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Expoziţia a fost găzduită2 în incinta Palatului Suţu în perioada martie-mai 2003, 
ca rod al cooperării Muzeului Municipiului Bucureşti şi Muzeului Satului, care, şi în 
acest caz, au înţeles ca nobilă misiune readucerea în atenţia publicului a unor valori 
patrimoniale relevante pentru timpuri trecute în tot ceea ce a fost viaţă şi pitoresc în 
amplul proces de metamorfoză a societăţii omeneşti. Prin tema abordată iniţiatorii aduc 
în faţa vizitatorului aspecte pe care astăzi, în mare măsură, le pot întâlni numai în 
paginile cărţilor3, sau în imaginile care au fost reţinute pentru posteritate de desenatori, 
pictori, fotografi, cineaşti. Fenomenele vizate au caracterizat ultimele decenii ale veacului 
al XIX-iea şi prima jumătate a celui de al XX-iea, azi putându-se afirma că, de fapt, 
au constituit faza incipientă pregătitoare a viitoarelor case de comenzi. Era un adevărat 
furnicar al celor care practicau o bine definită ramură a comerţului ambulant - funcţional, 

subordonat receptivităţii cumpărătorilor, cei care-l practicau fiind atenţi cu marfa oferită 
ca prezentare calitativă şi promptitudine. La timpul respectiv, gospodinele aveau un 
adevărat grafic al orelor de prezentare ale diverşilor furnizori. Matinal veneau cei care 
aduceau laptele cu faetonul din localităţile limitrofe Capitalei. Faetonul era deseori lăsat 
pe un tăpşan în grija unui băieţaş, lăptarul pornind pe la muşteriii din preajmă cu două 
mari bidoane purtate cu cobiliţa pe spinare. Pentru muşteriii ocazionali plata se practica 
la momentul fumizării. De fapt, aceşti furnizori de produse lactate, ca urmare a seriozităţii, 
reuşeau să ajungă furnizori permanenţi, plata în acest caz făcându-se săptămânal sau la 
o dată convenită. Fără calculator, bloc notes sau alte mijloace de evidenţă contabilă, la 
ziua sorocului, cele înregistrate pe ţăncuşa memoriei coincideau cu cele ale gospodinei. 

1 Prezenta evocare a fost redactată după vizitarea expoziţiei organizată la Muzeul Municipiului 
Bucureşti, multe din cele relatate mi-au fost cunoscute din anii copilăriei, „oltenii" şi ceilalţi negustori 
facilitând procurarea mărfurilor pe care aceştia le aduceau la poarta clientului. 

2 O succintă referinţă la expoziţia respectivă am publicat-o cu titlul: „Comerţ ambulant şi meserii 
«cui/urale" pe străzile bucureştene de odinioară", în: „Dimineaţa'', Bucureşti, anul XIV, nr. 3544 marţi I 
aprilie 2003, p. 8; nr. 3545, miercuri 2 aprilie 2003, p. 8. 

1 Constantin C. Giurescu, /sloria Bucureştilor. din cele mai vechi /impuri până în zilele noastre, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966, p. 167-168. 

Florian Georgescu, Dan Berindei, Alexandru Cebuc, Paul Cemăvodeanu, Petre Daiche, Ştefan 
Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Şerban, Istoria oraşului Bucureşti, voi. I, editat de Muzeul de istorie 
a oraşului Bucureşti, 1965, în structura cărţii problema economică este abordată la fiecare epocă, însă pentru 
comerţ sunt formulări vagi. La finalul cărţii este citată bibliografia consultată. 

George Potra, Din Bucureştii de altădată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 
după p. 384 dă o suită de 17 fotografii ale negustorilor ambulanţi în exerciţiul funcţiunii. 

George Potra, Din Bucureşti de ieri, voi. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, 
tratează problema comerţului la p. 340-346 fără a aborda aspectele referitoare la cel ambulant. 
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Mai mult, cu anticipaţie, primeau comenzi pentru brânza de vaci, smântâna sau alte 
produse lactate care, la data solicitatei fumizări, corespundeau cantitativ şi calitativ. 
Demn de amintit este, pentru toate categoriile de asemenea furnizori ambulanţi, modul 
de comportament. Fie că ne referim la atelajul folosit la transportul produselor, la 
ambalaje, la costumaţia specifică fiecărui gen de comerţ practicat de respectiva etnie şi 
mai ales la modul de dialogare, toate dădeau o notă de înaltă decenţă pentru care astăzi 
am putea, nostalgici, să revendicăm actualului comerţ să ia aminte la capitolul educaţional, 
când cumpărătorul prea deseori este considerat „sluga" vânzătorului. 

