. Aceasta s-a manifestat sub forma rechizițiilor. Germanii au 

rechiziționat tot ce era de valoare: haine, plăpumi și cuverturi, mărfuri din magazine și 

depozite (marile cantități de cereale găsite în magaziile Portului Brăila și în silozurile 

Docurilor). Din casele particulare au luat animale domestice și produsele lor, mobilă de lux, 
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piane, case de bani, mașini de scris etc. Produsele rechiziționate și sechestrate, în cea mai 

mare parte, luau drumul Germaniei și al țărilor aliate ei. Ceea ce rămânea se folosea pentru 

întreținerea celor 10 000 de militari ai armatei de ocupație.  

În această perioadă de restriște, alimentarea populației Brăila se realiza pe baza 

cartelelor. Astfel, se acordau săptămânal, de persoană, câte 1000 g de mălai și 1540 g de făină 

sau 2 kg de pâine. Ulterior, rația s-a redus la 1400 g de mălai și 1500 g de pâine, ajungându-

se, în cele din urmă, la 875 g de mălai și 1500 g pâine. Acest regim a dus orașul la înfometare.  

De asemenea, s-au introdus restricții în ce privește lumina, apa și frecventarea 

localurilor publice. Prin ordonanța comandaturii s-a hotărât ca lumina să se stingă la ora 11, 

fiind admise doar „4 lămpi (becuri) de locuință“. În ceea ce privește apa, ea se închidea între 

orele 2 și 4 după-amiaza și de la 9 seara până la 5 dimineața. Restaurantele și cafenelele 

funcționau până la 8 seara. 

Populația orașului a fost supusă unei aspre supravegheri și unui control sever din 

partea administrației germane. La data de 8 ianuarie 1917 s-a ordonat depunerea tuturor 

armelor la Primărie. O altă constrângere impusă brăilenilor a constat în muncă forțată. 

Aceasta era obligatorie pentru toți locuitorii între 14 și 60 de ani din oraș și din județ. 

Toate acestea au condus la numeroase acțiuni antigermane, de sabotare. Dintre acestea s-a 

remarcat adăpostirea ofițerilor și soldaților români prizonieri fugiți din lagăre.  

 În replică, germanii au declanșat represalii. Astfel, la cimitirul „Sf. Maria“ au fost 

împușcate 12 persoane pentru că au adus servicii armatei române. La 13 august 1917 au fost 

executate 5 persoane învinuite de a fi furnizat informații. Alte execuții au avut loc și la 

grădina Monument.  

 O altă acțiune sancționată de trupele de ocupație a fost cea a comisarului portului 

Brăila, Alexandru Popovici. El a informat armata română de la Galați despre mișcările 

trupelor germane, introducând știrile scrise în sticle care au fost lansate spre Dunăre. 

Cu cât desfășurarea războiului pe frontul din apus și cel de la Salonic era favorabilă 

Antantei, cu atât încrederea în victoria finală a crescut în Muntenia și în Moldova.  

Mii de soldați brăileni au apărat cu arma în mână teritoriul ocupat de dușmani și supus 

jafului. Cei mai mulți dintre ei făceau parte din Regimentul 38 infanterie și Regimentul 3 

artilerie, care, în timp de pace, își aveau garnizoanele la Brăila. Existau brăileni și în alte 

unități combatante: regimentele 35 și 39 infanterie, 9 și 10 vânători, 7 călărași, 1 artilerie, 

batalionul 5 pompieri etc. 

 Când s-au declanșat operațiunile militare, s-a decis ca lovitura principală să fie dată 

spre Brăila, în scopul degajării cursului inferior al Dunării de sub controlul inamicului și al 

unei eventuale pătrunderi în Dobrogea.  

 După ce au trecut prin lupte grele în Dobrogea și pe Argeș-Neajlov, regimentele de 

infanterie și artilerie s-au evidențiat în zona Panciu, în zilele de 1, 2, 3 august 1917, 

comandanții acestor unități militare fiind decorați cu ordinul „Mihai Viteazul“. Artilereștii au 

ajutat printr-un foc de baraj intens (cele 7 baterii trăgeau între 3 și 4 mii de obuze pe zi), în 

zilele lunii august, 1917, regimentele care au fost mobilizate în bătăliile de la Mărășești. De 

asemenea, ostașii brăileni au participat și la luptele de la Oituz. 

 În războiul pentru întregirea neamului au căzut pe câmpul de luptă 3 897 soldați 

brăileni, dintre aceștia 658 locuitori ai orașului și comunelor suburbane, restul din satele 

județului. Personalități ca Dumitru Panaitescu Perpessicius (sublocotenent), Mina Minovici 

(maior) s-au remarcat eroic în acest război.  
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În timpul celor 2 ani de ocupație străină (1916 -  1918), comerțul a fost desființat, 

nemaiexistând în acest timp altceva decât depozitele de aprovizionare a trupelor străine, 

alimentate cu rechiziții făcute din tot ce s-a găsit în fostele magazine sau din gospodăriile 

cetățenilor care închideau ochii pentru a scăpa cu viață în fața amenințărilor.  

În Brăila se aflau baza de operațiuni, aprovizionările, încartiruirile și centrele 

telefonice și comandamentul trupelor de apărare a frontului de la Siret. Pe fondul comerțului 

stopat și a lipsurilor, portul Brăila a încetat treptat să mai fie la căutare.   

 În data de 11 noiembrie, trupele germane au părăsit Brăila.  

 Cu privire la Marea Unire, este amintit strănepotul lui Stroe Ivașcu, deputatul țăran în 

divanul Ad-hoc al Munteniei la 1859 din partea Brăilei, care ia parte la actul de la 1 

Decembrie 1918, de la Alba Iulia.  

 Această succintă prezentare este totodată o invitație la lectură și cercetare pentru a 

descoperi cât mai multe valori pe care Brăila le păstrează în tezaurul său de amintiri.  
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