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„ Iubitei mele
închin

soţii

această

lucrare, ca omagiu a, dr agostei
ce a
avut în. toată viaţa sa, îngrijind,
ca o iubitoare mamă,

de fetele cari învaţă meserii,

In paginile ce urmează, d. Dumitru Z. Furnică aduce o
contribuție folositoare, cu deosebire în ultima parte, pentru
«cunoaşterea împrejurărilor în care se făcea odinioară în fara
noastră cea veche şi mică un negoj modest, sănătos şi bine
întemeiat pe muncă şi pe cinste, ca şi pe mari virtuți familare dispărule în mare parte de atunci.
Partea întâiu 'a acestui întins studiu reproduce păreri anJerioare cu privire la viața noastră comercială în veacul al
XVIII-lea şi le discută cu multă libertate de spirit. In a
doua bogatul miterial publicat de V. A. Urechia e analizat
„pe larg în ânumite domenii de comerţ şi industrie.
Recomand însă cetitorilor cu deosebire partea din urmă,
în care acest mare negustor, cu atâta iubire pentru breasia sa
înfăţişează fiecare din ramurile şi aspectele vieţii noastre
„economice care s'a“ stins încetul pe încetul în folosul infillrațiilor străine şi improvizaţiilor
indigene, deopotrivă de
primejdioase pentru gospodăria noastră naţională. Aici avem,
a face cu adevărate amintiri ale d-niei sale şi ale altora,
“prin care învie o lume pe care am sacrifical-o prea Uşor
-patimii de a preface, de a înoi, începând prin a “distruge
„fără să avem noi înşine, măcar elementele de căpetenie ale

„conştiinţei viitoare.
De mult naveam

memoriile

unui negustor. Acestea sunt

scrise cu simţire şi aceasta adaugă la valoarea lor de infor“maţie un farmec de sinceritate mişcată care va plăcea.

D. Furnică,

autorul

unei

culegeri

de documente

comer-

iale care e indispensabilă pentru ori care cercelător, îşi
«crează astfel încă un titlu la: gratitudinea celor cari vor
vrea să ştie cum. se fabrică, se cumpără, şi se vindea odinioară.
“ N.

IORGĂ

| POPE

CET

UGAIIȚ ENA

e ULANAA [o

Baa

Pl 1718,

“COMERȚUL

ROMAN

IN TRECUTUL

DEPARTAT.

Principatele Moldova şi Valahia, din care în 1839 sa
format România, au întreţinut din epocile cele
străvechi relaţiuni comerciale cu statele străine

:deosebi cu cele vecine, atât de import cât şi
port.

Mai

ales

cu Transilvania,

Ungaria,

de

mai
în-

ex-

Germania,

Polonia, Lituania, Rusia, Tătania, Imperiul Bizantin,
Imperiul Bulgar, Regatul
Serbiei şi, după
căderea
acestor două din urmă, cu Turcia, întreţineau
rela“iuni foarte întinse dela, care importau abiecte de manufactură şi de îmbrăcăminte, arme, blănuri, obiecte
de lux şi de menaj, şaluri, covoare, mobile, etc., şi ex-

portau grâne, untură, grăsimi, brânzeturi, lână, piei
de bou şi de oi, piei de iepuri, lemne, vite şi alte o|
Diecte ale solului.
In scurt, renumele grânelor, al lânei, şi al cailor din
Principatele Române atrase spre
teritorul
lor un

mare număr de importatori străini, mai cu seamă Ve"neţieni şi Genovezi, care înfinţară cantaruri- mari de
import şi export pe țărmurile Mării Negre şi
malul

stâng al Dunări. Cetățile Giurgiu, (St. Giorgio), Chilia
şi Cetatea Albă, jucară un mare rol în transacţiunile
comerciale din trecut, fiind opera Gendvezilor.
tovărăşie cu mulţi negustori din Cetatea Albă,

Ei în
care

E

8
până

pe la mijlocul
înfiinţară

Moldovei,

aparţineau

XV-lea

secolului al

oraşul

în

cantoare

asemenea

Cata din: Crimea, care pe atunci nu aparţineau Tătarilor, şi stabiliră un trafic comercial din: cele mai însemnate cu popoarele din vechiul Hersonez şi chiar cu
Persia Tătaria, cea mare şi Rusia.
refăcea
_ Marele elector al Brândemburgului îşi
monta cavaleriei sale cu cai din jud. Râmnicu-Sărat.
şi din ţinutul Iaşilor. lar pieile de epuri vânaţi cu mMi-

lioanele prin pădurile virgine ale Vlăsiei, se duceau pe
uscat în Ungara, Germania şi chiar în Franţa și în
Englitera.
Cartea întitulată : Documente şi Regeşte privitoare
la relaţiunile Țării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria,
în secolul XV

şi XVI,

culese

şi traduse

I. Bogdan

de

Documente
întitulată
cartea,
profesor universitar;
Româneşti
slavo-române cu privire la relaţiile ării
şi XVI,
XV
secolul
în
Ardealul
cu
şi Moldovei
întituSi. Nicolaescu, cartea
d.
culese şi traduse
d.
lată Braşovul şi Românii, scrisori şi lămuriri de
N. Iorga şi volumele XI, XII, XIII şi XIV din Studii şi

documente
şi

cu privire la Istoria Românilor,

regeşte documentare, culese tot de d. N.

cercetări

Iorga,

sunt

dovezile cele mai preţioase şi mai indiscutabile cum
că Domnitorii, boerii şi negustori
din
Principatele
Române întreţineau relaţiuni de afaceri comerciaie cu.

Domnitorii, nobilii, clericii, pârgarii, judeţul, negustorii şi industriaşii din Ardeal şi Ungaria. Alte cărţi
care reproduc corespondențe cu diferite persoane din
Dantzig,

port

însemnat

german,

precum

şi

prefața

din volumul X al colecţiei de documente Hurmuzaki,
ambele publicate asemeni de d. N. Iorga, ne dovedesc că România au întreţinut asemenea
relaţiuni
de afaceri comerciale cu Prusacii, precum
şi Documentele culese de C. Ecsantu din arhivele din Veneţia,
publicate

Arheologie

în diverse

broşuri, în Revista pentru

etc., a răposatului

Gr.

Tocilescu,

Istorie,

şi

în

9.
fine în colecţia

Hurmuzaki

vol. VIII

şi IX

Partea

1 şi

JI documentează în modul) cel mai neîndoios cumcă
ambele republice italiene, Veneţia şi Genova, au întreţinut

din

timpurile

cele

mai

îndepărtate

relaţiuni

comerciale, ca şi politice,
cu Principatele
române.
„Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, îşi procură ştofele
-de bracat cu fir de aur şi mătăsuri alese din Veneţia.
. Polonia importă în Moldova numai spirt, rachiuri
tari şi holercă, cea mai dăunătoare sănătăţii din băuturile spirtoase, şi a introdus beţia în Principatele Române, cu toate vămile-şi măsurile
de prohibiţiune
luate de către guvernele ambelor Principate.
Rusia, ne aducea blănuri, şi ne luă grâne, vite şi vimuri;

Tătaria

ne aducea cai mârzaci de cea mai bună
şi ne luă grâne, iemne şi vite de muncă, iar

calitate

Turcia ne luă asemenea, grâne, vite, lemne, seuri
şi
pastramă, şi ne aduceă postavuri, haine cusute cu fir,
“obiecte de lux oriental, băcănii, uleiuri mirositoare,
până

şi cerneală.

Transilvania

ne

aduceă

obiecte

de

„braşovănie: postavuri, flanele şi pânzeturi
groase,
lăzi, frânghii, coase, seceri, pălării şi încălţăminte ţărănească,

obiecte

de

argint

şi de

aur

frumos

lucrate,

manufactură de lux adusă din Viena, Praga,
Buda,
etc., şi mezeluri bine reuşite, în schimb ne luă grâne,
lână, piei mari şi mici, păcură etc. Germania,

și mai cu-

„seamă marele bazar din Lipsca, ne aduceă manufacuri de lux, postavuri fine şi mătăsuri
franceze
şi
italiene,

şi ne luă

materialuri

brute,

pe care

ni le re-

“trimetea confecţionate. In tine din Englitera ne venea
torturi

şi pânzeturi

de

tot

felul,

şi acolo

se

duceau

cantităţi mari de grâne.
Acestor transacţiuni întinse şi îniloritoare, care adu-

«ceau în ambele ţări mulţi bani şi
“averi, le-a dat o lovitură de graţie
în Europa, înfrângerea, lui Ştefan
“Sultanul Baiazid al II-lea la Chilia

produceau multe
intrarea Turcilor
cel Mare de către
şi Cetatea Albă în

anui 1484 Aug. 4, care luă din mâinele Românilor aces-
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ie două

cetăţi

litoral al Dunării,

a întregului

stăpânire

lor, şi luarea

şi comerciul

în.

treptat

care înde-:

şi.
părtă din diferite schele pe negustorii Veneţieni
în-.
ce
le
comercia
relaţiuni
întinsele
Genovezi, curmă
treţineu negustorii români cu cei străini şi puse capăt
unei

resurse

însemnate

comerţului

înbogăţirea

de

“român. Ceva mai târziu, pe la începutul doinniei Faaproape
intenţionat
narioţilor, gurile Dunării fură
în-ui
comerţul
închisă
îu
Neagră
potmolite, Marea
apele
în
intrarea
ternaţional şi declarată lac turcesc;
fu

Dunări

prohibită

de

afară

corăbierilor,

tuturor

celor turceşti, iar Principatele Române fură reduse
la rolul de grânare'obligatoare ale imperiului Otoman,
pe

care-l

aprovizionau cu tot

ce producea

solul

lor şi

primeau în schimb preţul ce fixau cumpărătorii Turci..

TI
COMERȚUL

Istoricul
vast;

el ar

ROMAN DIN TIMPUL
FANARIOTE

comerţului
putea

să

Principatelor
ocupe

DOMNIEI

Române

mai. multe

e

volume,

prea.
dacă.

cineva ar face să descrie detaliat nenumăratele
prin care el a trecut. Intr'acest capitol neavând
scop

decât

a dă

câteva

schiţe

generale

privitoare

faze:
alt.
la.

fazele cele mai importante prin care el a trecut.
In
timpul epocei Fanarioţilor şi după încetarea sa până.
mai încoace, chiar până la punerea în aplicare a Regulamentului Organic, el mai că nu există, pentru că,.
calea aducătoare de bogății, drumul maritim, zice Ai.
D. Xenopol în scrierea, sa: Finanţele Principatelor în

epoca Fanarioţilor, eră ca şi închis pentru Principa-tele Române. Acel al Veneţiei şi al Genovei, care de-.
dea odinioară viaţă porturilor de la Dunăre, căzuse:
împreună cu acele falnice republice; puterile maritime

i]

apusene erau prea mulţumite dacă în raporturile cu
Poarta, Otomană li se încunoştinţă plutirea în mările
turceşti,

şi nici una

din ele nu

căpătase

încă: învoirea,

de a pătrunde în locul cel mare a] împărăției, care pe
atunci eră Marea Neagră. Rusit, singura putere care
dobândise

prin tratatele de la Cuciuc-Kainargi, Ainali-

Kovac şi Iaşi libertatea comerţului în Marea Neagră,
eră necontenit turburată în dreptul ei, ceia
ce
se
vede chiar din repeţirea acelei clausule în toate tratatele; apoi ea nu prea avea mare înrâurire 'asupra,

comerţului Ţărilor române. î)

Paralei cu această lâncezire a comerţului exterior

mergeau toate acele aşezăminte lăuntrice
care îl ajută şi îl înlesneşte.
cât în starea

cea

Drumuri

mai primitivă,

nu

podurile

ale

ţării,

ființau
peste

de-

râuri

erau mai necunoscute, încât la celei mâi mici umflături ale apelor, comunicaţia eră întreruptă, şi cărăuşul
blestemă,
de

ploaia, pe care

ia nouvelle

Hussie,de

agricultorul

la Moldavie

o binecuvântă.

et dei la, Valachie.

Odesa,

Poliţia ţării fiind) cu totul neîngrijită, hoţii umpleau

codrii încă nesparţi pe atunci de securea civilizătoare,
şi numărul lor sporeă pe fie ce zi prin ţăranii ce săturându-se de-a
fi jetuiţi, se aruncau în haiducie.
Poştele şi deligenţele erau necunoscute, menzilurile
erau nişte poşte păstrate numai pentru slujba împărătească. Pământenii se foloseau de poştă numai prin
excepţie. Preschimbarea de idei sau de interese se fă- „cea prin trimişi înnadins, precum se vede aceasta,
din.

condicile vistierii unde se află trecute la cheltueli mai

multe sume pentru cei veniţi sau trimişi cu cărţi, precum şi altele foarte numeroase cu neferi trimişi
în

cutare şi cutare loc. Lipsind dar comerţului cele trei
cerinţe ale traiului său: rânduiala, siguranţa şi mijloacele de comunicaţie, înţelegem prea uşor cum de
1) Jules ad& Hegemeister »xMemoire sur le Commerce
des portes
“dela Nouvelle Russie, de la Moldavie, etc. Odesa
1835, pag. ?

condicele
e] mai că nu există. De aceia şi vedem în
Qăexemplu
spre
Aşa
negustori.
noastre prea puţini

rile ce; luau de la această clasă de oameni de două ori.
în anul:
pe an, de către vistieria Moldovei se urcă
1795 la neînsemnata sumă de 837 taleri 50 bani.
Este de observat că negustorii din Galaţi nici nu
sunt amintiţi, pentru că el nici n'avea negustori pe:
atunci,
slujind

ci eră un orăşel cu totul
fără
însemnătate,.
numai la trimiterea zaheralei şi a cherestelei.

către Constantinopol. Lipsina ţării posibilitatea
co-merţului exterior la ce îndeletniciri
productive
seputea dedă poporul său? Muntenii au fost mai aplicaţi.
spre această ramură, cum vom
vedeă mai la
vale,.
vorbind de meserii. Aşa erau pe vremurile lui Alexandru cel Bun precum o dovedeşte preţiosul aşezământ.

vamal,

aşa sunt

şi astăzi.

Singurele

lor îndeletniciri.

erau ca şi astăzi. Lucrarea pământului şi
creşterea.
vitelor, dar pe atunci numai aceste din urmă aduceau

țării un venit real prin exportul
pe când lucrarea
din pricina marei

vitelor în

Austria,.

pământului eră cu totul mărginită.
întinderi, pe de o parte a pădurlor,.

pe de alta a păşunelor.
In puţinele arături ce se făceau se semână porum-:
bul pentru hrana locuitorilor, orz şi ovăz pentru caii.
lor şi grâul ce se puteă trece în ţară sau care eră de:

trebuință

pentru

zahereaua

turcească.

Comerţul

cu:

Turcia constă numai în importul ce se plătea de țară..
Exportul însă să făcea totdeauna fără bani sau cu.

preţuri de râs, şi nu către negustori, ci către Impără-ţia otomană.

nu

se cereau.

această

ţară

In: Rusia

nu se exportau

Singurele
erau sarea

lucruri
şi vinul,

grâne,

pentrucă.

cari se exportau
cari azi nu

în Rusia, căci aceasta prin o măsură

mai

înţeleaptă

în
trec:

a în--

grijit de plantarea viilor în Crimeea. Părţile mai în-depărtate ale Germaniei, cari ar îi avut nevoe de pâi-nea noastră, nu putea să o aducă aşa, de departe pen-—
tru scumpetea transportului.
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Către tările apusene marea eră închisă. Rămânea
Turcia, dar aceasta nu cumpără ci luă, deci sărăcea
ţara, nu o îmbogăţea. In: scurt producţia ţării eră împiedicată prin lipsa, pieţelor de desfacere 5.

III
COMERŢUL

DE VITE ŞI DE GRÂNE

CU TURCIA.

E o părere destul de răspândită ?) că exportul nostru
a fost până

la 1829

serviciu

un

public

turcesc,

aşa, în

cât Principatele nu se foloseau de clima. lor binecuvântată şi de însuşirile pământului lor. Românii lucrau,

această

după

părere,

numai

pentru

a hrăni

pe

suzeranii lor, ţara lor eră numai magazinul de aprovizionare al Turcilor; în teorie, ca şi în realitatea lucerurilor, Porta,

scrie Aurelian,

monopolizase

comerţul

nostru de export. Monopolul acesta turcesc a existat
fără îndoială, numai că, extensiunea lui eră mai mult
retorică, dacă se poate spune astfel. Poarta nu cerea
tot, ci anumite categorii de producţie, şi mai mult de
cât atât, anumite categorii de
producte
alimentare.
Intre mijloacele de hrană, chiar locuitorii grânarului
Constantinopolului, ai chelerului, erau liberi să facă

ce voiau cu lucruri pe cari Musulmanii nu le mâncau
sau cari nu erau căutate de ei. Oile erau aproape monopolizte,

dar nimeni

porcii, vitele
erau

cornute,

reclamate,

dar

nu

cerea raielelor de la Dunăre:

pasările,
legumele

vânatul
nu.

etc.

Porumbul,

Grânele
foarte

răspândit de la a doua jumătate a veacului XVIII-lea,
sa consumat totdeauna numai

în ţară, sau s'a: expor-

1) Revista, pentru Istorie, Arheologie şi Filologie a lui Gr. G.
Tocilescu. Vol. I. Pag. 59—65.
2) D-l N. Iorga, prefața volumului X din colecţia Hurmuzachi.

:
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iat în Ardeal. Despre
veau

la; alimentaţie,

celelalte producţii, cari nu serse poate spune

obiecte libere de.export.
nul

2

Făceau

toate

erau

excepţie numai

că mai

lem-

şi silitra,

In

istoria relaţiilor noastre economice

cu

Turcia

până la 1829, când monopolurile au fost înlăturate şi
libertatea, de comerţ n'a avut altă stavilă de cât aprovizionarea ţărilor însăşi, au existat mai multe
epoci
bine deosebite. De pe vreme când n'am mai putut respinge nici o pretenţie, decând am provocat,
mai
cu-

rând, abuzurile prin imensa concurenţă la tron, adică
dela, a doua jumătaie

bilirea
rioară

pe

a secolului XVI-lea, până

tron: a Fanarioţilor,

a căror

la sta-

condiţie

faţă cu Turcii, a aruncat-o şi mai mare

infe-

descon-

sideraţie asupra ţărilor noastre, scăzându-le mult situaţia, faţă, cu puterea suzerană. Intre aceste două hotare cronologice, Românii au exportat de preferinţă în
"Turcia, dar pe bani şi cu câştig:

_Intr'a doua perioadă care. ţine dela stabilirea regimului fanariot, sau mai bine guvernării prin-foştii dragomani ai Porții, până la complicarea
suzeranității
otomane cu o protecţie rusească, foarte utilă
la înce-

put,

exportul

dincolo

de Dunăre

s'a prefăcut în mu-

caesă şi mubaiă, în tribut în natură sau furnizare cu
preţ arbitrar; Teoria „chelerului“ s'a format atunci şi
s'a aplicat pe cât se putea, adică pe cât dă voe contrabanda, care a trebuit să fie fabuloasă, într'o provin“ie ale cărei hotare nu erau păzite de soldaţii incorumpțibili ai celor ce voiau să oprească exportul,
de aceia cari aveau tot interesul să-l strecoare.

A treia perioadă
protecţiei

mită

ruseşti.

nevoii

boierilor,

şi cea din
Mulțumită

urmă

cuprinde

epoca

acestei

protecţii,

mulţu-

Ruşilor a se face simpatici

lucrurile

au

fost

ci

aduse

populaţii

aproape

în

şi

starea

anterioară domniei fanariote.
Chelerul a, rămas o dogmă şi contrabanda o tradiţie,
dar Turcii au desfiinţat tributul de grâne, lemne și
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silitră, au cumpărat toate
voe, plătindu-le în loc de

lucrurile de cari aveau neo pătrime faţă
cu
preţul

local, după acest preţ local, unificat sub forma cursului Brăilei, pentru Muntenia, Galaţilor, pentru
Moldova. Flagelul acela care eră negustorul turc sau irimis de Turci, a fost în fine desfiinţat încetul cu încetul, vânzarea încheindu-se la hotare, sau alteori fur-

nizarea făcându-se prin licitaţie poruncită de Domni ,
Pacea, de la Cuciuc-Kainargi a desfiinţat starea de
lucruri arbitrară de mai nainte, şi Turcii trebuiră să
dea iarăşi din pungă bani pentru hrana capitalei. De
atunci încoace nimeni nu mai avu dreptul să închee
târguri pentru grâne, în altă parte decât în schele,
unde producătorul îşi încredinţă marfa, „reizilor co-:
răbiilor capanului“ marele magazin de :corăbii
din
Constantinopole. Cu timpul Turcii, strânşi de aproape
de diplomaţia rusească, se deprinseră a primi preţul
curent în Principate, de a plăti în plus
cărăuşia,
a

specifică în înţelegere cu boerii ţărilor suma de producte de care capitala, avea nevoe anual. 2)
Cu toată această afirmaţie, făcută de 4. N. lorga în
prefața sa, tot d-sa afirmă că pe timpul
lui Sulzer,
adică după tratatul
moldoveni erau atât

dela
Kuciuc-Kainargi,
ţăranii
de liberi de a vinde cui vreau şi

cu cât vreau produsele lor, încât după ce îndestulau
cerinţele trimişilor capanului imperial, numiţi capăn-

lăi se duceau în Polonia, şi cumpărau grâu de sămânță pentru dânşii, căci acea vânzare liberă, le luase
tot

din hambare

acea

şi de prin gropile de bucate. Tot pentru

epocă, Vaillant ne spune

că Turcii au ridicat din

tară 250.000 berbeci şi oi, 3000 cai, 150.000 chile de
grâu şi n'a primit în schimb,
conform
contractului

1) Documente privitoare
muzache“, vol. X, prefaţă.

2) Hurmuzachi,

la Istoria, Românilor
pag. XV—XVII.

vol. X,, Pag. XIX.

„Colecţia

Hur-
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încheiat între

arnedaşul

şi

Capanului

al

general

din
parte
Innalta Poartă, mai mult decât a patra
vegepreţul curent. Din această cauză bietul ţăran

dar nu trăeşte, are un bordeiu,

tează,

el, o sobă fără lemne, o vatră
un pat fără așternuturi, vite
porumb muced într'o ţară în
cuptoarele de uscat porumbul

în

dar nimic

fără unelte de bucătărie,
adăpost,
fără coşar de
care morile sunt rare și
şi mai rare; el nu poate

trăi de;cât cu un codru de mămăligă, câteva căpăţâni
de ceapă, câţiva căţei de usturoi şi puţină sare. Abia
când! se reîntoarce acasă din oraș, după ce şi-a vândut
bucatele, e în stare să aducă din produsul acelei vânpentru a înzări, puţină pastramă şi o pâine două,

şi pupuţină carne
vrednici pe copii săi să guste
ţină pâine %).
Wilkinson susţine că în anul 1820 Turcii au mers
cu pretenţiunile până a ridică din Principate cu zorul
până la 1.500.000 chile. Această afirmaţiune poate să
fie cam exagerată; de şi Wilkinson a fost mult timp
general

consul
cele

al Marii

Britanii

în

Bucureşti,

prin

în poziţie de a avea la dispoziţie informaţiile

urmare
mai

exacte.

Totuşi,

luând

în consideraţie

puţina

desvoltare ce dobândise agricultura în acea, epocă,
mai mult ca jumătate din teritoriul Principatelor eră
ocupat de păduri şi câmpii de păşune, e cu putinţă ca
să îi greşit suma, îndoind-o, dar şi redusă la jumatate,
Şi
e enormă.
cifra impusă de Turci Principatelor
credinţa, foarte răspândită în acea. epocă, cum că Capanul imperial speculă grânele ce aducea din Principate, vânzând prisosul la negustorii din Constantinopole cu preţ împătrit şi împărțind prisosul pe la mai
marii imperiului.
Această

afirmare

se

concordă

că într'o notă din 1767 adresată

1) La

Roumanie,

de 1. A. Vaillant,

de minune

cu

faptul

internunţiului Brog-

vol. II, pag. 289—290.
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nard, care se plănsese că Domnul Munteniei, pe atunci
Alexandru Ghica, a închis graniţele sale pentru grâu
şi tot felul de producte. Poarta a răspuns, că cele mai
„moi
hotărâri şi decrete
ale
Divanului
împărătesc,
-opresc în mod absolut exportul şi vânzarea
în
alte

părţi a grâului adunat

în. Principate, pe coastele Du-

mării

Sultanului,

şi în alte

ţări ale

precum

şi a altor

mărturi oprite, cum sunt vite, productie şi altele, pe
câtă vreme ele sunt cerute în statele împărăteşti, şi
mai ales în fericita capitală.
Aceste afirmări ale unor contemporani vrednici de
crezut, slăbese multi pe cea
făcută
de d.
N.
Iorga

(în notă jos pag. XVII

din prefața

acela ce eră negustorul

ture sau trimis de Turci al fost

sa),

că

flagelul

în fine desfiinţat încetul cu încetul în urma tratatului
de la Kuciuc Kainargi, Turcii fiind strânşi de aproape
de diplomaţia rusească, vânzarea încheindu-se la hotare şi furnizarea făcându-se prin licitaţie poruncită
de Domni.

Chiar» d. Iorga în altă parte spune că în epoca fanaTiotă eră, oprit mai ales grâul, că acest monopol
eră
legal

absolut,

că grâul

orzul

şi meiul

cât se făcea

în

ţară, trebuia negreșşit trimis la Constantinopole, căci
acel oraş avea neapărată mevoe să fie minunat îngrijit cu provizii,

căci locuitorii

capitalei,

în Turcia

cen-

“ralizată, după tradiţia bizantină hotărau soarta Sultanilor. O foamete, de multe ori, aduceă, o revoluţie. la
palat *). Toate acestea erau rezultatul teorii administrative turceşti, care se deosebea. simţitor de practică,
zice itot D-sa, căci acea administraţie scriă una, şi în
practică făcea, altceva; cu totul contrar 3).
De aceea Wilkinson,

care a scris cartea sa mult

1) Hurmuzachi, vol. VII. Pag.
vol. X, pag. XX.
2) Ibidem v., X, pag. XVIII.

39, 40

mai

şi 41 diferite scrisori,

şi.
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în urma, tractatului de la Kuciuc Kainargi şi a tipărit-o pe la 1820, susţine că comerţul Moldovei şi al Vade restric-

lahiei eră împiedicat printr'un mare număr

ţii şi prohibiţii, că exportarea grâului a fost în mod
constant prohibită şi că nu eră în puterea Domnului
de a permite exportul celei mai mici cantităţi de grâu
pentru speculaţiuni particulare. Acel export
trebuiă.
să fie autorizat printr'un firman, şi asemenea permi-

siune nu se acordă nici odată raielelor,şi foarte
celorlalţi Europeni. Miniştrii streini
acreditaţi
iângă Poartă cunoşteau
importanţa ce guvernul

dificultatea
otoman dă

rar
pe

ce întâmpină şi
unei
asemenea

favori, de aceia preferau
să se abţie de a face aseme-.
nea; cereri, al căror succes nu profitau cel mult de cât
câtorva indivizi, fără a produce un avantagiu perma-

nent pentru comerţ în genere.

|

Grâul din Valachia nu eră de prima; calitate, dar e
departe de a îi mediocru; cel din Moldova
eră mai
bun şi difereă mult de cel din Polonia. Preţul său ordinar e între doi şi doi şi jumătate chila. Cai articol de
comerţ general,

cheltuelile

sal. de transport

de la Du- |

năre la Constantinopole abia s'ar urcă la cel mult un
leu. Guvernul turcesc trimite în fiecare an propriile
sale bastimente pentru a transporta porţiunea ce el
reţine, fixată pe fiecare
an la 1.500.000 chile, precum şi
“alte articole necesare usului său, a căror cantitate nu

e nici odată
rabilă *).
Pe lângă
pe preţ

de

plătească

determinată,
acest monopol
nimic,

1) Tableau
de

de

la

Rocquette,

române

plocoane, unele

şi altele occidentale,

historique

la Valachie

par

1821,

geosraphique

Wilkinson

pag.

e

conside:
ă

şi | acele cumpărături silite

Principatele

şi diferite

nul bairamului

ei

de şi în genere

—

67-69.

erau

anuale

ca ploconul

et polique

tradus

silite

în

de

limba

să

ca plocostea-

la Moldavie
franceză

de

19.
,

N

a

|

gului, la numire de Domni şi preînnoire de domnii;
ploconul numit Muharer la întărirea domniei şi ajutorinţa ce se percepea la întâmplări mari,
cum
prepararea unui răsboi. Ploconul Bairamului se

tea de către Domnitor,
în bani

eră
plă-

boeri, negustori şi ţărani, unii

şi alţii în natură,

el se plătea, cu o lună

mai

înainte de marea serbare turcească prin plata unui
sfert dublu. Ploconul steagului se plătea la începutul
fiecărei domnii de către toţi locuitorii, boeri şi prostime, potrivit cu rangurile -lor, megustorii cu impor-

tania negoţului lor, iar țăranii plătind sfertul imediat
îndoit.

Muharerul

sau

întărirea

se

plătea

în anul

al

doilea şi a] treilea al unei domnii, într'al doilea sfert
al anului, şi ajutorinţa în: sfertul al treilea. Plocohul
ţăranilor se ridică în cei din urmă ani
ai domniilor

fanariote, între
Principat 9.
Une

160.000

ori ajutorinţa

şi 180, 000 lei

se plătea îndoit

pentru

fiecare

şi totdeauna

în

grâul, pe care ţăranii le transportau la schelele cele
mai apropiate şi le dau în primirea funcţionarilor
turci sau greci însărcinaţi de guvernul turc cu primi- .

rea, lor, cari purtau numele
în care

se depuneau

de surreceii. Localitățile

aceste producte

se numeau

ser-

vaturi, iar contribuţiunile în natură sursaturi.
In Arhivele Statului, între dosarele vechi ale vistierii, cari fac parte din

delele

administrative

vechi,

dintre anii 1783 şi 1829, sunt mai multe dosare,
cari
cuprind diferite acte privitoare la aceste
sursaturi,

precum şi mai multe dosare cuprinzând un mare număr de chitanţe scrise în limba românească, grecească şi turcească,

m
S3—
Q
+=
sx

care

fac

dovadă

de primirea

cantită-

ţilor de grâu, orz, făină, meiu, sare, lemne etc.; în cart
în unele se face pomeneală de plata, chiriei trânsportului lor, în altele se pomeneşte de ploconul bairanului, şi în nici una nu se face pomeneală de valoarea
lor. Aceste chitanţe n'au putut fi consultate
de
a.

20

orga,

căci abia în anul 1907 au fost despecetluite pa-

chetele în cari se găseau
multe dosare.

format

şi sa

ele

dini

mai

_

V

-

|

HAGII.

NEGUSTORII

consumă.
cate
Constantinopolul eră un mare oraş
enormităţi de producte de tot îelul pentru hrană, încălzit şi întreţinere, dar care nu producea nimic, ne-

având

Numai

producătoare.

împrejurimi

Bosforul

îl

despărţea de Asia Mică, care eră producătoare, ca şi
azi, dar nimeni nu se gândea să se aprovizioneze de
acolo, pentru că Turcii cereau preţul cât făcea maria,
pe când gialepii, saegii, capalli, surrecii şi alţii, care
capitale,
marei
aprovizionărei
învârteau comerțul
erau învăţaţi să cumpere marfa chilipir adică aproape
pe nimic, şi adesea să-şi plătească maria prin intimi-

dări,

ameninţări

şi chiar

Asemenea

bătăi.

negustori

preţuri,
asemenea
deprinşi să cumpere mărfuri cu.
româtele
Principa
spre
erau deprinşi să apuce calea
ne, spre chelerul sau grânarul Turciei, şi să-şi facă

aprovizionările trebuincioase dintr'aceie locuri.
Asemenea, negustori chilipirgii se numeau gialepi; ei nu
plecau din Stambul
tectorii :or, oameni

mane

imperiale

sau

până ce nu dobândeau de la proinfluenţi şi cu mare trecere, fir-

scrisori

vizinale,

deau toate porţile şi le înlesneau
pe bietele raiele. Ei se recrutau

care le deschi-

mijloacele de a jefui
mai
de
preferinţă

dintre Turci şi mai cu samă dintre hagii din Trapezunda, popor barbar, sălbatec, rău, crud şi hrăpitor,
originar din părţile Caucazului, vecine

gră. Aceşti
aveau

plecau

hagii

corăbiele

făceau
lor

şi de

din Trapezunda,

parte

îndată

veneau

cu Marea

din corpul
ce

dă

Nea-

ienicerilor,

în primăvară,

la Brăila

şi

Galaţi
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acostau la mal şi plecau prin oraş ca să strângă grâu.
orz, meiu, făină, fasole şi alte produse ale pământului,

trebuinţa

pentru
Hagii

aprovizionării.

din Trapezunda,

Constantinopolului.
sunt

zice Raicevici,

naţia

cea.

mai obrasnică, ei sunt capabili să comită fapte neumane, ce nici mintea omenească nu poate să-şi închi-—
puiască, şi să-şi facă un punct de onoare din omorâ-:
vea inişelească a unor nevinovaţi. Muntenii şi Moldo-

venii de frica lor, erau nevoiţi să-şi aducă; casele pline:
cu grâne din munte la câmpie ca. să le vânză cu preţul
ce li se dă, să le măsoare cu basmaua ce vreau hajii și.
să se creadă fericiţi când scăpau de asemenea cumpă-rători cu pielea pe ei, cu carele ş, vitele lor intacte, şi.
când pe deasupra mai aduceau şi ceva parale *).

Toţi istorici contimporani spun într'un deplin acorad
că aceşti negustori haji erau oamenii cei mai răi, mar:
răpitori

şi mai

neomenoşi.

la începutul

Ei soseau

ve-

vei la Galaţi şi Brăila, pe corăbi, proprietatea lor sau.
lor, şi găsind

pe seama

închiriate

marfă

strânsă gata,.

o luau cu de-a sila, o plăteau cât vreau ei şi cu monedă ce le plăceau lor; de ordinar preţul ridicol şimhonieda calpă (falşă) sau proastă.
Maltratau cu brutalitate pe oricine cuteza să li se:
împotrivească. Când nu găseau marfă în cele două.
schele, unii din ei pătrundeau în interiorul ţări, contrariu prescripţiunilor vechilor capitulaţiuni, se răs-

Prin-pândeau prin sate peste tot coprinsul ambelor
cipate, unii dintr'aceştia se stabileau prin sate şi stau
în ele până

de iarnă

aproape

direct de la ţărani pe preţuri
mărturi,

cu anasâna,

pentru

ca

să

cumpere:

mici cantităţi mari

adică cu zorul, tratând

de:

pe raiele-

şi
cu tot caracteristicul dispreţ al Turcului. Omorul
violul, zice d. N. Iorga în aceeaşi prefaţă, făceau parte-

1)

Pag

Raicevici,

89—90

tradus

în

limba

germană

de

Piehl

anul

179%

.
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din purtarea lor -obişnuită faţă cu clienţi lor involunari. Cine. nu primea banii bucuros, eră nevoit să-i iă
cu de-a sila, căci cumpărătorul îi lepădă ptin sate,
ducându-se cu marfa. Cu dobânzi mari, ei făceau sarcina de împrumutători ai ţăranului, care nu le cereau
capitalul; -anexau fără scrupul la propriile lor hampare bucatele străine. La nişte pământeni aveau case,
arături, fânețe, prisaci, arii, râvneau să pue mâna pe
tot comerciul ţării *).
“Hagii

din provincia, Trapezunda

în totdeauna

au fă-

cut mare trafic în Moldova şi în Valahia. Ei reuşise
uneori să pu mâna pe întregul comerţ al Principatelor şi să, se erigeze în tirani, mai cu seamă în' Moldova,
unde se îusurau şi-şi fixau reşedinţa. Fi exercitau
"asupra poporului cele mai crude vexaţiuni, ruinau pe
țărani şi satele lor, obligându- i a se însăreină să iă cu
împrumut banii lor, cu dobândă usură, şi le luau cu
de-a sila bucatele şi productele, drept plată a acestor
împrumuturi iorţate;, fixând preţul ce găseau ei
cu

cale.

Adesea

împingeau

barbaria

până

a comite Vio-

luri şi asasinate.
Mai acum; 200) de ani Constantin Mavrocordat s'a încereat

să, scuture jugul

ce

aceşti

coloili de nou

soiu

sau mai bine zis, aceşti concheranţi au impus nenorociţilor Moldoveni şi s'a, înţeles cu celebrul Ali Paşa,
şi cu Hekim-Oglu, care eră pe atunci, Paşă de Vidin
sau Babadag, amândoi în înţelegere făcură
ţiuni la ministerul turc şi obţinură ordinul

reclamade a ur-

mări pe hagii, de a pedepsi prin moarte pe culpabili şi
de a le confiscă averile. Aceste ordine fură executate
şi chiar depăşite. Persecuţiunea lor fu o imagine
a
„Vesperilor siciliane“ îi omorâră pe unde îi găsi, şi
coniiscară averile lor pentru miri (proprietatea
urbană turcească).

1) Ibidem,

pag.

XIX.
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M'au asigurat, că cu acea ocazie, au pierit în Mol-dova mai bine de. 10.000 oameni. Această teribilă pe-deapsă a

silit să se menţină în limitele datoriei toţi cei:

stabiliţi în ţară, câţi au scăpat-de carnagiu au devenit.
mlădioşi,

onest,

supuşi

şi au

continuat

fără a se depărtă

dela

comerţul

lor în mod

regulele

ce

le

erau.

prescrise 1).
Delibaşii bosniaci

ai Paşei, adaogă

d. N. Iorga, dis--

truseră prin foc casabele, adică aşezările ilegale, 'goniră pe proprietari şi-i aruncaseră în
ţinuturile
de:

lângă Prut şi în Basarabia.
vrocordat,

Constantin

Sub

Racoviţă

succesorul
Vodă,

lui

în

sfârşit.

Maşi

aceste aglomerări periculoase
fură împrăştiate
de
ieniceni din: Hotin. Puţini hagii care, de la această uci-.
dere înainte, mai veniră în: Principate

cumpărăturile în schele, nu mai
tru liniştea şi buna

înlocui

stare

pentru

a-şi face:

eră o primejdie pen-

a locuitorilor.

Poarta

însă

prin ceva şi mai rău, vechiul privilegiu al A-

siaţilor. Furnitura de grâne îu numită Zacherea, asi"milată cu proviziile âe răsboiu, iar Domsii, invitaţi în

1756 întăiaşi dată să dea în primirea mazilului
din
PBrăila cantitatea trebuincioasă pentru hrană locuito-.
rilor capitalei şi plata tainurilor servite
de ţărani.
Hagii fură înlocuiţi prin gialepi Greci, care nu se deo-sebiau prea mult în purtare de predecesorii lor.

VI
COMERCIANȚII

CUMPARATORI

DE

VITE

Pe lângă gialepii negustori
de vite, mai
erau
şi
saegii, adică ciobanii de demult, cari în cele din urmă
7

1) Trait6 sur le commerce
Vol, II. Pag. 203—905:

de la Mer

noir par M.'de

PeyssoneE.-
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au devenit negustori de vite, şi şi-au luat sarcina să
sau bucătăriei imperiale chivergicul
procure cuhniei
sau

cuhnii

acelei

întreţinerii

necesar

a tainurilor

se liberă în mod gratuit din cămările casei
la diferite persoane : ofiţeri, funcţionari şi
se compunea
imperiale. Acest chivergic
şi până la
berbeci,
sau
500.000 capete de oi
pete de boi, vaci: şi capre pe fiecare an. Pe
le plătiau

saegii

prin: bună

imperiale
persoane
la
până
80.000 cacare acei
peşin,

bani

cu

învoială,

ce

dar tot cu preţul fiaxt 'de ei.
Aceşti Saegii erau de ordinar Greci sau Armeni rar
“Turcii, şi semănau întru toate la purtare cu hagii.
In

an,

fiecare

Constantinopole
“însemnat

cumpere

de

Greci

petru capitala imperiului
de

capete

un

şi Moldova

trimişi
oi sau

de

Poartă,

număr
ca să

un număr

otoman

berbeci.

din

vin

Raicevici,

zice

Muntenia

în

samsari

la 6V0.000

până

primăvara,

Aceşti sam-

sari erau trimişi de casap başa sau mai marele
mă-celarilor seraiului imperial, ca să procure carnea necesară seraiului, precum şi pentru furnizarea tainurilor

ce se împărțeau

slujbaşilor

împărăției

şi pentru

hrana capitalei, mai cu seamă a ienicerilor. Ei apăsau
pe ciobani, spăimântându-i prin felurite ameninţări,
“îi chinuiau fără de nici o teamă, le lua marfa dându“le preţurile ce vreau ei, acelaşi preţ pentru toţi, fără
«câ cine-va să îndrăsnească a-i opri. Negustorii
cuviincioşi de altă dată deveniră aspri cu, producătorii,

impertinenţi îaţă chiar de Domn,
dânşii,

nu

împlinea

ca

aceşiia

care de şi grec ca şi
o sarcină

oficială

în

lumea turcească. Dacă ar fi îndrăsnit să le pue cine“va vre-o piedică, ei ar fi avut îndrăsneala
ca întor„cându-se la Constantinopole, să strige în piaţă : Voe-vodul Valahii sau al Moldovei e un: rebel,
care
sa

“unit cu Ruşii sau
Porții să cumpere
-med

să moară

cu Nemţii, nu îngădue
vite, şi lasă pe poporul

de foame.

O astfel de

faptă

muit negreşit o revoltă în Constantinopol

trimişilor
lui Mohaar îi prici-

şi ar fi pri-
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cinuit perderea puterii
şi nevinovat. De aceia
ture un asemenea rău.
Am observat în mod
mai întotdeauna sunt
chiar

pe Voevozi,

şi chiar vieţii unui om cinstit
nimeni nu îndrăsneşte să înlă|
constant că aceşti oameni, carii
Greci, obosesc prin fudulia lor

căci

trec

de

oameni

însemnați

şi

favoriţi ai ienicerilor, pentru că la licitaţia vânzării
mărfii lor, ei le face o parte bună, şi tot prin' asemenea
u:ijloace capătă favoarea lui Casap-başa şi a oamenilor celor mari. Prin! asemenea; mijloace şi prin îel de:

fel de samsarlâcuri, cu cari îşi asigură un trai bun în
Constantinopole, ei capătă chiar scrisori dela, marele
vizir, cu care pe lângă vite, cumpără brânză, unt, seu,
lumânări de seu şi de ceară, şi le plătesc precum se

învvoesc,

adesea

pe preţ

de nimic,

mulţumită

seriso-

rilor viziriale, Ei silesc tot cu aceleaşi mijloace să înduplece pe YVoevozii ambelor Principate să le strângă.

până la 80.000 boi, vaci şi capre, pe care le tae în zalbanale, le lasă să fiaxbă în cazane

mari, până

ce toată

carnea, se topește, şi după aceia toarnă! grăsimea aceea.
în băşici de bou şi de vacă, care de obiceiu sunt de o
potrivă la cântar, şi le transportă schimbate astfel în
cerviş la Constantinopol. Seul îl topeşte deosebit, în:

toarnă sau în burduşe
sute,

sau

în butoaie

de piele de vite mari
bine

înfundate,

bine cu-

şi le transportă

peste Dunăre, spre a face din el săpun şi lumânări de
seu.

Pentru

această

operaţie

se consumă

un mare număr de vaci?).
Grânele, vitele, lemnele şi orice trebuiă
turceşti,

când

ea

avea

nevoe

de

mulţi

boi

şi

împărăției

aprovizionări

extra,

crdinare erau ridicate
de capani
imperiali şi fără
acea plată ridicolă, şi puse în socoteala haraciurilor,
adică tributurilor viitoare, când de ordinar se uită a
se ţine în seamă la socoteală de şi Domnii aveau grijă

1

Raicevici,

pag.

87-—89,
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celor în cădere.

-să reamintească

Şi foarte

adesea

le

numită
percepea. printr'o contribuţie extraordinară,
grâne,
în.
.ajutorinţă, sau printr'o îndoită contribuţie
„ce se percepea primăvara şi toamna. Traciatul de la
Adrianapole, iar nu cel de la Cuciuc- Kainargi, a pus
capăt acestei stări de lucruri, şi de atunci Turcii au

început să-şi plătească aprovizionările în bani
şi fiecare martă cu preţul, cât în adevăr făcea.

gata

VII

COMERȚUL
In timpul

ROMAN DUPA REDESCHIDEREA
VIGAȚIEI PE DUNARE
în care

comerţul

de exportaţie

NA-

să făcea

numai de Turci, hazii, greci, armeni şi evrei, toţi supuşi turci, comerţul de împori se făcea de Greci, Ar-

meni, Bulgari şi Români, iar comerţul interior numai
de Români, pentru că mai înainte de a se stabili consuli, vice-consuli şi agenţi consulari în: Principate, nu
eră îngăduit străinilor să se stabilească pe teritoriul
„acestor Principate şi să se ocupe de. industrie şi comerţ.

Europa

nu

întreținea

relaţii

directe

cu

noi,

şi

„mici nu vrea; să se gândească la foloasele mari ce ar
călătorii
fi tras din ele. Inzadar îi atrăgeau atenţia
asupra

isvoarelor

“le lipsea curagiul
provincii supuse,
- Coumerciânţilor şi
lipsea spiritul de
tradiţia *).

nesecate

de avuţie,

căci

guvernelor

cu niște
de a se pune în legătură
turcesc.
plac
credeau ei, bunului
ăte le
creştinăt
din
industriaşilor
iniţiativă şi de neatârnare faţă cu

Această nesiguranţă dură mult timp după subscrieAinanli-Kavac,
_-rea tractatelor din Cuciuc-Kainargi,

Iaşi şi Ackerman, şi chiar după ce sau înfiinţat con'suli ruseşti, Austriaci, Francezi, Britani şi Prusieni
pe
-de

la îinele secolului
faptul că, precum

n

al XVIII-lea. Ea, eră provocată
afirmă în mod categoric inter-

_—

1); Hurmuzachi,

vol. X. Pag. XĂVII.
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nunțiul austriac Herbert din
Constantinopol
prin .
nota adresată: lui Raicevici,
consul al Austriei
în
Principatele

române,

la 10

vremea, sa în Turcia,

române,
urmau

care

Ianuarie

prin urmare

în itransacţiunile

regimul

turcesc,

nu

1785,

şi în

lor

eră

cumcă

pe

Principatele

internaţionale

permis

Francilor,

"adică streinilor din occident, să exercite profesiunea
de comercianţi şi să ţie prăvălie de vindere în detaliu Acest drept fiind
rezervat
numai
naţionalităţilor ?).
!
Intracest

timp

atât de import,
cu

mijloacele

comerţul

se

făcea

în

Principate,

cât şi de export, modest,
de

cari

dispuneau

mărginit,

şi

vreme,

de

într'acea

către Români, precum şi de către streinii împământăniţi, ca Grecii, Armenii, Bulgarii şi Sârbii.
i
După

ce

s'a

deschis

Dunărea

şi Marea

Neagră

merţului internaţional, străinii aduceau
lor în corabii la Galaţi şi Brăila le descărcau
le vindeau sultan bazar „prin bună învoială,
tan mezat, prin licitaţie publică, la toptangii
cari cumpărau toată încărcătura, oricât de
de

variată

ar îi fost, pe bani gata.

După

co-

mărtiurile
acolo şi
sau sullocalnici,
multă şi

aceia

o aşeză.

în teancuri sau în.'rafturi în magazii, spre a o vinde
)a detalielişti. Aceşti negustori au fost la început numai Români, căci streinii
nu se puteau stabili în pământul

Principatelor,

uni

din cei aduşi

împreună

şi oameni

afaceri

de

Fanarioţi, un număr
din

timpuri

număr

oarecare

ai familii

lor de

către

nu tocmai mare de

imemorabile

de

Greci,

cu dânşii, ca creditori ai lor

s'au

stabilit

în

Domnii

Armeni, cari
Principate

şi s'au identificat cu Românii şi Bulgarii
din cei
aduşi de Ruşi.după răsboaele de la 1769—1774, care
ne costă pierderea Bucovinei, de la 1786—1788 şi de
ia 1806—1812, care luă Moldovei Basarabia, se stabi1) Hurmuzachi,

CCLXVI.

vol.

VII

Pag. 424, rândul 24.

anii

1750——1818.

Scrisoarea

No,
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Principatelor

airă în mod definitiv pe teritoriile
fură consideraţi ca supuşi ai lor.

şi

Domnitorii
Aceşti streini fiind iavorizaţi de cătră
strânge
putură
şi
mari
averi
strânse
ei,
şi
ca
:streini
poată
să
care
cu
te,
însemna
“în :scurt timp capitaluri
pe
mariă
«cumpără de la importatorii streini întreaga
nici

Dar

gata.

bani

neaoşi

pământenii

români

nu

se

lăsară mai pe jos. Făcură economii, se asociară mai
mulţi între dânşii, strânseră bani muHi prin muncă
concucinstită, şi în scurt timp răuşiră să ţie piept
fruntea
în
'venţii streinilor împământeniţi, să se pună
adecă

“toptangiilor,

se recomandă
exemplară.

în locurile

a comercianților

ridicata,

cu

şi a

tuturor prin o probitate

şi o exactitate

duse

în străinătate,

cinstea

negustorului

Prin

purtare

asemnea

cele mai

depărtate,

-român şi o recomandă în modul cel mai avantagios.
Pe atunci credit comercial aproape nu exista, nici

-nu

eră nevoe,

bani

se făceau

transacţiunile

căci toate

foarte scurte

gata sau pe termene

pe

de câte-va zile.

-Cambia şi poliţa erau cuvinte aproape neînţelese. Da-

-tornicul,

marfa

ce întâmplător

eră

mai

rămânea

multă

decât

cauză

dator, din

capitalul

că

disponibil,

-mavea nevoe nici măcar să dea înscris de datorie, ci
rămânea dator cu sume însemnate numai pe cuvânt
-şi la termen plătea ţanc fără să lipsească o pară, căci

cuvântul
“nului,

dat de un negustor român avea valoarea ba-

eră crezut şi preţul

după

valoarea sa.

Din: cauza acestei probităţi a negustorului român,
care-l făcea să fie preferat de toptangiul importator,
său Grec sau
chiar cu un preţ mai scăzut colegului
de
“Bulgar, care nu întotdeauna urmă aceiaşi linie
partea
din
surdă
gelozie
de
fel
“probitate, se iscă un

acestor colegi venetici faţă de băştinași şi fără a ţine
românesc, să
seamă că s'au îmbogăţit pe pământul
“înceapă a duşmăni şi a cleveti neamul românesc.

Ei au inventat calomnia cum că Românii, de şi în-

zodeauna

au învârtit comerţul mare şi mic, n'au avut
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aptitudini cormerciale, n'au iubit comerţul, n'au fost
comercianţi în adevăratul sens al cuvântului, ci întotdeauna

au

lăsat

această

streinilor, şi ei sau

ocupaţie

bănoasă

ocupat numai cu

funcţionarismul şi cu câte-va
primitice. Aceste
afirmaţiuni

în

grija

gricultura,

cu

meşteşuguri
foarte
fiind
mereu repetate

de streini, şi purtate din gură în gură, au ajuns până
la urechile

scriitorilor

streini

cari

sau

ocupat

starea, economică şi comercială a Principatelor,
scris cărţi întraceastă privinţă.

de

şi au

Nimic mai greşit ca această părere, nimic
mai în
contrazicere cu adevărul, ca afirmaţiunea că Românii
m'ar fi fost apți pentru comerţ. Regretatul Ioan Bogdan, precum şi eu am publicat numeroase tractate de

comerţ

încheiate

Principate cu
diferite epoci,

de

diferiţi

domnitori

ai

ambelor

diferiţi suverani ai statelor streine
în
prin care se acordă nenumărate privi-

legii, favoruri, scutiri şi avantagii la diferite isuafuri

comerciale şi industrale.

|

”

In ajutorul acestei afirmaţiuni vin şi feluriţi istorici, călători şi scriitori streini, ca Dionisie
Fotino,
Peysonei, Raicevick, Wilkinson, Pertuisier, Racordon,
Porter, Bauer, Sulzer, Colson, Thornton și alţii, cari
de comun acord susţin că comerţul interior şi cel de

import

a fost

exercitat

numai

de Români,

cu o pri-

cepere şi o probitate vrednică de laudă. Pe când
comerţul de export, care s'a făcut până
mai. deunăzi,
cum l-am descris mai sus, a fost exercitat de
Turci,.

Greci,

Epiroţi,

Armeni,

Ruşi,

Unguri,

Saşi,

etc. Aceşti scriitori afirmă în mod unanim

Polonezi

că comer-

ţul interior eră în mâinile Românilor, pe când cel exterior eră împărţit între România şi streini. Cu toate
acestea,

de

şi

mărturisesc

acest

adevăr

neîndoios,

fiind influenţaţi de afirmările
pătimaşe
ale
unor
streini interesaţi, aceşti streini, sub influența acestor
înrâuriri, amestecă adesea exactitatea cu neexactita-

30
tea, șsi fac nişte
Colson,

afirmări

că sunt greşiţi

ce spune

după

Astfel -

adevărului.

contrarii

acei cari afirmă

e :
că nweră un comerţ indigen în Principate, şi susţin
iRomân
e
că în adevăr el a fost totdeauna în mâinil
lipscani
negustorii
lor, face greşala de a spune că
Greci,
sau
erau Nemţi şi armeni, Marchitanii Ruşi
ceia
etc.*),
Greci
i
Băcăni
ni,
Braşovenii numai Ardele
pot
tielor
stăros
ile
ce nu eră exact. Intr'adevăr condic

dovedi

cum

Lipsca,

au

Româri

că Lipscanii,

de şi aduceau
în marea

fost în totdeauna

asemeni,

?) Marchitanii

din

mărfuri

majoritate

lor

Ro-

Bra Şov enii

-1) De letat present et Tavenir des Principautes de Moldavie
ei de Valachie, de Colson, pag. 210.
2) 1148: Năstase, -feciorui lui Gheorghe lipscanul, țArhiv. Stat,
Bucureşti, Eforia şcoalelor din Iaşi, pach. 4, doc. 1).
doc. 122—
Manoli lipţeanul din laşi. (Acad, Hom,
1157:
LXXXVI).
1160: Zota lipscanul din Bucureşti, îratele neguţătorului Ilie
ibid,
Gazda. (Arh. Stat., m-rea 'Sf. Apostoli, pach. 2, doc, 5 şi
cond. domn. No. 5, fila 61 verso).

1165:

206—XXXIV).
1768: Panait

"doc,

1176 : Irimie

(Acad.

(Arh.

lipţeanul.

24 şi cond.

domn.
lipseanul

Rom. doc.

din

lipscanul

Slănină

Ioniță

No.

Stat.,

Iași.

Rom, „doc.

(Acad.

pach.

m-rea. Snagov,

4,

13, fila, 513).

şi Neculachi

Avram

Jipscanul

din

Iaşi,

24-—1V).

1777 : Teodosie lipscanul din Bucureşti. (Arh. Stat., m-rea Cotroceni, pach. 63, doc. 1).
17181: Constantin 'lipseanul din Bucureşti, rarele lui Floru
Ioan, tovarăș la marță de lipseănie cu Anastase Duca lipscanul
mss.
din Iaşi, fratele Popii- Dimitrie Sachelarie. (Acad. Rom.,

2995, fila,4 verso, şi Arh. Stat., cond. domn..No. &. tila 401 verso).
1782: Nica lipţcanul din Bucureşti. (Acad. Rom. doc. 142—C),
1786 : Ioan Pancu lipțcanul
160—LXVII).
1791 : Catrina, soţia răpos.

(Acad.
1800:

Rom,
Ioniţă

doc.

din

Bucureşti.

Chiriac

(Acad.

lipscanul

din

Rom.,

doc.

Bucureşti.

108—CIII).

Mihăescu

mass. 643, fila. 54 verso).

lipțeanul

din

Bucureşti.

(Acad.

Rom.,

mâni:) din -principate şi între Băcani?) pe lângă un
1) 1629:

Dumitrasco

şi unchiul

său Pătru

Mărcioiul

Schiaul,

ţinea casa de stână numită Piscul Cumpătului în jud, Prahova.
(Acad. Rom., doc. 21—CVIII).
.
1711: Ştefan Nona cupeţul, ginerele lui David Ceauşul ain
“Scheaiul Țării Ungurești. (Acad. Iom, mss. 2767, fila 109, şi
„Arh. Ştat, cond, Marei Logofeţi din anii 1692—1713
filia Blu

"verso (1038).
Ă

174: Cârstea Braşoveanul cu loc de casă în Bucureşti, în
uliţa Scaunelor. (Doc. part. al d-lui Chr. G. Damalidi din Bu-cureșşti).
1804: Diata lui Văsile Renea Braşoveanul din Bucureşti, soul Păunei şi tatăl Tiţii. Vasile
avea fraţi
pe Joan
Braşoveanul, Stan Brașoveanul şi surori pe Treica dela Braşov şi
Ilinca. (Acad. Rom., mss. 3934, fila. 166 verso şi Arh. Stat., cond.
-domri, No. 84, fila 275),
2) 1614: Iane băcanul în Târgovişte, (Arh. Stat, m-rea Sf. Apo'stoli, pach. 10, doc. 2).
1665 : Alevit băcalul, fratele lui Tudor din Iaşi. (Acad. Nom..
„doc. 148—CLXXXIX).
1696 : Neculai, feciorul lui Tudori băcalul din Iaşi.
(Acad.
Rom., doc. 117—CV).
1701 : Ştefan băcalul din Iaşi. (Acad. Rom, doc. 124 şi 134—
CLXXXVI), avea unchi pe Goian şi pe Tacu, dela cari avea
moșia Găgeşti din ţinutul Putnii.
Fiică-sa Catrina. a luat în
căsătorie pe Vasile Kogălniceanu biv vel Căpitan.
1714: Nicolae băcalul, nepctul Agafiţei,
femeea lui Gavril
care au fost Vătaf de vieri din „laşi. (Acad. Rom., doc, 145—
LĂVIII).
,
1728 : Mihnea şi Radul băcanii. din Bucureşti. (Arh, Stat,
m-rea Bradu, Hanul Grecii, etc, pach. 54, doc. 21)
1748 : Calina, soţia lui Dima băcanul din Focşani. (Arh.
Stat.,
m-rea Sf. Ioan din Focşani, pach. 6, doc. 11).
1754: Bălaşa, soția răpos. Dumitru băcanul din. Bucureşti.
(Acad. Rom., doc. M8—X1).
1759: Roman băcanul din București -şi fiul său Lazăr.
(ar.
“Stat. Episc. Argeş, pach. 48, doc. 49).
- 1163; Dragne băcanul din Bucureşti. (Acad. 'Rom.,
mss, 907,

fila 60). -

1764:
“Mitrop.

174:

LXXIX).

Pantelimon băcanul din Ruşii
Bueureşti, pach. 135, doc. 1).

Ene

Lefter

băcalul

din

de Vede.
:

Iaşi. -(Acad.

Rom.,

Si

(Arh.

Stat,

doc.

1)9—

.
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un

mumăr

oarecare

de

Greci,

erau

şi mulţi

Români.

Dionisie Fotino susţine că deşi în: vechime erau câte-va,
araşe comerciale în principatele române, care odinioară erau în mare înflorire, în zilele noastre (în 1802.
pe când trăia el) eră în'ruină complectă.
In genere vorbind, adaogă el, comerţul în Principatele

române

a

stat

întotdeauna

adormit,

căci

Ro-

mânii nici odată n'au arătat spiritul acela de dibăcie,
de stăruinţă

şi de muncă,

care

e baza

comerţului.

Ca-.

uzele, adaogă autorul, sunt altele, iar nu precum unii.
presupun,

ci

provin

din

lene

sau

din

stângăcie

fi-

rească... De şi s'a dovedit în secolul actual că comerţul
e isvorul principal a înavuţirii şi a puterii statului,
totuşi el e abandonat într'o ţară pe care natura o ajută
cu fertilitate şi cu toate mijloacele sale. Dar această.

adâncă letargie, care adoarme un popor, nu este o
boală fără cauză. Ea este consecinţa unui despotism
îndelungat, care cu încetul seacă toate isvoarele vieţii,
staţionează

şi împiedică

toate

organele

sufletului,

ajunge în cele de pe urmă de a aduce
mortiferă în tot corpul social“).
Din

norocire,

lucrurile n'au

şi

o staţionare:

stat atât de rău pentru

comerţul român sub domnia fanariotă, cum le descrie:
Fotino, un Fanariot. Comerţul român. nu s'a desvoltat:
prea mult, n'a numărat prea mulţi membri în sânui
său şi n'a produs averi prea mari din cauză că Dunărea, încă nu devenise
navigabilă,
trecerea peste.
1775

io:
Stamate Hristea băcanul
m-rea, Bistriţa, pach. 57, doc. 7).

178% : Sandulache

băcalul

din

din

Craiova.

(Arh..

Stat.

N

Iași.

(Acaa.

Rom.,

doc.

114—.

:
LXXIX).
1184:
Manea
băcalul din Galaţi. (Acad. Rom., doc. 118—.
LXXXVII).
1786: Constandin băcanul hangiul din hanul Filipescului dim
Bucureşti.( Arh. Stat., cond. domn. No. 13, fila 536 verso).

1) Istoria generală

G. Sion.

Vol.

III. Pag.

a Daciei
141—144,

de Dionisie Fotino,

traducere

de

33
munţi

mici

eră

erau

aproape

imposibilă

deplorabile,

din

şi

care

drumurile

cauză

mari

şi

transacţiunile

comerciale nu se putură desv
olță. Cu toate acestea şi
pe atunci comercianţi au fost
în Principatele române,

comerţ s'a făcut cu toate piedicel
e ce-i punea în cale
Turcii hrăpitori şi el a fost în mâin
ile Românilor sau
celor naturalisaţi.
"

Acest adevăr e confirmat
şi de Wilkinson, într'o
epocă mai recentă, în ultimu]
stadiu al domniei fanariote, după ce se înființase
în Principate consuli streini şi se introdusese regimul
consular.
Cea mai mare parte dintre
negustorii cari fac co-

merţ în Principatele române
sunt naturali ai țării sau
Greci. Mulţi din ei au fost
naturalizaţi în Rusia sau
în Austria şi sunt protejaţi
de acele puteri, cari le
acordă avantagii inapreciabile
pentru afacerile lor+).
Thornton,

care

comerţul român,
numai,

că după

se ocupă

nu .spune
ce sa

prea

puţin

despre

încheiat

şi în treacăt

el altceva,

tratatul

ae la
Kainargi în anu] 1774, şi
după ce în anul
acordat Austriei, Franţei
şi Rusiei dreptul de
consuli în Principate Şi după
ce aceştia, au
mai întâi consulatele generale
şi sau stabilit
cipate
regulamente

echitabile pentru

de

de cât
Cuciuc-

1781 s'a
a stabili
înfiinţat
în Prin-

a protejă persoana şi proprietatea supu
şilor streini, a început
să
se stabilească în ele comercia
nţi streini, care să între
prinză comerţ în ele.
Din toate expuse până
acum, reese că mai înai
nte
de a se stabili consulatele
streine în Principate şi
de
a se stabili negustori strei
ni în ele, comerțul a
existat

în ele, comercianţi au
fost, comerţul a, fost
în mâinile
Românilor şi mulţi Rom
âni au făcut averi
prin
negoţ
şi au confirmat Prin
exemple numeroase
faim
a probității

m

Românilor în afacerile
negustoreşti. Mulțumită

*) Wilkinson,
D. Z.

pag.

Fornică -—Indusiria

10.
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ti, mulţumită
acestor procedări cinstite şi negustoreş
români au
nții
priceperii şi dibăciei cu care comercia
re a îmbrăştiut să învârtească specialitatea ce fieca
ţişat, mulţi

ei au răuşit

din

să strângă

averi

conside-

Europă,
vabile !) să aibă relaţii comerciale cu întreaga
fie din Orient fie din Occident.

VINIL.
regimului

Stabilirea

consular

în Principate.

cinţă
Tratatul de la Cuciuc-Kainargi avu ca conse
streine şi
introducerea în Principate a Consulatelor
Fraţii

1) 1639:

jud.

Petru

şi Ghioca

Iifov. (Arh. Stat., m-rea

cupeţii

Radu

Vodă,

cu

în

moşie

pach.

jugureni,

101, doc.

1).

lui
jupâneasa
1656: jupân Stama neguţătorui din Brăila şi
şi Brăila.
R-Sărat
jud.
din
ti
Comăneş
moşia
aveau
Manola
,
(Acad. Rom., mss. 2756, fila 68).
face
cu,
Văcăres
Ivan
i
Pitarulu
1656: Mihai cupeţul, ginerele
schimb de ţigani. (Acad. Rom., doc. 965—XXI1),
şi jupâneasa
1670: Nedelco cupeţul al Frecii din Târgovişte
(Acad. Rom..
ţa.
Dâmbovi
lui Calea, aveau moşia Orjea din jud.

mss.

4173, fila 3).

ginerele lui Andronache
1678: Aslan neguţătorui din lași,
HărlăuCrupenschi biv vel Uşier, cu satul Vlădenii din ţinutul
lui (Acad. Rom,., doc, 117—LXXVIID).
l din Bu1699: Manul cupeţul, ginerele lui Nedelco Cluceru
39).
fila
4236,
mss.
Rom.,
cureşti. (Acad.
lui Maxim,
11748: Neguţătorul pământean Costandin, feciorul
Rom, doc.
(Acad.
i.
carele a zidit o biserică de piatră în Bucureșt

!

11—XIV).

i,
1716 : Iordache, feciorul lui Manole neguţătorul din Botoşan
vol. V, pag.
doc.,
şi
Studii
lorga,
(N.
ti
Rugăşeş
în
moşie
cu
256. No.145).
m ne:
1792: Iordache Costandin, feciorul lui Manoli Varlaa
part.
(Act
ilor.
Botoșan
ținutul
din
i
Popăuţi
satul
guţătorul cu
|
al d-lui C. Gane, avocat).
1819: Maria, soţia neguţătorului din Iaşi Dimitrie P'astara,
(Acad.
cu moşiile Beliţănii şi Soldana, din ţinutul Hârlăului.

Rom.,

doc,

14-—XXXIV).

Ă
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numirea de Consuli generali, Consuli, Vice-Consuli şi
Starosti. Mai întâi în Bucureşti şi Iaşi, apoi în schelele
principale : Galaţi

şi

Brăila,

şi în

cele

din

urmă

în

toate oraşele, târgurile şi târguleţele
din cele două
Principate.
Primul Consul strein stabilit pe teritoriul român îu
Sergiu Lascar6if, consulul general al Rusiei în anul
1782. Consulul austriac fu cunoscut abia în anul 1784
Febr. 24 în persoana ragusinului Raicevici, fost perceptor al copiilor lui Al. Vodă Ipsilant. Consulii francei întârziară mai mult ca toţi. Primul consul al Franței fu recunoscut de Poartă abia în 1798 Februarie 10.
Marea Britanie numi tot pe atunci Consul general
pentru ambele Principate pe Wilkinson, care locui în
Bucureşti

dar

până

la

1820

şi exercită

fără a fi învestit în mod

atribuţiunile

oficial de Poartă

sale,

cu be-

vatul de recunoaştere. Asemeni, Prusia în anul 1787
numi Consul al său pe Konig, şi a cerut pentru el
execuatorul, dar nici acesta nici urmaşii săi până la

Baron Sachelario, câre fu numit Consul general
calitate diplomatică în anul 1815, nu funcţionară
cât ca Consuli oficioşi.

Celelalte

consulate se înființară

mult

mai

cu
de

târziu.

Consulatul rusesc a avut de la început o atitudine mai
corectă şi mai reservată în ceiace priveşte jurisdiciunea

consulară.

El

a dat

protecţiune

numai

supu-

şilor săi, şi aceea în limitele capitulaţiilor şi a tratatelor, mărginindu-se a-şi exercită puterea influenţii
sale numai pe tărâmul politic. Cel Austriac însă, îndată ce a intrat în funcţiune, sa grăbit de a acordă
supușilor săi stabiliţi în Principate o protecţie îm-

pinsă până la exces, trecând în totdeauna peste limitele capitulaţiilor, tractatelor, convenţiunilor şi legiior Principatelor. Această protecţie exagerată a dat
comerțului pământean român o lovitură sguduitoare.
Când

a venit

în ţară

şi a luat funcțiunea

în stăpâ-

nire, fapt care a avut loc în ziua, de 10 Februarie 177%,
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clasă

singura
afară

e

din ţură ce a găsit el stând

cea

eră

care

boerească,

mai

mai

bine,

de

abu-

scutită

zurile de cari pătimea ţara întreagă, eră aceea a isnaturilor,

adică

a breslelor

Graţie

negustoreşti.

organi-

t,
zaţiei lor, care le acordă un fel de selt guvernămân
- breslele se sustrăgeau de la administraţia şi justiţia
generală a ţării. Maimăria, adică starostele fiecărui
isnaf,

şi cu sfatul

celor

12 bătrâni

dinu fiecare breaslă,

judecau pricinile dintre breslași şi apărau interesele
breslelor faţă de guvern.
De sigur breslele sufereau greutatea numeroaselor
dări, la cari erau supuşi negustorii şi meseriaşii. Lista
lor eră mare. Dar greutatea se micşoră prin faptul că
acele dări se percepeau de un slujbaş al lor, care nu
puteă să asuprească, iar nu de taxidarii fiscului, cari

crau cam deprinşi cu catahrisurile, adică
vile. Ei se mai bucurau şi de avantagiul
dările

prin

cislă, adică

prin

analogie,

cu abuzucă plăteau

proporţional

cu

averea: şi câştigul fiecăruia.
Pe atunci numărul streinilor eră prea mic, căci nu
aveau

încă

consuli,

nu aveau

pe nimeni

ca să-i apere.

Şi nu le eră îngăduit. să se ocupe cu comerţul în detaliu. Câţi se stabilesc în Principate se ocupau numai
cu

oarecare

meşteşuguri

ca:

lăcătuşeria,

căruţăria,

fierăria, tâmplăria subţire, croitoria, etc., care nu-i
îmbogăţeau prea repede. Dintr'această cauză nu prea
se grăbeau

streinii

să dea năvală

în Principate,

de

şi

ei plăteau pogonăritul, şi alte dări către stat mai scăzut de cât pământenii :). Tot dintr'această cauză nu
prea. se îmbulzeau a se stabili în Principate, de şi în
Rusia, în Austria şi chiar în Turcia erau peste măsură

de numeroşi şi aveau nevoe
stabilite în Bucureşti și iaşi
spânioli aduşi din Turcia de
cae să le perceapă datoriile
1) Urechia.

Ist. Rom.

1 p.3&--9.

de a emigră. Abia erau
câte-va familii de ovrei
către Domnii din trecut
contractate la dânşii, si
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cari după ce îşi încasase Danii se stabilise aici şi începuse a se ocupă cu zărăfia, sau mai drept vorbind
cu cămătăria, căci raare eră dobânda ce se luă de împrumutători de la împrumutaţi, pentru banii daţi. Pe
atunci banii erau scumpi şi rari. De zărăfie se ocupau

pe atunci un mare număr de Greci ţărigrădeni, câți-va
A»meni,

puţini

Evrei

şi foarte

puţini Români '). Ca să

le împuţineze numărul şi să pue
frâu
lăcomiei lor
şi să scutească pe negustori de flagelul cametei, care
eră pe atunci o nare plagă în ambele Principate, Vodă
Ipsilante în anul 1775 a fixat dobânda legiuită la suma
1) 1692:

Manta

zaraful, fiul ui

Iane neguțătorul.

(Arh, Stat.

m-rea Horezu, pach.. 29, doc. 15).
1703 : Iane zaratul. (Arh. Stat., m-rea Zlătari, pach. 16, doc. 9),
1149: Anghel zaraful era, epitropul averei lui Iosaf Ieromonolul (Arh. Stat., Mitrop, Bucureşti, pach. 194 netreb., doc. 22).
1161: Chirca zaraful, tatăl lui Ianache Chirculescu
dia
1829

(Arh. Stat., cond. veliţilor boeri No. 17, fila, 150).

1165: jupâneasa Catrina, fosta soţie a răpos. Iorgt; zaraful
(Acad. Rom., mss, No. 117, fila 182 verso).
”
1168 : lanache, feciorul lui Iamandi zaraţul (Acad. Rom. doc.
167—XCVI).
1172: Iordache zaraftul, feciorul lui Iamandi
Chiurciubaşa,
ctitorul bisericii Sf. Gheorghe vechiu din București( Acad. Rom,
nss. 657, fila 172 verso).
1191: -Hristache Ceaușul, feciorul lui Chirea zaraful (Arh.
Stat.,
cond. domn. No. 20, fila 117 roşu).
|
1792: Ioniţă zaraful Vistieriei zi frate său. Toma, Logofătul
feciorii Popii Manului din Târgovişte (Arb. Stat. cond.
domn. Ne.
22, fila, 92).
1193: Răducan zaraful, soţul Bălașei, nepoata, de
frate a Clucerului Stefan Parichi (Arh. Stat., cond. domn. No.
24, tila 304
verso).
!
1794: Ștefan zaratul, nepot de fată al Radului
Păharnicul
Strâmbeanu (Arh. Stat., cond. domn. No. 27, caiet
15, fila 1)
1794: Vameşul Diamanâi Deşliu a ţinut în
căsătorie pe Maria.
nepoată de fată a lui Sima zaraiul, care
acesta
era mort la,

1753 (Arh. Stat., cond. domn. No. 28 caiet 5, fila
1).

1816: Gheorghe
jud. Vlaşea (Arh.

Prişiceanul
Stat. cona.

zaraful avea moşia Prisicenii
veliţilor boeri No. 7 fila 4)

din
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adică 10 la

an,
de 50 talere la punga, de 500 taleri pe
sută,

taxiduri
“Negustorii streini erau îngăduiţi să facă
în Principate,
periodice adică să vie din: când în când
anumite

la epoci

ce se ţineau

şi mai

cu

seamă

anuale,

la: bâlciuri

în diferite oraşe sau sate şi le eră îngă-

duit
zile.

să-şi vânză
Dar numai

pere

ceva.

măriurile ce aduceau în soroc de 12
mărunţişul.
ridicata, de loc cu
cu

Acelaş lucru erau datori să îacă şi când vreau să cumînainte

Aceşti negustori

însă

adesea

consulilor,

de înfiinţarea

inţă, şi se încercau în multe

chiar

abuzau,

de această

negădu-

localităţi să vânză

cu mă-

să săsunţişul. Unii din sudiţii streini s'au încercat
au
torii
negus
te
Fireş
vârşească acel abuz la Craiova.
protestat şi Vodă le-a dat dreptate.
ului
In ziua de 16 Ianuarie 1776 el adresă, Caimacan
să
din Craiova o carte domnească, prin care îl invită
săi,
ii
cesor
prede
de
at
acord
păstreze vechiul privilegiu
tuturor negustorilor pământeni, prin urmare şi celor
din Craiova, ca numai ei să vânză maria cu mărunţişul. Nimeni din negustorii streini, ce vor veni cu
opice fel de marfă din orice parte, să nu poată s'0
vânză cu amănuntul, ci cu ridicata, care mariă să
fie cumpărată numai de negustorii români, ca numai
ei să o vândă la muşterii cu mărunţișul. Asemeni orice
marfă ar aveă nevoe ei să cumpere, să n'o cumpere
de la negustorii păridicata
cu amănuntul,ci cu
,
mânteni ).
Pentru

a, feri

pe

negustori

de

o concurenţă

preju-

diciabilă lor, el a acordat boerilor cu multă greutate,
dreptul de a deschide bâlciuri, sboruri şi târguri noi,
măriurilor
ca nu lăcomia unora să scadă valoarea
de mult.

peste

măsură

urile

importate

In schimb,

pentru

a, protejă

pe

proprietari şi cultivatori el a impus vinurile şi rachi-

1) Ibid.,

pag.

