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Motto: „ ... la Bucureşti, comerţul se află în mâinile tuturor naţiunilor." 
Ştefan Dietrich -1856 

Bucureşti - un microcosmos negustoresc balcanic 

Deplasarea către nordul Dunării a interesului imediat de supravieţuire a populaţiilor 
halcanice au transformat Bucureştiul într-un univers balcanic miniatural. Astfel, pe fondul 
dispariţiei statelor balcanice libere în cursul secolelor XIII-XV, procesul „declanşează 
valuri de refugiaţi din această zonă, în speranţa de a-şi păstra identitatea religioasă, 
principala formă de identitate colectivă în Evul Mediu, iar, uneori, chiar să-şi salveze 
viaţa. Şi-au găsit locul fireşte, pe moşii, în târguri ori în capitală, în anturajul boierilor 
sau chiar al domnitorului - de la viteazul Baba Novac la micul orfan din Sviştov, Anton 
1,ann. Aşa soseşte în Valahia, în timpul Viteazului, într-un moment de retrezire a speranţei 
popoarelor din Balcani un numeros grup de albanezi." 1 

Au existat fluxuri succesive de emigrare nord-dunăreană, dinspre peninsula 
Balcanică, pe mai multe paliere socio-profesionale simultan: simpli plugari, 
liberi-profesionişti, negustori, cărturari, clerici, etc. Cu veacul al XV-iea final „se constată 
un fenomen caracteristic pentru această epocă în sud-estul european: intelectualitatea 
creştină ortodoxă emigrează spre nord, fugind de furia distrugătoare a invaziei militare 
otomane. Am spus intelectualitatea creştină, pentru că în aceste veacuri intelectualitatea 
sud-estului european este compusă aproape în exclusivitate din clerici, activitatea 
intelectuală era organizată mai ales în instituţiile creştine, iar intelectualitatea din 
administraţia statală era în majoritate tot de formaţie teologică. În aceste veacuri emigrează 
spre România preoţi, călugări copişti, traducători din spaţiul teologic, adică intelectua
litatea tradiţională a sud-estului european." 

Această emigraţie va căpăta o nouă configuraţie socio-profesională la final de 
veac XVIII când se discută de o „emigrare a intelectualilor de tip nou-modern, 
intelectualitatea în formare. ( ... )Emigraţia intelectuală din aceste veacuri este exponenta 
noului, a noilor valori culturale, a unei noi structuri intelectuale, a unor noi instituţii 

culturale; spre deosebire de cea din secolul XV, ea este aproape în exclusivitate laică."2 

1 Ferenc Csortan, Bucureşti, oraş multietnic, Citadela, an.IV, 1999, Ceraşu-Prahova, p. 76 
Acelaşi autor afirmă: „vecinătatea statului otoman a adus până la Dunăre şi dincolo şi celelalte 

clemente ale societăţii otomane, plurale prin definiţie. Aşa cum şi societarea romană şi apoi bizantină, 

societăţi ale unor imperii supra-etnice, întinse pc mai multe continente, la fel şi cca otomană era plurală, în 
oraşe coexistau, într-un intricat sistem economic şi relaţional, musulmani, creştini ortodocşi (greci, bulgari, 
sârbi, români, caucazieni) şi catolici (dalmaţi şi italieni), armeni şi evrei." (idem). 

2 Elena Siupiur, Intelectualii bulgari de emigraţie în România În secolul al XIX-iea, apaud Intelectuali 
din Balcani În România (sec.XVII-X/X), voi.li, Bucureşti, 1984, pp.125-126 
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În veacurile XV şi XVI, negustorii şi comercianţii balcanici stabiliţi deja în ţările 
române, jucau „un rol de seamă în organizarea comerţului oriental şi în cel de tranzit 
spre Europa Centrală. Noile idei vehiculate de aceşti negustori, care aveau funcţii politice 
nu numai la Poartă, dar şi în diplomaţia occidentală, produc schimbări mari în viaţa 
economico-politică, socială şi culturală a lumii răsăritene." Pe de altă parte, în aceeaşi 
perioadă, au intrat în rândurile boierimii române „reprezentanţi ai familiilor de arhonţi 
greci'', sosiţi în general odată cu urcarea pe tron a domnilor pribegi precum Mircea 
Ciobanul, Radu Mihnea, etc. 3 

Mai mult, cu veacul al XVIII-iea, în timpul regimului fanariot, balcanicii cunosc 
o integrare fără precedent în societatea moldo-valahă. Valurile de tinere generaţii greceşti 
care au venit în ţările române, erau impulsionate „fie de stabilirea părinţilor sau a unor 
rude" aici sau „fie de dorinţa imperioasă de a urma cursurile Academiilor Domneşti, în 
care faima unui Neofit Cavsacalivitis, Lambros Photiades sau Vardalach îi atrăgea pe 
tinerii balcanici, mai ales greci sau bulgari din cele mai îndepărtate regiuni ale 
Peninsulei."4 

Fluxul de populaţie balcanică, cu oscilaţiile sale contextuale, a fost constant până 
la mijlocul secolului al XIX-iea. Sute de ani, în principate, „către capitalele lor s-au 
îndreptat fugarii bulgari (ei se vor numi cel mai des sârbi ori scitei şi sunt ortodocşi ori 
catolici), ( ... ) Sosesc arnăuţii, albanezi dârji, paznici şi portari de încredere. Iar 
bucureştenii îi primesc cu bucurie. ( ... )s-au stabilit mulţi negustori şi meseriaşi greci, 
armeni, bulgari, evrei dar şi turci, precum şi un număr foarte mare de ţărani. ( ... ) 
Domnitorii, boierii au nevoie de orice nou venit, de mână de lucru, de negustori, grădinari, 
de meseriaşi, de vizitii, hangii, spiţeri, aşa cum în secolul al XIX-iea va fi nevoie de 

3 Olga Cicanci, Cărturari greci în Ţările Române (sec. XVll-1750), apaud ibidem, p. 16 
Potrivit autoarei, „în veacul al XVII-iea se produce în peninsula Balcanică o nouă mişcare de populaţie, 

ale cărei cauze au fost studiate de istorici ca de pildă: l.Cvijic, l.D.Popovici, N.Iorga, Ap.Vacalopoulos, 
N.Svoronos, T.Stoianovich, etc. Împreună cu alţi negustori balcanici, grecii emigrează spre lările cc făceau 
parte din sistemul economic şi politic otoman, dar unde condiţiile desfăşurării activităţii lor comerciale erau 
mai prielnice: printre acestea cele trei ţări române aveau să joace un rol deosebit." (ibidem, p. 15) 

4 Cornelia Papacostca-Daniclopolu, Formaţia intelectualilor greci din Ţările Române ( 1750-1830), 
apaud. Ibidem, pp. 78-79 

„Ocupând funcţii în divanul domnesc sau în cancelaria domnului, participând la viala diplomatică 
a vremii şi la conducccrca unor ţări cu o puternică tradiţie istorică, cunoscând îndeaproape realităţile 

româneşti şi modul în care s-a operat sinteza tradiţiei bizantine în contact cu acestea, fanarioţii şi numeroasa 
lor clientelă îşi făceau pc pământul românesc o adevărată şcoală de practică politică." (ibidem, p. 70) 

„( ... )Comunitatea greacă din Bucureşti participă la viaţa Capitalei mai mult decât obişnuitele colonii 
străine poate tocmai datorită acestei pătrunderi masive greceşti în societatea românească. O seric de profesori 
greci, nu numai că predau la şcolile româneşti, dar se şi românizează cu totul, scriind cărţi româneşti, şi 

luând parte la viaţa publică a ţării. Unii pleacă în Grecia, la sfărşitul carierei şi de acolo continuă să seric 
ziarelor din Bucureşti, cuprinşi de o nostalgic firească. Fără să mai vorbim de puternicele legături economice 
care existau între negustorii români şi greci şi de activitatea utilă a unor filantrioi ca: Xenocrat, Kiriazi sau 
Zappa." (Cornelia Papacostca-Danielopolu, Comunitatea grecească din Bucureşti, Citadela, an.IV, nr.4, 
Ceraşu-Prahova, p. 92) 
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pictori, fotografi, muzicanţi, tipografi, ingineri, medici. Nu se poate închipui modernizarea, 
occidentalizarea societăţii româneşti fără ei."5 

