
COMERŢUL JUDEŢULUI GORJ LA TNCEPUTUL SECOLULUI 

AL XIX-LEA (PîNA LA 1821) 

VIRGIL JOIŢA 

Perioada de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi primele 
decenii ale celui de-·al XIX-iea cons1ituie şi pentru economia 
judeţu:ui Go.rj o e1apă de formare şi afirmare a relaţiilor de 
producţie capi·taliste. Ele se afirmă cu deosebire în sfera schim
burilor comerciale. 

Tntrudt în lucrările istoriografiei noastre consacrate co
merţului românesc, mai ve1chi s·au mai recente, 1 sînt absente 
referirile la comerţul judeţului Gorj, ne propunem în art•icolul 
de faţă să reliefăm, pe baza catagrafilor inedite păstrate la 
Arhivele St•atului Bucureşti şi Bib'.iote::a Academiei R.S. Ro
mânia, evoluţia nume•rică şi structura socială a negmtorilor 
din această zonă a Oltenie;, ponderea l1or în e·conomia gor
jeană pînă la rnvol'Uţia condusă de Tudor Vl·adimirescu. Date 
statistice interesante despre negustorii gorjeni sînt incluse în
tr-o catagrafie a prăvăliilor din Ţara Românească, elaborată 
~a începutu'. se::o'.u:u: ia'. XIX-.',ea. De~,i ct.:·:1oscute î:i istori:>!=)m
fia noastră, 2 informaţiile re:ative la o:tenia nu au fost utili
zate în studiile de spe,cialitate. Pentru provincia din dreapta 
Oltului, catagrafia poartă titlul : Adun1a1re1a p.răvărlii'lo1r şi a 
ba1ni1l·or de la 4 judeţe d,e dincolo de Olt, 1afa1ră de oraş·u·I Ora
ioviii ce cade în judeţul Dol"ului, lea·t 1811. :i Documentu,: men
ţione·ază spe1cificul prăvă:·iilor în funcţie de mărfurile comer
cializate, categoria sau pozijia lor (starea), structuria etnică a 
negustorii-or, sumele de bani achitate drept impozite. Pentru 
negustorii judeţului Gorj, av,em următoarea s·ituaţie : " 
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C:ategori1a prăvălidlor.Cetăţenia 
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Din analiz·a celor 28 de p-răvălii înscrise în catagrafie, re
zu:tă că cei mai mulţi negustori aveau o condiţie socială me
die, numai patru dintre ei avînd prăvă'l:i de categoria I. Se 
poate remarca că în Gorj marea majoritate a negustorilor e1rau 
pămînteni. Sub rapo.rtul numărului de prăvălii, Gorjul ocupă 
u:timul loc între judeţele Olteni·ei : Vîlcea (65 prăvălii), Roma
naţi (62 prăvălii), Mehedinţi (29 prăvălii). 5 

Datele catagrafiei nu reflectă întrutotul realităţile comer
ciale ale Gorjului. Din alte surse documentare rezu:tă că în 
perioada menţi·onată erau prăvălii mult mai numeroase. In 
Tîrgu-Jiu în anii 1810-1812, documentele atestă existenţa a 
două simige·rii şi a două boiangerii. 6 

Războaiele ruso-austro-turce din a doua jumătate a se
colului al XVIII-iea şi cel ruso-turc dintre 1806-1812, desfăşu
rate în mare parte şi pe teritoriul iudeţului, au afectat într-o 
mare măsură schimburile economice ale Gorjului. Ele n-au pu
tut însă anula unitate'a economică dintre Tara Românească si 
Transilvania, în cadrul căreia produsele comerciale ale Gorju
lui aveau o pondere însemnată. Se cunoaşte că, la sfîrşitul se
colului al XVIII-iea, casa comercială Hagi Constantin Pop din 
Sibiu avea printre oamenii săi de afaceri pe reprezentanţii co
merţului gorjean. Spre exemplu, dintr-un document din 26 fe
bruarie 1786, rezu.ltă că un chir Dumitru şi un chir Gheorghe 
Rovinari din Tîrgul Jiu cumpărau fier pentru casa sibiană. La 
da1t1a respectivă 11în lăzăret la Vîlcan" erau adunate 35 măji 
pentru a fi desfăcute pe pieţele din Transilvania. Î 

