ASPECTE ALE ISTORIEI COMERŢULUI ORADEAN
îN SECOLUL AL XVIII-LEA
de
GHEORGHE GORUN

Oraşul OradPa este cunoscut în lot cursul evului mediu drept un
important centru comercial, graţi<', mai ales, aşezării sale pe importante căi dC' comunicaţie, carP făceau \(,gctlura dintre oraşele din interiorul ţării noastre şi Europa centrală şi de vest, fiind denumit uneori
şi „poarta de vest" a Transilvaniei1.
Ocupaţia turcească şi transformar Pa Ţării Crişuri lor
în paşalîc
( 1660-1692) parP că nu a diminuat importanţa comercială a oraşului.
Peregrinul Evlia Celebi aminteşte în descrierPa pe care o face oraşului
ocupat de cîţiva ani de oştile turceşti, de existenţa în apropierea cetăţii a unor dughPne ale breslelor~, cel0 mai importante vaduri comerciale aflîndu-s0 în „hazarul spahiilor" şi acela al „cetăţii ":i. Informaţia
cslP va Io roasă întrucît infirmă unelP păreri alP istoriografiei mai vechi
cum că turcii ar fi distrus complet înlrPaga viaţZ1 economică a oraşu
lui, punînd capăt activităţii brPslelor şi comC'rţului orădean. Evlia Celebi vizitase Oradea şi înainte de cucNirea turcească, vizită cu care
ocazi(• văzuse în suburbiile oraşului trei sute, de dughene4, autorul su1
Cu toate că acest fapt este în general cunoscut şi adesea amintit, el n-a fost
cercelat în mod special. ln afara unor sporadice mentiuni şi ale unor articole şi studii
abordînd aspecte tanqenţiale - Vezi Nicolae Firu, Comercianţii români din Oraden
în secolul al XV III-iea, în Revista Economică, 14, nr. 1-2, 1940, p. 24-:14; Idem,
Uementu/ românesc 1n conducerea oraşului Oradea (1700-1850), 1940; Susana 'folh,
Tirgurile din Oradea (I), în Biharea, II, Oradea, 1975, p. 83- 106 şi II în op. cit., IV,
1977, p. 125-160, etc. - nu exisltî nici un studiu dedicat exclusiv chestiunii. ln conlribuliu de Iolă ne limităm numai la cîteva aspecte de natură organizatorică a comerlului orZ1de«n din secolul al XVlll-lea, a rolului ~i locului nequstorilor în vialil
0conomicZ1 <;,i politicii a oraşului, în condiţiile dominaliei habsbur~Jice în Transilvctnia
<;,i ii epi-;copiei catolice în oraşul Oradea.
~ Călători străini despre /ărilc româllc, VI, Editura şliinlifidi şi enciclopedicl:î,
Bucureşti, 1976, p. 662
-' lbiclem, p. GG'..I

~

Ibidem
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anul I 660 aclivilalea comPJ"Cial8 clin oraş nu a fo<,t diclar a fost obligată la o serioasă rc>struclurare, în funcţiP ele
noile necc>sităţi impusP cfp modul de viaţă specific oriental, adus ci<'
proaspeţii cotropitori.
PrPzenţa turc0ască la Oradea nu a pus capăt nici tîrgurilor s8pUimînale şi anualP, forme spPcifice de manifestare a comerţului în tot
cursul c>vului mediu. AcPlaşi călător consemna faptul că ,, ... vara şi
iarna, odată pe săptămînă, în ziua de duminică se face un bazar marP,
unde se adună patruzeci-cincizeci de mii de raiale şi beraiale ... " în
prezenţa şi sub prot0cţia autorităţilor turceşti'\ Odată pe an, în cursul
primăverii, avea loc tîrgul anual la care veneau negustori din toate
punctele cardinale, ,, ... sute de mii de oamc>ni ... care vorbesc diferite
limbi, încît această cîmpie a Oradiei se umple de corturi şi căruţe ... ",
tîrg care dura douăzeci de zile, timp în care ,, ... se desfac şi se vînd
mărfuri de mii de poveri", sub patronajul vizirului din Oradea, care>
desPmna trupe speciale pc>ntru asigurarea pazei şi ordinii din timpul
desfăşurării tîrgului 1;.
Indiferent de coeficientul de veridicitate pe care sîntem dispuşi
a-l acorda lui Evlia Celebi7, reţinem perpetuarea şi chiar potenţarea,
într-un anumit sens, a vieţii comerciale orădene în cursul stăpînirii
turceşti, de loc vinovată de o aşa zisă întrerupere a evoluţiei economice a oraşului şi, implicit, a comerţului 8 • Din altă perspectivă însă,
cucerirea Oradiei de către turci a constituit pentru economia principatului transilvănean o pierdere care s-a resimţit cel mai grav pe planul
comerţului, ajuns din acel moment continuu deficitaru.
După reintrarea oraşului Oradea în sistemul economic al Transilvaniei ( 1692), comerţul orădean suferă din cauza racilelor acestui
sistem, pe ele o parte şi a dezorganizării propriului sistem economic,
pe de altă parte. Subordonarea politică a Transilvaniei faţă de imperiul habsburgic estP urmată, în scurtă vreme de subordonarea econogerîncl

că după

minuată,

:, Ibidem, p. 664
Ibidem, p. 665

6
7

In ciuda neîncrederii unor autori în informa\iile oferite de opera peregrinului
veli spre exemplu Mihai Guboglu, Din călatoriile lui E\·liya Cf'lebi în Transil·
vania, în Apulum, V, Bucureşti, 1965, p. 347--374 - credem că acesta a cunoscut bine
Oradeo, pe care a vizitHt-o în mai multe rînduri, dind informaţii corecte, iar o atenlJ
cercetare comparativă a pasajelor refNitoare la Oradea, pe care am făcut-o cu acea~IZ1
ocazie exclude cel pulin contrazicerile e\'idente. O caracterizare autorizaU-i a operPi
lui Evlia Celebi vezi în Cu\·înt înaintt> la Călători străini ... , \.1, p. VII ~i urm. rlatorat
eminentului turcolo~J care a fost regretatul prof. Aurel Decei şi care ne înl[ue-,le convinqerea r[1 nu qre~im atribuind valoare rle document pasc1jelor respective.
~ Vezi, în acest sens, pesimismul şi desconsiderarea care a fdcul şcoalJ, 111
Bunyitay Vincze, Nagynirad a torok /oglalâs korciban. 166~1692 (Oradea în timpul
stăpînirii turceşti. 1660-1692), Budapesta, 1892, atitudine ce nu reflectă ade, ;'irul
istoric.
~ I. Moqa, Politica economică austriacă şi corner/ul Transih·aniei în \·eacul X\' lll.
în An11arn/ lmtitutului ele istorie 11a/io11a/ă (Cluj), VII, 19Jli--1938, llucureşli, 1939
p. 94
turc -
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mică,

com<>rtul transilvănean în LotalitatPa sa dev(•nind pasiv, t>xporlurilP fiind redusf' cu Sll %, iar comerţul de> tranzit cu Europa răsărileană
de>venind nPsemnificativ 10 • An,astă siluaţie <'Ste şi mai mult înrăută
ţită de mişcarea populară condusă de principele Francisc Râkoczi al
II-iea, care> întrerupe comerţul dintre Transilvania şi celelalte provincii
austriPce 1wntru un deceniu, comerţ în carP era inlC'resat şi oraşul Oradea11.
Transformarea împrejurimilor oraşului în cîmp de bătaie cu ocazia
asediilor cart' au luat sfîrşit odată cu cucerirc'a cetăţii Oradea în 1G92
şi apoi reluate în cursul mişcării antihabsburqice dintre anii 17031711, au avut ca urmare dezorganizarea economică a oraşului. ln oraş
se produc numai cantităţile necesare nevoilor interne, cePa ce a influenţat negativ comerţul pe care l-a redus la un simplu schimb de
produse, direct, între producător şi cumpărător':!, fără a fi necesară
intervenţia unui intermediar specializat.
Primele două decenii alP secolului al XVIII-lea sînt foarte sărace
în informaţii referitoare la viaţa comercială orădeană. Lipsesc în primul rînd informaţiile de natură statistică 0conomică, dat fiind faptul
că organizarea aparatului administrativ orăşenesc s-a săvîrşit abia în
anul 1716 1:1, dată de la care se cunosc şi numele fruntaşilor comunităţii. Semnificativ pentru rolul important pe care îl aveau negustorii în
structura socială a oraşului este faplul că în acel an a fost ales ca primar Samuil Horvath, important negustor de vite, în timp ce alţi şase
negustori îl însoţeau ca membri ai consiliului orăşenPscu. Activitatea
comercială se limita la procurarea unei părţi din produsPlc alimentare
necesare şi a materiilor prime necesare meşteşugarilor orădPni, cu ocazia tîrgurilor săptămînale şi anualP, sau, cPl mult, prin intermediul
negustorilor, reprezentaţi în consiliul orăşf'nesc, de prin satelP mai
mult sau mai puţin apropiate c)p Oradea.
Procesul de rPorganizare a Pconomiei orăd<>ne, încPput în anul
1722, prin emitNea primelor statute cip breaslă clin secolul al XVIIIlea1;;, afectează şi comerţul. La 27 iulie 1722 sînt aprobat0 statutele de
funcţionare ale unPi bresle a comercianţilor orădeni (ceha seu societatis mercatorum), în urma unui memoriu inloc:mit de fruntaşii acesteia, Cristofor Ioan Kromer, Petru Arseni, Demetriu Erdelyan, Mihail
10

Ibidem
lbiclem, p. 95
1
~ Gheorghe Gorun, Aspecte ale dezvoltării economice a oraşului Oradea în secolul a~ )(V ll~-lca, comu~icare prezentata la Sesiunea ştiin\ifici:i organizata în cinstea
a111\·ers<1rn a 20~0 cit> ani de la crearea primului stat clac centralizat şi independent
condus ctc Bureb1sta la Muzeul Ţiirii Cri!;iurilor, Oradea, 31 martie 1978.
1
" Lakos Lajos, l\'a9y-Vci.racl mullja b
jelenji'boi. A \'<irosi Jcvi•//cir adalai alapjc'in (Din trecutul ~i prel'.Pntul oraşului Oradea Mare. Pe baza datelor din arhi\'a oraşului), Oradea, 1904, p. J:l5
11
N. Firu, UcmP11/tli romcîne.~c ... , p. 1
i:, Ch. Gorun, op. cil.
11
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Soffia, Ioan Pandocsay şi Gheorghc> Cu<,0 11 ;. Acest ilct fundamc•n lal
pentru comt>rţul ort1dc>iln, este, în scurtă vrem0 urmal de un altul. un
„Contractus Mc•rcalorum", încheiat la 7 noic,mbrie 1722 înlr0 consiliul
orlişenPsc şi c<mci,·ii Mihai Kiss, Denwlriu Erdelyan, Ctworghe Puss
(Guso?), Ioan Pandocsily, Pc,tru Arseni, Gheorghe Pi.ispăki, Tamas Gă
răg, Ignatiu Racz, şi Ioan Papp 1 ~, contract prin carp aceşti 1wgustori
primeau unC'le avanlajc' - dreptul de a-şi conslrui pr8vălii din cărd
midă care Prau sculile timp de trei ani de impozite, iar după moartea
lor acestea urmau să fie moştPnite de familiile lor, dar în nici un caz
nu puteau intra pe mina unor străini - în schimbul aclivit8ţii comPrciale pe care urmau să o efectueze în oraş.
Nu ni s-au păstrat prea multe informaţii despre activitatea negustorilor orădeni din aceşti ani, cu Pxcepţia unor acte emise de autorităţile orăşeneşti în legătură cu confliclul care s-a ivit între breasla
negustorilor pe de o parte şi breslele croitorilor şi a cojocarilor pe de
altă parte 18 , în cursul anilor 1722-1723. Conflictul şi-a avut originea
în faptul că negustorii orădeni se ocupau, în afara comercializării unor
produs<' şi cu producţia de îmbrăcăminte, în special mantale îmblănite.
Pentru producerea acestora s-a realizat chiar o conlucrare cu breasla
cojocarilor, aceştia căptuşind cu blană mantalele confecţionate de
meşteri din breasla comercianţilor, din aba (pănură) şi postav 19 • Se pare
că această activitate i-a stingherit foarte mult pe membrii breslei croitorilor, fiindcă la 5 mai 1722 aceştia se plîng prefecturii de concurenţa
pe care le-o fac nPgustorii în propria lor branşă, acuzîndu-i că încalcă
privilegiul dat de împărat breslei croitorilor pe de o parte şi a breslei
cojocarilor, pe de altă parte:! 0 , Verdictul este rostit în favoarPa croitorilor, negustorilor le este interzis a mai produce şi comPrcializa asemenea produse, primind termen de o lună pentru a-şi lichida stocurile
de mantăi îmblănite:! 1 •
Negustorii nu se grăbesc însă să îşi lichideze stocurile şi nici nu
încetează să producă mărfurile incriminate, fapt ce atrage după sine
noi intervenţii ale breslei croitorilor la forurile competente, care se
văd nevoite să ia măsuri mai severe. Astfel, este modificat articolul 23 .
al privilegiilor breslei negustorilor în sensul că li se interzice comercializarea articolelor de îmbrăcăminte de orice fel pe piaţa oraşului,
în afara lîrgurilor anuale 22 , indiferent că acestPa sînt produse în oraş
sau sînl aduse din alte părţi. Negustorii primesc din nou un termen de
o lunci pentru lichidarPa stocurilor de mantăi, dar confliclul nu este liw Arhi\'ele Stalului Oradea (în continuore A.S.0.), fond Prl'il'Clllra
IJihor, dos. GIO, f. 43-4G
i; Lukos Lajos, op. cit., p, 322
IH AS.O., /o11d Colec/ia c/(' acte ale br<"sldor, dos. 191, f. 3- 2'.:!
11
' 1/Jiclem, f. 17
0
~
//Jidem, f. 10 şi urm.
~ 1 //Jic/cm, f. 12
~~ //Jic/em, I. 13
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chidat nici m 1724, cînd croitorii se plîng din nou consiliului orăşenC'SC
de faptul că negustorii ,. ... închişi în prăvăliile lor săvîrşesc muncă
de croitorie ... " nesocotind dispoziţiile din 1722 şi 1723~:i.
Anchetarea împrejurărilor ac0stui conflict de cătrP autorităţile
orăşeneşti destăinuie unele amănunte privind culisel0 vieţii economice
orădPne. În primul rînd supremaţia pe care breasla croitorilor caută şi rPuşeşt0 să o impună asupra celorlalte bresle. Cojocarii, cu toale
avantajele pc> care le aveau din colaborarC'a cu breasla 1wgustorilor în
producţia de mantăi îmblănite, nu s-au pronunţat în favoarea nPguslorilor2\ uşurînd astf0l demPrsurile croitorilor. Breasla croitorilor nu a
fost interPsată în producţia mantăilor nici înainte şi nici după conflict.
dPci atacul împotriva breslPi negustorilor nu se poate justifica prin
C'Venluala concurenţă pe carf' aceştia lP-ar fi făcut-o croitorilor. In
schimb marea canlitatC' ele plîn~wri adresate autorităţilor în tot timpul
secolului al XVIII-lea în cele mai diverse pricini, arnestf'cîndu-se în
treburile altor bresle, ne îndC'amnă s8 admitem Pxistenţa unei tendinţe
ale acC'stei brPsle d0 supremaţie asupra celorlalte bresle, tendinţă a
cărPi victimă a fost şi breasla nf'gustorilor, dar şi aceea a cojocarilor.
ln al doilea rinei, actele referitoare la conflictul analizat mai sus
oferii indicii importante relativ0 la etnicul nPgustorilor orădeni. ln
mai toate împrejurări!P, negustorii sînt calificaţi ca fiind „grPci, ruteni şi români" 2:;, d0 fapt aromâni - stabiliţi aici, ca de altfel în mai
toate oraşele din întregul imperiu austriac 26 şi români, carp profită de
prc•zenţa IC'gală a aromânilor în oraş şi constiluie împrc•ună cu aceştia,
pc• baza unil[1ţii ele r0ligie, prc•cum şi a interPselor C'conomicc identice,
o comunitatP economică şi spiriluală în tot cursul secolului al XVIIIiea, dar şi în secolul al XIX-lea, cinci aromânii se vor dizolva în comunitatea românească clin oraş mult superioară numeric 2 •• Şi numele
ior - Driva, Iantso, Niri, Cosperda, Pitzis, Theoclorovici, Taszi, Csitiri!H, Arseni, Soffia, Guso 29 , Gărăg, Râ.cz:io - pare să înclin• aromâni,
~J

Ibidem, f. 1

Ibidem, f. 17. Cojocarii au fost acmnti în mai mulle rînduri că au păstrat Iiicere asupra colabordrii cu negustorii 11 • • • parcă pe ei nu i-ar fi privit situaţia ... "
21

(Ibidem).
2
··• Ibidem, C. 10, 11, 12, 13, 17, etc.
2
G D. I. Popovici, Aromânii ca negustori în secolul al XV II-iea şi al XV IJI-lea în
Serbia ->i• Austro-Ungaria, Ilucureşti, 1934, p. 25 şi urm.
27
N. Iorga, Vechimea şi originea clementului românesc în pdr/ile Riharici (Ri/10rului), Editura „Cele Trei Crişuri", Crişul Negru, nr. 3, Oradea, 1921, p. 15 şi urm.
2
H Constantin Pavel, Şcoalelc din Heiuş. 1828-1928. Cu o privire asupra lrec11tului românilor din Bihor, Beiuş, 1928, p. 102
2
A.S.O., fond Prefectura jude/ului Bihor, dos. 610, f. 43
au Lakos Lajos, op. cil., p. 322.

!'
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în Limp co alte nunw - Erdelyân:H, Pap:J~, Moldvan 3 :i, Poynar':~ - români, în ciuda orlografif'i def Pctuoase.
în al treilea rînd, în condiţiile vieţii l'conomice cu un caracter
pr0dominant breslaş, specific Oradiei din prima jum[!tate a secolului
al XVIII-iea, negustorii orădeni Nau limitaţi la un comerţ strict local,
de procurare de materil' primă şi mărfuri alimf'ntare> şi nu unul de anvergurti. Limitarea dreptului d0 comercializarP a mărfurilor străine la
cele cîtPva tîrguri anuale nu a impulsionat com0rţul orădean ci l-au
frînat foart0 serios, în ciuda bunăvoinţei consiliului orăş0n0sc, care s-a
străduit să le asigure negustorilor condiţii de acti\'itate cît mai bune
prin acel „Con tractus Mercatorum" din 1722.
În tot cursul primei jumăttiţi a sc>colului al XVIII-l0a, comerţul
orădean stagnează între> aceste, limite, br0asla nPHustorilor înt0meialct
în 1722 continuînd să acţion0ze mai mult în donwniul com0rţului cu
vite, după cum vom vedea în cele ce urmPază. La 4 s0ptPmbri0 1759
statutPle modificate ale breslei sin t aprobatP ele> 1\-f aria TPreza:i,;_ clar
nici acestea nu au avut darul de> a impulsiona comerţul local. Dimpotrivă, noile statute încorsPtează comerţul orădean într-o măsură şi mai
mare, orientîndu-1 spre comerţul exclusiv cu produse austriec0. Faptu I
în sine nu trebuie> să surprindă, avînd în vedere noua linie> politică impusă de austrieci în comerţul întregii Transilvanii de după tratatul dP
pace de la Passarowitz:in. În acest sens, articolul al treilPa al noilor
statute interzice cu desăvîrşire comerţul cu mărfuri provenite din ţă
rile române sau alte ţări dependente de turci, din Ungaria şi Germania:i7, în afara celor şase tîrguri anuale. Se pare că în anii precedl'nţi
emiterii celui de-al doilea statut al breslei negustorilor orădc>ni se dusese un înfloritor comerţ cu mărfuri proveni LP din ţările român0, întrucît în textul acestoru se recunoaşte faptul că în Oradea sos0au unelP
mărfuri piper, ghimber, zahăr din tr0stie, voalurf 18 - care> încleohşt0
sînt cunoscute că proveneau prin comerţul de tranzit din cele doufi
ţări româm•:iH.
Noul statut şi-a atins scopul, comerţul cu mărfuri provc>nite din
răsărit şi, implicit, din ţărilP române fiind complet paralizat, cel puţin
pentru un decpniu. Un act elibPrat de magistrul oraşului Oradc>a la
11 seplc->mbrie 1767m, menţionează în mod SP<--'Cial faptul că din u~i
34 dP comercianţi din oraş, nici unul nu an~ legături dP afaceri cu
31
3

~

33
:J~
3
·'

36
37

38
31

!
40

A.S.O„ fond Prclcctura jude/ului Hilwr, do-;. GIO, r. 43
Lakos Lajos, op. cit„ p. :l22
A.S.0., fond Co/cc/ia de acte ale breslelor, dos. 191, f. 17
Conslanlin Pa,·el, op. cil., p. 102
A.S.O., Ionel Primăria oraşului Oradea, dos. G-1, r. 2- 5
I. Moga, op. cil., p. 145
A.S.O., fond Primăria oraşului Ora<lca, dos. G4, f. 3
Ibidem
I. Moga, op. cil., p. 100
A.S.O., fond Primaria ora.şului Oradea, dos. 7, f. 358
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Poarta otomană, respectiv cu cPle două ţări românP. Actul în sine,
nP oferă o altă informaţie preţioasă şi anume locul ocupat de breasla
negustorilor orădeni în ierarhia breslelor orădene. 1n acel moment,
din punctul de vedere al numărului membrilor, ea se găsea pe locul al
doilea, după breasla cizmarilor care avea 37 de membri şi la mare
distanţa. de a treia clasatăH. Cu tot numărul lor relativ mare, negustorii
orădeni au avut în posesie numai 11 prăvălii din piatră, în intravilanul
oraşului~:.>, cpilalţi avînd numai dughenP din lemn.
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, românii din Oradea
prPdominau numeric în mod categoric breasla negustorilor, precum şi
cc>a a măcelarilor 4 : 1 şi a trăistarilor 44 • Constatăm prezenţa românilor şi
în breasla pielarilor, într-un număr mai mic. Lipsa informaţiilor referi toarP la mărfurile cu care făceau comerţ negustorii orădPni. precum
şi c>xistenţa unei veritabile „sucursale" a lor la BC'iuş 4 \ centrul u1wi
zone unde> creşterea animalPlor era în floarP, şi constituia una din
principal(')e ocupaţii ale locuitorilor, ne îndeamnă să credem că principala branşă în care acţionau negustorii orădeni era comerţul cu animale. Aceste-a, odată aduse la Oradea constituiau materie primă pentru activitatea breslelor măcelarilor - care sacrificau animale - şi
cele ale trăistarilor şi pielarilor - care> foloseau pielea. Din acest
punct de vedere, faptul că breslele menţionate, complementare în acelaşi ciclu de producţie, sînt dominate de români, nu ni se pare întîmplător~6.

Slăbirea,

începînd cu deceniul al optulea al secolului al XVIII-iea,
Pxagerat impus comPrţului transilvănean de curtea
viPnezăn, precum şi fortificarea industriPi manufacturiere din cuprinsul
imperiului austriac, a pus comPrţul orădean într-o nouă situaţie. Negustorii orădeni încearcă să depăşească provincialismul în care eşua
seră încă în prima jumătate a secolului al XVIII-iea, adoptînd o nouă
formă dP organizare, după modelul comercianţilor români şi greci din
Sibiu şi Braşov: compania comercială. Statutele companiei comerciale
orădene au fost elaborate în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea 48 ,
dar nu avem informaţii asupra datei la care au fost aprobate. Cunoaş
tem numai faptul că între anii 1800-1844 au achitat taxele de în-

a

protecţionismului

41

Ibidem
Ibidem
4
a Ibidem, dos. 97, f. 27, unde există lista cu numele tuturor membrilor, în mare

~~

majoritate români
H Ibidem, Ionel Colecţia ele acte ale breslelor, dos. 31, f. 5
~:. N. Iorga, op. cit., p. 16
41
; Desigur, aceast5 ipotez5 se cuvine a fi confirmată, sau infirmal5 de cercetările
viito,ire.
47
I. Moga, op. cit., p. 127
48
J\.S.O., fond Primăria oraşului Oradea, dos. 114, f. 260-262
4g•
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scriPre <;;i dP mPmbru al companiei 0rădenP un număr de· 4U de> neguslori~1'. din ci,HP 2G erau români·;o_
Cornenul orădean din secolul al X VIII-lea nu s-a ridical în valoarea celui sibian, bruşove>an sau clujean ş1, in lipsu dat(•lor exhaustive,
nu ne putem pronunţa asupra locului său în conlexlul comerţului transilvănean. Rămînc insă certă existenta la Oradea, in lot cursul secolului al XVIIl-lc=>a şi continuată în mod firesc şi în c('l următor, a unui
qrup rc•lativ numc>ros de negustori, în majoritate români, constituiţi
in Lr-o asociaţie legală, care> s-a străduit să promovew progresul c-conomic pe de o µarte, dar şi cel politic al oraşului pe de> altă parte. Nu
c>ste întîmplător că rc>prezentanţi ai negustorilor orădeni fac parte din
consiliul orăşenesc, participînd deci, în mod direct la conducerea trehurilor oraşului. Prezenţa lor în conducerea oraşului este justificată
de rolul important pe care îl jucau acPştia în economia oraşului.
P0 de altă parte, între faptul că majoritatea negustorilor e>rau rom[mi şi că în Oradea ultimelor trei decenii ale secolului al XVIIl-lf'd
Pxislau brPsle - amintite în parte mai înainlc - în care activau nunwroşi români şi faptul că în această perioadă centrul luptei pentru lib0rLale naţională a românilor din Transilvania se mută la Oradea, parcsă se într0vadă o legătură. AngrPnarea hurglwziei româ1wşli în mişca
re>a naţională român0ască este evidPnţiată de istoriografia noastră actuală dP mai multă vreme;;'· Cu toate că nu cunoaştc>m, deocamdată,
cu exactitate, numărul hurgheziPi româneşli orădene de la sfîrşitul
secolului al XVIIl-lPa, şi nici prea multf' fapte filantropicp ale acc>sleia,
ele nu au lipsit·'!, viitoarele cercelări il\'Înd şi menirea de a le scoate
la iveam.

DES ASPECTS DU COMMERCE D'ORADEA
DU X Vlll-e SIECLE

(Resume)

L'auleur abor<le la question de la ronlinuilE> cip la vie economiquP c:i'011uiet1
depuis la deuxienw moii ie du X \'lle siecll•, qu1rnd l'e, olulion hislorique de la \ illP
d'Oradea Pnregislre un serieux lournant µar l'inslauration de> la domjnalion lurqul·
~" IbidPm, f. 4. La 1800' compania conl(lrciala oril<lt.•anii îşi desfd~ura deja acti' ilalea
:,u ll>iciem, f. 114
:,i D. Prnrlan, Supp/ex Li/Je//11\ \'u/Clc/w11:m, edi\iJ a li-ii, Ldilurn ~liinlific:1, Bucureşti, 1967, µ. 415
:,~ Vezi N. Iorga, op. cit .. µ. 15. Ba.ra malerial;.i a '>colilor µe d~· o parte ~i a
inslilutiilor religioase româneşti oradene JJ'--' de al\5 µ11rle a fo~t 11siguratJ, în primul
rind, dl• acPşlia. (A.S.0., fond Primdria oraşului On:idea, dos. 114, I. 114).

https://biblioteca-digitala.ro

fl

-~spPc/P nk istorif'i cnmf'rfului orăclenn

773

( 1660-1692). L'aukur ctE'.,monlre ayant ii la base des informalions lai~se(•s par !0 ,·o\ ageur turc Evlia Celcbi, que le commerce d'Oractea n'a pas ele delruil par l'occupalinn
turque - comme le soutient l'hisloriographie de la fin du XIXe siecle -, mais ii
conlinuC' a c\·oluer sous d'aulres formes, imposces par ll's nou, C'aux ocC'upants.
Le commerce de la viile ct'Oradea a ele serieusement affl'cle par lc>s lutles dC's
annces 1689--1711, quand !'economie de la viile a ele gree\·emC'nl e~soyee par Ies
cveniments. J\pres la paix de Satu Mare ( 1711) !'economie Pnregislre un rP\ iriment,
le commerce sui \'anl lui aussi le mcme cours. En 1722 Ies marchands d'Oradea s'organisent en un<' guilde, mais pour un progres encore plus granct, le consPil de la ,-iii<'
conrlut un „Contraclus Mercatorum" aver plusieurs marchands, par lequel ceux-ci
n'ce,·aient certains ctroits en echange de l'acli,·ite qu'ils allaient developper dans la
,·ilic, ayant comme but la diversification du commerce. Mais la politique mercantiliste
aulrichienne comme le proteclionisme autrichien, trop Pxagere, a empcchc pendant la
premiere moitie du XVIIIe siecle le dcveloppement du rommerce. Dans la viile se
ctcveloppant un commerce strictement local, el le commerce de transition etant comm0
i nexi stant.
LPs nouveaux slatuts confirmcs pour Ies marchands d'Oradea par Marie-Theresf'
en 1759 ont ele encore plus restriclifs, inlerdisant pour toujours le commerce a,·ec
Ies products provenants des pays soumis a la Porte ollomane, respectivement rJe„
pa ys roumains.
L0 rennoncement au prolcctionismc pendant Ic dernier quart de siecle, a contribuia une rertaine r0prise du commcrcc, mais Ies marchands d'Oradea ne font plus qu'un
rommcrcp local, sons anvergurc. J\ la fin du XVIIIe sieclc, Ies commerc;ants d'Oradea
se snnt reorganises C'll fonction des nouvellcs conditions causees par le dc,-e!oppement
dl' !'industrie manufacturiere, en unc compagnie commerciale, qui aclivait des Ies
prcmieres annecs du XIXe siecle. Le commerce d'Oradea n'a pas ele lellement dcH'loppe que celui de Sibiu, Cluj, Braşov, mais le foit quc dans la viile a existe un groupe
de marchands relativement nombreux, en majorile d'origine roumaine, a une importancc part culiere. Ensemble avec Ies autres maîlres roumains de la viile, Ies marchands
ont constitue une puissante couche bourgeoise roumaine, fait qui explique> en un sens
Ic deplacement du centre de la luttc pour la libertc nationale des roumains de la
Transylvanie de Blaj a Oradea a la fin du XVIIIe siecle, fait signale depuis longlemps
par l'hisloriographie roumaine,
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