Revenim la succesiunea acestei sui generis parade. Lăptarii erau urmaţi de furnizorii 
de produse de panificaţie. Varietatea produselor, a reţetelor de preparare deseori te 
puneau în dificultate la alegerea acestora. Era o paradă a cel puţin 3-4 firme concurente. 
Fie că erau reprezentanţi ai unor mari firme ca Herdan, Gagel, Ancora fie ai unor 
brutării de cartier, toţi căutau să-şi asigure debuşeul comercial pentru viitor prin prompte 
servicii. La deschiderea uşii căruţelor de manutanţă cu care erau transportate aceste 
produse, aroma de pâine caldă era argumentul convingător pentru a comanda după poftă 
lipie, chifle, cornuri, colaci, jimblă, franzelă. Mai rumenă sau mai blondă era un alt 
mod de punere la încercare a răbdării furnizorului. Urmau zarzavagiii şi cei cu peşte. 
Pentru transportul mărfii erau folosite cobiliţa şi cele două coşuri largi, care permiteau 
vânzătorului, un riguros aranjament în care prospeţimea şi calitatea produselor erau 
evidenţiate, tentant pentru cumpărător. Pentru vânzătorul peştelui recepţia cumpărătoarelor 
constituia un real examen al răbdării, atunci când, pentru a se convinge de prospeţimea 
acestuia, gospodinele treceau la controlul minuţios şi, de ce nu, la recomandarea expresă 
să-l vândă mai ieftin că deja a început să miroasă. Erau tertipurile clasice la care se 
recurgea. Şi apropo de prospeţime, demn de reţinut că marfa nevândută la primele ore 
era aruncată, la orele de după amiază; spre seară, acelaşi negustor aducea un alt contingent 
de marfă. Locuind în zona sudică a oraşului, la orele prânzului vedeam deseori plutind 
pe apa Dâmboviţei produsele ce nu-şi găsiseră muşterii la primele ore. Urmau cei cu 
iaurtul. Erau de fapt două categorii de furnizori. Şi unii şi alţii folosind cobiliţa, pentru 
a transporta şi etala „marfa". Cei din prima categorie aveau nişte mari castroane acoperite 
din care, la cerere, puneau cu paleta de lemn, pe farfuria cumpărătorului, un număr de 
„felii" groase de iaurt cu caimac. Era consistent, rece, ţeapăn, permiţând o asemenea 
livrare. A doua formulă de livrare era a celor care transportau două mici dulăpioare, în 
care erau plasate etajat castronele fie de ceramică fie de sticlă. Aceştia aveau spre 
livrare iaurt preparat din lapte de vacă, oaie sau capră. Ca şi în cazul pâinii la deschiderea 
uşiţei dulăpiorului parfumul îmbietor era argumentul de a comanda. Această grupă de 
furnizori era cotidiană, cu ore fixe de livrare, o eventuală ieşire din grafic putând 
alarma beneficiarul la timpul respectiv. Urmau cei care, acoperind o mai largă arie de 
plasare, reveneau la câteva zile, sau la data la care şi pentru care primiseră o prealabilă 
comandă. Erau cei care vindeau păsări vii, fructe de sezon, în preajma sărbătorilor Sf. 
Paşti a mieilor fie vii, fie deja sacrificaţi. Lor le urmau furnizorii de oţet, gaz, cărbuni 
(mangan) ş.a. Acestora li se alăturau, în funcţie de sezon, practicanţii pe loc ai unor 
meserii. Erau geamgiii cu activitate permanentă, dar pregnant necesară după vânturi 
puternice, sau după competiţiile puştanilor mânuitori de praştie. 
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O pitorească prezenţă o constituiau dogarii, predilect în preajma toamnei când 
butoaiele, buţile trebuiau să fie gata a primi rezultatele din munca de peste an. Anticipând 
vremea rece, se impunea gospodăreasca prezenţă a tăietorilor şi spărgătorilor de lemne, 
care deseori îşi asumau chiar transportul de la stradă, stivuirea pentru iarnă. O necesară 
prezenţă cotidiană, dar mai ales stringentă în momente ca cel al ignatului, era trecerea 
tocilarului la care ascuţirea cuţitelor, topoarelor, toporiştilor şi chiar a fierăstraielor, 
joagărelor era prilej de reintegrare funcţională a acestora pentru gospodăriile respective. 
Purtau în spate tocila, cu pedala care conferea piesei de ascuţit prezumptiva impresie 
de amplă maşinărie. Era de fapt, ca şi roata olarului, unealta care valorifica energia şi 
inteligenţa mânuitorului, care, în funcţie de obiectul de ascuţit, schimba pietrele abrazive 
pe care picăturile de apă le făceau, la viteza conferită de mânuirea pedalei cu piciorul, 
apte a ascuţi. Era o meserie cu secrete bine păstrate, transmise discret de la o generaţie 
la alta. Nu o dată după o atentă „analiză" a obiectului încredinţat spre ascuţire urma 
categoricul refuz care te aducea la realitate că ceea ce ai achiziţionat nu era de calitate, 
el ca „meseriaş serios" neputând să ascută ceva care l-ar fi incriminat că a luat banii de 

pomană. Argumentul era că dorea ca şi 
data viitoare să fie bine venit. Un 
asemenea refuz l-am constatat la pre
zentarea spre ascuţire a unor foarfeci 
realizate din acelaşi metal a celor două 
braţe componente. 