Cît priveşte structura socială a participanţilor la comerţul 
gorjean, ei se recrutau din toate clasele sociale: marea boieri
me, orăşeni, ţăr·ani clăcaşi, dar şi liberi moşneni. Burghezia în 
formare îşi are în cuprinsul judeţului Gorj reprezentanţi tipici 
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ai comerţlJlui capitafot, între care, în afara lui Tudor Vladimi
rescu devenit un exemplu clasic, 8 îi îfltîlnim şi pe unii dintre 
conducăt·orii pandurilor în 1821 : Ioan si Gheorghe Magheru, 
Vasile Moangă, P·ap·a Vladimirescu şi afti·i. Mul.ţi dintre negus
tori proveneau din rîndur·ile hoierimii mici şi mijlocii, alte cate
gorii sociale cunoscute în documente:e de .epos6 sub denurr .. i
rea de boieri mazili. Numeroşi dintre ei erau la origină moş
neni îmbogăţiţi prin practicarea arendăşiei, dar şi a comerţu
lui cu vite. 

în comerţul cu produse agricole cu Transilv·ania erau an
trenaji şi ţăranii clăcaşi, precum şi moşnenii. într-un document 
din 20 august 1819, lsprăvnicatul de Gorj solicita Căimăcămie: 
Craiovei ca locuitorilor din satele gorjene „să li se dea slobo
zenia ce au mai avut-o de mai nainte, cu a trece fieştecare lă
cuitor cu cîte două vite peste graniţă în Ardea~, spre vînzare". H 

La sfîrşitul secolului al XVIII-iea s-au pus şi în Go·rj bazele 
Companii·lor comerciale. Potrivit unor documente de la începu
tul secolului al XIX-iea rezultă că în cuprinsul judeţului îşi des
făşurau activitatea trei companii : a) compania cea veche ; b) 
compania pandurilor; c) compania feciori'.or de boieri. Prime
le două decenii ale secolului al XIX-iea se caracte·rizează prin 
sporirea trepta•tă a numărului negu1storilor gorjeni, prin puter
nica lor a·firmar·e în viaţa economică a judeţului şi, într-un ca
dru mai I.arg, ·a Olteniei şi Ţă·rii Româneşti. Ei îndeplinesc un 
rol activ în lupt·a pentru înlăturarea rel·aţii:or economice feu
dale. La sfîrşitul sec.olului al XVlll„lea, locuitorii oraşului Tîrgu
Jiu, între care numeroşi negustori, au dus o luptă susţinută îm
pot·riva marilor boieri şi mănăstirilor care acaparaseră nume
roase terenuri şi locuri de prăvălii în perimehul aşezării. Pu
ternice acţiuni de protest ale orăşenilor din Tîrgu-Jiu au loc în 
anul 1815, cînd ei înaintează domnitorului Ioan Caragea o ce
re·re în care revendică elibera·rea „moşiei izlazului", care fusese 
cotropită de către boierii locali, Costache Mctdăre•scu, Dumi
trache Zătreanu, Maricuţa Scorţeanu şi un popa Mihai Zugra
vu. 10 Boierii şi mănăstirile (Tismana, în primul rînd) beneficiau 
de sprijinul domniei. O măsură abuzivă a adoptat în 1813, Ioan 
Carngea, care a donat unele locuri de prăvălii din moşio oraşu
lui, bisericii domneşti din Tîrgu-Jiu." în urma atitudinii hotărî
te a negustorilor şi altor categorii de locuitori, în 1820, Alexan
dru Sutu a fost constrîns să anvleze donaţia şi să recunoască 
drepturile de proprietate ale lo.cuito•rilor. 

Dezvolt·area în ritm susţinut a comerţului gorjean, de na
tyră capirolistă, poate fi remarcaotă prin faptul că în preajma 
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revo<u·:iei di·n 1821 Corr.panii1'.e comercm.e ·a,:e judeţu;:u.i d,ispu
neau de cei mai mulţi membri în compiarnţie cu celelalte jude
ţe ale ţării. Tn catagrafia Ţării Româneşti întocmită spre sfîrşi
tul ·anului 1819, Gorjul dispunea de „651 componişti, numai 644 
înscrisi în Visterie" 1

2 Numărul lor trebuie să fi tost însă muit 
mai ~are, de vreme ce unii dintre negiustori activau în cadrul 
companii·lor din al•te oraşe : 2 componişti aparţin de judeţul 
Mehedinţi, 1

:
1 alţii de cele ale oraşelor Craiova şi Rîmnicul Vîl

cea. 
C~eş~e.rea put·e·r·ii economice a ne~u·s~orifo.r ~orie·ni se re

flectă într-o catagrnfie fiscală a Ţării Româneşti, din ianuarie 
intitui!ctă N.in1kă de n1u.melie 11uturorr comp1a1lllii1l;or ţăr1'.•i, al
cătuită p·e i·udefe şi ora~ şi cu banii dotol'liei lor." Tn ceea ce 
priveşte judeţul Gorj, catagrafia, cercetiată doar parţial,"' per
mite cunoaşterea evoluţiei companiil·or comerciale, a locul·ui pe 
care îl dej"ine·au în viaţa economică a Olteniei. O primă con
statare care rezuHă din cercetareia acestei catagrafii este a
ceea că judeţul Gorj deţinea primul loc pe ţară, avînd numă
rul cel mai mare de componişti, depăşind centre e:onomice şi 
come·:cia:.e importcn~e, precum Buc·ureşti1 şi Craiova. Potirivit 
cat·agrnfiei, cele trei campionii come•rc1::ile gorjene aveau 720 
de rrerrbri, care p'.ăiteau 8049 taleri, fată de 7724 taleri cit 
plăteau cele 14 companii ale oraşului Bucureşti şi 6620 taleri 
cit plăteau companiile comerciale ale carşuiui Craiova. 16 

în judeţul Gorj îşi desfăşurau activitatea trei companii co
rr.ercia'.1e. P:rima dintre ele denumi'ă „Compania cea veche" 
cuprindea 257 cruci cu 574 nume de negustori. 17 

Analiza onomasticii negustorilor înregistraţi ca membri ai 
Companiei ne relevă cîteva constatări in·tere,sante : . cei mai 
numeroşi componişti provene·a·u din localităţiJe gorjene. lntre 
ei întîlnim pe Matei Brădiceanu, Ioan Nicolae ot Săcelu, Cori
stantin vnuc (nepot) Rodul Amărăwanu, Ilie mazil Crăsnoru, 
Gheorghe sin Nicolae ot Bolboşi etc. 18 Din punct de vedere 
al profesiunilor exercitate, mulţi dintre ei sînt croitori, cojo
cari, boiangii, nămulari, abagii, cismari, fapt explicabil dacă 
ţiinem s·eai:na că 1.n perioada de tmnzi·tie de lu feu.da·'.'ism 1:a ca
pitalism o flrăsătură a economiei o constituie împletirea afa
cerilor comerciale cu preocupările meşteşugăreşti în activi
tatea negustoribr. 

A doua companie este cea a p1a•ndul'lilo·r, cuprinzînd 40 de 
cruci cu 80 de nume. 19 Şi în cadrul aces.tei·a înt:îl.nim, ca mem
bri, locuitori din satele judeţului. Aş·a sînt Preda chi1r sin Petre 
Nicolae ot Vălari, Standul sin Icnită Racoţeanu, Dumitru sir-
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bui vnuc Ion Cărbunaru, Matei pandu1rnl sin Gheorghe Rovi
nari1ul, Nicolae Bărbierul sin Costea pandurul ot Rumăneşti 
etc. 2° Cei 80 de membri ai „companiei pandurilor" plăteau 
Visteriei, 960 taleri. 21 

în sfîrşit, ultima companie este cea de „feciori" proveniţi 
din rîndul ,boieriloir mazîli, din familii cu o poziţie socia.iă re
lativ mode·stă, cum sînt Golumbeanu, Brădice·a:nu, Bălteainu, 
Greceanu, Cătuneanu, Gîk:escu etc. Potrivit reformei lui Con
stantin MaV1rocordat, „mazili" er,au urma·şii fără dregătorii ai 
boierilor de clasa a doua. 22 Interesantă este cartea din 1 mai 
1814, a domnitorul1ui Ioan Caragea, prin care Lupul sin Petre 
P·apuc, Cons·tantin Capitroc, Ilie fratele lui şi Petru sin Barbu!, 
„vo·lintiri ot sud Gorj" sînt incluşi la „br·easlo mazîlilO!r"." 
Toţi sînt panduri care participaseră la războiul dintre 1806-
1812. Şi în privinţa mazililor, judeţul Gorj deţine recordul pe 
ţară : în 1819 erau îniregistrati 658 de mazîli înscrişi la, Viste
rie, 25 în timp ce un ·an mai tîrziu o „matcă'' de nume·le tuturor 
mazilo-bresl·aşilo·r ţării dă, pentru Gorj, cifra de 632 mazîli. ' 0 

Gu excepţia Moldovei, unde s-a realiz·at un temeinic studiu 
pentru evoluţia şi structura socială a mazîlilor, 27 pentru Ţara 
Românească si Olteni•a ea este necercet•ată .. 

