
RELAŢIILE COMERCIALE ALE GORJULUI CU TRANSILVANIA 

VASILE CARABIŞ 

Prin poziţia sa geografică şi prin produsele sale, judeţul 
Gorj se afla în legătură cu o serie de drumuri de comerţ şi 
forma centre de producţie de anumite mărfuri, ce se puteau 
vinde şi peste Carpaţi. 

Din lipsă de izvoare suficiente, e greu să avem o imagine 
completă a schimburilor comerciale între judeţul Gorj şi ce
lelalte judeţe vecine, în special cu cele din sudul Transilva
niei. 

Documentar relaţiile comerciale cu Haţegul ne sînt cu
noscute încă din secolul al XIII-iea, prin diploma din 1247, 
cînd Litovoi şi fraţii săi stăpîneau această parte a judeţului 
Hunedoara. Comerţul cu Transilvania, care continuă în toate 
secolele, se făcea în primul rînd cu vite, porci, oi, piei de miel,: 
piei de cerb, brînză, miere şi ceară. în schimb, din secolele 
XV-XVI, se aduceau din Sibiu şi Braşov care cu coviltire 
pentru călătorie, obeze de fier pentru ferecarea carelor, ha
muri de cai, cuie şi şindrilă, săpun, arcuri, săgeţi, scuturi, tol
be, silitră pentru praf de puşcă etc.' În vremea lui Mircea cel 
Bătrîn, mănăstirile, bogate în tot felul de produse, aveau un 
rol precumpănitor şi direct în comerţul exterior. În privilegiul 
lui Sigismund, regele Ungariei, din 28 octombrie 1419, pentru 
mănăstirile Tismana şi Vodiţa, spune că „nimeni să n-aibă 

voie să-i împiedice pe omul lor şi vitele lor şi ce cumpără şi 
ce vînd şi pe uscat şi pe apă. Şi pe unde merg oamenii lor 
cu vitele lor, în nici un loc să nu plătească vamă, ci să mear
gă slobod". 2 Mănăstirea Tismana avea ca drept al ei de moş
tenire. vama ce se lua la trecerea peste Dunăre cît şi peste 
munţi, cam de la o linie ce ar merge de la izvoarele Olteţului 
la gura Jiului. Vama aceasta era întărită de domni sub nume
le de vama Calafatului şi vama Vîlcanului. 
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Vama Calafatului mergea spre bunăre în sus pma la Se
verin, iar cea a Vîlcanului, de la Olteţ pînă la Severin. ln u-
nele documente se întinde pînă la Porţile de Fier. 3 

_ 

În secolul al XV-lea, începînd cu Mircea cel Bătrîn, mă
năstirii Tismana i se acordă vama de la Calafat şi Bistriţa. • 
La 3 aprilie 1480, Basarab cel Tîrăr întăreşte mănăstirii Tis
mana vama de la Calafat cu tîrgul şi halta Bistreţu cu vama, 
iar „boierii să ia vama de la Jiu unde a fost şi mai înainte"- ' 
Vama de la Jiu era la Craiova, după cum vama de la Olt era 
la Slatina. 6 

Din secolul al XVI-lea, mănăstirii Tismana i se acordă şi 
venitul vămii de la Vîlcan, „toată partea" cît se cuvine dom
niei. 7 

1n 1529 Moise-vodă întăreşte mănăstirii Tismana vama 
de la Vîlcan însă jumătate, „şi cealaltă jumătate să fie vama 
domniei mele". 6 1n secolul al XVI-lea prin pasul Vîlcan tre
cea şi marfă turcească. Astfel, la 26 iulie 1570, Alexandru 
al II-lea, înnoind vama de la Vîlcan, adaogă : „şi să ia vama 
şi din marfa turcească şi din toate cum au luat şi mai îna
inte". 9 

Tg.-Jiu, de unde se resfirau drumurile comerciale, e cu
noscut ca punct de vamă în secolul al XVII-lea. La 26 august 
1622, Radu Mihnea îi pune în vedere lui Nica din Căpreni 
că „pentru r1ndul vămii ci iaste partea mănăstirii Tkimana 
de la Tîrgul Jiului, nemica să nu le mai opreşte". 10 V< ma o 
avea Tg.-Jiu şi pe vremea lui Brîncoveanu ;- dregătorii dom
.ne.şti strîngeau „mortasipia" - vama tîrgului şi „oluchacul" 
- vama pe vînzarea vitelor." 1n secolul al XVII-lea, „vama 
Vîlcan" era cunoscută şi sub numele de „vama de la Gura 
Plaiului". 12 După tariful cunoscut din 1717, pe aci se treceau 
grîne, vite, porci, capre, oi, vin, ceară, peşte de Dunăre, peş
te sărat, piei de lup, de urc, de vulpe, de dihor, unt, cuş, lî
nă, scrumbie, cînepă. Din Ardeal veneau unelte ele fier, ar
gint etc. 13 