O misiune cu totul specială pentru 
veacul al XIX-iea au îndeplinit-o apagiii4 

care, cu ajutorul sacalelor, livrau apa 
necesară gospodăriei. Folosind o rudi
mentară caretă pe două roţi, pe care 
trona un mare butoi bine ancorat, era 
transportată apa cea de toate zilele, pe 
când oraşul încă nu beneficia de un 
sistem de conducte care să o aducă de 
la sursă la beneficiar. Careta era trasă 
de unul sau doi căluţi, deseori costelivi. 
În funcţie de cantitatea necesară fiecărei 
gospodării, era livrată contra cost apa 
trebuincioasă. Preţul era în funcţie de 
distanţa între locul de umplere şi locul 

4 I. Solomon, Istoricul aprovizionării cu apă potabilă a oraşului Bucureşti, în: „Igiena", Bucureşti, 
or. 4, 1956, p. 69-79. 

N. Stoicescu, Despre aprovizionarea cu apă a oraşului Bucureşti până la jumătatea secolului al 
XIX-iea, în: „Studii'', Bucureşti, anul XVI, or. 4, 1963, p. 903-920. 

George Potra, Din Bucureştii de altădată, după p. 160 o suită de 9 fotografii referitoare la 
aprovizionarea cu apă. 

George Potra, Din Bucureşti de ieri, voi. II, p. 334. 
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de livrare. El mai era diferenţiat şi de locul de unde a fost luată apa. Atât malul drept 
cât şi cel stâng al Dâmboviţei aveau izvoarele consacrate, apreciate pentru calitatea 
apei. Astfel sub cornişa Cotrocenilor era izvorul cunoscut ca „Fântâna Brâncoveanului", 
al cărui debit şi mai ales calitatea ca apă de băut l-au făcut celebru. Un altul a fost, şi 

mai există şi astăzi, cunoscutul izvor al lui „Eminescu'', acum ornat cu precauta avizare 
a amatorilor că apa nu este potabilă - izvorul îşi ducea apa în balta lui Dura Neguţătorul, 
devenit, prin asanare, lacul Cişmigiu din grădina omonimă. Unii sacagii aveau „abonaţi" 
şi pentru apa preluată din vadurile Dâmboviţei· care servea la alte domestice trebuinţe 
gospodăreşti. Introducerea conductelor de transport a apei potabile a mânat spre periferii 
asemenea activităţi, azi fiind greu de afirmat când a dispărut ultimul sacagiu din cotidiana 
activitate ca profesiune. 

Am trecut în revistă câteva din aspectele comerţului ambulant care viza aducerea 
la casa omului a celor necesare ca produse sau ocazionale servicii. Suntem datori să 
precizăm că aceste servicii erau exercitate de persoane din diferite etnii, uşor definibili 
şi neconfundabili de la modul de a se îmbrăca, de a conversa, de a gesticula, dar mai 
ales prin modul de enunţare a prezenţei pe strada respectivă când cuvântul definitoriu 
al produsului căpăta printr-o pronunţare prelungită a vocalelor sau a consoanelor o notă 
aparte. Trâmbiţarea cuvântului magic era mobilizatoare, muşterii interesaţi apărând la 
porţi pentru a recepta cele necesare. 

Un alt gen de comerţ ambulant era cel practicat în preajma pieţelor unde 
comercianţii îşi aveau magazinele, tarabele iar cei cu diverse servicii îi secondau. Fără 
~ fi la o concurenţă efectivă, uneori se aflau în raporturi de coabitare sau chiar cu 
caracter complementar. Amintim în acest sens florăresele care în anumite momente 
aveau un negoţ staţionar, ca la anumite ore, predilect ale serii, să fie o prezenţă în 
incinta localurilor de consumaţie, a sălilor de spectacole. 