Lumea bucureşteană era deosebit de pestriţă între veacurile XVIII şi XIX. Această 
diversificare socială şi etnică se întâlnea chiar şi la nivelul mahalalelor. Raoul Perrin 
descrie acest mozaic uman de pe străzile negustoreşti ca fiind „uneori interesant, alteori 
dezgustător din pricina sărăciei şi a murdăriei. Sânt de toate neamurile: valahi, moldoveni, 
turci, rumelieni, bulgari, sârbi, bosniaci, greci, armeni, ruşi, oameni veniţi din Crimeea, 
Basarabia, Transilvania, unguri, italieni, germani şi, mai ales, evrei."6 De Giers va 
întâlni în Bucureşti „toate neamurile din Occident şi Orient, în veştmintele cele mai 
pestriţe" fiind uluit de „varietatea costumelor."7 

Adesea, valurile de imigranţi balcanici erau atât de consistente încât se produceau 
„multe abateri de la cele mai elementare norme morale din cauza nenumăraţilor aventurieri 
veniţi din sudul Dunării." În consecinţă, domnia a trebuit să ia măsuri pentru „a evita 
alunecarea pe povârnişul unei totale anarhii morale" cum s-a întâmplat între 1790-1795. 8 

Prin aportul substanţial al balcanicilor sosiţi timp de trei-patru sute de ani în 
valuri succesive, Bucureştii devenise unul din marile centre urbane din zona Balcanilor, 
având cel puţin pentru secolul al XVIII-iea, trăsăturile unui oraş oriental. Elitele modeme 
ale spaţiului balcanic au fermentat propriile lor ideologii şi proiecţii imaginare în spaţiul 
Moldo-Valah, Bucureştii şi laşii fiind principalele foruri culturale în acest vast proces. 
Mai mult, Bucureştii devin cu final de veac XVIII, un spaţiu al interferenţelor culturale 
prin conexiunile directe dintre spaţiul balcanic şi central-european. Componenta culturală 
sud-dunăreană a Bucureştilor a predominat până dincolo de mijlocul veacului al XIX-iea, 
când pătrund tot mai multe şi variate elemente socio-profesionale central-europene şi 
occidentale. În aproape 50 de ani „pătura socială a meşteşugarilor şi negustorilor de stil 
oriental din epoca precedentă se dizolvă: o parte din Greci, Sârbi, Bulgari, Albanezi, se 
repatriază, câştigând un rol de seamă în ţările lor de origine, devenite între timp 
independente; o altă parte din ei se asimilează Românilor şi constituie împreună cu 
aceştia pătura conducătoare politică şi funcţionărimea noului stat român." Locul lor va 
li luat de „valul gros" al imigranţilor din Austria, Rusia, Germania, Franţa şi ltalia.9 

5 Fcrcnc Csortan, ibidem, pp, 76-77 
În Bucureştiul premodern şi modem „au existat - în condiţii diferite, de declin ori de avânt -, 

comunităţi de greci, albanezi, ucraincni(sosiţi mai ales din Bucovina), ruşi (emigranţi politici dar provenind 
<lin Basarabia ori din comunităţile de ruşi lipoveni din Dobrogea sau Moldova de nord), bulgari (din 
Dobrogea şi din sudul Basarabiei), turci şi tătari din Dobrogea. Unele din aceste comunităţi au reuşit să aibe 
un lăcaş de cult propriu, unele forme de învăţământ, gazete proprii." (ibidem, p. 79) 

Cornelia Papacostca afirma despre grecii care imigrau în Valahia în veacurile XVIII şi XIX început, 
că erau „oameni formaţi, care erau atraşi de Principatele române mai ales pentru exercitarea carierei, în 
condiţiile unai mai mari libertăţi ideologice şi a unor condiţii incomparabil mai prielnice în care îşi puteau 
seric şi publica operele." (Cornelia Papacostca-Daniclopolu, op.cit„ p. 77) 

6 Raoul Pcrrin apaud. Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident, Ţările Române la Începutul epocii 
moderne, Humanitas, Bucureşti, I 995, p. I 68 

7 De Giers, apaud, ibidem, p. I 74 
8 Ştefan Ionescu, Bucureştii În vremea fanarioţilor, Editura Dacia, Cluj, I 974, pp. 238-239 
9 Fercnc Csortan, op.cit„ p. 78 
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Aromânii, negustori, meseriaşi şi cărăuşi afluiesc spre Bucureşti pe măsură ce 
habitatul lor se restrânge în Imperiul Otoman în urma confruntărilor dintre turci şi greci 
pe de o parte, şi bulgari pe de alta. De cele mai multe ori sânt echivalaţi cu grecii, 
regăsindu-se alături de aceştia în primele statistici moderne, iar mai apoi ca macedoneni. 
Deşi greaca era limba lor de cultură, ei vorbeau un dialect al limbii române şi locuiau 
pe spaţii mari în Tesalia, Epir şi Macedonia. Ei sunt cei care în veacul al XVIII-iea 
dominau - împreună cu confraţii lor albanezi, o impresionantă reţea de neguţătorii care 
legau Italia, Balcanii şi Moldo-Valahia. Este vorba de ,jupân Pano Pepano" al cărui 
cărui fief se afla la Veneţia şi despre care ne vom ocupa în a doua parte a demersului 
nostru. 10 

După greci, - care erau cei mai numeroşi, cei mai activi şi cei mai ambiţioşi în 
perioada premodernă a Bucureştilor, o componentă balcanică consistentă în Bucureşti au 
format-o bulgarii. Emigraţia bulgară a cunoscut câteva valuri care au părăsit în grup 
teritoriile bulgare, cu o permanentă emigraţie individuală între valuri." În ceea ce îi 
priveşte pe intelectualii bulgari, aceştia au emigrat „absolut individual, cu motivaţie 
personală de la caz la caz; cazurile personale sunt numeroase, atât de numeroase pe tot 
parcursul secolului al XIX-iea până la 1877, încât în final, ele dau în România o 
comunitate intelectuală de emigraţie, cu conştiinţa de colectivitate." Mai mult, elitele 
intelectuale bulgare emigrează în Moldo-Valahia „nu numai din Bulgaria, ci din toate 
colţurile Europei, din Rusia, din Austria, din Serbia, din Grecia, de la Istanbul, din 
Germania, din Cehia."11 

În Bucureşti, majoritatea bulgarilor s-au aşezat în centrul oraşului pe străzile 
comerciale şi meşteşugăreşti. Perimetrul cel mai cunoscut este cel cuprins între Lipscani, 
Curtea Veche, Hanul lui Manuc, Gabroveni, Cavafi, Sfântul Gheorghe, Colţei, Călăraşi, 
Mântuleasa, Traian, Calea Moşilor până spre Târgul de Afară. 12 

Din spaţiul vest-balcanic, multe elemente sud-slave: sârbi, croaţi sau bosniaci, au 
intrat în corpurile seimenilor şi ulterior ale arnăuţilor, aşadar, soldaţi lefegii. Pe lângă 
aceasta, îndeosebi dintre sârbi, mulţi s-au ocupat cu variate meşteşuguri şi negoţuri, 

întemeiind numeroase localităţi în jurul Bucureştilor şi chiar o mahala care le-a purtat 
numele. 

Din spaţiul balcanic, au sosit şi comunităţi de armeni care, în Bucureşti, au fost 
„o comunitate importantă ca număr şi forţă economică. Emigraţia armenească în Bucureşti 

10 a se vedea Nicolae Iorga, Ştiri despre comerful nostru în veacurile XVII şi XVIII, Analele Academici 
Române, tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti, f.a. 

11 Elena Siupiur, Intelectualii bulgari de emigra/ie în România în secolul al XIX-iea, apaud, op.cit., 
p. I22 

Autoarea subliniază faptul că „un prim val de emigraţie bulgară este la sfârşitul secolului al XVIII-iea 
după războiul ruso-turc din 1789; al doilea val este în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812; al treilea 
val îl înregistrăm între 1828-1830; al patrulea în timpul războiului Crimeei ( 1854-1856). Între războaie 
există o permanentă emigraţie individuală." (idem) 

12 „( ... )această zonă comercială şi de servicii publice, este înţesată de nenumărate ateliere (ale 
bulgarilor) de produse de bunuri de toate trebuinţele unui oraş în plină dezvoltare: de la cojocării, blănării, 
ateliere de pălării, pasmanterie, croitorie, lumânărării, fierării, tâmplărie, mobilă, plăpumării, tapiţerii, legătorii, 
plăcintării, covrigării, măcelării, patiserii, bragagerii, cofetării, birturi, etc." (Elena Siupiur, Bucureştiul, 

centru cultural, economic şi politic al mişcării de emancipare a bulgarilor în secolul al XIX-iea, Citadela, 
an.IV, nr.4, Ceraşu-Prahova, 1999, pp. I 03-I 04) 
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a avut două direcţii de penetrare: una dinspre spaţiul otoman asiatic şi al oraşelor 
balcanice şi cealaltă dinspre Podolia şi oraşele moldovene."13 

Din populaţia totală a Bucureştiului premodern, sud-Dunărenii au format un segment 
numeros şi variat socio-profesional; în jur de 30-40% din populaţia oraşului (împreună 
cu flotanţii). 