In timpul stăpînirii austriece (1718-1739) Vama ele la 
Vîlcan avea două filiale : Novaci şi Baia de Aramă." Limi
tele staţiunii vamale şi a celor două filiale nu erau stabilite. 
Fiecare vamă, staţiune principală sau filială, era condusă de 
cîte un vameş, care avea ca ajutor un călăraş. 15 

Linia vamală de la munte era păzită de plăieşi, subordo
naţi vameşilor de la Novaci , Vîlcan, Baia de Aramă şi Vo
diţa. 16 
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Peste toate vămile era un vameş-şef cu reşedinţa l• Cra
iova. 

Pînă în 1719, staţiunile vamale fuseseră conduse de func
ţionari români, dar din acest an, aceştia sînt înlocuiţi treptat 
cu germani şi transilvăneni. 17 Astfel, la Vîlcan a fost reco
mandat germanul Conrad Lier, iar la Baia de Aramă germa
nul Ferdirand Schonstein, care mai era şi perceptor şi con
ducător al minelor de aramă. 18 După o nouă organizare a vă
milor, la Tg.-Jiu se stabileşte vama internă. 19 Celelalte vămi 
externe de margine r2mîn la locurile citate. Astfel, în 1725 
sînt noi vameşi : la Baia de Aramă, filiala Vîlcanului, e că
pitanul Butnic, la Vîlcan, Ştefan Schy, la Novaci, Andrei 
Scorei nobil român din Transilvania şi la Tg.-Jiu Gheorghe 
Hortobagy. 20 

Din secolul al XVI-iea, de cînd Tg.-Jiu devine oraş, se 
lărgeşte piaţa de desfacere a mărfurilor. Exportul de slănină 
este bine cunoscut. 21 într-un document din 5 aprilie 1564-
1568, se relatează că locuitorii din Sohodol au făcut „acea 
trecere în munţi... de au scos şindrile şi scoarbe ,,. şi de toate 
ce le-a trebuit" şi „s-au hrănit de acel drum". 22 

Pentru o serie de tîrguri şi sate din Gorj, Sibiul · consti
tuia cea mai avantajoasă piaţă externă pentru desfacere:::i pro
duselor naturale şi pentru cumpărarea articolelor meşteşugă
reşti. 23 

Tot prin mijlocirea Sibiului făceau comerţ cu Ţara Româ
nească şi Seheşanii. Prin actul din 12 mai 1529, dat mănăsti
rii Tismana pentru vama de la Vîlcan, Moise-vcdă porunceştP: 
„şi nici un sebeşan de peste munţi, nici din altă parte, ori din 
care parte va fi, ci ca orice om si aceh, să-şi plătească v2;ma 
sa". 24 Amintlm că în secolul al XVI-iea, tăranii din B;'\rbăt0şti 
mergeau cu produsp la Sibiu, icir satele Băieşti (dP pe Gilort), 
Gura Deşului, Deşul, Teleştii şi Voini8eştii ave2u le~iituri co
merdale cu Braşovul. 25 De asemenea, în secolul. 21 X\lTLlea, 
sînt cunoscute legături comerciale ale satului Iasi cu Braso
vul, 26 iar braşov0c-nul Nicolae l\Fcol1rn avea o „boltă" (prăvă
lie" la Tg-.-Jiu, fiind în legătură cu rudele sale din Braşov, de 
asemenea comercianti. 27 

în secolul al XVIII-iea, după 1730, o cc mpanie grecească. 
în legătură cu cea din Transilv::inia, îsi avea sediul principal 
la Tg.-Jiu, cu trei sucursale. 28 Clopotele de biserici şi diverse 