Peste an în preajma momentelor premergătoare pomenirii morţilor se aflau la 
târg - primăvara fiind celebru „Târgul Moşilor"5 

- cei veniţi cu carele cu oale, străchini, 

5 A.N.-D.A.l.C„ fond Dudu Velicu, dosar 95: Când şi cum a luai naştere Târgul Moşilor din 
marginea Bucureştilor. 

„Calendar pentru toti românii 1903", Bucureşti, p. 120--12: la 30 mai 1902 în Târgu Moşilor a fost 
dezvelită statuia „A.S.R. principele Carol'', redat în costum de elev în Şcoala Militară, lucrare realizată în 
teracotă. Autor? 

„Cronica numismatică şi arheologică'', Bucureşti, anul VII, nr. 71-72, mai-iunie 1927, p. 47: medalia 
Expozitiei Târgul Moşilor din 1927, realizată de firma Huguenin din Elvetia. 

Av. ln centru figură feminină redată în picioare cu mâinile ridicate, tim: cu mâna dreaptă o făclie, 
simbol al progresului, iar cu cea stângă ţim: o ramură de măslin, simbol al păcii. ln fundal o imagim: a 
Târgului Moşilor cu legenda LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT. Marginal semnătura autorului 
modelajului compozitiei: Huguenin. 

Rv. O coroană din frunze de stejar şi laur având pe ea stema oraşului Bucureşti, iar sus, în câmp 
EXPOZANT 1927, Huguenin dep. Medalia a fost realizată în metal alb şi vernil, 0 SO mm. 

George Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti - Memoria metalului, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 268 atribuie această lucrare anului 1928 menţionând că a fost realiZată în 
bronz aurit, bronz patinat, 0 SO mm. 

Radu D. Rosetti, Odinioară ...• Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1942, p. 141-
ISI Adio şi „Moşilor". 

George Patra, Din Bucureştii de altădată, p. IS7-172. 
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castroane, sfeşnice, miniaturi antropomorfe şi zoomorfe servind şi ca fluiere. După 
zilele de mare dever, în cazul că nu totul fusese vândut, determina pe producător să le 
reîncarce, cu grija cuvenită, în carul său şi să pornească pe străzi pentru găsirea unor 
noi eventuali muşterii. 

Într-un loc distinct în pieţe se aflau şi chivuţele pentru a fi angajate să realizeze, 
mai ales primăvara, toaleta exterioară a caselor. Erau uşor de recunoscut după costumaţie, 
instrumentul specific cu care îşi exercitau profesiunea, bidineaua cu o coadă foarte 
lungă, chiar de câţiva metri, care să le poată permite fără scară, de jos, să ajungă la 
casele numai cu parter până la straşină, cu proaspătul strat de var. Erau uşor de recunoscut 
şi după gureşele lor conversaţii, presărate cu picante expresii provocatoare. 

O altă categorie de temporară prezenţă în ambianţa pieţelor o reprezentau telalii 
cu ale lor vechituri, revigorate, pentru a găsi amatorii de chilipiruri, deţinători de puţini 
bani în pungă. Exercitată în locuri de mare vad ca un comerţ cvasi staţionar, pe picior, 
era practicat şi voiajând pe străzile mărginaşe, atrăgând atenţia prin reclama trâmbiţată 
menită a ridica la înalte cote valoarea celor aduse spre vânzare. Crezul era: „Reclama-i 
sufletul comerţului". Cei hâtri aflaţi în preajma acestor vânzători de haine vechi catalogau 
provenienţa mărfii prin referinţe adeseori lugubre. A fost o meserie reînviată debordant 
după 1990 definită acum pompos ca „Second Hand", prezentată şi cu termenul românesc 
ca marfă la mâna a doua, adusă la kilogram şi eventual vândută cu prezentarea biografiei 
anteriorului purtător, celebritate care, în pas cu moda, a renunţat repede la haina respectivă 
pentru a o oferi deseori ca ajutor mutual dar care printr-un complex proces de 
„valorificare" ajunge în mâna telalilor contemporani. 

La locuri de intersecţie, în ambianţa furnicarului de oameni, un loc binevenit îl 
ocupau, ca şi astăzi, vânzătorii de mărunţişuri. Porniţi deseori de la un comerţ încorporat 
într-un mic geamantan portabil, desfăcut pe piept, avându-şi amplasat ingenios pe pereţii 
interiori întregul „magazin". Evolutiv, unii mai întreprinzători ajungeau, tocmai datorită 
vadului cucerit, să înjghebeze o tarabă, anticipată formulă a viitorului magazin. Şi ce 
nu aveau de vânzare! Toate mărunţişuri trebuitoare, mai ales prin forma şi culoarea 
conferită de pionierii „designului" de epocă. Pentru a fi şi mai prosper acest gen de 
negoţ, vânzătorii de mărunţişuri angajau şi câţiva vânzători-strigători care cutreierau în 
lung şi lat piaţa, incitând la cumpărarea produselor oferite. 