99.

din

străinătate, la o vamă

prea

mare,

3Y
aproape prohibitivă, şi într'acelaş timp, pentru ca proprietarii şi cultivatorii să nu urce preţul acestor pro-

ducte la sume fabuloase, printr'un hrisov din Iulie
1781, a dat locuitorilor şi cârciumarilor dreptul de a
cumpără vin şi rachiul de ori unde va găsi mai eftin,
numai' vânzătorul să fie pământean *).
|
Mai înaintea lui măriurile importate se văruuiau la
graniţă de către un vameş român şi altul turc pe
marginea Dunării, şi numai de un vameş român pe

„ alte părţi. La vămile de pe marginea Dunării se plăteă
vama de două ori. Pentru a scuti pe neguţătorii bucureşteni de asemenea inconveniente, Vodă Ipsilanie a
înfiinţat în anul 1778 Noembrie 10, o carvasară, adică
local de vamă, şi a clădit un local spaţios pe un loc

-al spitalului Colţei, în colţul dintre actuala stradaă 1.
C. Brătianu

şi strada

Scaunelor,

care

local a ars când

cu focul de la 1847, şi pentru care negustorii plăteau
o mică zeciuială la vama epistatului spitalului ?). In
schimbul atâtor avantagii, el i-a supus afară de biru„rile

obişnuite

şi

la

o dare

specială

de

patentă

foarie

mică şi pe clase, care fu percepută prin slujbaşii breslelor *).
Vodă Al. Ipsilant, care de şi fanariot, în un domn
bun

şi ocrotitor

celor

nevoiaşi,

prin

hrisovul

din

Au-

gust 1776 încurajă înfiinţarea unei fabrici de hârtie
(harturghie), pe apa Leuta, de pe moşia. Batişte, judejul Prahova, dând mănăstirii Turbaţi din judeţul IItov, proprietara ei, mai multe avantagii şi privilegii.
Aceleaşi avantagii a acordat şi fabricii de hârtie, înfiinţată în timpul lui Scarlat Vodă Ghica, de biv vel
vistier Dumitrașcu
Racoviţă pe apa
Coientinei, pe
moşia Fundeni din judeţul Ilfov $). Aceleaşi privilegii
dobândi, în anul 1783 Mai 5, din partea lui Nicolae
1)
2)
3)
4)

Ibidem, pag. 99.
Ibidem, pag. 102-103.
Ibidem, pag. 107.
Ibidem, pag. 115.
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Caragea fabrica de hârtie clădită de vameşul
pe apa Dâmboviţei, în apropiere de Bucureşti
Comercianţii

români,

sub

N.

nu

Caragea,

mai

Nicoli
,
îură

ţaţi
favorizați ca sub Ipsilanti, căci dejă tuseseră înfiin
ionă.
funcţ
a
use
încep
lar
doi consuli şi regimul consu
peste
Cu toate acestea el înființă postul de Bacal-başa

toţi băcanii

şi la 10 Iunie

1783 numi

pe negustorul

Daniil bacal-başa, cu sarcina de a fi purtătorul de
grije şi ocârmuitorul breslei acesteia, şi să urmeze cu
- maye silință ca să păzească în vânzare nartul orânduit.
Tot el, cu câte-va luni înainte, adică la 6 Decembrie
1782,

dătu

ordin

Caimacanului

Criaovei,

IaBanului

nache Hrisoscoleu ca să nu îngădue zavciilor să supere pe negustorii ce vin la bâlciuri, cerându-le biruri
nelegale, dar cu începere din anul 1783, fiind turbpurat
de

intervenirile

Consulilor,

cari

impuneau

Domnito-

rilor ca. să ceară hotărîri nedrepte în favoarea supuşiior streini, Caragea începu să fie nedrept şi asupritor
faţă de pământenii supuşi români. .
IX.
Introducerea regimului consular în Principate
şi efectele sale pentru comerţul român.

De la tractatul din Şiştov (1791) încoace, care sili pe

„Poartă să acorde guvemului austriac dreptul de a în-

fiinţa un corp consular în Principate, comercianții roşi
mâni tură siliţi să întreprinză o luptă puternică
inegală, atât pe tărâmul economic cât şi cel politic,
cu negustorii străini, câţi se găsiră în Principate şi
câţi năvăliră din toate părţile, pentru că consulii diferitelor state care căpătară dreptul de a fi reprezentate în Principate, de îndată ce începură a funcţiona

1) Idem, pag. 95—97.

4
pe teritoriul român,

începură

să protege

tate şi stăruinţă extraordinară

cu o tenaci-

pe conaţionalii lor, câţi

se găsiră stabiliţi în Principate, şi să atragă
şi pe

alţi, creindu-le

o situaţiune

spre ele

avantajoasă

şi

su-

perioară naţionalilor.
Mărturile

1782,

când

care se importau

îu introdus

în Principate

regimul

consular,

pe la anui

fu:

Posta-

vurile atât fine cât şi groase, stofele de bumbac, lână,
mătase şi fir, ţesăturile de bumbac şi de in alb pentru
rufărie, ţesăturile vopsite ca chimnicatonul, stamba,
pambriul etc., firele de bumbac şi de lână. obiectele de

băcănie, argintăriile, giuvaericalele fine, semi-fine şi
ordinare, mărgelele și mărunţişurile
de ciaprazărie,
blărurile de toate calităţile, şalurile şi covoarele, pielăriile, fierăria brută sau lucrată, pasmantariile
de
aur, argint sau metal poleit, obiecte de marchitănie.

de sticlărie sau

de porţelanuri,

obiecte

de lipscănie,

bogasierie sau braşovenie, săpunurile parfumate, geamurile, obiectele de modă îranţuzească, care începuse
a se introduce pe ici pe colo în casele avute, mobilele

şi alte obiecte de lux aduce
mania,

Englitera,

Statele

din Franţa, Austria, Ger-

Italice,

Prusia,

Rusia,

Tur-

cia şi Orient). Specula unor mărfuri atât de variate,
pe care închinarea, spre un lux rafinat a boeritor din
ambele Principate o făcea să fie remuneratoare, fu un
imbold

ispititor

pentru

comercianții

străini

de

a-şi

părăsi patria Jor ce nu-i mai putea hrăni şi
a porni
spre nişte orisonturi ce le proniițeau mari afaceri şi

o îmbogăţire repede.

|

Negustorii români nu se speriau de năvălirea acestor comercianţi străini, cari se simțeau în stare să se
lupte

cu

ari

cine

şi să

nu

se lase a

fi învinşi

pe

tă-

râmul unei lupte cinstite,şi primiră întrecerea cu bărbăţie şi voe bună
căci nu se temeau
ei de muncă
onestă.
1)

Peyssonel.

Vol.

II.

Pag.

179,

184.
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pot să se
Negustori Francezi, zice Peyssonel, nu
cât
a,
Valahi
şi
a
Moldov
stabilească în mod solid în
Fără
.
proteja
a-i
timp nu vor fi acolo Consuli pentru
dânşii ei ar fi discreţia Voevozilor care ar abuză atunci
îi
când acei negustori sar găsi în necesitatea, de a
protejaţi.

In asemenea

caz, ei ar fi siliţi de a le vinde

marfa pe credit şi de a îi în mare primejdie de a, pierde

valoarea sa în cazul în care
reuşi să dobândească bunele

ar fi destituiţi. Dacă ar
graţii ale unui Domnitor

şi dacă se schimbă Voevodul a cărui amiciţie a putut

căpătă, acel ce-l va înlocui, va privi pe acel negustor
ca pe un individ care ar puteă să le fie supărător şi.
va căută a se scăpă de el. *)
Mărturi de export din Principate erau pe atunci:
Pieile neargăsite, lâna, mierea, seul, inul, cânepa, grânele,

tutunul,

sarea,

vinul,

pastrama,

untul,

cervişiul

şi animalele vii ca: boi, oi, capre, cai, pe cari Turcii îi
căuta pentru tenacitatea lor la muncă, — porci, pasări.
şi alte animale, lemnele, blănile de miei şi de oae, blănile de vulpi, lupi şi jder, pieile de iepuri, plantele medicinale, silitră etc., care asemeni erau în. stare să
atragă mulţi comercianţi ca să le cumpere căci preţul.
le eră foarte redus,

şi să închea

cu pământenii

tran-

sacţii considerabile. ?)
Pentru a-şi asigură cineva exportul din ţară a unei.
partizi mai mari de asemenea mărfuri rentabile, pre-cum ceara, pieile etc., neguţătorii sunt obligaţi să dea.
avansuri de bani la starostii (pârgarii) satelor şi la.
oarecari boeri, care percep dijme şi alte drepturi în

mărturi. Câte odată ei fac asemenea avansuri Voevozilor, cărora le' dau

drept arvună

poliţe cătră Constan-

tinopol, de care au foarte adesea trebuinţă, cu con-diţie ca să prirhească valoarea. lor în oarecare mărfuri.
în timpul recoltei. Acest soiu de negoţ e foarte avanta1)

Ibid..

pag.

205—206,

2) Idem, pag. 185-188 şi 197, 199.

gios, pentrucă afară de dobânda de 18 şi 20 la sută,
ce rețin, din banii avansați, ei obţin totdeauna mariă
foarte eftină, având grije să fixeze preţul prin anticipaţie. Dacă se întâmplă ca Domnitorul să fie înlocuit,
negustorul adesea eră expus să piarză arvuna ce dă-

duse, sau cel puţin eră nevoit să aştepte până la

ve-

nirea sa pe tron. Toţi boerii, câţi îi erau atașați fostului voevod, urmau soarta sa, îşi pierdeau posturile şi

nu-şi mai plăteau
datoriile, chiar
când
creditorii
aveau de unde să ia, căci dacă aceştia îi urmăreau, nu
dobândeau nici o satisfacţie de la justiţie,
pentrucă
n'aveau nici o protecţie. 1)
De îndată ce se înfiinţară consulatele, se schimbară
„cu totul lucrurile. Consulii şi mai cu seamă cel Austriac, dobândiră o influenţă puternică pe lângă Domnitori. In urma ordinelor primite de la Poartă, acordară

supuşilor

lor o protecţiune

neţărmurită,

exerci-

tară o autoritate imperioasă față de autorităţile
ad'ministrative şi judecătoreşti, deveniră stat în stat şi
mulțumită acestei a tot puternicii, în paguba evoluţiei
-economice a Principatelor, numărul supuşilor streini
se înmulţi prin: noi imigraţiuni şi prin creare de sudiţi

|
|

proaspeţi.

Această

concurenţă

neașteptată,

această

“protecţiune părtinitoare şi nelegală, speriă pe negustori, şi deocamdată îi puse pe gânduri. Ii puse pe gânduri,

|
1_

pentru

că

aceşti

consuli

de

diferite

categorii,

care în scur ttimp se întinseră în tot Principatul, de
îndată ce intrară în funcţiune reuşiră să dobândească
-dela, Voevozii Principatelor ca: 1) Sudiţii lor să fie asisţi în procesele lor cu pământenii de un delegat consular, care să le ia apărarea înaintea Ocîrmuirilor si
Diwvanurilor pământene,

şi să pronunţe

cuvântul

veto,

care suspendă acţiunea, atunci când nu le convenea
sentinţa. 2) Să judece înaintea unui tribunal consular
“pe supuşii lor, când aveau, vr'un diferend între ei, să
1) Ibidem, pag. 206—207.

pronunţe hotărâri pe teritoriu strein şi să le execute;
sudiţii,
3) Să aresteze prin funcţionari consulari pe
din
unuia
teritoriul
pe
vină
cari au căzut în vr'o

Principate
să-l

asiste

ţie închis

să-l

printr'un

lor consulare,

în temniţele

în

consular

delegat

judecarea

judecă
ce sar
procesului criminal sau cotecţional
e, şi
pământen
Spătăriei
criminal,
i
înaintea Divanulu
după

ce ar fi osândit să-l trimeată ca să-şi facă osânda

civil
în ţara lui. 4) Să stăruiască ca întrun proces
între un sudit şi un pământean, pămâunteanul să fie
osândit, iar suditul îndreptăţit. 5) Consulii să coresfură
pondeze direct cu Domnitorii, din care pricină
mai

multe

conflicte

6) Domnitorii
corespondenţă

Spătărie

între

şi

Consulate.

fură siliţi să întreţină foarte adesea
directă cu Guvernatorul Transilvaniei

un
din Sibiu, în privinţa judecării proceselor dintre
nevoiţi,
ii
îură
Domnitor
7)
şi
pământean şi un sudit

în urma unor mari influenţe, să consimtă să se înfiinţeze consulate noi. *)
Pe lângă aceste privilegii exorbitante
sudiţii
dobânairă

drepturile : 1* De

tate din Principate,
chiar

însoţiţi

de

fără

marfă

a intră

a fi

şi de

a eşi în liber-

supăraţi

în valoare

de

cineva,

de 50 talere,

fără

„cărţi domneşti de autorizare şi numai pe baza unui
paşaport consular. 2 Sudiţii păstori de oi dobândise
dreptul de a trece graniţa împreună cu oile lor nesupăraţi de nimeni, de a le duce să pască prin munţii şi
câmpiile Principatelor, plătind numai chiria păşunelor şi vămile

legiuite,

fără

adaose

şi cercături,

şi a şi

trece dincolo câştigurile şi lâna prinsă dela aceste oi,
tăvă plată de vamă. 3" Sudiţii erau scutiţi de a dă cai
_„de olac pentru poşte. ?)
Din cauza acestor ocrotiri

acordate

streinilor,

cari

1) Dosare din Ministerul afacerilor străine privitoare la jurisdicţia. consulară. Istoria Românilor de V. A. Urechia, Vol. VI.
Pag. 811.
2) Urechia, Vol. VII. Pag. 812—825.

erau avantagiaţi chiar la plata de vamă,

care pentru

ei eră mai scăzută în virtutea tratatului din Şiştov, şi
din cauza scumpetii taxelor vamale impuse în întregime numai lor, negustorii pământeni intrară lu mare

grije, pierdură
începură

curajul ce avuseseră

a se lupta

fără bărbăţie,

până

atunci

şi

dar deocamdaiă

nu

părăsiră terenul, nu desertară dela post; nici un comevrciant. român nu se lăsă de negoţ. De şi descurapgiaţi, ei continuară să se lupte, cu
toate
că vameşii
fiind nişte antreprenori lacomi, adesea streini sau întovărăşiţi cu streini, cu Greci, de
pildă
loan
Scuifa

Grecul *) supus rusesc care dela anul 1798 şi până la
1811 ţinu în arendă vămile din Ţara Romnâneăscsă şi
care făcu prin vămi o avere de mai multe
milioane,
comiţând

sau

tolerând

să

se

comită

abuzuri,

luând

mită de la sudiţi şi asuprind pe pământeni. Pământenii mai avură de luptat şi cu contrabanda exercitată
printre pichete de un mare număr de supuşi streini. ?)
Pe lângă vămi ei niai aveau să se rupte cu nenumâăra“tele dări indirecte, cari atingeau mai puţin pe streini,
mai ales vămile de la oraşe,
de
care
sudiţii
erau

scutiţi. 5)
Domnii ar fi vrut să ocrotească pe neguţătorii pământeni, căci ocrotindu-i pe ei, serveau interesele lor,
păstrând vistieriei nişte contribuabili buni platnici.
Dar

cu toată buna

voinţă

ce ar fi avut, nu

puteau

reziste stăruitoarelor insistenţe ale consulilor şi

să

mai

i) Joan Scufa Grecul Neguţător, supus
rusesc, de. origină
din Nijna (Arhiv. Stat., condica aâmin. vechi cu No. 2362 albasiru, fila 54), fiul lui Gheorghe Scută, şi fratele Anastasiei,
soția lui Ioan Nicolau din Bucureşti, între alte întreprinderi a
ținut în arendă ocnele de sare (Arhiv. Stat., cond. domn. No. 4,
fila 165) şi poştile din Valahia cea mare” şi cea mică (Acad.
Rom., mss, 357, fila 19). El a avut ginere pe vicontele de Grammoni, adjutantul Principelui Alex. Dim. Ghica,
Domnul Țării
Româneşii (Hurmuzachi, docum. suplim. I, vol. VI, pag. 251).
2) Urechia, Istor. Rom., vol. VIII. Pag. 1%,

3) Ibiq.. pag.

123
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de la

ales ordinelor primite

Izbit

Constantinopole.

fiina deodată din două părţi, comerţul
să se clatine. Văzând că întâmpină pe

român începu
zi ce
fiecare

în
trecea piedici peste piedici, care începu să oprească
se
abia
drumul desvoltării până şi mica industrie ce
ani
năştea, comercianții români peste câteva zecimi de
ă
dătur
ajară,
descur
se
cii,
de luptă şi de mari sacrifi

înapoi,
dând

locurile

din

ei retrăgându-se

Cum

mai

mulţi

capitulară

străinilor.

puteau

să:

şi

ce-

lupte?

Toate tratatele de comert câte se încheiau sau se reca:
înnoiau de Turcia cu puterile streine, prevedeau
bile
aplica
ile
scutir
şi
ile
clauzele, avantagiile, uşurăr
în Turcia să fie şi în Principate. Aecste tratate protejau prin vămi comerţul şi industria streină, în paavantagii
guba celor pământene, acordau streinilor
riaşii
indust
şi
orii
negust
numai
au
de cari se bucur
lor de
rarea
concu
ibilă
sudiţi, astfel că făceau impos

către comerţul şi industria română și isbeau în fie.
care zi în economia naţională. Mulțumită acestor savante combinaţii ticluite de streini, numai pământenii
erau supuşi la o mulţime de dări, angarale, huzmeadaose
cercături,
turi, vămi prin oraşe, ruşieturi,
narturi şi altele, pentrucă! ştim că ele erau impuse numai negustorilor cu amănunte adică pământenilor. 4)
Aceşti mult prigoniţi pământeni aveau o luptă în co.
merţ cu narturile, cu comercianții streini, cu evrei,
cari începuseră să se înmulțească, şi cu monopolurile
principale
cele mai
de tot soiul. Intre monopoluri
erau scaunele de măcelării, pentru care măcelarul erâ
de
pivneţele
siliţ să plătească havaet peste chirie;
ciutul
t
u
vinări
păstra vinul, pentr care peste husme
lui, trebuiau să plătească şi havaetul pivniţelor; cafenelele, pentru .care se plăteă iarăşi havaet, de cari
crau

1)

scutiţi supușii

Ibid.,

vol.

IX,

pag.

streini,

86—7.

2) Ibia., vol. VIII, pag. 213

şi alte havalele

grele. ?)

Cel dintăi Domnitor care fu nevoit să aplice regimul
consular fu Nicolae Caragea în Ţara Românească
Vodă
Alexandru Mavrocordat, Deliul sau Pârlea

şi
în

Moldova. Pe cât fu de energic apărător al drepturilor
naţionale Deliul, şi pe cât de apărător al drepturilor
politice şi economice ale
Moldovenilor,
pe
atât
de
slab, de timid şi de nehotărât eră Domnul 'ării Ro-

mâneşti. Pe când Mavrocordat se luptă cu bărbăţie
contra numirii lui Raicevici ca consul general al Austriei pentru ambele Principate şi preferă să fie mazilit
de cât să-şi plece capul înaintea arogantelor pretenţii
ale consulului austriac, şi la toate repeţitele cereri ce

acesta îi adresă, el nu acordă
neguţătorilor
supuşi
eşti
chesaro-cră
ale avantagâi de cât privilegiul de a
nu fi constrânşi să dea poştelor cai de olac,) precurmn îi
oarecare avantagii negustorilor armeni, supuşi
austriaci, pe cari el vru

să-i favorizeze,

pentru

că-i crezu

utili Moldovei şi vru să-i ataşeze cu inima şi interesele
de acel Principat ?) Nicolae Caragea cu toată dorinta
ce avea de a favoriză pe negustorii pământeni,
între
care se numără şi un număr însemnat, de compatrioți
Greci, împins fiind de firea sa timidă şi nehotărâtă, îu
silit să dea streinilor tot sprijinul cerut de Consuli în
prejudiciul pământenilor.
Necutezând să refuze pe Raicevici, el la 25 Iulie anul

1784 a trimis Caimacanului din Craiova o carte prin
care îl învită să aibă grije ca, supuşii austriaci câţi vor
intră

sau

eşi din: Craiova

cu marită,

să

nu

plătească

taxa podăritului, care eră între 30 şi 60 bani, după calitatea. mărfii şi povara carului, dacă carul încărcat
cu marfă, precum şi nimic altceva, fără numai vama

de trei la sută. Dacă chirigiul va fi sudit, iar proprietarul măriii raiă, atunci să se plătească podăritul de
cătră proprietar și chirigiul să rămâe
apărat. Dacă
chirigiul va fi raiă şi proprietarul mărfii suait, atunci
1) Urechia, vol.
2) Hurmuzachi,

I, pag. 218.
Docum,, vol. VII,

pag.

4178.
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să plătească

taxa chirigiul.

Iar când

sudiţi, să fie cu totul apăraţi

vor fi

amândoi

de taxe. *)

Sub urmaşii săi, Domnitorii protejară sau asupriră
pe negustorii pământeni, după temperament și interese, şi pe ici pe colo luară şi câteva măsuri de interes
obstesc. Astfel Mihai Şuţul în prima sa domnie,
la 4
August

dădu

1783, luă

ordin

cătră

o măsură

marele

bună

Spătar

şi de interes

și cătră

obştesc,

marele

Agă

ca să iă oarecare măsuri bune penteu paza şi
curăţenia oraşului. Acele măsuri erau
aplicabile şi
une-

gustorilor în genere. Pe atunci prăvăliaşii stabili, nu.
miţi boltaşi, din Bucureşti ocupau cu magazinele lor
în vând stradele principale ale Capitalei şi anume.
uliţa Lipscanilor, uliţa Işlicarilor (Carol), uliţa Şepcarilor, uliţa Braşovenilor, a
pânzarilor, a
zarafilor,

uliţa Bărăţiei,
a

covacilor,

a băcanilor,

a blănarilor,

a gabrovenilor,

a

cavafiloi,

a rogojinarilor

a scaune-

lor, a şalvaregiilor, a Colţei, uliţa Sf. Gheorghe Nou,
uliţa. Șelarilor, uliţa nemţească,
uliţa
Mămularilov.
ulicioara Sf Dumitru, capetele podului Beilicului, po.
dului Calicilor şi podului Târgului d'afară,
podului
Mogoşoaia, podului de pământ etc. Aceşti
îură obligaţi prin carte domnească ca, cu

negustori
voe
fără

cia, să contribue cu toţii pentru a se drege drumurile;
a se astupă băltoacele şi a se face pavajele cu tălpoae
de stejar de pe acele sstrade precum şi de a se mătură
fiecare stradă în dreptul prăvăliei sale, şi de a atârnă
câte un: felinar în dreptul fiecărei prăvălii pe care să-l
ţie luminat tot timpul nopţii. Au mai fost obligaţi să
ţină în curtea prăvălii câțe o putină cu apă, care să
serve

la stinsul

focului,

în

caz

de

incendii,

şi

tot

deodată să contribue la întreţinerea unor paznici strejari, cari să păzească

stradele de hoţi în timpul

nopţii.

nopţii să apere pe trecători de făcători de rele în toată
vremea,

1)

Ibiq..

să viziteze fiecare casă' sau prăvălie în timpul
pag.

520.
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zilei, spre a întrebă pe locuitori de sănătate. Tot odată
îi îndatoră

de

a clădi

magherniţe

de

adăpostire

din

distanţă în distauţă, care să-i apere de. ploae şi de
ninsoare pe vremuri rele, ca şi ei să fie pentru folosui
şi odihnea oamenilor, și să-i scutească de a se atinge
cineva, măcar de un paiu din avutul lor, şi să-i ves-

tească cu pristavi la ou întâmplare

de foc, ca să nu fie

surpriuşi în timpul nopţii de vr'o nenorocire.
Tot asemenea măsuri bune şi
ocrotitoare

*)

toţi luă şi Nicolae

domniei

sale,

care

dură

Mavrogheni.

doi

ani

de

In

frământări

la 1786 şi până la 1788, acest Voevod

pentru

timpul

şi răsboae,

în 22

Mai

de

1786

supuse la nart obiectele de mâncare, pentru a le efteni
preţul, şi lăsă libere pe celelalte. Acelaşi lucru făcu si
Mihai Şuţu în lunu Decembrie 1791 după terminarea
răsboiului şi încheierea păcii de la Siştov. Cu deose-

bire numai că el generalisă această dispoziţiune, adică
hotărî ca sufetul băcanilor să-şi vânză toate mărfurile lor. după obicinuitul nart al bacalicei, fără nici o
scutire pentru vr'unul din articole. Ca consolare însă

a dispus ca negustorii streini, cari veneau de afară cu
lucruri

de băcănie,

termen de maximum
să nu aducă pagube

să

vânză

marfa

cu

ridicata,

în

12 zile, de loc cu mărunţişul, ca
negustorilor localnici. Celor nie-

supuşi, să nu li se poprească

maria, ci să fie constrân-

şi s'o vândă rufetului băcanilor, prin bună înţelegere.
Iar dacă nu vor putea să cadă la înțelegere, să fie
constrânşi să o exporte în alte ţări. In caz de se cumpără acea marfă, ea să fie vândută în detalii de cătră
băcani, conform nartului hotărât 2). Toate aceste ordine contradictorii le dă acest Domnitor să mai îmbu-

neze întrucâtva

pe negustorii pământeni

1) Ibiq., vol. I. pag. 311. Acest ordin fu
Alex. Moruz prin pitacul din 3 Martie 1793.

de pagubele

repetat

şi

de

Vodă

2) Ibid., vol. IV, pag. 342.
D. Z. Furnică.— Industria

4
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să
ce încercau din cauza protecţiunei ce eră nevoiţ
acorde negustorilor streini, silit fiind de ordinele stajnice ce primea

de la marele

Vizir.

Tot pentru acelaş scop el dădu la 6 Octombrie 1791
ordin ispravnicilor de Argeş ca. să dea satisfacţie negustorilor din Piteşti şi să iă în băgare de seamă plângerea lor, cumcă zaptii şi căpitanii îi supără în alişmergeau, le luau
verişul lor pe la bâlciuri pe unde
fiecare prăvălie
de
lei
doi
câte doi zloți şi chiar câte

în loc de 30 bani drept vamă. Le mai porunci să aibă
grije ca negustorii să plătească vama, obişnuită, după

că
sau

catalogul ponturilor vamale, şi le făcu cunoscut
va consideră ca jaf şi nedreptate orice altă taxă

de obiceiu. *)

cerere cu nume
Un

ordin

dădu

cuprins

cu acelaşi

Septem-

în

Vodă

Vlașca,
Ilfov,
judeţele
brie 1791 Ispravnicilor din
-le
care
prin
Saac,
şi
Ialomiţa
Dâmboviţa, Prahova,
slujbaş
oricărui
interzis
făcea cunoscut că eră absolut
de a luă de la negustori havaeturi, sub orice fel.de denumire,

în

negustorii
prin

afară

de

de obiecte

Jege

biruri

asemenea

şi obiceiuri,

de prima
se

|

turilor. ?)

de:

ales

mai

necesitate, pentru

scumpeşte

e

la.

că
măr-

preţul

.

IsTot pentru acelaş scop, prin carte legată către
oprit
a
Şuţu
1792,
pravnicul de Ilfov; cu data 14 Maiu

pe fabricanţii
alt porumb

de rachiu

poverne

de a întrebuinţă în

de cât de cel stricat, ca să

nu

se

scum-

săracilor. *) Pentru
adică hrana
pească porumbul
pe crescătorii de
oprit
acelaş scop, prin alt ordin a
porci să hrănească vitele lor cu porumb.

Văzând

că negustorii

1) Ibid., vol. IV, pag. 341.
2) Ibid, pag. 346.

-

3) Ibia., pag. 350 secv.

şi meşteşugarii

români

re-

Vi

ciamau

mereu,

lor scădea

se plângeau

treptat,

Al. Vodă

întruna

şi

Moruzi

luă

numărul

că

în

măsuri,

anul 1795, contra Turcilor si locuitorilor de peste Dunăre,

ca să nu

concureze

pe

negustorii

din

ţară,

ci

fiecare funcţionar să aplice strict nizamurile stabilite
acei
prin pacea de la Cuciuc-Kainargi. Tot de odată
- funcţionari să iă măsuri şi contra negustorilor sudiţi
nemţeşti ca să-i oprească de a cumpără acareturi sau
lucruri nemişcătoare în ţară, de a face comerţ cu mămăriurilor lo:
runţişuri şi de a zăbovi în vinderea
mai mult de 15 zile.*)
Tot pentru acelaş motiv tot el dădu la 27 Iunie 179%.
pitac-nizam cătră Caimacamul Craiovei, prin care îi
făcea cunoscut că sudiţilor nu le eră îngăduit
să
vânză vin cu amănuntul, nici să deschidă brutării cu
cuptoare de pâini, nici să fie băcani cu
mărunţişul,

nici să fie prăvăliaşi sau boltaşi cari să vândă
cu
cumaşiul (bucata) sau cotul, drepturi cari sunt rezervate numai raielelor, ci le eră îngăduit să aibă numai
magazii, în care să-şi adăpostească

marfa,

pe care

s-o

vânză cu toptanul în termen de 15 zile. ?)
Cu toate acestea el înmulţi narturile, care eră o măsură păgubitoare comerţului român, căci el se aplică
numai negustorilor cu mărunţişul. Astfel sub domnia
sa fură pus nart la pâine, carne, unt, brânză, lumânări de ceară şi de seu, caşcaval, peşte, cerviş, miere,
încălțăminte groasă, zarzavaturi, obiecte de precupe-

ţie, obiecte de băcănie şi la orice fel de obiecte
de
hrană, şi lăsă să se perceapă havaeturile nelegale de
la toţi pământenii, ceia ce prăpădeau mai ales pe măcelari, cărora slujbaşii statului
spre a le uşură nartul. ?)

1) Ibid,. vol.
2) Ibid., pag.

VI, pag.
365—86.

662.

3) Ibia., vol. VII, pag. 62.

le luă bacşișuri

grase

-
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Aceeaş

luptă

de

apărare

a

comerţului

pământeai:

comerţul
aceia
susținură şi Domnii Moldoveni. De
moldovean fu găsit de Alex. Moruzi când se sui pe
tronul Moldovei, în anul 1792, înt”o stare de prosperitate destul de mulţumitoare, asemeni şi breslele încât
nu găsi de cuviinţă să ia altă măsură de cât să despartă în două breasla blănarilor şi a, cojocarilor şi să
oprească prin pitac domnesc de a face cojoace, de a

face cujme şi de a îmblăni giubele, scurteici şi fermenele. *)

X.
PUNEREA IN APLICARE A TRATATULUI DIN
ŞIŞTOV (1791) Şi CONSECINȚELE SALE
PENTRU
COMERŢUL ROMAN
Intwacest

timp

sosi

din

Constantinopol

ordinul

cătră Domnitorii ambeler Principate de a pune în aplicare qispoziţiile tratatului din Şiştov, de a intră
în relaţii amicale cu Consulii austraci.
şi dea
ţine
seamă în sens favorabil de reclamaţiunile Consulilor

străini. Curând după] aceia, în anul 1793, se sui pentru prima oară pe tronul Ţării-Româneşti Alexandru
Vodă Moruzi, trecând după tronul Moldovei, făcând
schimb cu Vodă Mihalache Şuţu, care trecu din Bucureşti la Iaşi. Vodă Moruzi dela suirea sa
pe
tron
dovedi că a "priceput importanţa comerţului şi industrii naţionale, şi s'a silit pe zât a putut să le sprijine
şi să le ocrotească faţă de cele streine. Nenumăratele
acte rămase dela el dovedesc acest fapt. El a oprit pe

Turci de a mai intră în ţară fără nia o trebuinţă, a
regulat raporturile dintre gialepi şi saegii şi negus

„_ 1) îbiq,, vol. VII, pag.

68.

torii pământeni de vite mici şi mari, astfel ca pământenii să nu fie asupriţi, el luă toate măsurile ce găsi
mai nemeriie pentru stârpirea abuzurilor comise de
negustorii turci. Puse o oarecare regulă în
privinţa
narturilor şi a monopolurilor, care deveniseră pentru
oraşe o adevărată calamnitate. El
asigură
oraşelor
cobsumaţia lumânărilor de seu şi de ceară
pe
preţ

“onvenabil,

transformă

în monopol

fabricarea

lumâ-

nărilor de seu. regulă ca repauzul
duminical
să fie
vespectat, oprind de a se face cumpărări şi
vânzări
Duminica, ca o protecţie a
comercianților
români
contra celor streini, cari nu-l respectau, ci î/ceau con-

curență
în timp

pământenilor
de

sărbătoare,

prin
pe

deschiderea

când

negustorii

prăvăliilor
români

le

aveau închise, mergând la biserică, cl şi băeţii lui din
prăvălie. Prin astă dispoziţie evită reclamaţunile Consulilor

străini,

cari

cereau

absoluta

libertate

a co-

merţului pe baza tratatului din Şiştov. In interesui
moralității, el opri pe femei și pe fete de a servi prin
cârciumi, chiar dacă
rude cu cârciumarii.

ar fi locuit
acolo şi ar fi fost
El opri mai cu stricteţe, ca pre-

decesorii săi, de a cumpără
case şi prăvălii
prin
oraşe. Cu toate că respectă privilegiile ciobanilor ardeleni, cari erau supuşi austriaci, îi opri de a exportă
caşul peste munţi, şi îi învoi ca numai după
finele

lui August să facă brânză pe seama lor. In fineel
dădu ordine severe ca să se dreagă drumurile
mari
spre a fi practicabile, şi să se reguleze în mod mulţumitor cursele de poştă, şi să înmulțească
numărul
cailor lor. EI în fine luă măsuri severe contra boerilor
şi negustorilor,

ca să nu

mai

cheltuiască

bani

pe lux,

făcându-şi haine scumpe cu mărfuri aduse din străinătate, ci să-şi facă haine simple din. materii produse
în ţară. Opri, sub pedeapsă chiar cu moartea, importul din străinătate a butucelor şi caretelor vândute de
conții şi baronii din Viena, încărcate cu coroane
şi

armoarii streine, supuind la o gloabă de 500 lei chiar

e

Ispravnicul

acea

căruia, s'ar introduce

prin judeţul

marfă de lux, prin ordinul adresat vameşilor şi căpianilor de plai din 6 August 1796. *)
Un astfel de Domn, care luă asemenea măsuri, cari
conveneau

veneau
sele

lor.

comercianților

negustorilor
De

aceia,

români,

străini,

evident

căci îi

ei reclamară

con-

nu

jicnea, în initere-

unde

se

cuvenea,

şi

curând după aceia sosi din Constantinopol un ordin
prin care i se cerea, în; mod imperios să aplice cu punctualitate clauzele in tratatul dela Şiştov, privitoare
la stabilirea

străinilor

în Principate.

suciţilor
De nevoe, el se supuse, dădu drumul
între în breslele negustoreşii şi de meserii, ceia
tăcu

mult

rău

pământenilor,

căci

streinii erau

să
ce
mai

de care se
favorizați de cât ei, atât prin reducerea
bucurau la vama de importare, cât şi prin diversele .
dări.
scutiri la vama de oraş şi în genere la diverse
'Dar tot el luă o măsură care împiedică pentru un moprin o
a streinilor,
ment înmulţirea peste măsură
tă
năvălire de peste graniţă.
adevăra
Văzând că acea năvăliră luă proporţiuni îngrijorătoare,

şi că numărul

streinilor, mai

ales al evreilor,

“veniţi din zi în zi mai mare, şi cei cari

erau

supuşi

austriaci, mai ales, începu să devie o primejdie pentru
negustorii români, cari începură să le facă o concu-

renţă crâncenă. Din această pricină ura negustorilor
pământeni contra. celor izraeliţi deveneau din zi în zi
mai pronunţată. La, 26 Septembre 1794 adresă Spăiarului un pitac, prin care-i ordonă să iă cele mai straş-

nice măsuri atât la graniţă cât şi prin oraşe, contra
ântrării şi stabilirii clandestine a streinilor fără profesiune şi căpătâiu, cari de câtva timp au inadisit şi
cu necnrmare vin din streinătate, goniţi de acolo de
cine ştie de ce pedepse pentru faptele rele ce au să-

1) Urechia, Istor. Rom., vol. V, pag. 237—307,
“vitoare la aceste măsuri.

diferite

acte pri-

vârşit, şi se încearcă

să se stabilească prin mahalalele

|

oraşelor.

Asemenea oameni, fiind descoperiţi, să fie imediat
expulsaţi cu forţa din oraşe, şi să meargă prin satele:
țării unde vor voi şi să se dea porunci straşnice vâîn loprimească
tăşeilor şi locuitorilor ca să nu-i

nici prin
cuinţă nici prin hanuri, nici prin prăvălii,
pe unii
tăinuindu-i,
case, că ori cine se va dovedi,
ca aceştia să-i pedepsească straşnic.*)
Moratoriile ce acordaseră predecesorii săi cu multă.
înlesrire

greutate

şi cu mare

streinilor

pământenilor,

fuseră încă o pacoste care îngreunau situaţia negustovilor

români.

putând

Ne

Consulilor, el începuse'să
plată
mare

să

le împiedice

acorde asemeni

de datorii şi negustorilor
număr, ca meputând să-l

de

teama.

amânări

pământeni
stârpească,

de

mai
în
cel puţin

să-l facă egal pentru toţi ca să pue în mod indirect un
frâu cametei care bântuia pe mulţi negustori români.
O mare plagă a negustorilor mici eră camăta ; ea se:
exercită mai cu seamă de Evrei, Turci şi Armeni sub:
numele de astar. Negustorul nevoiaş plătea dobânzi
fabuloase şi morâtoriul eră scuza care-l îndreptaţi să
ceară nişte dobânzi uzurare, pentru că mulţi din dadatornici puteau prin protecţie să nu-şi plătească
toria, dobândind moratorii peste moratorii. Monopolurile

introduse

în

vicii problematice

favoarea

aduse

cutărui

pentru

ser-

mânăstiri

sau

voer,

ţării, cutărei

biserici şi cutărui institut de binefacere fu asemeni o:
plagă pentru aceşti negustori mici, mai toţi români,

din
hrăpeau
pentru că înfiinţarea lor progresivă
mâinile mai multor capete de familii, doritoare de a
se hrăni prin munca lor, pâinea din toate zilele. Sub:
Vodă Moruz monopolurile și narturile deveniră atât.

1) Ibidem,

pag. 320 -321,
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de numeroase,
ce articole

încât Românul

să mai

facă negoţ,

mai
după

că nu mai ştiă cu
ce o mare

parte

din ele fuseseră acaparate de sudiţi, evrei, greci şi
armeni. *)
Toate aceste rele sub un Domn care vrea binele şi
români. Sub el sudiţii
prosperitatea comercianților

streini se înmulţesc în. mod îngrijitor, sub el streinii,
conspune călătorul D'Hauterive, deveniră singuri

ducători ai economiei naţionale. Dar» sub unul,
nu eră inspirat de asemenea sentimente ? Iată

care
cau-

comerţului

mic

streinilor.

lată

zele

cari

românesc

preparară

de

mult

ruina

şi trecerea, lui în mâimile

cauzeie cari făcură ca după ce comerţul cel mic a fost
acaparat de streini, azi aproape întregul comerţ mare
a trecut tot în mâinile streinilor!
pentru a
Alexandru Vodă Ipsilant, care luă partie
doua, oară, la 1796, în urma mazilirei lui Vodă Moruz,

fu pentru comerţul român. tot aşa ce bun şi de situaţia
sa fu mai grea de astădată, căci trebuiă să pue în
aplicare noile tractate de pace încheiate de Turci cu
domnii
Austria şi Rusia. In decursul acestei scurte
ca
hotărât
a
orul
domnit
1797,
brie
Septem
18
la
totuşi,

un sudit neputând să facă negustorie de băcănie cu
mărunţişul, ci numai cu ridicata, nu poate să ţie cu
chirie o prăvălie, prin urmare contractul de închirierea ei trebuiă.reziliat. Asemeni, la 26 Septembrie acelaşi an, a hotărât că suditul nu poate să ţie prăvălie
de liapoli (detaliu), acesta fiind lucru împotrivitor şi
deosehit,

nici

obişnuit

pământului

ţării

acesteia,

la

orânduiala ce are isnaful băcanilor :aiele. Deci, spre
a se păzi obiceiul, să se iă din mâna pârâtului zapisul
însă el nu
de închirierea prăvăliei. Din nenorocire
domni decât numai doi ani, şi urmașul său nu-i semănă,?)
1) Ibidem, pag. 350—336.
2) Urechia, vol. VII. Pag.

34.

SI
Constantin

pe

sa “Suit

care

Vodă,

G. Hangerli

tron

în anul 1798, a fost pentru mult prigoniţii negustori şi
industriaşi români un Domn nepăsător şi chiar asupritor, iar pentru cei străini, pentru evrei mai ales, o

adevărată providenţă, pentru că eră lacom de bani, îi
plăceau plocoanele şi chiar mita şi încurajă fără nici

o siială pe ori cine av fi vrut să-i dea şi să-i ceară în
schimb

vrun

erau

Evreii

serviciu.

mult

ca oricare

lor. Sub domnia

Domnitor,

hrisoave

mai

plăteau

evrei-

favorabile

sa Evreii dobândiră

cei

lui

favoriţii

mai preferaţi, pentru că deşi puţini, ei

dreptul

de a se

ocupă cu oare care meşteşuguri, între care, prin pitacul din 13 Octombrie 1798, le acordă voia de a îi ceprăzari şi legători de cărţi şi îi scutea de ori ce dări.

Sub “domnia sa, la 6 Septembrie, Evreii din Focşani,
de şi erau foarte puţini, dobândiră dreptul de a avea:
din Bucu“un ceauș, care să fie vechilul starostelui
_reşti, şi care să aibă sub zaptul (administraţia) şi
ştiinţa sa, atât pe Evreii pământeni statornici, cât şi
pe streinii trecători.

La

8 Septembrie

acelaș

al tuturor

Evreilor

să cheme

în ţară pe

săi

se stabilească

ca să

pe

an, Domnul

David

sin

câţi mai
aici. El

Moisi,

mulţi
scuti

numi

staroste

şi-l

încurajă,

coreligionari
prăvăliile

ai
sta-

vostelui cvreesc de fumărit, dijmărit şi vinărici, el îi
acordă privilegiul să ţie o pivniţă de vinuri în Bucureşti, fără să plătească havaet. EI îi mai
acordă pe
deasupra, fiindcă eră ajutorul lui haham-başa, să ia
de fiecare evreu casnic câte un taler pe an. El acordă

Evreilor autorizaţia de a clădi, pe un loc dăruit de el
pentru acest scop, o povarnă,

cu care să nu aibă zapcii

mari şi mici nici un amestec, şi pe când acordă Evreilor hrisoave peste hrisoave, Românilor nu le acordă.
altce-va decât. preîinoirea privilegiilor
acordate de
predecesorii săi breslei bărbierilor.
In schimb le aruncă pe spinare o satara belea, îi
supuse la un nou bir, obligă negustoriimea şi isnafurile
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bilate

prin

mereu

şi trebuiau

Bucureşti,

găzduiţi

fie

să

contribuţie

Astă

convenabil.

mod

însăr-

cari treceau

oficiale sau diplomatce,

cu misiuni

întrun

pentru

conace

drept

funcţionari turci şi de alte neamuri

numeroşii
<inaţi

serve

să

cari

numeroase,

lor case mo-

cu cheltuiala

ca să întreţie

pământene,

trebuiă

fie plătită, ca să scape de neplăcerea de a găzdui
casele lor nişte mosafiri atât de incomozi.
Cu

vorba.
şteştii
cestor
evrei,

acestea,

toate

ce e drept

nu

când

e păcat,

să

în
fu

să dea, o nouă organizare Departamentului obepitropii, tu nevoit să recurgă la concursul aşi la
negustori pământeni, iar nu la streini
la
lor,
e
fuminel
la
los,
şi făcu apel la munca
activitatea

şi

priceperea

lor

şi

chiar

punga

la

şi de
onoare
de
o sarcină
încredință
lor, Le
eminamente
încredere, pe care numai nişte oameni
cinstiţi şi practici putea să o îndeplinească spre fo1osul obştesc. Iată ce însărcinare dădu el fruntașilor
isnafurilor prin hrisovul relativ la epitropii din data
'22 Ianuarie; iată sarcinile ce dădu el la patru dinj cei
“mai de frunte negustori români :
X. Nizamul isnafurilorşi al tuturor meşteşugarilor,

să îngrijească de apururea, ca prin luarea aminte a.
.epitropiei şi prin epistasia şi zablacicul lui Vel Aga,
zabietul târgului politiei, să fie toate în bună
orânduială,

“toate,
pe

spre

a se

să nu

toată

adică

se pătimească

vremea

mâncare şi a
buincioase, şi
porunca cea
„Aşişderea să

păzi
pentru

dreptatea

norodul,

preţul

obştei

având

nartului

întru

epitropia

lucrurilor

lucrurilor de purtat şi a orice
să facă Domniei sale arătare,
cuviincioasă de urmare
lui
cerceteze şi să chibzuiască

de

feluri treca să dea
Vel
Agă.
mijloacele

cele mai bune pentru mai multă eftinătate a celor trebuincioase
portului,

obştei, lucruri atât de ale mâncărti, de ale
cât şi de altele

cât s'ar putea

a se

isvodi

şi

a se lucră, prin fabrice de meşteşuguri iscusite, şi să
arate la domnia-sa, că găsindu-se cu cale, prin
po-

-
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prească,
aduc

aceasta

să se

po-

acele

câte

se

se pue

în faptă.

măcar

să se împuţineze

şi pricinuitoa-

din ţări streine, lucruri zadarnice

ve de cheltueli deşarte
fac

Către

să

sau

sa

runca,

arătări

nebuneşii,

Domniei

facă arătare
vor cuveni.

şi de pagubă
pentru

care

unora

unele

şi altora,

ca acelea

sale, ca să dea poruncile

să

ce se

XV. D-lor Vornicul şi cu orânduiţii patru negustori.
seamă
de
epitropi, să aibă luare aminte şi băgare

zidurile mânăstireşti, la cele din
totdauna pentru
lor a face
şi economii
afară, de urmează egunemii
orânbuna
ţin
de
şi
ase
trebuincio
cele
ile:
merementur
duială şi podoaba lor.
XVI. La condicele Departamentului să se scrie şi
“toate domneştile sale hrisoave, ce dă pentru nizamuri
obşteşti

şi

isnapurilor,

ale

cum

şi orice

anaftorale

şi.

porunci de asemenea madele obşteşti.
XVII. Unul dar din patru epitropi negustori să aibă.
asupră-şi în parte îngrijirea cu deosebire a, cutiei
milostenie, după hirsovul ce a dat pentru venitul

de.
cu-

tiei şi pentru cheltuielile ei. Altul să aibă
asupră-şi.
treaba şcoalelor, altul a pădurilor, altulu apelor şi a
ortanotroiiei. Fie-care dintrânşii, însă, pentru orice.
treabă are orânduitţă asupră-şi în parte, să facă ară-

tare vornicului
nă,

iar

după

întru osârdie,
toate celelalte

obştirilor,

datorie

toţi

ca să chibzuească
împreună

să

se

împreusilească

cu îngrijire pentru acestea şi pentru
trebi ale Epitropiei dimpreună cu Vel.

Vornicul, puind toţi o râvnă fierbinte întru cele de
folosul obştei, şi
dimpreună să caute şi toate
soco-:
telile. Iar fără de ştirea şi chibzuirea Vel Vornicului,
cheltueli să nu fie volnici a face. Şi adunarea pentru

lucrare şi dimpreună chibzuirea tuturor trebilor Epitropiei să se facă, ori la vr'una din odăile şcoalelor,.
ori la vr'una din mânăstiri sau la casa, Vel Vornicului,

acolo unde, la acel loc al adunării, să
păzească şi
„orânduiţii patru bocrinaşi şi logofeţei, păstrându-se
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în cinste acolo şi hrisoavele domneşti ale Epitropiei
şi cutia banilor, condicile, catastişele şi toate sineturile epitropiei

în bună

pază.

XVIII. Osebit de Vornicul, căruia i sa dat loc de
şedere la domnescul Divan şi este d'apururea înaintea
Domniei, au voe şi orânduiţii patru negustori epitropi,
când vor avea vr'o trebuincioasă şi grabnici pricini,
să se înfăţişeze înaintea Domniei, ca să arate trebuinţa. pricinei, iară după datorie în toate
Sâmbetele dimpreună cu Vornicul.
XX.

La socotelile

acestui

Departament

al Epitropiei

de toate veniturile şi cheltuelile, orândui
nazir pe cinstitutul şi credinciosul boer

Domnia
al

sa

Domniei

sale vel Polcovnic, ce va fi după vremuri, (atunci era
Iordache Şuţu), ca la tot sfârşitul unui an, Vel Vorni-

cul obştirilor şi cu orânduiţii patru
negustori
epitropi. încheind socotelile dela toate veniturile şi cheltuelile

du-le

unui

an,

Vornicul

teorisească

vel

osebit

ale

fiecărei

madele,

şi cu patru

negustori

Postelnicul.

Cari

şi iscălin-

epitropi,

socoteli

să le

aveau

să

se

serie în condica Epitropiei, unde tot în aceiași condică asemeni aveau să se treacă şi socotelile
anilor
viitori, în rând, unele după altele, ca să fie cunoscut
prisosul

ce a rămas

întrun

tuiala ce a trecut mai mult.

an

din venituri,

sau

Iar la. încheierea

cnel-

socote-

ilor, aveau să se înfăţişeze şi toate
anatoralele pecetluite și însemnate de Domn, cu care au dat acela

cheltueli
se arate

ce
la

s'au încheiat, ca să se spargă, și aşa să
Domn
încheierea
socotelilor
a fieş-

căruia an.

|

Ie

XXI. lar pentru osteneala şi îngrijirea care
au a
face Vel Vornicul obştirilor şi cu orânduiţii
patru
negustori epitropi, cu toate că aceste trebi la care st
vor osărdui, adică milostenie săracilor . şi
celelalte
pricini folositoare obstei, va fi
întradevăr
mântuitoare de suflet fieşcăruia şi pricinuitoare
de
laudă

lor și patriei

în care locuesc

şi se chivernisesc,

pen-

6!
tru care se cade fieşcare a se protimopiisi,
cuvântul ce zice
cumcă, de unde slujeşte

dar după
cineva, de

acolo trebue să şi dobândească, orândui Domnia
sa
ca, să ia Vel Vornicul de la Vistierie, de unde iau şi
ceilalţi boeri ai Domniei sale divaniţi,
fiinacă
slujeşte

şi el

la patru

la

Divan,

taleri

negustori

una

epitropi

mie

la triminie,

să se

dea

iar

fieş-căruia

câte un pronomion,
după
slujbele
și ostenelile lor,
adică de a avea fieş-care dintr'ânşii şi câte şase lude
scutelnici pentru ajutorul caselor lor, pentru că de-

la acesifel de folositoare sufleteşti trebi, nu numai
nu trebue cine-va a cere plată de bani, ci încă sa cade
să dea şi să ajute. Care acest pronomion îl vor aveă
numiții negustori, cât se vor
află slujind
Departamentului, iar lipsând, să piarză acest pronomion. Să
se scutească şi ale lor bucate de vinărici şi dijmărit.
Iar pentru logofeţi ce erau orânduiţi, fiindcă nădejdea lor este în condei, le rândueşte leafă din veniturile
Epitropiei, cu adaos din ce au fost,
adecă la căteşi
patru, cu hârtie, pe lună taleri 100. Aşişdereă şi
la

patru boerinaşi, slujitori ai Departamentului,
îiescăruia pe lună taleri 20, cum şi Polcovnicului podu„rilor taleri 20.

i

Indatorează dar pe Vel Vornicul obştirilor şi pe orânduiţii patru negustori epitropi ca, cu râvnă fierbinte,
după bun ipolipsis şi credinţă ce a dat la ipochime-

nele

sale,

alegându-i

de

bărbaţi

vrednici

şi

credin-

cioşi, să apuce
cu
toată osârdia trebile
epitropiei,
câte se orâduiesc mai sus, ca nişte
pricinuitoare de
laudă patriei şi de binele acela a] obştei, care-l voesce
şi-l cere“sufletul Domniei-sale, lucrându-le neîncetat
spre bune sfârşituri, ca să cunoască
Domnia
sa în
fapta roduri bune şi isprăvi vrednice de
ostenelele
sale, şi ca să dobândească prin acest mijloc şi
dela

Domnia
şi

sa milostivire

ostenelilor

sale,

şi bune

şi de

răsplătiri ale slujbelor.

la Dumnezeu
ajutor
vieţii
şi izbăvire sufletelor. Iar când nu le vor urmă acestea,

.
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ci din potrivă vor lăsă în lenevire şi nesilinţă trebile

nevre-una
şi binele obştesc, sau se vor dovedi în
şi
sale
i
Domnie
şi
ţi
vinova
credincioşi, atunci ca,

patrie, se vor osândi în adevăr și cu lepădare de cinste
şi cu

cădere

în urgie,şi vor

avea

a dă

seamă

şi

lui

Dumnezeu.
Drept. aceea, porunceşte, cu hotărâre nestrămutată,
să se
orândueli,
ca toate mai sus anumitele bune
păzeacă şi să se urmeze în faptă negreşit, întărind hrisovul

acesta

cu

însăş

domneasca

sa iscălitură

şi pe-

cetie şi cu credinţa (urmează mărturiile fiilor săi şi
ale boerilor divăniţi). S'a scris hrisovul în anul 1799
Ianuarie 22").
|
Precum se vede din cuprinsul celor ce am reprodus
din hrisovul lui Hangerliu mai sus, domnitorii fanarioţi, chiar cei ce nu iubeau pe Români, când eră vorba

de ciupituri şi faceri de hatâruri, sprijineau pe streini,
îi avantajau în daravelile lor comerciale şi îngreuiau
“traiul Românilor şi putinţa de a negustori. lar când
eră vorba de muncă, de răspundere şi de probitate,
atunci toţi, chiar şi cei mai duşmănoşi lor, îşi adu-

ceau aminte de existenţa lor, făceau apel la patriotismul lor şi nici-odată nu s'au căit, căci nu degeaba
eră el negustor român, adică om cinstit. Fie care cu
treaba lui, aşă cerea logica şi echitatea, suditul cu.
apelul

la

protecţiune,

cu

evreul

mita,

conrupţiunea

şi ciupeala şi românul cu munca din greu şi cu conştiinţa curată. Ciupitura ca ciupitura, aveau Românii
ac de cojoc şi contra ei. Dar

nu

eră numai

ea singura

neplăcere ce întâmpină în cale negustorul, industriaşul şi meseriaşul român, ci multe altele care sărăceau mai ales pe negustorii cei mici.
Intre altele cea mai mare pacoste eră nartul la mai
toate măriurile, în cât bietul negustor nu puteă

1) Ibidem, pag. 467—471.

i

,

vinde

ID
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mai nimic prin bună învoială, ci numai pe un preţ
fixat de stăpânire. Pe lângă acestea se mai amestecau
la
'si monopolurile de tot felul, cari erau o piedică
desvoltarea comerţului şi industriei pământene, căci
ele, pe lângă monopolul scaunelor de măcelărie şi al
multe facârciumelor rezervate, Domnia aveă mai
arpreţul
vânzarea,
impunea
ea
şi
ate
brici monopoliz
i
Proprietari
ticolelor monopelizate aşă cum îi plăcea.
şi arendaşii pe lângă monopolul scaunelor de măcelărie şi al cârciumelor rezervate, se mai bucurau împreună cu mânăstirile, bisericile şi instituţiile de hinefacere şi de privilegul pivniţelor, cari erau scutite de
havaeturi,
şi al prăvăliilor
apărate de dări, şi al
dreptului de a introduce vin în oraşe fără să plă-

tească acsize.
Cum putea dar să facă vr'o treabă bietul negustoras
în asemenea condițiuni ? Brutarul român eră obligat
să vândă

pâine

albă,

bine

crescută

şi dreaptă

la cân-

tar, că de unde nu,i se dă iama (se confisca) la mariă
și el eră

pedepsit

cu

ţinerea

urechii

de

un

stâlp

în

fața prăvăliei. Asemeni măcelarul român trebuiă să
vânză carne de vită grasă şi sănătoasă şi să cântărească drept,.că de nu eră bătut la spate în mijlocul
pieţii. Suditul nu eră expus la asemenea

pedepse,

deşi

legile şi regulamentele erau comune pentru toţi negustorii. Asemeni şi narturile isbeau de o potrivă şi
pe Evrei şi pe sudiţi, dar când erau prinşi cu ovaua
mică, streinii alergau într'un sutlet la consulat şi scăpau, iar Evreii eludau legile şi regulamentele conru-

pând pe slujbaşi *).
Toate aceste abateri din calea dreaptă, le plăti Hangerli, în

cele

din

urmă

cu

capul,

după

mai

puţin

de

doi ani de domnie, căci fu ucis de capigiu împărătesc
în palatul său. Dar relele nu se îndreptară, şi abuzu-

1) Ibidem,

pag.

213.
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rile

nu

se

curmară,

căci

exemplul

de sus de la Constantinopol.
puteau

să facă nimic

conrupător

veneă

Astfel

că cei de aici nu

decât

ce li se poruncea

altceva,

de acolo.
Din

|

această

cauză

aceleaşi

lucruri

se petrecură

şi

în Moldova sub domnia
lui Vodă Mihalache
Şuţu
(1793—1795) şi sub a lui Alex. Calimachi Vodă care se
suise pe tron în anul 1795 şi domni până în 1799, şi
chiar
Alex.

sub urmaşul
Ipsilante, fost

său Constandin, fiul bătrânului
în două rânduri domn al Moldo-

vei, care dobândi tronul Moldovei în luna Aprilie anul
1799. Acest domnitor
la 1 Decembrie 1799 subscrise
un hrisov, privitor la breasla negustorilor pământeni
din oraşul

Iaşi, de o mare

importanţă.

Printr'acel hrisov el întărea toate privilegiile acordate ei de predecesorii săi, pentru întemeerea alişverişului

lor,

care

aduce

folos

Printr'acel hrisov Vodă
plătească

câşiiuri,
această

câte

15

lei

la sf. George
sumă

şi cămarei

domneşti.

hotără ca fiecare negustor să

pe

an

de

tot

numele,

şi la sf. Dumitru,

şi câte 5 lei de răsură,

în

dând

dar cu mai

două

peste
mult

nici să se însărcineze. Dughenele ce vor aveă, ori cu
ce mariă vor fi, vor dă la slujba ajutaţiei câte 25 lei
lipscănia, câte20 lei braşovenia şi blănăria şi câte 15
lei bogasieriele, banii vistieriei, plus câte 14 parale
văsură, dar mai mult de cât acestea să nu se supere.
Vama pe marfa ce vor aduce, vor plăti conform hotărîrei hrisovului obştei, câte 3 lei la sută, după adevărata

factură

ce vor

arătă

cătră

vameşi.

La

slujba

cotăritului vor dă câte 60 bani de toată
dughiana,
după condica Vistieriei, şi numai odată
într'un an.
Feciorii lor, cum şi calfele ce slujesc la dughenele
lor, fiind holtei, să nu fie supăraţi a plăti bir. Asemenea şi argajţii lor ce vor fi holtei să nu fie supăraţi
cu

dare

de

bir. Aşişderea

fie care

negustor

ce se co-

prinde în catastihul Vistieriei cu pecetie gospod, să
aibă a scuti şi apără câte un om strein, adus de peste

hotare, care să fie adeveriţi prin mărturia dregătorilor
de margine, că sunt
streini, lăsându-se
să rămâe
pentru

ajutorul

caselor

sale.

Murind

sau

lipsind vre-

unul dintr'ânşii, să aibă a se pune altul îni loc, pe care
prin: ştirea vel Viestierului; şi prin alegerea breslei se
va socoti.
Cârciumele

ce vor

aveă,

la vremea

ajutorinţei,

plăti câte 3 lei de butie şi câte 60 parale

vor

de poloboc.

Strânsul banilor birului lo» să se facă de cătră ciauşul
lor, neamestecându-se alţi zapcii a umblă printr'ânşii,
pricinuindu-le supărare. Ori ce poruncă gospod se va

socoti

a se dă, breaslei acestea

a negustorilor

să fie

prin vel Viestierul cătră ceauşiul lor, care să le săvârşească, fără a mai fi supăraţi de alţi zapcii. Cai de

menzil, zaherea salahori şi alte havalele ca acestea,
ce vor îi pe alţi locuitori birnici ai ţării, aceştia să
nu se supere, ci să rămâe în pace. Oaspeți pe la casele lor să nu se rânduiască, şi nici aşternuturi sau

arămuri să nu li se iă la sosire de musafiri. Asemeni
şi la schimbarea de Domnitor să nu fie supăraţi cu
cererea de rădvane,
Ciauşul lor, să fie scutit de tot birul
capul

său.

La, vremea

slujbelor

vistieriei

disetinei

pe

şi vădrări:

tului, să aibă a scuti toţi negustorii acestei bresle 500:
stupi de disetină şi 1000 vedre de vin de vădrărit, pe
care luând răvaşe de la vel Vistier, să Ii se ţie în seamă
de către slujbaşi, de la sine nesupărându-se pentru
această sumă de bucate a plăti nici un ban, fără nu-

mai pe vinul ce vor aveă mai mult, vor plăti dupăcum plătesc vădrăritul toţi alţii; pentru stupii în sus
de cei scutiţi, vor plăti disetina câte 4 parale vechi
de stup, şi câte 4 de crucea de răsură. Toate pricinele
şi alte trebuinţe ce vor aveă, să se caute de vel Vistie-

rul şi după dreptate hotărându-le, să se pue la, cale.
lar vel Aga sau alţi zapcii să nu aibă a-i supără. Deci
toate acestea, păzindu-le, să urmeze şi cea rânduială
D. Z. Parnică. — Industrie

“
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spre înlesnirea petre-

a negustorilor cu nestrămutare,
şi întemeierii

cerei

unul

laţă

după

lor, 1199

două

altul

domnitori din ambele

1.)

Decembrie

acte

de

publice

la

doi

Principate, cari nu prea au iubit

ită că chiar
pe Români, care dau o dovadă netăgădu
Români deşi
torii
în timpul domniei fanariote, negus
acestea. erau
nu erau iubiţi nici protejaţi, cu toate

i de atenţiune
stimaţi şi consideraţi şi asemenea dovez
meritele şi
le dobândise numai prin însuşirile, prin
de puţină
şi
rat
bucu
fi
prin valoarea lor. Dacă sar

poate că ei
protecţie, şi n'ar îi fost prigoniţi de streini,
şi întărit,
ar fi urmat cum au început, sar îi înmulţit
ilă.
ar fi devenit în statul român o putere formdiab

XI.
Triumful sudiţilor streini.

Negustorii
nişte

auspicii

intrară

români
din

cele

mai

în

secolul

al

XIX

priincioase ; streinii

sub
înce-

pură încetul cu încetul să părăsească atitudinea smezită

şi

respectuasă

păstrase

ce

până

atunci,în

tot

timpul cât fusese puţini şi săraci. Pe atunci negustorii
români erau o putere cu care riimeni nu avea -curajul
să se lupte, şi breslele lor, nişte cetăţi tari şi păzite
în

care

stau

nişte

luptători

vajnici,

viteji

puternici,

bine armâţi şi gata de luptă, care goneau cu brutalitate pe ori care străin care cuteză să se încerce să
între.
în
Pe atunci străinii n'aveau dreptul de a vinde

detaliu nici un fel de martă ; abiă obiectele de spiţerie

le fusese îngăduite

să le vânză

1) Ibidem, pag. 986—287,

-

în detaliu, căci nu se

6?
puteau

vinde

"medicmente.

aminteri,

trebuiă

să

Pe atunci numai

îie transportate

în

saşii aveau cunoştiri-

țele farmaceutice necesare, numai ei putea să fie spițeri. Negustorii străini n'aveuu dreptul să ţie prăvălii,
să aibă

bolte.

Am

văzut

cum

doi

supuşi

ruşi

au

fost

isgoriţi Gin prăvăliele ce închiriase cu contract, contracte.e lor resiliate şi ei împiedicaţi de a mai vinde
cu mărunţişul. Le eră îngăduit să vânză numai cu ridicata, întreaga martă, şi în termen de maximum 15
zile. Ei! dar ce minuni nu face intervenirua
celor

mari, trecerea pe lângă cei puternici, hatârul, şi mai,
cu seamă banul, convingătorul universal, conrupăto-

rul universal ? Sub farmecul farâurirei sale, legea sn
calcă, regulamentul se calcă şi paragraful din tractat

se interpretează pe dos.

-

|

Am spus mai înainte cum. unii uin Domnitori au
interpretat cuvântul toptangii şi l-a redus la vânza-

rea cu cumaşul, în loc de cot. In urma
unei
interpretări așă de trasă de păr, sub influenţa, ispititoa
re a

banului, cum putea să mai stea în picioare prohibițiunea, impusă străinilor de a vinde cu mărunţişul
?
Trebuiă găsit un clinciu, o interpretaţiune, şi în
cele
din urmă s'a găsit. Se găsi arel clinciu, veni
vremea,
ca, să înlăture şi acea piedică şi bomnitorul
cere sa
deschiză largi porţile libertăţei comerţului
şi pentru
străini. de o potrivă cu cei români, şi aceasia
în namele libertăţei, echităţii, civilisaţiunei. Va
veni vsemea de a descrie şi peripeţiile acestei întâmplă
ri,
Până

atunci

vciu

spune

că

cu

cât

trecea

timpul

şi

se ;nmulţeă numărul supuşilor
străini stabiliţi
în
Principate, cu atâta consulii străini
deveneau mai
îndrazneţi, mai stăruitori, mai gretenţioşi.
In toate
zilele erau în gură cu cuvântul
convenţie,
tractat,
dreptate, privilegii, capitulaţiune. In toațe
zilele suiau |
Şi scoborau treptele palatului domnesc,
ale Logofetiei

pri-inelor

cereau

străinei

şi chiar

ale

Spătăriei,

privilegii, scutire, protecţiune

si de la, toți

pantru

supuşii
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uitoare intervenire şi a
lor, Sub presiunea acestor stăr
ol, Domnitorii am- ordinelor sosite de la Constantinop
care se sui peniiu
belor Principate, Vodă Al. Moruzi,
neşii, şi Const. Îpa doua oară pe tronul Ţărei Româ
ocupă tronul Moldosilante, care pentru prima oară
iţi să pue în calea
vei întracelaş an, în 1799, fură nevo
eaşi piedici ce le
industriei şi comerţului român acel
e desvoltareu
edic
pusese predecesorii lor, şi să le împi
ţi, tot prin
scuti
erau
tot prin dări grele de care sudiţii
nu începuse a
narturi care pe ei nu-i atingeau, că încă
tot prin mMonoface pe faţă negoţ cu mărunţişul, şi
te. de care prea
polul articolelor de prima necesita
şi în altă parte,
puţini din ei se ocupau. Cum am spus
-şi peste inimă,
Domnitorii apărau pe străini călcându
alt bir de cât vama
căci aceştia nu plăteau Vistieriei
pe când pământenii
legiuită, şi aceea cu scăzământ,
le şi îmbogăţeau Visplăteau toaie pirurile şi angarale

a ori de câte ori
tieria cu produsul muncii or. De acei
şi să le aducă
aveau prilej să le:dea câte o satisfacţie
re, când nu se
câte o mângâere, le făceau cu mulămi
,
amesteca hatârul sau mita.
şii Pravame
la
de
nd
Astfel la 18 August î801, aflâ
aturile
serh
novei că nişte serhalăi, adică locuitori din
Brăila,

turceşti,

dineoace
dată, de
Dunăre,
+Pacele
aceştia,
Sub

Silistra,

Giurgiu

si

Nicopole,

aflate

de Dunăre, ies pe la unele județe fără de voe
e
strâng miere de pe la locuitori și trec pest
dineţii
zabi
la
a dat strajnice porunci pe
unii ca
judeţe, ca nici cum, să fie îngăduiţi
cum şi de cătră Ispravnici asemeni +).

influenţa

însă

a

_Consulului

anaforaua

Domnitor

aprobă

sulatului

Austriac,

Austriac,

vel logofătului

acelaş

Gr. Brân-

nci ca Bracoveanu, de la 12 lulie anul 1880, şi poru
ale Conşovenii sudiţi, în urma stăruitoarelor cerei

1) Urechia.

vol. VII.

să fie supuşi

Pag.
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la perceperea

-

vămii

pentru

marfa

ce imporiau

din Braşov,

numai

la taxa

specială ce se percepea pentru sudiţi, după coprindevea, tarifei, iar pentru câte nu sunt numite în tarife,
să plătească trei la sută, din care taleri t de povară
au

a plăti

la Câmpina,

şi viind

în Bucureşti

să

i

se

socotească maria după tarif şi să li se ţie îm seamă
acei câte un taler de povară.
Pentru a împăcat întrucâtva pe Români, de astă
dreptate ce li se făcea, că braşuvenii pământeui nu se
puteau bucură de acuastă. iavuare, dispuse ca vameşii

să uu se mai ducă pe la proprietarii de livezi şi să le
impue taxa de vamă legiuită la marfa nevândută, a

s'o vămuiască numai atuncia când o vor vine la negustori,

şi în asemenea

caz vama

să îie plătită de ne-

gustori. Nu va fi supărat de vamă producătorul ce-şi
va vinde singur marfa prin oraşe, târguri şi sate.
Tot sub această influenţă care pentru e1 remnifică
menţinerea sa pe îvun sau mazilirea,
Alex.
Moruzi
Vodă găsi acel clinciu, de mult căutat, prin care să
spargă

cetatea

breslelor,

deschiză

calea

dreptulu

de a învârti

pentru

să

bage

străini

dobânuirea
conierţu!

cu

în ele,

pentru

şi să

străini

mărunţişul.

a

Butu-

ruga mică răstoarnă carul mare, şi cauzele mici produc efectele cele mai mari, nu spune întclepciunea popoarelor. proverbul. Vodă Moruzi căută şi găsi o cauză
mică, pentru ca să dobândească marele rezultate
ce
speră,

De cât-va timp se pripăşise în Bucureşti un număr
îndestul de mare de Armeni, veniţi din Constantinopol, foarte meşteri în cusutul zăbunelor 1) haine foarte
1) Avem: la 1672 Apr. 12 în Bucureşti pe Necula zăbunarul
proprietar de casă (Acad, Rom. miss, 4178, fila 47 verso).
La 1722 Apr. 7, Radul zăbunarul cu prăvălie
în Bucureşti.
(Arh. Stat., m-rea Zlătari, pach. 17, doc. 3).
La 1731 Iulie, 6, Marco zăbunarul şi frate-său Radul cu
moşie
în Cojocul de sus, jud. Ilfov (mss, în bibliot. d-lui Alex. Rosetti-

Bălănescu.

pag. 49),
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XVII-lea şi
malt căutate pe ia sfârșitul secolului al
purtau atâi
îneeputui secolului. ai XIX-lea, pe care le

şi
prostimea, cât şi boerimea, fiind o haină turcească

importată

ca articol

de modă

din Constantinopol.

cusute de
Până la venirea lor aceste zăbrine fusese
iele, fercroitori care coseau giubelele, dulamele, anter
eicile
menelele, bunuele, saopurile, scurteicile și caţav
ragii
şalva
şi
um
prec
),
(un fel de haine femeeşti scurte
dării,
ciarin
ii,
care coseau zeghile, ipingelele, şalvar
varii,

ilicurile

găintanate

şi.

uniformele

arnăuţeşti,

dorobanţesti, slujivoreşti și surugieşti,
Purtătorii de zăbunuri nu erau mulţumiţi

nici de

croitori, nici de şalvaragii şi se grăbiră a-şi comandă

asemenea, haine la, zăbunarii armeni, și aceia i le îăcură după pofta iniimei lor.

De îndată ce văzură că le scădea clientela, case ie

i se grăaducea multe câştiguri, croitorii şi salvaragii
ia proaceşt
biră a dă jelbi ia starostii breslelor lors

testară cu energie la vel Cămăraşi,

şi cerură cu

stă-

ruinţă ca să oprească, pe armeni, care erau străini, de

a. mai exercită profesiunea de iorgangii, aşa se numeau zăbunarii în limba, turcească, căci ei prin pravilă si obiceiuri erau opri;i de a face negoţ cu mărunţisul, exercitându-şi profesiunea, Vel Cămăraşul

aduse cazul la cunoştinţa Domnitorului, şi Al. Moruzi

Voaă dădu porunca de la 2v Februarie 1830, prin care
La 1736: Dec. 3, Maria, zăbunăreasa, mătuşa lui Gheorghe şi
Costandin, feciorii lui Vasile abagiul, cari au avut case cu locul
lor în București, în mahalaua. Biserica Doamnei, în colţul uliței
cei mari (astăzi Calea Victoriei), ce merge spre Sărindar. (Arh.

Stat,
La

Depunerea
1786

Aug.

jupân FHristea,
La sfârşitul

„Casei
28,

Safta. Castrişoaia“,

Tudoraşcu

Căpitan

pach.

6

zăbunarul,

doc

9).

tovarăş

cu

condoragiu. (Acad. Rom., doc, 194—CXXIII).
secolului XVIII era în București Hagi Anton

iăbunarul cu soţia sa Niţa Hagica, părinţii Radului cojocarul

(Arh. Stat., cond. Depart. de opt cu No. 7, fila 228).

în consideraţie că unii din iorgangii au învățat meşteşugul lor în Bucureşti de la meşterii pământeni, în
consideraţie că locuitorii Bucureştilor
s'au înmulţit
din ceea ce-au fost mai înainte, prin urmare sa înmulţit şi trebuinţa: de lucru şi cererea. de lucrători ce
au' ştiinţa acestui meşteşug, căci cu a lor înmulţire
se pricinueşte eftinătatea lucrurilor şi se pricinueşte

un folos obştesc, producând înlesnire de hrană unor
fiinţe omeneşti care cu dreaptă osteneală voesc a se
hrăni aici pe pământul Țării româneşti, a găsit cu
cale ca să considere ca Român pe Marin; iorgangiul,
pe care ceilalţi armeni l-a, ales staroste al lor, pentru
că, deşi venit de peste Dunăre, a locuit în țară mai
bine de cinci ani, a renunţat la protecţia turcească,
-s'a, înscris între pământeni şi s'a; căsătorit cu' o TOmâncă. Cât pentru ceilalţi doi armeni tovarăşi ai săi,
contra cărora reclamase Stoian Iorgangibaşa, ei
erau
născuţi şi crescuţi în Ţara Românească, au învăţat
meşteşugul în: Bucureşti, au fost ucenici și calfe
la
Români, prin urmare trebuia să fie consideraţi
ca pământeni. De aceea urmează că şi aceia să fie
primiţi
şi slobozi a urmă meşteşugul lor. Aceşti trei
armeni
precum şi ori-care altu în condiţia lor, vor fi
în viitor
slobozi a deschide prăvălii şi a lucră meşteşugu
l lor
neopriţi,

cu

condiţia

numai

ca, şi ei ca

ceilalţi

să tie

supuşi starostelui lor, să păzească narturile
breslei
şi ale cutiei lor, şi să plătească toate birurile
şi bavaeturile ce sunt orânduite & dă de îndată:
ce vor deschide prăvălii.

Iorgangibașa
Armeanul

Marin

Stan nu rămase
şi-a luat

mulţumit

şi el titlu

de

pentrucă

iorgangibaşa,

pentrucă Curtea i-a dat preferința
şi i-a dat de lucru
numai lui, deşi cra chiceiu ca la lucru
celor trebuincioase

Curţii să fie chemat

ca să-i: împace

numai

Iorgangibaşa.

Vodă

şi să spargă gâlceava, a despărțit brea-

sla în două, adică în iorgangii și zăbrinasii
. A numiţ

pe Stan

staroste

al zăbunarilor

şi pe Marin

al iorgan-
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pe un sirăin aegiilor:) Cu chipul acesta a introdus
ntească, a deschis
împământenit într'o breaslă pămâ
cetăţei

poarta

şi a creat

un

precedent

și un

pretext

şi alţiastrăini între
de mult aşteptat ca să fie admişi
ul. Meşteşugarii
preslaşi şi să [acă comerţ cu mărunţiş
preură acel
străini nu pierdură prilejul ce le proc

lor ca să fie
cedent, ci se grăbiră a cere prin consulii

nici, ei nu făceau
primiţi între breslaşii pământeni, că
meseria, nu vinnegoţ cu mărunţişul, exercitându-şi
deau muşteriilor

decât produsele muncii lor, care con-

fecţionă o mată vândută
rea lor tu primită.
In

anul

următor,

de megustori
|
1801,

români.

breslele

adică

în

arept

tilo-român.

din

tereŢara

de puRomânească primiră o nouă lovitură toț atât
că e)
toate
cu
ternică din partea lui Al. Vodă Moruzi,
trecuse

atunsi

până

Prin

aprobarea

lui Vorce a dat, la 10 Iunie arel an, anatoralei mare

nic şi a marelui

Agă,

el reduse

atât

de mult

indepen-

adună
denţa breslelor, încât membrii lor nu se puteau
lă
labi
prea
o
la consfătuire si nici chiar a petrece, fără
facă
autorisare a marelui Agă, sub cuvânt, ca să nu se
făuri
băut
şi
ări
mânc
ri,
chefu
cheltueli: de prisos cu
e,
aitel
şi
el
făcut
fi
ar
e
cute din cutie breslei 2). Poat
,
Şuţu
Vodă
i
dar în anul 1801 el fu înlocuit prin Miha
Rocare s'a suit pentru a doua oară pe tronul Ţării
mâneşti. Această domnie îu o preschimbare de persoane, dar nu şi de regim, căci aceleaşi rele păgubitoare comerţului român dăinuiră şi sub el.
In luna Maiu din anul 1802 se întâmplă băjenia cea
mare, spargerea Bucureştilor şi îuga lacuitorilor peste
munţi, prin munţi si prin păduri, care avi ca conaacinţă mazilirea lui Moruzi Vodă şi încetarea tuturor
transacţiilor
o

comerciale.

———

1)

Ibiq.,

pag.

150—153.

2) Ibidem, pag. 99—191.

1

Toate acestea furi provocate de frica că el va îi
călcat de Cărjalii. Din norocire
această călcare n'a
avut loc, dar anarhia a durat în capitală vre-o 15 zile.
Ţara

a îost vcupată

de armată

turcească,

şi guvernul

după o administraţie provizorie, a avut o domnie asemeni provizorie, a lui Alexandru Şuţu, Domnul Moldovei, care a domnit

ca Voevod

al ambelor Principate,

un restimp de mai puţin trei luni, şi apoi în luna August a fost mazilit, ca să lase tronul Moldovei în stăpânirea lui Scarlat Calimah, şi pe al Ţărei Româneşti
într'aceea a lui Const. Al. Ipsilanti Vodă. Acea băjenie,
acea anarhie, acel guvern provisoriu şi acea domnie
atât de efemeră, făcură ca comerţul şi iidustria să
sufere din cauza, enormelor pagube ce a încercat, şi
să resimtă a zguduitură teribilă, care clătină până în
temelii toate breslele şi clasele negustoreşti.
In urma, potolirei anarhiei din Bucureşti, comerţul
se ridică cu anevoinţă, mai cu seamă că el fusese rău
sdruncinat

de greutăţile

pomenite

mai sus de sub

an-

terioarele domnii. Privilegiile crescânde de care se bucurau sudiţii străini faţă cu vama, cu administraţia
şi cu justţia, care pe fiece zi ce trecea iavorisau din ce
în ce mai mult pe negustorii şi industriaşii străini în
prejudiciul

sapă

de

celor

lemn

descurajase

pe

pe
cei

pământeni,

cei

cu

ruinase

capitaluri

înstăriți, pentru

şi

adusese

în

modeste,

şi

negustorul

şi

mai
că

meseriaşul sudit eră apărut de Consulul
bândeă satisfacțiune, chiar când
n'avea

său şi dodreptate

Aveau mare dreptate negustorii şi industriaşii pământeni să se descurajeze, căci în anul 1802. Austria
dobânii dela Turcia, prin firman imperial, reducerea
vămei de trei la sută şi pentru Principate, cum o are
şi pentru restul imperiului, precum şi dreptul ca ne-

1)

Ibidem,

pas.

635,
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în Turcia, să
gustorii' austriaci, case au plătit vama,
n'o mai plătească şi în Principate.
Căimăcănia care fusese numită
în urma mazilirei lui Şuţu Vodă,
dată,

o cam

de

pretindea,

chiar

nici

acestuia,

sirea,

cu

de Vodă Ipsiiante
şi care aşteptă s0-

trei

la

sută

de ia supuşii

nu-i

mai

In

ase-

ruşi.

u să
menea condițiuni negustorii români nu mai putea
fie

susţine

a

de

stare

în

străini *).
Din norocire Vodă

sudiţii

cu

concurenţă

Ipsilante eră un echilibrist iscu-

e pe
sit. EL ştiă să potrivească lucrurile ca să împac
satissă
şi
miţi,
breslaşi, atunci când erau mai mulţu
toţi,
pe
facă pe unii din ei, atunci când nemulţumia

a le astupă

spre

gura.

Astfel

la 27

Decembrie

1802

ără
dădu un pitac prin care hotără ca pieile ce cump
vânză
sc
plăte
care
tăbacii afară din târguri, pentru
mai
nu
torii vamă, aducându-le aci, cumpărătorii să

plătească nimic cătră vameşii Bucureştilor, căci le-au
şi ei cu preţuri mai
luat după afară, ca să le aibă
eftine. Tabacii nu vor plăti vamă pentru picile lucrate.
Peste doi ani dupe acea. ivindu-se un conflict între
provocat de
croitorii străini şi croitorii pământeni,
jalba ce adresă lui Vodă croitorii pământeni, prin

care se plângeau că croitorii străini, şi mai
ovrei,

atât

cei născuţi

sudiţi, deschideau
pe unde

cu seamă

sudiţi, cât şi cei ce sau

prâvălii pe unde vreau

făcut

şi lucrează

le place, fără să, vrea să ştie de ponturile

hri-

soavelor, care acordă acest drept numai pământenilor,
nici de telal-başa, nici de breaslă, nici la alte angarale
nu ajută, nici beilic nu lucrează după obiceiu, ci le
o

fac

au-le

concurenţă

calfele

ruinătoare,

ca să le iă muşterii,

_1)

Ibidem, pag.

ieftenind

şi ucenicii, băgându-i
şi momihdu.i,

655 sus.

nartul, luân-

în prăvăliele

lor,

ca fiind la ei, nişte
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sudiţi nu poate să fie luaţi de beilic, cum spre pildă
beilicul de la Cămară. Acest lucru s'a întâmplat, deşi
califele lor erau raiale, şi dacă au vrut să-i iă cu siia,
autorităţile i-au oprit:
Acest neajuns, lor le cauzează mare
pagubă.
De
aceea au îndrăznit să se roage M. Sale ca să dea luminată

poruncă

ca, sau

să

se păstreze

legii ale breslei, sau să fie de o potrivă
mântenii,

vechile

privi-

străinii şi pă-

de o potrivă la toate obiceiurile breslei, şi să

le fie de ajutor la beilicurile Cămării şi la toate angazalele, sau să le dea voe să-şi iă caliele şi să nu le
mai pricinuiască un asemenea chedir, şi să nu se mai
laude că ei nu vreau să ştie de.nimeni aici în Bucureşti, nici
sulul.

Trebue

de

Vodă,

fără

numai

de

să li se facă lor dreptate,

când un meşteşugar

român

stăpânul

lor,

coa-

căci ştiu că atunci

se duce

peste graniţă în-

to ţară străină, nu-l lasă nici de cum să lucreze cu
capul lui, ci-l pune slugă la meşter pământean, iar ei
aici se fac stăpâni şi nu se îndură să dea nici obișnuita
milă a cutiei breslei, din care se hrănesc cei scăpătaţi,
cei bolnavi și slugile fără stăpân, până ce--Şi găsesc de

lucru.

o
Vodă puse pe acea jalbă următoarea resoluţiune :
„d-lui Vel Agă. Domnia mea pe croitorii ce lucrează
aici nu-i cunoaştem je sudiți. Cum îndrăznesc
dar

unii ca, aceştia a se împotrivi la orânduelile
breslei
croitorilor şi a nu fi supuşi la cele care sunt ale acestui isnat? Poruncim dar să se cerceteze această jalbă,

şi fiind arătarea lor adevărată, ori cine va fi acela care
nu se va supune la rânduiala isnafului, să i se pecetlusască prăvălia,
Iată a doua isbitură dată cetăţii breslelor chiar de

domnie,

prin

care

eu

străinilor şi aceasta
cându-se

că satisface

îi deschidea

porţile

năvălire;

printr'un. truc diplomatic,
pe meşteşugarii

pământeni

prefăşi le
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ni se feriră Ge a
dă dreptate. Negreşit croitorii străi
că tocmai aceasta
acestei hotărîri,
protesta contra
vreau

ească
şi ei, ca să intre în bresle, să plăt

dar să aibă drept de a vinde
bucata, iar nu cu ridicata, şi
tailişti, fără a pierde calitatea
precedent dădu privilegiului

dările ei,

maria produsă de ei cu
de a deveni negustori dede sudiţi. Acest al doilea
pământenilor lovitura de

nii câţi vrură, desgraţie. De atunci încoace toţi străi
nţişul a produsuchiseră magazin de vânzare cu măru

cuteză să li-se
lui meşteşugului lor, şi nimeni nu mai

|

împotrivească.

sudiţilor şi a
Sub Const. Ipsilante Vodă chestiunea
ătută în nenuraporturilor lor cu pământenii îu desb
mărate

rânduri

si cu

diferite

ocaziuni.

Dar

din neno-

pământenilor
rocire în toate acele ocaziuni drepturile
sudiţilor mărite.
eşiră puţin câte puţin ştirbite, şi ale
vul tuturor
Astă gravă chestiune a sudiţilor eră moti
români şi
notelor şi corespondenţelor între Voevozii
nou priviun
câte
u
Consulii străini, care cereau mere
existente. Dacă
legiu, câte o nouă călcare a tractatelor
ne, se grăbeau
reuşea să dobândească câte o concesiu

a

o trece

la

protocol

între

drepturile

câştigate,

pe

un precedent,
care-l învoca, la vreme de trebuinţă, ca,
altul, pânu
u
mere
şi se grăbeă a cere altul şi altul, şi

în anul
în ziua în care Convenţia încheiată cu Italia,
himbăcios
1802, stabili întrun mod definitiv şi nesc
i, de
drepturile şi datoriile străinilor faţă de pământen
ali.
ţion
cona
de
faţă
autorităţile teritoriale şi chiar
de
Vodă Ipsilante îu omul cel mai îndatoritor faţă.
se
consulii străini. El nu le refuză mai nimic şi nu
nilor
gândi nici odată că orice privilegiu acordat străi
npămâ
lor
legii
privi
şi
lor
eră o ştirbire făcută drepturi
e
mers
nii
străi
tenilor, Cu toate acestea atunci când
riecu pretenţia până a cere dreptul de a deveni prop
tari de case, drept ce aici în Turcia: n'aveau, şi pe care
nîn Principate î-l refuzau vechile obiceiuri ale pămâ
păsru
pent
ile,
tului, întroduse din timpuri imemorab

17
trarea

în

mâinile

autohtonilor

a

ori

ce

parcelă

din

glia străbună, atunci chiar Const. Ipsilante Vodă îu
zguduit, îu silit a o refuză şi a obligă pe acela ce cumpărase

o casă,

fiind

sudit

austriac,

să

se facă

raiă

şi

supus pământean. Cu această ocazie, la 8 August 1804,
el printr'un simplu pitac domnesc făcu pe loan Ogranul

român

Ardelean,

care

cumpărase

acea

casă,

raiă

şi supus român, pământean *).
Cu acea ocazie făcându-se o anchetă, se dovedi că,
mai ales în: Oltenia, mulţi Români ardeleni au devenit
proprietari,

fără a înceta

de

a fi sudiţi,

şi mulţi

pro-

prietari supuşi români sau făcut sudiţi, fără a înceta,
de a îi proprietari. Şi ca să lămurească odată, a trimis
la Craiova o comisie de anchetă care să lămurească
cine erau în Oltenia sudiţi şi cine pământeni. Această
anchetă se făcu în înţelegere cu consulul general aus-

triac MEchelius.
In urma, cercetărilor şi constatărilor

ce făcu

acea

comisie de anchetă, Vodă prin pitacul de la 9 Februarie anul 1805, hotărî ca orice pământean din Craiova

şi Oltenia

care

s'a făcut sudit în

vremea

răsmiriţei

sau de la răsmiriţă încoace, să nu fie ţinuţi în seamă,
nici cunoscuţi ca sudiţi. Nu vor fi consideraţi ca sudiţi,

nici pământeni, care se vor întoarce din străinătate cu
paşapoarte

străine,

şi care

în virtutea. acestor acte, se

numesc pe sine sudiţi.: Mai hotăriră ca nici un măcelar, băcan sau din acei ce vând marfă cu amănuntul,
să fie sudiţi, ci numai aceia ce aduc marfă din străinătate o aduc în magizine şi a o vinde cu ridicata, ?)
Această clauză e menţionată
numai ca un omagiu
adus unei clauze exprese ce figură în toate tractatele
încheiate cu Turcia, căci dejă el o desfiinţase de îapt,
prin

dreptul. ce tot el acorda

1) Ibidem,
2) Ibidem,

vol. XI. Pag.
pag. 111.

110.

străinilor, de a fi admişi
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în bresle şi de a-şi vinde,ca mesteşugari, în detaliu
mărfurile ce ci confecţionau.
Desfiintarea breslelor, sau mai drept a marelor privilegii ce. ele aveau, fu cea mai principală din preocupaţiunile sale. Pentru a-şi ajunge acest scop, el profită de faptul că, cu ocazia cutremurului celui mare

ce a avut loc în: anul 1802 Octombrie 14, multe case din
Bucureşti

fie reconstruite.

şi

dărîmate,

au: fost

Văzând

aveau

că ele

nevoe să

materialelor

preţurile

că

şi

mult,
măsură de
scumpit peste
ale mesterilor s'a
Cons:. Ipsilante Vodă. îndemnat fiind de ideea sa de
a micşoră Arepturile breslelor, a întrunit într”o sin-

gură breaslă pe acelea a zidarilor, nisiparilor, dul:
le-a desfiinţat
gherilor, şindrilarilor şi tâmplarilor,
starostii aleşi de ei, înlocuindu-i cu câte un ciauş numit de stăpânire, iar nu ales, asistat de câte patru sau

cinci fruntaşi, care să fie meşteri buni, cei mai bătrâni
şi mai

de

ispravă

fiecare

din

rufet,

ca

împreună

să

povăţuiască breslele şi să îngrijească a se aplică preţurile fixate din poruncă domnească.
In fruntea acestur ciauşi şi sfetnici ai rufeturilor.
puse un epistat superior, numit Maimarbaşa, care fu
numit de Doran, iar nu ales de breslaşi, Cate eră sluj-

Daş al statului,şi judeca pricinele ce aveau breslaşii
Sub el ciauşii lui
între ei, pentru ale meşteşugului.
erau apăraţi de toate dăjăiile, aveau şi câte un scutelnic, om fără de pricină, găsit din străinătate, pentru ajutoru!: casei lui, iar dintre pământeni şease scutelnci cu pecetluit domnesc. Mai avea o cârciumă în
București scutită de fumărit, căminărit, vamă, ortul
vătăşesc şi toate dările impuse cârciumelor. Mai aveă
pentru osteneala sa şi leafă' câte 50 taleri pe lună
din casa răsurelor
boer.
Intrasea funcţie

şi

atât

pitacul din 28 Octombrie
tra voinţei
1) Ibid., pag.

breslelor
269-—2170.

îmbrăcat

era

care

şi cu

însemnată,

caftan

de

el'numi

prin

1802 pe Ioniţă Vătaiul,

con-

de

voiau

re altul),

Văzând

re-

peţitele protestări

ale tuturor

isnafurilor

de construc-

tori, văzând asemeni că Ioniţă eră bătrân, bolnăvicios
şi în

neputinţă

Vodă

numi

nicul.

prin

consacră

Pe

de

a-şi

în locu-i
hrisovul

împlini

vrednicie

sarcina,

pe Lazăr

Polcov-

de la 9 Ianuarie

constituirea

când

cu

maimarbaşa

restrângea

acestei

1895, prin

cars

bresle *).

prerogativele

bresleior

şi re-

ducea pe conducătorii lor la rolul de slujbaşi ai statului dependinţi de autoritatea centrală, şi pe când
momeă pe unele bresle cu oare care favoruri de mică
importanţă, Const. Vodă Ipsilante continuă de a in-

troduce pe nesimţite negustori şi meseriaşi străini în
breslele pământenilor, spre a introduce cât mai multe
preceuente

care

să-l îndrdeptăţească

odată

de a

des-

fiinţa cu desăvârşire priviiegiul
pământenilor de a
exercită numai ei comerţul cu amănuntul.
Iată încă un exemplu.
Primind plângere din partea a 23-blănari străini şi
iude noi, şi dela calfele lor, iarăş blănari şi tot străini,
care nezustoreau de
fiind de multă vreme

multă vreme în Principate,
ca
veniţi pe pământul ţării, şi fiind

şezător, prin hanuri, plătindu-şi la Vistierie dajdia, lor
de cojocari, ei şi calfele lor, câte 440 taleri pe an, şi
declarând. că nu mai puteau să suporteze această situaţie excepţională, se rugau va să fie trataţi la plata

birului ca mazilii, dupăcum eră orânduit de Domnii
din trecut prin hrisoave domneşti, şi cum. hotărîse
chiar tatăl M. Sale.
După ce a luat îu băgare de seamă acea jalbă, M. Sa
sa milostivit asupra lor, a întărit în favoarea lor vechile hrisoare

şi a hotărît

ca, pentru

strângerea

bani-

Jor să aleagă dintre ei. Afară de acest aşezământ să
nu mai aibă a fi supăraţi de nici un fel de dajdie ce

1) Ibidem,

pag. 270 —

272
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s'ar întâmplă

să iasă pe obşte, tără numai

dintr'ânşii,

scă
care vor ţine la uliţă prăvălie cu marfă, să plătea

va avea,
fumărit după vechiul obiceiu. Iar dacu nu
nu- -i
să
aceia
pe
şezut,
dughiana şi va avea odae de
avea
va
şi
ană
supere la fumărit. Ne având însă dughi
încă .
ia oduiă din han, să plătească fumărit. De cotărit
ă maria
vorunceste Domnia-sa, să nu se supere, fiindc
, îi aşestrăini
nişte
pe
ca
şi,
Jor nu se vinde cu cotul

ză Domnia-sa sub acest privilegiu, să fie de acum
De
înainte sup purtarea de grije a d-lui vel Vameş.

Şi
care porunceşte vel Vameşului să fie cu priveghere,
ori câţi alţii vor mai năzui aici pe pământul ţărei, însă
străini fiind, să înştiinţeze Domniei-sale de dânşii şi
de calfele lor, ca să li se adaoge numele la foaia pecetluită şi să li se dea sineturi domneşti la mână, cum

şi acestora, ca să fie iarăşi sub acest privilegiu. Şi de
acum

înainte orice pricină de judecată sau ce socotea-

vel Cămăraşii

lă va; avea între dânşii, numai

să aibă

pre
odihni
a-i judecă şi îndreptă. ar când nu se va
alegerea sa, cu anafară să-i aducă înaintea Domnieisale. Alt judecător sau zapciu, velit sau din orice trea-

ptă, nici cum să nu se amestece la judecăţile şi soco:
telile ce vor avea între dânşii.
Porunceşte Domnia-sa vel Spătarului, vel Agăi, vel
Căpitanului de dorobanţi şi la alţi boeri şi zapcii, care
după vremi se vor orândui pe lângă orişice şezământ.,
sau cislaşi, sau ori cu ce slujbă, să aibă a se feri de
dânşii şi de calfele lor, că cine va cuteză a-i bântui
sau

a le face vreun

val

peste

poruncă.

D-sale,

să

ştie

că va petrece scârbă de cătră Domnia-sa. *)

cele
Din conţinutul hrisovului reese că privilegile
negustorilor şi
vechi, acordate de foştii Domnitori
meseriașilor

pământeni,

scăzuse

atât

de rault

şi înce-

puse să fie atât de nesocotite, încât ajunsese ca Const.

1) Ibidem,

pag. 288—989.
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Vodă Ipsilant să acorde drepturi şi privilegii la nişte
meseriaşi străini, care să fie îngăduiţi să aibă prăvălii,
în care st poată vinde în detaliu marfa, produsă de
mânele lor, plătind numai fumăritul, dar de alte dări,
ce plăteau tovarăşii lor pământeni, să fie scutiţi. Li
se acordă o juridicţie nouă, care-i punea la adăpostui
prigonirilor zapciilor sau a ori căror slujbaşi, şi la
acordă o mulţime de înlesniri, spre a încurajă să ve
şi alţi străini, ca să se stabilească aici, să facă concu-

luate
avut

renţă pământenilor. Asemenea dispoziţiuni
unii Domni în citerite timpuri, negreşit au
înmulţirea

consecinţă

străini,

meseriaşilor

de
ca

împuţina:

rea; celur pământeni şi chiar dispariţiunea lor.
Ca să prepare tărâmul pentru luarea dispoziţiei de
mai

sus,

facă

să

să

tacă

gurile

cele

cârtitoare,

şi să

inbuneze pe cei ceilalţi. gata de a protesta, Vodă Const.
Ipsilant avi grija ca, prin hrisovul de la 1 lunie 1803,
să acorde mai multe privilegii, scutire de Dir, scutelnici, etc. la 24 boeri dintre cei mai fruntaşi câţi se
diferite
staroşti în
atiau întrebuințaţi împreună cu
trebi publice folositoare obştei, şi care să fie scutiţi ca

şi staroşti şi de vinăriciu şi de fumărit.*)
Sub influența atâtor privilegii acordate străinilor şi
a momelelor de mică importanţă,
în gurile unora din negustorii şi

aruncate ca un os
mai
meşteşugarii

îruntaşi, precuin şi a dreptului ce-şi arogase domnia
de a numi ea staroşti de negustori, lucrurile merse
atât

de bine, în cât prin

luna

fruntea tuturor negustorilor,
Panait

grec, anume

de care se hucurase
ție un logotăt scutit,
dreptul a ţine două.
apărate de fumărit,
dijmărit şi vinăriciu,
1) Ibidem,
D.

Z. Furnică.

pag. 287.
—

Industrie

Ţigară,

Noembrie

anul

ca staroste se
care, pe lângă

1803, în

află

un

privilegiile

precedesorii săi, mai dobândi să |
ca și el, de toate dările, să aibă
pimnite în Bucureşti, care să fie
de
să. aibă bucatele lui scutite
să aihă dreptul a luă dela vadra
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de miere câte un galben turcesc, să aibă şi o prăvălie
în Bucureşti scutită de tot felul de podvezi şi să aibă
în slujba sa şi doi scutelnici. *)
Sub acest Domn atât de mult iubitor de străini, băcanii, care pe atunci în matea lor majoritate erau rocu

împestritaţi

raâni

câţiva.

greci

împăninteniţi,

nu

dar
numai că nu se bucurară de nici un privilegiu,
întrun
încă avură distinsa onoare de ati prigoniţi
excepţional. Neavând

mod

în; contra lor nici un mijloc

o

de prigonire. Const. Vodă Ipsilant îi făcu să îndure

de pagube şi străgăniri prin narturile ce le
mai în fiecare an, totdeauna sub cuvânt de
a pune poporul la adăpostul scumpirei articolelor de
hrană. Astfel pentru a ajunge la acest vrednic de
laudă scop. la 2 Decembrie 1802. supuse la nart vân-

mulţime
impunea

zarea

năutului,

anasonului,

stafidelor,

coconarilor

caracatiţei,

migdalelor,

de indispensabile

ete.. atât

(!)

pentru hrana sărăcimei. La 4 Martie 1803 impuse alt
nart. Pe urmă la 4 Avrilie 1804 fixă al treilea nart, tot
la. asemeni de trebuincioase articole, şi la 21 Aprilie
1805 mai impuse băcăniilor al patrulea nart, în care
îngriji să intre în listă şi lacherda, alunele, mănătârcile, icrele tescuite, gogoşile de ristic etc. Bunul Domnitor, îngrijitor de buna stare a prostimei, avu grije
să iă măsurile cele mai părinteşti, ca să uşureze traiu:

acelor locuitori săraci, care mergeau în caleşti pe la
băcani ca să cumpere icre de Taigan, conopide mari,
icre de cheial nescopite, fidea de Veneţia, scrumbii de
de
cele mari. lacherde, untdelemn limpezit, migdale
Chio, ghiuden cu miroase, smochine, cafea eimen,

rahat, măsline de Rumelia şi orice le trebuiau pentu
hrană dintraceste articole de prima necesitate pentru
traiul unui biet creştin. ?)
vechiului
al
următor credincios
Intr'acest timp,
Ibidem,

pag,

2) Ibidem,

pag.

1)

|

280.
305—336

'

o
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său sistem,-de a prigoni şi de a îmbună pe negustori
prin o dispozițiune anodină, dădu ordin marelui Lo
gofăt ca să răspuuză la o notă ce-i adresase consulul
austriac în asemenea sens. Marele Logofăt fu următor

aceea ce şi însăş Agenţia va zice și va arăta, adecă că
şi, ia 30 Decembrie 1802, răspunse Agenţiei austriace,
în
privinta
vreclamaţiunei
sudiţilor
austriaci
din
Craiova, că a dat poruncă slujbașilor şi dregătorilor
domneşti din partea locului, ca să aibă grije ca sudiţii

austriaci să nu mai fie bântuiţi

în chipuri şi cu mij-

loace

Sa

impotrivitoare,

căci

Măria

nu

voeşte

cu

nici

un fel de chip a dâ pricină de mâhnire cinstitei Agenţii. Cu toate acestea, trebue ca şi sudiţii
să
urmeze
aceea ce și înisăş Agenţia va zice şi va arăta, adecă că
ei nau vue a vinde cu dramurile şi cu mărunţişul lu-

cruri de băcănie

şi altele ca de acestea

şi băuturei, ce sunt supuse
de lucruri ce metaherisesc

Nemţească,

nici din

ale mâncărei

la nart, pe câtă acest
ei nu sunt aduse din

Europa,

ci aceste

lucruri

soiu
ţara

sânt

din ţările turceşti, ce nu sunt slobode a se vinde de:
sudiţi cu mărunţişul, ci numai
cu ridicata, iar vinderea cu mărunțişul de asemenea, lucruri din
ţările
turcesti. care sunt supuse la nart, este un drept numai

al raialelor turceşti.

Când

dar împotriva

acestor

're-

guli ale vremii din sudiţi vor face alişveriş cu mărunţişul, la acest fel de lucru care este al raialelor turceşti, ce alta poate a-i socoti dregătorii
domneşti.
când îi găsesc vânzând. de cât că sunt raiale, şi ca pe
nişte raiale din isnatul politiei aceia, sunt siliţi a-i
obligă să fie următori nizamului şi nartului. Căci aşa
le-a poruncit dregătorilor să urmeze cu acest nizam,
ca pentru toate raielele.
iată ce fel de om eră Corst. Ipsilante Vodă, ţovăitor,

schimbăcios. aci protector, aci prigonitor, cum
eră
mai rău pentru comerţul care are nevoe de stabilițate
şi de măsuri egale pentru toți.
Cu totul altfel se purtă Al. Moruzi Vodă în Mol-
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De astă dată el fu pentru
căci în tot
mântuitoare,

dova tot întwacelaş timp.
o providenţă
Moldoveni
acestei

timpul

de

acte

multe

săvârşi

el

domnii,

şi-l făcu
utilitate publică, care-i perpetuă numele
Repararea
Moldoveni.
de
drag
cu
să fie pomenit
apei aduse de Gr.
mărirea volumului
fântânelor,
de apă
cantităţi
Ghica, aducerea în laşi a unei
chioşcul apelor
întreită, precum şi clădirea numită
din curtea, Goliei, de unde se distribuiă apa în tot
cele

sale

oraşul, fu cea mai de căpetenie din faptele
bune. Prosperitatea. comerţului şi întărirea

breslelor

breasla
au atras şi ele atenţiunea sa. El a despărţit
cojocarilor în două, făcând breasla blănarilor, *) care

1)

Instărit

_Froni

Ştefan

Bantaş

doc. 15).
_

blănar,

blănarul,

carele

(Arh.

dughiană

cu

ţinea

Stat.

în

în

lași,

căsătorie

Bucureşti,

pe

m-rea

eră

1756

la

Aspra,

Zlataust,

|

Dec.

nepoata

pach.

31
lui

11,

_

Dmportant act cu privire la breasla blănarilor avem documentul -din 1179 Maiu 13. (Arh. Stat. București, cond. domn.
No, 8, fila 198). Pitacul lui Alexandru Ioan
Ipsilaat
Voevod
către boerii epitropi lanache Vilara biv vel Paharni: și Dumitrache hiv vel Medelnicer pentru a se stânge la cămara domnească ca să iă sama pentru scumpetea
blanelor,
„pentrucă
„dela. o vreme încoace blănarii din Bucureşti au început a face

„feluri de înşelăciuni norodului

la vânzarea, mărfii lor, c% misa-

„zile le fac mici de nu pot ajunge a se face o blană, preţul il
„cer scump foarte, pe cât nu face, şi oamenii de nevoiă cum„pără, având trebuinţă... Cari boeri viind aici la Cămara gos„pod (domnească)“, unde împreună cu vel Cămăraşul să aducă
pe Churciubaşa și pe alţi 3-A kătrâni ai breslii
lor, să facă

cercetare cu amănuntul,
La 1179—1780 (7288) - Alexandru

loan

Ipsilant

Voevod

hotă-

văște orânduiala după) care are a se adminisira, breasla blănarilor” din Bucureşti și privilegiile ce-i se dau. (Acad. Rom., doc.
BLV).
2
”
La 1780 Dec. 20 (Acad. Rom., doc. 5—LV, publicat în între
gime în Prager Sig., Blănăria, et., Bucureşti 1906 la pag. 74-80).
Nicolae Petru Mavrogheni
blinarilor
Voevod, dă
rufetului
subțiri şi cojocarilor groşi şi întăreşte privilegiul ce au avut

35

îmblăneau numai haine bărbăteşti şi femeşti, şi bresla
care

cojocarilor

a oprit importul
“a acrdat
produsul

cojoace.

numai

făceau

de peste graniţă şi

cojoacelor venite

vinde
cojocarilor dreptul exclusiv de a- şi
pe al
şi
nu
dar
lor,
calielor
al
mâinelor lor şi
hr isovul

dat

timp

într'același

altora în prăvălii speciale. Tot
preînoit
domnii.

odată

de

Tot

în

breslelor

timpul

primei

a
sale

EL a înfiinţat nazirea podurilor. E1 a început luminarea stradelor oraşului cu felinare. EI înfiinţă paza
de noapte a acelor strade prin culuceii, arnăuţi, seirevizia
înfiinţat
Ela
domneşti.
şi neferi
meni

_stradelor
riorii

capitalei

în timpul

cruzi bune,

cătră

de

nopţii.

El

ar

mai

funcţionari
fi făcut

utile obştei, că-l trăgea inima,

şi alte

supelu-

dara fost

a
împiedicat de isbucnirea răsboiului din 1806, care
adus pe tronul ambelor principate pe Const. Vodă Ipsilante; care nu puiu să domnească sub Ruşi, de cât

până la 19 August 1807.

și li sau urmat, adică numai cei ce sunt ştiuţi şi cunoscuţi de
meșteri cu dajdie la Vistierie şi primiţi de rufet, aceia să lucreze meșteșugul acesta, iar alţii străini, făr* de căpătâiu
şi
statornicie, să nu îie volnici, până nu-şi va luă bir dela Cămara
și voe dela Chiurciubașa, şi bătrânii rufetului, ca să-l cerceteze
de este vrednic cu ştiinţa meșteşugului pe deplin, din care meşteri şiiuţi şi cunoscuţi de vrednici, care vor fi mai de ispravă,
bătrâni şi cu praxis, să se aleagă 6, însă 4 din cojocarii subţiri
şi 2 din cojocarii groși, care să fie proesti
ai breslii, ca cu
dânșii împreună să aibă Chiurciubaşa a-și povăţui breasla, lor
şi a purtă grija peste toată vremea a se urmă şi a se păzi cele
orânduite.
.
Alexandru Const. Moruz Voevod ia 179 Ian. 29. (Acad. Rom.
doc. 6—LV) întârește orânduelile şi obiceiurile rufetului blăria
rilor sau cojocarilo» subţiri din Pucureşti. :

s6__
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INDUSTRIILE ŞI FABRICELE INTRODUSE IN
PRINCIPATELE ROMANE
Mai înainte
plate

pe

de a urmă cu

tărâmul

comercial

povestirea
de

la

anul

celor. întâm1807

încoace,

de când a isbucnit prelungitul răsboiu turco-rus, care.
a, durat şase ani, cred că e bine a spune câte-va
vinte şi despre industria română, despre care am

cupo-

menit în treacăt în capitolele de mai sus.
Incă din timpul în care fruntariile ţărilor române
erau închise, fie prin şirul de munţi, încă nepătrunșşi
de căi practce,; fie de Dunăre, care intră în litoralul:
Țării româneşti. prin vardapurile porţilor de fier şi

ale cărei guri erau aproape potmolite, Românii s'au
gândit. să-şi înfiinţeze fahrici de ale lor, care să le
procure abiectele de prima necesitate, ce le veneau
din străinătate cu multă greutate şi cu preţuri prea
mari. Nimeni nu s'a gândit să înfiinţeze fabrici de ţe-

sut pânză, pentrucă mai în fiecare casă de mahalagii
sau de ţăran

eră, câte o cămară,

numită

argea, în care

eră iustala, aproape în permanentă răsboiui, în care
femeia, stăpâna casei, împreună cu fetele sale ţesea
trâmbele de pânză de bumbac pentru rufăria casei,
şervete, feţe de masă şi prosoape, împotobite cu borangic făcut tot de ele, pânză de lână şi de bumbac
pentru macaturi, pânză de in şi de cânepă pentru
cergi

și poloage,

pentru

brâne,

precum

şi velințe

văr-

gate şi chilimuri alese pentru aşternut pe paturi. Nu
s'au înfiinţat nici fabrice pentru abale, pentru că mai
la, fiecare moşie traversată de o apă curgătoare, pe
lângă care se creșteau oi, eră câte o piuă în care se
fabrică de
cătră ţărani abaua,
din care îşi tăceau
haine de iarnă, de primăvară şi de toamnă, căci
în

timpul

verii

îi îmbrăcau

femeile

cu

pânză

produsă
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“de mâinile
de ele.

lor $ şi cu dimie

suhţire

de lână ţesută tot

Nu simţiră pe atunci nevoe nici de prea multe
"pentrucă

ţăranii

îşi

făceau

casele

din

gard.

în

cue,
care

nu intra cue, decât la fixarea, usilor şi ferestrelor, iar
deasupra le înveleau cu stuh sau trestie. Orăşenii, ce
e drept, întrebuințau !a clădirea caselor lor mai multe
cue. Dar pentru a le economisi, şindrilarii băteau şindrilă de stejar cu cue tot de stejar, şi după ce începură să se învelească casele cu şiţă şi şindrilă
ae

brad

şi începu

să se baltă cu cue

ue

fier, acele

cuc,

precum şi piroanele şi cuele trebuitoare la clădirea
caselor, le fabricau meşterii ţigani, numiţi cueri, cari
le confecţionau în nişte mici cuşnice aşezate în tinda
caselor lor, din sârmă de fier importată din ţara nemţească. Dela focul cel mare ce avu loc în Bucureşti în

anul 1804, un mare număr

de case fură

învelite

cu

olane de pământ.
Avură locuitorii oraşelor mare
gros şi subţire:
pentru
hainele

nevoe
de
lor,
care

postav
se
im-

poria din străinătate, primul din Braşov şi împrejurimi, si celălalt din ţara nemţească şi turcească, şi .
costă foarte scump. .Avură nevoe locuitorii, atât ai
oraşelor.

cât şi ai satelor,

de

geamuri

pentru

pus

la

ferestre, căci ţipla ce se întrebuința, mai ales la ţară,
nu

eră nici îndestul

de luminoasă,

nici durabilă,

nici

higienică. Avură asemeni nevoe şi de hârtie, pentru
ca mai ales cărţile bisericeşti să nu se mai tipărească
la Buda, la Blaj, la Sibiu, ori la Braşov, ci în tipografiile Mitropoliilor, în tipografia Râmnicului, ori în-a
Buzăului,
-ori în cea dela Govora, sau în cea de la
Znagov,

sau

în

cea

dela

mânăstirea

Neamţului,

ai căror lucrători stau cu mâinileîn sân, că n'aveau
pe ce să tipărească cărţile de care aveau nevoe, preul hârtiei importate fiind prea scump.
Pentru a preîntâmpină aceste -neajunsuri, Domni-
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torii ambelor Principate se gândiră să favorizeze înfiinţarea unor asemenea fabrici încă de pe la mijlocul
secolului XVIII, promițând fabricanţilor ce se vor
instala, împreună cu lucrătorii, maşinele şi uneltele
lor, avantagiile cele mai ocrotitoare.
Primele

începuturi

de

fabrici

în

ro-

Principatele

mâne s'au făcut de cătră Scarlat Gr. Ghica în Vala:
chia, prin o fabrică de hârtie ce a făcut la Fierbinţi, şi

de Grigorie Alex. Ghica, prin o fabrică de postav

în

de Iaşi, toate acestea, pe

satul Chipireşti din apropiere

la 1767—1769. In anul 1776 Alex. Ipsilante acordă unei
fabrici de hârtie, numită pe atunci harturghie, înființată de biv vel vistierul Dumitraşcu Racoviţă pe moşia
Batiştea, de pe apa Leuta, a schitului Turbaţi, din judeţul Ilfov, prin hrisovul din luna August 1776, mai
multe avantagii, identice cu cele acordate la 1768 de
Scarlat Ghica pirmei fabrice de hârtie, clădită pe malul apei Colentina, în apropiere de satul Fundeni, care
fabrici, ne mai fiind la ţară un asemenea meşteşug de
fala ţării, să fie trebuincios obştei cu trebuinţa
scrisorilor, cât şi bisericii cu tipăritul cărţilor ).

La 5 Mai 1783 N. Caragea acordă asemenea ava
tagii altei fabrici de hârtie, înfiinţată în Bucureşti pe
apa, Dâmboviţei de vameşul Nicoli Lazăr spre folosul
şi podoaba ţării, şi în: interesul tipografii înfiinţată
tot de el, care începu a tipări o mulţime de filandre
pentru

învăţătura

de

a

copiilor,

căreia

acordă

şi oprirea

importului

carte

cărţilor

din

îi

mai

Ardeal”)

1) Urechia, vol. I. Pag. 95—9î.
2) Cu privire la tipografiile din Ardeal şi la cărţile tipărite
în ele, oprite şi neoprite de a intră în țară, avem următoarele
două importante documente :

I
Prea.

Io Alexandru Cost. Moruz Voevod, i Gospodar,
sfinţia ta părinte Mitropolite Ungro-Vlahiei, vei

vedea

89

se găseau

unde

urmare

face

puteau

vechi

tipografii

o concurenţă

fabrică

necesară

hârtia
aveă

de hârtie în satul

a fabrică

a

Şi pentru

Mitropoliei.

pentru

o nouă

construi
pentru

Ciorogârla,

tipografiei

apa trebuincioasă

născân-

ucigătoare,

dei industrii a hârtiei şi tiparului.
In anul 1795 Mitropolitul Dositeiu

prin

bogate,

și mai

puternică, po-

o cădere

trivit cu cerinţele fabricei, făcu un zăgaz, care tăiă,
Locuitorii vecini
apa Subarului mai jos de şanţuri.
protestară, şi Al. Vodă Moruzi, prin pitacul de la 22
Ianuarie 1796, dădu ordine ca scocul şi zăgazul trebuitor acelei

nici o jicnire

fabrice să se facă astfel, ca să nu

locuitorilor de la Căţica,

aducă

cari reclama-

seră contra înfiinţării acelei fabrice. Asemenea

ordine

primiră şi proprietarii de mori de pe acea apă.
această tipărită înştiinţare ce au venit cătră D-Mea de la
însoţirea tipografiei vrumăneşti din Ţara
Ardealului
dimore
ună cu deosebita filadă şi însemnarea, de felurimile cărţilor ce
au de a le tipări acum nouă în limba rumănească, ci dar cât
pentru firi și obiceiuri turceşti şi gazeturi,
acestea n:
sunt
primite, iar Ceografii, Fisica, Filosofica şi altele asemenea, acestea sunt slobode, cum şi cele bisericești şi altele dumnezeești
prin cercetarea, prea sfinţiei tale, găsindu-le unite întocmai canoanele sfintei biserici a răsăritului, iarăş vor fi slobtod=. Pentri
care

să

şi

arăţi

prea

sfinţia

ta

aceasta

la

toţi

câţ'

vor

să

se

îndestuleze şi să se folosească de acestea, făcându-le cunoscut
plata şi vremea, primirii, şi să arăţi D-Mele în scris su arafră,
tolico pisah Gospodstvomi.
.
|
1795, Mamie 4.
(Arh. Stat., cond. domn. cu No, 29 fila 24).
II
Prea

Inălțate

Doamne,

Cu smerită anaforă înştiințăm M-Tale
Noemwvrie aflând de vânzarea unor cărți
vru dela Blaj tipărite, adică patru tomuri
şaple taine bisericeşti, i nişte Trioade şi
cercetare şi, văzându-le pline de venitu

că încă dela trecutul
ce au venit din lăuncuprinzătoare de cele
Apostole, am întrat în
(sic) apusănilor, cum
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In acelaş an Vodă construi, cu cheltuiala sa,
o
mare fabrică de hârtie alături de satul Afumaţi, din
judeţul Ilfov, dincoace de heleşteu, pe care o înzestră,
cu maşini perfecţionate pentru acele timpuri şi cpu

apă de munte adusă în burlane de olane, din cea canalizată de Vodă Grigore Ghica al III-lea, ca hârtia
să fie albă, curată şi de bună calitate, şi ordonă să
se adune din întreaga ţară cârpa veche şi s'o vândă
la fabrici pe preţ bun. Acea fabrică nu dură prea

mult, abia cât stătuel pe tron, în prima domnie, căci
costă prea mulţ.

vându,

cam

Mai

înainte

de u; părăsi

domnia,

cu zorul, Mitropolitului Dositeiu,

el o

care

le

întruni pe amândouă într'una, cărând maşinele aduse
de Vodă Ipsilante la fabrica sa dela Ciorogârla şi lăsă
construcţia în părăsire. Ruinele acestei fabrici se mai

văd şi azi. Hârtia produsă de ambele fabrici
pentru imprimarea cărţilor eşite din teascurile

serviă
Mitro-

poliei

şi

şi se

bucurară

de

aceleaşi

privilegii

ca

ale

viestierului Racoviţă.
In

anul

1766

un

boer

muntean,

anume

Clucerul

Radu Slătineanu,
fiul unui ananitohorit,
îndemnat
fiind de priveliştea manufacturei de postav, înființată de Vodă Gr. Al. Ghica în Moldova, făcu şi el una
şi porțile (sic) de Trioade şi Apostole spre amăgirea celor proşti,
puse ca când sar fi tipărit în Râmnic, însă cu mare neghiobie
ca să se facă singuri de ruşine, că scrie că sau tipărit în scau-.
nul Râmnicului, în zilele lui Nicolaiă Vodă Mavrogheni Mavrocordat, Domnul Ţării” Rumâneşti şi a Moldovii, fiind Mitropoiit Filaret; şi la Trioade lipsă slujba sfântului Grigorie Palamam (sic). De atunci dedesăm poruncile noastre de obşte cătră, preoţi să o facă ştiulă a nu îndrăzni cinevaş să cumpere
asemenea cărţi, şi cei ce vor fi apucat să cumpere, să le dea
înapoi şi să-și iă banii. Acum vedem că tot să află aiti de vânzare că, de au şi umblat să le treacă la Moldova,
dar după
pliroforia ce luarăm, înştiinţțându-să stăpânitorilor de acolo, au
zis Consulului nemţesc ca să poruncească neguţătorilor de acolo
partea aceea, să nu mai aducă cărţi de acolo de acum înainte.
Au dai deosăbit şi stăpânitorul ţării luminate porunci pe la

la fel pe apa Pociovaliştea, din judeţul Ilfov, la îaceputul pădurii Vălenilor. Alexandru Vodă Ghica, nepot de văr al lui Vodă Grigore Ghica, Domnul Moldovei, se grăbi să-i acorde oarecari privilegii, pe cari
le-a-întărit şi mărit

Grigore

Vodă,

când

a venit Domn

al Valahiei. Aceste privilegii fură reînoite şi adăogate
de Alex. Vodă Ipsilant în 1784.
Cu toate aceste favoruri care-i acordă dreptul de a
importă 2.000 oi spaniole cu lâna subţire, fără vamă
şi plată anuală de oerit, scutiri pentru lucrătorii
fa-

bricei, de clacă, vinăriciu, dijmărit şi alte angarale
impuse de proprietarul moșiei şi o arendă anuală numai de 250 lei, pe termen de 10 ani. Cu toate aceste
favoruri, această fabrică funcţionă până la declararea
văsboiului în 1788, când îu închisă.
Pe ruinele ej se așeză în anul 179%, o altă fabrică
de postav, dar nu în acelaş loc, ci în marginea Bucureştilor, pe apa Dâmboviţei, de către medelnicerul
margini, Ispravnicilor şi Vameşilor, ca nici decum să nu lase
cărțile de acolo să intre în ţara stăpânirii sale. Pentru care găsim şi noi cu cale ca să să dea luminatele poruncile M-Tale pe
'a Vameşii dela hotarăle ţării, a nu mai îngădui să treacă acest
tel de cărţi. Să să dea, deosebit de ştire şi la cinstita Agenţie a
Peerţii chesariceşti ca, să facă ştiută,
aceasta și în lăuntrul la
acei neguţători ce să neguţătoresc cu aducerea acestor
cărti
aici, spre a ști că nu mai sunt slobozi a aduce
sesttel
dcărți, şi pentru cele care să află aici, să să poruncească Starostii de neguţători, ca împreună cu omul Mitropoliai, să mear
gă pe sup-cumpăt, şi ori-unde va găsi cărţi de acestea!
să la
pecetluiască, a nu să mai vinde, și a să trimite înauoi de unda
sau adus, Pentru această pricină şi răposatul fratele Mitropolit Filaret fusese făcut arătare M-Sale Alexandru Vodă Moruz
prin anaforă, şi fusese embosit venirea
cărţilor streine din
lăuntru, din care pe larg pliroforie să va dă M-Tale,. Şi anii
M-Tale;, rugăm dela D-zău, să fie mulţi şi fericiţi.
Al M-Tale cătră D-zău fierbinte rugător şi smerit părinte
” sufletesc.

.
(Acad.

Rom.,

mss.

652,

,
fila

| D(ositei)
95).

al Ug(ro-Vlahiei).

care

Arbut,

cu

o înzestră

maşini

cu

perfecţionate,

, aduşi
meşterii cei mai iscusiţi în țesutul postavului
unei
ase
incio
din străinătate, şi cu toate cele trebu
ndru
La 30 Decembrie 1796 Alexa
asemenea, fabrici.
Vodă,
cului

Ipsilant, în a doua a sa domnie, adresă Stolni
pitac,
un
ea
Hrist
ului
nicer
Gh. Assan şi medel

aceei

fabrici,

nul
prin care le poruncea să se înţeleagă cu egume
din
apă
cu
mămăstirei Sf. Ioan, proprietara moarei
pivei
dosul fabricei, pentru a-i procură apa necesară
aceia să

şi după

adică

suiulgii,

aducă

morari meşteri, cu ştiinţă de meşteşugul apelor, cari
să găsească mijlocul de a pune în mişcare piua, fără
să aducă moarei vr'o stânjenire. La 26 Iunie 1797 el
dărui aceleiaşi fabrice două sălase de ţigani domneşti,
fierari pentru lucrarea fierăriei trebuincioase acelei
fabrici 1).
La 10 Lunie 1793 acelaş Domnitor a acordat bisericii cu 40 mucenici. metohul Episcopiei de Râmnic,
care înființase o cherhanea (fabrică) de lumânări de
ceară în curtea acelei biserici, aflată pe podul Mogoşoaei, în locul unde

acum

e Ateneul

Român,

Monopo-

lul fabricaţiunii lumânărilor de ceară albă pentru
treaga

ţară,

ca lumânărarii

rămânând

fabrice

să

înnu-

mai roşii. Venitul însă, ce va produce acest monopol,
să serve la întreţinerea acelui locaş dumnezeesc, ce
e lipsit de moşii, vii, ţigani şi de cel mai

In timpul

doniniei

lui Alex. Vodă

mic

Moruz

ajutor”).

se înfiin-

țase în curtea mânăstirii Mărcutţa, din apropiere de
Bucureşti, o fabrică de tistimeluri de cătră un parti-

cular anume Stănuţă. Pentru a o încurajă, nefiind pe
atunci altă fabrică. Vodă îi acordă în anul 1801, monopolul fabricaţiunei tistimelurilor pe termen de 15
ani. Cu

doi ani mai

înainte

Vodă -Moruz,

pentru

a îm-

piedică neînţelegerea dintre proprietarul fabricei de
postav şi lucrători, şi pentru a evită o grevă (se făcenu
1) Urechia, vol. VII. Pag.
2) Ibidem. pag. 119.

111—112,

greve în fabrici la finele secolului al XVIII), a fixat,
prin pitacul de la 27 Septembrie 1799, cantitatea de
lucru

ce

fie

care

lucrător

trebuiă

să

săvârşească,

și

zilele şi orele cât trebuiă să muncească, respingând
cererile lor de a lucră numai o săptămână şi a se
odihni două. Găsind-o nedreaptă şi
împotrivitoare
rânduelii şi obiceiului ce au toate breslele în: de obşte,

aprobând anaforaua vel Viestierului, a vel Cămăraşulu şi a vel Căminarului, compusă din şapte ponturi $).
|
In anul 1801 Maiu 13, fiindcă
în urma ponturilor
„mai

sus

pomenite,

fie

care

lucrător eră

dator

să

lu-

creze negreşit în fabrică un număr oare care de ani,
până la expirarea contractului încheiat, Vodă a dat
prin pitac domnesc, iertare
maestrului
Radu, dintr'acea fabrică, de a mai lucra mai înainte de expirarea

contractului,

pentrucă

ajunsese

în bătrâneţe

şi

neputinţă ?).
de

Nu fac pomeneală aici despre fabricele de lumânări
seu şi de săpun, care erau foarte numeroase şi

răspândite în toată ţara, căci ele erau mai mult nişte
ateliere foarte rudimentare, mai mult nişte cherhanale lipsite de orice instalaţie mecanică, decât nişte
fabrici. Asemeni erau
și fabricile de lumânări de

ceară. De aceea diteriţii Domnitori au acordat acestor
fabrici oarecari avantagii, mai mult ca bresle, decât
ca îabrici.
Adevăratele fabrici care funcţionară cu organizaţia
lor de fabrici, iar nu

de atelier, şi cari avură

o durată

mi lungă şi dădură obştei foloase
mai apreciabile,
îură îabricele de hârtie în număr de trei, fabricele de

postav în număr de două, fabricele de tistimeluri, fabricele de lumânări de ceară şi fabrica de sticlă
înfiinţată de nişte Români din Ardeal, în satul Rucăr

1) Ibidem. vol. VIII. Pag. 86-—87.
2) Ibidem.

pag.

92.

-

___
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din judeţul Muscel, care a fost construită pe la finele secolului al XVIII şi care, lucru curios, n'a cerut şi
n'a obţinut dela diferiţi Domnitori, câţi sau perindat
de atunci încoace, nici o favoare, căci nu se găseşte în
codicele domneşti nici un hrisov privitor la fabrici de

sticlărie.

|

|

Fabricile de tistimeluri şi basmale, pare că au avut
o reuşită mai mulţumitoare, căci ele s'au înfiinţat în
celelalte. Eră

ca toate

număr

mare

mai

şi prea firesc,

toate femeile din; acele vremuri până la 1860, purtau
tistimeluri,

în

casă

cu

basmale

cu

care

se legau

până

la cap,

şi

cocoanele mari iar, femeile din popor eşau chiar pe
atât
strade legate cu tistimeluri. Bărbaţii asemeni,
poerii, cât şi cei din prostime din oraşe, se ştergeau
cadrilate

mari

felurite

căci batistele nu

voşul predomină,
în: modă.
- prosoape

cu

culori,

în

care

fuseseră introduse

Ţăranii se ştergeau cu ştergare,
şi rangulii, ţesute de femei şi de

năframe,
fete.

Alexandru
Pentru acest motiv la 5 August 1802,
Voaă Şuţu dădă, în scurta sa domnie de două luni,
un hrisov, prin care reînoiă mai multe avantagii acordate

de predecesorii

săi cherhanelei,

fabricei

de tisti-

meluri şi iminele înfiinţată în interiorul mănăstirei
Mărcuţa, din apropiere de Bucureşti, unui Stănuţă în
„anul 1800, cu condiţie ca să procure în mod gratuit
casei domneşti 25 tistimeluri başi, adică din cele bune,

şi 25 din cele dea doua calitate, şi pe lângă tistimeluri
să fabrice boccele, macaturi, perne, plăpumi, brâne şi
orice

alt

lucru

se

*:::

prin

mijlocul

calipurilor

(ti.

parelor) acestui meşteşug, cărei fabrice i se acordă şi
monopolul acestei fabricaţiuni, în care timp să nu
poată a mai înfiinţă asemenea, fabrică, nici vinde asemenea produsuri, fie în Bucureşti şi în împrejurimile
sale, fie în întreaga ţară).
Această fabrică îă cumpărată în anul 1802 şi refă——

% Ibidem,

pag.

282—284,
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cută din nou de către marele vornic al obştirilor Grigore

Ghica, care

la

1822

deveni

Domnitor.

celei vechi el înfiinţă o fabrică nouă

In

locul

de tistimeluri şi

alta de şandandialâc, în care să se lucreze ghermesuturi, şaluri şi alte cumaşuri ce se lucrează cu mătase şi fir, ca mintene, cum şi prefacerea mătăsurilor
de aici şi din ţara turcească a, le aduce în fiinţa mă-

tăsurilor
cu mare

Țarigradului,
cheltuială.

ce

se

Domnul

aduceau

de

negustori

de atunci Const.

Ipsilant,

acordă acestei fabrici hrisovul dela 13 Ianuarie 1803,
prin care-i acordă mai multe avantagii,
între care
dreptul de a aveă o boiangerie în Bucureşti, precum
şi privilegiu pe 15 ani, cu condiţie să procure case
domneşti, în mod gratuit, câte 25 coţi şaliu vărgat şi
câte 25 coţi ghermesituri îndoit sadea.,
După ce dobânâi acest privilegiu, Gr. Ghica se încercă

să

monopolizeze,

şandagialâc.

dreptul

în

favoarea

de a avea

fabricei

menghenea

sale

de

de boian-

gerie în' Bucureşti. In urmă însă a veclamaţiunii tuturor boiangiilor, îu silit să se mulţumească numai

cu văpsirea ştotelor ce sar ţese în fabrica sa.
Cum vedeţi fabricele se înmulţeau în! Ţara Românească, şi mai ales în jurul Bucureştilor, dar împreună cu înmulţirea lor începură să se ivească nemulțumirile,

certurile,

dihoniile

şi chiar

pricinele

de

ju-

decată. Din timpurile cele mai îndepărtate au existat
în ţară şi mai cu seamă în Bucureşti, un mare număr
de fabrici mici de postav, ai căror proprietari ocupaseră împreună cu lucrătorii lor, o mahală întreagă din

Bucureşti,

sub

Dealul

Spirei,

laua Sf. Nicolae, biserica Albă

numită

din

până

ateliere au subsistat până pe la anul 1876,
fost doborâte, ca să nu se mai ridice nici

stare de mici ateliere

cum

se găseau.

azi maha-

postăvari.

Aceie

când
odată,

au
în

Ele erau înzes-

trate cu câte un răsboiu sau două, cu două,
patru sau
şase iţe, care ţeseau numai postav
gros
trainic
Şşi
pentru poporul de jos, cu lână produsă de
oile
bâr-
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sane

ce păşteau

țigae

care

pe

munţii

noştrii,

abia se introdusese

Acestor postavuri

lână

cu

sau

de oi

cantităţi.

în mici

le făcea o concurenţă

foarte mare

Chiriac
Hagi
a Medelnicerului
toi
gros,
acelaş îel de postav

fabrica, de postav
Arbut, care fabrica

pentru poporul de jos. Pentrucă deşi ar îi putut să fa:
price mai subţire, nu putea, căci nu avea de unde să

cumpere

lână

Ei doreau

spanţă.

“abrică

să se închidă,

Braşov,

şi negustorii

cum

din! suflet

se închisese

ca

acea

şi fabrica

de-

la Afumaţi şi cea de la, Batişte şi Leaotu, prin concusăseşti din
_renţă neîndurată ce le făceau fabricele
braşoveni

din întreaga

ţară, cari

preferau acele postavuri celor fabricate în ţară. Căci
de şi mai puţin solide, ele păreau mai arătoase. Ca,
să-şi ajungă la scop, întărâtară pe o parte din lucrătorii

fabricei

dela

Fierbinţi

contra

patronului

lor,

provocară a, doua grevă în fabrică şi îndemnară vr'o
şai-sprezece lucrători din Tabrică să adreseze Domniei
o jalbă, prin care se plângeau contra împovărătoarelor lucrări ce le impuneau, contra prea multor ore de
lucru în fabrică şi contra lipsei de plată a lucrătorilor
ce se îmbolnăveau, în zilele în care erau bolnavi.
luAceastă reclamaţie nu avu rezultatul dorit de
crători, căci Vodă Ipsilanti numi o anchetă compusă
Acei
pricina.
din trei boeri mari, care să cerceteze

boeri adresă la 22 Martie 1803 o anatoră, prin care declarau cererile locuitorilor netemeinice, şi propuneau
noi reguli în fabrică cari să stârpească orice motiv de

reclamaţiune,

fixând

orele de muncă

şi cantitatea

de

săvârșească.
să
lucru ce fiecare lucrător trebuiă
rea
i
domnească prin
aproba
Această anaforă dobând

pitacul de la 21 Iunie 1803. *)
Nemulţumiţi fiind cu acest rezultat, postăvarii cei
mici recurseră la altă stratagemă pentru a doborâ îabrica lui Arhbut, care le stă pe inimă. Aceşti postăvari
1) Ibidem,

pag. 293—296.
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îşi vindeau tot produsul atelierelor lor pe la
braşoveni, mai cu seamă pe la cei din provincie, care-i arvunea de cu primăvară, ca să lucreze numai pe sea-

ma

lor, şi toamna le cerea postav

în număr

în mare

de bucăţi

majoritate

anume

erau

de diferite calităţi,

hotărâte.

Aceşti

Români

Ardeleni,

braşoveni

sudiţi

austrieceşti, şi un număr mult mai mic de
armeni.
Aceşti braşoveni ţineau foart mult la sudiţia lor, că-i

apără de o mulţime

de neajunsuri,

d'auna, gata d'a, reclamă

și

au fost

întot-

la consulul lor contra autori-

tăţilor române pentru orice neajuns ce le făcea. La.
câţiva din braşovenii din Bucov,
capitala. judeţului
Saac, recurse câţiva din fruntaşii postăvarilor din
Bucureşti, şi-i rugară să formuleze vr'o reclamaţiune
contra fabricei lui Arbut, care avea prăvălie de desiacere cu toptanul şi cu mărunţişul în Bucureşti. Prin

urmare

nu

avea nevoe de

concursul

lor pentru

desfa-

cerea mărfii, şi pe lângă aceasta le făcea o concurenţă.

mare,

căci în prăvălia, sa el vindea

cu preţuri

de ! fa-

“brică, chiar muşteriilor cari
cumpărau
maria cu
cotul. Aceşti braşoveni prinse bucuros, şi doi din ei:
Ioan Şiusteru şi Toma Bancu şi porniră reclamaţiuni
către consulul lor, dar nu tocmai contra 'fabricantului de postav, care lor nu le cauză vr'un prejudiciu,
că ei nu cumpărau nimic de la. îabrică,
că
ea nu

vindea nimic prin provincie, că tot ce producea
abia-i
ajungea pentru vânzarea în Bucureşti. Ei se plânseră
mai mult contra funcţionarilor Isprăvnicatului
şi ai

vămilor,

cari le cauzau

seră contra dregătorilor
că nu le ţinea în seamă
băntueşte

în

diferite

multe

neajunsuri.

Ei se plân-

domnești din partea locului,
calitatea lor de sudiţi,
şi-i

chipuri

cu

mijloace

împotrivi-

toare..Mai întâi le-a strâns dela, toţi braşovenii
patentele de braşovenie, şi pe ei i-a închis, ca
să renunţe la:
sudiţie şi le-a cerut câte trei taleri de cap.
Afară de
aceasta i-a oprit de a merge înăuntru
(peste graniţă
la Braşov) ca să-şi iă martă în timp de
40 zile, porunD. Z. Furnici.—Industria

E

7

|
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să
cindu-le să-şi cumpere mariă din țară, dacă vor
vânză
să
care
în
deschise,
aibă voe să ţie prăvălii
marfă cu mărunţişul.
care
Primind această reclamaţiune Vodă Ipsilant,
ţinea

facă

să

mult

voile

consulului, numi.

o anchetă

constată
anchetă
Acea
dintre boerii săi fruntaşi.
i
braşoven
acei
că
1804,
prin anaforaua dela 7 August
n'aveau locuinţă stabilă, nici prăvălie, nici casă, nici
un
decât
avere
măcar bordei, că nu posedau altă
stau
nu
ei
că
Braşov,
din
maria
cără
îşi
care
cal, cu
la un loc, ci-şi vindeau marfa de braşovenie prin bâlciuri şi târguri, pe unde făceau n&gustorie, mai mult
cu ridicata decât cu ţârâita, şi că ei ar fi mai bucuroşi
să se întoarne înnapoi la Braşov, decât să se prenu-

mere

pământeni.

patentarii

între

Drept

la

răspuns

această anaforă, Vodă dădu, la 9 August 1804 poruncă,
prin care dispunea, ca susnumiţii sudiţi, să nu mai îie
supăraţi în viitor, să fie lăsaţi în pace şi să li se înna-

poeze patentele ce li sau luat. *)
De atunci multă vreme fabricanţii de postav fură
lăsaţi în pace să-şi vadă de treburile lor şi să se, silească să facă postav bun şi solid şi să-i îmbunătăacest
Vodă

ţească calitatea. Pentru a aduce la îndeplinire
scop, Medelnicerul Arbut ceru şi obţine de la

Ipsilant un hrisov cu data 24 Aprilie 1805, prin care i
se acordă oare cari privilegii pentru a puteă să imşi să crească în ţară oi spaniole (spance) care
să-i procure lână subţire şi mătăsoasă, necesară la fapricaţiunea postavului subţire. ?)
Pe lângă fabricele cele mici de postav, mai tuneţionau şi un mare număr de pânzărie, adică fabrici tot.

porteze

asa. de
pânza

de

mici
de

de bumbac

in

pânza

ţesut

şi de

vărgaiă

cânepă

de bumbac

pentru

cu borangic

1) Ibidem,

pag.

2) Ibidem.

pag. 296—<9S.

261-—298.

pentru

rufe,

pentru

cearceafuri,

pânză

şervete,

feţe
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de mese şi peschire (prosoape sau ştergare) pânză cadrilată în diferite culori de bumbac şi .lână,
pânză

groasă de mindire, etc.
Aceşti meseriaşi

se serveau

la ţesuti torturi de bum-

bac de diferite grosimi importate din Englitera,
de
borangic scos din gogoşi de femeile din mahalaua
Sf. loan Moși, cari se ocupau cu crescutul gogoşilor de
mătase,

şi de

lâna

toarsă

de

femei

din

lâna

spălată,

dărăcită şi făcută fuioare tot de ele, Mai toţi locuiau
în mahalaua Cătunului din apropiere de biserica Amzei din: Bucureşti. Aceste mici fabrici, ca să susţie
concurenţă cu mărfurile venite
de
peste
graniţă,
aveau nevoe de mare cantitate de tort de bumbac, care

să coste ceva mai eftin ca, cel vechiu adus tocmai din
Englitera. Const. Vodă Ipsilant, pentru
a încurajă

„înmulţirea, acestor torturi, acorâă mai multe avantagii fabricei

„de

Honoriu

de tors bumbacul,

Gaudin

înfiinţată

şi loan Popa

de un nou meşteşug

după

Polzoe,

al Englezilor,

în

Bucureşti

cu

meşteri

cu tirtipul

de

torsul bumbacului, şi prin hrisovul de la 24 Aprilie
1805, dădu acelei fabrici mai multe
drepturi:
între
care şi monopolul

de fabricaţiune

exclusivă

pe 20 ani,

15 lude de scutelnici şi alte înlesniri, cu obligaţie numai

de a dă

casei

domneşti,

fără

plată, 25 suturi

de

tort din cel mai bun, 4)
Se vede că Const. Vodă Ipsilant, care fusese vajnic
prigonitor al comercianților pământeni şi
protector:
hotărât al celor străini, a fost un călduros propagator

al înmulţirii fabricilor 'şi un puternice sprijinitor
al |
lor, căci la 3 August 1806 dădu un hrisov, prin care
acordă mai multe avantagii fabricei de farfurii
de
faianţă, înfiinţate de biv vel vistier Const. Filipescu pe
una, din moşiile sale de la munte, la care a adus din
străinătate meşteri iscusiţi. 2)
7

1) Ibidem, vol. VIII. Pag. 661 şi vol. XI. Pag. 298-299,

2) Ibidem, pag. 299-301,

|
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Pe atunci morăritul încă nu se ridicase la rangul de
fabrică, ci eră tot în stare rudimentară a unor roate
mişcate de apă, care punea în mişcare câte una sau
două măcinători. Aceste mori, iarna când îngheţă apa,
nu mai funcționau, şi întreţinerea Bucureştenilor cu
pâine sau mămăligă eră ameninţată. Pe atunci încă
nu se instalase prin mahalaua Sf. loan Moşii şi mahalaua oborului, morile mişcate de cai, cari funcţionară până mai acum 30 ani. Pentru a preîntâmpină
primejdie,

marelui

Agă, la 12 Ianuarie

tropolie

şi pe

1803, ca să oblige pe MiGheorghe

Si.

mănăstirilor

Egumenul

ordin

dădu

Ipsilant

Vodă

Const.

această

Si.
Nou, Radu Vodă, Mihai Vodă, Zlătari, Sărindar,
Si.
oleos,
i,
Stavrop
Ecaterina, Arhimandritu, Cotrocen
,
VăSf. Spiridon nou, Hanu Grecilor
Spiridon vechiu,
căreşti şi Mărcuţa, să facă fiecare mai înainte de sosirea, iernii câte

să se macine

de cai, în care

o moară

grâul necesar pentru îndestularea Capitalei, în timpul iernei. Egumenii nu îură următori imediat, deşi
mănastirile lor erau bogate şi costul unei mori de cai
nu prea mare.

Vodă

Ipsilant însă repetă cererea

mai multe rânduri, până ce în cele din urmă
făcute

câte

una

până

în

toamna

fură toate gata şi contribuiră

când
rile

una

la îndestularea

de. apă

anului

împreună

capitalei

sa în

ele fură

cu

1805,

cu mo-

făina

nece-

sară. Pentru a evită o scumpire a făinii prin pretenții
de oem

prea mare,

sau o concurentă

păgubitoare

pro-

prietarilor morilor, acelaş Domn prin pitacul de la
12 Iulie 1800 fixă oemul ce fiecare morar eră în drept

să ceară de la grânele măcinate.
Industria

din

Valahia,

du-se,

după

cu multe

în

Moldova,

Aci

urmă

aceeaş

desvoltându-se

oameni

dificultăţi,

şi împrejurări.

mai cu

şi
Ea

seamă

cale

ca

şi

cea

restrângân»

aci
avu

a se luptă

cu

mărfurile

streine de calitate inferioară, aduse din străinătate şi
vândute de negustori puţin scrupuloşi, mai cu seamă
evrei, al căror număr creştea şi se înmulţea pe fiecare

101
zi, precum şi cu gustul
preferau marfă proastă,

cumpărătorilor, cari
adesea
dar arătoasă, unei mării so-

lide, dar cu aparenţă mai puţin prezentabilă.
Dovadă

cum

că marfa roniânească, produs al initus-

triei noastre născânde, nu p'ăcea Românilor,
le place nici azi, ne dă însuş istoria patriei
Letopesiţele Moldovei, când vorbesc
despre
lui Gr. Al. Ghica, cel ucis de Turci pentrucă
testat contra, hirăpirii Bucovinei. In anul 1769

cun: nu
noastre,
domniu
a proGrigore

Vodă făcuse cu cheltuiala sa o fabrică de
postav
la
Chipăreşti, în locul unde se varsă Bahluiul în Jijia.
După ce a, terminat-o, a strâns lână din: întreaga ţară

în cantităţi mari, a adus lână mai subţire şi din străinătate, a adus şi meşteri iscusiţi de peste graniţă, i-a
pus să lucreze, şi aceia au început să producă postav
de toate culorile, foarte bun, foarte solid, dar mai mult

„gros de cât subţire şi nu prea lucios şi arătos. Se lucră
în acea fabrică postav pentru slujitori, pentru oastea
curţii, care se îmbrăcase până
atunci
în postavuri
cumpărate destul de scump din Braşov sau din
Polonia, postav pentru târgoveţi, postav pentru daruri la

“Turcii de prin serhături şi până la Poarta, Sultanului,
-din

care

sa

dat

o bucată

foarte

frumoasă

chiar

sul-

tanului Mustafa. *)
Văzând că postavul său cu toată buna lui calitate
nu prea se vindea că nu plăcea publicului, Vodă
a
poruncit croitorului său un costum complect de haine

să-i facă dintr'acest postav, şi într'o zi se înfăţişă înnaintea Divanului îmbrucat întraclee haine simple şi
puţin

arătoase,

şi a prezidat

Divanul,

ai

căror

boeri

erau îmbrucaţi în postav tin şi mătăsuri de mare preţ,
Şi le-a spus

hainelor

tuturor

sale,

scumpeturile

1)

Negoţul

Torga.

Pag.

că el preferă

produsă
arătoase

şi

făcute

meşteşugurile

185—186.

mai

pe pământul

în

pe

bine

pământ

trecutul

materia

Moldovei, decât
strein.

românesc

de

De

d-l.

N.
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atunci boerii Moldoveni au început
haine

făcute

din postav moldovenesc.

fabrică

Această

avu o durată

până la, 1768, până
şi Turci,
Austriaci

poarte

să

şi

ei

»

numai

de

şase

ani,

Ruşi,
dintre
războiul
isbucni
mai
se
nu
să
ca
închis
s'a
când

redeschidă. Acest început nereușit; descurajă pe Moldoveni de a mai face o încercare pe tărămul fabricelor. Cu toate acestea în anul 1774, un Levantin, anume
Lucacheu sau mai exact Lucca de la Recea, cumnatul :
lui Grigore Al. Ghica Vodă, aduse din Braşov pe un
vânitură ţară francez, anume Ledoulx de St. Croix, care
luă în arendă pentru 450 lei pe an, o moşie de pe marginea

Prutului

pe termen

a lui Lucachi,

de patru

ani,

reuşi nici
Nu
şi făcu pe ea o fabrică de faianţă.
isbucni o
timp
scurt
peste
căci
fabrică,
acea
ceartă între moşier şi fabricant, care provocă îuga
din Moldova a lui Ledulx şi închiderea fabricei. Reuşiră mai bine velniţele, adică fabricele de spirt, înfiinţate după ce s'a oprit importul rachiului din Polonia,
precum şi mai multe herăstrae de tăeat bradul, în-

Mai
XIX-lea.
ființate cam pe la. mijlocul secolului
mară
ansfor
tr
,
care
potasiu
de
fabrici
câteva
şi
reuşiră

vechile păduri de brad, în cenuşă, utilă oare căror industrii, dar cari au încetat de a îuncţionă de îndată
ee lemnul de brad a început să se vândă cu preţ. *)

Cumcă în Moldova n'a existat o industrie stabilă şi

serioasă

chiar pe la începutul secolului XIX, ne

do-

vedesc mărturiile unor scriitori ca Peyssonel şi Wil-

kinson, cari ne spun categoric că comerţul moldovenesc se făcea numai cu mărfuri de tot felul importate
din străinătate şi cu exportul produsului solului. Comerţul

interior

se făcea

vinderea,

prin

obiectelor

con-

tecţionate de meşteri români, din materialuri importate din străinătate: şi chiar cu produse ale fabricaţiu1) Letopesiţele ţării Moldovei
pag. 262. Ed. 1846.
2)-N. Iorga

op.

. III,
de M. KogăiniceanuVol,
i

sus

citat,

pag.

196—197,
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nii streine, mai ales ale celei din Braşov. Colson: spune

că industria manufacțurieră
Moldo-Valahia

asupra

şi e de

materialurilor

importă

materii

duselor

moldo-valahe

crativ.

El

e încă în copilăria

două

naturi,

indigene

importate.

sau

îmbrățișează

se mărgineşte

Comerţul

e îndestul
toate

sa în

ori se exercitează

de

interior

mare

produsele

a

al pro-

şi de

lu-

industriei

a-

gricole în general, și cele ale industriei manufacturiexe, mai ales postavurile groase, sticlăria ordinară, olăria, pălărieria, rufăria ordinară,
pânzăria
de
ştofe

vărgate, şelăria şi argintăria *).
Toate aceste produse, precum şi lucrurile de cismăvie, croitorie, abajerie, dogărie, pantofărie etc., se do-

bândeau
turare,

nu

prin

ci prin

fabrici,

lucrul

de

prin instrumente
mână

simple ateliere.
Mari sunt bogăţiile

naturale

ducte

zice Sostino,

ale

acestor

ţări

Valahia. şi Moldova.
comerţ

manufac-

al meşteşugarilor

şi ale diverselor
în voiajul

în

pro-

său

în

Ele ar putea să fie mărite prin

şi fabrice, dar din cauza viţiului

lor politice, comerţul
există de fapt.

e foarte

precar

organizaţii-

şi fabricele

nu

Aceste două lucruri care sunt incompatibile cu des-

potismul,

nu

poate

să existe

decât

acolo

unde

dom-

neşte libertatea, dreptatea şi siguranţa personală. Experienţa a demonstrat că comerţul nu înfloreşte decât

„în

ţara unde,

după

ce au pus

ca bază

aceste

prime

şi

indispensabile. condiţii au încă avantajul de a găsi
în

naţiune sau în societăţi de oameni instruiți, un
intermediator oarecare, între Logatul proprietar fonciar
şi
nenorocitul cultivator sau arendaş, care să
aibă o edu-

caţie în proporţie cu starea, sa, ca să facă uz de
inte-.
ligenţa sa, pentru a putea să realizeze o dorinţă
na-

turală,

aceea de a-şi amelioră

industriei,
1) Colson,

şi de a-şi procură
pag.

2%,

soarta prin stimulentul

oarecare

avere prin co-
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mer, şi alte mijloace industriale şi oneste. In Valahia şi Moldova nu se găseşte altceva, decât mănăstiri, boeri proprietari, clăcaşi şi robi supuşi. Unii
şi alţii supuşi unui despot, şi el sclav al unui tiran.
Tot

comerţul

şi micile

manufacturi

străine.

sitate sunt

în mâini

cii, cari vin

din Albania

Din

de prima

acest

nece-

Gre-

număr,

sunt în prima

şi Macedonia,

linie, vin apoi câţiva Români din Transilvania, apoi
Armenii şi Evreii din Galiţia. *
Aceste cauze bine precizate de Stiri şi Raicevici,
au contribuit ca în Moldova industria manufacturară
să moară încă din: pruncie, prin încetarea lucrului în

fabrica de postav, făcută de Gr. Al. Ghica, care muri
odată cu proprietarul ei, şi alte încercări să nu) se mai
facă, iar fabricele din Valahia să ducă o existenţă.
mizerabilă

de

azi până

mâine,

până

la isbucnirea,

re-

voluţiei lui Tudor Vladimirescu şi a eteriei greceşti,
când se închise, ca să nu se mai
deschidă, nu din
cauza, efectelor răsmiriţei, ci pentrucă produsele lor
nu. se căutau,

din

cauza

concurenţei

desperat

ce

le:

făceau mărfurile importate.
1)

Voiaj în Valachia şi: Moldova, de Sostino,

ed. italiană, pag.

82, 83; ed. franceză, tradusă de 1. M. Lejeune pag. 51—53 şi Raicovici în 1. germană, pag. 82--83, Negustori streini avum în Țările
Româneşti:
La 1648 Milea, neguţătorul şi arbănaș din Câmpulung,
. fratele jupânului Isar cupeţul cel lătrân, cumpără moşie în Poe.
nari (Acad. Rom,, doc. 104—XLIII).
La 1657 Hristodulos Kefalas, feciorul lui Mihul cupetul Kefală, cu moşie în Şerbăneşti, jud. Dâmboviţa (Acad. Rom., rass,.
1448, fila 492).
La 1654 Novac Sârbul Postelnic şi cupeţ vinde lui Iorga neguţătorul partea sa de moșie din Groşi (Arh. Stat, schitul Trivalea pach. 2, doc. 1 şi 4).
La 1665 Dec: 8 Radul Leon Vvod. poruncește lui Gheorghe
cupeţul din Drăstor ca să dea m-rii Viforâtei adetu! cuvenit de
pe moşia Vărăşti, unde ş-a adus caii, oile şi râmătorii (Arh.
Stat., m-rea. Viforâta, pach. 1, doc. 33),
La 1679 Fevr. 28 Antonie Vodă dărueşte boerului Mateiu Pos-

:
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XIV

-

COMERCIANȚII

EVREI

Cea, mai puternică isbitură ce primi comerţul şi în«dustria română în desvoltarea lor îu acea dată de comercianţii evrei prin concurenţa lor dusă până la extremităţi necunoscute. Cât timp au avut a face cu comercianţii şi meşteşugarii
creştini
nemți,
unguri,
francezi

dau

sau italieni, cu toată protecţiunea,

consulii lor,

Românii

putură

ce le acor-

să trăiască, să câş-

tige şi să facă oarecare avere căci negustorii vindeau
marfă bună şi solidă şi nu-şi râdeau de preţ, iar meşteşugarii lucrau bine, solid şi
frumos
şi-şi
cereau

preţul.

Cu Grecii,

avură

de luptat,

Sârbii

şi

Bulgarii,

căci şi ei erau

raiele

Românii
supuşi

nu
legei

breslelor, birurilor şi ale narturilor. Turcii nu
erau
îngăduiţi să stea mult timp în Principate. Ei erau siliţi să vânză maria repedeşi să plece. Afară de aceasta
comercianții europeni, care nu erau meşteşugari, rar

se ahăteau

dela

prescripţiile tratatelor.

Şi dacă

des-

telnic U!, feciorul lui Pătru Slugerul din Ciorogârla, casele ce le
făcuse Iane Grecul Popa neguţătorul pre locul lui Isar neguţătorul cel bătrân din Bucureşti, pentru a lui dreaptă slujbă,
iar Iane Grecul le-a pierdut după al lui vicleșug grecesc
ce
s-au aflat voitor de rău acestui pământ al ţării (Arh, Stai,
m-rea Radu Vodă, pach. 34, doc, 27).
La, 1692 Gheorghe arbănaşul din Iaşi cumpără, inssiz în Tatomireşti. de jos (Acad. Rom., doc. 103—CV).
La 1114 Hagi Vasile Starostea. şi neguţătorii Ioanis
Kiurtzibasa, Apostol Criteanu şi Thoma, Ghiorghis din Buzău
dau
“carte de cercetarea ce au făcut în o pricină de negusiorie,
cum-

părare

de boi,

vaci

și oi (Acad.

Rom,

doc. 41—CXLVIII).

La 1717 Dec. Aniţa Vorniceasa a lui Mitrea Vornicul
se socoteşte în Iași cu Ahmet neguțătorul din Bârlad pentru
datorii
ce i-a fost cu bani şi miere dinaintea boerilor celor
mari şi
“dinaintea neguţătoriln” turci Hasaan Cilibi din Vaslui
şi Meh-

met

Cilibi

La 1721

din

Mihai

Bârlad

Racoviţă

(Acad.

Rom,

doc,

102—CLXI).

Voevod. scrie Vornicilor da Botoşani

ca
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magazin

chideau

cu

numai

de toptangerie,

toptanul,

la negustori

de sigur ei vindeau
cu

care

mărunţişul,

erau pământeni. Evreii se abătură de la această linie
de' conduită dreaptă şi leală din primul pas ce făcură
ei pe calea, comercială

şi industrială în Principate.

Pe la finele secolului al XVIII-lea puţini evrei se gă-

seau

prin

oraşele

capitale

de

judeţ

Prin-

ale ambelor

cipate. Prin: sate nu eră nici pomeneală. Aşa de mic
eră numărul evreilor în unele oraşe, spre pildă în
Focşani numărul evreilor eră aşa de mic (șease familii), încât nu puteau consumă nici măcar o vacă. Din
această cauză Const. Vodă Ipsilant a dat, la 18 Iunie
1803, o carte domnească prin care le acordă favoarea
ca, pe unde ei vor îi în număr mic, măcelarii creştini
consumasă fie obligaţi a tăiă vitele ce vor pune în
să se
care
ţiune prin hahami, după ritul evreesc, din
de
îndestuleze evreii, iar restul cărnii ne consumată

ai, să o vândă ta creştini.
" Mulțumită unor asemenea avantagii dobândite prin
de
rugăciuni, intervenirea, consulilor străini, dare
bani şi felurite alte mijloace, evreii câţi se stabiliră
=

să împlinească nişte bani dela, Capsimon neguţătorul ce datorează lui Hasan Aga Sărdinghiaști şi nişte bani de vădrărit
(Acad. Rom., doc. 246—1V).
La. 1729, Iane, feciorul lui Gheorghie cojocarul Maţochi dela
Ocnele Mari, vinde m-rii Surpatele o vie a sa din dealu! Titireaciului. (Arh. Stat, m-rea Surpatele, pach. 5, doc. 5).
Lehan
La 1769, Garabet şi Ştefan, feciorii răposatului Hagi
Cârstii,
armeanul, vând două dughene în Iaşi cumnatului lor

fiul Petrii Armanul.

(Acad.

Rom., doc. 33—LXVIII)

La 1773 boerii Divanului Moldovei dau carte de judecată în
pricina. pentru o datorie de bani ce a avut Nicola Manthul neguţătoru a luă dela Dumitru Pavli. (Acad... Rom. co:
114—

LXXVIII).

_

La 1777 Dec. Iordache vel vistier
Qă carte, prin care arati că
neguţătorul Tudori Grecul din ţinutul Tecuciului este aşezat la
dajdie cu neguţătorii pământeni din Iaşi. (Acad. Rom., doc.

41—LX).
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în Principate, veniţi din Turcia, Galiţia şi Rusia, goi
şi lihniţi, în scurt timp se înţoliră, se îmbogăţiră,
se
înmulţiră, prinse chiag şi începură a-şi chemă rudele
şi pe

correligionarii

lor, ca

să

se stabilească

aci,

ca

întrun adevărat pământ al făgăduinţei.
Nici nu putea să se întâmple altfel în nişte Principate

în care

în fiecare

zi ei dobândeau

noi

privilegii

prin: mită şi conrupţiune, şi se vedeau
protejaţi
de
Domni şi de Divan.
Primii evrei care se stabiliră în Principate fură din
evrei

spanioli

supuşi

Turciei,

originari din Constanti-

nopol, care veniră în Principate împreună cu diferiţi
Domni, chiar mai înainte de epoca Fanarioţilor, ca: să
încaseze sumele cu care imprumutase pe Domni la dobândirea domniei şi apoi să se întoarcă de unde
au
venit. Unii se înturnau în Salonic, care eră patria lor,
dar alţi, puţini la număr

pau

de preferinţă

rămâneau

în țară

şi se ocu-

cu zaraflicul, împrumutând

cu do-

bândă mare, că pe atunci banii erau scumpi şi rari.
Mai târziu veniră şi alţi evrei mai puţini bogaţi, aduşi

de gialepii capanlăi, saegii şi sureccii turci, ca să-i
ajute în strângerea, productelor trebuincioase capa-

nului

imperial

ture.

După

terminarea

cărei

opera-

ţiuni, mulţi se înturnau de unde au venit, ia unii din
ei rămâneau în Principate şi se ocupau cu misitia, grâ(1726)

Ghenarie

45.

Ceauş de Aprezi. Ghen.

15 (1778). Dumitru

:

străinul Hiotu Sta-

rostea de străini cu Iosif Filippopolitul pentru taleri
23000 ce-i
eră dator după nişte marfă ce a luat şi i-a
ieşit lipsă, din
care dându-i taleri 1240, iar pentru taleri 1050
lăsând el pe un
epitrop al lui. aici, pe Hagi Chiriac, la soroc
i-au şi gătit, şi
după cuvântul epitropului ce lau avut aici,
au dat banii la
altui de a luat martă de lipțcănie şi sau dus
la Țarigrad, şi
numitul Iosif găsindu-l la Țarigrad, a vrut
să-l închiză, şi el
văzând aşa, a lăsat şi marfă şi tot la Țarigra
d, şi cheltuind şi
câțiva bani, au avut de au scăpat, pierzând
şi cred'tul ce avea
în Țarigrad de luă marfă, cu care el se chivern
isea si crea pa,.
guba ce a păgubit.
-

şi a vitelor,

nelor

siţilor Greci.
Cu toate acestea,
XIX

nu

făcând

începutul

până 1a

fu prea mare

numărul

mi-

concurenţă

o crâncenă

ak

secolului

lor în Principate,

pen-

cu

tru că nu le eră îngăduit să facă negustorie

mă-

atunci
runţişiul, nici să se ocupe cu meşteşugul. Pe
le eră îngăduit ca, afară de zarafie, fără prăvălie, şi

de misitie, să se ocupe numai cu meseria de povarnagii, pe care mulţi din ei o învățase în Polonia, pa-:
tria evreilor leşeşti, unde erau cele mai mari, rafinării
de rachiu şi din care-i goni faptul că Domnii Moldovei
se
Moldova
au prohibit importul rachiului, care în
batot
cât
de
altceva
eră
nu
care
şi
holercă
numea
'samacul' de azi, adică spirt amestecat cu apă, duşma-

nul de moarte
Bănoasă eră
s'o înbrăţişeze
să fie patron,
urma

al ţăranului român..
putea
meseria de povarnagii, dar nu
mulţi. Trebuiă capital mare, ca cineva.
în
speciale, dobândite
şi cunoştinţe

unei experienţe îndelungată, ca să fie meşter ra-

finator. Asemenea oameni se cereau unul mult doi la
o velniţă. Oamenii muncitori, cărătorii, amestecătorii
şi fochiştii, nu se recrutau

dintre evrei, căci evreii nici

şi
odată n'au iubit muncile grele, ci dintre Români
ca.
uiră
Moldoveni. Iată una din cauzele cari contrib
puţini evrei să vie din Galiţia spre a se face povarnadiferiţi
de
gii, deşi această meserie eră avantajată
să:
numai,
condiţie
ii,
cu
privileg
multe
Domni prin:
osii

la acestea

tăgăduiă

şi zicea

că na

lăsat

pe nimeni

trop.

E

Intrebându-se şi Dumitru, dar când
luă zapisul sau răvaşul ce-lavea dat
răspunse că s'a înşelat după vorba, lui,
cerut, şi cerea soroc ca cu încet-încet

Hotărirea Gospod.

epi.

”

dă .banii el, cum de n
pentru aceşti: bani; şi ef
şi crezându-l, nu i-a mai
să plătească.

-

De vreme ce s'a cunoscut că aceste zise ale lui Dumitru sunt
proiasis, sa hotărît să plătească, aceşti taleri 1050 ini Icsif şi
în urmă cu cine va avea, își va căută. (Arh. Stat., cond. domn.
No. 4, fila, 102 Verso).
”
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fabrice rachiul numai din porumb stricat, iar nu şi
din cel bun, care eră păstrat pentru hrana locuitorilor,
care

adesea

erau

ameninţaţi

de foamete,

şi ca să

se scumpească prea mult.
Unii din ei se abăteau dela acea; regulă,

dar

nu

auto-

rităţile respective le opreau pe dată şi închideau povarna. Astfel un evreu,
anume
lancu
Povarnagiu,
prins fiind cu fabricarea de rachiu, marele Cămăraş
i-a închis povarna şi el a reclamat la Vodă. Ca urmare

la jalba sa, Vodă

Mihai

Const.

Şuţu a dat, la 12 Au-

gust 1785, poruncă marelui Cămăraş ca să-l lase
să
lucreze până la începutul lunei Februarie
din
anul.

1786 toată zachereaua udă, câtă a apucat să puie în
apă, cât şi cea neudată cât a cumpărat şi să găsea în
povarnă, pentru trebuinţa ei, dar de la acea dată să fie
cu desăvârşire oprit de a mai lucră
porumb
bun. 4)
Unii din evrei erau îngăduiţi să exercete şi meseria.
de telali, sau vânzători de haine vechi, de pe la boerii
şi negustori mai cu dare de mână, pe care le spălă, şi

le vindeau
Astă

cunoştinţă
brăţişată

traiu

ca noi pe preţuri mici ia oamenii

meserie

care

reclamă

capital

de croitorie, blănărie sau
de mulţi

bunicel

evrei

săraci

şi strângeau

mic

săraci.
oarecare

cismărie, fu îm-

cu care-şi

câte un

şi

asigura

un

căpitalaş: Numă-

rul acestor telali, compus din Români şi Românce, Ţigani şi Ţigance şi în mare majoritate Evrei şi Evreice,
pământeni şi chiar străini, deveni atât de mare, în-

cât fură nevoiţi să ceară de la stăpânire numirea în
fruntea, lor a unui telalbaşa. Mihai Şuţu Vodă le încuviinţă cererea şi, la 3 Iulie 1784, numi telalbaşa pe
un Român, pe un stegar al Agiei, al cărui nume
figurează în pitacul de numire, şi dădu
acestei

nu
noi

bresle oarecare cădere şi câteva avantajii.?)
Piedica

1)

ce întâmpinară

evreii

Ibidem. Vol.1. Pag. 459-—453,

2) Ibidem.

Pag.

449—450,

de

a înbrăţişă

profe-
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siuneă

de meseriaşi,

rea, lor

la noi

împiedică

în' ţară.

In toate

multă

vreme

înmulţi-

numeroasele

daraveri

conţinute în condicile Visteriei Moldovei, zice Al. Xe. .
nopol în studiul său: Finanţele în epoca Fanarioţilor,
mai ales în cele de plăţi de poliţe, întâlnim
numai
nume româneşti, turceşti sau greceşti, precum bună
oară acela al lui Andrei Pavli E) căre pare a fi fost bancherul cel mai în renume în acel timp. O singură dată
găsim amintit un evreu în condica pe anul 1786: 110
ei unui jidov, trimiţându-se din porunca
M.
Sale
Pentru ca elementul evreesc să fie atras într'o ţară,
trebue două condițiuni: bogăţia, măcar latentă, adecă

putinţa de a face bani, şi lipsa unei adevărate civilizaţii
bazată pe muncă neobosită a poporului. El trebue să
câştige, şi să câştige uşor, fără concurenţă. Cât timp
Moldova fu săracă,
einu o înnecară.
Ştiau
că în
pustiu apa se prăpădeşte. Când pustiul se prefăcu
în

grădină, ei o înăbuşiră din toate părţile. *)
Cu tuate aceste consideraţiuni, cu toate
tratateie

evreii,
facă

şi obiceiurile

care
comerţ

pământului

erau aproape
în detaliu,

se

în unanimitate
prin

urmare

că

legile,

opuneau
să

străini,.
se

facă

ca

să
câr-

ciumari, totuşi o parte mare din cei stabiliţi în Moldova, prin conrupţiune şi dare de chirie mare, reuşiră
a deveni orăndari de cârciume şi, neputând să se în- <uibeze prin oraşe, reuşiră să răsbească prin sate
şi
1) Alexandru Cost. Moruz Voevod la 9 Iulie 1804 (Acad. Rom,
doc. 83—LXIX) întăreşte stăpânirea, lui Andrei Pavli neguţătorul preste 10 dughene și o crâşmă cu locul lor din târgul
Bârladului, cumpărate prin sultan mezat.
|
La 19 Noembrie 1819 Mihail Gr. Suţu Voevod întăreşte anaforana Divanului Moldovei dată în pricina lui Andrei Pavili,
care face fii şi moştenitori ai săi pe Căminarul Spiridon şi Căminarul Neculai Dimitriu Vella, amândoi fraţi. (Acad. Rom.
doc, '115—LXXVIII). Această înfiere o întăreşte acelaş Domn
prin hrisovul său din 30 Noembrie acelaş an. (Acad. Rom, doc.
24—LXXVIID).
2) Revista pentru Arheologie ete. Vol. I. Pag. 61—62,

|
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să iă multe cărciumi în arendă. Văzând că acest abuz
ameninţă să devie o primejdie publică, Domnul Moldovei Alexandru Const.
Mavrocordat
dădu,
la 28
Noembrie 1782, poruncă prin care, pentru ca toţi locuitorii să aibă linişte şi dreptate întw'acea ţară, şi de
cătră nimeni vicleniţi şi jefuiţi să nu fie, hotărăşte ca
jidovii câţi se află în ţara aceasta, să locuiască prin
târguri, cum sunt aşezaţi, şi cu dreptate să-şi caute
aliş-verişul lor, iar prin satele ţării nici decum să nu

fie volnici a locui, nici a face aliş-veriş cu vânzare de

băutură şi orândării
gubesc şi jefuesc.

Această

poruncă

prin

sate,

o dădu

căci

Vodă

cu

viclenie

în urma

îi pă-

anaforalei

ce-i supuse, la 24 Noembrie acelaş an, cinci mădulari
din Sfatul administrativ, prin care puneau în vederea

lui Vodă, cererea ce făcuse

evreii prin o jalbă

duse Domniei, prin care se rugau ca să
nou volnicie să cumpere productele şi
prin sate, în interesul mărirei venitului
averei stupânitorilor lor, spuind că pe la

ce dă-

li se dea din
să le
vândă
moşiilor şi a. .
tâ»guri nu se

pot hrăni, de aceea au căzut în cea, mai neagră sărăcie.
Boerii în: anaforaua lor spuneau categoric că breasla
jidovilor, care s'au obicinuit cu acest fel de urmări a
cumpără cpu anul moşiile şi de a ţine arânde prin sate,
nu puţine supărări şi pagube pricinuiau, nu numai
la
stăpânii de moşii, dar şi la locuitorii acelor sate,
căci

mai întâi de tocmelele ce făceau ei cu stăpânii moşiilor şi cu zapisele lor ce le dau pentru tocmeli, nici

odată

cături

nu

se ţineau,

arătau

in loc, unde

spre
eră

ci fel de

păgubirea

să se

fel de

pricini

stăpânilor

folosească

moşiei

şi ameste-

moşiilor.

stăpânul

Şi

de venitul

salc, pagubi şi supărări aveau..
Al doilea, pe locuitorii săteni îi îndatorau cu bani
din vânzările băuturilor lor, şi unde de pe băuturi
ră-

mânea

cineva

dator

câte

cu

ceva,

ei, ca

nişte

înşelă-

tori, îi încărcă şi îi năpăstuiă mai mult, îndoit şi

în-

treit, din care cei mai mulţi din locuitori se sărăceau
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cu totul. Şi alte
pricinuiau și la
telor, de vreme
puri cu care ar
pe

stăpânii

multe sărăcii şi pagube se făceau şi se
stăpânii moşiilor şi la locuitorii sace ei cu totul sunt porniţi a cercă chiputea să înşele, să năpăstuiască,
ori

moşiilor

cu tocmelele ce fac, ori pe locui-

tori să-i încarce la câte puţine datorii ce rămâne de
pe băutură. Pentrucă ei fiind oameni săraci, dupăcuna
singuri ei se mărturisesc, altul nu are mila sărmanului
cât de puţin. Aceste fapte care le au ei cu încărcăturile
şi năpăstuirile ce fac; ei, o socotesc ca o negustorie, iar

nu se uită la pagubele şi sărăciile ce se pricinuesc la
mulţi de cătră dânşii. Aceste urmări ale lor fiind ştiute şi nesuferite de cătră toţi, a: silit domniile din trecut să hotărască ca să lipsească jidovii de prin sate. +)
Astfel erau evreii la anul 1783. Tot astfel sunt şi azi
mulţi din ei. Pagube multe au pricinuit locuitorilor
pământeni,

mai

cu

seamă

negustorilor,

şi puţin

scru-

puloşi au fost ei în daraverele lor comerciale. Cu toate
acestea sau găsit mulţi Domni, atât în Moldova cât

şi în Țara Românească ca să-i iă sub
să le treacă cu vederea

ocrotirea

aplecarea: lor cea nărăvaşă,

lor,
să

le acorde o protecţiune puternică, să le dea pe fiecare
zi câte un drept, câte un privilegiu, oricine poate
ghici în schimbul căror sacrificii, şi să termine prin
a le acordă toate drepturile de cari se bucurau pământenii. Acelea, de a lucră ca meseriasi meşteşugul ce
ştiau, apoi de a ţine o mică dughiană, in care să vân-

ză produsul măinilor lor, şi în cele din urmă pe acela
de a deschide dughene mari, fără a fi meşteşugari, şi
de a vinde marfă importată, atât cu ridicata, cât şi în
detaliu.
Deocamdată, într'acest stadiu de preschimbare,
ei
fură cât se poate de timizi, de smeriţi şi de respectosi

faţă de autorităţile locale şi de populaţiunea pămân1) Arhiva Românească
Pag. 179—182.

de

M,

Kogălniceanu.

Ed.

II.

Vol.

[1.
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tească. Deocamdată se instalară în Bucureşti întrun
cartier foarte izolat şi prea puţin! populat, dar aproape
de

centru,

adică

în mahalalele

Sf.

Vineri,

Udricani,

Jigniţa, Olteni şi al bisericei Bradului şi se grupară
strânşi la un loc unul lângă altul. Ei închiriară dela
proprietarii

români,

cu

preţuri bune,

casele

cele mai

vele şi mai ponosite din cartier, pe care Românii
nu
vreau să le ocupe, şi să se îndeletnicească cu meşteșugurile lor şi să producă mărfuri de concurenţă, pe
care le lucrară prost şi din marfă proastă, şi le vândură pe preţuri mici, spre a-şi atrage muşterii.. Tot
citin vândură şi mariagii, care strigau marfo ! pe
“strade, şi tot proastă îu marfa ce ei vindeau, In oraşele
din provincie din Ţara Românească
până
la
anul

1850, prea, puţini evrei cutezară să se stabilească,
toată protecţiunea ce le acordă consulii statelor
căror

supuşi

erau,

căci toţi de peste graniţă

cu
ai

venise

şi

se stabilise la noi.
Că sau stabilit, răul n'ar fi fost atât de mare, dacă
ar îi adus cu ei cinstea şi probitatea Germanilor
cu
care

mulţi

din

ei trăise

până

atunci.

Din

nenorocire

meşteşugarii şi negustorii evrei nu se deosebiau întru
nimic de orândarii de prin satele Moldovei. Aceeaş
lipsă de scrupule, aceeaş abatere vicleană dela, angajamentele

luate,

aceeaş

aplecare

spre

înşelăciune

şi

abuz

la unii ca şi la, ceilalţi.
Deocamdată, după ce dobândiră voia dea se face
meseriaşi, ei se ocupară cu croitoria de bărbaţi şi de
femei, cu tâmplăria de mobile, cu vopsitoria, perieria,
punerea. de geamuri, tinichigeria şi alte meserii puţin
ostenitoare, dar bănoase. Mulţi din ei continuară de

a
de
şi
de

se ocupă cu misitia, samsarlicul, telalia şi vânzarea
haine vechi, şi iarăş mulţi vândură pe strade vax
chibrituri, sticle şi pahare, mariă de mărunțişuri
bocceagiu, de aţă, ace şi alte lucruri necesare me-

najului, care reclamau
ocupară de preferinţă
D. 2. Furnică.—Industria

capital mic. Evreii spanioli se
cu profesiunea de zarafi, top8
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de manuifactangii cercelari şi mărgelari, toptangii
le desfăceau
care
pe
şuri,
mărunţi
tură, ceaprazărie şi
prin sate, prin colportori ambulanți, numiţi mămularzi
ambulanți

gustori

şi azi exercită

care

şi mărgelari,

cel mai

elementul

sate,

prin

de ne- .

ocupaţiunea

păgu-

pitor neguţătorilor stabiliţi.
Mulţi ani trecură până ce ei isbutiră să dobândească
aceste drepturi ce n'aveau şi pe care nu le cuceriră de
odată,

printr'o

lovitură,

singură

cu încetul,

ci încetul

prin răbdare şi dare de mulţi pani. Deocamdată ei se
mulţumiră numai cu peticele de drepturi, cu mici îiavoruri, cu câte o prerogativă anodină şi cu câte o disStăpoziţiune ocrotitoare pe care o plăteau scump.
rostia eră pe atunci un drept mare, căci ea deschidea
calea spre intrarea în o breaslă oarecare, spre prenu-

merarea între pământeni sau sudiţii
dreptul de a fi patroni de meşteşugari

ocrotiţi, spre
şi a deschide

ei
drept,
prăvălii în detaliu. Pentru a dobândi acest
alergară mult, trepădară pe la multe case poereşti şi

suiră multe scări cu capetele plecate până la pământ
şi buzunarele doldora, dar în sfârşit cum, cum îl dobândiră, împreună cu privilegiul, ca ei împreună cu
starostea, lor să plătească bir prin ruptoare la cămara
domnească şi să fie scutiţi de celelalte dări de peste
an plătite

la, Visterie.

Această

dare

pută dela, dânşii prin starostea lor.

avea

să fie perce-

|

Cu acea ocazie Vodă Mihalache Şuţu prin pitacul
său relativ la rânduiala ovreilor, numi ca staroste
pe Iosif Simon, unul dintre ei, care făcea şi pe hahamul, şi care se bucura de încrederea lor. Acestui
staroste i se dădu dreptul să judece pricinele mici
dintre conaţionalii săi, rămâind ca cele mari să fie
judecate

de

marele

Cămăraş.

casa lui să fie apărate

de

Avea

fumărit

dreptul

ca

el

şi

şi alte orândueli,

de dijmărit pe drepte bucatele lui, pentru
avea, nu plătea, şi pe lângă acestea, pentru

câţi stupi
ostenelele

sale, el era plătit cu un leu şi 30 bani de casă pe în,

»
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din

care

un

leu

pentrucă

îndeplinea

funcțiunea

de

haham, iâr 30 de bani pentru strângerea dăjdiei dela
evrei. Această sumă, atât de mare pentru acele vremuri,

dovedeşte:

că

numărul

strâns pe atunci şi că numai
cată

putea

starostele

evreilor

era

cu o sumă

haham

să

poată

prea

ră-

atât de riditrăi

în

mod

convenabil. 1)
|
Aceste privilegii în favoarea evreilor şi a starostolui lor Iosif Simon, îură confirmate şi de Nic. Mavrogheni

Vodă

prin

hrisovul

său

dela

10 Februarie

anul

1787”). Tot în acea zi evreii spanioli au dobândit autorizaţiunea de a clădi în mahalaoa Popescului (Jigniţa

de

astăzi),

rugăciune
facă
stiei

pe

un

compusă

1ugăcuinile
al judecării

loc

din

cumpărat

două

de

odăiţe,

ei, o casă

în:

care

de

să-și

în toate zilele.*) Privilegiul stăroevreilor de starostele lor şi al scu-

tirei de toate dările, afară
înnoite şi de Const. Vodă
ta 8 Septembrie 1798.)

de cele din ruptoare,
Hangerli.

prin

hrisovul

fură
de-

Din 'cauza acestor avantagii acordate evreilor ae
Domni, comercianții români cu mare greutate puteau
să se menţie şi să' concureze cu ei.
Pe lângă aceste avantagii evreii, care întotdeauna,
au ştiut să se ia bine cu stăpânirea şi să ungă osia
pe unde trebuia, au mai dobândit şi alte avantagii.
In domnia lui Const. Al. Ipsilante Vodă au dobândit
favoarea, ca pe unde ei vor fi în număr mic, spre
pildă în Focşani, unde erau numai şease familii, mă-

celarii creştini să fie obligaţi a tăia vitele ce puneau
în consumaţie prin haha midupă ritul ebraic, iar restul cărnei, ne consumată de evrei, a o vinde la
creştini. 5)
1) Urechia,

vol. |. Pag.

450-451.

2) Idem, vol. III, Pag. 62.
3) Ibidem. pag. 63.
4) Idem, vol. VII. Pag. 211.

5) Idem,

vol. IX. Pag. 635—63%.

-
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Drepturile şi privilegiile acordate starostelui şi hahamului Iosif Simon în anul 1783, au fost acordate
de Const. Vodă Ipsilante şi urmaşului lui David, care
prin

cartea

dela

17

Aprilie

1805

a dat

starostelui

evreesc titlu de hâham-başa, pentru că evreii din Budureşti, înmulţindu-se, au simţit nevoe de a numi
mai mulţi hahami'). Tot pentru acelaş motiv Mihai
Şuţu la 11 Martie 1802, în urma repetatelor lor ceveri,

adică

le-a

acordat

o iaxă

autorizaţia

obligatorie

de

la

a

fie-câre

înfiinţa

oca

gabela,

de

came,

pentru întreţinerea sinagogelor,
hahamilor,
dascălilor şi şcoalelor lor, care se înmulţise în proporție

cu înmulţirea numărului
Evreii

progresară

mai

lor ?).
bine

ca

sub

oricine

în

tim-

pul domniei lui Const. Al. Ipsilante Vodă, care în
schimbul bogatelor plocoane ce primea 'dela ci, le:
acordă toate favorurile şi privilegiile ce ei solicitară.
Poate că ar îi dobândit şi mai multe dacă max fi isbucnit războiul ruso-turc din 1806.
XV
COMERȚUL

Intr'această

ROMAN DIN
RUSO-TURC,
stare

se

afla

TIMPUL RASBOIULUI
1806—1812.
comerţul

român

în

anul

1806, când izbucni al patrulea răsboiu ruso-turc, cu
care ocazie- Principatele române fură din nou ocupate de Ruşi. In primul an după declararea acestui
răsboiu. fu ca Domn, de astă dată pentru ambele
Principate, tot Const. Al. Ipsilante Vodă, dar numit
de Ruşi, iar nu de Turci. El nu putu să stea pe tron
decât până la 19 August 1807, pentrucă
Ruşii
sea-

1) Ibidem. Pag. 657,
2) Ibidem, pag. 234.

Ă

o
iii

14/
dic—

cu putere

sale domneşti

actele

în toate

mestecau

tatorială. Intr'acest: timp comerţul român stătu cât.
se poate: mai rău, pentru că Ruşii luau tot ce le trepuiau din piaţă cu japca şi nu plăteau cu bani, ci cu
chitanţe de rechiziţie, lăsând sarcina achitării lor în
sarcina,

graniţile
erau.

Rusia,

despre

cea

excepţiune

cu

ţări,

ambelor

toate

de aceasta,

Afară

bani

n'aveau

care

Principatelor,

Vistierilor.

să le plătească.

ca

închise, încât nu puteau să intre în ele nici un fel
de mariă, fără numai din cea rusească, care inundă.
piaţa Iaşilorşi a Bucureştilor, fără plată de vamă..
adică prin contrabanda făcută pe o scară întinsă de
cu cară încărcate

ce urmau

către pahonţii

cu provizii.

convoiurile
Această.
militare.
armatei
destinate
conţrabandă cauză comerţului român pierderi foarte:
simţitoare, din cauza că acei pahonţi vindeau direct.
pe preţuri

publicului,

timp

Intwacest

de

maria

nimica,

ce importau..

ceva,

câştigă

română

industria

căci ea deveni aproape unică furnitoare a soriurilor:
de mărfuri ce ea, producea, dar acest câştig fu trans-

în pierdere

format

simţitoare

prin intervenirea

plă-.

ților în monedă falsă turcească.
De aceea, puţine acte privitoare la industrie şi co-ambele
peste
merţ au rămas din timpul domniei
Principate a lui Const. Ipsilante Vodă, care ţinu nu--

luni

nouă

mai

Intw'acest

de zile.

decurs

de timp,

pe lângă

dificarea mai multor anaforale
scris,

la, 5 Martie

anul

1807,

un

întărirea

şi mo-.

de judecată, el a subhrisov,

prin

care

pu-

nea, o nouă orânduială în gospodăria breslelor întrunite ale jidanilor, nisiparilor, dulgherilor şi tâmplarilor, şi numea pe meşterul Paraschiv maimar-başa.
în

Jocul

tracest

lui

Lazăr

Polcovnicul,

timp a numit

noi

care

ciauşi

în

murise.

capul

Tot

în-

fiecărui

isnaf, precum şi câte cinci notabili din fiecare branşe,.
aleşi ca meşterii cei mai buni, mai bătrâni şi mai.

de

ispravă.

Printracelaş

hrisov

Vodă

a hotărât

ca.
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maimarbaşa să primească câte 50 taleri pe lună din
casa răsurelor, pentru a pune osârdie şi râvnă întru
slujba

aceasta,

ca

prin

îngrijirea

sa

să se

păzească

-o bună orânduială în conducerea acestei bresle. Tot
odată i-a; mai adăogat câteva noi prerogative în privinţa judecărei diferendelor dintre breslaşi. *)
Tot de către acest Domnitor s'a subscris, la 31 Iulie
acelaş

an,

un

nart

general asupra

tuturor

obiectelor

trebuitoare menajului, şi a ficsat noi regule în rufetul măcelarilor. După ce mai dădu
câteva,
ordonanţe privitoare la spitale, la dregerea drumurilor,
-la

tainurile

de

lemne

pentru

oștirea

rusească,

la

a-

provizionările necesare acelei armate şi la alte chestiuni privitoare tot la ea, Vodă Ipsilante fu nevoit,
în luna August 1807, să depue frânele guvernului în
mâinele

comandantului

şei

al

armatei

ruse,

şi dupe

aceea să se retragă în Rusia.
,
Guvernul îu încredinţat Divanului
domnesc,
din
care făcea, parte şi Mitropolitul, sub prezidenţia unui
general rus. Din. sânul acestui Divan fu aleşi Mitropolitul şi cinci boeri cei mai fruntaşi, care să compue
aşa; zisul Intâiul Divan şi Comitet, care să exerciteze

adevărata putere de guvernământ.
De când cu ocupaţia rusească, se înmulţise cârciumile din Bucureşti întrun număr
considerabil de
mare. Multe din ele devenise nişte adevărate cuiburi
de conrupţiune, hoţie şi chiar crime. Intâiul Divan
şi Comitet, de îndată ce luă frânele guvernului în
mână, primul act ce făcu, în urma intervenirei marelui Aga, fu închiderea acestor focare de blestemăţii,
în număr de 70, toate întreţinute de nişte greci foşti
clefţi şi făcători de rele,
arestarea
cârciumarilor,
punerea
tohului

şoaei.

lor la, gros, şi zăvorirea lor în beciurile meepiscopiei Râmnicului de pe
podul
Mogo-

Tot

de

odată

Divanul

1) Idem, vel. IX. Pag. 128—133,

a impus

celor 614

câr-
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ciumari

analogie

taleri, plătită prin

de

cu

într'o

cesară
măsură

Divan

toţi, pentru
foarte

luă

Comitet

şi

spo-

şi însărcinaţi

măsură

ne-

Această

extraordinară.

epocă atât de
Intâiul

ce

oraşului,

pazei

supravegherea

către

de curând

virea, lefilor boerilor numiţi

de 2500

lunară

la o taxă

ce au mai rămas

la

28

De-

cembrie 1807, fiind bună, fu aprobată de întreaga opiniune publică. *)
Tot într'acelaş timp Intâiul Divan şi Comitet luă
altă măsură,

desaprobată

îu rea şi nedreaptă,

care

de

opiniunea 'publică. Prin porturile Dunării, ocupată
mai înainte de Turci, iar după declararea răsboiului
luată în stăpânire de Ruşi, rămăsese un număr oarecare de Turci care n'apucase
să. emigreze
dincolo
peste Dunăre şi nu încercase să fugă, bazându-se pe

garanţia ce le promisese Ţarul Rusiei dată când trupele ruseşti ocupase Principatele. Aceşti Turci se găamestecați

seau

un mar număr
într'o

în diferite

daraveri

negustoreşti

de negustori pământeni.

zi expulzați,

fără

veste,

peste

cu

Aceştia fură

Dunăre.

Măsura

aceasta, luată în luna Octombrie 1807 fiind intempestivă şi nejustificată, cauză pagube mari negustorilor
care aveau să ia dela Turci sume însemnate de bani. ?)
Tot întracest an şi tot spre paguba comercianților

români, la 29 Iulie Inaltul

Divan luă

dispoziţiunea

“ca nimeni să nu mai treacă în Austria, fie singur, fie
cu marfă, nici să vie de acolo încoace fără un pașaport liberat de Vice Preşedintele Divanului %). Acel2
pașapoarte să îie scrise în limbă rusă. trebuiă să fie
însoţite de o traducere în limba română făcută de
Divan. Trecătoarea să se facă numai pe valea Pra-

hovei, pe la Predeal, care eră aproape impracticabilă,
iar vizarea paşaportului să se facă la Câmpina %. Cu
1) Ibidem,

pag. 959.

2) Ibidem, pag. 574.
3)

Ibidem,

pag. 575.

4). Ibidem, pag. 518,

-
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această
cipate.

ocazie se înfiinţă primele pașapoarte în Prin-

Cât dură

acest răsboiu

supuşii

străini

nu

mai

fură

„atât de menajaţi ca mai înainte de răsboiu, nici cere- .
rile consulilor lor ascultate ca mai înainte. Mai întâiu
sudiţii îură victimile bunului plac al Comandamentului militar rusesc. Cei mai mulţi din ei, mai ales
austriacii fură goniţi din ţară, ca, suspecți, şi prin această măsură ci îşi pierdură toate interesele comerciale, fără măcar să intervie o sentință judecăto'rească. Astfel a fost cazul din 1808 cu negustorul Coradin

care

a fost

surghiunit

din

Bucureşti,

fără

nici

o formalitate. Consulul francez a reclamat, dar drept
:satisfacţie Divanul, drept orice justificare, i-a, răspuns
-că General Miloradovici, prin scrisoarea de la 4 Aprilie, a ordonat

Vistierului

Varlaam

ca să-l

expulzeze,

că aşa a făcut cu toţi aceia a căror conduită

i-a dis-

plăcut *),

Ruşii au mai
nere.

A

bătut

dat încă o lovitură comerţului
monedă

falşă

turcească

în ge-

şi a impus

ne-

„gustorilor s'o primească ca bună prin eurs forţat,
Faţă cu această samavolnicie sui-generis, negustorii
“bucureşteni, când li se impuse şi lor această monedă
calpă, cunoscând această măsură ca amăgire şi să“răcie, turburându-se, au închis prăvăliile. Aflând
“despre această grevă neaşteptată, Miloradovici în
“persoană merse din prăvălie în prăvălie şi începu să
le bată din picior şi să strige în gura mare către târ:goveţi ca să deschiză târgul, căci se legă prin strajnic
jurământ că va împiedica. impunerea circulaţiunei acestei monede. Tot odată Consulul
austriac
Bre“nier, a protestat în mod formal contra punerii în circulaţiune a; acelei monede, a cerut guvernului Ţării
“Româneşti să schimbe cu bani buni sumele ce apucase să împartă publicului din banii cei falşi câţi se
NR

- 1) Ibidem, pag. 578.

d

Azi

vor găsi în -mâinele supuşilor şi negustorilor cesarocrăeşti. Cuşnicov în urma acestei protestări formale:
făcută de Consulul austriac, la 6 Mai 1809, dădu orâin.
să se retragă din circulaţiune acea
monedă şi să
schimbe toate monedele cu care fusese plătiţi negustorii austriaci prin monede bune. Cu mare greutate
şi în urma

unui

schimb

îndelungat

de corespondenţe,.

se termină această ajfacere a monedelor falşe şi a scăpat Ţara Românească de ele:). Moldova, în care negustorii nu fură atât de curagioși, ca cei din Țara: Româmnească, rămasă multă vreme cu acea, monedă ialşă,.
de care scăpă prin. mari sacrificii băneşti.
Ruşii n'au uitat pe sudiţi şi pe consulii

lor, ci le-au

făcutu toate neplăcerile ce putu să le îacă, exceptând
evident

pe

Ruşi

cărora

le acordară

toate

avantajele,.

chiar pe acela, de a importă Gin Rusia sau prin Rusia
„toată maria de care aveau ei nevoe, fără, plată, de:
vamă, îie la graniţă sau în; oraşe, cu toatei că le făcură

în mod indirect cel mai mare bine ce a putut să le
facă, Pentru a favoriză pe supuşii săi, Intâiul Divan
şi Comitet, din ordinul Ruşilor, desfiinţă vămile ce se.

percepeau la intrarea prin oraşe, înlocuindu-le
prin
acsize, ce se percepeau numai dela unele articole.
Tot.
pentru acelaş motiv, dar ca să pară & fi drepte,
echi-

tabile şi de o potrivă pentru toţi, desfiinţă
restricțiunea conținută în tractatele încheiate de Turcia
cu

alte

state,

adică

restricţiunea

d ea fi comerţul

mănuntul
un drept exclusiv numai
Pentru a, aduce la îndeplinire această,

Intâiul Divan şi Comitet dăau în luna
Aprilie
cea mai puternică lovitură isnaturilor
române,

poruncă

la toţi Ispravnicii

ca să dea, voe

cu

a-:

naţionalilor,
dispoziţiune,.
1808,
dând

sudiţilor să

deschiză prăvălii în care să vânză orice fel de
marfă,.

fără a fi supăraţi de cătră isnaturile respective
?). Va.
1) Ibidem, pag. 5t9—581.
2) Urechia, Istor. Rom, v. IX p.
582...
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după ce Rusia au eăzu la învoială cu Turcia, rupse
tratativele de pace ce delegaţii ruşi întreţineau cu. delegaţi Turci la Iaşi, şi reîncepu ostilitățile cu Turcii
după un armistițiu de mai multe luni, cu toată opunerea Austriei, care îu pentru pace. Această întreţinere

de

luni.

câte-va

Abia

mult.

dură

nu

relaţiuni

- Consulii austriaci se reîntoarse la posturile lor, în
urma, întrevederei de la Eriurt, şi-şi reîncepuru activitatea lor.
mai

au

Când

înainte.

toptangii străini

s'au putut restabili în starea de

nu

însă

Lucrurile

consulii

că

văzut

de toate

naţionalităţile,

lor

pleacă,

sau

speriat

şi au vândut în grabă măriurile la; negustorii români,
pe preţuri mici, şi au plecat peste graniţă, spre a-și

pune

vieţele

şi averile la adăpostul

seşti. Tot într'acel timp

Țării Româneşti
din

venitul

Prozorovski

o contribuţie lunară

ţărei, peste

prigonirilor

ru-

V istieriei

impuse

de 4000 galbeni

dările în natură

ce dă, pentru

urmărirea intereselor creştine contra Turciei. Pentru
a se putea adună aceşti bani, sa pus o dare extraorplăteaşcă
dinară de 30 lei pe an: pe casă, pe care so
rii
şi crisonu numai săracii, dar şi bogaţii, negusto

voliţii, boerii şi chiar sudiţii străini ?).
Acea contribuţiune extraordinară goni
cei mai mulţi sudiţi.
acest

Văzând

exod,

care

nu

ţară pe

din

corespundea

cu planu-

rile lor, Ruşii se încercară ca prin înbunări şi momeli
să readucă pe străini de peste graniţă. La 6 Septembrie 1808, Divanul acordă ca răsplătire lui Dimitrie
Anton , sudit străin şi mare negustor, care se înduplecase de a reveni şi a se reaşeză în Bucureşti spre
podoaba politiei şi în interesul ţărei şi să atragă şi pe
alţii

asemenea

pământ,

lui,

oameni

cinstiţi a

şedeă

într'acest

acordându-i scutire de vinărici pentru

1) Ibidem.

Vol. IX. Pag.

675 şi Calendarul

răpos. N. D. Popescu pe 1895. Pag. 59.

pentru

via ce

toţi Românii

122

,

să zică, adaogă răpos. V. A. Urechia, cetatea; corporaţiunei este dărâmată, orice străin poate desface marfă
în Bucureşti şi a vinde în detaliu*).
Cu acelaş ordin din 7 Aprilie 1808 mai fu desfiinţată

şi nartul

care

eră

o piedică

foarte

însemnată

la

desvoltarea comerţului mic ?). Fură menținute numai
narturile asupra cărnii și a lumânărilor, până, la, 27
Ianuarie 1809, când fură desfiinţate şi ele printr'un
hrisov al întregului Divan).
“In urma acestei din urmă măsuri Inaltul Divan dispuse, ca în viitor să se deă publicităţii preţurile săptămânale ale obiectelor de prima, necesitate, trimise
ta Divan din întreaga ţară. Tot de c dată destiinţă
şi vama dela, obor. Toate aceste dispoziţiuni pentru a
efteni preţul obiectelor de prima necesitate. Dar ele

nu se eiteniră, căci în anul 1808 bântuise şi secetă, îugrozitoare. Bucate nu se făcust, şi pe lângă aceasta
ţăranii

fuseseră luaţi dela munca

câmpului

în beilic $),
Ruşii

şi trimişi

|

protegeau

pe străini.

Ei

ar

îi

dorit

să

se

stabilească în Principate cât mai mulţi stăini, ca să
se împestriţeze cu ei într'un chip mai viguros numărul covârşitor al neguţători'or români care în Principate

constituiau

o putere

prea, tare

şi prea greu

de

învins, şi care pentru scopurile lor de desnaţionalizare eră o putere resistentă de temut. Cu toate acele
avantage,

rilor cu
a, creşte,
austriac
genţilor
în anul
Acest

numărul

străinilor

cu

avere,

a

neguţăto-

capital, as udiţilor chiaburi scădeă, în loc de
de când cu ruperea relaţiunilor cu guvernul
şi cu plecarea
din laşi şi din Bucureşti a Aşi Consulilor generali austriaci, care avu loc
1808,
eveniment se întâmplă în toamna acelui an,

7 Urechia, ibidem, pag. 583.
2) Urechia,' vol. XI. Pag. 781
3) Ibidem, pag. 777—780.

4) Ibidem, vol. IX. Pag. 583.

No.

3.
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aşa de bine, exeavea). Pe când cu străinii se purtau
în public, în
cutorii ordinelor ruseşti puneau să bată
sub cuvânt că
răspântii, nişte bieţi prutari pământeni,
i-a găsit cu pâine lipsă la cântar.
numai nePe atunci Ruşii acordau avantagii nu
i, care făcură
gustorilor stabili, dar şi celor ambulanț
încât, la 9
comerţului în. genere atât de mare rău,
se lidădu
îi
1809
Aprilie 1812, acelaş Divan, cate în
bertate

, luă

măsuri

pentru

sa.

desfiinţarea

acest port
După cucerirea Brăilei de cutră Ruşi,
comer
împreună cu Galaţii intră îni oari-care mişcare

ţiunea cocială, care începu să atragă spre ele aten
odată
ele
poate
merţului european. Ruşii, îngrijiţi că

urenţa
ax aduce vre-un prejudiţiu Odesei, prin conc
ca cu
ce ar fi putut să-i facă, Rusia se gândi şi lucră
ova
Mold
ei
Turci
ia
să
are
ocazia. încheerei păcii viito
dea
să
ca
rei,
împreunu cu Basarabia şi gurele Dună
rrema
i
portului Odesa o activitate şi nişte avantagi
Brăicabile, căci numai prin: nimicirea Galaţilor şi a
*).
tate
peri
pros
la
g
ajun
iei portul Odesei ar putea

In

timpul:

ocupaţiei

nici o întărire
să facă

ruseşti

breslele

sau spor de privilegii.

ceva, în folosul

lor.

Cum

care

Ruşii

dobândesc

nu

puteau
dăduse

le

ei
cea

mai puternică lovitură prin învoirea acordată străi
?
isnai
de
ente
pend
-nilor de a, deschide prăvălii inde

In loc. de a-i fovariză, se amestecă

din ce în ce mai

mult în afacerile organizaţiunei gospodăriei lor. Le
câte unul din privile-smulgeau, când găsea prilej,
giile lor şi-i isbeau

“Maiu

1812,

“başă, pe un

ori de

le impuse
Costea

câteori

constructorilor,

Nicoli,

Astfel la 27

puteau.

ca

care eră un: om

maimarSiab

şi bol-

năvicios. Divanul, impunându-l lor, le ceru supunere
şi asculare. Constructorii nu se supuseră. Făcu multă

1)
2)

Urechia, vol, IX. Pag. 585,
Ibidem, pag. 58.
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gură.In cele din urmă
să demisioneze

Dacă
avut

pământenii

parte

reuşiră a înduplecă

şi să păstreze

să

n'au

fost

fie îmbrăţişaţi

reze. In Ploeşti numărul
se simțeau

în stare

să

din

București,

de

care

favorizați,
şi ajutaţi

evreilor

întreţie

ceştia au cerut Divanului

pe Nicoli

tot pe cel vechiu.

un

Evreii

au

ca să prospe-

se înmulţise,
staroste

încât

al lor. A-.

să-i despartă de starostia

depindeau.

Divanul

le-a

apro-

bat cererea, prin, pitacul de la 8 August 1811, fără însă
a acordă acelui storoste vre-un privilegiu. Prin pitacul

de

la 13 August,

a numit

storoste

pe Moise

sti-

clarul*). Evreii din Bucureşti sau rugat prin jalbă
dată Divanului, la 8 Martie acelaş an, ca su libereze
din închisoare pe starostele lor, căzut într'o vină oare
care,

puindu-se

toată

breasla

chezaşă

pentru

el.

Di-

vaniul a consimţit ?). In urma revocării starostelui dat
pe

chezăşie,

Neamţ

Bucureşti

sură

Divanul

numise

ca staroste

al lor pe

un.

creştin, iar nu de religiune mozaică. Evreii din
au

cerut

înjositoare

prin

pentru

jalbă

ei,

să

revoace

iar Divanul

aceea

a

mă-

consimţit,

prin pitacul din Martie 1812, şi a cerut Generalului
rus Comino, ca să restabilească starea de mai înainte

și să le restabilească vechile lor privilegii, mai cu
seamă că majoritatea lor erau sudiţi austriaci, ru-

seşti şi francezi. Generalul Comino consimţi ca evreii
pământeni să-şi aleagă staroste deosebit, iar peste

sudiţi să rămâe
tarul său, având

staroste neamţul, *) care eră
ca, evreii să-i plătească leafă.

secre-

Intracest timp dintre breslele române nici una n'a
primit vre-o satisfacere, fără numai a croitorilor, care

au dobândit,

prin pitacul

din 12 Aprilie

1812 să înlă-

ture pe Ioniţă
raioveanu, numit de Divan ca staroste
al lor, şi pe care breasla nu-l vrea, căci eră un
tânăr

necunoscut. Să le menţină neștirbite vechile lor drep1) Idem, vol. IX. Pag. 589 şi V. XI. Pag.
2) Idem, vol. IX. Pag, 588—589,

3) Idem,

vol,

IX.

Pag.

589 şi V. XI.

193—295.

Fag. 795.
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al lor pe ve-

ca staroste

turi şi privilegii, şi să menţie

aveau încredere *).
chiul staroste ales de ei, în care toţi
sârbi salepcii, de
Tot pe atunci patru străini, patru
au dobândit
şi mu făceau parte din nici o breaslă,
să vânză
care
în
stabile,
dreptul să deschiză prăvălii
care să
băeţi,
20
salip şi şerbet, precum şi să întreţie
var&
şi
salip
umble cu cofele pe stradă şi să vânză
dat
mai
Le-a
şerbet, ba încă să ţie şi gropi cu ghiaţă.
voe

ca

şi alţii

vor

care

acel meşteşug,

cunoaşte

să

să formeze o văpoată deschide asemenea prăvălii şi
la Vistierie în 9
tăşie aparte, trecându-se numele lor
deosebită.

condică

Va

să

zică

sub

ruşi

patru

meşte:i

0
îormă
dea
dobândiră voia
salepcii şi şerbecci
străini. Toate
breaslă aparte, numai pentru că erau
dela 26
pitacul
pri”
acestea se aduse la îndeplinire
+
ă
Aprilie 18127).
negustoreşti în genere sufebreslele
Intr'acest timp
vreau

asupriri

peste

nedreptăţi

asupriri,

peste nedrep-

greutăţi, pe
tăţi, biruri peste biruri şi greutăţi peste
prin
străinii
care le sufereau numai pământenii, căci
tratate

ivirea
erau scutiţi de ele. Iar Ruşii, ca să evite

unor noi complicaţiuni, fură siliţi să respecte
unul
tele. Lor li s'a, impus ca staroste general,
care
pe
și
Atanasiu 3) care nu fusese ales de ei
din
vreau. Dintr'această cauză mulţi negustori

tractaanume
ei nu-i
Bucu-

cauză au avut
reşti au fost surghiuniţi. Pentru aceeaşi

aceeaş

soartă şi un număr

Iaşi. Lor

li se impuse

o

oarecare

taxă

nouă,

de negustori din

taxa

de

care

am

datoriei '
vorbit şi mai sus, aceea ce se numea, ajutorul
fusese
ţărei, iar dacă unii din ei se împotrivise, aceia.
1) Idem, vol. IX. Pag. 589 şi V. XI. Pag. "196—797.
2) Idem, IX. Pag. 590 şi 799-—800.

ise în Bucureşti
3) Atanasiu starostele de neguţători se căsător
începuiul. anului
Ja
iar
în anul 1781. La 1812 era om în vârstă,
unul Siugerul
cari
din
feciori,
doi
şi
1817 murise. A avut o fată
a Deparcondic
ti,
Bucureş
Stat.
(Arh.
1817
anul
Tordache trăia în
:
tam. de şapte cu No. 5, îila 334),
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exilați din laşi şi cheltuelele făcute de stăpânire cu
exilarea lor, fusese cisluită asupra întregei corporaţii.
restituirea

n'a putut dovedi

s'au

ce

bani

acelor

Ei cer

nimeni

dar

perceput,

că sa cheltuit. Divanul prin
drept

hârtia dela; 18 August, refuză restituirea lor..Ei

pedeapsă sunt năpădiţi de noi invazii de negustori
mărunți străini, de preierinţă evrei, care căpătau noi
drepturi, noi privilegii şi voe deplină de a deschide
prăvălii de desfacere în detaliu *).
de
condus
străin,
sub acest guvern
Industriile
ul:
străini prin intermedi unor boeri română din nemorocire, instrumente prea docile ale Ruşilor, nu stătură mai bine, nici fură mai favorizați, de şi toată

nevoe

avea

lumea
erau

închise.

hârtia

pentru

lor,

fabricatele

de

de

Fabricile

consumaţie

căci

fuseseră

hârtie

venea din

graniţele
închise

şi

Fabrica

Husia.

de postav a lui Arbut fusese asemenea închisă, maşinăriile ei demontate şi aruncate prin magazii, iar în

localul ei s'a instalat un spital militar. Abia fabrica
de tistimeluri mergea mai bine. Dar şi ea avu prilejul
să se lupte

In anul
30 Bulgari

cu multe

neajunsuri.

1810 au venit din sistov în Bucureşti
ştiutori

ai meşteşugului

de

vre-o

tistimeluri sub

conducerea lui Chenciu Hristea, Bogoi şi Lăbui, calfe
de

basmangii,

şi stabilindu-se

aici

au

deschis

restrău şi Colentina Florescului (azi Floreasca)
brică de tistimeluri și bazmale, fără să ceară
cineva vre-o autorizaţie. Stănuţă
prietarul fabricei de la Mărcuţa,

vilegiul

de a avea singur

testat contra

încălcării

la He-

o fadela,

sin Tudorache, procare dobândise pri-

o asemenea

fabrică,

a pro-

drepturilor sale, şi a cerut

în-

chiderea, acelei fabrici, ceeace s'a adus la îndeplinire.
Bulgarii,

fiind

protegiaţi

chiar

de amiralul

Ciceacov,

DuComandantul suprem al armatei ruseşti dela
năre, a reclamat la protectorul lor, şi acela a cerut
1) Idem,

v. IX.

Pag. 590.
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lămuriri Divanului, carele dând lămuririle, a apărat
cu căldură drepturile vechiului fabricant, i-a pus în
vedere conţinutul hrisovului din anul 1800, prin care
i sa acordat monopolul. După o luptă, care a început
la 23 Maiu 1810 şi S'a sfârşit la, 23 Iulie 1812, a reuşit.
să menţină ne ştirbite drepturile lui Stănuţă, representat prin cumnatul său Dumitrache, şi să închina,
în mod definitiv fabrica cea nouă *).
Sufereau Românii toate aceste isbituri cu curaj,
bărbăţie şi resemnaţiune, cu speranţa că apa trece,
pietrele

rămân,

răsboiul

va

încetă,

pacea

se

va

în-

cheiă, Ruşii vor plecă.şi împreună cu ei se vor duce
şi toate relele ce ei le adusese. Din nenorocire nu se
petrecură, astfel. Ruşii au plecat, dar nămolul
lirei străinilor nu sa dus împreună cu ei.

năvă-

După încheerea păcii, Ruşii au luat Moldovei Ba-"
sarabia. Prin tractatul ce s'a încheiat, Rusia a avut.
grije să sancţioneze tot ce a făcut în Principate spre
dauna

comerţului

pământean

şi spre

paguba

econo-

miei naţionale prin darea de drepturi egale cu ale pământenilor a negustorilor străini.
|
Iată, ce glăsueşte art. 3 din tractatul dintre Rusia şi
Turcia; încheiat la Bucureşti la 16 Maiu 1812:
Toate întocmirile ce de mulţe ori la săvârşirea împăciuirilor s'au săvârşit şi s'au cunoscut de Curtea ru-sească şi de Poarta turcească, acum s'au întărit și.

rămân în cea mai dinainte putere, bez acele care după.
vremi sau schimbat cu oareşicare prefacere. Aşa, dar
amândouă Curțile se făgăduesc să păzească necălcate

şi sfinte şi cele de acum şi cele de mai înainte întocmiri 2),
Acest articol a servit Consulilor străini în viitor la.
menţinerea şi respectarea dreptului ca străinii să
exercite profesiunea, de comercianţi cu mărunţişul pe
:) Idem,

vol. XI.

Pag.

801—805.

2) Idem, vol. IX. Pag. 11.
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teritoriul Principatelor

române,

şi nimeni

de

atunci

încoace n'a mai cutezat să restabilească starea, da
mai nainte şi să oprească pe sudiţi de a, vinde mărfuri în detaliu..
De atunci încoace a început darea înapoi a prăvăliilor române care vindeau
mărturi
în

detaliu.

.
AVI.
Negustorii

pământeni

sudiţi

străini,

Nu cred să fi existat undeva o instituţie atât de
utilă pentru propăşirea naţională Şi economică a unei
ţări, cum este negustorul pământean, care să fi
sufevit atâtea asupriri, atâtea apăsări şi atâtea nedreptăţi din: partea autorităţilor autohtone,
cum a fost

„comerciantul
fost toporul

român

de

oase

în

Principatele

pentru

toţi

Române..

dela,

1750

El

a

încoace,

el

a fost victima, tuturor prigonirilor, el a fost scara pe
care sa suit spre a ajunge la prosperitate şi îmbogă=

jire străini de toate neamurile, el a fost ţapul
ispăşitor al patimelorşi resbunărilor. Cu toate acestea
tot

a subsistat, încă trăeşte, încă numără elemente
destul
de viguroase, cu toată pălămida năbuşitoare
ce l'a
cotropit din toate părţile. Iată o dovadă, că rădăcin
ele

sale

au

fost viguroase,

ramurele

sale

sănătoase.

Loviturile ce el a primit, mai cu seamă dela,
încheierea păcii încoace,
au fost nimicitoare. Pe fiece zi

comerțul

şi meşteşugurile

se înstreinau

din

mânile

pământenilor spre a trece în mânile supuşilor
streini.
Cu mare repeziciune se însinuiază în “oraşe,
mai âles
în Bucureşti,

invaziunea,

acestora

şi mai

ales a Evre-

ilor 4). Aceştia, care la 1804 nu treceau de
120 familii
în: Bucureşti, trece de 500 în 1813, din care
cauză Vodă
ican Gh. Caragea
mai
numeşte încă
un
staroste

pentru

1) Vol.

evreii
X

leşeşti

B, pag.

în persoana

218 ain

D. Z. Furnică. — Industrie

Ist.

lui Haim

Românilor

de

V. A.

Herş

ha-

Urechia.

9

-
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tul da judecă afahambaşa al lor, căruia îi aădă arep
e ei, cu drept de
cerile comerciale şi industriale dintr
oarecare scutiri
apel la marele Cămăraș. li mai dădu
şi

şi

folosințe

îi dădu

asupra

juridicţiune

evreilor

tif. Din acel castreini, de numele cărora vă ţine catas
din
t numai
tastih rezultă că în anul 1813 au intra
Tot
de evrei.
Austria şi Turcia în Bucureşti peste 1000
noi drepturi
e
bresl
ei
acest
el la 24 Maiu 1813 acordă
de ei '). La
ă
umat
da înfiinţă gabelă la carnea cons
mMaâiun nou
27 Ianuarie 1813 Vodă Caragea, numi
i numire, deschise
marbaşa, prin art. 3 al hrisovulu.de
şi zidarii stremari porţile acestei bresle la lemnarii
ranarbaşa
maim
tui
ini, dar camomeaiă dădu aces

iă (loja)
gul de caftanuliu și le reînnoi d'ă aveă long
r celoi
adică un loc separat de întrunirea membrilo
lui maimarpatru bresle întrunite. Tot prin el acordă
te, fără
poar
paşa
săi
lor
başa, dreptul dă liberă breslaşi

Pabricele
care nu putea să călătorească, prin tară ?)..
ându-se
de atunci încoace începură să dea îndărăt, lupt
cu multă

greutate,

cu concurenţa ge

vile fabricate în străinătate.

Sub

se înfiinţă numai o fabrică de
Hagi loan Mustacov, aşezată

le făceau

măriu-

dorania lui Caragea

fidea, de către
în Bucureşti,

Nichifor
şi o fa-

de
Dâmboviţa, înfiinţată
brică de sticlă în judeţul
Rud-nei
a
moşi
)
pe
arul?
către Ştefan Neamţu sticl
1) Ibidem, pag, 992-223.
2) Ibidem, pag. 219.
,
3) Fabrici de sticlă au mai fost în ţară:
târgul
1. A lui Petru Magi italianul în satul Vitigenii, lângă
îi face
1172,
Sept.
în
ei,
Moldov
lui
Divanu
boerii
căreia
Hârlăului,
fabrică să
“privilegiul ca cei 40 de oameni ce lucrează în acea
fel ar îi.
orice
iui,
Divanu
fie scuţiţi de toate dările şi orânâueiile
).
(Acad. Rom., doc.. 17-—Iil
ţinutui Ba2 A jidovului David Leiba în satul Comăneşti,
1819,
Aprilie
în
,
căului, căruia Scarlat Alex. Calimah Voevod

sa. de sticlă,
îi dă voie ca să-şi vânză lucrurile ce are în fabrica

spre

(Acad.

a se

plăti

Rom.,

de

doc.

creditorii

174-—XIII).

săi,

fără

a

fi

supărat

de

cineva,

xandra

Hrisoscoleu.

Fabrica

de

tistimeluri,

moc-

cele, macaturi bune, basmale etc. continuă d'a subsista tot sub conducerea lui Stănuţă, fiul lui Tudovache Ţărigrădeanu, până la împlinirea termenului as
15 ani. Iar după împlinirea acelui termen, concesiunea
acelei fabrici, pe un termen de 10 ani, trecu asupra nezustorului Angheli şi a. lui Zagratfos sin Constantin,

care îi fu acordată prin hrisovul dela-23 August

1813.

In schimb fabricele de posta şi de sticlărie închise în
timpul răsboiului trecut, nu sau mai redeschis.
Comerţul român mai avea să lupte încă cu o difi
cultate. Deosebirea, de taxe vamale, ce se percepeau
dela negustorii pământeni şi sudiţii streini, era încă
9 cauză de dărăpănare pentru el. Pe când negustorii
sudiţi plăteau o vamă mai mică, aplicându-li-se ta-

ritul

din convenţiunile

comerciale

ale Turciei, negu-

storii pământeni plăteau taxa întreagă, taxe majorate,
la, care se adăugau şi axizele sau vămile de oraş. Tot
odată ei mai erau supuși şi la narturi.
Pe lângă aceasta negustorii care importau martă,

nu se puteau folosi de instituţia poştelor, că ele abia
ajungeau pentru trebuinţele Domniei, ale Divanului,

ale boierilor, ale consulilor,

ale curierilor şi ale trimi-

şilor Turci. 4)
|
In Moldova lucrurile nu stăteau mai bine. Starea,
în care rămăsese Moldova la eşirea, din ţară a Musca-

litor, nu

era proprie

pentru a înlesni prosperitatea

co-

mercială şi a industriei. Aceleaşi cauze, adică năvălirea. peste măsură de mare a streinilor, şi avantagiile
de care
vajarea

se bucurau ei, produse aceleaşi efecte,
şi
sărăcia
negustorilor pământeni.

striașii nu încercară, perderi
nu

prea

simţitoare,

descuIndu-

că nici

existau.
Abia după terminarea răsboiului se înființară câteva
fabrici, şi anume: o fabrică de sare huscă, consacrată
1) Tbidem,

pag.

924—995,

|
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care avu o existenţă foarte
pentru casa doctorilor,
de bere, câteva, boiangerii
“ efemeră, vreo două fabrici
streini

fură întiinţate de
şi câteva velniţe, care toate
cu capitaluri şi lucrători streini.
iar nu a trăi, sub reBreslele continuară a vegeta,
primiau fără modifigimul atâtor isbituri ce mereu
trecea,

lor. Dar pe zi ce
cări simţitoare în constituirea
tineretul, mai cu seamă,
numărul breslaşilor scădea,
moştenită dela tatăl lor si
părăseau brăţara de aur,
seamă de funcțiuni puse apucau de altceva, mai cu

evreilor creştea înivun
plice. Intr acest timp numărul
evrei zarafi dobândiră
chip îngrijitor. Intracea vreme
regulament cu data
dela Vodă Scarlat Calimah un
16

Iulie

1815,

în

să-şi

căruia

baza

continue

afacerile

constituiți într'o breslă deosebită.
Româneşti, și
Sub Alexandru Şuţu, Domnul Țărei
care se suiră pe
Mihai Gr. Şuţu, Domnul Moldovei,
şi domniră până
tron în luna Ianuarie anul 1819
afacerile comeraproape de revoluţiunea din 1821
nu stăţului şi industriei pământene din Principate
până ce atură mai bine. Dinpotrivă se înrăutăţiră
se văzură înjunse într'o stare desperată. Ei, după ce
bine protejaţi
destul de numeroşi şi simţiră că erau
devenit

şi că au

o putere,

un

stat în

stat, au

începui

pe
să ridice tonul, să devină aroganţi, să bruscheze
nu
şi să
pământeni şi chiar pe oamenii stăpânirii,
maj

să

vrea

dea

ascultare

ordonanţelor

autorităţilor

privitoare la negoţ. Guvernele țărei nemulţumite
de purtarea

vreau

să

lor, mai

plătească

aceleaşi

Gu

ca -pământenii,

se

a austriacilor,

cu seamă

dări

tiină

care

înca unul ce
plânse Agentului Austriac, şi acesta,
că
răspunse
atitudine,
suş dictase sudiţilor săi acea

sudiţilor
nu putea, fi altă soluţiune, decât egalizarea
cu pământenii în drepturi şi datorii, intrarea sudi
fie
ţilor în bresle şi întocmirea unei alcătuiri, care să
alAceastă
logofăt.
marele
subscrisă de Agent şi de
cătuire

ce fu subscrisă

în luna

Iunie

1820, îu lovituri

”
dc snoarte
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ce primi

comerţul

şi industria

română.“

lată conţinutul, în rezumat, a acelei alcătuiri:
1) toţi sudiţii streini, care metaherisesc alişverişuri

statornice

şi vând în prăvălii mărfuri

cu mărunţişul,

intră în numărul isnafurilor, sunt supuşi la orânduelile lor, la obiceiurile pământenilor, la nizamurile ce

se dau de către stăpâniri şi la toate câte sânt datori
a păzi cei ce se află în isnafuri.
2) Toţi sudiţii sunt datori a se supune pricinelor
de judecată

ce

se întâmplă

într'ale

meşteşugului

lor,

care până atunci a fost nerecunoscut de ei;
3) Toţi sudiţii vor plăti şi dările ce se obicinuesc
se plăti dregătorilor isnafurilor;
4) Toţi sudiţii vor fi liberi a vinde

nuntul ca şi pământenii;
5) Vor fi scutiţi sudiţii numai

mărfuri

a

cu amă-

|
de bir, podvezi şi

orice altă dare ce plătesc raielele.
Această alcătuire a fost pusă în vederea

de

supușilor

săi de către Agenţia austriacă prin o publicaţie
cu
data 27 Iunie 1820 şi Marelui Agă şi Ispravnicilor prin
porunca, de 21 Iunie. ?)
De mult dorise streinii ca să ajungă la această
egalizare,

posibil
vamă

dar

nu

comerţul

reuşise,

căci

ea

aproape

exercitat de Români,

mai.-urcată

ca

streinii

şi axize

făcea

prin

oraşe,

streinii nu plăteau, căci comercianții pământeni
se luptase

ca să nu se întâmple.

De

im-

căci ei plăteau

astădată

ce

mult

deplina,

libertate 'a comerţului, însă fără deplină egalitate,
prin acea învoială, devenea un fapt împlinit, streinii
intrase

în cetatea

țile date

breslelor

de perete,

case ei, şi unde

Atunci

când

pământene,

şi lăsase

ca să intre şi alţii. De

au ajuns?!

fusese

Principate,

numărul

- 1) Ibidem,
2) Ibidem,

pag. “82,
pag. 388—389,

por-

unde

plo-

,

introdus
supuşilor

regimul

consular

în

streini

stabiliţi

în

|
,

7
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foarte

fu

ele

şi

Peyssonel

sus,

mai

reproduse

spuse

cele

din

că,

mic, pentru

ei

de

se bucurau

nu

de nici un
de nici un drept, de nici o protecţiune,
îi prigonea
lumea
drept şi de nici o ocrotire. Toată
voiau să
nu
Toţi slujbaşii îi sfănţuiau, şi nimeni
nici o
intre în vreo relaţie cu ei, căci nu presentau

garanţie de solvabilitate. Afară de
- giunea lor, a unora creştină, catolică

şi a altora mozaică, îi împiedeca:
veri prietenești cu românii, care

aceasta şi 'relisau protestantă,

d'a intra în daraerau creştini '0T-

-

todoxi.

atrage
Comerţul e momeala cea mai ispititoare care

ea e nepe imigranţi spre o localitate, mai ales când
ă spre
exploatată. Această momeală nu putea să atrag

nişte

Principate

streine,

colonii

căei

atunci

pe

co-

altor state.
merţul nu era. în mânele streinilor, supuşi
în! Princite
execu
Afară de naţionali, nu puteau să
pe piacela
pate alt comerţ, decât cel cu ridicata, şi
ul da
cior în termen maximum de 15 zile, tără drept
ține

prăvălii

Intwacest
să deschiză,

permanente.

stadiu,
nici

nici

care

în

comerţ

cu

prăvălii

mărunţişul

nu

puteau

să facă,

nici

nici
relaţii prieteneşti să întreţie cu pământenii, şi
va
câţicuiva,
a
protecţiune să dobândească din parte
sau
streini, goniţi de sărăcie din ţara lor, câţi-va saşi
unguri, câţi-va ruşi, câţi-va evrei spanioli, şi un număr

măricel

mai

de bulgari

şi de armeni,

şi un

foarte

mic numărde francezi, italieni şi germani, nu voibim de greci, căci pentru ei Principatele Române de:
venise o nouă "patrie, în care făceau ce vreau, cute-.
zară a veni aici din ţările lor spre a exercita câte un
meşteşug, pe care nu-l exercitau românii, sau puţini
in ei îl exercitau. Ei începură a se pune pe muncă,
a aduce împreună călfi şi ucenici, şi a se pune cu
toţii pe muncă, spre a-şi dobândi hrana, prin o muncă
încordată,

nevoie

de

pe care românii

ea. Aceste

o plăteau

meserii

bine,

căci

fură : cismăria

aveau

şi croi-
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toria,

fierăria,

lăcătuşeria

şi

caretaşeria,

tâmplăria

subţire, tapiţeria şi fabricarea de mobile, ceaprăzăria,
ibrişimgeria, zugrăveala artistică de case, tinichigeria,

vopsitoria,

turnătoria

de

metale,

precum

şi alte

meserii pe care pământenii nu le îmbrăţişase.
Pe atunci, zice Colson în scrierea sa, industria manufacturară, era, încă în copilăria sa, în Moldo-Vlahia.
Fa era de două feluri, sau se exercita întrebuinţându-se. materii indigene, sau se mărginea în a fasona
materii importate.* Aceste două transformări industriale le săvârşeau mai cu seamă meșteşugarii streini
veniţi din statele occidentale, unde existau fabrice
înfloritoare, dar le exercitau rudimentar, cu mânele,

în

lipsă de instalaţii mecanice.

De îndată ce fură înfiinţate consulatele streine, su- .
diţi stabiliţi în Principate, neputând să înceapă imediat întreprinderi comerciale, prir vânzare în detalii,
că el era. încă oprt, prin vechile tractate încheiate cu
Turcia, până ce ele să fie modificate, ceia ce nu în-

târzie d'a se face, meşteşugarii

deja stabiliţi de mult

timp, îşi înmulţi numărul călfilor şi al ucenicilor,
transtormară micele lor căsuțe,
în care-şi exercitau
meseriile, în adevărate ateliere. Unele chiar
vaste,
deschise fiecare în faţa, stradei, cismarul magazin de
cismărie, croitorul magazin de hăinărie, caritaşul,
lă-

cătuşul şi fierarul, magazin în care fiecare expunea
marfa sa. Asemeni şi pălărierul şi modista de toalete

europene, ce începuse a se introduce în Principate
la începutul secolului al XIX-lea, şi cusătoarele

pe
de

rufărie. Pe lângă produsul atelierelor lor, începură
să aducă din streinătate mărturi similare, confecţio-

nate

gata,

şi să le vânză

cu

bucata,

ca

produs

ul

muncii lor, ceea ce era, îngăduit de tractate, și să facă

o concurenţă
mânteni.
1) Colson.

păgubitoare

Peste: graniţă,
pag.

232.

negustorilor
mai

ales

în

similari

pă-

Transilvania,

196__
din Prinmunca lucrătorilor era mai eftină ca a celor
|
|
cipate.
că compatrioţilor 'lor le mergeau

Văzând

Principate

în

mutară

se

lor,

le încărcau

pe care

bolți

stabile,

furi.
cară

Sprijiniţi de acele
să, falşifice sensul
le

să

altă

dea

şi, sub

afacerile

un

consu-

protecţia,

cu tot

mare

în ţara

bine

de negoţ,

felul

de tot

lilor lor, se apucară

wactate,

nu le mergea

cărora

streini,

de

număr

buni

bani

făceau

că

bine,

mult,

şi vindeau

deschise
de măr-

felul

protecţii puternice, se apudin
articolelor prohibitive
a

şi înfiinţează

interpretare,

mar:
Ireslă nouă, aceea a toptangiilor, care să vânză

sub “otecția
cu ridicata, dar în magasine stabile. Tot
de vâncuvânt
stăruitoare a consulilor, dat acestui
să
ei începură
interpretare,
zare cu toptanul altă
cu
vânză maria, cu bucata, cu pachetul, cu cântarul,

“u
cu cotul,
avosul, cu topul, cu cumaşul, iar nu
acest
numească
ocaua, cu tisteaua sau piesa, şi să

nu
ce
„ou soiu de comerţ, vânzare cu ridicata, ceea
români, singurii
comercianților
conveni nicidecum

vânzători
bine

să cumpere

cata

sau

dela

cumaşul,

streini le da mâna

Sub

regim

acest

le convenea

Cumpărătorilor

detailişti.

toptangiul

dâcât
mulţi

maria

cu

mai

bu-

iar - megustorilo»

cotul,

cu

să vânză

strein

mai ieftin ca pământenii.

din

români

transilvăneni

Se
veniră de se stabiliră în oraşele din Principate..
seamă
cu:
apucară de negoţ şi deschise prăvălii mai

de braşovenie *) şi păcănie.

Ei au introdus

reşti băcăniile europene de coloniale
numite speţerai, care erau aranjate

în Bucu-

şi de delicatese
cu totul altfel

decât cele ale băcanilor ţarigrădeni.. Ei înlocuiră sacii,
zimbiturile,

rafturi,

căldările

cutii,

şi chiupurile

dimigiane,

sticle,

băcanilor

lădiţe

gr eci cu

şi butoae.

Ei

1) Primii Braşoveni care se instalară în Bucureşti pe la
1803 tură : Muşat Dan, Ioan Marcu, Gheorghe, Apostol Gheorghiu
Toma, Barbu Catana, loan Manu Pancu, etc. Urechia, vol. XI,
pag. 195.
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introduse ordinea europenească în locul desordinei şi
murdăriei asiatice. Ei în fine începură să facă concurenţă orientalilor prin o curăţenie -exemplără
şi
măsurare dreaptă.
|
De aceea poporul bucureştean, ca să le deosibească
de cele orientale, dădură acestor băcănii numirea de
spițării cum se numeau în Transilvania toate băcăniile, şi cum se numeau la noi numai băcăniele, farmaciele, căci prin aranjarea lor simetrică semănau
mai mult a farmacii, decât a băcănii. Primii băcani

roinâni ardeleni deschise mai întâiu toptangirii de
coloniale şi băcănii, şi-şi umplură bolțile lor, cu măruri aduse din Triest, şi acolo aduse din Indii, Antiie și
Australia, care costau ceva mai eftin ca cele aduse
prin Constantinopol,
căci
treceau prin mai
putine
mâni. Primii băcani detailişti cu instalaţie europeană

tură Ioan Orghidan care'și instală magazinul în hanul
cu Tei, pe strada Blănarilor, şi loan Martinovici
iovărăşie cu George Asan, care'şi instală băcănia

îi
cu

firma, la „Cucu de aur“, pe strada Lipscanilor, alături
de colţul cu strada Nemţească, în actuala proprietate
Sehlessinger. Un număr oarecare de români ardeleni
se ocupară
înfiinţarea

şi cu zarafia, adică cu specula banilor, şi
de case care începură să facă unele ope-

raţiuni

de

dupăce
cureşti,

cele două
firme române se instalară în Buse instalară şi două săseşti : aceea dela stea-

bancă

„după

sistemul

european.

Curând

nul alb al lui Gustav Rietz şi a lui Frideric Pilner.
Tot într'acelaş timp, pe lângă românii și creştiniii
de

alt

neam,

supuşii

streini, începură

să

vie

mai

a-

les din Turcia, şi după aceea din Rusia
şi Galiţia
un număr oarecare de evrei, și se stabiliră într'o ma-

hala Gin apropiere
de centrul Capitalei.
Aceştia se
ocupa numai cu meserii cu care nu se ocupau
pă-

mâritenii.
Prin
teren

mijloace
şi

câte

un

cunoscute
privilegiu,

de

ei au

apoi

alte

dobândit

apoi

favoruri

înce-
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să se înfigă în
_pând să-şi lărgească cercul activităţii.
se şi să
treburi mai lucrative, în meserii mai bănoa
dare de
prin
ilor
ajungă a disputa pânea pământen
căror
ai
i
bani şi prin protecţiunea consulilor strein
de bani.)
supuşi erau sau se făcuse, tot prin Gare
corporație
Văzând că evreii din câţiva sau făcut o
er întreg
carti
un
t
ocupa
relativ puternică, dar care a

au dobândit cu
din centrul Capitalei, văzând că ei
ii, şi oarttimpul dreptul d'a exercita oarecare meser
e, văzând
care întreprinderi comerciale şi industrial

în mâică vânzarea de mărunţişuri a intrat exclusiv
i, şi
strein
i
sudiţ
pile lor, văzându-i şi pe ei deveniți
esele
inter
iar
pe toţi streini, atât de bine protejaţi,
autorităţile
de
te
apăra
puţin
de
lor de băştinaşi atât
în zi devepământene, văzând că afacerile lor din zi
cianţi
comer
de
mic
r
neau mai compromise, un numă

veaoşi români,
pe

ior,

născuţi

pământul

şi crescuţi, neam

Principatelor

Române,

de

din

neariul

părinli

din
alergară
împinşi fiind de desperare,
Români,
ă,
cerur
şi
i,
strein
li
consu
ioate părţile pe la diferiţi
să
şi
i,
strein
cu lacrămilen ochi, ca să-i facă sudiţi
să-i
dobândească patente imperiale, şi crăeşti, care
ţă
scape de biz şi de angarale, de vamă mare la grani
vămi

zi diferite

podvezi,

prin

oraşe, de

şi mai târziu

de

străji,

de beilicuri,

de

și

de

miliţie, de asupriri

istrâmbătăţi şi să-i pue şi pe ei în ţara lor sub ocrot
crea. unei pajure streine, care să le acorde o prote

țiune puternică şi un' sprijin ocrotitor. Mai toţi Consulii streini se grăbiră a le primi cererea cu mulţumire, dar mai grăbit din toţi îu cel austriac. Cel mai
puţin grăbit iu cel rusesc, care nu prea făcu sudiţi
din toată lumea. Consulul trancez îşi alese o specialitate sui generis. Pe când era Ledulx consul general

şii roîu Bucureşti, fiindcă toți negustorii şi meseria
mâni, -— cei mai încărcaţi din toti erau măcelarii, -N

1)

Ibidem,

pag.

657.
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se apucă de făcu sudiţi francezi maj pe toţi măcelarii
din Capitala, Țărei Româneşti câţi alergase să capete
protecţiunea sa. Măcelarii fusese siliţi să se facă sudiţi, spre a scăpa de mulţimea acelor dări exorbitante
la care erau supuşi, şi mai cu seamă de nart Şi de am-

garalele ce plăteau boerului aprovizionator de carne,
de care supușii streini erau scutiţi.
Guvernele române, văzând înmulţirea, peste măsură

a,

sudiţilor,

care

ameninţa

Visteria

să

rămâie

fără de birnici, — mai ales cel din Moldova, — protestară

dus

cu

energie

contra

Principatelor,

acestui

prin

şilor lor, şi cerură

prejudiciu

micşorarea

încetarea

răului,

flagrant

numărului
atât

dela

a-

supuconsu-

Jatele respective cât şi prin Capuchehailele din Constantinopole. Dar nu putură' să stârpească' răul, decât
în parte.
Măcelarii
deveniră iarăş români,
fostele
vaiale nu mai putură să devină sudiţi decât cu oarecare

greutate,

şi Principatele

de desnaţionalizare.
- Abia în anul 1882
vernul

român

care regula

nu

convenţia,

soarta supuşilor

Intr'acel

timp

de goană

a comerţului

român,

după

gu-

consulară
cu Italia,

streini

cipate. Numai atunci
guvernele
unul câte unul îni mod definitiv
tngiaţi.
nire

fură amenințate
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acest rău dupăce

se curmă

încheiă

mai

stabiliţi în Prin-

streine
d'a mai

sudiţie

renunţară
avea
:pro.

şi de

prigo-

comercianții “cei serioşi,

co-

mercianţii băştinaşi, adevărații negustori români,
din
nenorocire nu-prea mulţi la număr, — că puţini,
mai
ales

cei

ce răuşise

să

strângă

oarecare

averi,

—

pu-

tură să rămâie neclintiţi la, posturile lor. Aceştia,
plătiră toate angaralele ce li se impusese, plătiră
biruri
peste biruri, se luptară cu energie contra. concurentei streine şi a protecţiunei ce ei dobândeau
de la cunsulii lor, şi merseră eu bărbăţie înainte „ţinând
piept
puternic contra tuturor prigonirilor. Puţini
tură aceia
ce nu dezertară dela, posturile lor, dar fură
aleşi în-
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a, strânge

reuşiră

compensă

si ca re-

de român,

numelui

onoare

tre aleşi, făcură

âveri

pe

frumoase,

cai»

din comerţ. în
le-au lăsat copiilor lor şi sau retras
muncă cinde
ani
de
adânci bătrâneţe după zecimi
crescuţi
mefiind
tită şi exemplară. Păcat că copiii lor,
profesiuni
alte
pentru a fi tot negustori, au îmbrăţişat
nişte cetăţeni
devenit
au
şi
libere, iar nu comerciale,
urmat ca!sa
au
fii
Puţini
uzili patriei lor pe altă cale.
căci azi ei
căit,
s'au
pătătorită de părinţii lor, şi nu
şi
avantagii
cu
fac fală comerţului român şi se luptă
cu

pricepere

multă

concurenţa

streină.

Intre

aceştia

breaslă în
se disting mai cu seamă păcanii, a căror
și
streinilor,
mâinele
în:
wecut a fost aproape exclusiv
fosta
în
imcât
care azi atât de mult s'a naționalizat,

"Ţară

prea puţini streini

Românească

sunt păcani. Tot

tot din
astfel sunt şi cofetarii, rachierii şi cârciumari,
evreescȚara Românească, căci în Moldova elementul
a copleşit

a cotropit

tot,

tot.

se
E de sperat că peste scurt timp comerţul român
va renaşte ca şi Fenix din cenuşa sa, şi cu ajutorul
fiecare
şcolilor comerciale de toate gradele, care în
an formează

un: mare

o puternică

meze
Câteva

cuvinte
mai

ales

număr

pepinieră

de elevi, va reuşi să îor-

de negustori

XVII.
la isnafurile

privitoare
despre

negustorii

români.
româneşti

şi

exportatori.

încoace
dela. 1821
română
Negoţul şi industria
ndu-se
luptâ
Aci
ştere.
descre
merse din descreştere în
unor
ale
oare
şi aci fiind învinsă de puteri superi
iri
deoseb
şi
streini învestiţi cu nenumărate privilegii
de taxe favorabile lor, până în ziua în care privilegiile
fură desfiinţate, taxele de plătit egalizate şi drepturite

consulila»

reduse

la cea

mai

simplă

expresie.

De

legii.
atunci de când tot omul deveni ega: înaintea
comerțul şi industria română ar îi putut, să, renască,
şi brăţara

de aur ar fi putut

să-şi ia rolul de mai nain-
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te, din vremurile îndepărtate, când el hrănea cu în“destulare pe fiii patriei ce o petrecea pe lângă pumn,
şi în

viitorime

ea

cei ce se devotează
pricepută

încă

ei. Rămâne

a Românilor

E o chestiune
fel, cum

ar putea

să

îmbogăţească

ca voinţa

s-o îmbrăţişeze,

pe

şi munca

ca şi în trecut.

de viitor, şi e de sperat că el va fi ast-

e dorinţa tuturor

Românilor

de bine.

Următoarele isnaiuri erau în fiinţă în ambele Principate în anul 1820 : lipscani, cavafi, şelari, braşoveni,
bogasieri, bărbieri, argintari, cojocari subţiri, islicari,
cojocari groși, căciulari, ceaprazari, şepcari, ibrişingil,

mătăsari “gabroveni, găitănari, mămulari, tăbăcari,
tutungii, cârciumari, rachieri şi cofetari, brutari, jimJlari,
simigii,
bragagii, salipgii,
serbecii,
băcani,
precupeţi, măcelari, mălăeri, făinari, abagii, pânzari,
căiuţaşi, covaci, şalvaragii, curelari,
tabaci,
boiangii, lumânărari de ceară, lumânărari de seu, pânzari,
mavrchitani, sticiari, farfurari, plăpămari,
căldărari,

postăvari,
tofari,

trăistari,

papucari,

croitori,

ghețari,

cismari,

mărgelari,

condurgii,
săpunari,

pan-

dogari,

butnari, zidari, dulgheri, tâmplari,
nisipari,
vărari,
olari,
ceasornicari,
giuvaergii,
cafegii,
bucătari,
băiaşi, grădinari, blănari, zăbunari, cojocari, cazaclii,
eialepi, sacagii, capanlii,
sureccii, misiţi,
sari, grânari, cerezari şi chiristigii.

telali, sam-

Dintre aceste isnafuri unii erau ale negustorlor importatori,

altele

ale acelor ce vindeau

mărturi

confec-

ționate în ţară din produse indigene sau străine de
către meşteşugari pământeni sau streini, şi altele ale
meşteşugarilor ce confecţionau mărfurile în ateliere
sau pe la casele lor şi le desfăceau după comandă la
muşterii, sau care lucrau după comandă şi pe contul
unor negustori desfăcători.
Până pe la a doua jumătate a secolului XIX între

negustori se prenumărau lipscanii, bogasierii, braşovenii, băcanii, marchitanii, sticlarii, farturigii, pânzarii, postăvarii, cazaclii, blănarii, tutungiii, tabacii,
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inătăsarii, giuvaergiii, fierarii, argintarii, pielarii, aiâmarii, căldărarii,
Dintwaceştia, cei ce învârteau capital mai mare, a-

veau bolți mai luxoase şi vindeau mărfuri mai scumpe, erau lipscanii, cari vindeau cumasuri de rochii si
d« haine, de lână, mătase, bumbac şi amestecate, mapostavuri
-scurteici,
torii pentru anterie, fermenele,
fine pentru giubele, ştoie pentru mobile, ştofe pentru
vestminte bisericeşti, oglinzi mari şi mici şi obiecte
fine ce lux. Braşovenii vindeau stămburi, cutnii, pos-

tavuri

semifine,

dumicatonuri,

madipolonuri,

ameri-

că, basmale, barişuri şi broboade pentru legat la cap,
frânghii, postavuri groase de tot, flanele ordinare, a-

bale

pentru

ţărani,

placaturi,

pături,

plosci,

lăzi

și

unelte de lemn necesare menagiurilor ţărăneşti. Cetimp erau comere ianţi şi
nvăzari, ') cari întracelaş
î) La 1615 Fevr. 11: Radul Voevod, feciorul lui Mihnea Voevod, întăreşte stăpânirea lui Stan ciaprazarul peste moșia, din
Crângureni, pe care a cumpărat-o dela feciorii lui Muşat, ai lui
Dragomir şi 'ai lui Dobrotă, în drept 7000 de aspri, în zilele
„în. acele timpuri multe nevoi şi oştiri
Râdului Şerban Voevod,
sau ridicut pe atunci, şi mari şi vele foamete cu fost atunci”,
(Arh. Staţ., mitrop. București, pach. 113, doc. 1),
La 1680 Martie 25, Apostol, feciorul lui Zaharia ceprăgiarul
din Iaşi, vinde lui Toader Ilea de Miereşti o livadă
-prisacă în Miereşii. (Acad. Rom, doc. 69—LXXVII).

cu

loc

de

La 1683 lan. 25, Hagi Stoian Clucerul din Cepturi, jud. Saac,
închină la m-rea Căldărăşani casele din Bucureşti cu locul lor,
cu grădina de pomi, care le cumpărase dela Dediul Iuzbaşa de
dorobanţi ceprăzarul. (Acad. Rom, mss. 1236, fila 185).
La 1727 Maiu 15, Neacşa, soţia lui Petre ceprăzarul, dăruește
m-rei Stavropoleos nişte vii şi livezi în București lângă viile

Mitropiliei. (Arh. Stat., m-rea
La 1749 Martie 17,
goane vie la Scăeni,
Anuţa, le vinde lui
hui dela. Mitropolie.

94

Stavropoleos, pach. 10 bis. doc 12).

meşterul Sandul ceprăzarul cumpără 4 pope care apoi la 1748, împreună cu soţia sa
Stoica şelarul, feciorul lui Macarie mona(Arh. Stat., mitrop. Bucureşti, pach, 77, doc.

şi 95).

La 1745 Maiu 1, Stroe lemnarul xinde fratelui său, lui Crăciun
ceprazarul, o- casă în mahalaua, Serban Vodă, pe moșia Pădu-
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meșteșugari,

vindeau

pe

lângă

ceaprazuri,

şnururi,

j;asmantarii, ciucuri şi obiecte de galanterie fine. Argintarii, ') cari asemeni erau şi industriali foarte iscuvoaii-Kretzulescu. (Acad. Rom., doc. 31—X11).
La. 1820 Oct. 20, Nicolae ceprăzarul face învoială cu
işlicarul pentru o sumă de bani ce-i datorează, (Acad.
doc. 19—XXIV).
Din 1829 avem următorul documenţ caracteristie:
Dela

Pe
d.

Divanul

temeiul

Statschi

Judecătoresc

predlojenii

sovetnie

şi

al

Principatului

Ex.sale

cavaler

Valahii.

viţe-Prezident

Alexandru

Vasile
Ro.

al

Carlovici

Divanului

Boşneag

de-

la 1 ale următorului August No. 562 pentru netrebnica faptă ca
au urmat Petre ceprăzarul, înșălând judecata bisericească cu
arătări nsadevărate şi pricinuire că va, să se călugărească, de lau
despărţit de cea după lege soţie ă sa Dina, şi apoi s'au înclinat
cu o Catinca ce au fost soţie lui Nicolae argintarul, petrecând
făr' de lege la un loc împreună cu dânsa, orânduește Divanul
je

neferul

spătăresc,

carele

luând

de

aice

pe

numitul

Petre

ceaprăzarul, să-l ducă surgun la m-rea Hurezul, din sud Vâlcea, în soroc de doi ani spre a sa. pocăință şi pilda şi altora
asemenea, următori, unde scrie Divanul cuvioşii tale egumene
al numitei m-tiri, ca să-l aibi în pază înlăuntru în m-re, şi făr“
de al doilea poruncă a Divanului slobod să nu fie, iar orânduitului mumbașir să i se dea adeverinţă de primirea vinova-

tului.

|

Cârmuitor
Mitropoliei Iosif
Râmnicului, Dimitrie
Bibescu,
(sheorghe Filipescu. No. 252, (Arh: Stat, judec. vechi No. 155
roșu,
fin

105).

|

,

1)

1767 Ianuarie 1, Nicolae Lazaru vinde lui Mina argintarul prăvălia ce o avea în hanul lui Costandin Vodă.
(Arh, Stat.
m-rea Văcăreşti, pach. 36, doc. 2).
La 1î?7 Dec. 29, Dudul argintarul din București
cu cumna»
tul său Toma mărgelarul, ginerii Voichiţei, stăpâneau
. moşia
Sărulești, jud. Ilfov. (Arh. Stat, cond domn. No.
7, fila, 91).
La 1792 Maiu 11, Apostol argintarul plăteşte embatic
la m-rea.
1adu Vodă pentru un loc din mahalaua Izvorul.
(Arh. Stat,

m-rea Radu Vodă, pach. 49, doc, 29).
La

1795

toamna

moare

de

ciumă

Rafail

argintarul,

având

diata, scrisă din 1 Sepi., acelaș an, soțul Mariei,
fiica Salomiei
călugărița din Bucureşti, lăsând în urma sa,
un copil nevârstnic,
pe care copil în anul următor 1796 îl ia de
suflet Iane dohtorul,
fratele Salomiei călugărița, Tot „atunci: era
şi Nicolae arginta-
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şiţi, vindeau icoane îmbrăcate în argint, vase bisericeşti; steşnice, tacâmuri, linguriţe pentru mese de bogătaşi, farturii, tăvi, coşnicioare, mucărniţi, inele, cercei, naftale şi diferite obiecte de aur, de argint şi de

:de
filigrame
cele

argint

multe

mai

alb

fabricate

sau
de

poleit

de

ornamentaţie,

ei, iar o parte

mai

mică

importate din Rusia. Giuvaergii vindeau bijuterii fine,
pietrării scumpe frumos montate în aur şi argint, mitre de arhierei, engolpione şi cruci, obiecte de fantasie
de aur şi argint montate cu pietre preţioase.
Pânzarii !) vindeau pânzeturi de bumbac, de cânepă

şi de in fine şi ordinare precum
minte,

confecţionate

din

şi obicete de îmbrăcu-

asemenea

materie,

broderii,

-orbote, dantele, semizete, gulere, benţi şi obiecte de
fantasie pentru femei, făcute din pânzeturi fine, brorul,

4

-

sani.

-

socrul

lui

Hristea

bulucbâşa,

(Arh.

Stat.,

condica

domn.

|
No. 31, caiet 6, fila 12).
La. 1825 Fevr. 20, erau fraţii Gheorghe Toma, Daniii Toma
şi Aniţa, fiii lui Toma argintarul din Bucureşti, care murise
cu diata cu aceeaş dată. Gheorghe, fiul mai mare, moșienise
casa ce e la pod cu prăvălia ei şi se vecineşte cu chir “StaDaniil, fiul cel mai mic, la
vrache pe locul sf. Mitropolii.
“ moartea tatălui său era dus în Europa. (Arh. Stat, cond. Departamentul de opt No. î, fila 158).
La 1825 Dec. 20, era Ecaterina, care avusese doi bărbaţi, întâi
pe Stan răchierul,.şi acum la 1825 pe Mihale argintarul. Ecaterina în. Sepi. 1823 dă fratelui ei, lui Vasile Hagi Zamfir o
prăvălie în Bucureşti, în pescării, pe locul m-rii Sf. Gheorghe
nou, iar în acesţ an 18%, a vândut un 'loc părintesc din Foc-

(Arh.

Stat.,

cond.

Depart. de opt, No. 7, fila 348).

La 1832 Sept. 38, cliricii soborului sf. Mitropolii din Bucureşti
ia. în cercetare. pricina Catincăi din București, care se jăluise
că ea aflându-se în laşi, unde e. şi născută, a luat-o fată de
suflet răposata cucoană Catinca, aducând-o aici în Bucureşti
şi a căsătorit-o în anul 1813 după Sfetcu argintarul (ce trăiă
"acum la 1839), dându-i zestre peste taleri 6000, deosăbit de nişte
case ce le-a avut în Iaşi, care, vânzându-se, banii i-a luat numitul soţul ei, făcând și un copil cu dânsul ce a răposat, iar
numitul Sfetcu; în vremea, Turcilor (1821), a năpustii-o aici și
s'a dus la Craiova, unde a șezut multă vreme, fără a-i trimite
cele trebuincioase. (Acad. Rom., mss. 6%, fila 161).
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derii, spiţuri, orbote,
tituri de mână fine.

dantele şi alte ţesături şi împleAcestor negustori cu reşedinţa

stabilă precum şi bogasierilor şi chiar lipscanilor, le
tveerau mai toate stradele orașelor
purtând în spinare

o cutie

enormă

de

lemn,

băgată

într'un

sac

de

ânză groasă legată cu curele ce le petreceau pe după
mâini, care conţinea aproape o prăvălie şi în care se

găseau adesea obiecte cu mult mai fine, mai

frumoase,

mai solide şi chiar mai eftine, şi false ce vindea pe la

menajurile sărace din mahalale.

Marchitanii ') vindeau ustensile de menâgiu, tacâmuri
de masă, fierării şi alămării pentru binale, broaşte de
uşi, zăvoare, ustensile pentru zidari, dulgheri, tâm-

plari, croitori şi cismari. Fierarii vindeau fier brut, fier

făcut, şine sau drugi, cue şi piroane de fier, table de
iier şi de tinichea, plumb, cositor, table de aramă
şi de

alamă,

lanţuri, coase, seceri, fiare de pluguri

şi orice

obiecte de fier. Fariîurigii vindeau farturii, cane, ceşti,
lighiane şi orice obiecte de porțelan sau faianţă, precum şi tacâmuri de masă şi mici ustensile de bucătărie. Pielarii vindeau mărfurile de piele sau de
talpă
atât cele tăbăcite de tăbacii
noştri
din
ţară,
care
erau foarte iscusiţi în fabricarea teletinurlor, tovalu-

rilor, softianului, meşinei
1) Din

1826

Sept.

2, avem

şi a, tălpii groase,
documentul

Anaforaua, veliţilor boeri cătră
Iagi Ivanciu pânzarul ce are cu

au murit,

jăluindu-se

Ivanciu

Domn,
Marin,

din care

următor:
dată în pricina lui
feciorul lui Dima ce

că el cu tata lui Marin

înaintea,

răzmiriţii Ruşilor au fost tovarăşi la prăvăli
e de abagerie în
Țara tumcească la Ruşciuc, precum şi cu
un Ilie tot acolo i
cu un Barbul ce trăeşte acum la Giurgiu,
şi la leat 1510 Aprilie,
întâmplându-se de au murit Dima, au rămas
ana, soţia, sa, atâţ
cu
pârâtul
Marin
şi cu alţi doi. feciori, ce trăesc şi acum
(1826), stăpână pe toate ale casii bărbatului
ei. făr a se ames

tecă el întru nimic.

(Arh.

Stat., cond.

domn.

No.

122, fila 152).

1) La 1799 Maiu â Panaiţ şi soţia sa vând
lui Stroe marchita
nul un loc spre a sădi vie. (Arh. Stat., m-rea
sf. Apostoli, pach.
9. doc. 56).
D. Z. Furnică,

—

industrie

10
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u ţărani
cavafii făceau! cisme, iminei şi pantofi pentr
adică de
lux,
de
piei
şi
fine
şi mahalagii, cât şi: tălpi
care cisdin:
lac.
şi
e
subţir
vax, iuft, marochin, saftian
şi pai
pantof
marii şi pantofarii făceau cisme, cipici,

pentru

puci

orăşenii mai cu dare de mână. Căldărarii')

penfabricau singuri şi vindeau ustensile de aramă
sinii,
tăvi,
,
tingiri
i,
căldăr
tu menagiuri, adică cazane,
e
cratiţe, sahane, tigăi, forme de cozonaci şi alte obiect

biserică,

pentru
La

1)

fraţilor

mici

sfeșuice

zapisul

1664 'Octom. 2 avem
care

lui, prin
pentru

căldărarul
Vvod la Uivaroş
108 — XLIV)).

că

arată
i-au

că

scos

(în Ungaria,

sfeşnice

mari

menagiuri,

piu-

sănii,

pentru

clopoței

clopoţele,

clopote,

şi vindeau

fabricau

Alămarii

necesare. la bucătărie.

pentru

Stanciului

au dat

un

dela oaste
în Sept.

Logofătul

şi. al
Suvei

vad

de

moară

când

au

fost Gligorie

1663).

Rom.

(Acad.

doc.

vide
La, 1668 Decem. 16 Stan Purcăreanul, fiul lui Neo,
jupâneși
iul
căldărar
Sava
lui
partea, lui de moșie dela Cernica;
sei lui Sofica (Acad. Rom, doc. 131 — XLIV).
La, 1684 Sept. 13 Saxa, feciorul lui Sava căldărarul, viride Mibului Starostea partea
60 — XLYV).

sa de moşie

din Miceşti

(Acad.

Rom,

doc

La 1713 Martie 13 Albul căldărariul şi frate său Vâlcul, feciorii
Vâlcului căldărariul âin București, vând Radului Dudescul mare
Păharnic un loc ce este lângă casele d-lui din târg (Acad, Rom.,
doc. 200 —

La
femeia
patru

XI).

1713 Apr.

îl

sa Bălaşa

Albul
pun

prăvălii pentru

căldărariul

din

Bucureşti

împreună

cu

Păharnie

zălog la Radul Dudescul marele
40 de taleri (Arh. Stat., doc. 203 -— XII),

La 1721 Maiu 7 Radul dascălul vinde rieşterului

Dumitrașco

căldărarul un loc de casă în mahalaua st. Gheorghe. Dumiirşco
căldărarul avea diata, din' 6 Apr. 187. (Arh. Stat., mitrop. Bucu-

reşti, pach. 15 netreb. doc. 2 și 3).
La 15

Octom,

28 Simache

căldărarul biv vtori Armaș
(Acad. Rom.,

ca martor un zapis în Bucureşti
La, 1776 Martie 20 în zapisul de vânzare

iscăleşte

mss. 2167, îila 171),

a moşiei

Turceşti,

din
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liţe, nasturi pentru
litare, precum

chimire

şi alte

ciobăneşti şi costume

obiecte

de

mi-

aramă.

Toate obiectele vândute de cătră diferitele categorii
citate mai sus, afară de cele confecţionate în ţară, se
aduceau din străinătate de cătră negustori toptangii,
care făceau pe fiecare an, negreşit câte două tacsiduri,
adică voiagiuri comerciale, şi anume
primăvara şi

toamna.
Afară

|
obiectele

de

de

braşovenie,

din Braşov, obiectele de metal
din Viena, argintăria se aducea

care

se aduceau

şi de lut se aduceau
din Rusia, şi oareeari

obiecte de lux şi de bijuterie orientală se aduceau
Constantinopol.

teau 'cu bani
din

Lipsca,

de origină

Toate

celelalte

ghiaţă

în care

din

se

târguiau

marele .bâlciu

dar

şi cele

plă-

internaţional

se concentra, nu numai

germană,

din

şi se

mărfurile

austriace,

engleze,

helgiene, elveţiene, italiene şi chiar franceze, şi în care
se adunau de două ori pe an negustori din toată Euroținutul Vasluiului, avem următoarea genealogică
trâni din această moșie:
Veri primari :
:
1) Jrimia; 2) Misaiu; 3) Constantin Tărăcianu.

a

celor

4 bă-

Î..

Gherasim Căldărarul.

PN
y

„1

|

Si

4) Pascal,
,

Ş

răscumpărat

Vasile, care

asile Căldăraru, 1776 7
PR
IN
=loana
» foader, Mihai,
IN
i

IN

|

lui

Gavril

privinţa
sile

Va

plătit

Da
Fedeleşanul

<tăpânirei: ce au în moşia Fedeleșanii Iordac
he
Brânză, nepoji de soră, și lenache căldăr
arul, ginere

poată, care mărturia e întărită
(Acad. Rom, doc. 231 — 1).

lui a
de

nişte moiţi de Turci ce
s'a făcutpe moșia Turceşti.

|

Catrina 1775, Reghina.
(Acad. Rom, doc. 147 — CXCV).
La 1786 Decem. 20 avem mărturia

partea

o nepotul său

şi de Leon

mitropolitul
"

în

și

Va-

de

ne-

Moldove:

MS
va, şi mai cu seamă din Orient. Aces: târg a fost v:zides
tat de către românii din ambele Principate aşa de
şi în mod atât de îndelungat, încât cel mai important

de el a dobândit
din branşele comerciale furnizate
lipscan. Negusde
titlul de lipscănie şi comerciantul
erau forţe
atunci
pe
torii români care-l vizitau şi care
careligioase, au fost siliţi să se cotizeze, să-şi facă o
pelă a lor şi să întreţie acolo cu cheltuiala lor un preot
român, care să le oficieze serviciul divin în ritul ortodox şi în limba, română. lată încă o dovadă neîn-

doioasă

despre

existenţa

năr considerabil,

negustorilor

în vremurile

trecute.

români,
Acea

în tu-

capelă E!

a subsistat până pe la. 1880, când sa desfiinţat şi s'a
din
şters din budgetul Statului, nemai fiind utilă,
de
târgui
vizită
cauză că românii au încetat de a mai
la Lipsca, care cu înlesnirea şi înmulţirea căilor de
comunicaţie, şi mai ales a, căilor ferate, a pierdut mult

din valoarea sa.
Mărfurile cumpărate

de aceşti negustori din Lipsca

şi alto oraşe din Europa centrală, se aduceau în tară,
parte pe Dunăre, în corăbii, iar mai târziu în vapoară,

din cauza dificultăţilor ce întâmpinau năvălitorii în
vână la Giurgiu, cele destinate pentru Bucureşti, şi
la Galaţi, cele pentru Moldova şi de acolo pe uscat
până la destinaţie. Parte se aduceau pe uscat, mai întâiu pe spinări de cai spre a traversa, primejdioasele

jehiaburi ale munţilor, şi mai târziu în chervane mari

săseşti sau săcuieşti. Toate aceste măriuri care soseau
în Bucureşti, se aduceau la. Carvasaraoa de lângă spitalul Colţei, şi mai târziu în cea din casa Ciocan, azi
localul Şcoalei de Stat Major al armatei, de pe bulie-

vardul 1. C. Brătianu, unde se vămuiau.
Din vremuri depărtate şi până pe la 1876 mărturiile
valoare,
în Principatele române se vămuiau- după
7 la
urmă
în
şi
sută
mai întâiu 1 la sută, apoi 5 la
1) Acte

şi documente

din

Istoria

Z. Furnica, Capela dela Lipsca.

Comerţului

la Români

de D.
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sută.

Acum

Giagoga,

va

după

fixat pentru

rămâneîn

greutate,

fiecare

localul

antrepozitelor

în conformitate

cu

un

dela

tarif

fel de martă.

XVIII.
Isnafurile de negustori exportatori.
Pe când negustorii importatori duceau cu -ei bogăţia, țărei peste graniţă şi aducea în sckimb luxul, risipa, ruina şi nenorocirea multora, neguţătorii exportatori aduceau cu ei bogăţia, banii cu care se plătea
Juxul şi risipa şi luau cu ei spre a duce în depărtare

produsele solului şi ale muncitorilor români. In fruntea acestora eră un fel de negustori care într'acelaş
timp erau importatori şi exportatori.
Cazaclii, acesta eră numele lor, se ocupau

tul, importul şi vinderea, cu ridicata
tot soiul. Colindau întruna,
Rusia

cu expor-

a blănurilor de
în cruciş și în

curmeziş, răsbeau până la Arhanghel, pe coasta oceanului îngheţat şi până la Tobolse în Siberia, adunau
blănuri de tot soiul, mai cu seamă fuse tăbăcite în mod
sumar şi uneori numai sărate şi îngheţate, le îngrămă-

deau

într'o bibitcă acoperită,

trasă

de trei cai care-i

însoțea, pretutindeni, se înturnau cu căruțele încăreaie
până la coviltir cu marfă cumpărată mai pe nimica,
d dă pe mâna tăbăcarilor. şi după aceea,
cojocarilor
noştri, care erau foarte iscusiţi în arta de a compune
imişăzi şi pelcebe de samur, vulpe albastră, cacom, urs, lup, râs, vulpe roşie, jder, iepuri, capre de astrahan, tot soiul de dobitoace de apă venale prin pustietăţile îngheţate sau mlaştinile vecine cu mările Tibe-

viei. După ce aceștia le transformau în blănuri scumpe

şi frumoase, împărțeau marfa în două. O parte o
dedeau negustorilor blănari Şi cojocarilor, ea s'o vânză.

Pe cea fină la boieri, pe cea ordinară la prostime, cum
se

numea

pe

atunci

eră îmbrăcămintea

poporul.

Până

pe

cea mai principală,

la 1860

blana

atât a bărba-

,
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ţilor, cât şi a femeilor, dela vlădică până la opincă. Pe

cea mai frumoasă o strângeau în boccele mari de cCânepă deasă, prin cari nu pătrundeau apa sau ume-

veala le luau
“Giurgiu

Dunărea,

sau

cu ei, le transportau în căruţe până

până

pentru

la Brăila.

Ajungând

acolo,

la

treceau

a luă în şir cur ţile tuturor Paşiabe-

lor după marginea mârelui “fluviu sau se suiau în covabie împreună cu maria lor spre a merge direct la
iule
Ajungând acolo, transformau
Constantinopol.

în bani toată marfa ce aveau, vânzând-o cu preţ bun,
tie la curtea Sultanului, fie la. a marelui Vizir, a PaVDiuşialelor, ulemalelor şi demnitarilor Imperiului
man, care aşteptau cu nerăbdare sosirea unui tacsid
de cazaclii, care nu-i vizitau prea des, ca să .nu- -și
râdă de martă şi să-i scadă preţul. Pe atunci încă era
în vigoare vechiul proverb negustoresc : marfa gata,
bani aşteaptă.
tot
După aceea, ce mai rămânea inavaa, o vindea

pe bani

ghiaţă

şi pe preţ bun

pe la negustorii

detai-

lişti din Stambul, căci mărfurile de blănărie importate din Principate erau cu mult mai superioare, fie ca
preparaţiune, fie ca, lucru şi muanţare tuturor celorlalte blănuri importate de Tătari, de.Cerchezi, de Cazaci şi de Lipoveni, ce uneori se coborau şi răspiau
deşi aceştia le vindeau cu
până la Constantinopol,
preţ mai scăzut. După ce se reînturnau în ţară şi păteau pe tabaci şi pe cojocari, cari până atunci le lutibitcele cu blănuri de
crau pe credit, îşi umpleau
şi iepuri, argăsite gata,
ce
sălbati
miei, de iezi, de pisici
apoi. plecau cu ele iarăşi spre Rusia pentru a le vinde

la negustorii
fine.

de: acolo

şi apoi a strânge iarăş blăiuri

_

Câte odată, dar nu prea des, căci spiritul de asociaţie nu prea a fost desvoltat între români, se întovărăşeau mai mulţi cazaclii, formau grupe care se
împărțeau în două şi, când o parte plecă spre Rusia,
ca să: adune blănuri proaspete, alţii plecau spre Tur-

19:

ciă

cu

marfă

gata,

spre

a o transtormă

în

bani.

Cu

chipul acesta o mare parte din cazaclii, pot zice mai
toţi, au reuşit să strângă într'un timp relativ scurt,
nişte averi considerabile. Azi negustoria de blănuri a
scăzut, căci blana, a încetat de a
forma partea cea
mai principală şi mai indispensabilă a îmbrăcăminţei
omeneşti, iar negoţul cu ridicata a trecut din mâna
românilor în a streinilor. Azi blănurile nu se mai prepară în ţara, noastră, ci în Berlin, după nouile proce-

deuri chimice de tăbăcărie, până mai ieri încă necunoscute tăbăcarilor români. Azi clasa cazaeliilor e cu
desăvârşire stinsă. Au rămas numai cojocarii, care
mai fac cojoace pentru țărani, scurteici pentru ţăvance şi mahalagioaice, cari încă le mai poartă, şi iguVele şi scurteici de iamă pentru
prelați,
preoți
si
călugări.

Gialepi

se numeau

pau cu strângerea
cipatele Române.

comercianții
produselor

turci

care

pământului

se ocu-

din

Prin|

Sarcina, lor eră uşoară, pentrucă

până la

1828, vin-

derea grânelor, mai ales a grâului,
făinei, _Meiului
și orzului
eră monopolizată
pentru
întrebuinţarea
Constantinopolului. Indată ce se termină recolta, ţă-

ranii erau siliţi de zapcii şi sabieli, produsele ce dobândiau la sersaturele adică schelele turceşti după
malul stâng al Dunărei, şi le predau
gialepilor, în
schimbul

unor

sume

derizorii,

ce ei se milostiveau

a

dă. Dela 1828 s'au schimbat lucrurile. Comerţul deveni

liber şi gialepii fură nevoiţi să se ia la întrecere cu
negustorii europeni şi să-şi cumpere. marfa de care

avea,

nevoe,

plătind

preţul

curent,

ca, oricare altul.

Aceşti negustori gialepi se împărțeau în patru categorii deosebite. Unii din ei se numeau gealepi, alţii
capanţi, alţii surrecii şi alţii saegii.

Capanţii erau în serviciul seraiului
imperial,
însărcinaţi de Casap-başa al Sultanului cu procurarea
de grâu, orz, făină, meiu, berbeci, oi, miei, unt, cir-
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şi vite mari

miere

vicii,

imperială

bucătăria

ce se împărțeau

tainurile

şi pentru

pentru

imnpe-

curtea

din

lui.
vială la. aiferiţi actuali şi foşti slujbaşi ai palatu
au din
E; cumpărau pe bani gata, dar banii nu-i plăte

comptul
punga lor, ci din visteriile Principatelor în
înbună
prin
tăceă
se
plăţii haraciului. Cumpărarea
prej,
un
Fixau
voială, dar turceşte, cum obişnuiau ei.

ilor
şi vai de cel ce nu-l primea. Cantitatea cumpărătur
enormă.

eră

lor

Ea

jumătate

aproape

absorbea

din

de
întreaga producţie a ţărei. Ei veneau mai întâiu:
or
ambel
le
schele
în câte unul din
două ori pe ah,
au ce era mai bun din mărfurile
alege
şi
,
ipate
Princ
i, şi
ce aduceau din vreme negustorii locali şi ţărani
de acolo le încărcau

în corăbii imperiale,

care le tran-

sportau la Constantinopol.

Susrecii se numeau aprovizionatorii cu grâu, Orz,
, sare
cvăs, meiu fin, linte, fasole, mazăre, bob, lemne
popua
şi
ti
turceş
ei
armat
e
şi făină pentru trebuinţel

lațţiunei
gata

din

melor

adunase

ceeace

tvibuţiuni

Constantinopol.

în natură

şi a diferitelor

din

Ei

vreme

şi în contul
plocoane,

când

soseau,

găseau

dela

ţărani,

ca

provizia

devenise

uz

|

obligatorii.
Ei pentru

Cacia-

peşcheşului
ce prin

con-

ce primeau,

sub

de

nume

sursa-

turi, adică contribuțiuni, plăteau numai transportul,
cărăuşia şi alt nimic, şi le încărcau în bastimentele
marinei. imperiale. Tot ei, după ce-şi făceau proviziile, necesare diferitelor corpuri ale ienicerilor şi ale
altor

trupe,

mai

strângeau,

de

astădată

cu

plată,

a

la turca, din ce.rămânea neluat de capanli, pe .care
le încărca în corăbii particulare şi le destinau pentru
|
aprovizionarea, Constantinopolului.
Ceeace erau surreciii pentru grâne şi legume, erau
saegii (păstorii) pentru oi şi produsele lor. Ei ridicau
de .
nenumărate
capete
Principatelor
din schelele
unt,
ţi,
greută
cai de cărat
berbeci, oi, capre, miei,
pastramă,
cirviş,
ouă,
lapte,
caşcaval,
brânză,
le, tot:
anima
se
produ
alte
şi
ri
blănu
seu, lână, piei,

199)

pentru

armaia

imperială

şi

pentru

'locuitorii

Cons-

tantinopolului, marfă ce o cumpărau prin învoială
turcească, şi plăteau peşin, dar cum ca Dumnezeu.

Provizia
prisosea

de grâne

ce nu se cumpără

sau eră ordinară,

de turci, care

nu se cumpără

de ei. Spre

pildă orezul, secara, porumbul, porcii, cel mai mare
"umăr de vite mari şi cai, legume, sare, piei de iepuri,
vlante medicinale, ele se cumpărau cu preţ bun
către negustorii străini,
care venesu cu vasele

ae
lor,

încărcate cu mărfuri de import
şi export, care eră
considerabilă, în bani de aur şi cu preţ bun, care preţ
oră unica avere, singurul produs al
țării,
despăguhirea, pagubelor cauzate de turci, plata luxului neîn-

frânat al boerilor și bogătaşilor români. Această vânzare 'se făcea prin mijlocirea misiţilor şi a samsarilor

sreci şi ovrei, care mişunau nu numai prin porturi
sau oraşe, dar şi prin satele ambeior Principate, spre
a arvuni şi chiar a cumpără produscle, uneori
chiar
mai: înainte de a fi cosite, secerate sau culese.
|

Produsele vitelor, adică pastrama, cirvişul, untul,
seul, laptele, brânza, erau produse prin îngrijirea unor neguţători numiţi cerezari,
cari adunau de
cu
vreme un mare număr de vite mari şi mici, le îngră-.
șau la suhaturi

şi toamna

le tăiau

prin nenumăratele

zalhanale clădite prin apropiere de Dunăre, de suhaturi şi de câte o apă curgătoare. Care după ce.erau

tăiate

şi jupuite,

siţi în pastramă,
“schele,

seul

şi

erau

transformate

cirviş, seu şi furdă

furdaua

în

burduşe

de

parlagii

şi expediate
mari

făcute

iscu-

la
din

Ției de boi, cusute bine pe la extremităţi, iar cirvişul

adică grăsimea, dobândită numai prin
fierberea oaselor. în cazane imense de aramă spoită, în:
băşici de

vite bine legate la gură, cu care obişnuiau să-şi
gătească turcii bucatele.
_Furdaua servea la hrana . populaţiunei sărace,
Și
eră
compusă din rămăşiţe de carne şi de cirviş
amestecate la un loc. Seul servea la facerea lumânărilor de seu și a săpunului, Aceste trei articole
se ex-

LO

si
capanililor
primirea
portau toamna, şi se dau în
curi
preţu
aveau
saegiilor, cu care berezorii noştri

cau în corăbiile
rente. Unii din ei, mai bogaţi, le încăr
deau

cu preţ mai

direct la Constantinopol

produsele

şi le vin-

lor,

seama

pe

închiriate

adică

proprii,

lor

bun.
ci se aşeză imePastrama nu se exportă toamna,
ori mari, deasupra
aiaţ după tăere şi sărare în. tocit
vărsă apă până dă
se
cărora, după ce se umpleau,

peste
peste

e, iar
carne. Se aşezau tunduri de lemn, mobil
ca să
grele,
funduri se puneau pietre mari şi

le apese.

toare,

se scotea

când

până

se păstrau

Astfel

în primăvara

saramură,

din

urmă-

la

şe întindeau

i acoperite, dar prin
soare, ca să se sbicească, în locur
ce se uscau îndescare circulă aerul în voie, şi după
crudă, se aşetul, ca să poată să fie carnea mâncată

zau în teancuri bine strânse. Formau

din ele balotuii

lemn, prin care pumari, care se puneau în cutii de
spre schele, iar de
tea să circule aerul şi se expediau

acolo

în

la Constantinopol,

coviltire

şi trase

12

câte

de

cară

şi 16

erau

cari

cai,

cu

acoperite

mari

pro-

u transporprietatea chirigiilor vlăsceni. Aceştia făcea

si
importul şi exportul dintre Dunăre
tul integral,
drue
vagoanel
Giurgiu, până ce veni să le iă locul

mului de fier.
mai băNeguţătoria de cereza» eră una dintre cele
ari
Berez
mare.
noase, dar care reclamă cațital. prea
ni arnăucheni,
erau mai cu seamă un număr de româ
iia, care prin
auică arvanito vlahi, originari din Albar

încuscrire,

se concentrase

Bucureşti.

din

Dimitrescu,

fost primar

cei mai fruntaşi
cureşti..

Lâna

se

şi mai

producea
.

Popa

Chițu,

Rusu

Batistea,

şi mai

de

prin

seamă

Si-

ales

din

a fost unul

berezari

tunderea,

Otc-

I. Procopie

Tatăl xăposatului

al Capitalei,

şi

familie,

o singură

în mahalalele

mult

mai

Popa

tari, Icoana,
livestru,

să formeze

ajunsese

în

luna

din

Bu-

Mai,

a:

oilor

ce păşunau

ivagedă

proprietatea

o vindeau
după

ce

prin

şi gustoasă

vârfurile

a munţilor

mocanilor

românii

la negustori lânari,
o cumpărau

dela

Carpaţilor,

iarba

noştri, Acele
transilvăneni.

mulţi

mocani,

cea

oi erau
Lâna

la număr,
o spălau

cari

bine,

o

uscau în poduri iungi şi bine aerisite şi după aceea o
vârau în: saci mari de pânză groasă şi o trimeteau sau
la nenumăratele pive din ţară, spre a fi transformate
îa abale, sau la postăvăriile din ţară, din Braşov sau
și mai departe, ca să fie transformate în postavuri,
ilanele, plocaturi, pături sau alte
materii
de
lână.
Care, după ce o transformau în producte
manufac-

turoase,

apoi

le înapoiau

în ţară, confecţionate

spre a fi vândute cu un preţ încincit,
A Oile sterpe, “tinere şi îngrăşate bine,

berbecii

gata.
aleşi

şi bătuţi, care pe atunci -se cultivau şi se îngrăşau cu
multă îngrijire, erau vândute de mocani şi crescători
de vite ce se ocupau

care le îmbarcau

cu această,

specialitate, la saegii,

în corăbii şi le duceau la Constanti-

nopol, unde le vindeau cu bani buni, spre a îace deliciul cuhniilor, adică bucătăriilor, marilor demnitari

care mâncau, cum mănâncă şi azi, numai carne de
oaie şi de berbece.
,
|
Chiristigii se numeau
negustorii
care : cumpărau
lemne în formă de butuci, pârghii şi ghilene fasonate
sau
grinzi,
cărcăiagi,
bulumarci,
scânduri,
tăl-

poaie, lăturoaie, ghisduri, doage, funduri, sau laţi de
lemn de felurite esențe, fie tăiate cu fierastrăul, fie făuite cu barda, pe care le cumpărau lucrate gata
sau

le lucrau singuri prin oameni speciali, în fierăstrae la
munte,

sau prin păduri la, câmp.

Le scoborau

din vâr-

ful munţilor, cu tânjala, prin jelipi, sau uluci, şi din
poalele lor, cu carele până la schelele din marginea
apelor mari torenţioase ca, Jiul, Oltul, Prahova,. Ialo-

miţa şi Buzeul. Câte odată, când erau apele prea mari,
Bistriţa,

mau

Moldova,

plute, mari

Siretul,

sau mici,

unde

după

oameni

speciali

for-

adâncimea, râurilor,
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la Dule scoborau, prin puterea cursului apelor, până
ate
năre, de unde le transportau în chiristegiile instal
fasonau
pe marginea marelui fluviu. Le clasificau, le
cu ele
cau
încăr
apoi
şi
e
definitiv pe cele neterminat
anConst
din
e,
corăbii mari, ca să aprovizioneze pieţel

tinopol, Asia Mică, Egiptul şi chiar India, în care cheresteaua de lemn, mai cu seamă
devenea din ce în ce mai rară.
Această industrie a lemnului,

şi de ştejar.
|
a
întotdeauna

de brad
care

nu în: populaţiufost căutată şi înfloritoare, negreşit
pănea. de acum, când e colosală şi chiar devastatoare
varul
cu
ună
împre
fost
a
,
munte
durilor, mai ales de
şi cu ţuica de prune, ce se consumă mai mult în interiorul Principatelor, unica resursă de hrană a locui-

torilor de la munte, în mare parte moșneni şi răzeşi.

cereToţi aceşti negustori, chiristigii, economi şi
rile
mărfu
u
porta
trans
zavi, după ce îşi adunau şi îşi

la schele, le vindeau, prin mijlocirea unor misiţi sau
samsari iscusiţi şi meşteri la gură, în majoritate greci,
la negustori angrosişti şi încărcători de
de corăbii, care pe de o parte, importau

“pe de o parte, importau
bumbac,

cafea

Turcia,

din

şi manufactură,

ca

corăbii, care
Turcia,
din

untdelemnuri,

covoare,

alte obiecte de lux, iar pe de alta exportau

saluri:

şi

în Turcia,

si de acolo mai departe, grâne. cărnuri sărate, grăsimier2,
me, seuri, unturi, brânză, lăpturi conservate,

poame uscate, scânduri şi felurite alte lemae, tot ce
produce pământul şi ce se caută în orient.
Aceşti gialepi nu erau români. In marea lor major:
tate

fost

au

întotdeauna turci,

greci, armeni

şi

„alți

streini supuşi turci. Numai acestora le-a fost îngăduit
în
din epocele cele mai îndepărtate, până la punerea
aplicare

a tratatului

din

Constantinopol,

Gă fără nici o împiedecare

comerțul

să întreprin-

cu ridicata

prin

porturile Dunărei şi ale Mării. Intracest timp românii
erau stăpâni peste Basarabia, peste gurele Dunării și
peste porţiunea de mare de la gura Chiliei şi până la

aceea

a Nistrului.

Ă
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Majoritatea gialepilor a fost la început compusă din
turci, căci dânşii prin ascendentul lor, prin
pe lângă autorităţi, prin spaima ce inspirau
torilor şi producătorilor români, prin armele
guri aveau dreptul să le poarte şi să facă uz
“puteau să cumpere produsele
pământului

ieftin, aproape

trecerea
neguţăce sinde
el»,
pe
preţ

pe nimic, după nartul ce singuri fixau

şi puteau să vânză mărturile aduse din orienţ pe prețuri foarte ridicate. După turci, gialepii cei mai numeYoşi erau grecii, care de ordinar întreprindeau profe-

siunea de corăbieri, ca unii ce pe atunci erau cei mai
iscusiţi marinari. Câte odată când reușeau să strângă:
din năvluitul (chiria) corăbiilor lor oarecare
averse,

importau şi exportau câte o mică partidă de mărfuri,
mai cu seamă untdelemn la import, şi grâne sau făină
la export, pe propriul lor compt. Mai erau gialepi
şi
armeni, dar ce importau numai
covoare,
pânzeturi
fine, haine cusute cu fir, postavuri, ibrişimuri,
arme
de lux, selafuri preţioase. şi felurite obiecte de argintărie şi bijuterie orientală, care erau cumpărate
cu
Preţ bun de către boierii cei luxoşi, şi în schimbul
lor
exportau blănuri scumpe.
!
Pe lângă aceasta, au mai.vizitat porturile române,

şi au învârtit comerţ cu ridicata, de schimb de mărfuri
cu grâne, şi un număr

din republicele
prea

puţini

norvegieni.

oare care de negustori germani

Hanseatice

sau

din

statele

francezi,

şi tot atât de puţini

Suedezi

mai

ales

au

întreţinut

italiene,
suedezi

şi

relaţiuni

comerciale de pe la finele secolului XVII-lea
cu strămoşii noştrii, relaţiuni atât de active, dacă nu
chiar
numeroase, în cât au pus mâna pe conducerea,
bisericei protestante, raai dela înfiinţarea
primei
biserici
luterane în Iaşi. Clerul lor a început a
exercită o supremaţie efectivă a clerului protestant
din
Principate, până pe la.1828, când după ce a
fost recunoscut
de Poartă primul consul Prusian în Principate,
acea

supremație a trecut, prin bună învoială,
în sarcina guvernului şi clerului suprem prusian.
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Dela
put

tratatul din

a gialepi

şi un

încoace

Constantinopol
număr

oare

care

înce-

au

de Români

bo-

prin oraşele de schelă
gaţi, mai ales din cei stabiliţi
mergeau în taxiduri,
după; marginea Dunării.. Aceştia;
cu produse ale păîn propriile lor corăbii încărcate
mântului

românesc,

şi cutreierau

orientul

la A-

până

până la portulexandria Egiptului, până la Marsilia,

ind întreaga Africă vile Spaniei şi Portugaliei, şi ocol
la Calcuta şi Bomsi Marea indiană, ajungeau până
română a fost întotdeauna
bei, unde cheresteaua
ni cei mai numefoarte căutată. Dintre gialepii româ
bune, au fost pescarii
roşi şi care făceau treburi mai
îne sărat Serbia
români, care aprovisionau cu peşt
şi
i,
arie
Bulg
a
ani
treagă, partea, de dincoace de Balc
ă.
ia European
toate mânăstirile ortodoxe din Turc
dela, 1853—1855
oiul
răsb
Pescăria chiar până după
negoţ

n'a

fost un

țile

şi eleşteele

aproape

exclusiv

rusesc,

cum

este

rucă râurile pălastăzi, ci eră exclusiv românesc, pent
române

produceau

pe

atunci

cel mai

să-l îndulcească,
mult şi mai bun peşte. Românii ştiau

uiă pentru conadică să-l sare numai atât cât îi treb
în potroacă.
azi,
ca
servat, iar nu să-l transforme,
l, scrumrinu
Jicu
Păstrăvul, morunul, nisetrul, cega,
bia, somnul şi chiar crapul
încât îl transformă întrun

îl afumă cu atâta dibăcie,
gust
cu
batoc fraged şi

Mi
delicios.
a nechibzuinţei
Azi pescăria, românească, din cauz
t. Râurile, bălțile,
şi a lăcomiei pescarilor a degenera
Am devenit tribuşi helesteele aproape sau stârpit.
măsuri grabnice
tariu Ruşilor, iar dacă nu vom luă
cultura şi creşşi extrem de energige, ca să protejăm
în interiorul țărei,
ierea peştelui, şi să introducem şi
mul adoptat pe
în bălțile şi eleşteele particulare, regi
nu numai să deDunăre, în scurt timp o să ajungem,
vedem apele
venim tributari ai streinilor, dar încă să
asa meserie de
noastre cu totul depopulate, şi băno
denumire istopescari rămasă ca o amintire şi ca o

rică, fără urmă de fiinţă.
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XIĂ.

ISNAFURILE.
Arhitecţi, constructori
Pe

când

negustorii,

şi antreprenori.

cazaclii

şi gialepii,

români

și

străini, aduceau bogăţia şi îndestularea
în Principate
şi permiteau locuitorilor lor să trăiască în
înbelşu-

gare şi îndestulare,

feluriţi meseriaşi

şi defirite isna-

furi şi bresle îngrijeau să procure
locuitorilor
cele
necesare pentru buna lor stare, pentru înfrumuseţarea oraşelor şi satelor, pentru confortul şi înfrumusefarea locuinţelor, pentru împodobirea minţii şi a iri-

mei, peniru îngrijirea, sănătăţei locuitorilor şi a
însănătoşirei locuitorilor, pentru îmbrăcămintea publică şi pentru industria casnică şi pentru toate cele nccesare hranii şi a celorlalte trebuinţe ale vieţei omeneşti. Dintre toate aceste specialităţi,
indispensabile
bunului traiu al locuitorilor, fu la români
pretutindeni în prima linie construcţiunea de case, de adăpostiri şi de locuinţă a individelor, fie în oraşe,
fie în

sate. Locuinţele sătenilor dela câmp, n'au meritat nici
odată

să

poarte

titlu

de

locuinţe

omeneşti,

căci

în

maren lor majoritate, n'au fost alt decât nişte bordee
în pământ,

nişte

coşare

iipite cu baligă, nişte covergi

de nuele

învelite

împletite

ş

cu trestie

și

_.

săpate

vogoz, prin pereţii cărora pătrundea vântul, frigul şi
chiar zăpada şi ploaia. Chiar conacele proprietăreşti,
în care se adăposteau arendaşii mai chiaburi,
toate

acestea din cauza repetatelor şi periodicelor războaie, invaziuni şi năvăliri, turceşti şi tătăreşti, care îşi însemnau calea, pe: unde treceau mumai prin pârjoluri
şi devastaţiuni. Asemenea case, dacă putem dă aceas-

tă denumire âcelor şandramale,
de

către

împleteli

proprietarii

cu nuele

lor, din

pari

erau construite chiar
tăiaţi

din

subţiri, ca să formeze

apoi lipiţi cu pae amestecate cu baligă
de
velite cu şovar, paie sau trestie.

pădure

pereţii,
vită

Şi

și

și
în-

LUV

Pe la munte

casele ţărăneşti au fost mai bine îngri-

jite şi construite, într'un: mod mai sistematic şi mai
rare,
mai
solid, căci pe acolo invaziile păgâne erau
atunci
pe
drumul lor. Drumurile spre munte fiind

impracticabile.

aproape

de la munte

ţărăneşti

Casele

se construiau, cele mai multe, din pârghii sau bârne
meşteşug,
de brad, aşezate orizontal şi îmbinate cu
lemnul
peste
apoi lipite cu pământ galben aruncat

solzit, văruite, acoperite tălpile şi grinde de brad ;i
cu învelitori de şindrilă, înalte şi fără de coşuri. Multa
etaje.
din asemenea case de munte erau şi cu două
Ele au fost construite iarăş de proprietarii lor, căci
mai toţi ocupându-se cu fabricarea şindrilei şi a scân-

durilor, se pricepeau şi în meşteşugul
iei

dela

ţărăneşti

casele

munte,

dulgheriei. Astexordului

mulţumită

şi mai

anual a! orăşenilor prin locurile muntoase,
seamă
pectul

cu

înlesnirei comunicaţilor, au început să iîă asfantastic, cochet şi elegant al vilelor şi şialete-

lor elveţiene. Construcţia lor reclamând: cunoştiinţe:
une
pe mâna
mai puţin rudimentarii, a încăput
,
maestri constructori mai mult dulgheri, decât zidari
dibaci, în confecţiunea unor asemenea clădiri. Intracasele

dela

ţărăneşti

câmp,

de

satele

mul-

celaş

timp

țumită
ranţei
ceput
ne cu

liniştei publice, stârpirea năvălitorilor si sigu.pentru ziua de mâine, încetul cu încetul au iînsă-şi schimbe şi ele aspectul, să se mai asemelocuinţele omeneşti, să iasă din pământ, să iă o

formă

prezentabilă,

să se

aşeze

tot pe mâni

constructori.

de meşteri
Casele

mult

mai

se învese-

la, linie, să

lească cu fir, şi construirea lor să încapă
din

n'au

oraşe

bine. Tot

aci, ca şi dincolo,

din

de

stat în vremurile

aceloraşi

cauza

locuitorul

se îngrijea

demult

Căci

piedici.
mai

mult

la

nestatornicia împrejurărilor, la nesiguranța zilei "de
nimic nu-i |
mâine şi la năvălirea păgânilor, pe care
oprea,

ca

să

prefacă

clădirile

ce

întâmpinau

lor în praf şi cenuşă. Această temere

în

calea

silea pe orăşeni,
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mai cu seamă pe cej din Ţara Româ
nească, care eră
mai expusă năvălirilor barbare, pe
mojici, ca, şi pe

boeri, să-şi facă nişte case efemere.
Nişte locuinţe pro-

vizorii, nişte clădiri care să nu-i coste
prea mult şi să
le adăpostească capetele cât va fi
linişte în țara. Iată
pentru ce, mai cu seamă în oraşe
le din “țara Româ-

nească, nu se vede şi nu s'a
pomenit nici
Măcar
de
către.bătrâni vreo clădire vech
e care să dea generaţiilor prezente o idee măcar, de
splendoarea timpurilor
trecute. In Moldova, şi mai cu
seamă în Iaşi, lucrurile

stau altfel, din cauză că ace] oraş
fiind mai la miază-

noapte

drumurilor

năvălitorilor,

a fost

mai

la

adăpostul prădărilor şi pârjolirilor.
El numără mai multe
palaturi cu aspect impunător,
şi un mare număr de
case
boereşti,

mari

şi vechi,

şi eră mai

pronunţat

pectul unei veche reşedinţe
domneşti.

as-

„ Boerii din Ţara Românească, au înce
put să clădeas-

că

case

mai

frumoase

şi mai

măreţe

abia pe la înce-

putul sfertului al doilea al secolulu
i XIX, adică pe la
1832,
pe

când

punerea

în

aplicare

a Regulamentul

ui
Organic s'a pus o stayilă serioasă
năvălirei hoardelor
păgâne. De atunci începură să
ia oraşele un aspect
mai prezentabil, mai regulat,
mai confortabil Şi mai
asemănaţ cu centrul de activitate
a unor locuitori staiornici, iar nu nomazi ambulanț
i. Cu
toate acestea

frica care-nu putea

să le iasă din inimă

aşa de odată

,
de azi până mâine, îi îndemnară
să facă, nu nişte 1ocuințe omeneşti cochete, elegante
Şi comunicative şi
nişte citadele cu ziduri groase,
masive şi greoae, înconjurat
e

de

nişte

construcțţiuni făcute

adevărate

asttel

ziduri

de

țiunea timpului, a fost oper
a unor

meşteri

ri de binale care n'au învăţat
nicăeri,
prin practică arta arhitectonică,
Stilul
de

ei a fost

în particular

cetăți.

ca să înfrunte

cel măuresc,

Aceste

şi destrucconstrueto-

fără numai
întrebuințat
modifica

t
şi
adaptat după gustul Şi stilul
românesc băstinaş perfecţionat şi modificaţ conform
cerinţelor timpului din

D. Z, Furnică.—Industria

Ii
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rrii îşi. construiră patria
generaţie în generatie. Boe
ură
onj
înc
ce
ri
e lor terenu
Dalele lor locuinţe pe vastel
ţii comerciale.
vită
politia. adică centru acti
cu
masive,
se

bhoereşti

case

Aceste

făceau

solide,

ase, bine lucrate, bine tenziduri peste măsură de gro
în
amestecăt, erau aşezate
cuite, cu var bun și bine
grăi
une
a
e
său mai bin
mijlocul unei curţi imense
dini vaste

după

unor

desenul

desenate

parcuri

aşezaţi

simetric,

după

cerinţele

, şi înconjurahorticultura contimporană

de

reclamate

a

de arbori seculari

umbrite

te numai
cu ziduri groase de cetăți, tăia

de locurile

tot atât de masive.

i enorme,
în care se aflau nişte porţ

cămări largi, mari, înalAceste case patriarhale, cu
e la o înălţime ca de doi
te şi numeroase, erau aşezat
pimniţe de zid, spaţioase,
metri deasupra unui şir de
tăse păstrau

e
reci şi bine boltite, în car

şi se îmbună

al
vin delicios, produs
ţeau zecimi de buţi pline cu
u tăiate drept pe la
viilor boereşti. Aceste case era
ă, în care răspundeau
mijloc cu o sală mare şi larg
aşezate la dreapta, şi la
uşile nenumăratelor cămări
care
un pridvor larg şi deschis,în
prin

arcadele

ale

pălimarului. său

le
stălpi groşi de ştejar cu capete
cul

vreo

acestui

pridvor

doi metri,

se află

aşezată

mai

tocmai

casei

se află

pătrundea

aerul.

fațada

sălii despre

sa. In capătul

stânga

ce se sprijinea

scluptate.

adesea

In mijle-

o ieşitură

deasupra

pe
de

gârliciului

uitate a pridvorului, şi în
pimniţei, care eră o contin
bea
sau îşi
rul la masă
care în timpul verei stă boe

cu vreo zece trepte, aşeciubucul la aer curat. O scară
în
dvorului, conducea
zată mai adesea la stânga, pri
case
pridvor

şi din

pridvor

în casă.

Pereţii

acestei

cu
afară albi, spoiţi
erau şi pe dinăuntru și pe din
uri
nar
che
ple
sim
e
var şi ornamentaţi numai cu nişt
înaltă. Acei pereți
de
atât
tot
e
tri
mis
de var făcute din
acoperiţi cu 0 înveliprecum şi întreaga casă, erau
şini largi care o umbirea.
toare mare de şindrilă, cu stre
na de ger. Această însi o ferea vara de căldură si iar
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velitoare. eră
casa,

şi mai

foarte adesea
toate

aveau

tot atât de înnaltă cât

printre

coşuri

nişte

taniţe

şi
de

zid boltite groase şi sigure contra incendiului,
cunos„ cute numaăi de proprietari, în care pe vremu
ri de băjenie, fugarii îşi adăposteau giuvaricalele,
argintăria
şi banii,
Cei ce aveau case pe stradele principale, ca
podu:
Mogoşoaei sau podul Beilicului în București
sau podul
mare domnesc
în: laşi, şi cei ce aveau proprietăţi
pe

stradele în care eră concentrat
precum

şi marele bazaruri

comerțul

şi care aveau

cu

ridicata,

bolți sau ma-

gazine sub ele, erau cu două etaje, adică cu
parterul,

în care erau bolțile, şi un etaj, care servea
drept
cuinţă omenească. Mai înnaltă casă, decât
atât,
s'a pomenit în nici un oraş din
Principate
până

lonu
la

1860, Asemenea, case aveau plafonul de d'asupra
pră-

văliilor, boltit în formă de coaje de ou,
gros
vânduri de cărămidă în cap. De aceea
se şi

cât două
numeau

bolți şi aveau ferestrele, atât ale prăvăliilor,
care nu
erau aşa de mare şi de largi ca cele de azi,
ci îndoit

nai

iate

cam

micşoare, dar întrarmate cu gratii groase,

decât

înalte, cât şi ferestrele de sus, care

erau

unele

încrucişate şi altele lucrate: cu mare mește
şug. Unele
dintre aceste case, adică, cele după podur
i şi
strade

mari, erau mai adesea despărțite de vecin
ătate cu o
curte destul de spacioasă, îngrădită cu nişte
ziduri
înalte şi groase, tăiate de către nişte porţi
monumentale de ştejar, căptuşite cu plăci şi cu şine de
fier tari
ca şi ale unei cetăţi. Toate aceste precauţiun
i
erau
luate tot pentru a astâmpără temerea, şi a
potoli ma-

rele fel şi marea dragoste
noştri suzerani Turcii.

Casele

ce de

mult

din cartierurile negustoreşti

de alta, lipsite mai

detot

de

curţi,

ne: păstră

foştii
-

erau lipite îna

şi erau

croite

nu-

mai pentru a, servi drept magazii de mărturi. Ele
în-

conjurau prin şirul bolților lor aşa zisele hanur
i sau
bazaruri. Putin negustori locuiau în târg
deasupra,
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bolților lor. Cei
mahalalele nu
toreşti, precum
halagii, care nu

mai
prea
şi ale
prea

ferinţă
mulţi locuiau mai de pre
negusdepărtate de târg.. Casele
mameseriaşilor şi ale celorlalţi
se făaveau bani mulţi de risipit,
i
de stejar sau tufan, ale căre

ceau obicinuit în paiantă

ămidă lipită cu pământ
rosturi se umpleau cu căr
apoi învelite iarăş cu îngalben şi tencuială cu var şi
streşinile late. Ele erau
velitori înalte de şindrilă, cu
r curţi
şi

ca

aşezaiă,

boereşti,

casele

în

miilocul

uno

eftin, şi mai adesea cu
vaste, căci pe atunci locul eră
curţi erau nişte adevărate
spatele spre stradă. Aceste
umărate flori mirositoare
grădini împodobite cu nen
şişi cu rii

de culori,

puri regulate

creșteau

care

de pomi

Ele

roditori.

cu nişte uluci de stejar
cu vârful ascuţit, înalte

umbra

sub

erau

unor

înconjurate

și
aşezate în picioare în uluc
Ele
metri.
patru
peste
de

stradă, o poartă
pre
aveau în mijlocul laturei des
stejar, deasupra căreia se
mare, masivă, asemenea de
elit în forma unui
află un zăplaz, tot de stejar, zăbr
de afară. In mijlocul
foişor ce nu se păgă de seamă
care se făcea coMuacelei porţi se află o portiţă, prin
i se deschideau numai
nicarea zilnică. Porţile cele mar
ul, să intre o căruţă
atunci când eră de lipsă interior

în-.
şi portiţa erau mereu
ori o sacă în curte. Poarta
din cauza fricii de Turci.
«hise, şi ziua şi noaptea. tot
în

Curțile

boereşti

care

creşteau

zaţi

în

mod

un

nişte

erau

mare

simetric,

parcuri,

adevărate

număr

de arbori

conform

ştiinţei

seculari,

aşe-

norticulturei

comerdin centrurile
contimporane. Curțile
Spre
i,
mar
r
celo
lor
uri
ciale şi mai cu seamă ale han
ul
han
or,
cil
Gre
hanul
pildă hanul lui Şerban Vodă,
caselor

George, hanul Papazocu jeiu, hanul Colţei, hanul Sf.
glu şi hanul

vărate
polţi,

lui Manuc

caravanservaiuri

în care

se aşezau

din Bucureşti,

orientale,
felurite

nişte

ade-

înconjurate

cu

erau

mărfuri

de

toptange-

eşeau după cerere,
rie, de import şi export, din. care
oraş ori în interiorul
fie ca să; se desfacă în detaliu în
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țărei, fie ca să se expedieze peste frontiră la locul de
destinaţie. Aceste hanuri erau nişte adevărate cetăţi,
înconjurate cu ziduri de citadelă
şi cu porţi
tari.

Curțile

lor erau

pardosite

cu podele

de stejar.

Casele de mahalale erau înconjuraic de niște adevăvate grădini de flori frumoâse şi mirositoare, aranjate
cu gust şi măestrie, şi îngrijite cu drag de către stăpâna, casei sau de fetele sale cele mari, pe sub umbra
pomilor roditori care asemenea erau udaţi și bine înprijiţi de mâini harnice şi neobosite. In asemen
ea

case,

tie boereşti, fie de mahalagii, se găsca câte o fântână

sau câte un puț cu apă rece şi bună, aerul
circula în
voe şi verdeaţa şi florile procurau cu îmbelşugave
oxigenul necesar vieţii omeneşti. Iată! pentru
ce pe atunci :

oamenii nu se îmbolnăveau, decât de molime
importate din străinătate. Viaţa omenească eră lungă,
ia»

medicii mureau de foame. Clădirile au
fost iarăş opexa meșterilor constructori de binal>
şi ale maimanr-

başilor lor. Arhitecţii se ocupau nu
struirea

bisericilor, a mânăstirilor

religioase,

singurele

construcţiuni

numai

cu

con-

şi a monumentelor

pentru

care

feri-

ciţii şi pioşii fondatori nu se Scumpeau
şi nu se dau
înapoi de a face mari şi costisitoare
cheltueli, pentru

a recurge la luminele şi cunoştinţele
oamenilor
de
ştiinţă a arhitecţilor celor mai renumiţi
şi mai reputaţi, ca, oameni

Arhitectura
murile

cele

Române
peritoare

de gust şi de talent.

e o specialitate

mai

indepărtate

artistică, care
a, ocupat

în

din vre-

Principatele

un loc de onoare, şi ne-a lăsat nişte dovezi
nede

desăvârşirea

sa.

Bisericile

domneşti

din

secolui al XV-lea, al XVI-lea si al
XVII-lea câte ne-au
rănias în picioare până în ziua
de azi, mai ales mânăstirea Bistriţa, clădită de Alexandru
cel Bun, bise-

rica domnească din Hârlău, zidită de Ştefan
cel Mare,

Mânăstirea

Putna

zidită tot de el în; Suceava,

biserica

Sf. Nicolae din laşi, biserica domnea
scă a Sf. Filotea,
din Curtea de Argeş zidită de Radu
Vodă, neîntrecuta

_
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ită în apropierea acatedrală a lui Neagoe Vodă, ciăq
te, biserica Si. Ducestui oraş, Mitropolia din Târgoviş
rhi din laşi, Mo“mitru din Craiova, biserica Trei Iera
Lupu, mânăstirea
numentul măreț zidit de Vasile Vodă
Sf.

din

loan

Focşani,

din

Horez

mânăstirea

Vâlcea,

ei, gustului ales,
etc., ne dau cu prisos măsura priceper
celor nenumărați
ai
ingeniozităţei şi ştiinţei artistice

reimitabilă în vremeşteri Manole-care, cu 0 modestie

ce ne uimesc
murile noastre, ne-au lăsat capo-d'opere

le
şi nu ne-a lăsat nici măcar urmă de nume
cedentele
marii

lor, ca să ştim,

arhitecţi

moderni,

tate au fost şi unde
Un

amic

mi-a

cum

cine au

şi ântedespre

astăzi,

ştim

ce naţionali-

fost, de

|

au învăţat..

spus, mai

de ună-zi,

arhitect străin care a restaurat

cum

că un

din

câteva

mare

vechile

acei ce au clădit
noastre monumente, ar fi zis, cumcă
decurs de mai
acele monumente ce au putut rezista în

multe

secole contra deselor cutremure,

incendiuri şi contra
tentă, a, vremei, mau

contra multor

distrugerii înceată,
fost nişte arhitecţi

dar persisîn adevăra-

ca gust
uul sens al cuvântului, ci numai nişte pietrari
genială,
ales, cu imaginaţiune fecundă, cu inspiraţie

construi coniar nu nişte artişti pricepuţi în arta de a,
îmi permit
nu
îi,
o
.
Aşa
torm. codicelui arhitectonic
însă în
urez
.
li
a conixazice un om atât de priceput
omul
mod sincer şi leal: să dea D-zeu să poată d-sa,

exece posedă ştiinţa în desăvârşire, să conceapă şi să
moaș
ging
de
e
atât
ţiun
truc
cute nişte forme de cons
te
alita
rabi
o-du
dulate. care într'acelaş timp să aibă
de
atât
de
tât ae îndelungată, să clădească nişte arca

" svelte, atât de variate atât de înalte, atât de subţiri şi
ine
în acelaş timp atât de solide, încât să poată susţ
rs
decu
în
fier,
de
e
pe bolțile lor, lipsite de orice bârn
vă
masi
ră
de mai multe secole, nişte turnuri de piat
groase şi înalte, şi să construiască

deasupra unor bolți

nişte
subţiri înnodate una de alta, că nişte dantele,
ste
rezi
să
care
le,
spira
turnuri înalte, subţiri şi chiar
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vântului,

curtemurelor

şi ploii în decurs

500 ani, fără să se clintească

din loc.

de aproape
|

Architecţii noştri din vechime, care trebue să fi fost
români

din

ţară

sau cuţo-vlahi

din

Macedonia,

nu

cred să fi fost elevi ai vre-unei școale de belle-arte, fie
din ţară, în care până mai acum câţiva ani nici nu se
pomenea, fie din străinătate, pe care românii, până la
începutul
cerceteze,

acestui secol, nu prea avea
nu erau produse ale ştiinţei

obiceiu să le
cum sunt cei

din zilele noastre, ci erau numai produse ale practicei,
oameni de meserie, care au început să practice mesevia de zidari, dulgheri, pietrari, etc., care prin rutina
au devenit

artişti, oameni

înzestrați

cu gust ales şi cu

experienţă extraordinară, adevăraţi meşteri în toată
accepțiunea cuvântului .Casele, fie bocreşti, fie negustoreşti sau de mahalagii se clădeau de meşteri zi-

dari, care luă în întreprindere întreaga construcţiune
şi o termină cu ajutorul altor zidari, cu a câtorva meşteri dulgheri târnplari, șindrilari, fierari etc. Unii Qin
ei clădeau şi biserici mai mici prin sate şi prin maha-

ialele oraşelor. Arhitecţii sau maimarbaşii sau starostii zidarilor, cum se numeau în vechime, care erau
maj cu seamă meşteri pietrari iscusiţi, care ştiau să,
cioplească şi să sculpteze piatra în perfecţiune, se o-

cupau

numai

tiri însemnate

cu clădirea de biserici mari, de mânăsşi de catedrale

monumentale,

menite

să înfrunte secolele prin durabilitatea lor şi să smulgă admiraţiunea generaţiilor viitoare prin forma lo»
artistică şi gingăşia sculpturelor și ornamentaţiunilor
lor. Unor asemenea monumente ei aveau "dibăcia să
le deu o struciură cochetă, sveltă şi elegantă şi nişte
ziduri de o grosime excepţională, ca să poată să în-

frunte fără teamă

ultragele timpului.

Făceau

încă şi

altceva. La înoconjură cu nişte îngrădiri de zid gros,
ca de cetaie, ca să poată să serve drept cetăţui de apărare şi de adăpostire pentru creştini pe vreme de
băjenie şi de grea cumpănă.
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apelor, cu aducerea
Ei se mai ocupau şi cu captarea
ucte de pământ
cond
lor de la munte pe olane, adică
e de cişmele şi fânars şi smălţuit, şi cu construcţiun

vremurile cele mai îÎntâni, pentru care românii din
ilor şi al tuturor odepărtate, urmând exemplul Turc

Aveau o predilecrientalilor cu care se învecineau.
pe care le ornau cuiune deosebit, aproape un cult, şi

tectonice de gust, insculpturi, picturi şi forme arhi
a până mai deunăzi se
tocmai ca pe biserici. De acee

sat sau
află în fiecare răspântie de oraş, de
un
câte
puț,
mare câte o fântână, câte un
cu
ră
câte o cişmea, fie de lem, fie de piat
rile
cu roată sau cu şipote ţâşnitoare. Puţu

de drum
şipot sau
cumpănă,
se săpau

de copaci şi scoşi căptuşau cu budaroae de trunchiu
de către meşn,
tuia
sau
bit, sau cu ghisduri de stejar

teri puţari.

căptuşite

Puţurile

cu colaci de piatră

se

pictrari iar cişmesăpau de.puiari şi se căptuşau de
se căptuşau. şi se
ele cu apă aduse din depărtare,
tori de cişmele.
desăvârşau de cişmgii, adică construc
r apă eră aducăro
a
Fântânele şi şipotele dela munie,

care isvora
să pe uluci de lenm, scobit dela stânca din
cătră ţăranii
erau lucrate cum se lucrează şi azi, de

ep să se serve de
localnici, dintre care mai toţi se pric
şi de ferăstrău.
ea
rend
de
teslă, de scoabă, de cuţitoae,

ocupau şi
Arhitecţii din vremile cele vechi se mai
uri şi
erai
cu construire de hanuri mari, de caravans
iţi adânci,
de bazaruri spaţioase, înzestrate cu pimn
ioase cu zispaţ
zii
maga
bine uscate şi bine boltite, cu
cu zăbrele
ate
duri groase, bine boltite şi bine apăr
ră înalte,
groase şi uşi de fier şi cu împrejmuiri de piat
menea
groase şi crestate cu porţi de fiem solide. Ase
magazii

erau

de ordinar

scunde,

adică

cu tavane

jos,

groaşi aveau ferestre mici armate cu zăbrele de fier
de
stul
se şi puternice, şi uşi, nu prea înalte, dar înde
ci
largi şi de tari. Tot asemenea se construiau pe atun
mai

toate

casele,

cu

foarte

durat cam până pe la 1850.

rar.

excepţii,

modă

ce

a
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Adevăraţi
pe

meşterii

apară

titraţi, care încetul cu încetul au înlocuit
binagii

în ţară, cam

truiască,

afară

de

şi

maimarbaşa,

au

început

să

pe la, 1830, şi au început să consbiserici şi

câteva

case

boereşti,

ca

casa lui Dinicu Golescu, ca palaturile lui Vodă Grigore
Ghica,

al lui Mihalache

Ghica,

al

lu:

Grigore

Brân-

coveanu, al lui Manolache Manu, al lui Alecache Vilară, al lui Filip Lenş, al lui Bărbuceani Văcărescu, eic.,
din Bucureşti

şi ca palatul Domnesc,

palatul

lui Vodă

Mihalache Stuirza, şi casele Roșnovenilor, Ghiculeştilor, Cantacuzineştilor, etc., din Iaşi. După care sa lăţit
gustul mereu.
Vechile clădiri făcute de meşteri au
fost înlocuite cu construcţii desenate şi. executate
de
archiiccţi, şi orașele şi-au schimbat aspectul
şi s'au

transform?t din oraşe orientale în orașe occidentale.
Primii arhitecţi cu diplomă au venit din Germania
şi
Austria, apoi din Italia şi Franţa, şi de cât-va timp
au

început să sosească din străinătate tineri arhitecţ
i români instruiți şi plini de talent, imaginaţiune
şi gust
ales, care pe fie-ce zi tinde să înlocuiască
pe străini.
Statul nostru, îndemnat fiind de necesitate,
a prevă-

zut

în budgetul

ţării subvenţionarea,

unei

şcoale

arhitectură înființată în Bucureşti cu
cheltuiala
de câţi-va arhitecţi români, şi înzestr
ând-o cu

de

lor
toate

catedrele trebuincioase pentru a formă arhitecţ
i diplo-

maţi, constructori şi desenatori, au
alipit-o pe lângă
şcoala de belle-arte din Bucureşti.
Arhitectura, ca să dea, rezultațele . aşteptat
e, adică
să înzestreze oraşele şi satele cu locuinţe
solide, fru-

moase

unui

şi confortabile,

mare

număr

a avut

nevoe

de profesionişti,

de concursul

dintre

care

al

unii să

le procure materialul necesar construcţiei
de bună calitate, şi alţi să efectueze şi să desăvârşească
acea construcţie. Intre cei dintâiu se prenumărau
pietrarii, cărămidarii, vărarii, olarii, lemnarii şi
şindrilarii.

110
XX.

jo

dulghierii şi tâmplarii.
Pictrarii, zidarii, cărămidarii,
din munţii noştri, fie din
Petrarii aduceau piatră, fie
cia, pe unde se găseşie piaDobrogea, Bulgaria sau Tur
săpau, şi din
pe care o ciopleau, o
ră bună de fasonat,
vremea de mai înainte meea făceau clădirile mari. In
românii

tau grecii, bulgarii şi
seria de pietrar o exerci
eau
u ocupaţie, unii din! ei iăc
macedoneni. Când n'avea
zi.
stră
adică pavatori de
şi meseria de caldarâmgii,
tră
bulgarilor săpători de pia
Azi numărul grecilor şi
fost
o mare parte din ei au
sau mai împuţinat, căci
să
şi
eze
lor
exp
să
au început
înlocuiţi cu italieni care
să
si
tri
noş
tră din munţii
exploateze cariere de pia
|
.
cioplească şi să sape piatra
Cărămidarii

confecţionau,

cum

confecţionează

şi as-

e
apă, pae sau nisip şi bin
tăzi, din lut frământat cu
cel
l
alu
eri
mat
şi procurau
ars în cuptoare speciale,
clădirea unei case, sau bimai indispensabil pentru
ă de țigani lăeţi de cort şi
serici. Cărămida eră lucrat
ri şi heleştee şi prin gropi
de sălaşe prin lunci de râu
că

lut bun. După ce se căl
săpate anume pentru a găsi
stecă cu puţine pae şi nikine cu picioarele şi se ame
de lemn, din care eşeă
sip, lutul eră pus întrun tipar
mă eră, Înforma, de cărămidă

moale

şi udă, care for

i. După ce sau uscat
tinsă pe pajişte pentru a, se shic
simetric în
zele erau aşezate în mod
îndestul,

cărămi

mică depăratre una de
dungă, una lângă alta, la o
ntre ele. Cu chipul
prie
ul
cul
altă, astfel ca să ciraer
iu lung de vre-o zece Ineacesta formă un dreptungh
metri: In acest dreptuntri, lat de 2 şi înalt până la.3
ghiu. erau

lăsate

jos aproape

de pământ

câteva, găuri

după ce se lipea drepîn care să.se vâre lemne care
galbenşi cu păe, şi
tunghiu pe deasupra cu pământ
cărămidă de apă, le dă.
formă aşa, zisele cuptoare de

cărămida din nefoc şi ardea mai multe zile până ce
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gricioasă îşi schimba culoarea în roşie, mai mult sau .
nai

puţin

arsă.

Acestfel

se confecţiona,

în ţările

mai

până

depărtate

în

de

cărămidă,

române
ziua

de

unicul

din

fel

vremurile

azi, se numeşte

ce

cele
cără-

midă de apă. De pe la 1860 încoace, pe lângă această,
cărămidă, care încă continuă d'a se fabrică, se confecționează în: Bucureşti, laşi, Ploeşti şi câteva, alte loca-

lităţi din ţară, aşa zisa cărămidă de maşină, fabricată
din lut amestecat cu nisip grunjos, prin nişte maşini

speciale,
speciale,

aşezate în cuptoare de zid masiv cu totul
şi arse cu lemne şi paie şi păcură, până ce

lutul ia o culoare roşie negricioasă.
Aceste cărămizi sunt mai groase şi mai mari ca cele

de apă, şi resistă cu succes contra umezelsi, De aceea
sunt mai preferate ca cele de râu în clădirea noilor

construcţiuni.

Patronii

cărămidăriilor

de apă

sunt

amestecați, români şi streini, în număr aproape egal.
Un

materia]

care

intră în vechime

într'o

cantitate

însemnată la construirea caselor, și mai ales la învă-

litul lor, erau

olanele,

cu

care

se înveleau

multe

case

și mai cu seamă bolți de prăvălii şi bazaruri, din cauza
temerelor de incendidi ce se cam îndesise dela înde-

şirea caselor. Acest sistem de învălire cu olane
a durat până pe la 1850. După aceea a fost părăsit,
din

cauză

rupeau

că olanele

erau

prea: grele,

căpriorii, şi aveau nevoe

strâmbau

şi chiar”

de dese reparaţii, din

cauză că plesnea. Aceste olane care erau scofârda
te
adică corsecse, iar nu drepte, că ţigla, ce e
încă în.
uz în Transilvania, erau
confecţionate de
meşteriolari,

care

pe

lângă

olane

pentru

acoperişuri,

olane

pentru sobe şi olane pentru cişmele, mai confecţ
ionau
ciubăre, borcane, cane, bărdăci, străchini,
castroane,

talere,

oale

şi alte unelte

de lut, unele

arse numai

la

foc, altele smălţuite şi împodobite cu o mulţime
de
lori bisare în mai multe culori,
Cele mai însemnate vase de lut ce se fabrică
în: Ţara
Românească erau cele din valea Teancului,
jud. Bu-

12

se confecţionau
zău, şi Cărbuneşti, jud. Gorj, unde
ţă, ceva. mai fină
vase de majolică şi un fel de faian
a construcţiilor în
ca lutul ordinar. Partea lemnoasă
vremurile

de

demult,

când

exploatarea

nu

bradului

ura din imendobândise desvoltarea de astăzi, se proc
care eră acoperite
sele păduri de ştejar şi de tufan. cu
Principate.
teritoriul ambelor
aproape de jumătate
u în păintra
,
stele
Meşterii teslari, fabricanți de chere
cei mai
ii
tufan
şi
din picioare ştejarii
duri, tăiau
din trunchiudrepţi, şi după ce-i culcau la pămâr.t,
ire cu. tesla,
rile cele mai groase, formau, prin: ciopl
de porţi, sini
stâlp
grinzi de pimniţi şi de tavanuri,
ite vase de
difer
drilă de stejar; doage pentru făcut

ri
lemn şi. ghisduri de puțuri, iar din cele mai subţi
ri
cărcăiagi, cuşiagi, căpriori şi laţi din ramu
atat,
explo
fie
să
Dupăce bradul a început
t se
-să
devastaţi de podoaba lor, au începu
munte,
în albia pâraelor şi a râuleţelor de

de plută.
şi munţii
instaleze
terăstrae,

i, căpriori şi
care au început să tae scânduri, grinz
au intrat
laţi de brad şi de molift. Intwacelaş timp
prin

aceleaşi

păduri

meşteri

şinârilari,

care

din

trun-

meteahnă,
de vre-o
chiurile prea groase sau isbite
grinzi, le
care le făceau improprii pentru scâiiduri şi
cu care
tăiaw, le dau la uluc, şi fabricau şindrilă şi şiţa,
ştejar,
i
de
rile
şină
i
constructorii, din: cauza scumpete
începură să învelească casele.
icarea
Din lemnul care rămânea, de prisos după fabr
meşteri,
grinzilor, scândurilor, laţilor şi şindrilei, alţi
doniţi
re
pădu
în
chiar
cau
nu mai puţin iscusiţi, fabri
de molift,

albe

împodobite cu brâuri

şi flori negre,

iin-

răprimate cu fierul înroşit, şi legate cu cercuri de
cu
chită, plută sau plop, puişoane de doniţe cu ţâţă,
găae,
hârd
ruri,
ciubă
hote, pentru păstrat apă rece,
leţi,

putinee

pentru

bătutul

laptelui,

putinele

pentru

păstrat brânză şi lapte acruşi alte unelte de brad.
In pădurile, atât de munte, cât şi de câmp, lucrau: în
rupermanenţă, vara şi iarna, cum lucrează şi azi,
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darii

ţigani,

cari

din: lemne

de salcie,

plută,

plop

şi

alte esențe de lemn moale, făceau buduroane pentru
puțuri ţărăneşti ce sunt săpate mai cu seamă pe dru-

murile mari, uleiuri pentru albine, albii de spălat rufele, copăi şi covate pentru legănat copii şi frământat
pâine“. talere de lemn. tronuri de fag, împodobite cu

arabescuri,

imprimate

tot cu fierul înroşit şi apoi cu

dalta, făcăleţe, vergele, solniţe, călimări
obiecte de lemn necesare usuluj casnic.

şi alte

mici

In pădurile de câmp dogarii fabricau din; trunchiuri
groase de stejar doage pentru zăcători, buţi, butoae,
putini, putinele, berbeniţe, linguri, vedre şi găleți pentru puțuri, pe care le transportau pe la, casele lor și
din ele fabricau vasele mai sus pomeaite, pe care le

legau

cu cercuri

de

alun,

de răchită,

plută,

arțar

şi

ale esențe de lemn
subţire şi mlădios.
Intr'acelaş
timp puţarii ciopleau şi confecţionau ghisduri de stejar pentru puțuri, pe care le săpau tot ei. Uneori până
la o adâncime de 200 metri, mai ales puţurile pentru
păcură, sub poalele munţilor, şi cele pentru apă, pen-

tru bărăgane. După ce săpau groapa,
tot ei aşezau
ghisdurile la puţurile de apă, de jos în sus, şi la cele
de păcură, de sus în jos, şi-i făceau
cumpăna sau
roata precum şi partea de deasupra pământului. La
puţurile cu cumpănă se întrebuinţă, pentru scoborit
găleata, până la apă, de prăjini de lemn tare legate
între ele prin cârlige de fier prinse la căpătâiele lor

şi cu un mic căpătâiu de lanţ legat de găleată, pentru

ca să se poată scufundă în apă. La puţurile- cu roată,
se întrebuinţă frânghie de cânepă groasă, care avea
la, căpătâiul de care eră legată găleata un petec de

lanţ, pe la mănăstiri şi curți boereşti

lanţuri de fier,

In vechime meseria de puţar eră foarte bănoasă, pentrucă mai. toate casele de oarecare însemnătate - avea
puţul său în. curte cu apă rece, limpede şi bună
de

băut.
Creşiinii cei bogaţi

şi pioşi, mai

cu seamă

ţăranii,
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zăpau pe drumul mare câte un puț
pentruca
.drumeţui înisetat, dupăce se va răcori citi apa Qin ele, să
se roage pentru iertarea păcatelor celor ce l-au făcut.
Pe lângă fiecare puț, acel ce-l costruia, punea și câte

o cruce

de lemn

sau de piatră, pe care săpau numele

acelui ce l-a, făcut, data construirii lui şi pomelnicul
donatorului. Peste Olt, pioşii fondatori au aşezat în
apropiere de puț sau de fântână nu numai cruce, ci
nai multe, chiar peste zece, una lângă alta, atâtea câte

suflete de creştin numără familia. Spre munte, în. jufieţul Dâmboviţa, Muşcel şi Argeş, construiau aşa zisele troițe, adică nişte pavilioane de lemn tencuite şi
acoperite, împodobite cu cruci şi picturi, ca nişte adevărate bisericuțe, înconjurate cu bănci de lemn pentru
adăpostirea,
Pe lângu

şi odihna drumeţilor.
piatru, cărămidă şi lenin.

care

sunt

atât

de necesare la construirea unei case sau biserici, mai
«ste trebuincios încă un material, care să împreune una
cu alia bucăţile de piatră şi de cărămidă, şi să formere
pereţii şi să le dea durabilitatea necesară. Acel ma-

teriâl e varul, substanţa
cea mai trebuincioasă la construcţia; unei clădiri. Varul se fabrică de către vărari

munteni

din arderea

cu lemne

a pietrelor albe sau

negre calcaroase, în niște cuptoare săpate în pămînt, la
marginea unor maluri argiloase, din care după ce arde
Jemne răşinoase în' decurs de 3 3zile si apoi se potolesc,
se scoate varul alb gras, bun de cimentat cărămizele
d'asupra pământului şi de tencuit, şi varul negru bun
pentru

temelii,

soclu,

mortar

şi lucrări

în apă:

Varul

se fabrică la munte, mai ales în zona dealurilor şi în
locurile unde se găseşte cu îndestulare piatra calcaroasă şi lemne de fag. In vremurile trecute varul cel
mai gras din Ţara Românească se fabrică la Şima şi
la

Târgovişte.

Acum

cele

mai

renumite

cuptoare

de

var negru şi alb sunt pe valea, Prahovei, dela Sinaia .
până la Cârapina, în judeţul Dâmbosiţa şi Muşcel, în
apropiere de Câmpulung. De câtva timp a început să
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se fabrice în România

şi ciment adică

un

amestec

chimic de var negru şi humă specială şi apoi arse şi
măcinate
foarte mărunt.
Cele mai
principale
din

aceste fabrici sunt ale răpos. G. Gr. Cantacuzino

de

“lângă Brăila, a lui Costinescu dela Valea Largă, cea
de la Azuga, Comarnic şi câteva altele care produce

un

ciment

îndestul

de

bun. Avem

şi câteva

fabrici

«de gips. Toate acestea deosebite meserii, care concură,
toate la prepararea materialului necesar clădirilor şi
confortului menagiului nostru, sunt exercitate înî cea
rai mare parte de români.
Dupăce se adună în jurul locului destinat pentru
conistrucţiune
tot materialul necesar penttru construcțiune, şi după ce se săpau de muncitori şanţurile ne-

cesare pentru temelii şi gropile trebuincioase pentru
pimniţi, constructorii sub conducerea meşterilor începeau lucrul, zidarii acei ce cu mistria, cu dreptarul,
cu ciocanul, cu cauşul şi cu alte mici unelte în mână,
așezau, cum se aşează şi azi, cărămidă peste cărămidă
înnecată într'un strat gros de var amestecat cu nisip,
şi formau zidurile, pereţii, clădirea, întreagă dela temelie până la tavan. Dupăce clădirea, dobândea acoperişul necesar, zidarul începea să tencuiască şi să
drişcuiască tavanurile şi pereţii pe
dinăuntru
şi pe
dinafară, şi să tragă ciubecurile. In vremile de demult
şi până pe la 1850, zidarii aveau mult de furcă cu ciuLucătăriele, căci pe atunci florile şi crnamentaţiile de
gips nu se întrebuinţă pentru a împodobi cornicele şi
ferestrele caselor, ci numai ciubecile şi florile făcute
din tencuială de var amestecat cu câlţi împodobeau

casele. Chiar şi în ziua de azi tencuiala

ornamentarea

cele mai

tavanelor

e o lucrare

artistice şi mai

migăloase.

de

exterioară, şi
zidărie

Dar

dintre

sobele,

care

la noi înlocuiesc căminele din causa, asprimei timpului, şi chiar sobele de teracotă smălțuită, sunt nişte

monumente

arhitectonice,

nişte. obiecte

de

artă

re-

marcabilă prin gustul şi forma, lor, sveltă eşite din

mâinele meşterilor sobari.

-
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Dupăce

a terminat

zidarul

lucrarea

de

roşu

a clă-

'direi, se sue pe ea dulgherul care aşează pe zidurile
masive nişte grinzi de ştejar, tot atât de groase şi de
masive, apoi aşterne scânduri de podeală peste ele, pe
urmă face căprioreala şi scheletul învelitorii, care pe
“remurile de demult eră foarte înalță.
După
aceea
bate laţii peste căpriori, şi pe urmă se scoboară jos
<a să căptuşească cu scânduri de stejar, date la rindea

cu chenar, streşinele cele înalte ale învelitoarei, să tăvănească tavanele cu scânduri de stejar, cu chenar,
aşezate d'acurmezişul sau în zigzag între grinzi, care
asemeni

fusese

date

la rindea. pe trei părţi ce răspun-

deau îni casă. De pe la 1840 şi până pe la 1890 se bătea
Şipci de brad soldite peste grinzi, iarăş de brad, pentruca, pe urmă zidarul să le tericuiască şi să le drişcuiască. Asemerii şi streşinele cele ma?
căptuşite
cu
scânduri au fost înlocuite cu streşini mai înguste, pe

sub care zidarii trăgeau ciubuce late sau așezau ornamentaţii de gips.: Astăzi peste şipci se bate trestie
împletită cu sârmă ca să nu mai cadă tencuiala după
tavane, şi streşinele au început să se lăţească, şi să in
forma vechilor streşini ornamentate mai cu gust, cam
în stil mauresc. Dupăce dulgherii terminau cu streşinele şi plafoanele şi zidarii cu tencuiala pe dinăuntru, dulgherii aşezau prin' case podeala d= scânduri,
şi zidarii prin bucătării şi coridoare, expuse plăci, pardosealăi de cărămidă şi pietrarul lespezi de piatră prin
biserică.
Din timpurile cele mai străvechi zidarii şi dulgherii,
au fost români băştinaşi, şi împreună cu măcelarii şi
precupeţii, au format vestita clasă a mitocanilor mahalalelor mărginaşe renumiţi ca zurbagii, dar oameni

harnici.
:
Pardoseala de scânduri în vremea de acum a început să fie înlocuită în case ceva mai măricele cu pardosele

de

ştejar,

streini, mai

ce le aşeza

cu seamă

nemți.

în

majoritate lucrătorii

li?

“ Bucătăriile, coridoarele, sălile şi bisericile,
care mai

înainte

se pardoseaua

cu cărămizi

aşezate

în lat şi cu

lespezi de piatră, acum se pardosesc cu
dale de teracotă sau mozaic de băsalt lucrate de meşte
ri italieni.
Dupăce dulgherii terminau cu scheletul
învelitoarei, se suiau pe coperiş şinărilarii, care
în vremea de
demult

băteau

peste

laţi şindrilă

groasă

şi

mare

da

stejar, bătută una de alta şi una peste
alta, cu cuie
de lemn.. Mai târziu, câna începu să-se
exploateze lem-

nul de brad, şinărila de ştejar îu
înlocuită cu şiţa bătută pe opt şi şindrila bătută pe cinci,
ambele de brad,
şi cuiele de lemn să fie înlocuite
cu cuie de brad. Câteva focuri ce
devastară mai
multe oraşe, băgară

groaza

în proprietari

şi-i sili să învelească

casele

cu

niane, de cătră olangii meşteri,
modă ce a durat
de
pe la începutul secol. XIX Şi până
pe la mijlocul său,
şi care a fost părăsit din cauza
greutăţii şi fragilităţii

sale. Intr'acest timp se înveleau cu
olane casele cele
mari, bisericile, hanurile, bazarurile
şi bolțile de prăvălii,
iar

casele

de prin

mahalalele,

unde

locuinţele

erau mai rare, şindrila a rămas
stăpâna tuturor învelitoarelor. După focul cel mare
ce-a devastat Bucu-

reştii în 1848, şi care -a luat
începutul
unei case învelite cu şindrilă,
pe care

dela streaşina
a aprins'o un

tânăr din greşeală, prin o împuşcătur
ă de pistol, şindrila o fost condamnată cu urgie
şi înlocuită cu fier
Şi tinichea. Tot atunci tură conda
mnate şi olanele, căci
ele
nu putură

să protejeze în timpul marelui
incen

diu,
„pe nici una din clădirile învelite cu
dânsele. Şindrilarii

Ş: olangii au fost asemenea român
i.
Azi casele se învelesc de cătră
dulgheri cu scânduri
nedat
e

la rindea,

puse

una

peste

alta,

şi peste

scânduri tinichigiii, care aproape
în unanimitate
sunt
evrei, aşterne bucăţile-de tinichea
lipite bucată de bucată

cu plumb

cu plumb.

site pe

şi apoi îmbinate

făşie de făşie iarăş

La, alte case aşterne table mari

ambele

feţe, şi îmbinate

D. Z. Furoic$.—In tastri a

prin

de fier, vop-

ulucuri

făcute
12
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uceiaşi tinichigii
din marginea lor. Pe lângă streşine
şi vopsite pe diaşează jghiaburi de tinichia concave
cârlige de fier de
năuntru şi pe dinafară, prinse cu
aproape de păcăpriori, iar d'a lungul zidurilor, până

mânt, sunt prinse de perete alte jghiaburi rotunde

iarăş vopsite, prin care se scurge

și

apa de pe învelişuri,

erite cu metal
ca să nu ude pereţii. Invelitoarele acop
ilite. De câtva
nu sunt atât ce povârnite ca cele şinar
dobândit iarăş
au
timp un mic număr de case mari
cu turle roe
nişte învelitori monumentale, mărginit
tunde,

sau

ori

rombice

şi

exagonale

ornate

de zinc şi învelite cu lespezi de ardeşie

pra unei

prinsă

flori

cu

d'asu-

vopsit.
învelitori de scânduri căptuşite cu fier

t de lux
Astăzi când învelitorile au ajuns un obiec
mai
foarte complicatşi un obiect de artă dintre cele
zie, care au
dificile, asemenea lucrări de extremă fante

utate de nişte
cam început să se îndesească, sunt exec
sunt
ritate
majo
meşteri iscusiţi, care în marea lor

|
streini, ovrei şi nemți.
tinichigiul, intră
sau
rul
rila
şind
ină
Dupăce term
vreme,
în acţiune tâmplarul care confecţionase mai de
um şi
prec
rei,
clădi
trele
în atelierul său, uşileşi feres
ină
term
se
ce
după
scările ei la case cu etaje. Apoi
aducea
cu tencuiala, cu învelitul şi cu pardositul,
tocurile,

cercevelele

şi uşile

cu

dichisul

lor, le aşezau

au
la loc şi-le bătea, fierăria necesară. După aceea aşez
mai
l
laru
tâmp
scările. Pe lângă uşi, ferestre şi scări,
isbrică

în' atelier,

şi apoi

aşezau

la locul

lor, paturile

înfundate, care înlocuiau pe ici pe colo pe cele româ
de
rne
mode
ile
patur
De
neşti aşezate pe căpătâie.
fier sau de broiz, nici nu era pomeneală. Mesele şi
scaunele

de

brad,

care

înlocuieşte

mobilele

din

vre-

mea de azi, precum şi strănile de pela biserici, tot
tâmplarul :le lucră.
în
-. Dupăce gustul: mobilatului s'a răspândit mai
în
toate clasele societăţei, tâmplarii sau împărţit
două ramuri, anume unii tâmplari de binale şi alţii
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tâmplari de mobile. Tâmplarii de binale au rămas
să facă numai uși, ferestre, scări, etc., şi să introducă

în specialitatea lor toate perfecţiunile moderne.

Tâm-

plarii de mobile se ocupă cu facerea de garderoabe,
şifoniere, scrinuri, bufeturi pentru sufragerie,
dulapuri, lavoare, mese pentru saloane, mese ventru
sutragerie, scaune, foteluri şi canapele, dela cele
mai

simple până la cele mai de lux, de nuc, de mahon, pa-

lisandru, lemn de roză, etc., masive, sau de lemn
ordinar îmbrăcate cu foi de lemn fin, mobile de
stejar
sculptate cu mult gust şi multă măestrie. Ei îşi
confecțţionează produsul mâinilor lor şi le dau la strung.

le lustruesc şi le sculptează, întocmai ca ve mobilel
e
«duse din străinătate. Dupăce le isprăvesc, le
dau pe
mâinile tapiţerilor, altă branşă indispensabilă confec-

țiunei mobilelor, pe care le îmbracă cu ştofe,
damascuri şi ripsuri de lână sau de mătase cu
gobelinuri
veritabile sau imitație, cu catifea sau pluş, cu
covoare
fine sau mai eftine, cu creton, pânză etc..,
pe care
dupăce pune scaunelor și canapelelor droturil
e necesare, le îmbracă cu pânză şi apoi cu una
din! ştofele
enumerate
mai sus, le împodobesc
cu pasmanterii,
$nururi, ciucuri, şi garnituri dela cele
mai
simple

până

la cele mai

aceea

le predau

elegante şi mai

cu

totul

terminate

fantastice,
sau

şi după

vânzătorilor

de mobile gata, cei mai mulţi şi cei mai renumiţ
i ger-

Mani, care de câtva timp, de când gustul luxului
şi al
confortului

bune,

s'a, generalizat,

câştigând

în scurt

fac

timp

afaceri
averi

minunat

însemnate.

de
Tâm-

plarii de mobile, ca şi tapiţerii, cei mai
meşteri.şi mai

preferaţi

sunt

germanii.

De

câtva

timp,

de

când

au

eşit câţiva elevi buni în tâmplărie şi
sculptură, au
eşit şi un număr de fabricanți de mobile
români. Asemenea avem şi câţiva tapiţeri români,
buni tâmplari

de mobile. Tapiţerii mai ordinari sunt mai
în unani-

mitatea lor evrei.
Peniruca să revin la meseriaşii care
concurează

la
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construcţiunea unei case, voiu vorbi și de giamgii care

.
pun geamuri la ferestrele clădirilor.
In vremile de demult, când sticla încă nu se înfiinjase, ochiurile cercevelelor dela ferestrele clădirilor
erau acoperite cu foi subţiri de țiplă produse din băşici umflate şi bine uscate de boi, vaci, bivoli, şi bivoliţe şi alte rumegătoare mari, prin care pătrundea

o lumină îndoioasă şi nu se vedea nimic. In ţara noa-

stră nu există urme doveditoare că sar fi întrebuințat

vre-odată foile de mică, care. sunt transparente ca şi
sticla, drept geam. De îndată ce sa descoperit sticla

şi a început să se fabrice foi de giam, din cauza scumlor, giamurile

petei

boereşti, pră-

caselor mari

trele bisericelor, palatelor,

la feres-

numai

întrebuințat

s'au

văliilor, bolților, bazarurilor şi hanurilor.

De

aceea nu

1860,

ferestrele

înguste

numai

şi pitici

rialului

reclame

care'se

chiar

dar

până

giamuri

la

mici,

făceau

se

caselor

multe

Şi

prea simţitoare. Dela 1860 încoace,
giamurilor, din cauza înmulţirei

turnătoriilor

din

şi

ca. să nu

mari. şi o cheltuială
eftenindu-se preţul

numărului

în vechime,

bisericilor

de sticlă şi eftenirea mate-

compune

ea, ferestrele

au început

să se lărgească, ochiurile cele mici şi puchinoase, au
1ost înlocuite cu ochiuri lungi şi late şi, mai ales pe la
prăvălii, au început să se aşeze giamuri dintro singură bucată, de câte 2 metri de late, trei de înalte,
alte mate,
opt milimetri de groase, unele simple,

şi
şi

altele ornate cu săpături imprimate la turnarea, lor.
Asemenea giamuri sunt aşezate în gergevele de către
giamgii, care în majoritate sunt evrei De câtva. timp
a, început să se ivească prin stradele oraşelor un număr însemnat de giamgii slovaci şi boemi, iar prin
sate

şi

oraşe

mai

mici

număr

un: mare

giamgii ardeleni. Giamurile se aduc din
cele ordinade, mai cu seamă din Beigia,
cristal

Anglia,

din

Franța,

In timpul

iar

cele

diniurmă

opace

a

şi

încejut

de

români

străinătate,
cele fine de

resistente

din

să se fabrice
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giamuri ordinare
din ţară. Fabrici

şi în una din fabricele de sticlărie
de sticlă sau mai înfiinţat în câ-

teva

ţărei,

puncte

ale

care

deja

a reuşit

să

ne

pro-

“ure toate vasele şi sticlele de lămpi toate paharele,
sticlele şi garofele, şi toată sticlăria de care are nevoe
populaţiunea cea mai numeroasă a ţărei, aceea care
au poate să plătească sticlăria de bacură şi de Boemia.
precum şi produsele cele fine ale inidustriei moderne,
il căror import, mulţumită fabricilor
noastre,
sa

vedus la mai puţin de jumătate.
Din

clărie

nenorocire,

deocamdată

toate

fabricile

de

sti-

câte se găsesc stabilite în ţară, sun: răcute

cu

capitaluri

străine
-şi eonduse

lucrătorii în unanimitate
unguri, săcui şi boemi.

de

sunt

străini.

Asemenea

streini, mai

şi

cu seamă

XXI.
Incă

câteva isnafuri necesare
clădiri,

Românii sunt leneşi. Românii
multe. Românii mu lucrează mai

construcţiunilor.de

țin sărbători
prea
mult de 100 zile pe

an. Aceste afirmaţiuni sunt repetate adesea nu numai
de inimicii românilor, dar şi de mulţi amici ai lor, ba
chiar şi de unii români. Cu toate. acestea dacă ne facem întrebarea cine muncesc lanurile cele bogate ale

ţării noastre, cine face roditoare ţarinile noastre, cine
stă în văpaia căldurii, în bătaia vântului şi chiar în

svârcuirea ploii şi a chiciurei,- primăvara,
vara şi
toamna, decât mult defăimatul ţăran român. E1 începe
munca

cea grea a pământului în luna, Martie

şi o pă-

răseşte în Noembrie, el ară, el sapă, el pliveşte, el coseşte, el seceră, el treeră, el grăpează, el culege porumbul, fasolea, mazărea, tutunul şi toate plantele ce produc sămânță utilă hranei, el scoate cartotii şi sfecla
din pământ, el tae varza, pepenii şi dovlecii din: ră-
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şi vrej,

dăcină

el cară toată

recolta

unui

la gări

an

sau la schele, şi îmbogăţeşte, prin miinca, sa, pe proprietar şi. pe arendaş. Cu toate acestea e acuzat că e
alţii, nu
leneş, pentrucă. hrănind şi îmbogăţird pe

poate

pe sine

să se hrănească și să se îmbogăţească

şi familia sa. Dar

are timp ? Il lasă cineva

să-şi mun-

ta

cească la timp ogorul său ?

Este adevărat că între diferite munci, face câteva
sărbători
jsopasuri, ţine, prin nelucrare, cam multe
câtva
întru
ă
pericliteaz
dar
păgâneşti,
seamă
mai cu
deştept
Cel
?
popasuri
asemenea
reuşita culturei prin

va răspunde

nu. Chiar

agricultura are nevoe

de ase-

menea popasuri, de câteva. zile între un. fel de muncă
si altul. Poate în acele răstimpuri să facă altceva decât câteva cărături la oraş, ca să facă rost. de ceva

pentru

bani

rari

de cât câteva

Afară

plata birului.

exemple, vrednice de osândă, lăsat-a ţăranul român
vre-odată rapiţa şi ovăzul şi meiul necosite, grâul, orzul, ovăsul şi secara. nesecerate, porumbul neprăşit,

vesăpat şi neplivit. la timp, şi maşinile de treerat fără
braţe,

şi produsele

pe

câmp

neduse

lu adăpost,

când

a fost nevoe de asemenea muncă? Lisat-a el grânele
să se scuture pe câmp numai ca să ţie o sărbătoare,
iie creştinească, fie păgânească, ori a venit adesea la
câmp

lăsând

acasă

fiinţe

bolnav, ori a muncit
minecă şi sărbătorile

iubite

bolnave,

sau

chiar

el

foarte adesea în zilele de Dufăcând clacă boerului pe MÂN-

care şi! pe băutură, fără de plată, nuraai
pădească bunătate de recoltă.

să nu

se pră-

Adevărul e, că e cam neprevăzătur,
că cheltueşte
cam inult, că prea mulţi beau până se ameţesc, dar
nu în zi lucrătoare, ci numai sărbătoarea şi iarna când

nu are ce munci.

|

|

Dacă i s'ar găsi o ocupaţie în timpul iernei, dacă statul

sau

proprietarii

ar înfiinţa

prin

sate

cismării,

do-

gării, căruţării, rotării, fierării, potcovării, domsalii.
abagerii, piue pentru făcut abale, răsboae numeroase
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pentru ţesut bumbacul,

cânepa şi inui, şi alte ateliere

utile gospodăriei ţăranului şi ar crea bazaruri de vânzare tot la ţărani, cu un profit convenabil, de sigur
țăranul n'ar mai sta cu mâinele în sân, ci âr munci
în: timpul de popas, ca să-şi creeze un spor de venit.

Prin această muncă

a lor, pe lângă un traiu mai bun

al lor, ar aduce încă un folos, ar micşora importul a
un mare număr de articole trebuincease ţăranilor, şi
âr goni înapoi peste :graniţă pe mulţi străini, care au

venit aici spre a confecţiona articole ţărăneşti. Tot
usodată în mod firesc; ne storțat, sar stăpâni şi viţiul
beţiei cărciuma, ar fi mai rar vizitată. Dovadă palpabilă ne dau

satele

dela.munte,

țele Prahova,

Dâmboviţa,.

funcţionează

şi prosperează

mai

Bacău
un mare

ales cele din jude-

şi Neamţu,
număr

unde

de fabrici

de tot felul, în: care muncesc pe lângă câţiva streini
şi un foarte mare număr de români,
care muncesc
ziua, şi noaptea, luându-se la întrecere în hărmicie şi
pricepere cu muncitorii străini. |
Tot aşa. şi muncitorul industriaş, meseriaş, „ meştesugarul, lucrătorul în ateliere, lucrătorul în şantiere,

ucenicul; calfa şi chiar patronul breslelor românesti.
Sunt: mulţi lucrători străini în toate breslele şi fac
românilor o- concurenţă foarte crâncenă, dar și românii sunt bine, numeroşi şi meritoşi reprezentanţi în
ioate hranşele activităţii omeneşti. FE el:cam greu de
unit, cam năzuros, şi cam neexact în îndeplinirea
angajamentelor, dar când se urneşte odată la lucru şi
se înfierbântă la muncă, apoi
munceşte
din greu,
mult şi cu. spor,şi astfel ca să nu-şi râză de meşteşug
şi să necinstească numele de meseriaş român.

Una din meseriile de aproape legată cu numeroasele
profesiuni care concurau la clădirea unei case, eră şi
aceea a fierării Erau,.precum este şi astăzi, două feluri de fierării, anume fierari şi covaci. Dintre fierarii
cei mai
primitivi erau aceia care se numiau
cuieri.
Aceştia erau aproape în unanimitate ţigani, foşti robi
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de vatră

mănăstireşti

mazi, emigraţi

din

şi boereşti,

Transilvania,

şi foşti lăeţi,
cari

se

no-

ocupau

cu

fabricarea piroanelor şi cuielor de dulgherie şi de şindrilă, pe care le confecţionau în mod
primitiv din
vergele de fier, aduse din. străinătate, în nişte ateliere
“umit ecuşniţe, cât se poate de primitive și de rudimentare.
Aceşti cuieri de când

saa înfiinţat şi sa desvoltat

bricarea cuielor şi țintelor din sârmă
ajutorul

industriei

mecanice,

şi de

de

când

fier,
acea

fa-

prin
indus-

trie s'a instalat și în România, la Sinaia, Galaţi şi în
"alte părţi, cuiele rudimentare aproap+ au dispărut, iar
foştii cuieri s'au transformat în meşteri dogari, cari
pun cercuri făcute din şine de fier la doniţi, putini, zăcători, poloboace

şi buţi, în care se păstrează

lichidele.

In vremile
de demult
asemeni
meşteşugari
nu
oxistau, pentrucă până acum 30 de ani vasele
erau
încinse

cu

cercuri

de

fier.

Aceştia

nu

fac

afaceri

în

destul de rentabile, ca să poată trăi. Abia, la târgul
Moşilor, când se cumpără doniţi pentru
împărţit,
o
mare

parte

din

cumpărătorii

teşugarii dogari să le schimbe

din

oraşe

pun

pe

meş-

cercurile de lemn.

dela

doniţi şi hârdae cu cercuri de fier. Atunci fac
şi
ei
afaceri ceva mai bănoase. Din această cauză, pentru
a'şi asigură existenţa, cât să nu moară de foame, meşterii dogari se transformă în meşteri lăcătuşi. Cutree-

ră cât ţine ziua de mare în crucişşi curmeziş stradele
mahalalelor mărginaşe ale oraşelor, precum şi satele,
drege

lacăte,

broaşte,

ivore,

copite,

fiare

de pluguri

şi

care, ascute coase, seceri şi sape, fac chei rudimentare,
dar încue

şi descue

tr'o cuşniţă

puţintică

formată

humă

în destul de bine,

toate

făcute

din o gropiţă săpată în

făcută

din ţărână

udată

în-

pământ

si'o mână

de cărbuni de lemn mangal aprinşi cu ajutorul unor
mici foale ce poartă cu sine. După ce cuşniţa e gata,
mesterul

înfige

în pământ

o nicovală

mică,

ascuţită

la rădăcină. Scoate din nişte desagi de piele ce poartă
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în spinare, pe lângă cărbuni, Şi o
care o bagă în foc, ţiind-o cu un
şi ascuţit. Suflă din foale, şi după
bine, îl bate cu ciocanul până! ce-i
Aceşti meşteri lăcătuşi

îndepărtate.

De

vergeluţă de fier, pe
cleşte cu botul lung
ce fierul s'a roşit
dă forma, ce doreşte.

datează din timpurile

aceea, multe

balade

cele mai

bătrâneşti

fac

pomeneală de mai multe ori de existenţa şi meşteşugul lor.
Ceva mai meşteri decât ei în fabricarea fierului
au
'ost şi sunt potcovarii,-care sunt tot țigani,
dar
-lu-

crează în tinda unei căsuțe sau a unui bordei,
adesea
într'o covergă în cuşniţe tot atât de primitive
ca şi

ale cuierilor, şi cari fac atâţ prin oraşe, cât
şi prin
sate afaceri mai bune ca meşterii lăcătuşi.
Ei se ocupă cu potcovitul cailor, boilor şi cismelor celor
groase.

In Bucureşti

şi Iaşi sunt potcovari

nemți

şi

unguri,

care potcovesc caii de lux, precum şi români
absolvenţi ai şcoalelor profesionale. Cuiele cu
căpăţână, cu
care se bat potcoavele de copitele cailor,
sunt fabrica-

te tot de potcovari.

Ă

Ceva, nai meşteri în lucratul fierului suni
acei cari
fac fiarele trebuitoare căruţelor şi carelor
ţărăneşti,
care pe cât trece timpul şi lumea progresează,
pe atât
au mai mare nevoe de fier. Aceştia sunt în
acelaş timp

şi lemnari

şi rotari.

De

aceea

tot ei fac

şi pariea

de

lemn dintr'un car, căruţă desvelită sau brişcă.Tot ei
fabrică şinele de fier ce încing roatele,
precum şi fia“ele dela, osii, numite bleauri, ce se bat
pe osii ca lein-

nul

să nu

se tocească

prea

lesne,

sunt

meşteri

căru-

-aŞi români, ţigani şi unguri. Majoritatea,
lor însă n
formează azi românii absolvenţi ai şcoalelor
practice
de meserii înfiinţate prin: unele sate.
Cei ce stau însă în fruntea. fierarilor,
sânt aşa zişii
covaci şi lăcătuşi.
Din mâinele lor .ese cu adevărat obiecte
de artă, Ei
fabrică şi repară broaşte din cele mai
complicate, lacăte, chei, ţăţăni, ivoare, cârlige, zăvoare,
şuruburi
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sare uşilor, febalamale, paftale şi alte obiecte nece
um şi grilajuri
prec
vestrelor şi porţilor unei edificii,
inte şi balcoane,
şi porţi de îngrădit, grilaje de morm
i de fier, balustrazăbrele de pus la ferestre, antretur
care
enea matură,
de de fier şi alte obiecte de asem

ă lucrate, înerau, duipă cum sunt şi azi, cu atâtă fineţ
cât păreau a

aţă, în loc da

de

dantelă

fi o adevărată

a, fierului nu e
fi o lucrare de fier. Lucrarea artistică
modernă.
innovaţiune de curând introdusă în arta
formează
şi
e,
secol
e
mult
Ea are o existenţă de mai
tecturi
arhi
ei
vech
remarcabilă a
podoabă cea mai
câazi
şi
văd
germane şi flamande, din care se mai
teva specimene pe la castelele medievale. române

în Principatele

Chiar

ea a

introdusă

fost

ri artisîncă din secolul al XVII-lea. Astfel de lucră
tre de
feres
e
țice în fier se mai văd şi la noi pe la unel
şi case

biserici

grilajuri,

XVIII-lea,

din

secolul

zăbrele

şi porţi

boereşti

XVII-lea

al

și

lucrate.

artistic

cu
căptuşite
Asemeni se mai văd şi uşi de biserică
de
mari
chei
e
fier şi aramă, câteva broaşte şi mult
ea
eper
pric
iveală
porţi și uşi, care toate acestea dau la

artistică şi perfecțiunea lucrului manual
covaci

Aceşti

şi lăcătuşi.

au fost

meșteri

1870 mai numai streini, mai cu seamă
De

câtva

procurat

timp

şcoalele

şi un număr

noastre

însemnat

teri români.
Covacii, caritașşii s'au

ocupat,

de

ale vechilor
până

pela

Unguri.
ne-au

meserii

de patroni şi de meșşi se ocupă

şi azi, cu

pentru
confecţionarea şi fasonarea fierului necesar
şi
ivăsuri de lux, birji, căruțe de birji, căruţe desvelite
care,

cu

fabricarea

de

arcuri

pentru

trăsuri,

de

osii,

buccele și şine pentru roate şi cu tot ce privesc mate
fie
ri,
trăsu
rialul de fie» ce intră în fabricarea unei
de lux, fie ordinară. Pe lângă aceste ateliere sunt de
ordinar alipite:
_ţionează partea

un atelier de tâmplărie, care conieclemnoasă a trăsurei, unul de rotăric,

care confecționează roatele, unul

de şelărie, care con-
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îecţionează burduşeile
de teletin, aripele de lac Şi toate
partea, de piele a trăsurei, apoi alt atelier do tapiţerie,
care

îmbracă

trăsurile

pe

dinăuntru

şi le înzestrează,

cu tot. confortul și luxul niecesar, al treilea e atelierul
de vopsitorie, care văpseşte, lăcueşte, poleieşte exterio
ul trăsurilor şi văcsueşte pielea. Acestea diferite profesiurii necesare la desăvârşirea unei trăsuri, erau exercitate până mail deunăzi de streini, mai cu seamă de
meşteri

unguri.

Acuma

le exercitează

şi meşterii

ro-

mâni, iar fabricarea carelor, căruţelor
desvelite,
a
briştelor, postalioanelor şi altor trăsuri de țară
desvelite, a devenit o industrie exclusiv românească.
Lemnăria

uşilor

şi ferestrelor

dela care

până

pe la

anul 1850 nu se văpseau, rămâneau astfel cum eşea
din mâinile tâmplarului, în culoarea lemnului. Numai

uşile şi ferestrele bisericelor Şi ale caselor boereşti
se
văpseaua, iar cele dela casele proprietarilor,
cu pun-

gile mai modeste, rămâneau albe, căci pe atunci uleiul]

fiert se aducea din Olanda şi costa, foarte scump.
Ca;
să fie totdeauna albă şi curată, acea lemnărie
se îrecă
în toate Sâmbetele cu cârpă groasă udă, şi cu
moloz şi

după aceea se limpezea.
Pe atunci rar casă, chiar de Bucureştean,

de mână,

cu

dare

se pardosea cu scânduri de brad, că ele
erau

peste măsură de scumpe,
In fiecare Sâmbătă
seara
gospodina casei lipea pardoseala de pămân
t cu
păinânt

galben

amestecat

cu apă şi cu baligă

de bou,

cu

care îl lustruia frumos. Azi uşi şi ferestre
albe şi par-

doseală de pământ
la casele ţărăneşti.

nu se mai vede, decât la tară, pe
In oraşe lemnăria şi chiar pardo-

seala se văpsesc cul culori frecate şi amestecate
cu ulei

ce căire văpsitori, care în mare
parte: suni
evrei.
Văpsitorii de lux sunţ nemți şi italien
i. Se găsesc şi
un număr restrâns de văpsitori români
. Pereţii case-

lor în vechime se spoiau numai cu
var alb şi numai
tavanurile se împodobeau cu oareca
re îlori şi rozete

de ghips sau de var, mai

adesea, cu un şarpe în formă

-
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de cerc, care-şi muşcă

coada.

Acest

mistria de zidari meşteri din var
“peste care meşterii apăsau tipare
iate de meşteri iscusiţi. Tot astfel
cele şi florile albe depe marginea
var amestecat

cu

şarpe

eră făcut cu

amestecat cu ipsos,
de lemn! bune sculpse făceau şi ciubutavanului, adică din

câlţi şi ghips, care

asemeni

se spoiă

cu var.
Pe atunci

casele nu se zugrăveau

nici nu se tapetau,

ori cât de bogat ar îi fost proprietarul lor. Zugrăvitul
eră rezervat numai pentru biserici şi icoane, care lu“rare eră făcută în stil bizantin, degenerat, de cătră
meşteri zugravi greci, sârbi şi câţivă români,
între
care mulţi călugări '). Pe la începutul acestui secol un
11) Zugravi în ţară am avut între alţii:
a 1627 Manca
zugravul vinde lui laniu zugravul un loc de
casă în Bucureşti drept 3000 de bani (Arh. Stat., m-rea Radu
Vodă. pach. 34, doc. 14).
a 1643 Dumitru
cu fraţii sei vând lui Nicola zugravul un
loc în București (Arh. Stat, m-rea Cotroceni, pach. 85, doc. 7).
La 1652 Nicolai zugravul vinde m-rii lui Aron Vodă din Iași
o pivniţă cu un loc de dughiană (Acad, Rom., doc. 8—LXXIX).
„La 1655 Popa Teodosie zugravul cumpără un loc de casă în
Bucureşti dela Ghinea. Vistierul. (Acad, Rom., doc. 91—XX).
La 1682 Stefan zugravul dărueşte soţiei sale Aniţa o casă în
Iaşi. (Acad. Rom, doc, 13—LXXIX). Cu privire la Ştefan zugravul avem şi următorul document:
1695 Decem. 39). Cartea dată de Tudosie Dubău vel Logofăt,
de Vasile Costachi Vornic şi de Alexandru Ramandi Vornic, precum au avut pâră de faţă înaintea, lor Măria şi cu. feciorii ei,
anume Gligoraşco şi Savin, carii se răspund nepoți Antimiei,
ce o au ţinut Ştefan zugravul femee întâiu, cu sfinţia sa Ionichie egumenul dela Aron Vodă pentru o casă din târgul Iaşi, ce
este “în. poporul Curălarilor, lângă şcoala jidovească. Egumenul
arătă diata lui Ştefan zugravul, că acel loc, i-au fost lui cumpărață
dela Alexandra
sugrăvița,
şi la moartea
lui o au
dat

acea

casă

femeii

lui

cei

de

poi

Aniţăi,

care

aceasta

apoi a vândut casa. cu locul ei egumenului de Aron Vodă drept
20 de lei. (Acad. Rom., doc. 3.—CXCV).
La, 1684 Lozinschi, feciorul lui Andrei
Măcău, pune
zălog,
pentru 30 lei, la Mihai zugravul din Jaşi, jumătate de bătrân din
moşia Brătila de jos. (Acad. Rom., docum. 82—XLIX).
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mare

număr

vitului

de români au învăţat meşteşugul

şi s'au deosebit

de precedesorii

zugră-

lor, renunțând

d'a mai representă pe sfinţi ca pe nişte moaşte uscate
Și urâie şi de a dă imaginelor lor nişte chipuri mai
apropiate cu ale oâmenilor.
prima jumătate a secolului

sunt desemnaţi

Bisericile
XIX, prin

sfinţii ne represintă

zugrăvite- în
modul
cum

transiţiunea

de

la şcoala bizantină decadentă la şcoala nu tocmai occidentală, ci mai apropiată cu realitatea, care se numeşte atonistă. Mai cu seamă zugravii de icoane . au

execuiat un mare

număr

de icoane zugrăvite pe lemn

în uleiu foarte bine executate şi cu chipuri foarte frumoast, pe care pioasele noastre bunice ni le-au lăsat
drept moştenire spre a ornă pereţii locuinţelor naasLa
laşi,

1685 Alexandra,
vinde

o casă

femeea

Mariei,

zugravului

femeea

Nicăi

Neculai

cel bătrân

Seimeanul.

(Acad.

14—LXXIX).

doc.
La,

1685

Constandin

Bătcă

şi

soţia.

sa

Avramia

zălăogesc

din

Rom.,,
par-

tea, lor de moșie din Brătila de jos la Gheorghe zugravul din Iași
pentru banii ce-i împrumutase. (Acad. Rom, doc, 19—XLIX). Gheorghe zugravul cumpără moşie în Crişomu între anii 1691-1700
peste care îi întăreşte stăpânirea la 1722 şi Mihai Racoviţă Vodă.
(Arh. Stat, m-rea Caşinu, pach. 5, doc. 8, 9, 10 și 12). La, 1696 mai
cumpără dela, Leca uricarul din Brătila moşie în satul Mănes.,
pre Tazlău. (Acad. Rom,, doc. 40—LIV),
La 1104 Pârvul dascălul zugravul Mutul și soţia lui Tudora,
cumpără casă cu pivniţă şi cu loc împrejurul ei în București,
pe

care

în

anul

următor

o vinde

lui

Iordache

vel

Cămăraş

Kret-

zulescu. (Acte originale la Efor. bisericii Kretzulescu). Tot aţunci
era în Bucureşti şi Trifan zugravul.
La 1708 Caplea,. femeea răposatului Marin zugravul, împreună cu feciorii ei vând
m-rei Glavacioc o casă,
ca să aibă de
cheltuială la îngroparea bărbatului ei. (Arh., m-rea
Glavacioc,

pach 34 netreb., doc. 64),

La. 1131—1737 erau Costea (Costantin) zugravul și Postelnic și
frate său Ilie, feciorii lui Gheorghe zugravul din Iaşi, cu
moşie
în Onești. (Arh. Stat, m-rea, Caşinu, pach. 9, doc. 20—23).
La 1745 preotul Ion zugravul vinde Postelnicului Costandin
o
casă

cu

strâmbă.

locul

ei în Iaşi, pe uliţa. Pârveştilor,

(Acad.

Rom.,

doc.

106—C).

ce se zice

acum

ulița

190
tre. Zugrăvirea

după
apă

în biserici

sistemul numit
şi amestecate

-

se făcea

până

pe

la

fresco adică în culori topite

cu cleiu sau săpun

1850

în

şi lapte dulce pe

pereţi de curând tencuiți, de la 1850 încoace s'a introdus

zugrăvirea

cu culori

frecate în uleiu.

In prima perioadă, adică a frescului, -se preferau
icoane multe, grupe numeroase, episoade din biblie şi
evanghelie, cu oameni mulţi, în dimensiuni mici, zugrăviţi cam primitiv, cu colori variate, vii şi arătoase,
cu prea puţină poleială. In a doua perioadă a uleiului,

sau adoptat mai mulţi sfinţi isolaţi, în mărimea naturală, câteva scene însemnate din evanghelie pe un
fond nu prea luminos, înconjurate de borduri,
imitând

încadrarea

şi oarecare

ornamentaţii

simple

şi

La 1753 Ecaterina, soţia răpos. părintelui Nicolae
zugravul
casele
dela biserica, Udricanii, vinde lui Dragne ' Dârstoreanu
sale din mahalaua Aganiţei în Bucureşti. (Doc. partic. prezentat
"la Arh. Stat. din Bucureşti în 1896).
La 1757 Ioasaf zugravul dela Golia dă zapis la mâna lui Manoiache Kostache biv vel Vornic, prin care se angajează. să facă
catapiteazma la biserica sf. Ion din Iași cu icoane cu tot, (Acad.
Rom., doc. 128—LXXXVI).
La '1159 ioan Teodor V-vod scrie lui Ioanichie Episcopul Romanului, ca să cerceteze pricina pentru moşia Floreşti şi Tăbăcarii din Focșani, dintre Teofil zugravul monahul din Putna
„ce a avut cu Catrina zugrăvoaia. (Acad. Rom., doc. 91—LXKV).
Catrina zugrăvoaia a, fost soţia, lui Gheorghe zugravul din Iaşi.
Fa-şi mărită pe fiică sa mai mare, pe Nastasica, în Fever, 1762,
Anghbeluşa.
după Costandin suiulgiul. Avea fata mai mică pe
Teotil monahul eră fiul Dimii zugravul şi nepot al lui Mihaiu
zugravul şi al lui Gheorghe zugravul. (Acad. Rom., doc. 8—CXCV).
Catrina zugrăvoaia avea văr pe Şăirarul Gheorghe Aslan. (Arhiv. Stat., m-rea Caşinu, pach. 9, doc. 28). Gheorghe zugravul,
din Țara. Turcească dela Ianina, sta aşezat în ţinutul Bacăului,
unde s'a. şi însurat, adus fiind de Duca Vodă de au zugrăvit m-rea,
Cetăţuia, a fost frate mai mare lui Mihai şi Dima zugravii. El
a avut fii pe Ilie, Costea şi Ioniţă, soţul Cat rinei Iliasca, aceștia
părinţii Nasţasicăi, soţia lui Costandin Galeţi Şătrar, şi aa Angheluşei, soţia Şetrarului Gheorghe Aslan. (Acad, Rom., doc.
95—CXXXV).
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Ii

cam puţin bătătoare la ochi. Culorile au fost raai puţin

vii, mai apropiate cu realitatea şi mai mult ameste:
cate cu dungi şi umbre de poleală. Pereţii caselor din
Bucureşti au început să fie zugrăviți abia dela 1828
încoace, după a doua invazie a Ruşilor în Principatele române din secolul XIX. Primele case zugrăvite
pe

dinăuntru

au

fost

ale

lui

Manolache

Manu,

unde

au fost instalate până la 1880 Curțile și tribunalele,
ale lui Dinicu Golescu, actualul palat domnesc, ale lui
lui
Romanet, actualul minister al finanţelor și ale
Filip Lens, astăzi localul Ministerului de Industrie zi
Comerţ. Tavanele lor au fost zugrăvite de cătră rneş-

fost
au
teri italieni cu culori în uleiuri, iar pereţii
stucaţi cu gips amestecat cu untdelemn, apoi lustruiţi
și trar:sformaţi în: marmură artificială, nuanţată cu
oarecare ornamentaţii de frescuri în culori.
Zugrăvirea

cu

apă

şi tapetarea

pereţilor

cu

tapete

se
de hârtie tipărită, lucrată în Franţa şi Germania,
cătră
de
generalisă abia pe la 1860, şi s'a executat
meşteri: nemți, apoi de evrei, şi în cele din urmă şi de
un mare număr de români. Lucrările cele mai fine au
fost întotdeauna executate de cătră artiști italieni.
XXI.
Isnaturile
Zugrăvitul

profesiunilor

artistice.

bisericilor a fost imboldul

ruito» care a îndemnat pe români
picturei. Fără ea poate nici n'am

cel mai

stă-

să îmbrăţişeze arta
fi avut pictori
ro-

mâni, pentru că românilor nu prea le-a plăcut
tabiourile d eartă, care reprezintă episode istorice, vederi măreţe sau peisagii câmpeneşti, nici chiar reproducerea pe pânză a chipului lor şi al părinţilor lor în
formă de portret. De aceea se găsesc aşa de greu, chiar

în familiile boereşti, portretele personagiilor care au
jucat un rol însemnat în istoria ţărei, Românii
cari
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au învăţat pictura, s'au instruit şi specializat în şcoalele şi atelierele celebre din străinătate până ce s'a înfiinţa: câte o şcoală de bele arte în Bucureşti şi în Iaşi.
De atunci

primele

noţiuni

de instrucţiune

le dobân-

desc tinerii diletanţi în şcoalele de la noi, şi desăvârşirea o dobândesc

în şcoalele

şi atelierele

din străină-

tate. Mai toţi pictorii români sunt nevoiţi pentruca
să trăiască să zugrăvească biserici, şi numai în ore
libere să facă tablouri şi portrete de alt „gen“ artistic.
Mulţumiţă: acestei resurse providenţială, am reuşit să
dobândim un buchet frumuşel de pictori români
de

elită şi să avem obiecte de artă naţională de valoare.
Scluptura în vechime a numărat mulţi
artişti de
„valoare, în mare parte români din Macedonia şi din
Tesalia, care ne-au

lăsat un mare număr

de ornamen-

taţii monumentale şi care ne dovedeşte şi azi talentul
neîntrecut, dibăcia fără
pereche,
fineţea,
delicată,
gustul artistic şi imaginaţiunea fecundă a imaginațiunei şi daltei lor. Bisericele Curţei de Argeş,
Trei
lerarchi, şi cea din Hârlău, mânăstirile Horezu,
Comana, Colţei, Sinaiei, Stavropoleos, apoi biserica Sti.

Dumitru,

din

Craiova,

Mitropolia

din Târgovişte

şi al-

tele sunt atâtea monumente împodobite cu selupturi
în piatră, cu a căror perfecţiune şi gingăşie ne mân-

drim şi astăzi.
Pe lângă biserici, sculptorii români împodobiră şi
un număr însemnat de cişmele publice şi de case boereşti. Fântâna, cea veche de la Filaret fu
un
monu-

ment de scluptură remarcabil, dar din nenorocire el
a căzut victimă a timpului şi nestatorniciei lucrurilor»
în lumea, aceasta. Ceva mai târziu, pe vremea, domniei
fanarote gustul sclupturei în piatră a mai degenerat,
ornamentarea cu sculpturi a caselor şi bisericilor a

fost înlocuită prin ornamentarea cu ciubuce
făcute
din var cu mistria, şi sculptorii! mărginit a săpă nu-

mai cruci şi pietre mormântale,
foarte rar monumente funerarii,

cruci comemorative,
a căror obiceiu abia,
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a început

"XIX-lea.

să. se introducă

Cele

mai

vechi

pe la începutul

monumente

de

secolului

al

piatră

ce

ne-au rămas dintr'acea epocă sunt mausoleul
pus pe
mormântul lui Grigore-Vodă-Ghica, care are
în patru
colţuri ale unui dreptunghiu dominat de
o urmă sepulcrală patru femei înzăvonite ce
plâng, admirabil
executate, care se mai găseşte şi azi în curtea,
bisericii
domneşti dela Tei, în
marginea
Bucureştilor.
Alt

mausoleu identic se află în curtea, bisericii Sărind
ar.
Aite lucrări de artă am mai avut, Porţile monum
entale
dominate de două figuri alegorice şi basoreliefur
ile ce
ornau palatul domnesc al lui Grigore-Vodă-Ghica
din
Calea Victoriei în Bucureşti, foste casele
Lahovari,

unde

astăzi

este clubul

Tinerimei,

precum

Şi

monu-

mentul amintirlior votării Regulamentului
Organic în
anul 1831, care s'a instalat pe timpul guvern
ului provizoriu rus al Generalului Kisselef în
grădina Copou
din Iaşi.
Nu se ştie cine au fost autorii acesto
r puţine opere
artistice, care au fost săpate în prima
jumătate a, se-

colului XIX, dar după modul execuţiunei
lor şi al stilului, se pare că au fost italieni. Români
i macedoneni,

precum

şi grecii pictori, au fost meşteri, mai
ales în. să-

parea de îlori, embleme,
ornamentaţii
şi reliefuri
plastice, iar nu în figuri întregi. Azi
numărul acestor
artişti a, scăzut. Chiar arta.lor a degene
rat până
au
devenit din sculptori pietrari, zidari
şi chiar pavatori

(caldaramgii), iar sculptura; cea.
adevărată şi mai cu
seamă construcţiunea şi săparea
monumentelor.
fu-

nerare şi a tuturor ornamentaţiilor,
a trecut în exclusiva Gominaţiune a Italienilor.
De câţiva, ani, mai cu
scamă,

imră,
care

de când

s'a, înfiinţat şcoala de pictură
şi sclup-

a sporit numărul
fac

reliefuri,

foarte

monumente

tistice, săpate

artiștilor

frumoase

sculptori
statui,

români.

busturi,

baso-

în bronz,

care

comemorativeşi funerarii

în marmură

D. Z. Furnică.—'ndustria,

grupe
sau

turnate

ar13
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eşite din
vivalizează în perfecţiune cu capo-d'operile
daltele celor mai celebri artişti streini.
Sculptura în lemn; a fost încă o manifestaţie a artei
îndepărtată
româneşti, profesată din epoca, cea mai

e ce desde meşteri români. Un: mare număr de tâmpl
tasuri,
iconos
de
part altarul de interiorul bisericei,
eşti
de amvoane, de tronuri domneşti şi jeţuri arbier

atenţia

şi de uşi de biserică, ne atrage
nea

prin

măestria

cu

care

lucrate.

sunt

şi admiraţiuLemnul

de

ştejar, de teiu, de nuc, de timişir şi de alte esențe ce se
not sculptă cu înlesnire, sânt frumos săpate şi modeabili. răhlate cu dalta de către nişte meşteri harnici,
transiors'a
l
lemnu
lor
dători şi religioşi. Sub dalta

ame,
mat într'o probotă fină, în nişte adevărate filigr
rie
măest
o
lucrate de multeori extraariistic şi cu
uimitoare.
Pe

un

câmp,

nu

tocmai

în. jurul

mare,

urei

icoane,

în-.
pe un jeţ, pe o uşe, pe un amvon, vezi un amestec
e
motiv
genios de flori, de cariatide şi de nenumărate
de ornamentaţie, împletite grațios, formând grupe exsurtraordinar de delicate, complicate, neaşteptate,
t,
elegan
ios,
armon
prinzătoare, care formează un tot
i
nicăer
,
svelt, eminamente artistic. Nimic de prisos

vreun neajuns, nimic dela locul său. Cele mai multe

sânt poleite.cu. aur curat, prea. puţine sunt numai colorate şi încă mai puţine, numai cele de şiejar, sunt

unse cu uleiu.

|

Unsie din ele datează de peste trei sute de ani, altele.

chiar de patru sute. Cele mai multe de două. şi o sută
|
de ani.
Mai toate tâmplele sunt încă în stare bună şi nau
suferit dela nemiloasa uzare a timpului altă stricăciune decât, pe ici pe colea, ştergerea, poleielei, înegrivea din cauza fumului, oarecare mâncături de cari, i
pe ici pe colea câteva stricăciuni datorate mai mult
neglijenţei şi greşelei oamenilor, decât devastaţiei
vremei. Tronurile, jeţurile şi uşile bisericilor au sufe-
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rit mai multe stricăciuni. Mai toţi artiştii care au lucrat aceste obiecte de artă, unele capo d'operă, au fost
români. Vederea operei lor ne minunează chiar azi,
sculptura, în lemn a dobândit o desvoltare mai mare

prin introducerea sa în: fabricaţiunea şi ornamentațiunea mobilelor, pereţilor şi a tavanurilor saloanelor, mai ales în sufragerie. Şcoalele de meserii din
țară şi şcoala de surdo-muţi dela Focşani au înzestrat
țara noastră cu un număr destul de mare de săpători

de lemn foarte ingenioşi. Pe lângă români profesează
această meserie artistică şi un număr de streini, italieni, nemți, evrei. Azi arta sculpturei în lemn a încePut să intre în gustul marelui public şi să fie bine apreciată de el. Din nenorocire în trecut n'a rost tot
astfel. Cele mai multe din uşi şi tronuri vechi s'au

vrăpădit cu desvârşire, fiind înlăturate, ca nişte
bucăţi de lemn aetrebnice, mâncate de cari, în locul
cărora ctitorii şi epitropii au avut mândria de a pune

urâcioasele table de fier, împodobite doară cu iniţialele celor ce le-zu plătit. Cu atât mai scump
trebue
să ne

fie un

exemplar

aşa, de

desăvârșit,

Colțea, o adevăratţă filigrană în lemn +).
Mai există chiar şi azi un alt gen

de

sculptură

în lemn,

însă

prea

ca uşa

de

decăzut

dela

,
meşteri
şi

aproa-

de. părăsit,
dar care
în trecut
eră exercitat de
mulţi profesionişti, aceştia erau săpătorii de
cruci şi
de troițe în lemn plantate în pământ pe la
răspântiile
satelor şi drumurilor, mai ales dela, munte,
alături de
un

puț

sub un

sau

fântână,

acoperământ

unele sub

în formă

cerul

liber,

de pridvor,

iar

altele

ai căror

pereţi sunt zugrăviți cu icoane pictate,
în mod mai
mult sau mai Puțin punctual. Aceste
cruci sunt ju-

crate şi săpate de nişte meşteri
tot asemenea de primitivi, care n'au avuţ la, activul
lor altceva decât o

fantazie

1) Iorga

bogată.

Majoritatea,

N., Negoţul

crucilor

și meşteşugurile

sunt

etc, p. 64,

cruci

ca,
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formate

toate: crucile,

din

de copac

trunchiuri

două

încrucişate, unele legate între ele printrun colac rotund, ce înconjoară cele trei extremităţi mai scurie şi
tae pe la mijloc pe cea de jos, care e înfiptă în pământ şi e îndoit şi întreit mai lungă. Pe una, două sau

toate

acestor

feţele

cruci

unele

săpate,

sunt

concav,

altele convex, câte o dedicație făcută vreunui sfânt,
câte o scurtă descriere a unui fapt care a provocat

clădirea sa şi, un şir nesfârşit de nume de vii și de
morţi. Unele din aceste monumente rustice au câte
trei,

mari

cinci,

şapte,

nouă şi chiar

până

la

12

cruci

mai

şi mai mici, zugrăvite cu culori vii, acoperite. cu

diferite

inscripţii

şi întrunite

jos într'o

bază

comună.

Asemenea cruci şi torţe, în: genere grosolan lucrate,
sunt opera unor sculptori ţărani lipsiţi de orice cultură artistică. Ei fac şi crucile ce se înfig la capul
morţilor

pe

la cimitirele

la bâlciuri. Un
bine

lucrată,

din

sate,

pe

alt gen de sculptură

uneori

chiar

artistică,

care

le vând

în lemn,

pe

aceasta

şi iar în formă

de

tiligram, fu săpătura de cruci 'mici, de care se servesc
preoţii la orice serviciu divin, care reprezintă răstignirea, învierea şi diferite episoade din viata lui Hris-

10s. Asemenea, cruci, relativ mici, migălos lucrate, dar
foarte

bine executate,

sunt

de lemn

cimisir, păr, tran-

datir, chiparos, teiu, tisă şi din corn de rinocer. Multe
din ela erau, precum

sunt şi azi, importate

din Orient,

dela. Ierusalim sau mânăstirile din Sf. Munte. Dar tot
tât de multe au fost săpate prin mănăstiri de cătră
călugării pioşi şi răbdători. Nu ştiu dacă se mai găsesc

şi azi săpători de cruciuliţe de lemn. Ştiu că la schiturile şi chinoviele române
sunt câţiva săpători cari

din Sî. Munte
scot din dalta

al Athonului
lor capo d'o-

pere admirabile.
|
Incă un gen de săpătură artistică în lemn este Xilografia, adică săparea de icoane, stampe şi clişeuri
de diferite naturi, pe o placă netedă de lemn ae cimişir
sau cireş, a diferite subiecte bisericeşti, istorice, geo-
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grafice, geometrice,

ştiinţifice,

beletristice

şi de orice

altă natură care, după ce se pune într'un: teasc sau
maşină tipografică, imprimă pe hârtie întrun mod net
şi fidel tot ce s'a desinat pe lemn. Biserica dela intro-

ducerea artei tipografice încoace, s'a servit foarte mult
de

xilografie

pentru

în dar şi alte ori
semnate în mod
cum şi a procură
suri tipărite pe
care se oficiază
clişeurile, uneori
care

ornează

a împărţi

credincioşilor,

uneori

pe un preţ mic, icoane de sfinţi demai mult sau mai puţin reuşit, prebisericilor de orăşe şi de sate antimibucăţi de mătase sau anaghină, pe
Sf. Leturghie. Tot xilografice au fost
naive, altele destul de bine reușite,

cărţile

vechi

bisericeşti

şi

care

au

fost

săpate cu cuțitul în lemn de cimişir, de cătră un nu-

măr oarecare :de călugări stabiliţi în mânăstirea
Neamţu şi Secu în Moldova, în mânăstirile Căldăruşani şi Znagov în Muntenia, Epişcopia, Râmnicului și
în schitul Govora din Oltenia.
|
Până cătră sfârşitul secolului trecut, din cauza concurenţei streinătăţei şi mai

trimetea

clişeuri

cu seamă

şi vignete

mai

a Vienei, care ne

bine

făcute

şi

mai

eftine, xilografii călugări, care în cele din urmă
reuşise sa facă icoane bunicele, săpate în lemn şi tipărite
pe hârtie, au dispărut, şi xilografia a fost înlocuită
prin iitografie, şi mai apoi prin ţincografie. Afară
de
călugări sau mai încercat şi câţiva specialişti români

şi străini, între cari cel dintâiu a fost Barfuss, cel mai

talentat dintre toţi, care ne-a părăsit peste scurt
timp,
căci n'a putut să găsească în destul de lucru. Azi
nu
ştiu dacă mai numărăm vreun xilogrâf. In
schimb

avem

cută

vre-o şease țincografi, dintre cure cel care exe-

lucrări. reuşite

într'această

branşă

este

cel ălipit

Principatele

române,

pe lângă atelierul graphic Socec şi atelierul Marvan.
* Litografia e aproape -o invenţie a secolului
al

XIX- lea,

mai

căci înainte
s'au

tipărit

cu

de

seamă

anul

în limba

pentru

1800 toate
română,

cărţile

ilustrațe

fie în Principate,

câte
fie a-

-
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fară din Principate, au fost împodobite, cele bisericeşti
cu clişeuri lucrate în lemn, iar cele profane cu vigneie
executate în oţel sau aramă într'un mod foarte artistic
de către maeştri săpători din Viena şi Buda-Pesta
Tatre cele dintâi se pot enumer€ Mineele celor două.
sprezece luni, Apostolul, Evanghelia, Ciaslovul, Molitfehnicul, Vieţele

ceşti, imprimate
Mitropoliei

noului
urmă

din

Severin,
imprimate,

sfinţilor şi alte cărţi rituale

în

tipografiile

Bucureşti,

Govora
cele mai

mănăstirei

Episcopiei

piseri-

Neamţu,

Râmnicului

şi Snagovul.
bine ilustrate

Intre

cele

şi

din

sunt : Intâm-

plările lui Telemac, Achileu, Laschira,
Numa
Pompiliu, Nopțile lui lung şi alte câteva scrieri vechi. Asemeni şi stampele, portretele şi hărţile geografice,
erau

lucrate

în oţel

tipografice. Primele
executat

sau

aramă

şi tipărite

în teascuri

lucrări litografice româneşti

şi săpat în Buda-Pesta

de către un

s'au

artist nu-

mit Diaconovici: de acolo această artă a trecutîn
Principate împreună cu artistul. Primele lucrări litografice ce s'au executat în Principatele Române fură :
Pustnicul sau nestatornicul şi Calendarele ilustrate
tipărite dela 1816 încoace, între care cele mai însermdate sunt Almanahurile Albinei, um număr ceva mai
mare de hărţi geografice, redactate de G. Assache si
Calendarul popular al lui C. A. Rossetti, Portrete de oameni însemnați, stampe reprezentând diverse scene
răsboinice şi evenimente istorice, precum şi câteva
cărţi beletristice... De pe la 1850 încoace sa introdus
moda cărţilor de visită şi a invitaţiilor la botez, cununie şi moarte, serate, baluri, ect., care a dat un avânt
ceva. mai mare artei litografice. Primii litografi care
au introdus arta lor în Principate, au fost niştei streini,
nişte germani, anume în Țara Românească, Bielţ, G
Venrich, 1. Pernath, şi mai în urmă
G. Wonenbreg,
„care a, ţinut arta sa pe un picior superior demn

de pro-

gresele realisate în apusul Europei. In Moldvoa priraul lithograf a fost I. Partheni, caligraful Secretaria-
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tului statului, apoi institutul litografic al Albnei
iar
mai în urmă câteva alte litografii comerciale,
care nr.
„s'au prea distins în multe lucrări de artă.
Această

industrie,

care

în

totdeauna

a stat

pe

un

picior cât se poate de restrâns, a, fost exercitată
într'un
mod aproape exclusiv de cătră streini,
şi chiar azi,
afară de institutele grafice Socec, Carol
Gs&bl, Fraţii
G6bl şi Marvan,
Tipografia se

sunt profesate numai de streini,
introduce de aproape cu litografia,

Ea s'a introdus

în Principate curând

dar care e cu mult mai veche şi mai utilă
ca, dânsa.

nea sa, cam

pe la jumătatea

după

secolului al XVI

invenţiude cătră

propagandiştii calvini care voiau să
ne convertească.
Dela început ea, a servii aproape exelus
iv numai la
tipărirea cărților bisericeşti de către
călugări tipografi
români. Primele tipografii au fost instal
ate la mânăstiri, la Neamţu şi Secu în Moldova,
la Govora şi Sna-

gov

în

Ţara,

Românească, apoi la, episcopia

Râmnicu-

lui, a Buzeului, a Mitropoliei din Bucure
ști şi a, Mitropoliei din Iaşi, Produsele lor litera
re au fost executata
de cătră zeţari şi tipografi călugă
ri. De pe la începutul

secolului al XIX, şi mai cu seamă.
dela punerea în aplicare a Regulamentului organic,
numărul tipografiilor
şi al tipografilor s'a înmulţit,
teascurile au eşit din

mânăstiri şi au încăput pe
mâinile industriei private.
Asemeni și lucrătorii sau
laicizat. Unele tipografii,
cari s'au înfiinţat şi s'au desvol
tat în Bucuresti în qecursu:

celei dintâi jumătăţi a secolului
a] XIX, au fost
tipografia Colegiului Sf, Sava
şi tipografia
bisericească
Nifon

Mitropoltul,

din care, pe la 1862,

s'a creat:
Imprimeria Statului şi tipografia
cărţilor bisericeşti,
creată din materie cu totul nouă.
Dintre cele create de
particulari sunt tipografiile
1. Eliade, creată pe la, 1828
si desființată

la, 1848 şi tipografiele Waldbaum,

Ohm, Winterhalder, 1. Copâinig
Zah. Carcalechi,
Rosetti şi Ulrich. In laşi fu
înființată mai întâi
ratia Albinei, întemeiate
de Gh. Assachi, tot

Ferq.

C.A,
tipope la,
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1528; şi după dânsa tipografiile Gh. Codrescu, Română-Franceză, Ad. Berman, H. Goldner etc., după aceea

şi desvol-

arta şi industria tipografică a fost introdusă

în
tată în toate oraşele reşedinţele de judeţe şi mai
toate localităţile mai însemnate ale ţărei, astfel că azi

ire
lumina şi cugetarea pot să se manifeste cu înlesn
în toate ramurile de activitate ale României.
dar
Intre patroni au fost unii români, alţii streini,
marea
ori,
tipărit
şi
cât
jeţari,
atât
dintre lucrători,
majoritate a fost compusă din! români. In tot decursul
jumătate a secoluiui
secolelor trecute şi în prima

XIX-lea

puse

teascuri

imprimatele s'au tipărit prin

în mişcare de mâini omenești, lucrarea migăloasă

mergea, prea încet, căci reclama
prea

mare

încordare

muncă.

de

De

pe la

care

timp

mult

prea

1860

şi

Iosif

Romanov, şi după dânsul Imprimeria Statului, Imprimeria Niton! Mitropolitul, Copaing ÎI. etc. sau introdus
maşinile de tipar cu roate de tuciu, mişcate de mâini
omeneşti, iar
»ului, produs

benzinei

mai târziu cu puterea motrice a abuprin arderea cărbunilor, a gazului, 2

şi a petroleului,

omeneşti.
De câţiva ani tormele

a înocuit

drepte

puterea

orizontale

braţelor

au îost înlo-

cuite prin forme rotative, care sporesc lucrarea.
la înLiterile care au compus formele tipografice
ceput de tot, au fost de lemn, mari, disgraţoase, uneori

evosolan lucrate. Curând după aceea, pe la începutul

prin
secolului XVII, aceste litere au fost înlocuite
litere compuse dintr'un amestec de antimoniu, plumb
şi cositor topit, turnate

în nişte

forme

anume

săpate.

Tipăriturile în tiragiu prea mare se făceau pe forme
în placă de plumb obişnuită cu ajutorul galvanoplastiei, iar ilustrațiile se făceau prin: clişeuri xilografice,
“ţincografice sau prin plăci de oţel şi aramă, Săpate de

artişti renumiţi.

Primele se execută şi în România de artişti români
sau streini, iar cele din urmă numai în streinătate, şi

mai

cu seamă

în Englitera,
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Literile şi galvanoplastia se execută
de
câtva
timp şi în România, dar
numărul
turnătoriilor e
joarte restrâns.
XXII.
snaturile meseriaşilor şi a meşteşugarilor.
Pe lângă clădire, care să-l adăpostească,
localuri
pentru. autorităţi şi biserici, în care să se roage, omul

a avut nevoie şi de alte lucruri, trebuincioase pentru
îmbrăcăminte, încălţăminte, şi acoperirea capului, și
multe alte necesităţi trebuincioase traiului şi satis-

fecerea, confortului său. Unele din meseriile necesare
pentru satisfacerea
uușe

chiar

dela

acestor

crearea

trebuinţe
au

statelor

şi azi, altele s'au introdus

mai

fost

române

târziu,

intro-

şi subsistă

atunci

când

moda şi alte împrejurări le-au făcut necesare, şi altele
au existat şi mu mai există, căci au eşit dela modă.

Intre aceste din urmă sunt işlicăriile, şi şepcăriile,
zabunatiile, eroitoriile orientale, gaitanariile şi altele )
1) Intre alţii însemnăm :
.
,
La 1îî6 eră Stanca, soţia lui Păvei işucarul, care a vândut via
din dealul Cărnet, jud. Mușcel, lui Ion Chiţescu bogasierul din
Bucureşti. (Arhiv, Stat., cond. domn. No. 1, fila 98 roşu).
„La 1800 eră Panait işlicarul, carele ţinea în căsătorie pe Aniţa,
fiica loanei din mabal. Sf. Sava din Bucureşti. (Acad. Rom,

msș. 3932, fila” 92 verso).

La 1802 era Ioniţă işlicarul, soţul Mariuţei, nepoâtă de frate
al Necşutei, soţia, dascălului Costandin protopsaltul, şi a. lui
Ghinea Borănescul. Mariuţa avea frate pe Ioniţă işlicarul,
Ea
avea,

case

în

Bucureşti,

în mahal.

Sivilelor,.în

marginea

podului

Târgului de afară, împotriva, bisericii Sivililor. (Acad. Rom., mss.
3934, fila 168 verso),
La 1802 era în Iaşi Ion Keșco șlicarul, ginerele lui Toniţă Co.
dreanu blănarul, Soţia. sa Zoiţa avea loc în mahal. Muntenimea
de jos, dăruit ei .de mătuşa; sa Ilinca, fata' lui Andrei Mogălde
Vornicul

Ia.
La

1804

de. Poartă.

era

(Arhiv.

Stat.,

în Bucureşti Stan

doc.

Grefei

găitănarul,

Iași,

soţul

Anastasiei, (Acad. Rom., mss, 3934, fila 145 verso).

secţ,

III,

pach.

Mariei,

dica
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câte se găseau în legătură cu portul oriental, care acum
au ieşit din modă; cojocăriile groase, abagieriile şi salvaragiile *) abia vegetează, căci din'an în an mahalagiii
La
vea

1807
casă

era
de

trie, metohul

Ioniţă

zestre

işlicarul,

în

București,

Episc. Buzău.

ginerele
pe

(Arhiv.

115 verso).

Popii

locul

Radului,

curţii

carele

bisericii

Stat., cond. domn,

sf.

a-

Dimi-

No. 54, fila,

'

La 1816 era Preda işlicarul din Craiova, soţul Zoiţei, cu vie
în dealul Verzii, la Sutași, jud. Vâlcea. (Arhiv. Stat., cond. domn.
No. 85, fila 538).
ia 1318 era Dinul işlicarul, epitropul averei răpos. Hagi Drăghici, cu casă în Bucureşti, în uliţa târgului de afară, mahal.
Caiinata. (Acag. hem., doc. 300 şi 303—LXXIII).
La 1818 era Nicolae işlicarul, ginerele
Lucsandrei
văduva,
fiica Căpitanului Jipa, cu casă de zestre în Bucureşti, în mahal. bisericii cu sfinţi, pe podul Târgului de afară. (Arhiv. Stat,,
cond. domn. No. 91, fila 612),
Ă
1) La 1196 Bena, soţia lui Apostol şalvaragiul, dărueşte un loc
de casă surorii-sa, soţia lui Anastase cavatul din Focșani. (Arh.

Stat., cond. domn. No. 31, caiet 3 fila 1).
“Tot din 1796 avem şi următorul document:

|

Adecă eu care mai în jos mă voiu iscăli împreună cu copiii
miei i cu soţia, mea, încredințăm cu acest zapisul nostru la mâna
d-lui chir Hagi Drăghici, precum să se ştie că având noi o casă
în mahalaua, Caimatii cu pământul ei făr de chirie de loc, care
casă se vecineşte de o parte cu băcănia. mea, iar la fundul grădinii se vecineşte cu un Nicola suditul, şi de bună voia noastră şi
nesiliți de nimeni o am vândut-o d-lui mai sus numitului în
drept taleri 2050, adecă două mii cincizeci, care bani toţi deplin
i-am primit în mâinile noastre, şi când am făcut această vânzare d-lui, au fost cu ştirea rudelor şi vecinilor noştri. Deci d-lui
să aibă a stăpâni cu bună pace cât şi coconii d-lui câţi D-zău
fi va dărui şi tot neamul d-lui hobnic în veci, nesupăraţi de
nimeni din neamul nostru. Şi noi pentru mai adevărată. credinţă,
ne-am iscălit mai jos, fiind la tocmeală și alţi din neguţători
marturi, care mai în jos să văd iscăliţi.
1196

Maiu

1.
lanache
Sanâa,
lie
Radu

sin

sin llie starosiea de şalvaragii
soţia lui Ianache
Ianache

sin

lanache

vânzător.

sin Ilie vânzătoru.

vânzătoru.
vânzătorul.
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oraşelor nu mai vor să poarte costumele cele vechi de
meseriaşi români, numite mitocăneşti. Asemeni şi o
mare parte din ţărani au început să părăsească vechile lor costume de abă albă sau fumurie, frumos
găitănate. şi cojoacele albe împodobite cu flori ară-

loase. Mulţi din ei au adoptat nişte costume eftinc,
dar urâte, adoptate dela bulgari, pe care le confec-

ționează sau zăbunarii, sau femeile în casă, cu materii:

de bumbac

sau lână, mai adesea cumpărate

dela obor

lon sin lanache vânzătorul,
Petre sin lanache vânzătorul.
Hagi Ilie cupeţul martor.
Neculai sin Hagi Ilie martor,
Manole stegarul martor.
Niţu cupeţu martor.
Eu Popa Oprea duhovnicul ot Caimata martor.
"Şi am scris eu Teodorache Logofătu cu zisa d-lor
şi sunt şi martor.
|

Fiind întocmai după cel adevărat zapis, s-au adeverit și de
cătră mine. 1818. Apr. 27. (s. s.) Mihai Pitarul,
(Acad. Rom., decum. 241—LXXIII).
La 1803 eră Niţa, fata lui Vasile Siimeanul (căsătorit la
1781
cu Ioana, fata Teodorii ain Bucureşti), îiul lui Eftemie
Siimeanul șalvaragiul. (Acad. Rom., mss. 3934, fila 100
verso).
La 1804 eră în Bucureşti Pashale Dârstoreanu cojocarul
, soţul
Saftei, fata Protopopului Lazăr. (Acad. Rom., mss. 3934,
fila 105
verso).
.
,
La 1805 Alecu, feciorul lui Ştefan şalvaragiul, închiriaz
ă o
prăvălie în Bucureşti. (Arh, Stat., m-rea Zlătari, pach.
17, doc.
13).
La 1806 Ioniţă şalvaragiul se învoeşte cu Păbarnic
ul Manuc
pentru zidul ce desparte prăvăliile lor din București
. (Arhiv.
Stat., m-rea, Cotroceni, pach. 29, doc. 9).
La 1810 era Trandafira, soția lui Nicolae şalvaragi
u, ce-i zicea
şi călugărul, fața Căpitanului Tudor, soțul
Ilincăi, cre acesta a
avut de zestre trei prăvălii în București în piscul
din dreptul sişmelii din şalvaragii, care au ars la focul
din 1804. Trandafira
a avut fraţi pe Mareş, Nicolae şi Catrina,
(Arhiv. Stat., cond. DeDepart, de opt No. 3, fila 44),
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şi mei ieri
iarăş sunt
renţei ce le
portate din

confecţionate de ele. Cojocăriile subțiri ;
amenințate să dispară, victime ale concuface importul de haine şi căciuli gata, imGermania şi Rusia şi vegetează mulţumită

membrilor

clerului, care

şi îmblănesc

încă port

costumele

fermenelele, scurteicele

vechi

şi-

şi giubelele.

Tot acestei împrejurări datorează existenţa croitoriilor orientale, care au început să înveţe a coase veş-

minte religioase, şi potcăpieriile, care confecţionează
şi şepcile, chipiurile şi ornamentaţiile de ceaprăzărie
cerute de uniformele militarilor şi elevilor de şcoală
şi odăjdiile arhiereilor, preoţilor şi diaconiler, TrăisLa 1818 eră Dinul Logofătul, nepot de frate al lui Ianache şalvaragiul. Ianache în 1196 vânduse lui Hagi Drăghici o casă în
Bucureşti. (Acad. Rom., doc, 303—-LĂXIII). .
1) Cu privire la rufetui cojocarilor supţiri, dăîn un document
nou :
|
Prea

înălțate

Doamne,

_ După luminată porunca Inălţimii tale ce mi sau dat la, anaforaua, d-lui. vel Cămărâș, prin care zice, că din cechime după coprinderea luminatelor hrisoave domneşti ce au unele din rufe
turile politiei Bucureştilor, precum este rufetul cojocarilor supțiri
i al boiangiilor, i al'armenilor, i breasla ovreilor,
pentru pricinile ce au între dânşii de ale meşteşugului lor, arată că se cerceta, întdiu de Starostea i de epitropii rufeturilor lor, și când
nu rămânea vre-o parte mulţumită pe alegerea acestora, atunci
cu aceeaş alegere se înfăţişa pricina, la domnească Cămară de
se îndrepta cel năpăstuit. Iar dela o vreme încoace, zice d-lui vel
Cămăraş, că neurmându-se acest vechiu obiceiu, se caută acest
ii această urmare fiind îmfel de pricini şi de alte judecătorCare
potriva. vechiului obiceiu şi a luminatelor hrisoave ce au vufaturile de mai sus arătate, se roagă M. Tale a se da luminată poruncă, ca jălbile ce se vor da deacum înainte pentru asemenea
pricini, să se urmeze a, se buiurdisi după coprinderea, luminatelor
- hrisoave şi a vechiului obiceiu, ca, unile ce aceste rufeturi sunt

lezatc la Cămară.

Pentru

care căutându-se în condicile Divanu-

lui, se găsi hrisoavele acestor rufeturi mai sus arătate orânduit
ca pricini de ale meşteșugului lor ce vor avea înțre dânşii după
obiceiu. fieşcăreia bresle să se caute întâiu de Starostea şi de epitropii lor, şi să-i îndrepteze, iar care nu se vor odihni pe judecata lor, să-i judece d-lui vel Cămăraş. Deci într'acesta chip
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i

tăriile *) nu mai sunt bresle aparte, cum

erau în trecut,

Ele se fabrică, sau în postăvării sau în tringhierii, și se
vând de abagii, care s'au unit cu şalvarageriile, şi formează o singură breaslă. Or nu se mai fac, nici conduri

mici meşi, şi nici nu se mai poartă papuci,

cum

se

purtau mai înainte. De
aceea
breasla
papucarilor,
care'i confecţionă, a dispărut, şi papucii se fac si se
vând de pantofari şi cavafi.?)
Intre breslele care s'au introdus mai
de
curând,
"fiind

de

pricina,

arăt ]nălţimii

urmare.
(Arh.
1)

La,

tale,

ca

să se daa

luminată

poruncă

|

Stat,

cond, Logofeţiei

1874 Dumitru

|
1827 Iunie, 7, vel Logofăt.
țării de sus No. 12, fila 321).

vătatul de

trăistari vinde fratelui său Ifrim

„o casă în Bucureşti, în mahalaua Broştenilor. (Acad. Rom., do..
I2—XCVII).
2) Dintre pantotari şi cavafi menţionăm :
La 1666 Paraschiva cavaful în Bucureşti (Doc. original văzut
+

în 1919 la răpos. anticar Alb, Zwiebel).

La 1133 Aniţa, soţia lui Gheorghe starostea de cavafi,
vinde
ginerelui ei Ion nişte case cu pivniţă în Bucureşti. (Arh, Stat,
m-rea, sf. loan din Bucureşti, pach. 13, doc. 1),
La 1181 Mitropolitul Grigorie dă cu chirie un loc al Mitronpoliei lui Pavel şi Marin cavaful. (Arh. Stat., Episc. Argeş, pach,
48, doc. 60).
La 1185 Nedelcu cavatul cumpără dela, Aspra, Cernovodeanca.
6 pogoane vie în Valea, Orliţii. (Arh. Stat, Mitr., Bucureşti, pach.

"79, qoc. 26),

La 1795 Hristea, cavaful ţinea cu chirie o prăvălie a m-rii
troceni (Arh. Stat, m-rea Cotroceni, pach. 92, doc. 6).
Din 1805 Martie 30 avem documentul:
Intărirea

dată,

de

Cosţ,

Alex.

Ipsilanti

Vod,

nartului

Co-

pentru

vânzarea mărfurilor de căvăfie în Bucureşti, pentru care
avusese prigonire cavafii pământeni cu doi neguţători turci cavafi,
dela Târnova, ce au fosti adus în Bucureşti
marfă de căvăfie
spre vânzare, care vrând să vânză la norod
cu mărunţișul, nu
i-au îngăduit cavafii pământeni, pricinuină că ei au privileghiul
„a nu fi slobozi alţi neguţători streini să vânză marfă cu
mărunţisul în politie, ci cu preţ cuviincios să o vânză cu rădicata
la
însuş ei. E şi lista cu preţul de vânzare al mărfii:

”
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unele de pe la începutul şi altele de pe la: mijlocul
secolului al XIX-lea, sunt a pălărierilor, care fac pă-

lării europene de mătase, de lână,şi de pae
pentru
bărbaţi, a modistelor, care fac pălării de catifea, mătase şi pae ornate cu panglici, flori şi pene,
pentru
femei. Croitorii de haine nemţeşii
pentru
bărbaţi;
Croitorii şi croitoresele de rochi pentru femei, Croitorii
de haine pentru femei; cismari! şi pantofarii subţiri;
Tapiţerii de mobile ; Tâmplarii care
confecţionează
lemnăria

pentru

mobile,

precum

şi mese,

scaune,

gar-

deroburi, bufete, lavoire, şifoniere etc. de nuc, mahon,
palisandru, stejar, fag, etc., lustruit sau mat; fabri:
canţii de cufere, giamamtane, sacuri! de voiage etc.; instalatoriij de mori sistematice, uzine, fabrici şi alte ateliere mecanice; instalatorii de closete,
sonerii
elec-

trice, tout-ă-legout etc., cazangii, care fabrică şi instatal.
„3
6
-—

bani
—:
papuci cumeşi,
—:
perechea de cisme,
195:
perechea de terlici.
-

2:
5:

.

Mâna

a doua:

-

papuci cumeşi.
perechea, cisme liochiu.
Mâna a treia.:
9: 60: perechea papuci cumeși.
5: —:
cizmele liochiu.
(Arh. Siat., cond. domn. iN0. 49, fila 214),
La 1805 eră Nicolae cavaful, soţul Mariei, fiul lui Costandin cavaful, care avea 48 de stânjini moşie în Găești, jud. Vlașca, şi
casă în București, în maial. Dobrotesei (Acad. Rom., mss, 651,

fila 31).

90:
60:

-

La 1806 eră Păun cavatul, epitropul cumnatului său Costandin.
EL avea alt cumnat pe Galaction monahul
(Arh. Stat.,
cona.
domn. No. 53, fila 204 verso).
La 1818 era Chircul cavaful, fratele Ecaterinei, soţia lui Ioniţă Latinul, cu loc de casă în Bucureşti, în mahal. bisericii Stelii (Arh. Stat., cond. domn. No. 89, fila 216).
La 1823 era Manul cavațul ctitorul. şi epitropul bisericii
din
ulița Giurgiului din Bucureşti (Arh. Stat., cond. domn. No. 10%,
fila 111 verso).
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lează

mori,

rezervoare

de aramă

sau

fier;

fotograiii,

țincografii şi autografii, precum şi
alte
profesiuni
moderne ce mereu se înventează, se industrialisează şi

se comercialisează.
Dintre meseriile ce au fost, sânt şi vor rămânea, cele
mai principale, sunt următoarele: Pielăria din care
se confecţionea cele necesare pentru acoperitul şi ornamentarea,

trăsurilor,

precum

şi

hamurile

pentru

cai. Pielea se tăbhăcea în mare parte în ţară de către
tabacii sau tăbăcarii noştrii ') care în marea lor majoritate erau români.
Ei tăbăceau şi fasonau, curea să fie pusă în vânzare,
talpă groasă şi solidă, piele de teletin, de iuft, de memă şi de saftian, din pielea vitelor nioastre, renumite
prin resistenţa lor. Puţină
piele,
mai
cu
seamă.
vaxuri, lacuri, groase sau subţiri.
Chevrouri, marochinuri, pielăria fină de lux şi puțină talpă grecească şi solidă se fabrică de tabacii
noştri, care erau foarte iscusiţi în arta lor. Azi fabricaţiunea în tăbăcării, e şi atelierele s'au transformat

în fabrici mari,

se reduce

numai

la talpă

şi

piele

groasă.|
Din această piele cavafii făceau cisme groase de teletin, iminei de iuft pentru ţărani, pantofi de saition
şi de meşină pentru ţărance, papuci şi tot ce trebuia
pentru
încălțămintea, poporului de jos şi a celor

fără

de

dare

cum

confecţionează

meni mai
pantofi de

de

mână.
şi

azi,

Cismarii?)

confecţionau,

încălțăminte

pentru

oa-

bogaţi, cisme de iuft, cisme,
vax şi de saftion, cipici de

bocanci,
lac apoi

1) La. 1817 Nichita tabacul boșneagul (din Bosnia)
dului Logofătul, fratele lui Dumitru tabacul, o casă
din Bucureşti, pe moşia m-rei
Radu Vodă
(Acad.

vinde Sancu locul ei
Rom,, doc.

157—LXVII),

2) La, 1686 Ioan cismarul vinde un loc de prăvălie în București
lui Şerban Vodă Cantacuzino (Arh. Stat., m-rea Cotroceni, pach.
25, doc. 40).
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să

ghete, botine, bezeţuri şi tot felul de încălţăminte părbătească

fină.

Pantofarii

confecţionau

şi

confecţio-

nează pantofi, botine, cipici şi papuci pentru dame
piele

salon,

catifea,

plisă

şi covor.

In

vremea

de

de
de-.

mult pantofarii şi cismarii în majoritâte erau români
şi prea, puţini erau unguri şi nemți.
Acum aceste
meserii
sunt prea
împestriţate cu
streini. In timpurile cele mai vechi şi până pe la 1840,

pe lângă o breaslă de fabricânţi de încălţăminte care *
fabricau iminei, meşi, papuci, galenţi şi conduri, încălțţăminte turcească, în colori arătoase, care se purtau de către boieri şi negustori, pe când se îmbrăcau
„turceşte, şi cei ce le iăceau
acum au dispărut.
Intre

cei care

se serveau

se numeau
de piele

papucari.. Ele

pentru

a exercită

La 1692 Deadiul fost Spătar mare şi soţia sa Tofana vând lui
Moise marele Căpitan de lefecii casele din Iaşi, ce sunt din deal
de podul Hagioaii, pe care le cumpăraseră şi ei dela Misail cismarul (Acad. Rom., doc. 251—CLXXXIX).
La 1722 Antonie vinde jupânului Sandul cismarul nişte vii la:
Poiana, jud. Ialomiţa (Arh. Stat., Episc. Argeş, p. 53, doc 19).
La 1723 Stoica cismarul vinde o prăvălie în Bucureşti în uliţa
cea mare (Arh. Stat., m-rea Radu Vodă, pach. 34, doc, 39).

La, 1731 Popa Nicolae din Vlădești vinde o vie în dealul VIădenilor lui Negoiţă cismarul (Arh. Stat. m-rea Zlătari, p. 19,
doc. 17).
La 1761 Sima cismarul şi soţia sa Dumitra
vând nişte case
nepotului lor de vară primară Ion Botezatul din Râmnic (Acad.
Rom, doc. 90—XCI).
La 1795 Neculai lipcanul, feciorul lui Darie cismarul, vinde o
dughiană din Iaşi lui Ioniţă Stamati fost mare Căpitan de dărăbani (Acad. Rom., doc. 53—LX).
La 1801 Costache Niţul, feciorul răpos. Niţul fost staroste de
cismari. din Iaşi, vinde Sultanii, nepoata Jicnicerului
Gheorghe
spițerul din Iaşi, 8 pogoane de vie în dealul Vişanului, pe moșia
m-rii Cetăţuia. Costache avea soră pe Angheluşa, soţia lui. Ion
Sârbul. Tot atunci era în Iaşi și Enachi cismarul (Acad.. Rom.,
__doc. 96 şi 97—CXVIII).
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o meserie trebuincioasă erau şi şelarii '), care confecuonau şiei pentru călărit turceşti, tătăreşti, nemteşii
şi englezeşti, mai târziu şi pentru dame, care călăresc
cu

ambele

urile,

picioare

şleauri,

într'o

hăţurile,

parte.

Tot

frâurile

ei

şi tot

fabricau

ce

ha-

trebuiă

pentru înhămarea cailor la trăsuri şi pentru călărit.
Ele se făceau din piele fină mijlocie, sau proastă, după.
cum dă mâna cumpărătorului, şi după cum eră iră-

sura. Cele pentru căruţe şi care ţărăneşti erau chiar
de frânghie de in sau cânepă. Totei împleteau şi îabricau bice, gârbace şi harapnice mari! şi mici, precum
$i

ghiozdane

de

piele

pentru

copii.

Cei

ce

fabricau

mariă mai ordinară erau. români, cei de lux erai:
nemți. Dintre şelari au rămas în Bucureşti
numai
câţiva “nemți şi câţiva
români, şi aceia goniţi
pe la
obor, din cauza concurenţii mărturilor importate.
Dupăce am terminat enunţarea tuturor meseriilor
în care e pielea de vite amestecată, arăt în scurt si de
acelea ce se confecţionează din ştofe, fie materii de
lux, fie ordinară, mai întâiu 'de breslele care con fec-

ționează obiectele de îmbrăcăminte.

Sa

Cea mai ridicată transformare ce a intervenit prin
capriciul modei şi trecerea vremei, a fost mai ales în
îmbrăcăminte. Incălţămintea a suferit puţine schimbări, căci piciorul omului nu s'a schimbat, şi eră me-

nite mai mult să apere pielea omului de contactul
cu
zăpada, apa, frigul, pietrile, pardoseala, pământul,
şi

orice

atingere

supărătoare.

Prin

urmare

ea

trebuiă

1) Selari mai cunoscuţi menţionăm:
La, 1707 eră Manole şelarul din Dobroşăşti, carele
vânduse marelui Logofăt Șerban Grecianul 150 de stânjeni moșie
în Cojocul
de sus (doc. 35 în mssul d-lui Al, Rosetti-Bălănesc
u).
La 1154 Stoica, şelarul. cumpără o prăvălie pe locul
bisericij
sf.. Nicolae în Bucureşti (Arh. Stat., m-rea Cotroceni
, pach. 29,
doc. 12). Asemenea şi Panait şelarul cumpără o
prăvălie (Ibid,,

doc. 13).
La
D.

1794

Dimitrie

Z. Furaică.—Industria

şelarul

are
:

pricină

de

judecată cu

Stanciul
14
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să acopere în mod fidel conturul piciorului. La haine
eră altceva. Acolo fantezia, luxul, trecerea vremei și
capriciul modei, aveau o influenţă mai mare şi mai

e

puternică.
Pentrtu îmbrăcăminte

bogasierul pentru

Cotroceni,

nişte

erau croitori *) bărbăteşti, tur-

prăvălii din Bucureşti

(Arh.

Stat., m-rea

pach. 29, doc. 19).

La 11799 Smaranda Căpităneasa vinde Barbului . şelarul din
Piteşti 4 răzoare de vie pe valea Ştefăneşiilor (Acad. Rom., doc.
197—XXIX).
_
La 1799 Dumitrache şelarul şi ceprezarul se învoeşte cu m-rea
Bradul pentru stăpânirea unor prăvălii
din Bucureşti
(Arh.
Stat., m-rea Bradu, pach. KW, doc. 20). Dumitrache şelarul, cu locuința în mahal. Biserica-Albă, avea soţie pe Maria, cu carea a
avut fii pe Gheorghe cel mai mare, carele la 1802 sa dus în Moldova. şi sa călugărit în m-rea. Neamţul sub numele de Galaction
monahul.

Costandin,

fiul

cel

mai

mic,

a

avut

o prăvălie

în

șe-

lari pe locul m-rii Mibai Vodă. Mariuţa, fata lor, măritată cu
Păun cavaiul, avu fată pe Smaranda, şi zestre avu casa veche
părintească din mahal. Bisericii-Albe, pe locul m-rii
Mihaiu
Vodă (Acad. Rom., mss. 612, fila 108 verso şi 110 verso).
La 1817 era jupân Oprea şelarul, soțul Marghioalei, fata, lui
Andrei preotul din mahal. Spirii din Bucureşti, care dărueşte o
casă. la biserica cea nouă, numită Lupeşti de sus (Acad. Rom,

mass. 4025 la sfârşit).
La 1829 era Hagi Dumitrache şelarul din Bucureşti, soţul Elenei, fata lui Dimitrie (Mitul) Hagi loan şelarul. Elena
avea

frate pe Mihai Polcovnicul (Arh. Stat., cond. Depart. de opt No.
10, îilele 40 şi 93).
1) La 1622 era Constantin croitorul şi soţia lui Marula, carele
moştenise dela moşul său Danciul moşie în satul Ciumeşti, jud.
Mugşcel (Arh. Stat., m-rea Cotroceni, pach. 59, doc. 14).
La 1639 Stănislâv croitorul şi soţia sa Chera vând părintelui
Meletie o vie la București (Arh. Stat, m-rea
Govora, p. 17,
doc. 9).
,
La 1667 Tudor croitorul, feciorul Paraschivei croitorul din
Bucureşti, vinde jupânului Iorgăi Corbul neguţătorul un loc de
casă în Bucureşti, lângă biserica. Grecilor,
peste uliţă (Acad.
Rom, doc. 1?7—C).
La 1671 Stan croitorul cumpără dela Ghioma o prăvălie în
Bucureşti (Arh. Stat., m-rea Bradu, pach. 54, doc. 7).

all

ceşti şi nemţeşti, croitori femeeşti, şalvaragii, abagii şi
cojocari.

Croitorii

turceşti,

toţi românii,

confecţionuu

anterie, dulăme, scurteici, fermenele, odăjdii
achieveşti, preoţeşti şi diaconești, cămilafce, manţii şi rase
călugărești, în fine tot ce trebuiă ca. accesorii pentru
clerici, de miri sau

călugări.

Azi

mai

numără

doi sau

trei meşteri în Bucureşti sau Iaşi şi câte unul rătăcit
pe

ici

pe

duşia abia

colo

în

provincie.

Croitorii

nemţeşti,

intro-

dela: 1830 încoace, de către bonjurişti, adică

tinerii, fii de boieri, veniţi din Paris

şi dintr'alte state

europene, au fost, cum sunt şi azi, în majoritate evrei,
mai puţini români şi mai puţini streini de alte neamuri. Ei sau ocupat cu confecţionarea hainelor curopene,

a, surtucurilor,

gheroacelor,

mencicovurilor,

fra-

curiloi, jachetelor, jileteilor, pantalonilor, baltoanelor,

pardesiurilcr, şi tuturor hainelor europene introduse
din străinătate. Croitorii femeeşti, cari în majoritate
au fost asemenea evrei, au confecţionat, cum confec-

ționează şi azi, rochiile, hainele, crespenurile, malotelele, caţaveicile, adică hainele scurte ce pun femeile
peste rochii, şi tot ce se atingeă de îmbrăcămintea fe-

meiască, câte nu se confecţionau în casă de cătră harnicele gospodine, care în vremea trecută, până mai
deunâzi, întreceau mult în vrednicie şi darul:de ecc-

nomie pe femeile din ziua de azi.
Șalvaragiii confecţionau şalvari, adică pantaloni turceşti largi la turi şi strimţi
pe fluerele picioarelor,
haine găitănate pentru dorobanţi, poteraşi, panduri
şi surugii, haine cusute cu fir pentru arnăuţi şi slujitorii boereşti, pantaloni creţi mitocăneşti, ce purtau
si încă poartă azi oamenii din popor de prin mahs-

La 1691 Ştefan croitorul din Iaşi şi soţia sa Luchiana
vând lui
Luca, feciorul Alexanârei, un loc dg casă, alături
cu casa Hatmanului Ionașco dărăbanul (Acad. Rom., doc.
185—LXXXIX),
La 169% Ianache croitorul din Târgoviște, cu soţia
sa Muşa şi
cu copiii lor Cârstea, Marica şi Zamfira vând
lui Proca, ce a fost
staroste o livadă ce e printre livezile lui Neagoe
săpuinarul (Acad. Rom., mss, 4236, fila 66 verso).
.
:
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lale, fermenelele frumos gaitanate, cojoacele împodobite cu îlori multicolore şi în sfârşit toate hainele naționale bărbăteşti, brodate cu găitan, fir şi îlori, cusute cu ibrişim. Abagii erau croitorii ţăranilor. Ei coniecţionau ilicuri, sucmane, sarice,
ipingele,
zeghe,
ari, caravani sârbeşti, tusluci și tumetei pentru locu.
itorii dela săte pentru zăbunari,
scurteici şi
haine
groase pentru femei şi copii, în “stârşit pentru tot ce

_trebuiă

ca îmbrăcăminte

pestelci,. zevelci,

brâuri

ţăranilor,

şi bete, pe

afară
care

de cămăşi,

le ţeseau

şi le

coseau.
La 1697 Stanciul croitorul, soțul. Chiţii, fata portarului Negoiţă
din Găeşti, vinde o ţigancă m-rei Cotmeanii (Arh. Stat., m-rea
Cozia, pach. 5 netreb., doc. 12).
La 1700 era Radul, feciorul lui Diamandi croitorul, cu prăvălie
în Bucureşti, în uliţa cea mare (Arh. Stat., - Mitrop.
Bucureşti
pach. 220 netreb., doc. 8).

La 1704 Vasile croitorul cumpără dela. m-rea Zlataust din Iaşi
un loc pustiu în dosul dughenelor cismăriei (Acad. Rom, doc.
38-—L).
La 1715-46 Istratie croitorul din Bucureşti cumpără
două vii
în dealul Cernăteştilor dela Popa Nicolae şi dela Negre Pârcălabul (Arh. Stat., Mitrop. Bucureşti, pach. 75, doc. 3 şi 4).
„La 1119 Ianache, Gheorghe şi Costandin, feciorii lui Ion croitorul domnesc, vând marelui Spătar Iordache
Kretzulescu o
prăvălie cu locul ei în Bucureşti (Arh. Stat, cond. veliţilor boeri

No. 12, îila, 125 verso).
La 1730 Catrina, soţia, lui Vasile ce au fost ceauş de neguţători,
vinde lui Paraschiva croitorul un loc de casă în Iaşi lângă m-rea

Bărboiul

(Acad. Rom.,

doc. 111 și 113—XCVI).

In 1730—9 din docum. 199—9)1—CXLIV dela Acad. Rom. avea
următoarea, spiţă geneologică a unai familii de croitori:
Calotă Clucerul cu moşie în Burtea, jud. Ilfov.
Stanca,

Constantin croitorul 1730, Ancuta.
„Maria 1730.

-
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-Acoperământurile

capetelor

se

confecţionau

în ve-

chime de către ișlicari, care în marea lor majoritate
locuiau în Bucureşti pe strada, numită mai apoi uliţa
franceză şi mai târziu până astăzi, strada Carol.
Aceştia confecţionau, din hârşie
fumurie de raiel,
nriaşele işlice rotunde şi mari ca dovleacul-bostan, pe
ore le purtau boierii halea, adică cei de frunte, işsicele mai mici, îmbrăcate iarăş cu hârtie şi în formă

iar rotundă, dar având lipit de fund un telerez patrat
îmbrăcat cu postav de diferite colori, după rang, pe
care le purtau boierii mai tineri şi mai mici, şi gugiumanuri, de hârşie neagră, sau albă, după rang, mici,
pe care le purtau comandanții micelor cete de oameni
armaţi, şi calpacurile, asemeni de hârşie, cu pereţii

scurţi, drepţi şi cu fundurile rotunde, ca caucele preoțeşti, pe care le purta negustorii. Şepcarii confecţionau şepcile ce le purtau în timpul verii negustorii mai
mici, dascălii, meseriaşii şi târgoveţii în genere, căciu-

lile de oâe, de hârşie şi de astrahan

ce purtau

ţăranii

şi muncitorii din oraşe în timpul verei, pălăriele de
pâslă neagră rotunde şi cu bordurile mari, ce purtau

ţăranii în timpul verei, le importau confecţionate gata
şi le vindeau braşovenii. Pălărierii sau introdus în
Principate abia pe la 1840 şi au confecţionat pălările înalte de pluş de mătase, importate sau fabricate
de ei, pălăriile mici rotunde de pâslă, care încetul cu
încetul au înlocuit şepcile, pălăriile de pae şi mult
mai târziu clacurile, adică pălăriile înalte cu resort,
purtate numai la recepţiuni şi baluri, când eticheta
cereă fracul ca îmbrăcăminte. Pălărierii au fost la început

mai

numai

francezi.

Pe

urmă,

după

ce

âu

în-

văţat la ei, şi români, nemți şi evrei. Pentru femei au

confecţionat acopereminte de cap modistele, care au
iost iarăş franceze la, început, iar mai pe urmă sau

nai romanizat, introduse iarăș pe la 1840. Ele au silit

prin a tot puternicia modei, mai întâiu pe cocoane, şi
apoi pe toate femeile şi fetele din oraşe să arunce cât

al&

colo

turbanurile

cele

împodobite

cu

broderii

scumpe,

sesurile cele cusute cu mărgăritar şi fir, barişurile
cele brodate
cu bibiluri frumoase,
zăbranicele cele
subţiri,să le spargi cu limba, tistimelurile mai modeste pe care erau tipărite flori multicolore arătoass,
şi broboadele

cu i6netele,
cele

şi

mai

cele

călduţe,

apoi

variate,

mai

potcăpierii,

ca

să

le înlocuiască

cu coațurele
cele

mai

extravagante.
care odată

erau

şi în fine

încărcate

Pentru

cu

flori

preoţi

în număr

mai

întâi

cu pălăriile
şi

pena

şi călugări,

mare,

iar acum

inai au pierit, le confecţionau poteapieri, culioane, canee şi tot ce trebue pentru acoperirea capetelor clericilor.
Aceşti meseriaşi nu prea erau numeroşi, pentrucă
»amesii pe atunci, chiar boierii, care uimeau pe strein

prin luxul hainelor lor, erau păstrători,
îşi făceau
haine de purtare foarte rar, din Paşte în Paşte, pentru
că meșterii întrebuinţau materie bună şi solidă si 2
lucrau conştiincios. iar haine bune de sărbătoare, care
pe

atunci

costau

mult,

aproape

o avere,

căci

se

con-

fecţionau din materie superioară, îşi făceau numai la
însurătoare şi la măritiş şi unii se îngropau cu ele,
alţii le lăsau de moştenire la copii. Această, regulă o
păzeau toţi, chiar bogaţii, căci pe atunci economia, eră
o virtute şi nu se numea, ca acum sgârcenie şi calicie,
vrednică de râs şi de detăimat. Erau sgârciţi bătrânii
noştri, se prea poate, dar erau şi cu dare de mână, se
găseau întodeauna în sepeturile şi în bişactelele ier

câteva pungi

cu bani, care prindeau minunat

de bine

pe vreme de băjenie şi de nenorociri publice. Chiar

în lada târgoveţului sărac, şi chiar în tronul ţăranului.
nu tocmai chiabur, se găsea ascunsă în trâmba de

pânză

câte o chiseleţă sau

o punguţă,

în care stau

pitulaţi bani albi pentru zile negre.
Mobilierul locuitorilor din vremea trecută eră
în
conformitate cu spiritul de economie şi de simplicitate patriarhală ce domneă în portul majorităţii
lo-
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cuitorilor. Boerul se îmbrăcă luxos, asemeni şi cocoanele lor. Hainele după ei de postavuri şi de mătăsuri

grele,

şalurile

și tacliturile

ce le încingeau

mijlocul,

giubelele, scurteicile, fermenelele, maţotelele îmblănite cu blănuri scumpe ce le acopereau anteriele, giuvaerurile şi diamanticalele ce le împodobeau mânele,

gâturile, gugiumanele, precum şi armele ce puziau
bărbaţii la zile de parade, tăiau bani mulţi, uneori

sume fabuloase, care întreceau cu mult o avere de un
chiabur, şi chiar fastul casei boereşti, în care se brăneau aproape o armată de robi, de scutelnici şi de

servitori, costă o sumedenie de bani. Cu toate acestea

casele lor erau modest mobilate, paturi mari şi moi,
lipsite cu totul de ornamentaţii scumpe, şi înconjurate numai de pene asemenea. moi, divanuri turcești
mai mărunţele pe care boierul îşi făcea: tabietul,. sau
stă turceşte la sindrofie, câteva scaune de lemn, lăzi
şi sepeturi, asemenea de lemn, îmbrăcate cu piele de
căprioară, și sinuite cu fier, mese, scrinuri, cuiere sim-

ple şi dulapuri, câteva bişactele cu oglindă în iatacul
cocoanelor şi al fetelor, o oglindă două înconjurate cu

pervazuri de nuc, şi atârnate de pereţii albi, văruiţi,
ai casei cele mari, care ținea loc de salon, şi câte un
portret al boierilor şi al cocoanei, rar şi al părinţilor
lor, câteva sfetnice de madem sau alamă galbenă, câte

un lighian cu ibricul lui spoite cu cositor, care ţinea,
în fiecare cameră loc de lavabo, iată întregul mobilier
al unei case boiereşti sau a unui negustor bogat.
La cei mai săraci, afară de paturi româneşti, com-

puse

din patru

pari, două

capete

şi câteva

nu se găsea alt decât mese şi scaune

late şi frecate cu moloz
zugrăvită

cu

eră închisă
meni

flori bizare,

de sclipeau,
în

cuburi

zestrea casei şi câte un

scânduri,

oble, de teiu, spă-

lada

de Braşov

arătoase,

dulap

de lemn: nevopsit şi câte o bicşadea

în

care

două, ase-

cu un ochiu-

leţ de oglindă, altceva nu se mai vedea nimic.
Acest

mobilier,

fie boeresc,

fie negustoresc,

fie de
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cm

mai

prost,

eră

confecţionat,

cel

de

lemn

de

tâm-

plarul vecin, şi cel ce muia asprimea lemnului de plăpămar care confecţiona mindirele de pânză groasă,
umplute cu pae, saltelele de pambriu,
umplute
cu
lână, penele de perete, macaturile de lână cadrilaţă.

fabricată

în casă

şi de damasc

precum

şi plăpemele

“de învelit, Pernele de puf şi de fulgi, ce se puneau
căpătâiu, erau confecţionate de gospodina casei,

sub
dir

penele, fulgii şi putul gâştelor ce se tăiau pentru

bu-

" cătărie în cursul anului, mai cu seamă toamna. Plăpămarii; care întotdeauna sau distins ca oameni dibaci şi de gust în meseria lor, au fost în totdeauna
1omâni şi niciodată streini, nici chiar azi.
Mobilele de lux, canapelele,: fotoliuri și scaunele cu
sârmă în diferite forme, cu lemn de esenţă scumpă.

sculptate, date la strung, elegant lucrate şi îmbrăcate
în stofe de mătase,de catitea, de pluş şi de sipsuri
de tot soiul, sau introdus mai întâiu gardoroabele.
şifonierele,

scrinurile,

dulapurile fine, mesele şi măstițele de fantezie şi toate produsele artistice ale ebenestariei moderne, în saloanele boierilor celor mari

abia, pe la 1840, importându-se deocamaată din Viena,
şi încetul
cu

încetul

s'au

şi până

introdus

în toate

casele

modeste,

astfel că azi a invadat

în toate

în toate

saloanele,

cămările,

oricât de

nu numai

locuinţele

în cât bietele paturi

româneşti

bogaţilor şi a celor cu o dare de mână mai modestă,
dar

şi pe-ale

săracilor,

au cedat pretutindeni locurile paturilor de table sau
de vergele de fier, ori de nuc sau de anin, lada a lăsat
locul

garderobului, şi bietul

la bucătărie,
de

trestie

vechiul

scaun

ca să-i ia, locul,

de

lemn

a disertat

cel puţin, cel cu perna

împletită. Abia ţăranul
mobilier românesc.

mai

păstrează

încă

- Mai întâiu mobilele au fost importate. din Viena, şi.
numai reparate de tapiţeri nemți aduşi din afară cu
multă cheltuială. Peste scurt timp au învăţat aceste
două

meserii,

menite

pentru

acelaş

scop,

şi un

mare

-
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număr

de români

şi de evrei care concurează

cu suc-

ces, ca aparenţă, dacă nu ca artă şi soliditate, mobilele

venite din străinătate.

|

Boierilor şi bogătaşilor noştri le plăcea luxul, hainele frumoase şi arătoase, bijuteriile scumpe şi blănurile de mare preţ, care fermecau ochii. Incepuse să
iubească! chiar mobilele elegante şi de gust ales, care
repede înlocuiră paturile, sofalele, divanurile, laviţele
şi sepeturile strămoşeşti. Dar trecuse o jumătate din

secolul

al XIX-lea

şi încă nu iubeau

lumina,

încă le

plăceau să-şi lumineze iatacurile cu lumânări de seu
şi saloanele cu lumânări de ceară, fină, fabricate în
Veneţia, care erau frumoase la vedere, dar lumina

prost şi făceau fum cu miros neplăcut.
De îndată ce se înseră, slugile sau robii aduceau

iatacuri

câte

o tavă

de

Lipsca,

adică

o tablă

de

în
fier

frumos zugrăvită, cu lori şi figuri, pe care erau înfipte câte o lumânare de seu. Alături ae steşnice, pe
o tăviţă

mai

mică,

erau

nelipsitele

mucari

de

oţel.

lustruit, ca din când în când să ia mucul ls
iumânare .Nici n'aveau nevoie de mai multă lu-

mină, pentrucă pe atunci toată lumea se culca
de
vreme şi se sculau în zorii zilei. Miroseau greu
acele
lumânări şi făceau fum gros, dar pe atunci
nasurile
oamenilor nu prea erau fine ca acum, nici nu
băgau
de seamă. Casa mare, saloanele cum zicem azi,
şi camerile de recepţiune erau luminate la zile
mari de

recepţiuni cu lumânări

albe de ceară. Acele

lumânări

mai înainte de a doua jumătate a secoluluial
XVIII

crau aduse din Veneţia, dar mai târziu, după
'ce se
făcu în localul metohului Episcopiei. de Râmnic
o fa-

brică, de lumânări de ceară, ale cărei produse rivaliză
în calitate. lumânările importate, se renunţă
la cele -

străine şi se consumă cele indigene. Ele
serveau şi la,
luminatul bisericilor, şi la oficiarea,
culturilor.
Pe
atunci lumânările se fabricau din ceară
curată, iar
nu ca azi din amestec de ceară, parafină,
cereşină şi
alte substanţe primejdioase sănătăţii.
-

.
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De

pe

la începutul

secolului

al

XIX

îa-

monopolul

bricei de ceară încetă şi se făcu o breaslă nouă și numeroasă a lumânărilor de ceară.
Pe lângă lumânări ei importau şi vindeau pachete
cu fire de bumbac, răsucit de deosebite grosimi, pe
care le cumpărau ţărancele, panzarii şi mahalagioai-.

cele care ţeseau bumbac.

“

Lumânările de scu se fabricauîn cherhanale deosebite de cătră meşteri lumânărari, care erau în acelas
iimp şi săpunari. Până pe la 1860 a fost mart asupra:
lumânărilor

de

seu,

precum

a fost tot până

atunci

și

asupra pâinii şi a cărnii. Nartul se fixa în urma unui
cişniu, adică experienţa de costul fiecărui articol, prin
fabricarea sa înaintea
unei comisiuni
de experti.
Aceşti lumânărari de seu şi săpunari făceau mare dsver, că numai ei aveau dreptul să vânză asemenea articole. Pe atunci lumea dacă nu-i plăcea să se lumi:

neze, îi plăcea prea mult să se spele. Pe la anul 1830
marele Vornic Nicolae Băleanu a înfiinţat o fabrică de
lumânări de stearină, de foarte bună calitate, şi numai de cât hoierii şi oamenii bogaţi au înlocuit lumâ“mările de seu şi de ceară cu lumânări de spermanţet.
Aşă numea poporul stearina. Dar sărăcimea nu le-a
adoptat, fiindcă erau foarte scumpe. Decât după ce

sau înfiinţat mai multe fabrici în toată ţara şi
susţinu numai prin protecţiunea taxelor vamale
import,

care

e foarte

se
la

ridicat.

Luminatul cu petrol s'a introdus pe la 1854 prir:
luminarea capitalei Bucureştilor cu felinare, în care
ardea gaz. Aşă se numea petrolul pe atunci. E] a fost
introdus de Vodă Barbu Ştirbeiu. Primele lămpi, în
"care arde petrolul în case şi care înlocuiă repede lumânările de seu, s'au introdus în Principate pe la 1860.
Azi chiar ţăranii îşi luminează casele cu gaz. Astfel
că bietele lumânări abia ard în îelinare prin grajduri
Şi pimniţe.

minatul

Gazul

aeriform

Bucureştilor

în

a fost

anul

introdus

1868,

tot la

iar pentru

lu-

acela
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al magasinelor şi caselor pe la, 1874. Electricitatea
fu
introdusă abia prin anul 1883. Astfel încetul
cu încetul
lumina, fisică s'a introdus în viaţa, noastră într'acelaş
timp, în aceeaş proporţiune şi paralel cu lumina
intelectuală.
XXIII.
Industria casnică.
Pe lângă ateliere de confecţiune, care transformă
în
încălţăminte, îmbrăcăminte şi acoperiş pentru
cap, în

Principatele Române, mai erau şi ateliere
care erau
nişte adevărate fabrici rudimentare,
mişcate de mâna
omenească, ca toate fabricile dintr'acea
epocă, când

utilizarea puterei aburului nu dobândise
desvoltarea
de azi. Puterea motrice a electricităţii nici
nu eră cunoscută. Intre acele ateliere, locul de
frunte îl aveau
postăvăriele, care ocupau! aproape

unj cartier întreg, şi

şi patru iţe.
Prin apropierea;

curgătoare

țesea postav bun de lână gros şi subțire,
flanelă vărgată, şi cadrilată pentru căptuşeli la
haine de iarnă
şi fuste pentru femei şi alte ţesături
de lână în două
de râuri

şi ape

repede, erau instalate piue, care
băteau
de bou cu nişte maiuri puternice,

cu

curs

lână şi părul

mişcate pe apă, care

transformau în abale, atât ţesăturile
groase de lână
albă, seină sau neagră, ţesute de
ţărance în Tăzboaele

lor

primitive,

câţ

şi vata

compusă

din

lână

sau

păr
de bou, grămădită una peste
alta şi încălcită prin
grămădiri şi bătae, fără a fi ţesute
şi transformate în
pislă numai

prin udatul

continuu

cu apă

şi bătută

cu
maiuri grele căzute din mari
înălţimi. Mai toate țărancele noastre aveau mai înainte
instalat, proape în
mod permnent, în argeaua;
ori chelarul casei lor sau

într'una

din camerele

de locuit,

Când

aveau

mai
multe, un războiu primitiv,
în care pe lângă abă, din

.
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care fabricau hainele bărbaţilor şi copiilor lor, mai
țeseau cu lână dejă colorată, în diferite colori, velinţe, scoarţe şi dulămuri vărgate sau alese, cu flori
frumoase şi arătoase, cu care bunele gospodine îşi înveleau paturile lor sau măreau zestrea fiicelor lor.

Frumosul
mee,

costum

bărbat,

atât pentru

românesc,

naţional

cât şi pentru

eră acelaş

produs

fe-

de mâna

harnică a femeii române. Azi hărnicia femeii a cam
slăbit pe la unele locuri, mai ales la câmp, din diferite împrejurări, unele independente de voinţa lor, între care cea mai principală e nevoia muncei câmpului,
care sporindu-se prin: desvoltarea, agriculturii, a reclamat

ca

să

iasă

meea încă munceşte
mult

spor

în casă.

şi femeea

la muncă.

La

munte

îe-

la războiu şi aduce mulţi bani şi
Țărancele

noastre

mai

se ocupă

şi

cu altceva care îmbunătăţează gospodăria casnică. Pe
când ţărancele munceau în argeaua lor, târgovenrele
stau cu mânele în sân. Ele munceau decând se lumina
de zi şi până se culcau. Munceau din greu
prin munca lor pe bărbat ca să mărească,

şi ajutau
prin eco-

norii, averea comună. Cum se sculau de
atât cele ce aveau roabe şi servitoare, cât
aveau numai. braţele lor şi ale fetelor lor,
aluatul pentru azimă, iar după aceea băgau

dimineaţă,
şi cele ce
frământau
pâinea în

cuptorul! încins de cu seara. Pe când se dospea aluatul
sau se cocea pânea, puneau bucatele
la foc-pentru
a
prepară prânzul şi cina. In vremea, mai veche rar care
cumpără pâne dela brutar, şi nimeni dintre locuitorii

oraşului nu

se duceau

la vreunul

din birturile

din

oraşul lui ca să mănânce. Pe atunci restaurantele,
prea puţine la, număr, erau numai pentru streini. şi
călători.
”
După.
ce se scotea
pâinea
din
cuptor
şi pe
când se ferbeau bucatele, stăpâna cu slugile, și muma
cu fetele, se puneau pe croit şi pe cusut, confecţionau
toată rutăria casei, pentru bărbaţi şi femei. Pe atunci
Polonii contimporani nu prea făcea afaceri de aur, şi
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pânzarii vindeau rufe numai pentru muncitorii
prea
săraci şi burlaci.
După ce terminau cu rutăria casei, îşi cosea
u sin-

gure rochiile, scurteicile, caţaveicile, hainel
e mai puțin confecţionate şi toate hainele copiilor,
chiar anteTie, fermenele şi brîuri, şi aduce spor
în menagiu, se

ocupa cu topirea şi melițţarea inului şi a
cânepei

cul-

tivate de bărbaţii lor, cu transformarea
lor în fire pe
care le răsuceau cu fusul Ş iapoi cu
țesutul lor, ain
care făceau zăblae pentru înveliţ bucate
le şi pânză
groasă pentru saci cergi, şi chiar
ciarşaturi pentru
pat şi rufe de purtat. Şi giubelele ce
purtau bărbaţii

în zile de lucru 'ieşeau dintr'acele
ateliere casnice.
Când se termină şi cu hainele, începeau
cusăturile în

sherghet, din care eşeau feţele de
pere, ciarşafurile
şi rufele cele mai frumos şi mai
artistic brodate, îm-

pletitul spiţurilor şi al ciorapilor,
care erau pe atât
de fin împletiţi, pe cât erau de traini
ci. Brodatul pe
ciur, din; care eşiau sanguliele cele
mal artistice, fabricarea de dantele fine cu acul, şi
o mulţime de broderii
fine
a- căror vedere

azi minunează

pe

cei mai

specia

lişti în asemenea artă, In multe
case funcţionă Și răshoiul

care le procură pânza, velinţele,
scoarţele, macaturile, și chilimurile necesare,
căci pe altunej cretonul,
damascul, ripsul Şi ştofele
de mode, care astăzi ornează casele, chiar cele mai
modeste, nu erau cunoscute, țesăturile naţionale
simple, dar trainice, acopereau toate paturile şi podele
chiar în casele mari boe-

veşti.

Pe

lângă

pânzeturile

de bumbac,

ţesăto

resele
iârgoveţe mai confecţionau din
borangie sadea filaliu
subţire, să-l] spargi cu limba,
şi pânză subţire de bumhac vărgat cu măestrie, cu
borangic, din care făceau
feţele de mese Şi şervetele,
care înlocuiau cu avantaj
cemascurile serviciurilor de
masă din! ziua de azi.
Pe lângă gospodăria casnică,
mai funcționau şi ate- .
liere publice de pânzărie,
care țeseau pânză de tot

ielul în două şi patru iţe, spre
a. furniza, cu pânza ne-
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cesară pe negustorii pânzari, care confecţionau şi vindeau rufărie făcută gata. Aceştia afară de țesutul a
urzeala pentru
mai rosteau
tot felul de pânzeturi,
pânza; ce se ţesea prin casele particulare, căci prea pupânza ce se jesea prin casele particulare.

XXIV.

Isnaturile

industriei

alimentare

şi consumaţiunei.
“

Pe lângă industriaşii care fabricau cele necesare
pentru haine şi mobile, mai erau un număr de industriaşi, care preparau cele necesare pentru iluminatul

caselor şi hrana oamenilor.
Intrei cei dintâi erau săpunarii *), care din seu amestecat

cu cenuşe

lemn,

de

formau

săpun

pentru

spă-

lat rutele, şi lumânări de seu care, până pe la 185,
iluminlau mai toate casele, chiar cele boiereşti, în! care,
de
ca şi în căsuţa săracului, mucările ocupau locul
onoare

Cevă

mai

înainte

de

acea

dată

a înfiinţat

din
sa
moşia
pe
Nicole Băleanu,
boer
marele
apropiere de Târgovişte, o fabrică: de lumânări' de steavină sau de spermanţet, cum îi ziceau pe atunci, care
producea. nişte lumânări de o calitate superioară, cu
mult

mai

superioare

Viena de azi Curând

decât cele mai

fine produse

din

după aceea, casa franceză Faul-

de lumânări de stearină, de
cuier a înfinţat o fabrică
aceiaşi calitate fină, în Galaţi.
Pentru biserici şi mai înainte pentru saloanele caselor mari boiereşti lumânărarii *) fabricau din ceară
curată. roşie şi albă, adică înălbită prin apă tare, căci
pe atunci se producea, miere şi ceară multă, pentrucă
mai fiece casă ţărănească avea în grădină sau după

1) La 1677 Dumitru săpunarul din Bucureşti cumpără moșie
în Datcoveni (Arh. Stat.,-m-rea sf. Apostoli, pach, 5, doc. î.
La 1691 Pavel, Catalina şi Marica, feciorii lui Neagoe săpu-

___923
„casă

câte

trei-patru

stupi,

mai

cu

seamă

pe la

munte, care produceau materie primă.
Pe atunki ceresina, parafina, ozocherita. sau alte produse
chimice
răşinoase şi vătămătoare sănătăţii, nu erau
cunoscute
spre a înlocui ceara, ori a se amesteca cu
ea. Pe atunci
iurăş nu eră nevoe ca să se importeze din
străinătate,

şi mai ales din Rusia, Lumânărarii ') se numiau
humbăcari, căci ei importau din Constantinopol,

şi
şi

narul din Bucureşti, vând jupânului
Procăi livada dela Crivina (Acad. Rom, mss. 4236, î. 65
v)).
La 1729 Bratul, feciorul lui Gligorie
Juncul din Focşani vinde
n

loc sterp lui Andrei,

feciorul

lui

Ichim

săpunarul

doc. 1—LXVIII).
La 1770 Manoil Roset Vvoa. scuteşte
de dări pe
varul din Craiova, fost purtător. de
grijă al m-rsi

acolo (Acad.

Rom,

doc. 196-— XCI).

(Acad.

Rom.

Tudor săpu“Gănescu de

La 1792 eră Muşat săpunarul din
Bucureşti, cu avere însemnată, Cu soţia, sa dintâi Cula a avut
fii, pe Apostol, Ioan şi Zoiţa.
Cu a doua soţie Ilinca a avut o iată,
măritată după Mihai băcanul, şi fii pe Lică, Alexandru şi
Smaragda
(Arh. Stat., conă,

domn. No. 19, fila, 336). Muşat, care la
1793 eră mort, a mai

avut
un fiu pe: Dumitrache hogasierul.
Lică,
Săpunarul,
fratele lui
Muşat, cu soţia sa Smaragda a
avut ginere pe Răducan bogasierul (Arh. Stat., cond. domn. No.
24, fila, 69),
La 1793 eră Sandul săpunarul din
Bucureşti, foarte scăpătaţ
şi cu 6 fete de vârstă (Arh. Stat,, cond.
domn. No, 25, fila 150),
La 1814 Nicolae săpunarudin
l Iaşi cumpără un loc de casă”
și altă casă dela Stavarache Podsa
nu şi dela Costandin Hoigilă
(Acad. Rom., doc. 87 şi 1%9—LX).
1) in 1691 eră jupân Statie, ginere
le lui Constantin lumânărarul, cu casă în Bucureşti, în mahal
, Zlătarilor (Acaa. Rom.,
mss, 4173, fila 46 verso),
.
La, 1743 eră în Bucureşti Iane, ginere
le lui Panait
lumânărarul, carele a cumpărat $ vie
(Arth. Stat, m-rea Bradu, pach.
12, doc. 19).
La 11757 eră în București Şerba
n lumânărarul și soţia sa Catrina, cari aveau o vie (Acad.
Rom,, doc, 45—C).
4
La 1164 Hristea,
Ambrosoaii,

făclierul

o casă în Iaşi,

Rom., doc. 150—XCVI).
La 1791
Gheorghie

vinde

lui Andrei

în mahal.

croitorul,

Muntenimii

jupânul Tanache lumânărarul
cumpără
o casă înaltă de zid, cu prăvăl
ie în fața

de

jos

ginerele
(Acad.

dela Popa
podului, în
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mai târziu dn Enszlltera, boccelele de fire de bumbac,
care dupăce se răsuceau, serveau la țesutul pânzei.

XXV.
Funcţionarii comerciali.
In

încheierea

istorisirei

trecutului

Bucureşti, mahal. sf, Gheorghe
(Acad. Rom., mss. 2768, fila 3).
La

1793

Histea

lumânărarul

vechi,
din

pe

comerţului,

locul

Bucureşti

m-rii

ia

cu

sf.

înSava

arendă

un

heleşteu dela uni preot! (Arh.
Stat, m-rea
Cotroceni, pach.
92, doc. 5).
La 1805. Ion Stan tăclierul din Iaşi vinde o casă din mahal. fevedeilor,

la

șesul

Bahluiului,

a

căruia

văduvă

Sultana

apoi

la

1811 se învoiește cu Vasile, feciorul Paraschivei,
ca să stăpânească ea, o căsuţă, ce e aproape de Bahlui în Iaşi (Acad. Rom
doc. 168 şi 191— XCVII).
La, 20 Octom. 1828 marele Agă Costandin Cantacuzino, Geani
Orăşanu şi Sărdarul Ion Gărdescu înaintează o anaforă (raport)

cătră- Divanul, Principatului
mânărarilor

de. său

din

Valahiei

București,

în pricina isnafului

pentru

preţul

cu

care

lusau

Zalan

|

asa

a

hotărât a se vinde săul de vacă şi de capră, La sfârşitul anaforalei e:
Cheltuiala, ce arată lumânărarii că merge la una, ocă lumânări:
„parale
bani
bumbac.
chiria adusului săului dela zalhană,
lemne.
lucru] celor ce fac lumânări.
scăzutul săului peste an.
—
simbria slugilor.

„19
Stat,

— - lumânările
—

—

în prăvălie.

simbria teșghetarului,

—
1
—

dobânda banilor.
1a cutia mililor.
alte cheltueli.

2
cond.

ce ard

chiria, prăvăliei,

afară din câştigul ce-l cer şi lumânărarii.
Divanului judecăt. No. 3, tila: 52).

(Arh,
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dustriei si meșteşugului românesc,
găsesc cu cale
a
spune în puţine cuvinte şi despre
funcţionarul comercial, acei auxiliar, atât de util Şi
de preţios al patronului unei prăvălii.
Băiatul din prăvălie, cum se nume
şte acest funelionar în limbagiu familiar, nu e
numai! un un funcțioliaY care face un serviciu oarecare,
pentru care e plătit, ci e şi un factor hotăritor în
bunul mers al aface-

rilor comerciale ale stăpânului său. EI
devine cu tim-

pul un alter ego al lui. Se indentifică
cu interesele lui
Le apără, ca pe ale sale proprii,

şi se luptă cu muşte-

viul ca să dea, pe mariă preţul cel
mai urcat, şi prisosul dobândit, prin inteligenţa, lui,
nu intră în punga
lui, ci în cişmigeaua

Prin

isteţimea

stăpânului.

lui, prin

manierele

lui, prin

modul:

cum recomandă mavla şi prin
gura lui, înduplecă pe
muşteriu să cumpere cu plăcere,
să nu bage de seamă
defectele, când sunt, să dea preţ
buw; şi să plece mul-

țumit.

Prin

modul său

d'a, vorbi

şi d'a

se purta,

el

îsi creiază între mușterii amici
buni, care vin d'a; dreptul Ia prăvălie unde serveşte
cl. şi nu se duce la alta

unde ar găsi poate marfă mai bună
şi mai eftină. Cu
nene, îrat> dragă, cuconiţă sărut
mâna şi alte politeţi,

rostite la 'ocul lor, fără a obosi
pe acela căruia se adresează, un bun şi experimentat,
vânzător, a reuşit să

facă vânrările cele mai mari şi
să realizeze pentru
patron câștigurile cele mai simţitoare
.
Asemenea, purtare vrednică de
laudă din
partea
unui băiat de prăvălie, eră în
vechime ăsplătită de
cătră patron. Mai întâiu el măre
a leafa slujitorului
devotat. Dupăce trecea oarecare
timp, îl numea: tej-

Shetar,

apoiîl asociă

cu

o parte

din

câştig

în

alișverişul prăvăliei. Sunt cazuri
când unii patroni îi dă
de soţie pe una din fetele: sale,
şi-l lăsa urmaşal său,

dacă n'avea băcţi, sau bhăeţii se
apucase de alte ocupaţiuni,

sau îi deschidea, prăvălie deosebită
pe seama
„sa, cu obligaţiune să-i întoarcă
capitalul în rate mici,
D

Z.

Furnică,

—

Indur'rie,

-

15
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întrun

timp

îndelungat.

Plăcerea

d'a

scoate

ciraci, -

da face din slugi stăpâni, şi d'a înmulţi numărul nc-

gustorilor prin asemenea elemente bune şi sănătoase,
era cea mai mare ambiţiune ce hrăneă un comerțiani
român.
|
A
„Această ambiţiune, această tendinţă d'a, scoate băeţi
„iineri între oameni şi d'a-i face negustori întocmai
după

chipul

și

asemănarea

sa,

de

vre-o

60

de

ani

încoace, încetul cu încetul, a scăzut şi aproape a dispărut. Comerciantul când îmbătrâneşte şi vrea să se retragă din comerţ nu mai lasă prăvălia tejghetarului
său, ca să i-o plătească întrun termen oarecare, ci: o
vinde pe bani gata unui capitalist,
evreu, câre o desface în detaliu, cu

întrun

timp mai

mult

Printr'acest fapt a făcut

maj

eftin

lipsit

decât

piaţa

sau

mai totdeauna
preţuri scăzute,

mai puţin

trei rele:

înidelungat.:

şi-a vândua

ar fi realizat vânzând-o

română

de

un

comerciant,

marfa,

ciracului,
al

căror

a

nu-

măr scade din zi în zi, şi a creat celorlalţi comercianţi.
un concurent puţin: scrupulos, care prin desfacerea sa,
pe preţuri scăzute, fac o concurenţă prejudiciabilă in-

tereselor
Poate
de

comercianților stabiliţi.

că s'au făcut oarecare încercări cu unii băeţi

prăvălie,

cari

mau

corespuns

aşteptărilor,

şi

au

amăgit buna credinţă a patronilor. Se prea poate, dar
nu trebuie osândiţi la lipsă de încredere toţi, din care

mulţi ar corespunde întregei confienţe a stăpânil
or.
Trebue să se mai facă şi alte încercări, îngrădindu-se

negreşit de toate garanţiile
ce acordă legea, pentru
paza angajamentelor luate, în interesul folosului
op-

Ştesc, pentru a feri comerţul român de o desnaţi
onalizarea complectă, şi pentru a perpetuă numele
şi tradiţia unor firme cu reputaţie excelentă într'un
timp

cât se poate mai lung.
.
Ma
S'a făcut încercări d'asemenea fel vrednice de toată
“lauda în două ramuri de comerţ român. In acelea
de
„ cofetărie şi băcănie, care au dat rezultate excelen
te.

227.
Poate

că dint'această

cauză

ele mai

mult

ca oricare altele au rămas în mâini de
români, mai mult ca
în oric

aire altele, şi s'a păstrat caracter
ul lor maţional
Ar trebui ca să intervie Și lege
a în favorul acestor per-

petuări,

iar instituţiile

noastre

de

credit

ax» pute

a să
facă vre-o combinaţiune, prin
care tinerii comercianţi
să poată cumpăsa, fondul de
prăvălie
al stăpânilor
plătindu-le de-odată
-şi după aceea, e] să restitue
banii

Împrumutați în rate repa
rtizate pe mai
Trebuc făcut ceva, mult,
chiar foarte

mulţi
mult,

redobândirea terenului perdut
şi reintrarea
niului comercial, industrial
şi profesional

mâinile

românilor.

care au

căderea, şi puterea

vor gândi

deplinire.

şi vor

Ar

Credem

face

trebui

ceva

-că:

persoanele

ani.
pentru

patrimoiarăş în
în

drept.

să facă acest pas util, se

pentru

aducerea,

ca, Şi comercianții

să

sa la în-

facă

ceva.
spre a îndupleca măcar
pe unul din'.copiii săi's'o
îmbrăţişeze o brainşă negustor
ească, şi a mărita măc
ar

pe una din fetele lor după
un negustor, spre a dă prin!
exemplul dat dc ei, vechiul
prestigiu al negustorului

român.

|

|

ANEXE

Câteva documente privit
oare
la industrie Și negustori,
Ca specimene de acte
cari interesează indust
ria şi pe industriașii români din
trecut, publicăm
următoarele
mente ce le avem la îndemâ
docună, toate făcând parte din
ţiunea de documente
coll
ecdăruite de mine
Muzeului
Camerei
de Comerţ şi industrie

din Bucureşti.

-

E
I,
Cătră cinstita orăşineas
că administraţie,
Dela Opştiea negustori
lor din oraşul Eşti.
Jalubă,
Fiindcă dila rânduiria
dumnealui căminarului
Stefânachi
Panu în slujba vătăşii
di administraţie, din
ciasul di când
sau rânduit şi până
astăzi s'au purtat cu
celi mai
plăcuti
purtări fără a pricinui
cel miai mie catahrisăs,
dar nici ata-

aceasta a noastră, să să
adu
crălănd a noastră mulfit că la ştiinţa locului competent,
mări cu a sa Persoană,
îmoptrivă, cu o sin
îar la din
gur

ă nimaulțămiri şi nit
ăceri
măne cu orânduiria alt
vom, văuia în locul dumisale
Căminarului.
Și fotodată cu asemin
ea tânguitoari jalubă
vom fi siliți a ni
adrisarisi şi la mas înal
t loc spre linişte şi
neobijduirea
obștii, ci nu au suferi
t dita rănduiria sa în
această
precum mai di dovadă
sluibă.
limureşte și atistatul
ci ş sau dat
Cuprinzători asăminia
di la fostul marilj log
ofăt şi cavaeri
ircbilor din lăuntru
dumnealui Iordachi
Catargiu.

7837 Noembrie 7, Eşi.

(ss)...

(ss)

.

|

.

(ss) Panatolis Petro staroste.

1)
1) Semnături greceşti ind
escifrabile.

,
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(ss) Mai marile stărostiei Th. Boţeanu paharnic. (ss) Leiba
Karniol.
(ss) Ștefan Fiodoriu sfarostile de crăşmari.
(ss) Axinte săn Vasele staroste de pescari. *
(ss) Mihail Stamatiu Bacalbagşa.
(ss) loan Leutaru (?) memgebașa.
(ss) 'Thoodor Grigoriu staroste de boiangerii.
(ss) Mincu Vasiliu starostele di cherestegii.
(ss) Doiciu staroste de boengelerie,
(ss) Stamosta..... (urmează iscălitura în limba rusă).
(ss) Hristodul Netarbaş.
(ss) Nechita Mărzac simoste di croitori.
(ss) Ivanu starostile di talpalari.
(ss) Ioniţă Munteanu staroste di bărbieri.
(ss) Vasăli Mușf(ete)scu starostele di plăcentari.
(ss) Niculai starosfile di sandocari.
(ss) Stoian Gligoriu starostile di măhali.
(ss) Costache Leonte s/rosti di făclieri.
(ss) Constantin sin Mihai starosti di olari.
(s5) Apostol Săpunaru staroste.
(ss) Ghirghe

Christea

staroste

di chirămidari.

(ss) Hristi stavosti di brahaşi.

(ss) Necula Ivano starosti di fismari.
(ss) Neculai Hriste s:aroste di căldăraai.
(ss) Mihai Răileanu starosti de băcătari.
__(ss) Neculai Hărjău staroste di cojocari.

(ss) Eu Stefan sin

Ivan staroste di

bresla

ieslarilor ş.

|

Thetrarilor.
(ss) Sandu Jebărcă fostu staroste. .
(ss) Ioan Polcovnieu ceuşu de breasla teslar ilor.

2,
Cu mila lui Dumnezeu Noi Mihail Grigoriu Sturza Vo.
Domn Țării Moldavii.
Patentă

pentru fabricanţii sau meşterii de treapta-a doua.
Dumitru Făgărăşanu din oraşul Eşii, ținutul Eşii, fiind cu
noscut de mic fabricant din corporajia calfă de pietrari al
“acestui târg, și cuvenindit-se a se socoti între palentari de

treapta a doua al acestei

corporaţii, şi de

a dobândi toate
dreptățile ce sânt legiuite pent
ru aseminea
fabricanți,
are
slobodă voe a-și unelti mMeşteşu
gul peste
toată întinderea
Țări, plătind la Visteria Țării
hotarata somă de patentă de
iveapta a doua optzeci lei pe an,
şi osăbit opt lei zeciuila pe
darea sa va mai da pe tot anul
la casa Eforiei oraşului,
Drept aceea, spre a fi cunoscut
şi ocrotit de lodte dregito=

riile Țării, ca unul ce este aşăzat
la aceăstă
corp

orânduială a
orații sale, i sau
dat la mână această patentă
Drolocoltă de către dumnealui Vel-Vist
iar şi încredinţată cu pecetia
Domniei Noastre.
(ss) Vel Vistier procit.

Seful

secţiei

(ss) Spătar

Codrescu

Vo. 42. Eşii 1845, Martie în 19 zile.
N
3,

Cu mila lui Dumnezeu Noi Mihail
Grig. Stuza Vo.
Dom
n

N

Țării Moldovei.

Patentă

pentru fabricanţii sau meşterii
de treapta a triia
Agop sîn Armanu din oraş Eşti,
jinutul Eşti, fiind cu=
noscul de 7neşter lucrător dim
corporafia şlicari ş căndoragii
al acestui târg, şi convenindu-s
e a se socoti între pateniari
de treapta a triia al acesti corp
orații şi de a dobândi toate

dreptățiţle ce sunt legiuite pentru
asemine meşteri, are ' slobodă voiă a-şi unelti meşieşugu
l peste toată întinderea Țării,
plătind la Vistieria Țării hotărâna
somă de Patentă de treapta
a triia cincizeci

lei pe an, Gsemine şi câte opt
parale la leu
pe an pentru finerea slujitorilor
, şi osebit cinci lei zăciuiala
pe darea sa va mai da pe tot
anul la casa Eforiei oraşului
.

:
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Drept aceea. spre a fi cunoscut şi ocrotit de toate dregătoiile Țării, ca unul ce este aşezat la această orânduială a cor=
poraţiei sale, î s=au dat la mână această Patentă,
încredinjată cu pecetea Domniri Noastre şi protocolită de d-lui vel
Vistier.
r

Pec.
domn.
+

(ss) vel Vistier protil,
Șef secției : (ss) A. Chinezu Sărdar.
No. 36. Iaşi 7816 luna Ghenarie în 7 zile.

4.
Oraşul Bucureşti.
Anul

1846, luna Ghenarie, 7.

Dumnealui Stanciu Ioan, ciracu Dumnealui chir Petic
Pan, cavafu, viin)d la aceiasta Siărostie şi-au cerut voe a-şi
dăschide prăvălie dă căvăție în rindul celorlanți negulători.
Deci Stărostia, după cercetarea ce au făcut pentru pomtmitul, s'a ugăsit dăstoinic şi potrivit cu hotărîrea urmală, ?
sdu dat şi de către noi voe a-şi dăschide prăvălie şi a să
unelti cu acestu negoțu dă căvăfie dându-și şi obişnuitu:
canon la cutiia Corporaţii după obiceiu,şi spre a fi cunoscut
şi de cavați, i sau dat acestu atestat la mână-i cu a Corpo-

rații pecete şi ale noastre îscălituri.
1846, Ghenarie 1.

a

( ss) Niculae Fulgean, staroste.
( ss) Simion. Popovici, epitropu.
| s5) Ghiţă Gheorghian, logofătu Stărostti.
(L. P.)

Di

a

235.
5,
Clas 7,
Departamentu

.

Vistieriei,

Alecsandru Nicolae Chirilov din
mahala

ua Lucaci, oraşul
Bucureşti, neguţător fiind de
cea întâi clasă a patentelor
cu
No. 7, are toată voea şi slobozen
ia a se neguțători cu amănuntul şi ardicata în fară şi
afară din fară fără nici o Droprire ; aşiiderea dobândeşte
printr'această şi toafe drepturi
le
și căderile hotărâte pentru asem
enea neguţători, Drept aceea
spre a fi ştiut şi spre a îi se Tesp
ectă drepturile de către toate
dregătoriile locale, î s'a dat
la mână această patentă, încr
e=
dinițată cu pecetea Sfatului
Administrativ şi adeverită
de
Vistierie.
,
_
Al Prinţipatului

Țării Româneşti în lucrarea de

mare

Vistier :

(Ss) Zancul Filipescu.

Pecetea
timbrată a
Visteriei

” Secretar (ss) C. Merişescu,

-_X0.:709. Bucureşti. ”
Secţia

7. Anul

A

7847 luna Apr..8.

.

6.
Cinstita

Poliţie

a Capitali.

Starostea Corporăjţii Cafegii, Tut
ungii.

leste rugată cinstita Poliţie a
bine voi slobozi un paşaportu
pă' numele D-lui Stere Constand
inu, patentar al acestei Cor.

236

|

-

poraţii, ce voieşte a merge peste graniță, în Moldova, pentru
c sa trebuinţă în soroc de o lună de zile şi înapoi cu trăsura
chărieşi. In urma plecării D-lui orice pretenție să va îvi a
fi Stărostiea chezaşe răspunzătoare.

"1839, Frevori (sic) 2.
(L, P.)

Thiodoros

Dimitriu.
No, 48. — 96 Fevruarie.

Vo.
De ani: 55.
Statul : de mijloc.
Păru : cărunt. Sprincenile : negre.
"Fruntea : potrivită.
Ochii : căprui.
Gura [
Nasu ( potrivite.
Obrazul
Bărbia..

(

|

|

uscățive.

Faţa : zmeadă.

7.
Corporația

cojocarilor groși.

Gligori sin Ştefan din mahalaua Dobrotesi, văpseaua albastră No. îp, merge în Moldaviia cu chervan prin granița

Focşonilor după al lui negoțu în soroc de trei luni, şi poliția va bine voi a-i slobozi paşaporiu prin a stărostii chezăşie ori la ce să va îvi pân la a lui întoarcere.

4852, Pevruarie 95.
Ionţiă loan, staroste.

PA

|
No. 47, Fevruare 26.

-
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De ani: 36.
Statul : de mijloc.
Părul
castanii.
Sprincenile
Fruntea : deschisă.
Ochi : căprui.
Nasul (
- potrivite,

'

DI

E

a

Gura [
Bărbia : mică.

Obrazul : firese.
Faţa : zmeadă.

Eu

8.
Cinstitei Poliţii a Capitalei,
Bucureşti,
Stărostiea

Corporaţii Tabacilor:
D-lui Andrei Nicolau, supusul
oloman, ce este venit din
Turchiia, dela Ruşciuc, încă
din anul încetat 1851 cu PaSD
or!
otoman, pă care lau pierdut
şi care Gcum voieşte a să
întoar

ce la urma

sa prin schelea Giurgiu,

este plecat rugati
cinstita Poliţie să bine voia
scă a-i slobozi un pasport
pentru
pacinica sa întoarcere la urm
a sa în chezăşia aceştii Stăr
osti:
pentru orice pretenţie să va
ivi în urmă-i.
Staroste, G. T mandafir,

(. P.)
No. 55, Martie 4.

“Îuna

Martie 4.
"Anul 1852,

9.
|
Cinstitei Poliţii a Capitalii.

|

Stărostiia Corporaţiei Bogasier
ilor.
D-lui Parascheva Hagi Atanasiu
cu trăsura cu chirie merge
la oraşul Giurgiu şi de acol
ea trece piste graniță în părţ
ile
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luropii, la târgul Lipischii, penru trebile comerțului său,
căruia rugată este cistita Poliţie a bine voi de a-i slobozi
un Dasport de slobodă mergere şi întoarcere cu soroc de tre
lumi n chezăşiia aceştii Stărostii pentru orice pretenţii sar
îvi dela plecare şi până la întoarcere.

Stavoste (ss) 1. loannidi.
(L. P.)

-

No. 271.
Anul 1852.
Luna Martie 18.
Vo.
Dă ani. 9i.
Statul: Inalt.
Părul şi Sprâncenile : Castaniu
Fruntea : dăschisă.
Ochii : negri.

No. 827, Martie
-

19.

închis.

Nasu şi Gura: potrivite.
“ Bărbia.: rătundă.
Obrazul : prelungu.
Faţa : zmeadă.
10.
Cinstilei Agii. Stărostiea pânzarilor.
„loniţă sin Sebea, abagiu, merge-în Turchiia prin şchelea
Giurgiului cu sorocu dă irei luni ; este rugată cinstita Age
să sloboză un paşaportu dă drum în chezăşiia aceştii Slărosii.
_ Hagi Din Dimmitrie.
(1. P.)

|

1852, Martie 4.
„La Siivin, Cotel şi Tirnova.
No..... 1), Martie

Vo.

De ani: 35.
Statul : de mijloc.
Părul şi Sprincenile : castaniu
Fruntea
: potrivită. |
1) Loc rupt în act.

.
deschis.

3

Ochii : căprui.
Nasu : mare.

Gura: potrivită.

a

Bărbia : rătundă.
Obrazul : firesc.
Faţă : zmeadă.
————

cnc

14.
Cinstitei Poliţii, Starostiia

Corporaţii Bragagiilor.
|
Petre loan şi Mariia, soția lui
Anghel Nicolae din măhalaoa Olari, trece piste graniță
în Turchiia, la Turtucaia,
prin şchela Olteniţa. soroc de
o lună dusu şi întorsu, este
(r)ogată ci(n)stita Poliţie ca să binevoiască
a slobozi paşaport
de drum, iar orce să va ivi depe
urma lor, va fi supt răspunderea aceşti Stărostii.
|
|
1852, Martie 10.

Anastasios Ioan
(LL.

P.)

.

ă

No.

Vo.

65, Martie

10.

Dă ani: 60.

Statul : cam înalt. .

Părul: cărunt.
Sprincenile : castanii.
Fruntea : potrivită,
Ochiii : căprui.
„Nasu : lungu.
Gura : mare,
Bărbia : lată.
Obrazul : prelungu.

Faţa : zmeadă.

Iu
-

,

|

o

pg

12.

bucureşti în 1 Peuruarie 1861. Polijă de ei
6400. De astăzi

după trei luni de zile voru plăti

pentru această una Şi singură a mea noliță în ordinul
d-lui Stanciu lon mai SUS. aria
=

E
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fații lei şase *nii patru sute tocmai, Preţul lor l-am prinul
în număr. şi la soroc mă supui la plată conform
legiuirilor
pentru polite,
Cătră mine însu'mi,
în Bucureşti.

”
Penivu
Hvistota,

mine
pe

(5s) Alecu Șerbănescu -

se va număra

care am

primit

prin din față

poruncă

d-lui.

în naht,

1861 Aprilie 29. Bucureşti.
(ss) Stanciu lon.
Protest:

„După rezoluția pusă de d. Preşedinte asupra poliții d-lui
linistea Hristova, prin care cere a se protesta biletu
copiat
măi sus, căci de către d-lui Alecu Șerbănescu nu î s'a plătit

la soroc, în urmarea arl. 168 şi 169 din cond. de comerţ 'mer=
gând împreună cu d. reclamant şi cu martorii mai îos însemrnaț, la d-lui, şi la întebarea făcută pentru ce nu se plăleşie. du răspuns :

„A ceastă poliţă de lei şase mii patru sute este a mea în ade- .
s„tăr, şi fiindcă astăzi nu mă înlesnesc ca să o plătesc, şi spre
„forheă am îscălit însusi.
1861 Mai 2.
(ss) „Alecu Șerbănescu“
Răspunsu de mai sus dat de d-l Alecu
"al aţă cu noi.

Şerbănescu

s'a ura

(ss) i Ratculescu.
„i

(ss! Dumitru loan am fost față.
ss) Dimitrie Nica.
(ss , Mie Dincă am fost faţă.

's5) Liristea liristovici.
Preşed.

No, 794. —

Tribun.

Comercial

din Bucureşti.

Protestul în faţă însemnat

urmat fiind

după

cererea d-lui Hristea Hristova, se adeverează cu pecetea Judecătoriei şi semnătura Preşedintelui,
Prezedeni : (ss) D. Porfirescu.

(L. S.
(ss) 1. Ratculescu

13.
Ministeriul de Financie.
Prefectura districtului Iaşi.
Biuroul de constatare.

|

No. 1543.
Ocolul

1

Ovaşul Iaşi.
Comuna, Circonseripția
|
A căreia populaţie esta
de
29.000 suflete în sus.

|

Pateunta de zaraf
pentru nalu 1869, trim. II,
IV
|

Liberată în virtutea legii dela
26

Ianuarie

1863,

Xo. 28 al articolului din
rolu suplimentar,

Clasa 5. Tacsa lei 51 bani 36.

A
Prefect a] districhadui încred
inţez că domnul
este aşezat în rolul patentab
ililor anului cu-.
rent ca zaraf cu contua
r în Hară numai pentru
profesiunea
principală arătată mai SUS,
şi pentru întreprinderile
acesorii
Subsemnatul
Meeru Halonoi

Pe aceste baze, sa

liberat patenta de faţă, în virt
utea căreia
purtătorul ei a dobândit
dreptul d'a esersa profesiu
nile aici
- denumite, conformându-se
regulamentelor
municipale
polițienești.
şi
p. Prefect : (ssj N. Alecsa
ndreseu.

(L. S.)

„Controlor : (ss) C: Rusei,
14.
Tistă de negulătorii streini
din Iaşi în 1833.
Xeguţătorii armeni,
Matos

Crimliu.

starea 1-iu.

D. Z. Furnică, — Industrie,
16
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Gligorie Găină,
„Solomon Bacalu,
Ghiumiuş Crămlău.
Qvanes Crîmliu.
Hagi Tatos.
Apriiam Ciachir.
Chircor Chisim. Aciman Anuşolu.
Hagi Manciuc.
Hagi Menuc.
Ilie Popovici.
Ovanes Hudic..
Ovanes Caracaş.
Jidovii, starea 1-iu.

Mihail Daniil.
Naftulea Avram.
Lipa Tele.

Leiba Carniol.
Solomon Herman.
Solomonică Postavar.

Leiba Grosul.
Herşcu

Leiba

Rozinţval.

Moişi Leiba.
Simon Filman.
Samoil Canter.
Nahman Botoşineanu.
Hascal Botoşineanu.
Nahman Zaraiu.
Leiba Zarafu.
Aizil Leiba Botoşineanu.
David Naigher.

Liba Şlăfgher.
Idăl Satriin.
David Şirer.
Solomon fovarăşul lui Leiba Grosul,
Vegufătorii greci, starea 1-iu.

Gheorghe Dăscalu blanar.
Dimitrie Braşovanu.
Alees> Emanoil.
„Dumitru Zamfiroviei.
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Papazoglu.

Andricu Vizantie.

Costea Zaritpopolu.
'Toma, Neculai.
Alexandru

Neculau,

Toader Cavuna.
Ștefan Gustea,
Andoni Lipţeanu.
Dimitrie Neculau, ce-i
zic şi Bilicciu,
lamandi Neculau.

Dimitrie

Badaluna.

Todir Naum.

Note explicative la planşe.
Planşa

mai

de

mare

(breslei,

pe coperta

cărţii, reprodusă

şi în

format

sub No. 1. înfăţişează o şedinţă a isnatului

corporației sau ţeiului, cum

tăbăcarilor

români

din

oraşul

se zicea în Ardeal)

Făgăraș,

zugrăvită

pe

interiorul capacului lăzii acestui
isnaf. Lada este de
lemn de stejar, artistice lucrată, având
pe preţii exteriori diferite scene din vaţa meşt
eşugarului tăbăcar.!)

Lăţimea ei e de 41 cm., lungimea
mea de 36 cm.

de 57 cm. şi înălţi.

Această ladă se află astăzi în Muze
ul de documente comerciale al Camerei de Come
rţ şi Industrie din

Bucureşti.

Achiziţia

prețioasă

revine

binevoitoarei

atenţiuni

a d-lui Christ. D. Staicovici, fost secretar
general

al

Minist. de Industrie şi Comerţ, astăz
i vice-preşedinte
al Camerei de Comerţ Şi Industrie,
căruia. îi aduc cu
acest prilej viile mele mulţumiri
pentru atențiunea
şi bunăvoința ce în totdeauna a arăta
t trecutului in-

dustriei şi comerţului ţării,
la ladă, pe lângă tabla de convo
care, în formă
de
inimă, de lemn de stejar, sculp
tată pe ambele părţi,

starostele

păstra: actele

giuvaerurile

sau

Şi banii isnafului,

alte scule de preţ ce i se

precum

şi

încredință

spre păstrare. Ea mai are o cutie
de lemn cu închizătoare
secretă,

Scena,
prezintă

zugrăvită: pe interiorul

capacului

o sedință a isnafului tăbăcarilo
r.

lăzii,

re-

în care

un

1) Caialogul Ministerului
Agric., Industriei Comerţul
ui
şi Domeniilor de obiectele expu
se la Expoziţia generală rOmână din 1906. |
-
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membru

din

dreapta

starostelui,

cu

numele

Nicolae

Pătraşcu, prezintă un agt, care apoi se iă în discuțiune de membrii aflaţi în şedinţă, strânşi împrejurul
unei mese lungi, acoperită cu o faţă' de masă albă.
Starostele din fruntea mesei se numeşte
Stanciul
Comăneanu. El are
în dreapta
lui pe Nicolae Pătraşcu şi pe Nicolae Coman, iar în stânga, lui are pe
Ștefan Şonţu, Vasile Şonţu şi Nica Petraşcu.
| Nustraţia mai înfăţişează
interiorul
unui
salon
mare, cu boltă arcuită şi coloane rotunde cu frescuri,

iar pardoseala salonului cu lespezi de piatră.
Planşa No. 2 reprezintă: tabla, de convocar e,
formă

omul

de

inimă,

însărcinat

la membrii,

de

lemn

de

de starostele

stejar,

cu

care

6
în

tablă

isnafului

se prezentă

că în ziua

şi la ora

şi aceasta însemnă

li se anunţă, va ţine şedinţă isnaful.

ce

Tabla de o parte are sculptate o ancoră în mijlocul
ei şi data de 1643, anul în care s'a
înfiinţat
isnaful

tăbăcarilor
faţă

din

în: faţă,

oraşul Făgăraş. Iar în cealaltă parte,

doi lucrători tăbăcari

în

funcțiunea

Sus e un belciug, prin care se tr ecea o
să poată fi atârnată la, gât.
Planşa

No.

3 reprezintă.

7 peceţi

de

anunie :

lor,

panglică,

ca

stărostii,

şi

1. pecetea, stărostiei corporației. pânzarilor şi aba.
giilor din anul
1845. In interior, deasupra
şi. de
desuptul

aripilor

întinse

ale

cu crucea în cioc şi încoronat,
starostelui

pânzarilor şi

acel an: H(agi)
dusă pe docum.

vulturului

abagiilor

D(inu) D(imitrie)
10 dela, pag. 237.

2. pecetea, corporației

se află

cavafilor

din

muntenesc

monograma
Bucureşti. din

M. Pecetea e reprodin

Bucureşti

anul 1841, avâna în interior, în mijlocul
lande de lauri, vulturul
muntenese
cu

din

unei ghizcrucea
în

"Cioc şi încoronat. E reprodusă: pe docum. 4 la pag,
233.
3. pecetea
stărosttei
bragagiilor
din.
București,

247
având în interiorul ei vulturul
muntenesc cu crucea
în cioc, în sbor. E veprodusă
aci pe docum.
11 dela
pag. 238.
4. pecetea stărostiei corporației
cafegiilor tutungii
din: Bucureşti din anu] 1839,
având în interiorul
ei
Vulturul muntenesc cu cruce
în cioc. E reprodusă
aci pe docum. 6 dela pag. 234.
3. pecetea

corporației

din 1852, având

bogasierilor

din

Bucureşti,

în interiorul ei, la stânga.
pe. Mercur,

șezând şi ţiind în mâna
stângă trei şerpi
încolăciţi,
cu capetele în sus, la, drea
pta o corabie cu trei cata
rguri

plutind, iar de

E reprodusă

desuptul

aici pe docum.

lor

o ancoră

culcată.

9 dela pag. 236.

6. pecetea stărostiei corporaț
iei
cojocarilor
groși
din Bucureşti din anul
1840, având
în
inte
rior
ul
ei
vulturul
muntenesc

cu

crucea

în

cioc

şi încoronat.
E reprodusă aci pe docum.
7 dela pag. 235,
7, pecetea corporației taba
cilor din Bucureşti
din
anul 1851, avâma în interior
ul ei vulturul muntenese
cu crucea în cioc între
drapele militare. E reprod
usă
aici pe documentul 8 dela
pag. 236.
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Indice

de nume

proprii și localități

A.
Ackerman,

Ştefan

26,

Adrianopol, 926,
Africa, 158.
"Afumaţi, sat-în

jua.

,
Ilfov, 90,

96,

« Ahmet neguțătorul din Bârlad, 105.
Ainali-Kavac, 1], 26.
Albania, 104,154,
* Albul căldărarul din Bucu-

veşti şi soția sa Bălașa, 146.

& AMlevit băcanul, fratele lui
Tudor din laşi, 31
* Alexandra zugrăviţa, 188,
Mexandria în Egipt, 158.
AMexandru cel Bun, 12, 165.

Ali Paşa, %.

* Anastase cavaful din Focsani, 209,
* Anastase
Duca,
lipscanul
din Iaşi, 30.
% Andrei
croitorul
din aşi,
ginerele Ambrosoaii, 223,
* Andrei preotul din mahal,
Spirii din Bucureşti, socrul
Oprii, şelarul, 210,
* Anghel zaraful, 37,
Angheli negustorul, 131,
* Anghelușa, fata mai
mică a
Catrinei
zugrăvoaia, soţia
Şetrarului
Gheorghe
Aslan, 190.
:
Anglia, vezi Englitera,
Antile, 137.
* Antimia,
soţia
întâi a lui

zugravul,

cu

nepoţii

ei Gligoraşco şi Savin,
feciorii Mariei, 188.
* Anton Hagi
zăbunarul
și
soția sa Niţa Ilagica, 70. ,
* Antonie, 908. * Antonie Vodă, 104,
* Apostol argintarul, 143,
* Apostol Criteanu neguţător.
10.
* Apostol şalvaragiul cu! so_
ţia sa, Bena, 202,
Arbut

Hagi

Chiriac

Medelni-

cer, 92, 96, 97, 98, 127,
Ardeal, 14, 88, %,
Argeş,
Ispravniei
de —, 30,
174.
Arhanghel, 149.
Armeni, 24, 3%, 27, 29, 30. 37,
69, 104,
Asachi Gh., 198, 199.
Asan George băcan, 137,
Assan Gh. Stolnic, 92,
Asia mică, 156,
* Aslan Gheorghe Şetrar, vă.
rul Catrinei zugrăvoaia, 190,
* Aslan neguţătorul din Iasi,
* Atanasiu

staroste

de

negu-:

lători, 126.
Australia, 137,
Austria

şi

Austriaci,

33,

41,

56,

36,

169.
Azuga,

1%.

73,

102,

12, 2,
130,

252
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cu moșie în Fedeleşani, 147.
Brasov
și Braşoveni, 30, 68,
69, 87, 96, 97, 9%, 101, 1%,
103, 142, 147, 215.
* Brătila, de jos, 188, 189.

B.

Babadag, %,
Bacău, 183, * 190,
Bahlhuiul, 101, 2 224,
Baiazed al 2-lea Sultan, 9.
Băleanu Nicolae
mare
Vornic, 218, 292.
Bancu Toma braşovean, 97.
+ Bantaş Ştefan, 84.
= Barbu
Catana braşovean,
136.
din Pitești,
* Barbu şelarul
210.
Bartuss, 197.
Bârlad, 110,
Basarabia, 23, 27, 124, 128, 156,
* Bătcă
Constantin
și soţia.
lui Avramia, 189.
Batiște, mosie în jud. Prahova, 39, 88, 96.
Bauer, 29.
Belgia, 180.
* Beliţănii moşie în ţin. Hâr_
lăului 34.
Berlin, 151,
!
.
Berman Ad,, tipografie, 200.
* Bibescu Dimitrie, 143,
Bielţ, 198,
Bistriţa, apă în Moldova, 155.

Bistriţa mănăstire,

Brenier consul

* Burtea,

212,
Buzău,

165.

* Borănescu Ghinea, 201.

27, 35, 68,

124, 150, 175,
Brăncoveanu Gr. vel Logofăt,
65, 169.
* Brânză

şi

Vasile,

jud.

Ilfov.

87, 155, 199,

47, 88.

$.

Iordache

în

Cafa din Crimeea, 8.
Calcuta, 138,
,
Căldărușani mănăstire, 197 și
x 149,
|
Calimah Alex. Vvoă., 64.
Calimah Scarlat Alex. Vvod..
73, ** 130, 132,
* Calotă Clucerul cu fiică sa
Stanca, 212.
Câmpina, 69, 119, 174.
Câmpulung din
Muscel), 174.
Cantacuzineşti, 169.
* Cantacuzino
Constandin
mare Agă, 224,
Cantacuzino G. Gr. 175.
* Cantacuzino
Şerban Vodă,
207.
* Capsimon neguţătorul, 106.
Caragea loan Gh. Vvod,, 129,
130.
Caragea Nicolae Vvod., 39, 40,

* Bosneag
Alexandru Carlovici cavaler, viţe Prezident
al Divanului, 143.

Brandenburg,

moşie

2%, 27,

Cc.

Blaj, 87, + 89.
Boemia, 181,
Bogoi, 127.
Bombei, 158,

Brăila, 15, 20, 21;

austriac, 120,

Britani, 26.
Brognard, 16.
Bucov, 97,
Bucovina, 27.
Buda, 9, 87.
Budapesta, 198.
Bulgari
şi
Bulgaria,
103, 197, 158, 170.

i

Cărbunești,

jud.

Carealechi

Zah,

199.

Gorj,

172

tipografie,

253

———

* Cârnet, deal în jud.
Mușcel, 201,
i Cârstea: Brașoveanul,
31,
* Catinca din Bucureşti,
144.
* Catinca: cucoană din
Iaşi,
144,
Caucaz, 20.
* Cernăteşti deal, 242,
* Cernica moșie, 146,
* Cernavodeanca, Aspra,
205.
Cetatea-Albă, 7, 9.
Chenciu Hristea,
bulgar, biz
Chilia, 7, 9, 156,
Chipereşti,
sat
aproape
de
Iași, 88, 101,
* Chirca zaraful, 37.
* Chircul
cavaful din Bucu-

|

|
|:
i

rești, 206.

* Chirculescu Janache,
37.
"* Chiriac Hagi, 107.
* Chiriac lipseanul
din București și soţia lui Catr
ina,
30.
i
* Chiţescu Ion bogasier
ul din
București, 201.
Ciceacov amira] rus,
127,
Ciorogârla, 89, 90.
* Ciumeşti, sat în jud,
Muş- cel, 210,
* Codreanu
Ioniţă
vănar,
201.
Codrescu Gh. tipograf
ie, 200,
* Cojocul
de Sus, moşie în
jud. Ilfov, 89, 209,
Colintina, apă în jud.
Ilfov,
39, 88.
Colintina,
Florescului
(azi

127,

* Comăneşti,

"Bacăului, 130.

saţ

hi.

în ținutul
"

=

Floreasca),

Colson, 29, 30, 135,
Colțea, spital, 39,
1483; —
- serică, 192,
Comana biserică, 199
,»

* Comănești, moșie
în
jud.
R.-Sărat și Brăila, 34,
Comarnic, 173.
Comino Generalul, 125,
* Costachi Vasile Vornic,
188.
* Constantin băcanul hangiul
din hanul
Filipescului din
București, 32,
* Constandin cavatul din
Bu.
cureşti, 206.
* Constandin,
cumnatul
lui
Păun cavatul, 206,
* Constandin, fiul mai mic
al
lui Dumitrache șelarul din
București, 210,
* Constantin croitorul
și s0ţia lui Mar ula, 210,
* Constantin croitorul,
soţul
Mariei şi. fratele
Ancuţei,
212,
* Constantin
lipscanul
din
Bucureşti, 30,
* Constantin lumânărarul
din
Bucureşti cu ginerele
său
jupân Statie, 223,
* Constandin' neguţătorul,
feciorul lui Maxim, 34,
* Constandin Postelnicul
din
Iaşi, 189.
* Constandin protopsaltul
din
Bucureşti și dascăl cu
soţia sa, Necşuţa, 201,
* Constandin suiulgiul şi
soţia sa Nastasia,
fiica mai
mare a Catrinei zugr ăvoa
ia,
190,

* Constantin Tărăcianu,
Constantinopol, 19, 13, 16,
18, 21, 24, 95, 27, 46, 52,
68, 69, 70, 107, 139, 147,
151, 159, 153,
154,
155,
158.

147,
17,
64,
150,
156,

Copaing
200.

199,

1.

tipografie,
:

254
Copou grădină in lași .193,

* Diamandi

Craiova,

38, 47,

212,
+ Dima

77, 83, 2 14,

166,
* Crângureni moșie, 142,
Crimeea, 12.
,
!
* Crişomu moșie, 189.
* Crivina, livada dela-—-, 223.
% Crupenschi Andronache biv
vel Uşier, 3%.
Cuciuc-Kainargi, 11, 15, 17, 1,
26, 39, 34, 51.
* Cula, întâia soţie a. lui

Muşat săpunarul din Bucureşti, cu

fiii

lor

Apostol,

loan şi Zoiţa, 223,
Curtea. de Argeş,
Cușnicov 124.

Dâmboviţa

165, 192.

apă, 40,91,

Dâmboviţa, judeţ, 50, 130, 174,
183,
* Danciul cu
moşie în satul
Ciumești, jud,
Muşcel, 210.
- Daniil negustor bacalbaşă, 40.
Dantzig, 8.
* Darie cizmarul cu feciorul

lui Nicolai lipeanul, 208...
* Datcoveni moşie, 292.
* David Ceaşul din Scheaiul
Ţării Ungureşti, 31.
* David Leiba jidovul, 130.
David sin Moisi starostele e.
vreilor, 57, 116,
+ Deadiul îost mare
Spătar
şi soţia sa Tolana, 208,
* Dediul
luzbaşa
de
doro-

banţi

ceprăzarul, 142,

* Deşliu Diamandi Vameş
soţia lui Maria, 37,
Diaconovici, 198.

croitorul

său "Radul: din

Coradin negustorul, 120.
Costinescu, 17%.
* Crăciun ceprazarul, 142.

şi

cu

soţia

cu

fiul

Bucureşti,
sa

Țana

și

fiul lor Marin, 145.
+ Dima băcanul din Focșani
şi soţia lui Călina, 31.
Dumitrescu I. Procopie,
15%.

Dimitrie Anton nogustor, 123,
+ Dimitrie (Mitul) Hagi Ioan
şelarul, cu fiii
săi
Mihai

Polcovnicul

şi Elena, 210.

= Dimitrie
30.

Popa

Sachelarie,

* Dimitrie

şelarul

din Bucu-

rești, 209.

* Dimitriu

Vela. Neculai

minar, 110.
* Dina, 143,
* Dinul işilcarul
din
veşti, 20%,
.
* Dinul Logofătul din
reşti, 204.
Dobrogea, 170.

* Dobrotă,

142.

Că-

BucuBucu-

.

Dositei
Mitropolitul (Filitti),
89, '90, s 91.
* Dragne băcanul din Bucureşti, 31.
+ Dragne 'Dârstoreanu, 190..
* Dragomir, 142.
din
Bucu.
* Drăghici Hagi
vești, 202, 204,
Drăstor, 104.
* Dubău Tudosie
vel Logofăt, 188,
* Duca Vodă, 190.
* Dudescu Radul
mare
Păharnic, 146.
* Dudul
argintarul din Bucureşti, 143.

* Dumitrache
nier, 84.
Dumitrache,

bir vel
“cumnatul

Medellui

Stănuţă fahwicantul, 138,
'* Dumitrache bagasierul,
fiul
lui Mușat săpunarul
din
Bucureşti, 293,
* Dumitrache
Ilagi
şelarul
din București
cu
soția sa
tlena, 210.
* Dumitrache
şelatul
şi cePrăzarul din Bucureşti,
şi
Soţia sa Maria, 210,
-% Dumitrasco meşterul
căldă.
, 146.
Danii seo şi unchiul
său
Pătru Mărcioiul Şchiaul,
31,
* Dumitru băcanul
din Bu.
curești și soţia lui Băla
șa,
31.
sk Dumitru săpunarul
din București, 922,
* Dumitru tabacul din
Bu
cureti, 207.
* Dumitru “vătatul
de trăistari din București,
205,
-Dunăre, 13, 14, 25,
27, 39, 51 Rd

68, 71, 86, 119, 194, 127,
148,
150, 151, 153, 156, 158,

E
Egipt, 156, 158,

208.

31.

Fanarioţi, 14, 107.
Faulquier, 222,
* Fedeleşanii moşie, 147,
* Fedeleșanul Gavril, 147,
Ferbinţi, fabrica, dela—,
96.
* Filaret Mitropoliţul, 90
şi 91.
Filipescu Const,
biv vel Vistier, 99,
Filipescu Gheorghe, 143,
* Floreşti moșie, 190,
* Floru Ioan, 30.
Focșani, 57, 115, + 144, 160,
* 190, 195,
Fotino Dionisie, 29, 32,
Francezi şi Franţa, 36, 33,
4,
169, 180, 191,
= Froni blănarul din Iași
cu
Soția sa Aspra, 84,
Fundeni, moşie în jud.
Ilfov,
39, 88,
G
* Găeşti, moşie în jud. Vlaș
ca,
206,
* Găgeşti, moşie
în țin. Putnii, 31.
* Galaction monahul,
pe mivenice

Eliade 1, tipografie,
199,
% Enachi cizmarul
din Iași,
"* Ene

F

lugărit

Letter băcalul din Iaşi,

Englitera şi Englez
i, 8, 41, 99,

180, 224

Epiroţi,

29,

Europa,

2%, 34,

144, 147, 148,

„Evrei şi jidovi, 37,
57, 63, 106,
108, 109, 110, 111, 112,
113,
114, 115, 116, 117, 125,
129,
132, 137, 138,

Gheorghe,

fiul

mai

mare al lui Dumitrach
e şelarul din București, sa
căîn

m-rea

Neamţul,

206, 210
Galaţi, 12, 15, 20, 21, 97
35,
124, 148, 184,
* Galeţi
Constandin
Şătrar,
soțul Nastasicăi, fiica Catrinei lliasca și a lui
Ioniţă,

feciorul lui Gheorghe zugra-

vul, 190,
Galiţia, 104, 197, 108,
* Gănescu, m-re în
223,

137,
Craiova,

256
= Gărdescu Ion Săndarul, 224,
Gaudin Honoriu fabricant în
București, 99,
Gavril fost vătaf de vieri din
laşi şi femeea lui
Agafiţa,
31,

Genova, 9, 10, 197, 198, 19,
Genovezi, 7, 10,
Germania şi Germani, 9, 12,

Li

e

3

24, 30, 41, 169, 191,
* Gheorghe Apostol braşoveanu, 136,
Gheorghe arbănaşul din lași
105,
Gheorghe cupeţul din Drăstor, 104,
Gheorghe Jicnicerul
spiţer

%

din Iaşi, cu nepoată sa Sul- -

tana, 208.
Gheorghe
veşti, 223.

* Gheorghe

preot

E
din

Bucu-

starostea

de ca-

vafi din Bucureşti cu soţia
sa Aniţa şi cu ginerele lor
e

Ion, 205;

|

Gheorghe zugravul din Iaşi,

cu feciorii

lui Costea,

(Cos-

tantin) zugravul
şi Postelnic, Toniţă și Ilie, 189, şi soţia lui Catrina, zugrăvoaia,
190,
* Gheorghiu Toma braşovean,
13%,
|
* Gherasim căldărarul, 147,
Ghica Alexanaru V-vod,
17,
91,

* Ghica, Alex, Dim, V-vod, 45.
Ghica Gr. V-vod,
84, 8, 90,
91, 95, 101, 102, 104, + 146.
Ghica, Grig. mare Vomic
al
obştirilor, 95, apoi Vodă, 169,
193.
'
Ghica, Mihalache, 169,
Ghica. Scarlat Voaă, 39, 88,

Ghiculeşti, 169,
= Ghinea Vistieryl, 188.
* Ghioca, cupeţul, 34.
Giurgiu 7, 68, :* 145, 148, 159.
Gobl Carol, institut grafic, 18
Găbl fraţii, institut grafic, 19!
Goldner H., tipografie, 200,
Golescu Dinicu, 169, 191.
Govora 87,
* Grammont viconte, ginerel
neguţătorului grec Ioan Scu
fa, 4,
Greci şi Grecia, 24, 25, 96, 21
29, 30, 32, 33, 45, 105, 108.

* Grecianul Şerban mare

lo

gofăt, 209.
* Grigorie Mitropolitul, 205.
* Grigorie Palamam sfântul
90.
!

Groşi moşie, 104,

Haim Herș hahambaşa. al evreilor leşeşti, 129,
Hangerli Vodă Const, G., 57,

62, 115.
Hârlău biserică, 165, 192,
* Hasaan
Cilibi
neguţător
-ture din Vaslui, 105.

* Hasan Aga
106, Hauterive,

Sardinghiaşti.

56.

„ Hekim-Oglu, 92,
Herbert, înternunţiul austriac,
27,
= Hiotu Dumitru străinul, stavostea de străini, 107,
: Hoigilă Constantin din laşi,
223,
Horezu mănăstire în jud. Vâlcea, 166, 192, + 143,

" Hotin, 23,
Hrisoscoleu Ianache Ban, Caimacamul Craiovei, 40.

rul său Andrei, 223.
* lenache călădărarul, 147,
* Irim din Bucureşti, 205,
Ilfov,

veşti, 295,

* Hristea, condoragiu, 10,
* Mristea făclierul
din Iaşi,
283,

Hristea Medelnicer, 92,
Kefalos,

104.

155,

zaratul

său Ianache, 37.
*

lanache,

cu feciorul

feciorul

(sin)

lui

Lie starostea de şalvaragii
"din București, 202,
*

Tanache croitorul din Târgovişte, cu soţia sa Mușa, şi
cu copii-lor Cârstea, Marica,

şi Zamfira, 211,
lanache lumânărarul

190.
"= Taniu zugravu, 188.
190,

*

Iași, 11, 26, 55, 84, 197, + 144,
157, 165, 166, 169, 111, = 188,
* 189,
190, 199, + 208,
* Ichim săpunarul cu
fecio-

soţie

a

lui

tor, 105, N

* Toasaf zugravul dela Golia
.
190,
Ion Botezatul din Râmnic,
208,
* Ton croitorul domnese
cu
feciorii Jui Iauache, Gheor-

din

București, 293,
= Ianache salvaragiul din Bucureşti, 204,
lancu povarnagiu, 109,
* Iane băcanul din Târgoviște
31.
* Iane dohtorul, fratele Salomiei călugăriţa, 143.
* Tane Grecul Popa. neguţător,
105.
* Iane neguţățorul, 33,
* Yane zaraful, 37,
* lanina în Țara, 'Turcească,

doua

%

* lamandi

ghe

3

apă,

Ialomiţa, judeţ, 50,

a

Mușat săpunarul din Bucuveşti, cu fiii lor Lică, Alexandru și Smaragda, 223,
"Indii, 137.
*- loan cizmarul din
Bucuveşti, 207,
.
* loan Teodor V-vod. _Mold,,
1%,
* loanichie Episcopul Romanului, 190.
Ioanis Kiurtzibaşa, neguţăEdi

I
lulomiţa

88,

* -Ninea,

*

şi

Constandin,

* Ion sin Ianache
veşti, 203.

d

Iristodulos

e

"*

30,

* Jlie Gazda negujătorul, 30.
* Ilie Iagi cupeţul din Bucuresti, 293,
* Ilie sin Ianache
din Bucureşti, 202,
|

212,

din

Bucu-

Ion preotul zugrav, 189,
Ion Sârbul din Iaşi cu
ţia sa, Angheluşa, 208,
Ion

Stân

făclierul

din

solași

cu soţia sa Sultana, 224,
* Ionașco Hatmanul
darabanul

din

Iași,

211,

Ionichie egumenul
von Vodă, 188,
Craioveanu
Ioniţă
-125.

e

eg ON

ilrisoscoleu Ruxandra, 131,
= Vristache Ceaușul, 37,
:* IIristea, bulucbașa, 144,
= Mristea cavatul
din Bucu-

*

Ioniţă.

Mariuţa,

dela

A-

siaroste,

ișlicarul

cu

soţia,

sa

sora

unui

alt

Io-

258
niţă

islicarul

din

București,

201,
* Ioniţă işlicarul, ginerele Popii Radului din
Bucureşti,
202,

* Ioniță Mihăescu
lipţcanul
din Bucureşti, 3U,
* Ioniţă şalvaragiul din Bucureşţi, 203,

cel bătrân
din
București,
104, 105,
* IStratie croitorul din
București, 212,
Italia, italieni şi statele
italice, 41, 139, 169, 193,
+ Ivanciu Hagi pânzarul,
145,

J

* Ioniță Slănină lipseanul din
Iaşi, 39,
ioniţă vătatul, 78,
* Ioniţă zaratul vistieriei, 37,
* Iordache Costandin, feciorul:
lui Manoli Varlam nâguţătorul, 34,
= Iordache, feciorul lui Manole

neguţătorul

şani,

3%,

* Iordache

din.

Slugevul,

Boto-

* Iordache

* Torga

Corbul

și

fiică sa, Lucsandra,

fov, 34.

|

* Juncul Grigore
cu feciorul său

vădu-

în jud.

I-

din Fecşani
Bratul, 923,

*

soţia

2

* Keşco Ion şlicarul din Iaşi,

zaratul, 37,

lorga. zaraful
Catrina, 37. :

cu

va, 202,
Jiul apă, 155,
* Jugureni, moșie

126,

* Yordache vel vistier, 106,
*

Jijia, 101,
«Jipa. Căpitanul din Bucureşţi

lui

neguţătorul

din Bucureşti, 210.
= Torga neguţătorul, 104,
* Tosaf ieromonahul, 37,
* Iosif Filippopolitul, 107,
Iosif Râmnicului, cârmuitorul Mitropoliei, 143:
Iosif Simon starostea ovreilor,
114, 115, 116.
Ipsilante Alex. Vodă,
35, 37,
39, 40, 56, * 84, 88, 90, 91, 9%,
Ipsilante Const. Alex. V-voa.,
64, 68, 13, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 85, 95, 96, 9%,
99, 100, 106, 115, 116,
117,
118, = 20,
* Ivimia, 147,
* Irimie lipscanul din laşi,
30.
= Isar cupeţul
(neguţătorul)

cu soția sa Zoiţa, 201,
Risselef : General, 193.
* Kogălniceanu Vasile biv vel
Căpitan şi soţia sa, Catrina,

fata, lui Ştefan

băcalul

din

laşi, 31
Konig, consulul Prusiei, 35.
* Kostache Manolachi biv vel
Vornic, 190.
Kretzulescu
Iordache. vel

Cămăraș,

189; — mare

Spă.

tar, 212,
L

Lăbui bulgar, 177.
Lascaro?f Sergiu consulul -Rusici, 35,
* Latinul Ioniţă şi soţia. sa Ecaterina, 206,
Lazăr Polcovnicul maimarba-

şa, 19, 117,

* Lazăr Protopopul din Bucu-

rești cu fiică sa Safta, 203.
* Leca uricarul, din Brăţila,
"189.
Ledoulx de St, Croix, 102, 138.
* Lehan Hagi armean cu feciorii lui Garabet şi Stefan,
106,
Lenş Filip, 169, 191,
* Leon Mitropolitul Moldovei,
MI
Leuta, apă în jud. Prahova,
39, 88, 96,

* Lieă

săpunarul,

fratele lui

Mușat sipunarul din București, cu soţia sa, Smaragda,
223...
Iipsca, 9, 30, 147, 148, 217,
* Luca, feciorul
Alexandrei
din Iaşi, ZI,
Lucca de la Recca. zis şi Lucacheu, negustor
levantin,
”
102,

M

e

* Macarie monahul dela Mitropolie, 142,
* Măcău Andrei
cu feciorul
său Lozinschi, 188,
Macedonia
şi
macedoneni,
104, 167, 193,

Magi Petru italianul, 130,

*

ee

Alanea băcalul din Galaţi,
32,
Manea zugravul, 188.
* Mănești, sat, pe Tazlău, 189,
*. Manole şelarul din Dobroşeşti, 209.
*
Manole stegarul din Bucureşti, 293,

* Manoli

lipţeanul din Iași,

30,
i
* Manta zaratul, 37.
Manu Manolache, 169, 191.
* Manuc Păharnicul, 203,

p

* Manul
piurop
cureşti,
%* Manul
* Manul

cavatul, ctitor şi e
de Diserică din Bu206.
cupeţul, 34.
Popa, din Târgoviște,

Mavchelius,

consul

austriac,

TI
* Marco zăbunarul
„său Radul, 69.
* Marcu

şi

frate

Ioan brasşoveanu,

136,

Mărcuţa mănăstire 92 94. 197,
Marea-neagră, 27,
* Maria zăbunăreasa. 70,
* Marin cavaful
din
București, 205,
Marin iorgangiul, TI,
* Marin zugravul cu femeeu
lui Caplea, 189,
Marsilia,

|

158.

Martinovici Ioan. băcan, 137,
Marvan atelier grafic, 197, 199,
« Mateiu Postemicul, 104,
i = % Matochi Gheorghe cojocarul
dela, Oenele-mari și feciorul

lui Iane, 106,
Mavrocordai
Alexandru, 47,
114,
Mavrocordat Constantin,
2,
23.
Mavregheni.
Nicolae V-vog, ,
49, e 84, se 90, 115,
e
* Mehmet
Cilibi
neguţător
ture din Bârlad, 105,
:

Meletie

20,

preot

* Miceşti moşie.
* Miereşii, 149,
: Mihai

băcanul,

în

București,

146,
ginerele lui

Muşat săpunarul din Bucureşti, 223,
i
* Mihai cupeţul, 34,
* Mihai, feciorul lui
sim căldărarul, 147,

Ghera-

* Mihai

203,

Pitavul din București,

*

Mihai Polcovuicul din
București, 210,
* Mihai
zugravul din Iași,

188.

* Mihale argintarul cu
soţia
sa. lveaterina, 144,
* Mihnea băcanul din
Bucureşti,

31.

* Mihul

cupeţul

Kefală,

104.

= Mihul starostea, 146,

*

Milea, neguţătorul arhăna
ş
din Câmpulung, 104,
Miloradoviei General, 120,
* Mina argintarul, 143,

* Misail cizmarul, 208,
* Misaiu, 147,

* Mitrea Vornicul din laşi.
şi
soția lui Anita, Vorniceasa,
105,
* Mogâlde Andrei Vormie
de
Poartă cu fiică
sa Ilinca.

-

201,
* Moise marele Căpitan
lefegii,

ii

talina și Marica, 22,
* Neagoe săpunarul din Tâvyj
govişte, 211.
o
Neagoe Vodă, 165,
Neamţu judeţ, 87, 183,
Neamţu
și Szeu
mănăstiri,
197, 198, 199
.
i Necula, zăbunarul,. 69,
j
* Neculachi Avram lipseanu
l
Iaşi, 30.
* Neculai sin Hagi
Ilie din
Bucureşti, 203,
* Neculai zugravul ce] bătr
ân
NI
din lași și soţia lui Alexandea, 189,
]
* Nedelco Clucerul din Bucu
l
rești, 34,
i
* Nedelco
cupeţul al Frecii
i
din Târgoviște şi soţia lui
i
Calea, 34,
i
% Nedelcu cavaful, 205,
: Negoiţă cizmarul, 208.
* Negoiţă Portarul din Găești

Ă

"cu fiică sa Chiţa, 212,

de

208,

: Negre Pârcălabul, 212,
Nemţi, vezi Germani,
Nifon Mitropolitul,
imprimerie, 209,
* Nijna, 45,
Nistru, 156,
* Niţu cupeţul din București,
20%,
.

Moise sticlarul staroste, 135,
Moruz Alex. Voaă : 49, 51, 52,
56, 68, 70, 7, 25, se 85, « 88,

39, = 91, 92, + 110,

* Muşat, 14,
* Musat Dan Iiaşovean, 136.
* Muşat săpunarul din Buc
uveşti, 223,
,
Muscel

Mustacov
130.
Mustafa

judeţ,

*

174,

Nichifor
|
Sultanul,

N

Hagi

,

* Năstase, feciorul lui Gheorghe lipscanul, 30,
i
* Neagoe săpunarul din Rucureşti cu fiii sei Pavel. Ca-

fost
din.

staroste
Iași,

cu

de

ciz-

feciorul

său Costache” Niţă, 208,

Ioan,

* Nica lipţeanul
vești, 30,

101,

.

Niţul
mari

ŢI

=

Nica

Seimeanul

* Nichita

tabacul

din

Bucu-

și

femeea

lui Maria, 189,
din

București,

* Nicola
106

bosneagul
207,

Manthul

nezuţățtor,

:*

Nicola suditul
din București, 202,
.
* Nicola zugravul. 188,
-& Nicolae argintarul şi
soţia,
lui Catinca, 143,
* Nicolae băcalul, 31,
Nicolae cavaful din Bucu
.
rești, soțul Mariei, 206,
Nicolae ceprăzanul, 143,
Nicolae işlicarul din Bucu
-

*

Oprea

şeluvul

din

Bucureşti

*R

cu soţia sa Marghioala, 210.
* Orăşanu Geani, 224,
Orghidan Ioan băcan, 137,
|
* Orjea, moşie în jud, Dâmboviţa, 34,

3

P

2 Păduroaia-Kretzuleseu,- 143.

*

veștii,

ginerele

L.uesandrei

* Panait
Aniţa,

*

ză

văduva, 202,
* Nicolae Lazaru, 143,
Nicolae Popa, 212,
Nicolae Popa. din Vlădeşti
,
208,
|
* Nicolae
şalvaragiul,
ce-i
zicea şi călugărul, cu soţia
sa Trandafira, 203,
Nicolae săpunarul din
Iași,
223,
4 Nicolae zugravul, părintele
dela, biserica Udricanii, cu
soţia lui Ecaterina, 19),
Nicolai zugravul, 158,
:* Nicolau loan din Bucuresti,
soţul Anastasiei Scufa, 45,
Nicoli
Costea
maimarbasă,
12, 185,
|
Nicoli Lazăr vameșul, 40, 88.
Nicopol, 68.
.
* Novac Sârbul Postelnie
şi

9
Odesa, 124,
Ogranul
loau,

român
ardelean, 77,
.
Ohm Fred, tipogratie, 199,
"Oltul apă, 155, 174,
* Onești meşie, 189,
* Oprea Popa, duhovnicul de
la biserica. Caimata din Bucureşti, 203,

din

Bu-

din

cu

ginere

său: Ia-

ne, 223.
* Panait
selatul din Bucu.
veşti, 209,
* Pancu loan Manu
brașoveanul, 136,
,
* Pancu loan lipțeanul din
București, 30,
* Pantelimon . băcanul
din
Rușii de Vede, 31.
Paraschiv maimarbaşa, 117,
* Paraschiva cavaful din Bucureşti, 205,
araschiva
croitorul
din
București, 210,

+

194,

Ioanei

cureşti, 201,
* Panait lipțeanul, 30,
* Panait
lumânărarul:
București

Ei

cupeţ,

işlicarul cu soția sa,
fiica

* Paraschiva

croitorul

din

laşi, 212,
.
* Parichi Stefan Ciucerul, 37.

Partheni 1. litograf, 198,
*

Pârvul
Mutul

dascălul
și

soţia

zugravul
lui

Tudora,

189,
* Pascal, 147,
* Pashale Dârstoreanul
carul

din

Bucureşti

sa Safta, 203,
* Pătru cupeţul, 34.* Pătru Slugerul din
gârla,

* Păun

103.

cavatul, 206,

cu

,
cojosoţia,

Cioroia

262
7

* Păun cavatul, soţul Mariutei, fiica lui Dumitrache şelarul din Bucureşti, cu fata
ics Smaranda, 210.
din: Bucu* Pavel cavaful
reşti, 205.
* Pavel ișlicarul cu soţia sa
Stanca, 201.
* Paxli Andrei,” neguţătorul,
îi,

=

Pavii Dumitru, 106, :

Pernath I., 19%;
Pertuisier, 29,
cu fecio* Petrea, armeanul
vul său Cârstea, 106.
Petre ceprăzarul, 143.
= Petre ceprăzarul. şi .soţia
lui Neacşa, 142,
Petre sin Ianache. din! Bucureşti,:203,
Peysonel, 29, 102.
Pilner Frideric, 13î,
* Piscul Cumpătului, casă de
stână în jud. Prahova, 31.
Pitești, 50.
* Plastară Dimitrie
neguţător din

Iaşi

și soţia

lui

Ma-

ru, Sh
P'oeşti, 125, 1U.
Pociovaliștea, apă în jud. IIfov, 91..
,
* Podeanu
Stavarache
din
lasi, 223,
Poenari: moşie, 10%,
= Poiana, jud. Ialomiţa, 208, .
Polonia. şi Polonezi, 9, 15, 18,
„29; 101, 102, 108, 220,

Polzoc

loan

Popa

fabricant

în Bucureşti, 99
* Popăuţii sat în tinutul Bo* toşanilor, 34.
Turtugalia, 158.
vaza, 9.
:
Prahova, judeţ, 50, 174, 183,

Prahova

apă, 155,

|

* Preda, işlicavul din Craiova.
cu soţia sa Zoiţa, 202.
Predeal, 119,
*

Prisiceanul

Gheorghe

raf, 37,
*

za-

-

Prisiceni

moşie

în

jud.

Vlazca, 37,
Ă
* Proca jupânul, 223,
* Proca ce au fost staroste
din Târgovişte, 211,
Prozorovsehi, 123,
Prusia, și Prusieni, 26, 35, 41,
Prut, 23, 102;
Putna. mănăstire, 165.

R
Racordov,

29,

Racoviţă Constaniin Vodă, 23:.
Racoviţă Dumitraşcu biv vel
Vistier, 39, 88, 90.
* Nocoviţă Mihai Vodă, 105,
189, * Răducan bogasierul,
gine-.
rele lui Lică săpunarul, 223,
* hăducan zaraful şi soţia sa:
Bălaşa, 37,
i
Radu maestru în fabrică, 93,
* Radul băcanul din Bucu:
vești, 31,
* Radul dascălul, 146,
* “Nadu sin lanache din: Bu-cureşti, 202,
-

« Radu Leon Vvod., 104.
1adu Șerban Vvod, 142.
Radul Vodă, 165,
= Radul
Vvoa, feciorul lui
Mihnea Vvod,, 142.
* Radul zăbunazul din Bucu-—
rești, 69,
* Nafail argintarul şi soţia:
sa. Maria, 143,
Raicevici,

consul

al

Austriei,.

27, 29, 35, 47, 104.
* Ramandi
Alexandru

.Vor--
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nic, 188.
hâmnic, 87, 92, 197, 198, 199.
Nietz Gustav, 137.
= Ristea lumânărarul din Bucureşti, 224,
|
* Roman băcanui din București și fiul său Lazăr, 31,
Romanov losif,
imprimerie,
200.
i
* Roset Manoil Vvod, Rom,
223,
Rosetti C. A,, 198, 19,
Roznoveanu (Rosetti), 169.
Rucăr, sat, 93.
* Rugăşeşti, moşie, 34,
= Ruşciuc, 145,
Husia. şi Ruși, 9, 12, 14, 24. 29,
-30, 33, 36, 41, 56, 85, 102, 107,
116, 117, 118, 119, 120, 124,
122, 193, 124, 127, 128. 137%
144,

147,

149,

15%),

15,

191,

Ss
'Saac, judeţ, 50,
Sachelario Baron, consul, 35,
* Salomia, călugăriţa din București, 143.
Salonic, 107,
.
* Sanda, soţia lui Ianachba sin
Ilie din

Bucureşti,

202,

3%

* Sandul cizmarul, 208.
'* Sandul Logofătul “in Bucureşti, 207,
Sandul meşterul ceprăzarul
și soiţa sa. Anuţa, 142,
*

Sandul Săpunaru

din

Bu-

3

cureşti, 223,
* Sandulache
bacalul
din
Iași, 32,
“Sârbi şi Sârbia, 27, 105, 126.
*

Sărulești,

moşie

fov, 143,
== Sava căldărarul,

în

jud,

146.

Il-

* Sava căldărarul şi soţia, lui
Sofica, 146.
* Scăeni, 142,

Schlessinger,
*

137,

N

Scufa loan negustor,
fiul
lui Gheorghe Scufa şi fratele Anastasiei, 45.

* Serban

lumânărarul

Bucur ești cu

soţia

din

sa. Catri-

a, 293,
% Serbueati, moşie
în
jua,
Dâmboviţa, 104.
* Sfetcu argintarul, 144.
Siberia, 149.
Sibiiu. 87,
* Siimeanul Eftemie şalvaraBucureşti,

din

giul

cu

*

Sima.

cizmarul

cu

fiul

tatăl

său Vasile Siimeanul,
Niţei, 203
" Silistra, 68,
soţia

sa

Dumitra, 208,
Şima, fabrica de var dela, —
174,
* Sima zaraful, 37,
Sinaia, 174, 184. 192,
Siret, 155,
Şistov, tractatul dela —, 40,
49, 53, 197.
Slătiteanu Radu Clucer, 90.
* Smaranda Căpităneasa, 210.
Snagov, 87. 197, 198, 199.
Socec atelier grafic, 197, 199.
* Şoldana moșie în ţin. Iârlăului,

34.

*

Sostino, 193, 104,
Spania, 158.
* Spiridon Căminarul, 110.
* Stama
neguţătorul
din
Brăila şi soţia lui. Manola,
34,
* Stamate
Ilristea.
băcanul
din

Craiova,

* Stămati

Căpitan

3.

Ioniţă

fost.

de dărăbani,

mare

208,
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* Stan ciaprazarul, 142,
sa

* Stan croitorul
din
Bucureșii, 210.
* Stan găitănarul din Bucureşti cu soţia sa Maria, fiica Anastasiei, 201.
Stan Purcăreanul, fiul lui
Neagoc, 146,
* Stan răchicrul cu soţia sa
Ecaterina, 144,
Stanciul bogasierul din Bucureşti, 209.
« Stanciul . croitorul,
soţul
Chiţii, 212,
:
.
Stanciul Logofătul, 146.
Stănislav. croitorul din Bu.cureşti cu soţia sa Chera,
210,

%
*

Tudorache

3

Ştefan

EI

Ştefan zugravul

Ştirbei” Vodă Barbu, 218.
* Stoian Hagi Clucerul

din

Cepturi, jud. Saac, 149,
Stoian şi Stan iorgangibaşa,
îl,
* Stoica, cizmarul

reşii, 208.

!

* Tăbăcarii moşie, 199.
Târgovişte, 166, 174, 222.
Țarigrad, 95, 107,
* Târnova; 205.
Tătaria, 9,
*

Tatomirești
„de

,
din - Bucu-

moşie, .

jos,

105,

-

-

* Teodorache
Logofătul. din.
Bucureşti, 203.
*

Teodosie

lipscanul

din

Bu-

curești, 30.
* “Teodosie
-.

Popa

zugravul,.

188,

* Teofil zugravul,
monahul!
din Putina, fiul Dimii
zugravul, şi nepot al lui Mihai zugravul şi al lui Gheor-

ghe zugravul,

şi soţia lui

Bucu-.

7

Țari-

zaratul, 37,

142,
din

* Strâmbeanu Hadul Păharnic, 37.
* Stroe lemnarvul, 142,
* Stroe marchitanul, 145,
Sturza Mihalache Vodă, 1609,
Suceava, 165,
Sulzer, 29.
Șuşteru Ioan brașovean, 9.
Suţul
. Mihai V-vod., 48, 49,.
30, 52, 64,
72,
109, + 110,
114, 116, 132,
"Suţul Alex, V-vod.. 73, 4, 94.
Svedezi, 157,

e

sin

grădeanul, fabricant, 92, 94,
197, 128, 131.
* Stavarache, 144,
+ Stavropoleos.mănăstire, 142,
* Ștefan băcalul din laşi cu
unchii sei Goian. şi Tacu,
31
& Ştefan croitorul din Iaşi cu
soţia sa Luchiana, 211,
Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, 9, 165,
Ștefan Neamţu sticlarul, 130.
* Stefan Tona cupeţul, 31.
* Ștefan şalvaragiul din Bucureşti cu fiul său Alecu,
203, .
a

șelarul,
şelarul

reşti, 209,

*

Stănuţă

* Stoica
* Stoica

i

190.

* 'Fhoma Gbiorghis
neguţător din Buzău, 105,
Thornton, 29, 33.
Tigara Panait, 81,
|
* “Titireaci deal, 106.
*. Toades, feciorul lui Ghera-sim căldărarul, 14i,
* Toader Ilea de Miereşti, 142..

Tobolse, 149.
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* “Toma,
veşti
Daniil
* Toma
* "Toma,

ps *

argintarul din Buc
ucu fiii sei Gheorg
he;
şi Aniţa, 144,
Logofătul, 37,
Mărgelarul, 143,

Transilvania,

9, 135,

137,

băcanul

din

laşi

și

* Valea Orliţii, vie
în—, 205.
Val

4

ea Ştefăneştilor
lângă. :
Piteşti, 210,
* Valea Teauculu
i în jud. Bu- :
zău, 171,
Văleni pădure,
91,
* Vasile abagiul
cu feciorii sei
Gheorghe și Cons
tandin, 70.
* Vasile căldăraru
l cu soția. sa.
Ioana şi cu fetele
lor Catri“na şi Reghina,
147,
Vasile ce au fost
Ceauş de.
heguțători

170, + 205,

* Vasile
* Vasile
* Vasile

Văcărescu

Bărbuceanu,

169,

cu

soţia

Ilagi staroste, 105.

Zamfir, 144,
ișlicarul, 143,
Paraschivei.

:
* Vasile Renea
Braşoveanul
din Bucureşti Şi fam
ilia, lui,
31.
* Vărăşiii, moşie
a m-rii
forâtei, 104,
„7
Varlaam Vistierul
, 120.
"Venoţia, 9, 10, 217.
Veneţieni Degustori
, 10,
Venrich G., 198.
= Verzea, deal
la Sutaşi
jud. Vâlcea, 202,
.
Vidin, %,

U

V.

Iaşi.

Hagi

* Vasile, fociorul
din Iaşi, 224,

27,
59,
10%,
123,
14,
168,

* Ujvaroş, oraș în
Ungaria,
146.
Ulrich, tipografie, 199.
Ungaria, şi Unguri,
29.

din

sa. Catrina, 212,
* Yasile croitorul
din Iaşi, 249 -

Turcia și Turci, 9, 12,
13, 14,
15, 16, 17, 20, 21, 24,
2%,
29, 33, 3%, 41, 42,
46, 51,
56, 73, 4, î6, 77,
101,
195, 107, 116, 119,
124,
124, 128, 130, 131,
137, +
= 147, 150, 15%, 158,
163,

căldărariul din 'Bu

*

Pe

Tudori

feciorul lui Neculai,
31,
* 'Tudori
Grecul
neguţător
din ţinutul. Tecuci
ului, 106.
Turbaţi, m-re în jud
, Iltov, 39.
88.
* 'Turceşti, moşie
în
ținutul
Vasluiului, 146, 147,

Vâlcul

_.
cureşti cu feciorii.
seci Albul
căldărarul Şi Vâl
cul, 146,
Valea, Largă, 1%.

Trapezunda, 22,
2%
Triest 137,
* Trifan zugravul
din Bucureşti, 189,
* Tudor Căpitanul
din Bucu.
veşti, cu soţia sa
Ilinca, şi
cu fiii lor Trandafir
a,
Ma._
reș, Nicolae şi Cat
rina,
* Tudor croitorul
din Bucuveşti, 210,
* Tudor sâpunarul
din Craiova, 223,
* Tudoraşcu Căpita
n
zăbunarul, 70.
*

Văcărescu Ivan
Pitar, 34,

Vi...

în

Viena, 9, 53, 147,197,
19%, 216,

222,
Vilară

Alecache 169,
* Vilara, Tanache
biv
harnic. 84,
*

Vişanul,

deay

pe

ve] Pa..
moşia.

2017
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m-rei Cetăţuia în Iaşi, 208.
Vitigeni, sat lângă
iârgul

Hârlău, 130,

-= Vlădeni deal, 208.
"*Vlădenii,
lăului

sat în ţin, Hâr.

34,

|
Ni

|

|
|
-Zagroios

sin

din

Bucu.
|

W

fi

.

,
Constantin,

veşti, 30,

|

50.

z

* Zota lipscanul

L

Vladimirescu Tudor, 104.

Vlașca,

Zaharia, ceprăgiarul şi fe.
ciorul său Apostol din Iaşi,

1,

„|

.

%*

i

i
131,

|

Waldbaurm,

tipografie, 199,

Wilkinson, 29, 33, 35, 102,

Winterhalaer, tipografie,
Wonenbreg G., 198.

199,
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Ma, pag.ji Rusia în loc de Rusii,
40 Craiovei în loc de Criaovei,
LEI
46 aceste în loc de Aecste,
p-»
"4 alte avantagii în loc de ale avantagâi,
»
»
59 boerinaşi în loc de bocrinași,
„n
»
:69 împăcă în loc de împăcat,
»
n
170 1800 în loc de 1880,
.»
»
-91 Porții în loc de Peerţii.
115 hahami după în loc de haha midupă.
»
>
122 a sudiţilor în loc de as udiţilor.
.»
se
124 cătră în loc de cutră.
,
»
127 Şişto» în loc de sistov,
»
.
167 Le înconjură în loc de La, înoonjură.
»
,
111 încendii în loc de încendidi,
»
%
188 în notă Manea în loc de Manca.
»
»
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»
apoi în loc de poi.
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»
191 XXII în loc de XXI,
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»
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201 XXIII în loc de XXII.
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Scrisoare de introducere, de Prof, N. forgu.
1. Comerţul român în trecutul depărtat |,
Il. Comerţul român din timpul domniei fanariote
. 10
JI si E ; Comerţul de vite şi de grâne cu Turcia,
,
„13
„ Negustorii hagii
„|
,
,
,
.
„20
xi Comercianţii cumpărători de vite
Ă
,
,
„93
CITIIi: >Comerţul român după vedeschiderea navigaţiei pe
Dunăre
.
.
. 26
VIII. Stabilirea regimului consular în Principate.
a k
IX. -Introducerea. regimului consular în Principate si
- efectele sale pentru comerţul român .
,
„40
A. Punerea. în aplicare a watatului din Siştov
(1791)
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„52
XI şi ALI. Triumful sudiţilor streini ,
.
66,
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,
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