535 



unelte de metale se aduceau din Sibiu. În judeţ erau cunoscu
te lăzile „de Sibiu" şi „de Braşov". 29 1n secolul al XVIII-lea 
comerţul, însă, în Tg.-Jiu era neînsemnat şi acela se aila în 
mina străinilor greci şi mai ales turci, care erau cei mai b~l
gaţi negustori. Capitalurile lor creşteau cu dobînzi oncroas'~ 
şi se încasau la termenul firat mai întotdeauna cu mare sil
nlcie. 30 1şi vindeau oamenii avutul ca să scape de datorii. Prir~ 
satele judeţului umblau turci neguţători, parte din ei veniţi 
de peste Dunăre, şi făceau comerţ cu miere, cearu, vite etc. 
1ntr-un dccument din 13 septt:mbrie 1768, Opri'1a, ~cţia ki I01: 
Priescu din Stolojani (Jaleş), se plînge că „rămînînd eu sura( ă 
de bărbat şi datoare la neguţători turci, şi neo.vîrd n:mic ca 
să mă plătesc, am vîndut moşii din Tălpăşeşti, partea lui b5.r
batu:..meu". :, 

În rîndurile boierimii oltene se simte însă tot mai mult in
fluenţa apuseană. Boierii au „soh2 de her, de cele subţiri, oar
be, c.decă dintr-altă casă (cameră) ca să încălzească, ~ decă cu 
urloiu, să iasă fumu într-alt coş ; ... „scaune cu postav fisti
chiu". Îmbrăcum:ntea cuprinde „strimfi" şi „suh-pantofi"; a
poi „săpun ... pentru spălat cocoanele pe obraz". La mese se 
bea „vutca franţoz&scă ce se cheamă rum". Se mănîncă „sa
lame ardeleneşti", „păpuşele de zahăr pişcat", „pesmet cll' 
Braşov". 32 1n 178.f, stolnicul Brăiloiu defineşte astfel butca 
(trăsură boierească) comandată la Sibiu : „să nu fie vreo cop
tură veaiche şi suliminită, ci să fie tînără, frumoasă ... şi să nu 
fie grea, cit de uşoară de s-ar putea, şi bună, dar şi mc:i if'fti..J 
oară". ~3 

La sfîrş:tul secolului al XVIII-lea, relaţiile come:-ciale în
tre Gorj şi Transilvania sînt stînje:iite din cauza războiului 
austro-ruso-turc (1787-1792), graniţa fiind închisă. 1n 1791, 
sub domnia lui Mihail Şuţu se reîncep? exportul porc]or în 
Trc.nsilvania. 

Acelaşi voievod scrie „sudiţilor mccani" pentru plata \'ă
căritului în Gorj. La vita mare plăteau 33 de bani şi pentru 
vita m'că pe jumătate, iar de la negustori nu vor lua riimic. 3

• 

Fiind vorba de păstorii ardeleni, în special cei din Ţara Haţe
gului, aveau interese de comerţ cu Gorjul, şi aceştia n-aveau 
alt drum mai scurt decît pe valea Jiului, spre a ajunge cu oile 
pînă sus în munţii Gorjului sau a continua în jos în cîmpia 
Dunării. Cel dintîi domn al Ţării RIQmâneşti care i;:i dijmă de 
la turmele de oi ale păstorilor ardeleni e Leon Vodă la lf\29. 35 

Cu trecerea turmelor prin pasul Vîlcan, ca şi la Turnu Roşu, 
se făcea un ccmerţ continuu cu piei, lînă şi brînzeturi, spre 
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marea pagubă a visteriei, deoarece, de obicei se sustrăgeau de 
la plata vămii şi nu se ţinea un registru despre trecerea şi în-1 
toarcerea turmelor, aşa cum o ţinea la Braşov, unde oierii ve
neau la locul şi termenul fixat. 36 

Imense turme de oi ale mărginenilor păşteau în munţii 
Novacilor. Aceşti păstori aveau însă de suferit din partea tur
cilor, care le luau adesea oile cu sila şi fără nici o tocmeală. fJ7 

La sfîrşitul secolului al XVII-lea, negustorii gorjeni pă
mînteni, care au căşăirii vechi, se pHng domnuJui, .că ciobanii 
ardeleni, ce au oile pe pămîntul Ţării Româneşti, nu urmează 
obiceiul vechi de a da caş la căşăriile unde îşi ţin oile, ci îl 
trec peste munţi în Transilvania pe furiş. Alexandru Moruzi, 
la 17 iulie 1793, dă ordin ispravnicilor din Gorj ca ciobanii ar
deleni să se ţină întocmai de obiceiul vechi şi de prevederile 
aşezămîntului. Oierii ardeleni în luna august, după ce depuneau 
caşul la căşărie, atunci erau liberi să-şi facă brînza de trebu
inţă pentru casele lor, după vechiul ob'.cei, şi atunci erau slo
bozi de a trece brînzeturile nesupăraţi de vamă şi de alte ce
reri. 36 Unii din aceşti păstori ardeleni s-au aşezat cu casele 
lor în Gorj sau în celelalte judeţe ale Olteniei. 