Prezenţă temporară în ambianţa acestor pieţe, cumpărătorul, avid de a vedea cât 
mai multe, rezolva problema mesei prin achiziţii de la purtătorii de toate celea ale mâncării. 
Recipientele purtate pe cap, sau la piept, placa-tavă fiind prinsă după gât cu o curea, erau 
la solicitarea muşteriului prezentate spre alegere şi servirea cumpărătorului. Pentru cele 
ce se cereau să fie fierbinţi, anumite recipiente se plasau discret sub tava respectivă. La 
timp de final de vară porumbul fiert era şi el la dispoziţia cumpărătorilor, purtat într-o 
găleată sau o copaie, de cărtre o oacheşă şi guralivă tânără ţigancă. Pentru ambianţa 
mustăriilor cu pastramă şi tulburel, grătarele serveau şi pentru coptul porumbului, udat cu 
o saramură necesar a fi „spălată" cu o altă porţie din licoarea lui Bachus. 

În ambianţa marilor concentrări din pieţe, târguri, oboare, erau o permanentă şi 
tentantă provocare cele purtate de covrigarii, plăcintarii, vânzătorii de băuturi răcoritoare 
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la timp de vară sau din cele de fierbinţi, la vreme de iarnă. Prezenţa bragagiilor, a celor 
cu limonadă vândută printr-o acrobatică manevrare a şipului din care curgea licoarea 
(apetisantă prin parfumul degajat şi culoarea conferită), ce era deliciul celor mici, care 
anterior beneficiaseră şi de cele obţinute de la vânzătorii de diverse zaharicale. Fie că 
era halviţa, bigi-bigi sau alte poleite bomboane, toate trebuiau deseori obţinute printr-o 
imperativă revendicare de la părinţi. Nu odată cantitatea, dar mai ales graba consumării, 
soldându-se cu indigestii care dădeau, mai ales părinţilor, bătaie de cap. 

O preocupare care a câştigat noi consumatori a fost băutul de cafea şi ca atare 
servirea acesteia în iureşul iarmaroacelor, târgurilor, pieţelor a devenit treptat ceva 
necesar şi astfel, în perpetua defilare, se aflau şi purtătorii de recipiente cu fierbintele 
drog. Prin modul de coacere, măcinare a boabelor şi preparare a respectivei cafele, 
ajungeau să fie deţinători ai unui „patent" original şi, ca atare, îşi creau în timp o 
anumită clientelă. De fapt asemenea situaţii au promovat şi cafenelele ce au avut un bun 
renume în veacurile XIX-XX. Cu o străluctoare veselă, cu o varietate de servire şi 

însoţire cu produse de patiserie, această „meserie" a fost predilect practicată de 
reprezentanţi ai armenilor. 

O altă prezenţă, mai ales în lunile de final de vară, în ambianţa celor mai selecte 
restaurante, o constituiau purtătorii unui borcan, ţinut înclinat sub braţ, cu care treceau 
de la masă la masă, oferind spre consum nuci decorticate aflate într-o apă sărată. 
Scoaterea acestora, depunerea cu eleganţă pe farfurioara de pe masă sugera o îndelungată 
practică premergătoare şi pregătioare a serviciului respectiv. Aminteam mai sus că 
anumite servicii erau chiar acceptate de deţinătorii unor asemenea localuri. Era firesc 
ca după consumarea nucilor de la saramură meseanul să comande şi suplimentul de 
băutură, mărind astfel beneficiul patronului restaurantului respectiv. Urma defilarea 
florăreselor, a celor care ofereau savante servicii din domeniul ghicitului, prezicerii şi 
alte asemenea atât de căutate azi fumizări de iluzii deşarte. 

O serie de evenimente de peste an care reclamau o anumită recuzită aduceau, 
prin intermediul acestor producători-negustori ambulanţi, spre achiziţionare cele 
confecţionate de ei. Amintim în acest sens necesarele sorcove cu care urătorii porneau 
la zi de an nou pe la case pentru a transmite tradiţionale cuvinte. Şi tot pieţele serveau 
ca loc de reuniune acelor furnizori de manifestări muzicale cu care se însoţeau petrecerile. 
Renumele acestor instrumentişti sau cântăreţi vocali le serveau viitorilor beneficiari 
drept certificat al unei prezumptive reuşite. Era prilej şi de organizare ad-hoc a unor 
demonstrative „concerte". Ani de zile vechiul Târg al Cucului, zona din faţa bisericii 
Sf. Gheorghe Nou, a servit ca loc de reuniune a membrilor acestei bresle. 