într-o interesantă sinteză a formării burgheziei române, l~ 
Constantin C. Giurescu a ·reliefat importanţa socială a mazi
lilor pentru formairea relaţiil·or capitaliste în mediul r1Jr·al. A
vînd în vedere locul pe care îl ocupă Gorjul sub •acest raport, 
problema ar merita, credem, o cercetare specială. 

Ana~iza companiilor comerciale gorjene este semnificati
vă şi dintr-un ·alt punct de vedere : al rolului neg1ustorilor lo
cali în consolidare·a un·itătH economice a popOnllui român. 
Din cercetarea onomasticii negustorilor, rezultă că mulţi din
tre e·i p.roveneau şi din Ţara Roimânească1, Moldova şi T1ron·s;l
vania. în „compania cea veche" sînt menţionaţi: Vasi·le holte
iu sin Gheorghe Un·gure·anu ruptaş, Cristea holteiu sin Ene 
Braşov.eonu, Matei holteiu sin Hie Ungureanu, Gheorghe hol
teiu sin Ene Braşoveanu, Nico·lae holteiu Braşoveanu, Dumitru 
Brasoveanu1'. Pet·covic·i C·e au fost de Cra!o•va si Dumifra·sco Un
gureanu. 29 Prezenţa negustorilor braşoveni sa·u a celor care co
mercializau produse1le de „braşovenie" nu trebu1ie să surprindă, 
dacă ţinem seama de strînsele legături economice ale Go·rjului 
cu centrele românesti din Transilvania. 

Ca membri ai companiilo,r apo1r nu numai negustori braşo
veni, ci şi moldoveni. Spre exempl.u, tot în „compania cea ve
che" figureaz~ Pătru Mo'ldove·anu şi „Constantin ho·lteiul Mol-



doveanul". 30 În afara :or, sînt înscrişi negusto·ri munteni din ra
ialele Brăila şi Giurgi,u, ca Matei Brădiceanu sin Radu! Giur
giuveanu şi Constant1in vnuc (nepot) Radu! Giurgiuveanul. 31 

Aprecierile noastre despre comerţul judeţului Gorj la ln
cep ut u:, se·co:·u,:ui a XIX-"·ea nu ar fi c0Tp1:ete fără o sumară 
prezentare a evo:uţiei bî'.·ciiurilor şi tîrgurilor din această zonă 
a Olteniei. În perio,ada care face obiectul cercetării noastre, 
pînă la revoluţia din 1821, în cuprinsul judeţului îşi desfăşurau 
activi~atea următoarele bîlciuri şi tîrguri : 1. Băkeşti, înfiinţat 
în 1820 de vornicul Ni,colae Golescu, fiind cunoscut ca „obor 
de vite"; 32 2. Brădi1ceni - aparţinînd ţăranilor moşneni, ale 
cărui începuturi datează din !impui stăpînirii habsburgice; ;p 

3. Tlrgu,I de la Cărbune~t·i (pe proprietatea moşnenilor), func
ţionînd din 1793, din 1819 bîlciul avînd loc şi la Mugurelul de 
Jos; 4. Bîldul de la C1asna (proprietatea schitului cu acelaşi 
nume) - atestat documentar în 1794; 5. Logreşti (proprietatea 
lui I. Argetoianu, C. Otetelişanu, Sevastos Arghiropol.), men
ţionat în 1794; 6. Pol·ovrag.i - pe proprietatea mănăstirii -
·atestat în 1794; 7. Stăneş;t,j (pe moşia vornicul1ui Dimitrie Bi
bescu) - „un mic bilei" - ţinut ai,ci încă din 1795; 8. Tîrgu
Jiu (proprietate domnească şi a locuitorilor oraşului). Din 1793 
se ţineau aici, în fiecare an trei bîlciuri (la Ispas, la 15 august 
şi 14 octombrie); 9. Vădeni (proprietate1a lui C. Geanoglu şi 
St. Moscu), desfăşurat aici încă din 1797, I.a Drăgaică. 34 Fără 
îndoială că ele vor fi fost mu:t mai numeiroase, deşi nu în toa
te cazurile activi~atea lor a fost consemnată de documente. 
Ele au îndeplinit un rol determinant în procesul de destrămare 
LI re:aţiilor feudale şi afirmare a celor capitaliste, de formare 
a pieţe·i economice naţionale. 

ln conc:uzie, intensitatea s·chimburifor come.rciale, am
ploarea transformărilor petre,cute în structura socială a negus
torilor, reteaua de legăituri cu Transilvani,a, explică rolul de 
bază social-economică pe care l-a avut j1udetul Go1rj în pregă
tiirea si desfăsurarea revolutiei din 1821 de sub conducerea 
lui Tudor Viacl'i.mire1scu. ' 
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