Gheorghe Mihai şi fiul său din satul Hobiţa din Ţara Ha
ţegului, ia ca „zălog", în 2 iulie 1754, de la fraţii Bojincă din 
Frînceş.ti cu 40 de taleri muntele AI"canu, pe care să-l stăpî
nească pentru dobînda banilor cu bună pace, şi „după ce le 
vom da dumnealor banii, să stăpînească tot ei această stînă cu 
muntele Arcanul şi să aibă a ne da datu după obiceiul mun
ţilor". 39 (subl. aut.) Datul, termen de origine l3tină îl găsim 
în cele mai vechi documente româneşti. Reprezintă dijma din 
oi, porci, stupi şi peşte care se lua în natură. Uneori se lua şi 
în bani. 

Desele ocupaţii străine ale ţărilor române, apoi armatele 
turceşti în război cu austriecii şi ruşii erau o mare primejdie 
şi pentru avutul păstorilor ardeleni, luîndu-li-se turme întregi 
de oi şi de vite, fără nk::i o pl:..•tă, a.şa cum s-a întîmplat cu C:.o
banii din Miercurea Ciucului „cl2 li s-au luat clin Novacii Gor
jului, în 1791, 2550 oi şi 13 cai". •J Aceşti păstori ardeleni an 
contribuit la unitatea de neam şi limbă, obiceiuri, folclor. Un 
rol însemnat l-au avut şi în răspîndirea cărţilor bisericeşti şi 
laice ele o parte şi de alta a Carpaţilor. In drumurile lor lung '1 

şi în viaţa lor păstorească, fiind expuşi la multe şi neprevăzme 
pericole, ffreau danii, la diferite b:serici şi mănăstiri, cărţi, 
odoare, odăjdii, bani etc. 41 Oierii ardeleni au fost şi un adm;
rabll element negustoresc, priceput şi harnic, căci nimeni n-a 
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Contribuit mai mult la. susţinerea zilnică a raporturilor de ori
ce natură între românii subjugaţi şi cei liberi ca păstorii arde
leni. 42 

După tratatul de la Adrianopol, din 1829, relaţiile eco
nomice cu Transilvania se accentuează. Autorităţile au luat 
_măsuri pentru îngrijirea drumurilor de comerţ, cum de exem
plu în Gorj la Vîlcan, unde, ca şi la celelalte localităţi asemă
nătoare, Cîineni, Dragoslave, funcţionau pichete de graniţă 
p~ntru transporatarea mărfurilor, pentru că „toate s-au pome
nit din vremuri vechi". 43 In registrele de la Vîlcan, cunoscute 
de la Regulamentul Organic, sînt menţionate peste o sută de 
sate ale Gorjului, de unde se exportau mărfuri. Făceau co
merţ cu negustorii din Hunedoara, Halmagiu, Haţeg, Livezeni, 
Lancrărn, Lupeni, Paroşani, Petrila, Orăştie, Sebeşul etc. Alte 
zeci de sate din Gorj făceau comerţ cu Tr2nsilvania pe la Cîi
neni. 'i4 