Tot ca un comerţ ambulant poate fi considerată „defilarea" pe străzile centrale a 
unor purtători pe umăr de mici covoare, eşantioane de fapt ale marilor covoare exr use 
spre vânzare în zona cheiului Dâmboviţei, etalarea acestora ocupând deseori sute de 
metri liniari. Şi acest gen de comerţ a cunoscut momente peste an când căutarea era mai 
mare. Comerţul cu covoare era în concordanţă cu marile metamorfoze pe care le căpătau 
locuinţele celor cu posibilităţi, care, în preajma marilor sărbători religioase, a sindrofiilor, 
a petrecerilor ocazionate de căsătorii, botezuri sau alte evenimente cruciale în viaţa unui 
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asemenea familii, procedau ca atare. Competiţia între familii, moda, dictau deseori 
schimbarea acoperămintelor pavimentelor interioarelor, sau a pereţilor. Ca o reminiscenţă 
actuală este parada maramureşenilor veniţi cu produsele lor de efect: divers colorate 
cergi miţoase, tentante atât pentru români, dar mai ales pentru străini ca suveniruri ale 
trecerii prin România. 

O notă distinctă a constituit-o comerţul cu florile. Florăresele, în funcţie de 
anotimp, îşi etalau „produsele" pentru a fi remarcate, apreciate şi achiziţionate. Pentru 
început amplasate la colţuri de stradă cu câte un coş, au ajuns să-şi extindă aria de 
activitate prin etalarea în găleţile care au anticipat actualele vaze. Bune comerciante 
ştiau să scoată preţul cel mai avantajos printr-o atentă analiză psihologică a 
cumpărătorului. Factori ca emoţia, graba, prezenţa însoţitoarei, costumul de gală 
contribuiau la o supra taxare. Pentru mulţi cumpărători tocmitul cu florăresele constituia 
un adevărat spectacol de divertisment în care erau de remarcat jocul scenic, limbajul, 
sonoritatea care erau specifice fiecărei „Safta florăreasa". Acest gen de comerţ a cunoscut 
în Bucureşti chiar şi acea benefică măsură ca în perimetru Curţii Vechi să fie realizată 
Piaţa de Flori, înlăturată din păcate în ultimele decenii. La orele serii florăresele deveneau 
voiajoare cu un mic coş trecând printre mesele restaurantelor, comesenii achiziţionând 
şi oferind doamnelor micile bucheţele, având printre mesele restaurantelor. comesenii 
achiziţionând şi oferind doamnelor micile bucheţele, având deseori în compunere florile 
de sezon. În perioada interbelică a secolului XX au apărut şi florăriile, impozante 
magazine în care, pe lângă florile autohtone de sezon, se aduceau şi flori exotice cu 
ajutorul transportului aviatic. Aceste magazine beneficiau şi de serviciul unor persoane 
care la ora şi Jocul enunţat livrau cu promptitudine florile comandate însoţite de cartea 
de vizită a celui atent cu beneficiarul buchetului sau al coşului cu florile preferate, 
oferite ca discret mesaj al unor sentimente sau ca formulă reparatorie a unei greşeli 

pentru care făptaşul încerca astfel să „dreagă busuiocul" după o expresie a hâtrilor 
observatori şi comentatori. Tot aceste magazine asigurau livrarea unor servicii protocolare 
ca cele de ornare a unor săli de recepţii, premiere teatrale sau sărbătorirea unei persoane, 
ca şi cele ale ultimului drum. 

O prezenţă călătoare o aveau şi prelucrătorii tablei, producătorii de făraşe, găleţi, 
stropitori, burlane, site ş.a., precum şi cei care prelucrau lemnul de plop sau fag pentru 
a obţine copăi, albii, piuliţe, planşete ş.a. 