La final de veac XVIll, în 1795, „Bucureştii cu o populaţie de 70 OOO de locuitori, 
numărau 1795 de străini (central-europeni). Populaţiile balcanice nu aveau statutul 
„suditului" adică de supus străin, (al unei puteri europene). Aceasta deoarece ei erau 
supuşi otomani precum erau şi românii. Numărul lor este asimilat cu cel al localnicilor, 
ţările române în ciuda statutului lor de relativă autonomie, erau percepute ca făcând 
parte din spaţiul otoman. 

În Bucureşti, în afară de vechea mahala a Sârbilor, au fost aşezaţi numeroşi pribegi 
balcanici între 1778-181 O, 1793, 1806, 1828. În cartierul Dudeşti-Cioplea în 1806 şi 
1828 - la acea vreme de început de veac XIX era un sat aflat la mare distanţă de 
Bucureşti; la fel în vechile sate Giuleşti şi Giuleşti-Sârbi, 1789 şi 1828, absorbite în mai 
puţin de o sută de ani de oraş; în actualul cartier Militari în 1806; în satul Roşu în 1806; 
în localităţile Băneasa, Tunari, Cemica, Fundeni în 1806. 14 

La început de veac XIX, în structura etnică a Bucureştilor, balcanicii reprezentau 
cea mai numeroasă colonie: 2. 232 capi de familie numai în preajma oraşului la 1815. 15 

Balcanii sub stăpânirea negustorilor. 

Apropierea de lumea otomană - uriaşă piaţă de desfacere, urmată de aceea 
reprezentată de Rusia - şi de vitalitatea economică şi culturală a spaţiului central-european 
prin care se afla în legătură organică cu apusul, Bucureştii au absorbit elemente de 
civilizaţie din toate aceste spaţii de cultură. 

Pe de altă parte să adăugăm toleranţa regimului fanariot faţă de noii veniţi; regim 
care se dorea a fi un vârf de lance al reformismului din spaţiul otoman. Ceea ce nu se 
putea realiza în provinciile turceşti de facto, se putea afirma nuanţat în ţările române. 
Pentru popoarele din sudul Dunării oprimate de regimul politic şi fiscal agresiv al 
turcilor, ţările române reprezentau un ideal de libertate; sud-dunărenii, adesea emigrau 
clandestin la nord de Dunăre. 16 

13 Adrian Majuru, Modernitate Vs.Multiculturalitale în Bucureştiul epocii moderne, Altera, , An.V, 
nr.12, 1999, Tg.Mureş, pp.148-152 

14 Louis Roman, Aşezări de bulgari şi alţi sud-dunăreni în Ţara Românească (1740-1834), apaud. 
Reia/ii româno-bulgare de-a lungul veacurilor, voi. II, Bucureşti, 1984, pp. I 36-I 38 

15 Urmau armenii şi evreii. Aceştia din urmă era 6000 ca număr în I 824 şi erau urmaţi de germani: 
4000. Mai puţin numeroase erau coloniile de albanezi, ruşi, italieni, francezi, englezi şi polonezi. Numărul 
lor va creşte după 1830. Foarte numeroşi erau robii ţigani. (Constantin Giurescu, Istoria Bucureştilor din 
"ele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, I 966, p. 252 

16 „( ... )L'autonomic poliliquc dont jouissail la principaute valaquc, par comparaisson a Ia situalion 
de totale depcndancc des Grccs, des Scrbcs, des Bulgarcs ci des Albanais envers Ies Turcs, a permis a la 
Valachic d'etre considcrcc par Ies pcuplcs des Balkans, bcaucoup plus quc la Moldavic, commc le centre de 
ralliement de lcur Iuite d'clibcralion, ct a Bucarcst Ia capitale de la principautc valaquc, de dcvenir !'un des 
sieges Ies plus marquants d'organisation de celte action." Paul Cemovodeanu, Bucarest. Important centre 
politique du Sud-Est Europeen a la fin du XV/J siecle el au commencement du XV/Jle, „Revue Des Etudes 
Sud-Est Europeennes", Tomc IV, 1966, nr.1-2, Academia RSR, p.148 
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Bucureştiul se transformă cu rapiditate într-un „centru urban plin de contraste şi 
de pitoresc", unde nenumăraţii străini, îndeosebi cei sud-dunăreni, erau principalii clienţi 
de fiecare zi şi de fiecare noapte ai pivniţelor de la hanuri sau ai cârciumilor. De fapt, 
în aceste „tunele ale vieţii", cum erau numite, „putea fi văzută o lume variată, amestecată, 
alcătuită din mai toate seminţiile balcanice. Căci Bucureştii erau pentru sud-dunăreni un 
centru urban în care asuprirea otomană nefiind aşa de mare, se puteau face multe afaceri 
şi negustorii. Aici se întâlneau greci, armeni, sârbi, arnăuţi, bulgari, evrei sau turci fugiţi 
de la sudul Dunării, atraşi de viaţa reşedinţei domneşti .. ( ... ) Şi unii şi alţii se întâlneau 
în lupanarele cu atmosferă orientală, cu Craii ce umblau nesupăraţi prin oraş. Aici se 
vorbea în nenumărate idiomuri balcanice şi se risipeau bani mulţi în cele vreo 40 de 
monede străine care au circulat în acest veac în Ţările Române." 17 

Pe bună dreptate, această insolită realitate, îl îndreptăţea pe Richard Kunish, aflat 
pe punct de plecare din Bucureşti, să afirme din nou: „Cărei naţiuni îi aparţine majoritatea 
locuitorilor e greu de spus; greci şi evrei, italieni, armeni şi moldoveni par în egală 
măsură reprezentaţi." 18 

Marea majoritate a negustorilor şi meşteşugarilor albanezi aveau afaceri mici, cel 
mult medii. O parte foarte restrânsă a reuşit să se ridice la statutul unor mari şi influenţi 
negustori sau chiar bancheri. O parte mai redusă au ajuns să ocupe diferite funcţii la 
curtea domnească. Din aceste ultime categorii sociale se va ridica o elită intelectuală 
care va începe să devină un factor de închegare a unei identităţi culturale albaneze, 
atrăgând două corpusuri sociale fără de care nu ar fi reuşit în proiectul ei: noii veniţi 
pentru acest scop din Albania şi marea masă a simplilor negustori de sorginte albaneză 
sau chiar aromână. Acest proces se produce lent începând cu mijlocul veacului al 
XVIII-lea dar, îşi face simţită prezenţa după 1830. 

Potrivit lui Victor Papacostea, marile migraţii către Principate ale albanezilor şi epiroţilor 
încep în perioada cuprinsă între finalul secolului al XVI-iea şi începutul celui următor. 
Concesiile comerciale sau cele din agricultură, i-au atras pe foarte mulţi dintre ei. 19 

17 Ştefan Ionescu, Bucureştii în vremea fanarioţilor, Editura Dacia, Cluj Napoca, I 974, p.44 
Iată un alt reper similar lăsat de francezul Poujadc comentat de Nicolae Iorga: „( ... )Bucureştii îi apar 

ca un oraş de contraste: palate şi colibe, cchipagii de la Binder sau Clochcz, cu vizitii în livrea, şi cărutc 

ardeleneşti cu opt până la 20 de cai şi mânzi, arce ale lui Noe; pc de o parte cai de rasă, pc de alta bivoli 
greoi; elegantul de modă apuseană stă lingă asprul Dac; albancsul cu bragă-şi desface marfa lingă vitrina cu 
friandises de Boissier el de Potel el Chahot; călugări fumează la cîrciumă cu lăutarii la ureche." (Poujadc, 
citat de Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, Memoriile lui Poujade, p. 71) 

18 Richard Kunish, op.cit., p.149 
Spectacolul care s-a desfăşurai în fa\a lui Kunish a fost mult mai complex. Prin fa\a lui se derulau 

„greci şi armeni murdari, evrei şi moldoveni murdari" care „stau sporovăind, tocmindu-se, lărmuind în faţa 
tuturor porţilor. Cuvinte stricate româneşti şi italieneşti, greceşti şi turceşti răsună din toate păr\ile într-un 
talmeş-balmeş bezmetic. Strada c plină de care, de turme de vite şi de haite de cîini, nori de praf îngreunează 
respiraţia." (idem) 

19 Victor Papacostca, Esquisse sur Les rapports entre la Roumanie el l 'Epire, „Balcania", 1938, 
Bucureşti, pp.231-232 

„( ... )Les Epirotcs ont cu dans Ies dcmicrs sicclcs unc prcfcrcncc marqucc pour Ies Principautcs. 
Lcurs caravancs rcnaicnt, on Ic sait, jusqu'an Danubc, passaicnt cn Russic, on bicn, par !'Ardeal et la 
Slovenie, pcnetraient jusqua'au centre de ('Europe. ( ... ) Les sourccs de gains Ies plus profitablcs pour Ies 
epirotes etablis dans Ies Pays Roumains, etaient Ies divcrses conccssions commerciales, ct l'agriculturc. Par 
l'achat de grandcs proprictcs, nombrc d'cntrc cux sont dcvcnus des boyards ct ont pur ainsi, prcndrc part 
au gouvcmcmcnt de l'Etat. Memc avent l'epoquc des Phanariotcs, quclques-uns d'entrc cux ont pcnctrc 
jusquc dans l'cntouragc des Princcs ct mcme dans lcurs famillcs." (idem) 
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Locuitorii munteni şi ai regiunilor neproductive din Albania au venit şi au devenit 
comercianţi, artisani, funcţionari, mulţi s-au ocupat cu agricultura. Erau adesea numiţi 
„greci" cum recunoaşte şi Nicolae Iorga şi veneau la nord de Dunăre pentru a-şi încerca 
norocul. Emigraţia albaneză a avut şi alte paliere de emigrare precum Italia, Egiptul şi 
Sudan ul. 

Primul efect al procesului de infiltare la nordul Dunării „s-a văzut în apariţia 
frecventă a prenumelor obţinute după originea etnică sau a comunităţii de unde au sosit, 
precum: Anghirocastritul, Tetovanlîul, Ohârdeanul, Beratliul, Dibranul, etc."20 

Dealtfel, pentru veacul al XVlll-lea, Aurelian Sacerdoţeanu a identificat numeroase 
clemente de onomastică albaneză sau de sorginte albaneză printre locuitorii bucureşteni. 
Între numele „cu totul caracteristice" ale acestui veac XVIII bucureştean, amintim: 
Baibulat, Crunia, Ganul, Ghelmez, Ghiptana, Dalcea, Zafbeta, Zaneptu. Acestea şi altele 
„sînt necunoscute dicţionarului nostru onomastic" ceea ce reflectă realitatea unor importuri 
onomastice prin aşezarea unor valuri de noi veniţi. 21 

Ulterior, numele albaneze se vor „naturaliza" prin adăugarea terminaţiilor româneşti. 
i\stfel Enciu va deveni Enciulescu, Eftimiu va deveni Eftimescu; Toncea - Toncescu; 
Zotu - Zotescu; adesea Christari, Cristu sau Hristu devin Hristescu sau simplu Cristescu, 
etc. Aceste schimbări apar după o generaţie şi îndeosebi cu început de secol XIX. Astfel 
de exemple pot fi urmărite în listele patentarilor bucureşteni - prezente ceva mai jos -
al căror nume trimite la sorgintea albaneză sau epirotă; iar dacă numele este complet 
românesc, atunci branşa meşteşugărescă specifică etniei albaneze prin tradiţie este prezentă 
ca nume prenume. 

Între primele menţionări de meşteşugari şi negustori albanezi apar nume precum 
ncela al lui „Babachi croitorul" menţionat la 6 mai 1672 sau „Cuciuc grecul arcar" la 
Ci mai 1572, personaj care cumpăra atunci un loc de casă. Mai este amintit şi „Ianiu 
sandaciul - probabil lumânărar, la 30 mai 1589. La aceeaşi dată este amintit „lanachi 
cizmarul" alături de „Sima miedarul'', probabil fabricant şi negustor de mied, băutură 
licrbinte din miere. „laniul cojocarul" apare cu aceeaşi ocazie. În 1594, ca martor al 
vânzării unei case, este amintit „Necula brăgarul", fabricant şi negustor de bragă. Toate 
nceste menţiuni sunt anterioare venirii celor 15 ooo de albanezi din Cervena Vodă la 
nord de Dunăre. 

În 1668, este amintit „hoinarul" sau „teleleul" Cârstea, vânzător de mărunţişuri şi 
haine vechi care îşi ducea cu greu traiul pe străzile Bucureştilor. 

La 15 martie 1694, Alexandrache Muselimul, „ceauş de aprozi" cumpăra de la 
cupeţul Alexe, un răzor de vie „în dealul Lupeştilor de lângă Bucureşti". (astăzi zona 
( 'otroceni) 

În 1763, este meţionat „Leca plăcintarul" care „plăteşte chirie pentru locul 
plăcintăriei ce lucrez" câte cinci taleri pe an; mai târziu, mergându-i bine, se vede, 
treburile, mai adaugă un taler la chirie." 

Meşteşugarii erau afiliaţi pe branşe, în frăţii conduse de vătafi, respectiv staroşti. 
Ulterior, apar breslele. Dacă în cazul frăţiilor se întâmpla să fie grupaţi meşteşugari din 

20 Sava Iancovici, Relaţiile româno-albaneze în epoca renaşterii şi emancipării poporului albanez, 
„Rcvuc des Etudcs Sud-Est Europccnncs", tomc IX, 1971, nr. I, Academia RSR, p.9 
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branşe înrudite sau similare dar şi de aceeaşi confesiune sau origine etnică sau comunitară, 
în bresle, intrau o diversitate de persoane, de diferite identităţi culturale, etnice, 
confesionale, pe măsură ce oraşul se extinde şi se dezvoltă. 

Procesul se petrece cândva între veacurile al XVII-iea şi al XVlll-lea. Cu siguranţă, 
mulţi meşteşugari albanezi au făcut parte din aceste asociaţii care le asigurau protecţie, 
sprijin bănesc în caz de calamităţi, boli, neajunsuri, etc.22 

Prima breaslă care apare în Bucureşti este aceea a croitorilor în 1760. Apoi au 
urmat şi celelalte. Până la 1774 s-au organizat în bresle şi alţi meşteşugari: boiangii, 
tabacii, cavafii şi cizmarii; în 1775, cojocarii, şalvaragii, pânzarii şi abagii; în 1780, 
săpunarii şi blănarii, iar în 1782 işlicarii. Cel care a contribuit la reorganizarea breslelor 
prin reglementarea condiţiilor de funcţionare, a fost domnitorul Alexandru Ipsilanti. La 
final de secol XVlll, existau în Bucureşti 51 de bresle şi cu siguranţă, meşteşugarii şi 
negustorii albanezi fuseseră cuprinşi în ele. Printre ele se aflau şi noile bresle ale 
cojocarilor, pânzarilor, abagiilor şi işlicarilor. În anul 181 O, jimblarii, simigii şi brutarii 
se unifică într-o singură breaslă. Se cunoaşte faptul că în aceste domenii se aflau foarte 
mulţi albanezi şi epiroţi, aromâni şi macedoneni. Către 1819-1821 apar alte două bresle 
unificate: aceea a lumânărarilor şi săpunarilor precum şi aceea a meşteşugarilor care 
lucrau în construcţii (tâmplari, dulgheri, zidari, cărămidari, lemnari, tavangii, etc), breaslă 
în care erau încadraţi „şi meşterii veniţi din sudul Dunării" aduşi îndeosebi de Ioan Vodă 
Caragea între 1813-1814.23 

Negustorii luaseră în stapânire Balcanii cu spaţiile înconjurătoare. Un drum la 
Constantinopol „dura până la două săptămâni iar un drum la Viena până la şase 

săptămâni. "24 

Un alt grup de negustori dominau în secolul XVIII traseul inferior al Dunării cu 
filiale în majoritatea porturilor şi în oraşele apropiate. Nucleul acestei reţele comerciale 
erau Silistra, Turtucaia şi Bucureştii. Printre aceşti negustori amintim selectiv pe Vlad 
Iordache din Turtucaia, Dobre lenipava, Iorga Enciu, Mitu Iabraşu, Ahmet Banghi, 
Hasan Aga, Hagi lomer, Suleiman Desmeemet.25 

De remarcat cazul negustorilor „udricani" numiţi aşa pentru că aduceau marfă de 
la „Udrii" adică Adrianopol. Mulţi dintre ei au fost probabil albanezi, epiroţi şi aromâni. 
Aveau un cartier al lor în Bucureşti al căror nume s-a păstrat până către anii '60 -'70 
când a fost sistematizat. La 5 februarie 1765, este amintit un „Hristea Dimitriu Lipţcanul" 
căruia domnul Ştefan Racoviţă îi întărea prin hrisov „o boltă de piatră" cumpărată cu 
2500 de taleri de la Hagi Constandin Stoenescu. 

21 Aurelian Saccrdoţcanu, Etnografie bucureşteană in secolul al XVIII-iea, „Materiale de Istorie şi 
Muzeografic", voi.IX, Buxcurcşti, 1972, p.153 

22 Dinu Giurcscu, Istoria Bucureştilor. de la începuturi pină in prezent, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 1967, pp.279-287 

21 Ştefan Ionescu, op.cit., pp.47-48 
24 Liviu Ştefănescu, Comerful bucureştean, factor important in determinarea prevederilor cu caracter 

economic al tratatului de la Kuciuk Cainargi - 1774, apud Materiale de Istoric şi Muzeografic, Bucureşti, 
1981, p.48 

Traseele comerciale dintre Bucureşti şi Berlin, Viena, Licpzig, Magdcnburg şi Brcslau erau dominate 
în secolul XVIII de numeroase „casc de comerţ din Bucureşti cum erau: Kiriak Mărgărit, Zamfir Dumitru, 
fraţii Constantin Popp, Diamandi Anastasc, Kircă Anastasiu" de unde luau mărfuri pc credit. (ibidem, p. 44) 

25 Tudor Matccscu, Din legăturile Dobrogei cu oraşul Bucureşti inaill/e de 1877, apud ibidem, 
p. 168 
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De semnalat că majoritatea celor veniţi de la sud de Dunăre erau numiţi „greci". 
Nu se făcea o distincţie între albanezi şi aromâni trăitori în Albania, între greci şi 

albanezi plecaţi din localităţi greceşti, toţi înscriindu-se în apelativul greci. 26 

De semnalat şi faptul că mulţi negustori de etnii diverse se declarau ca fiind greci 
sau chiar îşi luau numele de Grecu. Un răspuns ar fi - cel puţin pentru veacul al 
XVIII-iea - faptul că, în urma procesului accentuat de grecizare a societăţii moldo-valahe, 
când peste tot se vorbeşte greceşte, iar grecii pătrund în toate structurile puterii chiar şi 
în mănăstiri, era primejdios să te declari altceva decât cerea curentul vremii. Exista 
riscul să nu poţi începe o afacere sau să fii deposedat de bunurile deţinute. 

Adesea, sud-dunărenii de origine slavă erau numiţi în Valahia şi Moldova sârbi 
chiar dacă erau de alte origini: croaţi, macedoneni, bulgari, herţegovini, dalmaţi, sau 
aromâni şi albanezi. 

II 

Veneţia anului 1667. Negustorii albanezi şi macedoneni pun bazele unei corporaţii 
negustoreşti cu filiale la Veneţia, Bucureşti, Padova, Sibiu, Chilia, Moscopole. Cel care 
coordona acest veritabil mecanism negustoresc era vestitul Pano Pepano sau „jupânul 
Pană" care la mijloc de veac XVII, acorda în Veneţia fiind, întregul sprijin bănesc 
boierului valah Constantin Cantacuzino aflat in căutare de sprijinitori financiari pentru 
scaunul domniei din Valahia. Era începutul unei perioade care avea sa prindă contur cu 
1678 şi care pentru mai bine de 30 de ani avea să facă din Bucureşti un centru calificat 
ca „amplissimum et ditissimum". 27 

Pano Pepano coordona de la venetia o reţea de negustorii care cuprindeau Balcanii 
~i ţările române cu extindere la Liov, Viena, şi Leipzig. Aceste trasee comerciale erau 
cunoscute de negustorii italieni de cel puţin două sute de ani şi au fost în general un 
efort al domnilor români de a se ajunge la un culoar ditrect şi profitabil cu Veneţia. 

De pildă, în 1560, Ştefăniţă Lupu domnul Moldovei face o ofertă de vânzare a 
unor mari cirezi de boi oraşului Veneţia. Republica răspunse că „drumul pentru negoţ 
c lung şi greu, totuşi se vor da instrucţii fumisorilor de came." Este trimis pentru 
primirea cirezilor de boi agentul Giambattista Galliciuoli din Brescia; plata umma să se 
facă „parte în aur curat, bani ungureşti, iar alta în mărfuri precum catifea, brocard, atlaz, 
mătase roşie, damasc şi alte câteva feluri de postav şi mătase precum şi granat (ciocârlat 
- ecarlate), postav de Londra, Bergamo, etc.28 

26 Panait I.Panait, Etnia albaneză la Bucureşti in epoca feudală, „Anuarul Albanezul", nr.401, 
Bucureşti, 1996, p.35 

27 Radu Ştefan Ciobanu, Oraşul Bucureşti in politica balcanică a hii Şerban Cantacuzino, apud. 
Materiale de Istoric şi Muzeografic, IX, 1972, Bucureşti, p.131 

28 Cu mult mai devreme, negustorii veneţieni cumpărau animale vii din Moldova. În 1520 Vinccnţiu 
Italianul, ginerele lui Iacob Italianul făcea negoţ cu vite „în legătură cu unii Moldoveni, prin Ardeal". În 
1556, italieni veneau la Braşov pentru a cumpăra griu iar în 1568, italieni de-ai lui Alexandru Vodă din 
Bucureşti cercetau oraşul. Boii din Moldova erau foarte apreciaţi la Veneţia, numiţi fiind „boi ungureşti" 
potrivit lui Gratiani unul dintre biografii domnitorului moldovean Despot Hcraclid (1561 - I563)" Nicolae 
Iorga, Istoria Comerţului Românesc, voi.I, Tipografia Tiparul Românrcsc, 1925, pp. 174-177 
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Mulţi supuşi genovezi din Dodecanez (Chios) dar şi supuşi Veneţieni din Cipru 
ajunseseră din negustori, înalţi dregători în Moldova, patronând comerţul balcanic cu 
Italia din această funcţie. Astfel, în 1582 italianul Simo Vorsi ajunge Mare Vameş al 
Moldovei şi în 1584 încearcă pentru întâia oară o legătură directă pe mare cu Veneţia. 
Nava sa era încărcată cu 12 ooo piei de bou, lînă ceară, şi altele pe care voia să le 
schimbe cu produse industriale veneţiene. Familia Vorsi coordona din Moldova afaceri 
nu numai cu Veneţia, dar şi cu Constantinopol, Roma, Ancona şi Cipru. Alături de el 
s-au aflat în acest angrenaj şi alţi negustri din Dodecanez precum: Nicolae Anselmo, 
Petru Cefaluco, Iani Coresi, Giani Salvago, Pompeiu de Carpi, Leonard Bersiamo, Anton 
de Massari, Ioan Foscanini. Se importa din Veneţia brocard şi hărtie orientală alături de 
zahăr, măsline, cofeturi, pahare de sticlă, piei de leopard. săbii turceşti, postavuri de 
toate calităţile şi toate culorile. 29 

Raguzanii aveau şi ei traseul lor comercial pe care-l controlau. Cu o puternică 
colonie în Timişoara şi aşezăminte de bancă la Sofia, îşi aveau nucleul la Silistra în jurul 
Casei de Luccari. Raguzanii „au fost recomandaţi şi sprijiniţi de sfetnicul albanez al 
domnului moldovean Radu Mihnea (1616-1619, 1623-1626), Bartolomeo Bruti" originar 
de altfel din Albania veneţiană, oraşul Scutari. 30 

A urmat perioada când jupânul Pană aflat în strânse legături cu domnii munteni 
Şerban Cantacuzino( 1678-1688) şi Constantin Brâncoveanu(l 688-1714 ), reuşeşte să 

creeze contacte directe între Veneţia şi târgurile Valahiei şi ale peninsulei Balcanice. În 
comerţul veneţian, alături de Pano Pepano, s-a aflat şi un confrate al său, Necula a lui 
Bubuli. Pepano „era un om cu însemnătate în Veneţia, plătind cu sume mari lui Constantin 
Cantacuzino gazda, profesorul şi ceva de chletuială"; erau sume cuprinse între 40 - 80 
de galbeni. Jupânul Pepano avea o istorie a sa, ancorată pe meleaguri valahe, căci 
unchiul său, jupânul Dona, a refăcut mănăstirea de la Argeş. 

Alături de el, ca oameni de afaceri „veneţieni", se afla fiul său Mihail (cu 1717) 
şi Nicolae Caraiani, venit din !anina. În ceea ce-l priveşte pe Emanoil Bubulli, acesta 
era fiul lui Zorzi de la Padova, şi fusese tovarăşul de locuinţă a lui Constantin Cantacuzino, 
găzduit de Pano Pepano. Iată cum, un grup de negustori balcanici, ştiau să împletească 
negustoria cu perspectivele politice din ţara lor de adopţie, Valahia. Şi desigur, aveau 
o corespondenţă variată şi numeroase legături de afaceri cu cei rămaşi acasă pentru 
desfacerea sau trimiterea de produse manufacturate. 31 

Dona Pepano aducea în Valahia hârtie orientală, brocard, alte stofe scumpe de 
catifea şi atlaz, poate oglinzi. La 1696, al doilea fiu al lui Pepano se afla la Focşani de 
unde trimitea asociatului sau din Bucureşti, Pano Glyky, din familia tipografilor şi 

editorilor veneţieni, ceară la 630 de ocale, pentru postavuri, argintării şi alte produse 
industriale şi lucruri scumpe. Mai mult, un alt asociat, Polo Minio, soţul domniţei Maria, 

29 Ceva mai devreme, un alt marc negustor ajunsese Marc Vameş al Moldovei, Zotu Tzigaras din 
!anina, altfel ginere al domnitorului moldovean Petru Şchiopul(l574- l 577, 1578-1579, 1582-159 l ). Fraiele 
lui Zotu Tzigaras, Apostolul, face nego! cu Veneţia alături de alţi macedoneni: Procopie Syropulo, Manoli 
Masino, Anton şi Gheorghe Coresi, Marcu Lavri din Constantinopol şi Pano Limidari. (Ibidem, pp.197-202) 

30 Ibidem, p. 206-207 
31 Adrian Majuru, Albanezii în Bucureşli, Albanezul, IX, nr.92, martie 2001, p. 4 
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văduva lui Zotu Tzigara, aducea din ambele principate române cai împreună cu călăreţii 
lor, prin Vidin şi Bosnia până la Spalato. 32 

Pe lista spătarului valah Zotu Ţigara, se aflau trecuţi cu diverse afaceri compatrioţi 
ai săi care, aveau pe ruta Bucureşti-Veneţia, foarte multe negustorii. Astfel, Niko 
Popa-Zaraful, între 1695-1716, a făcut negoţ cu ceară, mătase, atlaz, postav şi zaharicale. 
Are chiar legături „cu Domnul însuşi" adică Constantin Brâncoveanu şi cu alţi mari 
negustori precum Mano Apostolu, Caraiani şi Pilarino. 

Un alt negustor menţionat de spătarul Zotu a fost Spiro Panu care-şi începe 
negustoria la Focşani în 1696. Face negoţ de acelaşi fel, plus pergament, zăbranice şi 
mărgean. Face numeroase drumuri la Sibiu. Un altul, Sava Stoica era la Braşov şi avea 
legături cu Chilia. Vindea postavuri şi „săftiene". Un Panos Tamarra era aşezat la Bucureşti 
şi făcea negoţ cu zăbranice. 

În acest adevărat păienjeniş negustoresc valaho-veneţian se aflau foarte mulţi 
negustori macedoneni aromâni. Despre ei scria Miron Costin că „în ţerile greceşti, este 
un neam de-i zicem Coţovlah". La fel scria şi stolnicul Cantacuzino: „Avem pe acei 
Coţovlahi, cum li zic Grecii, - ce-i vedem că şi pînă astăzi se află şi sănt, însă puţini 
acum rămaşi .... Sînt două ramuri aceşti Coţovlahi(cum le spun vecinii lor, şi încă şi 

când cu dânşii am vobit}, oameni nu mai osebiţi nici în chip, nici în unele obiceie, nici 
în tăria şi făptura trupului, decât rumânii aceştia, şi limba lor rumânească, ca a acestora, 
numai mai stricată şi mai amestecată cu de această proastă grecească şi cu turcească. 
Pentru că foarte puţini, cum s-au zis, au rămas la nişte munţi trăgându-se de locuiesc, 
cari să întind în lung de lângă !anina Epirului." - de unde veniseră şi Caragiani, şi fraţii 
Glykys - „până spre Arbănaşi, lângă Elbasan, unde-i zic, în sate numai locuind .... iată 
acum, câţi sînt, mojici şi ţărani sînt, şi, locurile lor cu greu de hrană fiind, pentru multă 
piatră şi munţi ce sînt, se împrăştie şi să duc mai mulţi prin acele oraşe mari turceşti ... 
. Zic şi aceasta, că, de-i întrebi şi pe ei: creştine, ce eşti? El zice: Vlahos, adică Rumân, 
şi locurile lor, unde locuiesc, ei zic: Vlahia, iar ţării acesteia ei îi zic Vlahia cea Mare. 
Pare-mi-se, zic, că ei grăind, mai mult îi înţeleg ceştia Rumâni, decât, aceştia grăind, 
aceia să înţeleagă şi vorbind adesea, prea lesne se pot înţelege." 

Centrul armânesc era Moscopolea care, în veacul al XVIII-iea înflorea, fiind 
întreţinut de negustorii aromâni care aveau relaţii direct, prin Durazzo şi Valona cu 
Veneţia. Acolo se trimeteau, afară de unele produse orientale, meşini, săftian, piei zise 
„schiavine'', dar mai ales cergi de păr de capră, foarte miţoase, vopsite în culori tari, 
„cari şi acum sunt o specialitate a Ţinuturilor acelora." 

Mulţi negustori originari din Moscopole au plecat spre Italia unde au reuşit să-şi 
creeze debuşeuri negustoreşti care au rezistat în timp: Gheorghe Sideri, Dimitrie Bendu, 
Nicolae Dedu, Ioan al lui Nicola, Teodor Nicola, Nicola Stavro, Adam Dimitriu, etc. 

Aceştia „îşi trimeteau mărfurile, dar îşi încredinţau agentului lor de aici, Zorzi 
Cumano, şi copiii, pentru a învăţa, fie şi cu sila, socoteli şi frânceşte." Când era vreun 

32 Nicolae Iorga, Istoria comerţului românesc, op.cil., p 260 
Un alt italian pc numele său Alberti, avea traseul său negustoresc din Moldova, prin Cracovia, Praga, 

Nurcmbcrg, Chiavcnna, Milan şi apoi Bologna, oraşul său. Ibidem, (p. 273) 
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prilej de câştig, mulţi dintre ei se întovărăşeau (cum au fost arnăutchioii din Bucureşti) 
pentru a lua supră-le un venit împărătesc ori o slujbă de oaste (cazul arnăuţilor), cum 
au făcut la 1697 tatăl lui Teodor Nicolau şi Dimitrie Bendu, care aveau boii miriei, ai 
statului, ai oştirii, şi mergeau pentru aceasta până la Belgrad. 

Lucrurile se pare că mergeau în general bine căci aflăm din scrisoarea lui Nicola 
Teodoru din Moscopole (15 octombrie 1696) către „veneţianul" Gheorghe Cumano: „De 
aceea te iubesc tare pe dumneta, că eşti învăţat mai mult decât toţi, şi ştii şi din Turcia 
lucruri, şi fiul meu, Todor, e al tău pînă cât trăiesc eu ... Slavă Domnului vine din mână; 
pentru toate să mă îmbogăţeşti ca pe alţi negustori." La fel îi scria şi Nicolo Stavro din 
Moscopole la 20 iulie 1697: „Şi aşa să faci acest bine dumneta şi te rog să aibi drag pe 
Dimitrachi, să-l înveţi şi să-l sileşti socoteli şi să scrie frînceşte."33 Acest comerţ bogat 
cu Veneţia a fost interzis de austrieci îndeosebi după anexarea temporară a Olteniei şi 
Serbiei la 1718-1739. 

Aromâni şi albanezi, macedoneni depotrivă, aveau în veacurile XVII-XVIII, o 
reţea de negustorii pe care le moşteniseră dinainte. Preocupările lor pentru diversificarea 
afacerilor dar şi pentru cultura şi educaţia odraslelor, aveau prioritate. Astfel, în secolul 
al XIX-iea, diasporele lor din Valahia vor îngroşa pătura socială a liber-profesioniştilor, 
cu numeroase vârfuri în domeniile liberale: medicină, avocatură, profesorat, litere, istorie, 
finanţe, inginerie. 

Aşadar, Bucureştii, chiar din veacul al XVIII-iea avea o viaţă comercială trepidantă, 
cu un „aspect pitoresc şi inedit". Bogăţia târgurilor bucureştene a intrat şi în folclorul 
balcanic. În balada antiotomană Aguş al lui Topală, eroul promite iubitei sale „că se va 
duce la Bucureşti să-i cumpere cimbir şi fes şi chiar rochii şi paftale de la hanul cel 
mare; adică de la hanul Sf.Gheorghe.34 

Negustoria - un mod de viaţă 

Cum trăiau meşteşugarii, negustorii de tot felul, în Bucureştii secolelor XVII şi 

XVIII înainte ca procesul de modernizare să se facă simţit în Principate? Negustorului 
bucureştean Constantin Lada îi plăcea „să aibe la masă şapte-opt feluri de bucate, vin 
bun şi desert. De două ori pe săptămână ţinea postul tradiţional. Atunci mânca peşte 
proaspăt adus din Dâmboviţa. Vobea curent cinci limbi - româneşte, nemţeşte, greceşte, 

franţuzeşte şi italieneşte. Se purta cu antiriu de Suvaia (stofă fină, un fel de brocard cu 
fir de aur) sau de cutnie (mătase şi bumbac). Se încingea peste antiriu cu un şal turcesc 
de preţ. Deasupra îmbrăca giubeaua îmblănită cu samur sau binişul de postav englezesc 
numitjloare străină. Îşi acoperea capul cu işlic, lucrat din pielicele de Crâm, brumării 
şi foarte subţiri. 

ll Nicolae Iorga, Ştiri despre comerţul nostru în veacurile 17 şi 18, ,,Analele Academiei Române", 
tom.XXXVII, Memoriile Secii unii Istorice, Bucureşti, I 915 

34 Ştefan Olteanu, op.cit., p.58 
„( ... )Mulii negustori erau greci, bulgari, armeni sau evrei. Ei îşi strigau mărfurile lor în diferite 

idiomuri, pe diferite tonuri. Era o amestecătură de limbi, de obiceiuri şi de costume care imprima tîrgurilor 
un ritm de vială dezordonat şi chiar anarhic, ce nu se deosebea întru nimic de acela din bazarurile turceşti. 
Aici veneau după cumpărături şi !ărani din satele şi chiar jude1cle limitrofe." (idem) 
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Ziua lui Lada începea, după găteală, cu cafeaua nemţească sau ciocoladă. După 
care pleca în piaţa Lipscanilor, unde rămânea până la amiază, unde se vedea cu alţi 

neguţători, încheind vânzări şi cumpărări de mărfuri. Apoi venea la masă, dar de obicei 
nu singur, ci însoţit de doi-trei prieteni. Mânca bine şi apoi se odihnea. Pe seară ieşea 
la plimbare pe Podul Mogoşoaiei, în caleaşca lui cu doi cai buni. Sfârşea seara la jocul 
de cărţi. Deşi avea acces în toate casele boiereşti, Lada peferea să frecventeze pe 
consulii puterilor străine şi dintre aceştia pe generalul Kirikov, consul al Rusiei. Lada 
\inea mărfuri aduse din Austria şi Saxonia, pe care le vindea numai cu ridicata, nu cu 
cotul. Mai ţinea în arendă cu alţi tovarăşi, ocne, poşte şi vămi." Şi acestea se petreceau 
către 1813. 35 

În general însă negustorii erau apăsaţi de o fiscalitate excesivă. Toţi proprietarii 
de prăvălii sau localuri de petrecere trebuiau să plătească birul fumăritului. Pe de altă 
parte existau taxe pentru mărfurile ce intrau în Bucureşti chiar din satele vecine. Erau 
scutiţi de vamă numai tabacii şi cizmarii pentru materiile lor prime şi cei care-şi aduceau 
cu spinare lemnele sau hrana. Oamenii cei mulţi, erau dispreţuiţi de boieri şi de curteni. 
Nefasta influenţă fanariotă pătrunsese în mentalitatea tuturor acelora care, într-o formă 
sau alta, aveau legături cu Curtea domnească sau cu marii boieri.36 

Vizita în Valahia şi în Bucureşti a călătorului englez Wilkinson, i-a lăsat acestuia 
o impresie tulburătoare, pentru începutul veacului al XIX-iea: „( ... )nu există popor mai 
asuprit de un guvern despotic şi mai strivit de biruri şi de angarale. ( ... )Totuşi, obişnuiţi 
cu această stare de servitutre care părea intolerabilă, ei nu sunt în stare să conceapă 
măcar nădejdea unei soarte mai bune. Starea de deprimare sufletească în care sunt ţinuţi 
s'a prefăcut într'un fel de nesimiţire şi de apatie naturală care-i face deopotrivă de 
nepăsători la bucuriile vieţii şi de nesimţitori la fericire, ca şi la amărăciunile grijilor şi 
durerilor." 37 

În cronica sa, meşteşugarul Ioan Dobrescu, lăsa fiului său moştenire o succesiune 
de sfaturi de care trebuia să ţină seama pentru a-i merge bine în societate: „Fiule, să te 
fereşti de beţie, capul şi rădăcina tuturor relelelor, de curvie, de hoţie, de pizmă, de 
mânie, de înşelătorie să nu mărturiseşti strîmb, să nu te bucuri de paguba altora, să nu 
rîzi de sărac, să iubeşti pe vecinul tău, să cinsteşti pre mai marele tău, să fii blînd şi 
smerit, să nu rîzi fără socoteală, cînd vei vrea să cauţi plimbare să cauţi oameni deopotrivă, 
să nu te însoţeşti cu miţăi; să ceri sfat la oameni înţelepţi şi mai pe scurt să te fereşti 
de tot lucrul cela ce vatămă sufletul şi trupul." Scrise la 1802, rândurile sunt semnificative 
pentru a evidenţia idealul de cetăţean pe care societatea valahă nu ajunsese să-l producă. 
Căci acelaşi autor menţiona către 1813-1814, despre cei mulţi şi cu dare de mînă că „nu 
credeau în Dumnezeu, numai în ziduri, în haine, în înşelătorii, în mâncăruri bune, în 

35 Nicolae Vătămanu, Catastih de bucureştean, Editura Litera, I 998, Bucureşti, pp. 136-137 
36 Ştefan Olteanu, op.cit., pp.65-70 
37 Wilkinson apud. Andrei Otctca, Regimul fanariot, Balcania IV, Bucureşti, 1931, p. 66 
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beţii şi mai vârtos în curviia pe faţă. Acestea le aveau obicinuite toţi de obşte. Iar mai 
marii noştri cu mâncătoriile, încât nu mai era de suflet. ... "38 

A existat şi altă categorie de negustori, aceia care „ţineau în arendă moşii, fiind 
oameni harnici şi pricepuţi; trăgeau mare folos şi pentru ei şi pentru stăpânii de moşie. 
Ei se mai ocupau cu cârciumăritul şi cu băcănia. După ce făceau bani se duceau în ţara 
lor, unde cei mai mulţi îşi lăsaseră familia."39 

Balcanii reprezintă un segment cultural în cadrul vastului complex cultural 
mediteranean, pe care-l completează. Strânsa interdependenţă economică dintre Balcani 
şi Mediterana, a determinat structurarea a trei zone culturale distincte, pe teritoriul 
peninsulei: zonele mediteraneene sau italiană, greacă sau bizantină şi patriarhală.40 În 
primul caz, sunt reprezentate regiunile stapânite şi aflate sub dominaţia Veneţiei şi 

Genovei, teritorii cărora li s-au alăturat spaţii învecinate, de interferenţă culturală (coasta 
mării Adriatice şi Ionice cu extindere către spaţiul dinaric şi albanez). 

Arealul grecesc care, o perioadă de timp a coabitat cu factoriile statelor italiene 
de pe ţărmurile mării Egee, a cuprins sudul peninsulei cu variatele complexe insulare din 
Marea Egee. Spaţiul numit patriarhal, este un vast areal geografic, multicultural şi 

pluriconfesional care se află în spatele ţărmurilor, în interiorul platourilor muntoase. 
Aici trăiau numeroase comunităţi organizate în triburi sau mari familii patriarhale 
(albanezi, aromani, sârbi, bulgari, etc) cu o economie structurată pe transhumanţă şi 

aşezări sezoniere. Alături de aceste micro-universuri balcanice, s-a conturat un altul, 
populat de vaste migraţii ale evreilor iberici, imigraţi la sfârşitul secolului al XV-iea şi 
care „ocupă treptat posturile importante ale negoţului", deschizând „prăvălii cu mărunţişuri 
de fierărie, au instalat primele tiparniţe cu litere latine, greceşti şi ebraice; au pus pe 
picioare ţes3torii de lână şi brocart".41 

Schimburile economice au legat Balcanii de vastul areal economico-cultural al 
Mediteranei. Factoriile veneţiene, genoveze sau pisane de pe ţărmurile penisulare şi 

insulele învecinate, au preluat şi exportat elemente de cultură şi ci vlizaţie balcanică 
către bazinul mediteranean şi invers, prin aceleaşi factorii, pătrundeau în spaţiul balcanic, 

38 Ilic Corfus, Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu(/802-1832), extras, „Studii şi articole de 
istoric", voi.VIII, Bucureşti, 1966, p.339 şi p.34 I 

Redau mai jos un scurt pasaj reprezentativ pentru cursul sinuos al afacerilor pc care micii 
meşteşugari încercau să Ic închege în Bucureşti. Am ales în mod special cazul brutarilor şi făinarilor, 

întrucât, albanezii formau un grup numeros printre aceştia: Brutarii care nu respectaseră preţul fixat în 1818, 
adică 104 şi jumătate dramuri de pîinc la o para, nu s-au mulţumit cu preţul fixat în primăvara anului 1819, 
pretextând că sporul la coacere este de două la zece şi cerind să li se scadă şi zeciuiala, adică remiza de unu 
la zece pentru cei cc Ic desfăceau pîinca. Cererile lor au fost respinse. O dată cu fixarea noului preţ al pîinii, 
s-a desfiinţat în primăvara anului 1819, şi starostia, adică autonomia lor, fiind rcaduşi sub supravegherea 
agiei." Bragagii plăteau anual agiei 5000 de taleri, pentru „a nu supăra de oca dreaptă". (Ilie Corfus, 
Însemnările cronicarului Grigore Andronescu despre vechea gospodărire a Bucureştilor, „Materiale de 
Istoric şi Muzeografic", voi.VI, Bucureşti, 1968, pp.133-134) 

39 Victor Papacostea, la participatiopn de l'ecrivain albanais Vechilhardji a la revolution de 1821, 
„Balcania" VIII, Bucureşti, 1935, p.66 

40 J Cvijic, la Peninsule Balkanique, p.27 
41 Fcrnand Braudcl, Medilerana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al Ii-lea, Meridiane, 

voi.IV, 1986, Bucureşti, p. I 02 
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elemente de cultură şi civilizatie occidentală. Spaţiul cultural şi economic al Balcanilor 
a avut o regiune apropiată cu care făcea corp comun: este vorba de bazinul Mării Negre, 
controlat economic de italieni până către veacul al XIV-iea şi al XV-iea. Şi aici factoriile 
italiene de pe ţărmurile orientale şi occidentale ale Mării Negre, coordonau comerţul 
dintre ţările învecinate lor şi metropolele mediteraneene. Cucerirea otomană a bazinului 
Mării Negre, a însemnat înlocuirea negustorilor occidentali cu negustori turci sau supuşi 
otomani, atât în bazinul mării Negre cât şi în spaţiul Balcanilor.42 Dar indiferent de 
puterea politică care a coordonat mecanismul economic al acestui întins areal cultural, 
„pretutindeni vedeai aceiaşi greci, armeni, albanezi, levantini, evrei, turci, italieni".43 

Această realitate multietnică, multiconfesională şi pluriculturală a Balcanilor, cu 
interdependenţele economice specifice, a existat la scară redusă în Bucureşti, capitală a 
Valahi ei. 

Astfel, pătura negustorească balcanică din Bucureşti a fost o prezenţă permanentă 
în angrenajul economic general. Prin intermediul ei, au apărut mecanismele economice 
locale în cartierele periferice şi a fost un model pentru românii care voiau să înceapă 
o afacere acolo. 

Sud-dunărenii au dat Bucureştilor imaginea unei lumi balcanice la scară redusă. 
Corpurile etnice alimentate continuu cu veacurile XIV-XV au adus limba şi cultura 
slavonă înlocuită mai târziu cu greaca, în rândul elitelor politice. Transferul acesta se va 
definitiva în cursul veacului al XVIII-iea. Elementele balcanice pătrund cu rapiditate în 
elita politică, economică şi culturală moldo-valahă, regăsindu-se în toate compartimentele 
sociale ale Bucureştilor până târziu, în veacul al XIX-iea. Din rândurile balcanicilor vor 
fi un număr necunoscut de mare de înalţi şi mici funcţionari, dregători, comercianţi şi 
neguţători. A venit apoi rândul familiilor domneşti să absoarbă elemente balcanice, 
pentru ca, în anumite momente, acestea din urmă să devină predominante în structurile 
puterii laice şi religioase. 

Străzile oraşului, arhitectura caselor şi ambientul lor interior, resorturile vieţii 

particulare, elementele vestimentare şi gusturile literare, muzicale sau spirituale sunt 
uncorate în civilizaţia complexă a Balcanilor. Oraşul în veacul al XVIII-iea semăna în 
multe dintre privinţele enumerate mai sus, cu Constantinopolul, de unde veneau ultimele 
noutăţi în materie de modă, preparate culinare, mobilier, obiceiuri, etc. Manierele, 
raporturile dintre soţi, vecini, rude, prieteni erau preluate din lumea oriental-balcanică, 
cu întreaga suită de trăsături mentale. Nu mai vorbim de raporturile oficiale dintre 
uutorităţi şi locuitori, dintre domn şi supuşi. Toate aceste valori însumate în corpusul 
social moldo-valah se vor numi tradiţie iar în numele ei se va duce violenta confruntare 
dintre formă şi fond care a basculat procesul de modernizare a societăţii româneşti. De 
fapt, succesul acestui proces a avut la bază diminuarea preponderenţei elementelor 
oriental-balcanice din societatea românească, locul fiind luat de elemente etnice şi culturale 
venite din Europa Centrală şi Occident. Pe acest fundament s-a spnJmit apoi noua 
orientare a elitelor locale, către Europa modernă. Fondul se diminua pe măsură ce 

42 Gheorghe Brătianu, Marea Neagră, voi.I-li, Mcridane, Bucureşti, I 988 
43 Femand BraudeI, op.cit., p. I 05 
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vechile generaţii se stingeau iar mulţi balcanici se retrăgeau în tinerele lor ţări din 
Balcani. 

Astăzi, se produce un fenomen similar de transmigrare socio-economică. În locul 
balcanicilor de odinioară şi al occidentalilor care i-au înlocuit în cursul secolului al 
XIX-iea, mecanismul este predominat de asiatici: arabi, turci, kurzi, chinezi, coreeni la 
care se adaugă creşterea fără precedent a unei comunităţi ancorate temeinic în mentalitatea 
asiatică: ţiganii. Acest fenomen îşi va arăta în curând urmările în societatea urbană 
românească, ale cărei trăsături deja se văd: dughenizare, înghesuiala bazarului şi lipsa 
igienei, vulgarizare şi dezgust pentru valorile culturilor europene. Şi toate acestea deoarece 
românii nu au reuşit să monitorizeze vastul mecanism economic. De fapt, ei nu au reuşit 
acest lucru niciodată în istoria lor. Micul comerţ, marele comerţ en-gros, primele bănci, 
burse de mărfuri, etc, le-au adus străinii şi tot ei le-au controlat, întâi ca „sudiţi" -
supuşi străini iar mai apoi ca cetăţeni români. 

The Balkans Ruled by Merchants 

SUMMARY 

The Ottoman invasion in the Balcanic peninsula, during the Middle Ages, 
determined an important phenomenon of immigration from the disappearing Balcanic 
states, towards the Romanian territories, where the people of various origins, hoped to 
find shelter and mostly protection for their Orthodox Christian Religion. The article 
presents various ethnical, social and professional groups of immigrants in Bucharest, 
their part in the life of the town, their professional structures and ways of organization. 
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