Ob'.ectele d~ metal importante pe la Vîlcan şi parţial pe 
la Cîineni, de o mare diversitate, erau folosite în : tîmplărie, 
fierărie, lăcătuşerie, măcelărie, dulgherie. Tot de import se re
marcă velinţe, cazane de zalhana, de cofetărie, pluguri, maşini 
de tăiat varza, de scărmănat lina, tulumbe etc. Căutate de bo
ierime sînt mijloacele de locomoţie : căleşti, hrişti, căruţe>, 
poştalioane, atît transilvănene cit mai ales vieneze. De aseme
nea, se importau arme şi muniţii, produse chimice, sticlărie, o
lărie de lux, bijuterii, jucării. Ponderea cea mai mare în im
port rămînea însă lipscăria. 45 Pe locul al doilea se situează bra
şovenia, însemnată astfel de Gheorghe Bariţiu : „lucruri d~ 
ale măsarilor şi iarăşi lucruri ordinare de ale strungarilor, 
pieptene cu coarne de bou, pînză proastă, pînză de bumbac, 
cămăşi proaste, ţoluri de lină, găitane de lină, straie, lucruri 
de ale fierarilor, de ale tălparilor (pielarilor), hîrtie cum îi 
zicem de piper şi de scris ... ş.a." 46 Pe de altă parte mărfuri 
pornite de la Calafat puteau să ajungă la Tg.-Jiu şi de aci 
prin pasul Vîlcan treceau în Transilvania. Alte mărfuri por
neau de la Cerneţ la Tg.-Jiu şi de aci spre Vîlcan, dar mai cu 
seamă spre Vîlcan. 47 

Izbucnirea revoluţiei de la 1848, a dus la slăbirea raportu
rilor economice dintre cele două provincii. Circulaţia însă, în-
tre ţărănime de pe ambele versante carpatice, n-a fost şi nici 
n-a putut fi întrerupt. Cu toate măsurile luate, generalul rus 
Luders constata nemulţumit că, în ciuda prohibiţiei, continuă 
să fie transportaţi porci di 11 Vîlcan şi Bran. 48 Intre 1848-
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1859, perioadă de mare însemnătate politică işi social-economi
că, comerţul de import şi export din judeţul Gorj se efectua, 
în primul rînd, tot prin pasul Vîlcan - Buliga şi în mai mică 
măsură prin Vîrciorova pentru Banat, şi Cîineni pentru -Si -
biu. •9 Acestor drumuri principale de comunicaţie, li se adău
gau alte drumuri şi poteci, cum sînt pe la Fărcăşeşti, plaiul 
Dobriţa şi în sens figurat „Vama cucului" - drumuri ştiute 
numai de localnici. Prin aceste drumuri şi poteci îndepărtate 
de centrele vamale se făcea un comerţ permanent de contra
bandă. Exportul de vite mari - boi şi vaci - era pe primul 
plan al schimbului comercial dintre judeţul Gorj si Transilva
nia. 5° Comerţul intens al judeţului Gorj cu Transilvania a sti
mulat ridicarea şi consolidarea unei categorii social.:.economi
ce de orescă1Jori şi exportatori de vit<> şi de porci. care între
prindeau afaceri de mare amploare. Negustorii din Tg.-Jiu, 
Horezu treceau peste Carpaţi sute de porci. 5

' 

Tn Hurezanii Gorjului sînt familii cu numele Burnrrz (B::ir
nas). Un mebru al acestei familii ne-a afirmat că strămoşii lor, 
fiind crescători de porci, au venit aci din părţile Burnasului 
- de unde şi numele lor. în Hurezani, ajungînd „mari cres
cători de porci", îi îngrăşau cu ghindă şi jir şi apoi îi treceau 
„peste munte". 

Vama Buliga era folosită mai mult de satele dimprejur 
care practicau un comerţ ambulant dincolo de frontieră. Se 
transportau .rachiu, vin, tutun, slă.nLnă, opinci, pel)ite, fl!'uote, 
pînză de americă etc. Sarea era transportată pînă la „hotar", 
de unde era preluată de transilvăneni. 52 Consemnăm şi punc
tele de vamă de la Cloşani, curmătura Olteţului, Gruiul Ne-
1~n1 şi Florile Alb2 (z·ona Novaci). 5~ 

Legăturile dintre Ţara Românească şi Transilvania, prin 
inter1m2diul unei dense şi varia.te reţele de cc:municaţ:-i, repre-
zintă un aspect deosebit pe plan economic. Demne de remar
cat, din E.ce~;t punct de vedere, ~înt doleanţele locuitorilor din 
judeţul Gorj, prezentate domnitorului Barbu Ştirbei, în sep
tembrie 1850, prin care solidtau i:r.sistent deschiderea unei 
comunicaţii cu Transilvania „de-a dreptul peste munţi". 5

• Ra
porturile economice dintre judeţul Gorj şi sudul Transilvan:ei 
şi-au urmat cursul normal de dezvoltare şi după Unirea din 
1859. 
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") scoarbă = bandă de fier cu capeteie îndoite şi ascuţite. 
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