Un comerţ ambulant, dar totuşi, evolutiv după depistarea vadurilor, la punct fix, 
l-au desfăşurat lustragii. Cutia, borcănelele, cutiile cu diverse creme, smacuri, periile şi 
pluşurile constituiau, împreună cu scăunelul, dotările unei bune practicări a meseriei. Se 
mai cerea o atentă tratare a componentelor costumaţiei clientului şi, ca atare, plasarea 
de cartonaje protectoare ale ciorapilor era obligatorie, gestul fiind exprimat ca un act 
de excepţie numai pentru respectivul domn. Operând cu ambele mâini lustragiul se 
lansa, ca să reţină atenţia beneficiarului, într-un dialog cu noutăţi de ultimă oră, astfel 
că lustruitul într-o poziţie pentru unii incomodă având piciorul ridicat pe lăcaşul respectiv 
de pe lădiţă, să fie mai uşor de suportat. 
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Extinderea luată de presa cotidiană, inclusiv cu ediţii speciale, a adus pe străzile 
oraşului un alt gen de comerţ ambulant. A fost predilect un monopol al copiilor nevoiaşi, 
care, cu 0 impresionantă operativitate, aflau de conţinutul ziarului sau revistei pe care 
îl aduceau la cunoştinţa trecătorilor prin strigarea titlurilor ca incitantă invitaţie pentru 
a-şi procura un exemplar, putând astfel să cunoască în extenso cele relatate. Astfel 
aceste apariţii se vindeau ca pâinea caldă, deseori impunând noi trageri suplimentare de 
ediţii. Câtă deosebire între cei din timpuri apuse şi tăcuţii, taciturnii, câteodată chiar 
tuciurii purtători de ziare şi reviste voiajori printre vehiculele staţionate la semafoare. 
S-a întrebat oare cineva câtă cunoaştere a aflabetului au actualii difuzori de presă? Au 
avut 0 idee bună cei care la timpul respectiv -livrau presa pentru fiecare vânzător 
„ambalată'', de fapt într-o hârtie pe care sub manşeta ziarului respectiv erau imprimate 
cu litere de 2-3 centimetri titlurile principalelor relatări. Din „zbor" de la tipografie la 
vadul de vânzare acestea erau citite, însuşite şi redate cu farmecul personal ca vestea 
senzaţională de ultimă oră. Aşa se asigura difuzarea, noţiunea de returnare a celor 
nevândute fiind o găselniţă actuală. 

Un alt gen de comerţ ambulant 1-a reprezentat comerţul cu cartea veche6. De fapt, 
cu mici excepţii ocazionale, el se desfăşura în mare măsură staţionar, acolo unde la 
buna înţelegere anticarul îşi amplasase lada, care la deschidere devenea, prin măiestria 
mânuitorului, o expoziţie, reclamând o atentă consultare. Anticarul era un om pasionat 
de lectură, fiind deseori un bun consilier pentru cel pornit a căuta. Fie că citea, fie că 
reaşeza cărţile, fie că intervenea cu mici „reparaţii", timpul său era astfel drămuit încât 
la apropierea unui interesat, atentul psiholog era gata a dialoga cu prezumptivul 
cumpărător. Nu odată pentru cel care dorea un titlu ~e la timpul respectiv lipsea din 
„galantar" urma o politicoasă invitaţie pentru a revem la alt termen fie pentru a primi 
cartea dorită, fie pentru a fi îndrumat spre alt confrate deţinător al acesteia. Cu timpul 
asemenea buticari s-au impus ocupând spaţii corespunzătoare, lărgindu-şi aria comerţului, 
fără a renunţa la ceea ce i-a fost temeiul începutului. Comerţul cu cartea veche a avut 
În"' Alcalay un asemenea d'-mn repre:t.entant. El a ajuns, cu timpul, librar şi t:ditor, 
inclusiv al utilei „Biblioteca pentru toţi" ale căror micuţe cărţi, prin preţ şi tiraj, au 
ajuns în mâinile multora ca deschizătoare ale interesului pentru lectură. A existat şi un 
moment când aceşti anticari erau negustori efectiv ambulanţi. Îi regăseai în preajma 
şcolilor la început de nou an, cu manuale necesare, după ce se informaseră care manuale 
de autor erau recomandate elevilor claselor respective. Deseori asigurau un circuit 
„închis" al acestor cărţi, preţul de achiziţie-vânzare fiind determinat de starea fizică şi 
anul de apariţie al ediţiei respective. 

Amintind de o asemenea ocupaţie, după ce am evocat alte câteva activităţi în care 
raporturile erau vânzătorul ambulant-cumpărător, suntem datori să amintim şi de un 

6 George Potra, Din Bucureştii de altădată, p. 440-467. 
George Potra, Din Bucureşti de ieri, voi. II, p. 270. 
Virgiliu z. Teodorescu, „Casa anticarilor", în: Naţiunea, Bucureşti, anul XII, .nr. 116(582), 26 

septembrie - 2 octombrie 2002, p. 6. 
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aspect invers. Ne referim la strigările celor care cutreierau oraşul pentru a achiziţiona 
de. la cetăţeni fie fier vechi, fie „cârpe", sau cărţi ve~hi, câteodată chiar şi piese de 
mobilier. Erau cei care asigurau un circuit al acestora după mici reajustări, în cazul 
mobilei, hainelor sau cărţilor. 

