
UN MEŞTER STICLAR DIN BOEMIA LA CURTEA 
DOMNEASCĂ DIN BUCUREŞTI (1698) 

de NICOLAE VATAMANU 

A rărrna.s necu:ioscUJtă cercetăitorillor noştri isorici că'lăitoria 'l.llllui meş
ter sticlar din Boernia, care s-a IÎIIltlllmplat 1să fie de faţă :Ia Illllnta uneia 
dinrtre fiicele 1ui Brnncoveanu. Relaţia de călătorie s-a tipărit încă din 1870, 
dar într-o pu]j}ioaţie regionailă cu o drouilaţie rest·dlllsă 1). ŞtiriUe ipe care 
ni le dă nu sîrut mu/He ; î111 sohimb, ele sîint destul de 1intereisai:ite, CU1Priin
:.aînd informaţii despre un •spect•aiodl [a culitea domneaiscă din BU1Cureşti. 

Căllătorul se numea Georg Firanrz Kreyihioh şi era de fel din Steim
schonau (Boornfa) iunde se năisicUJse în 1662 şi unde a :murit, :pare,se k1 1736. 
Se trăgea dintr-o faimillie de meseriiaişi stiJdlari, diintire acei harnici [rucrăttori 
ş[iefu~tori şi gravori ai sitiJCllei, care au făcut faima cristailullllli de Boemila. El 
îşi vindea singur marfa, căllătortnd dim. ilJoc Îlil loc pe [a 1saite şi pe fa :i»l
ciuri. A început această călătorie de tânăr, de la opllsprezece ani. PJeca la 
drum în tovărăşia mai multor sticlari sau neguţători pentru a străibate dru
murile lungi şi necunoscute, în adevărate convoaie de căruţe. lntre 1680 
şi 1719, Kreybioh a Îlll'trepriinls peste treizeci de căllăitorii. F.Jl a străbătut 
toată Euroipa, Ia răsări-t ipî111ă ~a Moscova şi 11a aipus ,pînă 'la Lollldra şi în 
Scoţia ; a ajUJns Sl'pre noru, pînă iin Danema:roa şi Suedi•a şi a oobo~ spre 
sud pînă la Roma şi Ia Constantinopol. Călătorea în mod obi1ş:mit spre Var
şovi1a şi Ri:ga, dar mai des deaH oriunde, în Ungaria şi b1 Andea!l.. De aci a 
t.recuit ·şi '1'a noi, în Ţara RorrntilelalSCă şi în Mdldova. 

Ajuns fa băitrnneţe, Kreyibioh şi-a încheiat căllăitoriiille în 1719. tn anii 
care i-au mai rămas de trăit, e!l a fOS1t j'Uldecătorull şi învăţăitoru~ '5atuilui iSău. 
Tot atUIIllCi, aimilll'ti[]Jdu..şi de î'Ill1:llimpilărille unei exilsitenţe bogate î-:i evenimente, 
Kreybich şi-a scris călătoriile, pe filele unui catastif. Manuscrisul a fost 
deS001periit în 1870 de către Ludwig Schlessinger, în odlecţia lui Augustin 
Conrathsen din Leitmeritz, care l-a şi publicat. 

1) Mitlheilungen des Vereins Jiir Geschichte der Deutschen in Băhmen, VIII 
Jalm;rang 1870. Prag. p. 220 - Reisebeschreibung eines deutschbămischen GJas
schneiders, mltge<l!heilt von Dr. Ludwig Schlessiruge:r. Exempilarul se găseşte în bi
blioteca tov. Acad. Prof. Dr. Wiil!helm Knechtel, căruia îi mulţumim rpentru că 
ni l-a !pUS la di51poziti e. 
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ln not,etl'e lui Kreyibilah se găsesc adunate privillegiille acordate de 
WenZ!el N. O. Kinsky grorvoriJlor şi zugravi1lor pe stidă di:::i satUJl S1tein
sch6nau în 1694 ; o genealogie a neamului Kreybich, pe 150 de ani ; o cu
~egere de reţete metdi1oalle şi gosrpodăreştii, în sfî.rşit, partea cu mUJlrt mai 
însemnată, a!tît prin curprilillS 10Î·t şi .prim Î[)ltfr1dere, descrierea căllătoriillor sale. 

Din tot ce a scris Kreybi1ch, o singură căllă·t:orie din Hallia este mai 
colorată, ca un reflex tîrziu al plăcer·ii ce a simţit călătorind spre 'sud. 
Restllll esit:e mai mul1't u::i fel de contaibillHa:te negustiorească. Totuşi, dlJIPă 
currn se va vedea, trebuie să-i fim reounoscători şi pentru puţinllll oît 
ni-iJ. spune. 

Din cele vireo treizeci de călătorii -întreprinse de Kreybich, douăzeci 
şi două au fost în Ardeal. De cîteva ori a trecut munţii în Ţara Romînească, 
dar şthille ,pe care ni le dă sînt foarite sărace 1). U găsim, astfell, o dată la 
un bfilK:i din C~pullung, Ila 1710, unde se şi îmboilnăveşte. Episodull es'1e 
doar o scurtă îinsem..1are, un aida1.l!s la povestea întoaroerii la Sibiu, unde 
avea pi:-ieteni şi nădăjduia să se simtă mai bine. 

Cea mai în1semnată că'lărtorie a lui .1Ja nOi în ţară, a fost însă cea din 
1698. Kreybiioh se înrt:~ase să fie în Aridea11, îi1 1697, 9înd generalluJ. Vet'e
rani a sufedt din .paritea turdlor marea înfrbgere de la Lugoj. S-a înaipo:iat 
acasă, în Boerrni.a, da'r la sfilrşittul lui ootombrie ail aceluiaşi an era din nou 
aa drum spre Ardeal. Nu irntârziase în satull său deoît tJrei săiptămîni. ln 
Ardeal nu mai erau la vremea aceasta mişcări de trupe, dar nici pacea nu 
se înoheÎlalse încă între turci şi aus·triad. Kreybich, dorind însă să treacă 
munţii, ceru să i se elliibereze din ţară· perttn1s,ia de a călători i:11coaoe. 
Aşteptînd rezuilitatuQ irntervenţiei saile pe ·lîngă domnllll Ţării Romîneşti, el 
trăsese în gazdă la Braşov, la un prieten, care era consilier orăşenesc „Raths
herr". Cartea de drum ~-a sosit şi ·împreună cu ea o escortă care să-i asi
gure căllători.a. ln a:oeila:şi tirrnjp escorta trebuia să conducă şi .pe un trimes al 
oraşului Braşov, care aducea un dar din partea bogatei cetăţi ardelene pen
tru nun•ta fiitcei lui Bri'Illcoveanu. l1nlt:'Îlmpllarea a fălout să fie tirimeis cu daruil, 
tocmai consBierul orăşe::iesc la care fusese găzduit Kreybich. Astfel, ei au 
călătorit împreună. Stidlraruil. din Boeimia a avut buna inspiraţie ca pe Hngă 
darul ce se adUJcea din ipa:ritea Braşovuilui, să adauge şi din parooa lui un 
mic dar .personal, în cr.i!stialluri. Daitoriită acestui gest, a avut ci:J.stea să fie 
poftit Ia nuntă 'ŞÎ cu multă mîndrie înseamnă 'în notele sale, că a stat la 
masă cu primci.Jpelle, cu patTiarhuil şi ou cei ma:i mari boieri. Dar sati1sfacţia 
[ui a fiost şi rrnai mare cîn,d, d1.1ipă nuntă, prindpeile Î"a cumrpărat cristalluri 
de 200 taJl.eri (LowentJhaler) şi i-il dăruit o bUJaată de postav englezească 
şi o blană. 

DU1Pă currn am spUJs, Kreybiich esite în însemnădlle lui de o regretabitlă 

zgîrcenie. B'l nu ne SpU!ne nici măcar cine era primiciipele şi nici la nunta 
cllli a luat part'e. Aceste lacune se tpOt însă uşor funpilini. Cronka lui Radu 
logofătul Greceanu ne arată că în februarie 1698 'Brîncoveanu şi-a măritat 
cea de a treia fiică, pe Iilinca, cu ipaha,rniou[ Scarilatoche, fedorull putierni-

11 Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, vol. III, Braşov, 1918, p. 503 
(„Historica relatio de 'initio ·et rprogressu missionis Coronensis Societatis Jesu in 
Transilvania ab Anno Domini 1688 usque 1776" menţionează prezenţa stidaru:ui 
Kreybich la Braşov şi arată cum rproceda -în afa.ceri transferînd banii rprin inter
mediari la Viena). 
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cullui dragOIIIlan A!lexandru Mavrocordart 1). De . asemenea, Kireybich nu ne 
sipune nici omş'llll unde a căllătorit şi deci unde s..a făcut numta. Ştim însă, 
din aceiaşi sursă2), că domnia se aflase pînă :în decembrie 1697 fa Tîrgo
v1şte. Intîrziase acolo din .cauza ciumei care bintuia ila Bucureşti. Dar, a doua. 
zi după pramicu~ sfintului Nicolae, Brîncoveanu se ridicase cu toată casa 
şi ponnise la BUJcureş<ti, pe de o pairte fi.indică mai Silăbiise viITUJlenţa moiliimei 
şi, pe de all1ta, fiindcă îll aşrepta aicdlo un agă, care-i aducea oafitan din par
tea noUiluri vizir. Deci, nunta se făcu fa curite, în BUJCureşti, unde a slujit pa
triarhU!l Ierusallimullui, Dosithei, acela care în 1697, la Tîrgoviş·te, fălcea ru
găciuni pentru ournnarea ciumei, şi care apoi se găisea, în maritie 1698, 
la Bucureşti 3). 

lmporitanţa deosebită a ştioriilor pe care ni le dă Kreybkh stă însă în 
menţionarea petrecerillor la care a fost de faţă fa curite. Ell spune că după 
ospăţ, in aJoeeaşi sa1lă în care mîncaise, şi bănuim să fi fioot vies.ti1ta spăiărie 
cu stelele, cea mai încăpătoare din palat 4 ), s-a ridicat un decor reprezen
tlînd o cetate şi s..a i:;:ijghebrut un joc de război : cetaitea oare era apărată 
pe dinăUJiliru de ostaşi nemţi, a rost aitacată, 'aJSediiată de către turui. Aceştia 
au bombardait-0 cu ghiullele pină ce au si!lit-o să se predea. Nu este greu 
să se via:dă aci o alliuzie la rooenitele lupte din A11deail şi la infrîngerea lui Ve
terani de la Lugoj. Acest jOlc de război, cu batjocorirea au:s1triaicirror, se po
tri'V'ea şi cu sentiimentelle intiime <ill'e domnullui, jig1nilt de generail1ii auistried, 
Veterani şi mai alles Heissler, dar şi cu pdli<tica pe care, de voie-de nevoie, 
trebuia să o ducă. Mult socotitul Kreybich nu spune cum era înfăţişată ce
tatea şi cine erau aiotiorii care inchiipuiaiu pe luptăitori. Este de crezu:t că 
V'Dr fi fos•t tot nişte ,,ipehlivaini", dintre aioeia care ·străbăiteau ţăirille orien
tului, arătînrlu•şi pri1ceiperea, dar poate să fi fost şi piitÎlci, dacă nu cumva 
ania:naJ.e, aşa cum iSe obişnuia la asemenea rpet·reoeri. In ornce caz, speota
ciolul trebuie să se fi desfă,şurat in 2'lgamotull şi lumina aritifici:hlor, a „giucă
relelor de foc" cwn li se spunea pe atunci 5). 

Cu itoate că acea reipre:renitaţie refileota strilota aictuailitare, procedeul 
era deipa:rite de a fi nou. Nu au1mai că la curtea lui V01Sille LU1PU se mai fă
cuse o asemenea petrecere cu priillejuil nunţii uneia dintre fote, aoeea care 
a luat ipe Radziwi:hl, dar cu veacuri înainte lu:mea biiJaintmă se deilootaise cu 
jocuri de felul acesta. După ocuparea Constantinopolului gustul spectaco
lelor trecUJSe la turci. Se dădeau la S.tambU!l repre:mntaţii mimate, fără teX!t, 
care şi elle înfăţişau ata:curi de oetăţi şi llllpte de oşiti:ri. Din oetatea cuce
ri·tă, tot aşa, cu mullte explozii de aritificii, s·căipau aniimaile k11sipăiimîntate : 
„creştinii asediaţi erau reprezentaţi prin porci, omagiu faţă de ambasadorii 
pofti·ţi să fie de faţă la reprezentaţii" 6). 

Dar să ne reîmtoarcem la K:reybkh. Ail•tă imformaţie rpe cere ne-o mai 
dă ef priveşte jocuri/le care au unrn'ait dU1Pă asediU!l cetăţii nemţeşni. A fiost 
un în1treg spectaJOO/l, bogat 1şi variai, fiM11dlcă informatorul nost.ru vorbeşte 
de ,,III1U!1'te jocuri". Abia dlllPă ce s-au tenminat aicestea, au inceiput dansurile. 

1) Istoria Ţării Romîneşti de la 1689-1700 de marele logofăt Radul Gre-
ceanu, în Cronicari munteni, II, Buc., 1·961, p. 330. 

2) Ibidem, p. 94. 
3 ) N. Iorga, Constantin Brîncoveanu, Vă1leni, 1914, ip. 190. 
4) A. M. De! Chiaro, Istoria de]]e moderne rivo/uzioni della Valachia, ed. 

N. Ior~a, Bucureşti, 1914, p.27. 
) G. Sincai, Cronica, voi;. III, Bucureşti, 1885, p. 225. 

6) N. forga, La societe roumaine du XIX-eme siecJe dans le lheâlre roumain, 
tn „Revue hi<storique du Sud-Est ·europeen•, III, 11926, nr. 4, p. 107. 
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Kreybioh Îill.şiră dansur.ill.e turceşti, arăbeşti, ohlnezeşti, tătărăşti, franţuzeşti, 
sp31I1iolle şi lpOlone; dhiar dacă dialnisurille nu vor fi avut origilllea atribuită 
de autor, este de reţinut totuşi Vla.11ietaltea lor. 

1Petrecerea - ne spune Kreybic:h - a ţinut toată noaptea, pînă la ·ziuă. 
Trebuie să îinţellegem: doar petraoerea la caire a fOSJt pofitirt et1 ! Fiilllldlcă, 
dUJpă obicei, nunta trebuia să ţină rnă!C'ar o sălptămînă. Da~. chiar aşa, sin· 
gura tJi la oare a fost de faţă, l-a uiirnit işi 1..a kwîn1tat într-atâta pe meşterull 
gravor de cristaluri, iinldÎ't strtîrus şi neînrlunîndlu•se să SJplllil.ă maii mU!lt, ÎID· 
dleie cu asigurarea că nici nu se pot deSIOrie toate cite 1e-'a vărut ! 

ANEXA 

TEXTUL LUI KREYiBIOH PRIV·ITOR lN CALATORIA iLA IBUCUIREŞTI. 

„ ... Und bin allloh wiederumb im diesem Jahr am letztem Oktober, als iK:h drel 
Wochen zu Haus gewesen, wiederum.b aurf die fiintzebnte Reis' in SiebenbtJrgen 
und in die Wal!achei gereiset. F.s war zwar noch nioht Friecl mit dem Ti.ircken, 
aber es ward mir ein Pass rvon dem waHaohisohen FUrsten hera111S9esohickt, in 
w~chem rversichert war, dass icll m.it sicherem Geleit sollte herauspass'iret werden, 
wie es auch gesdtehen. Denn iah habe grosse Ehre allidorten e~angen, denn es 
ward von Kronstialdt ei.n Ratbsherr, bei we!Clhem iiCh logirte, mit einem Prilsent von 
der ganzen Stadt an den !FtJrsten geschickt a.uf des ăltesten iPrinzen 1) seine Hochzeit 
oder :Beilager, wek:ihes sehr angenehmen. Und ich machte auch einen k1-e'1nen Prasent 
lllni~ Glăsem ; so haitten wir die Ehr au! der Hocli.zeit mi·t ·an der Ta!el, wo der 
FUrst und lder .Patriarch und die rvornebmsten Minister sassen, zu speisen, und 
wurde auch nooh naohdem der iFO.m vor 200 ii.Owen Thaler Glăser gekaurft mit einem 
englischen Tuch zu einem Pelz beschenket. Da ging es lustig her, da war etwas 
zu sehen, das der MUihe werth zu sehen war. Uenn es waro nach dem Essen in 
demselben SaaL wo gesipeiset wa,rd, eine Festung aurfgeba.ut und wurde von denen 
To.rcken belagert urud in der Festung waren Deutsche, rund die TO.rcken bombardirt.en 
die if'estung mit Stucken und Bomben lJJilJCi zwangen sie zur rUibe1'9a:b und zum 
Accord. Und wurden auoh sonsten viei Spiel gehalten, auch al!em:md Tanze, tur
kisch, arabisch, chinesiscli, tatariooh, franzOsich, spanisch und polnisch, urud wahrte 
die ganze NadJ.t hindurch bis zum Tage, ich kann nicht Alles •besohreiben•. 

„.„Şi din nou ÎIIl acest an la sdlirşitllll ~ui octombrie, dUipă ce am fost acasă 
pentru trei săJptămini, am făcut a cincisiprezecea călătorie în Transi1vania şi Valahia. 
Deşi pacea icu turcii încă nu fusese inclleiată, mi-a fost trimis un ipaşaport din 
partea voievodului Munteniei.. în care se spunea că ;pot ipărăs.i ţara, condus de 
o escortă sigură, ceea ce s-a şi inVLmplat. Caci am .fost primit cu cinste pretutindeni, 
deoar-ece din Braşov fusese trim.es un consilier - la care am doouit - cu un dar 
din ipartea ~ntreguLui oraş voievodului pentru căsătoria domnească a celei mai mari 
dintre fiicele sale şi care a fost !foarte plăcută. Şi eu, de asemenea, am făcut un 
mk dar în pahare; în a:oest fel am arvut ciilJ.Stea să prunzim la masa de nuntă, 
la care au luat .parte rvoievodul, 1patriarhul şi cei mai .însemnaţi dregători 1 iar, 
după ·ce voievodu!· a cumpărat pahare pentru 200 de LOwen-taleri, mi s-a dăruit 
o ştofă englerzea.scă pentru o blană. A fost veselie, a f05t ceva de privit, care 
merita să-şi dea osteneala cinerva să vadă, căci duipă terminarea p:rînzu1ui, în 
aceiaşi sală, ln care ace.sta a a'VUt loc, a fost ridicată o cetate, lîmpr.esurată de turci, 
iar dn cetate erau germani. Turcii bombar.dau cetatea cu tunuri şi bornbaride şi-i 
siliră să se predea şi să ceară pace. Şi s-au fă·cut şi multe alte jocuri şi tot ,felul de 
dansuri, turceşti, arabe, ch1nezeşti, tătăreşti, !franceze, spaniole şi poloneze şi au 
tinut ,toată noaiptea pină la ziuă ; nu pot deslcnie totu•! ". 

1) Mai curoind să se citească „dltesten Prinzessinen•. Probabi.J greşeală de lec
tură sau de tipar. 
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