Trecând în revistă timpuri şi adesea activităţi apuse, sperăm că putem înţelege 
mai lesne evoluţia comerţului bucureştean, componentă majoră a matemorfozei cunoscută 
în epoca modernă de propăşire a societăţii româneşti. Menţionăm că această evoluţie a 
fost adesea continuarea firească a folosirii unor vaduri comerciale care s-au menţinut 
şi la schimbări de regimuri politice. Cele petrecute după 1990 sunt deseori expresia că 
întâi s-a tăiat apoi s-a măsurat, multe din locurile tradiţionale ale desfăşurării unui gen 
de comerţ fiind radical „redistribuite", pentru cu totul şi cu totul alte „funcţionalităţi'', 
sau ajungându-se la situaţii comparabile, la un timp trecut, cu situaţiile posibil de aflat 
în cooperativele săteşti când gazul era vândut de aceeaşi persoană care apoi punea mâna 
pe scafa d'! făină sau chiar pc biscuiţii în vrac. 

Cu atât mai mult este necesară o asemenea expoziţie permanentă în cadrul Muzeului 
Municipiului Bucureşti, relevantă pentru cunoaşterea evoluţiei comerţului bucureştean, 
dar şi a psihologiei atât a furnizorului cât şi a beneficiarului. Ea poate fi un îndrumar 
pentru mulţi din factorii care ar trebui să perceapă mesajul înaintaşilor pentru a conferi , 
o decentă practicare a tuturor genurilor de comerţ, inclusiv al celor practicate astăzi ca 
„ambulant" aducător de diverse produse, dar deseori şi de persoane dubioase cu un 
comportament antisocial. 

Readucerea în atenţie poate fi de bun augur şi pentru cei porniţi pe drumul 
formării ca viitori comercianţi. Ne referim la capitolul comportament, astăzi încă dominat 
de desconsiderarea cumpărătorului, vânzătorul preferând a nu fi partizanul formulei 
care la timpuri trecute s-au soldat cu bune raporturi şi benefica prosperare a comerţului 
şi a comerciantului respectiv. În formula „Clientul nostru - stăpânul nostru" trebuie să 
înţelegem nu raporturi malefice de subordonare, de sfidare, ci benefica asistenţă, 

îndrumare răbdătoare, cea care determină pe eventualul cumpărător să aprecieze conduita 
respectivului vânzător, clientul devenind de fapt mediatorul aducător de alţi terţi 

cumpărători. 

În expoziţia temporară din incinta sălii de la etaj a Muzeului Municipiului 
Bucureşti au putut fi remarcate variatele genuri de obiecte reunite pentru evocarea 
temei abordate. Tablouri în ulei, realizări ale unor pictori ai epocii, desene, gravuri, 
stampe, cărora le-au fost alăturate fotografii realizate de iluştri fotografi, A. Gh. Ebner, 
Studioul „Sandrart", L. Matei de la Biroul Fotografic al Primăriei Municipiului Bucureşti, 
inclusiv Iosif Berman, fotograful Curţii Regale. Cărţile poştale ilustrate au constituit 
imaginea evocatoare a persoanelor, a portului, a instrumentelor de lucru, a ambianţei de 
desfăşurare a acestor ocupaţii. Lor li s-au alătura. costumele şi obiectele din recuzita 
personală, mijloace folosite pentru măsurarea greutăţii ca balanţe, terezii, cântare, inclusiv 
greutăţile aferente măsurării volumului în cazul cerealelor sau lichidelor. A fost evocată 
şi menirea mânuitorilor de monedă, prezentându-se varietatea acestora, impunând 
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unei epoci trecute. A recurge printr-o acţiune de cooperare cu terţi deţinători în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 16/19969 nu poate fi decât o concludentă aplicare 
a respectivelor prevederi şi totodată expresia modului cum aceste instituţii trezoriere 
existente cu sedii în Capitala României participă la actul cultural de evocare a acestui 
trecut al plaiurilor României. 

Cele mai sus formulate au fost afirmate cu speranţa că expoziţia va beneficia de 
o largă mediatizare, o bună îndrumare a vizitatorilor, va contribui la cunoaşterea acestui 
trecut şi, de ce nu, la înţelegerea că în anumite momente din recuzita unei asemenea 
expoziţii şi modesta cutie de cremă de ghete este o concludentă componentă a 
patrimoniului deţinut de muzeul respectiv. 

SUMMARY 

Pedals and Crafts in the Streets of the Bucharest of Yore 

The article is a comment upon a temporary exhibition organized by Lelia Zamani, Petruţa Burlacu 
and Cătălina Gavrilcscu, from thc Muscum of thc Municipality of Bucharcst, in coopcration with 
muscographcrs of thc „Village Museum", during March-April 2003. 

9 Legea Fondului Arhivistic Naţional nr. 16/1996. 
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„Bazaca'', pasaj comercial din centrul Bucureştiului, în care se afla şi celebrul magazin „La vulturul de mare cu peştele în ghiare" 

t:C 
R 
c: 

~ 
r::' 
m 
> q 
>• o 
~ 
> 

N 
00 ...... 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro


