UNII FACTORI CARE AU FRINAT
DEZVOLTAREA COMERŢULUI INTERN
AL MOLDOVEI, LA SFIRŞITUL SECOLULUI
AL XVIII-LEA ŞI JN PRIMELE DECEND
ALE SECOLULUI AL XIX-LEA
de IOAN MURARIU

Ceroet1nd diferite c�rii de <iZ'Voare istorice am a}uns la concluzia
că Ioa sfirşi·Nl seoolWui al �VIII-lea şi in primele 14-ei d�ndi ale seco
lului rurmărtor, comerţul intern al Moldovei a cunoscut o dezvol1are
fără <precedent 1• In tacelaşi timp însă au exiStat şi anumiţi rf.actori oare
au acţionat oa adevărate frine in dezvoltarea pieţei interne moldove
neşti. In paginile ce urmează ne vom ocupa numai de acei factori in
terni pe oare ii oonsilderăm mai importlanţi 2.
1 . Monopoluri şi privilegii feudale

La sfilrşitul secolului al XVIII-lea ŞJ m <primele decenii ale seco
lului al XIX-lea bO'ier.ii au monopolimt, cu sprijinul domniei, dreptul
de a vinde pe moşiile lor dti.ferite băruturd tal.coolice şi oarne, precum şi
dreptul de a construi mori, pi'Ve şi dir.)ltle a. De aceste monopoluri
daT, nneori, şi de altele, oum oBir fi mo nopolul vinderii păcurii şi doho
tului - se bucl..llrau şi 'bisericile, şi mă.n.ăstirile 4•
Boierii şi mănăstdrile �i exercitau dreptul de .monopol în bam
unor acte de privilegii ·(h:rlsoave) d'in ·partea domniei. In primăvma anu
lui 1 775, de exemplu, dom:und Gri•gore Al!ex. Ghica interzicea locuitorilor
de pe moşiile mănăStirii Sooola de a-şi vinde v:inu l, "pînă să Via vinde
-

1 J. Murariu, Dezvoltarea pdturii negustoreştt in Moldova intre anii 1774 şi
1 829, in rev. Studii şi cercet4ri ştiinţifice (seria Istorie-filologie), Instit. peddg. Ba
cău, 1974 ; Idem, Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri fn Moldova la sffrşitul
sec. al XVIII-lea şi inceputul sec. al XIX-lea, în rev. Carpica, Muzeul judeţean de
istorie şi artă Bacău, VII, 1975 ; ldem, Iarmaroacele şi tfrgurile s4ptdmfnale din
Moldova între anii 1774 şi 1832 (în manuscris).
2 Nu analizăm, aici influenţa nefastă a dominaţiei otomane asupra dezvoltării
comerţului intern in Moldova.
3 A. Oţetea, Con.dderaţii asupra trecerii de la feudalism la capitalism fn Mol
dova şi Ţara Romdnesacd, în rev. Studii şi materiale de istorie medie, voi. IV, 1960,
p. 349 ; Idem, Ttulor Vladimirescu şi revoluţia de la 1821, Ed. ştiinţifică, Buc. 1971,
p. 41 ; S. Columbeanu, O condicd de socoteli dintre an!l 1804 şi 1839, în rev. Studii
şi articole de istorie, IV, 1962, p. 105.
4 Ioan Antonovi cl, Documente bfrlddene, voi. J, Birlad 1911, p. 29
.
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vinul mănăstill'ii". Albia după ooeea locu'1 barii să şi-1 poată vinde pe al
lor, "după tocmala şi aşămrea ce vor face cu epitropul mănăstirii" s.
Din noiembrie 1 786 se păstlrea:mi o invoiJală intre arîşmarli de pe
moşia Mărăţ;ei d-e lillgă Piatoo, şi vomicul I...asoarache Rose1:, stăpînul
moşiei. Se aretă că negustorii vor putea vinde băluburi pe oceastă moşi-e
numai ·d:acă vor plăti stăpinul:ui h.a.vaief! dte un leu 'doei lbubeai d-e peste
80 vedre, 'Şi cite 20 parel-e "de polobooul ce vta fii de la 80 vedre in jos" s .
Puţin mai tfu-.ziu, in 1 7 9 1 , � negustori r�fumu să-'i plMească havai-et
noului stăpîn, Dum�u Bogldan, 'Şi continuau să-şi vîndă ·băuturile
determinin.d'ti-i pe � să deară intervenţia Căimăcămiei 7.
,

La 26 mai 1 8 1 9 domnul Soaa'l!B!t Alex Oallimachi i-<a dat un hrisov
fos'twui mare vornic OOstache Mavroooroat, stăpînul moşiei Dracşani
(ţi n . Bolloşani), prin oare se 'întărea o învoială inrtlre ooest stăpîn şi tilr
goveţi. La pl"imllll punct se măta că "toţi acei oe var voi a vind-e rachrl.u
şi horilcă, în tot cuprinsul ţinutullllii, să plătească orin.da cite un leu de
toată v'adra, fetrindu-se insă de a metah'Lrisi orice chip de vicleşug spre
păgubirea stăpînului ltî.I1gu1ui, căJCi atlmci nu nwnad T>a.chiul şi horHoa
aaeh.tia se va rua boierească, dar Vta plăti şi arl.rida lndoit după cum se
\�a vinde băutura âceas.ta la dughea na sa" . Ia.r la punctul al doilea :
,;vin nimeni �::� iî f.ri�t fie siobt>d a IV'inde 'in tbot cuprinsul tîi"Igului, fără
numai stăpînul tÎirgului, l�a ori.nda boierească ; i'ar de va voi cineva · să
vîndă ooest fel de 'băutw·ă, dator LS'ă fire m:ai intii a se alcătui cu stăpînul
(subl. noastră), c a să dea aooastă sloboren·ie de va voi, in scris, dro.pă
<�are să poată vinde " s.
P.e lîngă băuturi, un alt veni·t import.ant al boierilor provenea din
mortasipie, adică din taxele percepute pe vin:tJarea animalelor tna1I'Ii. , in
ztl.ele de immtaroc. La 20 septembri-e 1 784 domn·ul Alexandru C. Mawo
co"rdat ii dănlia doamnei Ralu, care era f iica sa, "venitul mootăsi piei �
la tirgul Bo�ilor �i de la tirgul Fooşani, care iarre obicinuit d-e să
ia dte 24 bani noi de oal, iapă, bou, vooă, ci să vind ,in .târg, adecă 1 2
bani de la oum;părătoriu .şi 1 2 ·bani de la v'inzătorru". Venitul mortasipiei,
care pînă atunci em strins de către vame;i, urma să se strîngă de către
oamenii numiţi de doamria Ralu 9.
Un privilegiu asemănător a primit, la 1 5 mai 1 80 1 , fostul mare
sPătar Dwnitraclle :Bogdan, stăpin·ul moşiei Mărătei, de la domnul
Constantin Alex. Ipsi'lanti. Şi IB!ici se sublini:ază că "vmneşii de oarva
s.ara să nu aibă a se amestleoa nimică î n morbasipia &gului Pietrii " 10.
Peste două decenii, la 8 �tie 1 820, Mihai1 Gr. Şuţu îi intărea vorni.

5 Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVlll-lea, vol. Il, Moldova,

Ed. Acad. R.S.R., 1966, p. 462-463.

6 Documente privitoare la istoria economicd a Rom4niei. Oraşe şi tîrguri. Mol
dova, seria A, voi. II, Dir. Generală a Arhivelor Statului din R.P.R., Buc. 1960,
p. 8-9.
7 Ibidem, p. 14-15.
8 I b idem p. 77.
,
9 Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani. Ediţia Primăriei din Botoşani
(lără an), p. 1 1 .
10 Doc. privitoare la ist. econ. a Romdniei ( .), p. 29-30.
,
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cuhli Alexandru C. Ghtoa, stăpînul tia'tgului Vmlui, unele drepturi, cum
ar fi : mortasip1a tirgUilui ; mesălrniţ.a, 1 8 d�ene �i două c:r'işme "să
fie wutiie de banli.i agiutxnmţii şi de rute ori'Oe dări �i angării ; să aitbă
sCUitiţi 40 lilu:zi aduşi de peste hotare 11• In aprilie 1 824 domnul Ioan
Sandtu Sturza pol'ltlncea ispNtvniciloc ţinutului Fă!lciu să nru mai .permită
unui oasap din Huşi să vîndă carne în satele Episoopiei Huşi lor ; dreptul
de a v:inde carne aoolo să.-1 aibă numai oamenii Episoopiei 12 .
In a.f.are celor arătate, boierii şi mănăstirile se bucureu şi de alte
privilegii. Astfel, 1a 7 iatlJUarie 1 797 domnrul il soutea pe fostul mare
vorndc Theodor Bal.ş de vamă şi de oomăai.t ,pentru 500 boi de negoţ
anual 1:J. Domniţa Elena Ha:Illgerli primea a.celeaşi scutiri, plus 1 00.000
ocă de sare din ocnă, la 4 martie 1 815 14. Dreptul de a lua 30.000 ocă de
s.are pe an dd.n ocna domnească Wl avea şi Gher'asim, epjscopul de Roman,
în anul 1 8 1 6 15. Din 28 aprilie 1 819 se păStrează un ,privillegiu d.art; de
domnul Alexandru Oallimachi pentru schitul Orgoeşti, din ţinutul Tru
oova, in oaJ["e se IB:Nltă : schitru:l să ia anual din ocna goopod 1 .000 ooă de
sare ; să aibă scutiJre pentl'IU "un-a sută stupi sau s fi ni de desetn.nă, 'Una
�ută oi de g�tină şi două sute vedlre vin de vădrărit '( .. . ), să aibă a scuti
şi doispreZIOOE! Liudi oam eni străini ( .
.

.

) " 16,

O imporrtlantl:ă SUII'Să de veni.ruru boiereşti pentru domn-ie o consti
tuiau vămile de graniţă. Uneori acestea erau aren.date boierilo'I'. Vămile
pe arrul 1813, de exemplu, a.u fost arendate lui Panait Cazimi·r şi En��
C"hi Pruncu, cu suma de 1 90.000 lei, iar cele pe anul următor, 1 8 1 4 , lui
Constan-tin Balş, cu 1 75.000 lei 17. Boierii recupemu cu prisosinţă su
mel-e avansate. Nwnai i8IŞ8. se poate explica concurenţa dintre ei la arr-en
dwea venituri lor vămilor şi ocnelor domneşti.
Pe lîngă monopolwile şi pri'Vilegiile boiereş.bi arătate, exista şi un
monopol al domniei 18SUpi1a e:xtr.ageni i săll'ii şi a altor bogăţii ale subso
l ului, ru;upra v'îzării fieruiui, sării săpunuliui, precum şi asupra înfi in
t ft•r i i ·de mungeri i (ateli.Jetre de li\JIIl'l inări) 18 . In anul 1 794, de exemplu.
dom nul Mihail Suţu a a-ealioot numai de la ocne un veni t de 200.000
piaŞttri (lei).
Monopol'lllll"i e şi privilegiile feudalle au constiwit o piedică seri.ooşă

i n calea dezvoltării comerţului şi ·a pieţei interne. Ele au împiedicat aCti
vitatea negustoriloc şi 'Vehicullarea măTfurdlm pe distanţe wt mai JTlJari.
11 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade (VasluiuZ), voi. XV, Iaşi 1926, p. 236--:239.
12 Arh. St. Vaslui, colecţia Documente, 1/67, 68.
13 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi ,voi. I, Buc., 1902,
p. 476-477.
14 Ibidem, p. 5 1 7.
15 Ibidem., p. 521.
16 Iacov Antonovici, Documente ale fostelor schituri Orgoeştii, Bogdăniţa, Pir
veştii, Cirţibaşii şi Mînzaţii din jud. Tutova, Huşi, 1929, p. 17-18.
17 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, voi. II, Buc., 1903,
p. 136.
18 Constantin Şerban, Contribuţii cu privire la problema pieţei interne a Ţării
Romdneşti şi Moldovei in timpul feudalismului dezvoltat (&ee. XV-XVII), in Studii,
nr. 1/1964, p, 43.
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intirzi,at prooosul de contx>pill"e a numei"'OOSelor pi ete
local-e in!Jr....una
.
singură, naţională.

Prin aoeaslla au

2. Tîrguri in pmprietate feudnlă

In prima parte a feudalismullu i dezvo�tat (sec. XIV-XVI), boieri i
moldoveni, pentDu ,.drepte şi oredincioose slujbe", el.'lau miluiţi de către
domni cu sate sa:u cu seliŞ'ti �i "locuri :in pu�ti e " . Aceste danii au slăbit
mult domeniul domnesc, ffndeosebi în a doua j wnătaote a sec. al XVI-lea �i
şi prima jumătate a sec . al XVII-lea. Din a doua j um ătat e a sec. al XVII-lea
domnii, ne mai ·avind sate pentru a f·aJoe dan.ii, au inceput să dăruiască
boierilor mttii satele din oooale, apoi părţi din hotarele (moşiHe) tirgu
Iilar, iar la urmă chiar 'Vletrele unor tî·rguri . F'enomenul ·acesta este des
intilnit in secolul a'l XVIII-lea 1!1. Numeroase oraŞle şi tîrguri, care mai
inainte ereu l ibere, <ru deven it proprietatea 1unor boieri sau mănăstiri .
Intre aceşbi stăpîni şi ti'I1goveţi s� stabilJi.t relaţii noi, bamte pe dacă
ş.i dijmă, ca şi in carul ·ţlărenHor dependenţi de prin oote. Din •acea<dă
C"..auză, producţia de măcliu.ri şi comerţul interior au avut mult de su
·

feritt 20.

l;a 1 0 iulie 1 795, dom nu l Alexandru 1. Oa.llimachi i...a întărit hat
mamilui Costache Ghioa, printr-un hrioov, veniturile unei părţi a mo
şiei tl·1:1gurui Vaslui . A·ceste venituri oonstau di n mart·asi.pia tîrgului ;
mooopolul 18Sllpl'la de5f�rii băuturilor de orice fel (vin. rnchi,u, med şi
bere) ; dreptul exl(�lusiv de a ţine "meserniţă de ·tăiet carne" (SIMl
trunchi) ; iooasarea bezmă nului de la tÎII"goveţi !?i ta sumei de 40 ban i de
la toţi oei ce VOII" veni cu marfă la iarmaroace sau l'a zilele de tîrg 2 1 .
După patru luni, la 1 noiembrie 1 795, s-<a incheiat o invoi.ală intre
C. Ghioo, stăpînul tîrgului Vasl·ud , şi 21 tit"goveţi ·oat'E! repre
zoen:tau obştea t:i�ui şi oare au semnat actul prin punerea degetelor.
Redăm, in rezumalt, obligaţiille tîTgoveţilor din Vaslui, care erau ase
mănătoare ou 'ale tJilrgoveţilor ce .locui,au în -t�i ·OU 'W1 statut juridic
asemărnăltJOI;. 'Loouiltori i din mahala emu datori cu dloi lei dle oasă pe
an ; cei de Ja ".IJil.tiţă" urmau să plătească bezmă01ul de stînjen, "ca şi
alţi negustori". In ce priveşte daca, se amtă "trei dă'Ci să ·avem a-i
f.taoe dumisale cu toţi intr-un an taice la Vaslui , iJ',îndul intii la vremea
amtulu i , primăvara, al doile la secere �i al lbreile in vremea toam nei ,
ari La oe ne VJa poflllnci tdlomnia lui''. Deci c1ooa anuală em 1mpărţilbă
egal înt.re ceie trei anotimpuri. V:a:sluienii mai aveau -însă şi alte obli
g1aţii. Ei trebuiau să-i transporte vi ntu l h:a.tmanului. j,ar preţu l tnanspor
tului să fie "cu dou ă parnle mai gios" decit preţul obişnuitt. Tot ei se
hatmanul

1 9 C. Cihodaru, Forme de proprietate feudală în Moldova, in rev. Studii şi cer
cetări ştiinţifice, seria III, nr. 3-4, iulie-decembrie 1955, p. 25 ; ldem, Podgoriile
de la Cotnari şi Hirlău in economia Moldovei din secolele XV-XVIII, in rev. Ana
lele ştiinţifice ale Univ. "Al. 1. Cuza" din laşi, secţiunea III, Istorie, tomul X, 1964,
p. 19 şi urm.
20 C. Şerban, Contribuţii cu privire la problema pieţei interne ( . .. ). p. 43.
21 Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 180.
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mai oblig-au să nu ţină mesărni� şi să nu-şi facă i n omş case sau du
ghe ne, decit ocu voia stăpîniU.l.ui 22.
După patru 'ani, 'la 8 marti·e 1 799, haJtmanul primea de la domnitor
un nou hrirov, oarre- i sporea 'V·eni,buri'le, tdeoa100ce mesălrniţa, 8 d ughene ,
o ori·şmă şi o pitărie din V1aslui - toate oale sale - urmau a fi scutite
de o dare numită agiutorinţă. De :asemenea, "20 liuzi postăvrari ce va
aduce dlumnalui de peste hotar ·şi-i Vl8 1aş.em în ti!I":gul Voolui·wui, ou
care să desch idă fabrică de postăv•ări•e, să fie ie1:1baţi de lbiT şi havaleli" 23•
In anul 1 782 v·atl:1a tÎirlgului Huşi era dăi,ui,tă Episoopiei de acolo,
iar puţin mai ttÎirziu vatra til'lg:u1ui Bir1atd devenea proprietatea lui I or
dnch.e Ba1ş 2". Tot la sfir.şitul se-c. al XVI II -lea tirgul Bu rduj en i era in stă
pîtllirea m ănăsti ri i Tudoreni 25• Episcopia de Roman primea ca danie va
tra tirgului cu acel,a!Şi nl\..tle
l1
în anul 1 7'98 26. La 2 aprillie 1 801 domnul
Con.<rt.a nti n Alex. 1psi'1anti i-<a dăruit fos.tJului mare spă11ar, Şerban
Oosta·chi, .fi·rgul Fălciu ,eu too1te veni·turile lui 27.

La inoe.epubul sec. al XIX-lea, lt1kgul Adjutd era S'tăp'ini t de foobul
l ogofăt, Constantin Bal�. In ianuarie 1 8 1 3 s-a incheia·t un z,apis
i ntJre acesta şi negustooii din Ad}oo, zapi s oare cuprinde obligaţiile ne
gustorilor faţă' de s.tăpî111lll Hrgului în oare looui:au 28.
După anul 1 8 1 2, prin pierder,ea runei părţi a Eparhiei, veniturile
Eph;copiei de Huşi au scăzut mult. Din această cauză, la 13 iunie 1 8 1 3
domnu l a dat un hrisov prin care se mă:reaJU IClălrile •tîll'>goveţilor din H�i
f,aţă de Episcopia ce s tăpî nea acest 1tWg di n 1 782. Nimic nu se putea face
i n Hu.şl, fălră ştirea �i voia Episco,piei. In finalul documentului se mai
arntă că Episcopia VIa lu a dijma obişnuit ă "din cunp, din apă, d i n vii,
din livezi .şi din •tlot locu l " :!9. Pînă la înce putul sec. al XIX-lea, TtrgtU
Frumos era un tîrg domnesc, oa mu lte altele. Dar, la 23 iunie 1 8 1 3,
domnul Soo.rlat OallimaJChi a dăruit acest tLrg fiicei sale, Rrulu Oalli
ma.ch i . Venilturi'le ·acesteia urmau să provină din tax ele puse pe vinzarea
băluturilor in 'aces t fulg, pe căsăpii, apoi ddn mol1tlasiipie şi 1bezmăn 30.
Acapa:r.area hotarelor, şi chiar a vetrelor 'WliOr rt:irgua-i, de către bo
�r.are

ieri şi biserici, a fost un f,enomen <lal'acteristic pentru perioada feulda
li.smului ti·rZJiu din M�ldOVla şi, îndeoselbi, pentru a doua j umătate a
sec. al XVIII-lea 31. Boierii şi mă'năstirile şi-au aţi n tit privirile asupra

Ibidem, p. 1 76-177.
I bidem., p. 186-187.
1. C. Filitti, Despre vechea organizare administrativd a Principatelor Romdne
revăzută) - extras din Revista de drept public, 1934-1935, Buc. 1935, p. 51.
Doc. privitoare la istoria economică a României ( . . . ), p. 17-18.
N. Iorga, op. cit., vol. l, p. 484-485.
Doc. privitoare la istoria economicd a României (... ), p. 28-29.
Arh. St. Vaslui, colecţia Documente, 1133 (depozitul Hu.şi).
29 Th. Codrescu, Uricariul, voi. V, Iaşi 1862, tipoografia Buciumul român,
p. 1-7.
30 Doc. privitoare la istoria economică a României (...), p. 49-53.
31 D. Ciurca, Noi date pentru istoricul oraşelor din Moldova in sec. XVIII-XIX,
in rev. Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul VIII, fasc. 1{1957, p. 223-224 ;
Idem, Noi contribuţii privind oraşele şi tîrgurile din Moldova in .ţ ec. XIV-XIX, in
Anuarul Instit. de ist. şi aTheol. .,A. D. Xenopol" din Iaşi, VII, 1970, p. 43.

22
23
24
(ediţie
25
26
27
28
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mo$ii1or ltirgurilror din dorinţa de �a obţine cantităţi sporite de cereale
pentJru export. Illltr'e noii stă pini şi .tkgoveţii care cu'ltivau pănmntul in
perimetrul hotarelor tîJrgurilor s-au stabilit relaţii noi, bazate pe obli 
�ţii de dijmă şi datcă. Negustorii şi meşt.eşugarii nu aveau acele obli
gaţi i , dacă trăiau exdiUSiv din practicarea negoţului salU a meseriilor.
Ei avecru insă wte obligaţii faţă de stăpînul feudal aJ tirgului in oare

d!omicilioo.

oaum e:x�ploo.tării la care erou supuşi, loou.itorii tirrgmrilor că
in proprietate feud:a lă - deci şi negustorii - au •luptat mereu
con·trn stă:pinilor, pentru a se e'libera. Foomele de luptă folosite de ei
au fost i mpollri'V'irea 113. clacă, dijmă, p1aJ1la lbe2l!năm.lllui şi a al•tor obli
gaţii ·băneşti, jaJ:bele către domn i tori , procesele ru stăpînii şi chiar pă

zute

Din

răsirea tnrgnJJI1iilor !reSpective.
Lupta de eHberare a oraşelor stăpinirte de ·boieri salU măn.ăstiri a
fost deosebit de violentă la sfi11?i•tul sec . al XVIII-lea şi în primele trei
decenii ale sec. al XIX-lea. Unele oooşe au reuşit să se elibetreze mai
devreme, dar 1B111lele şi ...au redobindit libertatea aJbi�a in a :doua jumătate
a sec . al XIX-lea. Lupta •de clasă la omqe, deşi limdtată oarecum din
cauza po pulaţiei eterogene, a dat 'totuşi lovituri puternice orinduirii
feudale, oontribuind, alăburi de ţărr<ănime , lia des1lrăanarea aJCeS!tei orin
duiii"i şi ila promtova•rea unui nou tip de relaţii de producţi e 32•

3. Vămile interne. Brudina
AdivitaJtea negustorilor a fost mult stînjeni.tă în această perioadă,
intre altele, şi de menţinerea vămilor inrt;�rne şi a brud.in ii . Circulaţia
mărfuriloT era rînsoţită, încă d in feudalismul dezvoltat, de plata unor
taxe băneşti către boieri, la ·trecerea pe domeni i , �i către domni , La
gran i ţă 33.
La iarmCIII'Oaoe sa111 la til'gwri săptămînale se vămuiau toate mărfu
rile aduse spre vin.zJare de cărtre negustori şi ţărani 34• Băuturile, ani
mail>e�e, şi ori-ce .alte m ăirfoci , aparţinînld boierilor şi mănăstiirilor, erau
scutite de vamă, in ViTtUJte:a cunosoutelor privilegii fe.UJdale 35•

ALte taxe băneşti se plăteau •La mat'lginea onaşelo.r, de către ne
gustorli oa:I'e aidueeau mărf'UII"i , sa�u sooteaJU mălrf!l.li'i, ·pentru a le duoe lin
alte oraşe. Aceste taxe formau venitul podurilor din capitală şi din
principalele ornoşe ra:le Moldowi. VerntuTile poduri1lor trebuie să fi foot
foarte mari, din moment ce un ii boi.Jeri le luau m arendă, plătind sume
importante. As tfel , la 1 dJtmie 1 802 'logoiăotJul Oonsbantin � a cumpă
rat, ru swna de 1 3.000 l ei , ven:ilt:Jul podurilor din I�i pe timp de tm an .
Oumpărăitorul acestor v e n i·turi - oare ereu cuprinse intr-oun dlooument
'32' C. Şerban, Aspecte din lupta ordşenilor din Ţara Românească
potriva asupririi feudale fn sec. al XVIII-lea şi la inceputul sec. al
Studii - revistă de istorie. nr. 3/1961 , p. 655.656.
33 C. Şerban, Contribuţii cu privire la problema pieţei interne
34 Petru Răşcanu, Lefurile şi veniturile boierilor moldoveni
ment de la Grigore A. Ghfca voievod. laşi 1887, p. CXII-CXIII.
35 Istoria României, voi. III, Ed. Acad. R.P.R., Buc. 1964, p. 65 7.
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de 1 6 ,;ponturi" __.:· se obliga să ochiJtJe Vi:steiiei, "ou anrăilogrin" ; cite
1 .083 lei şi 40 bani pe lună 36.
După 181ceastă dată (1802), taxele înca'>labe pentru mărlurile <adUB�e in
Iaşi spre vinzare au crescut continlutu. la 8 ălanuarie 1 807, � .fixată
de SoorLat OaUim�chi pentru "veni11lul măll'lgi nilor OJ'I8.7Ullui Eşii" ei\11 de
ciTea trei on mai' mare declt În anlil. l802 37. Aloetastă spOrire
<1 vămiloc
iniberne ii ne�mu:IVU:rirea, desigur, pe negt\JS't'ori IŞi ţărani.
In afare vămilor pe�te la tWgurile săptămînale, la iru.marroace,
'
pr;eotml şi la illlboea
or
in oraşe şi pe domenii, mai oeoo una Oarţ se lua
1� .ctŢ"OCer·ea peste prinţipalele IB:pe OUII1gă1loiare ale Moldovei - atit peste
eele interioare , cît şi peste cele de g1001i1 ţă. Aceasta ltlaxă, numită bru
dină, se lua la trecerea Dtmării, Nistrului, Prutuloui, Siretului, MQldovei,
Bi..striţei şi Trobuşu1ui. Bruidina nu avea ac�i mărime ·pentn-u . toate
apele aminti·te. Cele mai mari 'SIUIIle se lu.aru 1a Dunăre, apoi urma Nis
Lrul (pînă 1a 1812). Pentru celelaH.e cinci riuri se Luau •aceleaşi taxe,
care Elr!au mai midi ca cele de JJa Nistru 38. De exemplu, in anul 1 776,
pentru fieoore an:ilma1 dre La carul ·stau căruţa 'incăroaltă cu marlă -se
plă•tea o brudină de 20 bani la Dwlăre, ·de 1 5 !bani · Ia Nistru, .şi de· nu
mai 6 bani l:a rlllllrile ihltari•oare. Se plăltea brudină pentru fiecare ani
mal ce trăgea IUll oar i'ncălroat, sau gol, sau trecea riul ·innot ; pentru 'bot
ornJU.d oare trecea pe pod, că!J.181re SoaiU pe jos ; pentru vitele oare trecea.IU'
_

·-·

s lobode pe

pod..

Dacă m1e ce ltJreceoau pe

pod

oemu .pentru aprovi.zironarea

lstanbulului, se plă·rea o bru.dină mai mică decit PEintn.l oile de nego��
Brudina la apele interioare era incasartă de hoieru.l pe a cărui n'lPŞie
�� �fla opodlul sau Vladul, în lbam W'lJUi hrisov domnesc 39. Dreptul de a
i acas a brudina se putea arenda pe o anumirt:.ă perioadă. r:>e · e�mplu,
pentru anul cuprins irutre 26 octombrie 1 8 1 9 şi 26 octOmbrie 1 820, un
a oumpă!Mt de la "boierul Noou1ai Roset, biv vel �gă, veni\W po
dur:il'or de la oarantina Sculreni oşi venitul hama.liculu i", cu suma de
1 1 .500 lei, urmind a achilta CI"te 958 lei oşi 40 bani pe lună 40.

ev1!8U

Vămile interne oşi brudina au ridica·t .preţul · de vinzare a mărlurilor,
ingrellli nd mult desfacerea lor căJ1:Jre conSUil'llator i, 18'\1
ootiviltlatea
OJegustarilor, a ţ.ăiranillor, meşteşugm-Hor, şi chiar •a boieriloar noi , puter
ni<: angajaţi în comerţ. De aceeea , prin mai muLte memorii· şi proiecte
de ref<mmă - intre oare şi arelta al ocălrvru.noolor - s....a cerut desfiinţa-

firinat

36
8/1930,
37
38
sec. al

Arh. St. laşi, fond Documente, P. 427/142. Vezi şi b uleti nul I. Neculce, f.asc.

p. 164-166,

N. Io rga, op. cit., voi. 1, p. 531-534.
Petru Răşcanu, op. cit;, p. 71-72. Pentru mărimea brudinii în ultimii ani ai
XVIII-lea şi în pdmii ani ai sec. următor, vezi V. A. Urechiă, Din. domnia
l ui Alexandru Calimah (extras din Analele Academiei Române, seria II. tomul
XXIII, Memoriile secţiunii istorice), Buc., 1901, p. 73-74 ; Th. Codrescu, Uricariul,
partea a IV-a, p. 204-206 ; Arh. St. laşi, colecţia Litere, B/89, f. 4 (pentru . a
n u l 1816).
39 Bul. 1. Neculce, fasc. 5/1925, p. 221-224.
40 Arh. St. Iaşi , fond Documente, P. 143/100.
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acestei practici feudale invechite o\t. Dar vămile dnrterne din Mol
dova au fus.t desfiinţate .albia in anul 1832 12 .

rea

4. Căile de comunicaţie, mijloacele de transport
şi costul transporturilor
Prin căi de oom unioa,ţi e - pentru vremea aceea, dEsigur- - se inţe
lege reţeaua drumurirlor comerciale din MoMova, precum şi cele citeva
riwi naviglabile. In oe .priveŞite dn.mnm-:ile oomerdale, se poate spune
că acestea, deşi erau inrt4·-'l.ln -numărr mra·re şi ltegau intr-e ele, oa prin'br�
reţea, toote looaHtăţile moldoveneşti mai importante, totuşi, fiind pros-t
î ntreţinute, au constirtuH o s erioas ă pi'edică i n oalea dezv'Oltării schimbu
rilor intterne şi externe în perioada imediat premergăioare Regulamen
tului Organic 43• Această proastă stare a drumurilor se datora, in primul
rind, rpoliticii Im�iului Otoman oare căuta să provoace greutăţi arma
tel'Or străine oare ar H pă-tr.uns in Principate, într-un eventUJal război.
La sfîl'IŞirbul sec. al XVIII-lea Alexandru Ipsilan:ti. domnul Ţării Româ
neşti, a fosrt: mazilit de sul tan din cauză roă ar fi incercat să amenajeze
nişte drumuri ş i poduri, spre a ruşurn păbrund erea ra.ustrieci.lor la sud de
Carpaţi «. Dar majocirbatea domni'lor d in Principate, în puţinii lor ani
de domnie, nu erau in'teresaţi să invt!SteaJSCă swne pentru moderniza
rea dru.muri'lor. Inoorcărrile lui Co nstantin lpsi1anti (1 799-1 801 ) de a
repara unele drumUiri şi ·podwi din Molidov.a "5 s...au făcut, probabil, Iără
ştirea sulltanu1ui, aşa cum a procedat, în 1 81 7 , Ioan Gh. Camgea, dam
nul ŢăTii Româneşti 46.
Sltarea cu rtot:Jul necotrespu.n zătoare a drrumurilor din Moldova - în
d eosebi in �ee. al XVIII-lea - i-.a impresionat şi rpe unii călători străin i .
As.tfel, ®atele G:Lus·eppe Boocovich, oare în 1 783 traversa Moldova de
la sud 5pre nord, ne infO'l"'J11 ează că nu cu mult inainte de a ajunge kl
laşi a călărtx>rit pe drumuri fl"E'le. "La intrarera in pădure - nota el - am
găsi·t drumuri destUil de :rele , ca cele trecute (subl. ns.), şi am stat locu
lui multă vreme, neputind găsi chipul de a faoe să meargă inainte cai i lî i
de a tiri căruţele încă goale" "7. Străzi le capitalei , ;a·coperite cu grinzi de
lemn lungi �i sub ţiri, i s-au părut nişte poduri "8.

Hărţile întocmite pî nă la mijlocul sec.

al XVIII-lea - i nclusiv

cen

a lui Dimitri e Oanrtemim- - nu i ndică nid măcar prindpalele drumuri aJe
M'Oldovei. Abia h'1llr11a geogl'!af.wui BaueT, intJoom ită în 1 77 2 di n nece-

41. Vlad Georgescu, Ideile politice şi flumfnismul în Principatele Române. 1 7501831, Ed. Acad. R.S.R., Buc. 1972, p. 48.
42 1. C. Filitti, Principatele Romane de la 1828 la 1834. Ocupaţia rusească şi
Regulamentul Organic (f. a), p. 171.
43 N. A. Bogdan, Din trecutul comerţului moldovenesc şi mai ales a celui ieşan.

Iaşi 1925, p. 112
44 A. Oţetea, Pdtrunderea comerţului românesc fn circuitul internaţional, Ed.
Acad. R.S.R., Buc., 1977, p. 140.
45 Const. C. Minescu, Istoria paştelor române - originea, dezvoltarea şi legislaţia lor, Buc., 1916, p. 130.
46 A. Oţetea, Pdtrunderea comerţului românesc (. . . ), p. 142
47 Bul. I. Neculce, fasc. 7/1928, p . 220.
48 Ibidem, p. 237.
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srtăţi militare, ind'i!că, ou unele erori, drumurile de .atunci ale Moldo
v-ei 49. Al;te izvoare pentru cunoaşterea drumurilor sînrt : harta Moldovei
din at1asul lui M. Lappie (1 829), o hartă :rusă, terminată in 1 835 50, tra
seele unnrate prin Moldova de către unii călărtori străin i 51 şi un docu
ment inltitula t "Des•crierea sbatis-tică a Principatului Moldovei" (pentru
anul 1 833), oare se păstrează in Arhivele Statului din Moscova 52.
In timpul II'ă'zboiru.iui ruso-tlllrc din anii 1 828-1 829 s-<a constatat că
drumurile Moldovei , înguste, neamena}ate, sînt improprii necesităţilor
mililtare. După inchei•eorea păoii, administMţia rusă a lUJalt măsw-i de a
menajare a unor drumuri şi poduTi. Acest luoou era cerut, intre altele,
şi de dezrvolbalrea comerţului dintre Rusi•a şi 'Cel-e două ţări ro mâne 53.
La sfî,rşitul sec. al XVIII-lea 'Şi in primele trei decenii ale celui ur
mător nu numai drumUIJ'i,}e, ci şi podurile Moldovei ernu insuficiente,
ori prost intreţinurtJe, diminuind volwnul schrlrrnburi'lor. Marele nost:ru
istoric A. D. Xenopol SCII'ia că in VII"eJ1ea
1
fanarioţilor "în întll'eaga intin
dere a �ălf'ilor române nu se afla un pod sistemati•c, şi Illllmai unde era
peste purtinţă de a trece apele prin V•ad, se intilnea cite un pod umblă
tor. Drwn'Uif'ile erau aşa oum le oroise nevoile primitive" 54.
Din necesităţi mHitare, in ·t impul r ă zboiului TUso-tuii"C din anii 1 8281 829 au fust construite 5aiU. ,reparate, odaJtă ICU drumflllri le , şi unele po
dJu.ri 55. De exem plu , in anul 1 829 Moldo'Wl a cheltuit 3.690 lei şi 1 08
bani perutrnJ con,stJrlukea unui pod peste Prut, 'in " dreptul Fălci•ului" 56.

In perioada de 1recere de 1a f'E!'u!dali� la capitalism (pî nă la epoca
reguJ.amentalf'ă), nu numai dll'Umllllf"ile comerciale, ci şi străzile (,.uliţJele")
unor oraşe eoou necorespunzătoare pentru traficul mărfurilor. In cazul
celor mai mari oraşe, domni1a a !luat u nel·e măsuri de imbunăltăţire a si
tuaţi�ei . Spre exemplu, printr�un hrisov din 23 ianuarie 1 828, domnul
Ioan Sandu StUJr1Ja, .răspunzînd favombil j'albei inoain.ta'tă de boierii, ne
gootorii, ".şi alte stări" din Botoşani, a hotărît -ca pentru întreţinerea stră
zilor acestui oraş să se insti tu ie ni�e taxe băneşti pe !Tllălrlurile vindlute in
tioi'Ig, precum �i ni·�e obli,gaţii in muncă pentru birnicii din mahaJale (fie
calt'e să lucreze gr.atuit. ciote 5 zile 1pe an "in trebuinţa uliţilor oroşului " ) .
Salahorii oare lucrau l a întreţinerea "u'l iţJelor" şi n u erau birnici , trebuiau
să fie plătiţi de epilfropii podurtilor ou cite un leu pe zi - dad luCT'181U
cu carul - şi cu cîte 20 parale ( 1 /2 leu) dacă luor.aJU numai ou palmel e 57.
49 Emil Diaconescu, Vechi drumuri moldoveneşti, Iaşi, 1939, p. 18-31.
50 c. C. Giurescu, Principatele Române la inceputul sec. al XIX-lea, Ed. ştiin
ţifică, Buc., 1957, p. 162-165
51 P. P. Panaitescu, Călători poloni in ţările române, Buc., 1930, p. 233-238.
52 Gh. Ungureanu, Documente privitoare al istoria României păstrate in Arhi
vele Statului din Moscova şi Leningrad, in Revista Arhivelor, nr. 111962, p. 38.
53 L. Boicu, Lucrările de fmbunătăţire a căilor de comunicaţii în Moldova in
vremea administraţiei ruse din anii 1828-1834, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Isto
rie, fasc. 1/1961, p, 106-108.
54 A. D. Xenopol, Istolia românilor din Dacia Trauznă, voi. X, p. 131 .
55 Arh. St. Iaşi, fond Lftere, D/97
56 Ibidem, S/56, fila 140.
57 Arh. St. Botoşani, Colecţia de documente (Primăria oraşului Botoşani), mapa
X, doc. nr. 198.
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P� lîngă :transportul pe uscat, in Moldova se :practioa şi transportul
mărllJrilor pe citeva ape C'lJ.I'Igă.1Joare . tn sec. al XVJII-lee., cheresteaua �i
alte mălrfii.IJf'i moldoveneşti emu transportate pe .a:pele Siretul.ui, Ptruroului
şi Nistru.1ui 58. In ailiul 1 8 1 6 se executau anwni:te lucrări in vederea im

bunăităţill"ii navigaţiei pe riul Prut 59.
Greutăţil e mtimpina'te de negustori cu ocazia ·transporturilor pe a:-;t
fel de căi de comunicaţie făoeaJU oa, de multe ori, mă'l"furile să nu se poată

vinde prea departe de loca!iltatea in oare au fost produse no.
In epoca respectitVă, prin mijloace de transport pe usoat se înţelegeau
căruţele, carele tŞi h:a�rabaal.ele . .AJCeste m ij loace rezistau ou greu pe dTu
muri lungi şi desrfundalbe, deoarece eMU făcute i n întregime din lemn.
Despre călruţele mo�doveneş-ti, călă•tor:uJ englez William Macmichael notJa
UIImătoarele, in anul 1 8 1 7 : "IOOE!Ste vehi.ou:le sint făau'be in întregime din
lemn, !fără o bucărţică măoa·r de fier pe dinsele" 61.

In aWa.ra cărăfuşilor, chlrilgiilor şi hoar.a:bagiilor oare existau prin �e.
avind şi o anumirtA organi2Jare 62, mi i de ţăJrlani de prin sa·be se ocupau cu
transportul măriw-ilor. In Condica liuzilor pe anul 1 803 sint indicate un
număr de 331 sate din Moldova ai căror locuitori, pe lîngă luorul pămin
bului, se ·Lndeletniooau tŞi cu oări�ia 63• Aceasta ne demonstrează existenţa
unor mari cantităţi de mărfuri, i n vehioularea cărora - 'llleo
l ri pe dis
tanţe foarrte lungi - emu angajaţi mii de ţărani, ou :tot atitea oare cu bai.

Costul transporturilor ou carele era destul de �ridicat, căci U'ebWa să
uzum sau deteriorarea mijloacelor de trnnsport, precum şi

se acopere

munca ţălranilor

cărăuşi. Dacă oos1rul .trnru;porburilor n-er fi fost rid.ioai,
nu s-ar pu bea e)OJ)lica sa:tisfăcător de ce �îţia locuitori de la oreşe şi sate
şi-au făcut din că!răuşie o oo�ţie de bază.
In anul 1 8 1 7, pentru transportul vinumi de la Odobeşti l.a Tg. Neemţ
se plătea o chirie de 8 parale de vadră. In anul 1 800 se plătea 1 2 parale de
vacha de vin tmnsportată de la Odobeşti pînă in ţinutul Suceava. Co&bul

transportului de vin - ca şi a altor mări'UJI1i - a crescut in primele de
XIX-lea �.
In anul 1 8 1 5 tmnsparbul a 1 00 ooale de sare de la ocnă (Tg. Ocna) pină
la podul de 'la Scule n i se plătea oo 3-3,5 lei 65. Puţin mai ttlrziu, la 14 :itu
lie 1818, întll"--o localitate neindioată in dooumeni , s-eu plă·ti.t 1 74 lei şi 1 8
cenii ale sec. al

58 Istorai României, VPI. III, p.376 ; vezi şi A. Oţetea, Pătrunderea comerţului
românesc ( ... ), p. 156-157.
59 N . Iorga, Istoria comerţului românesc (epoca mai nouă), Buc. 1925, pă 96.
60 L. Boicu, Mijloacele, viteza şi preţul de cost al transporturilor fn Moldova
la inceputul sec. al XIX-lea, In Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul XIV, fasc.
2/1963, p. 256.
61 N. Iorga, Un călător englez in ţările româneşti fnainte de eterie, In rev.
Arhiva - organul Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, anul VII, nr. 1-2/1896,
p. 25.
62 A. Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc (. . .), p. 152.
63 Th. Codrescu, Uricariul, voi. VII, Iaşi, 1886, p. 241-377 şi voi. VIII, Iaşi 1886.
p. 241-360.
64 C. C. Giurescu, Istoricul podgoriei Odobeştilor (din cele mai vechi timpuri
pînă la 1918), Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1969, p. 140.
65 Arh. St., Iaşi, fond Documente, P. 613/114.
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" 1a un OBiiU ci au căMt năsi p 68 de zhle, cite dioi lei JPOl" 66 . Intr-un
do:::oument din 24 mai 1 8 1 9 se arată că in Bac ău s-au căa'at 1 .551 .702 o ca le
de SI3.I'!e (1oca. 2.000 ·tone}, plătindu-se o chiJrie �adică �transportul) de 27. 1 53
lci şi 51 bani (cite un leu ,şi 30 parele pentru suta de ooale) 67.
Rezultă, din oele mătate mai SUIS, 'Că la sfilr.şitul sec. al XVIII-lea ş i in
primele trei decenii ale sec. al XIX-lea dezvoltla!rea pieţei interne in Mol
dova ,a '8!1Iras după si ne şi o in1Jensiificaore a ctrnnsport.urilor. Ou toate acestea
se p001be spune că, in starea in oare se ru.lau, drumurile, podUil"IÎ.le şi mij
loacele de transport nu corespundeau oerin�lor epoci i şi, de aceea, ·alU

para1e

•

c'onsti!Vuit o frînă in

calea dezvoltării oomerţruLui intern.

5. Unităţi de măsură in comerţul intern

In pmctioarea oomelittlui intern, negustorii din Moldova se .folosoou
de diferite unităţi 'de măsură - ·unele fixe, aJ.11Jele V�Wiabile. Cele mai im
parbante şi mai cunosculte erau următoarele :
Oca (ocaua) cillltărea 1 ,283 �g .şi cuprindea 4 litre sau 400 dramuri 68.

Ocaua pen1li"ll măiS'U!Nitt li�hidle cîntărea cew mai mult decit cea pentru
mărfuri solide (cereale, ·fuso1e etc.). Emu negustori care foloseau măsuri
mai mici, pă'g.ulbitoare pentru cumpălrătooi. Se intimpla deci ca unii din
tre ei să fie pril1lşi vinzind "cu oca mică". Aceştia eMU pedep:;iţi de că

slujbaşii Agiei.
Mai mare decit '008 ef!a dimerZia, ou care se măsura,u indeosebi cere'3le.
L'l sf'ill\'?iltul sec. al XVIII-lea �i 1n primele decenii ale sec. urm ător d i 
merlia cuprindea, in Moldova, 1 1 ooal'e 69. Se cunosc �nsă ş i d i.merli i (di
tre

mia"lii) <lU o oa.patci1Jalte mai mare. Astfel, dintr--o samă privitoare la uiu

mW. unor mori din ţinutul Bacău, pe periooda octombrie 1 798-octombrie
1 199, remd.tă că 'grîul, păpuşoillll , mălaiul şi ovăzul, s-eu măsurat "Cill di
merlLa de 1 5 ocă, 8 · dimerlii 'în nrerţă" 7°. In cele mai mullbe oa:zru.ri, o di
merlie cuprindea citroa 1 5 kg de cereale. Această cifri varia uşor, atit din
oafUIZa construcţiei vasulud de lemn, n'llmii dimerlie, clt şi din cauza umi 
drtăţii di.flerite a cerealelor.

In Moldow, o măiSII.ă
.IIr de mare oa:padtate, şi l'a·I1g folosi'tă, a fost
merţa. Măa-imea ei Vl8ria .inltre 1 1 0 t.şi 1 20 ocale 71, (adiiCă 1 1-12 dimerlii),

şi em folosită pentru cereoale.
Cea mai mare unitate de măsurat era chila, oare in Mo1doV'8. purta
den'llm irea de chilă de Galaţi. Era formată d'i.n două merţe, sau 20 ddmerlii.
şi cîntărea 240 ooal'e (308 kg) dacă se ISOICotea cu dimerlia de 12 ocale, şi
numai 220 ocale (282 kg) dacă s'e socotea ·cu dime�"�lia de 1 1 ooale 72.
In com erţul intern, de o mare varietate erau V'<!Sele pentru măsurat
lichi de . Mai mare decit ooaJUa eM vadra - un vas mic, format din doage
66 I bidem, P. 232/6.
G7 Ibidem, P74/21 .
6 8 N. Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, Ed. ştiinţifică, Buc., 1971, p . 182 ;
vezi şi Arh. St. Iaşi, fond Documente, P. 588/89 ; N. Suţu, Opere economice, Ed. ştiin
ţifică, Buc., 1957, p. 223
69 N. Stoicescu, op. cit., p. 240.
70 Arh. St. Bacău, Colecţia de documente feudale, III/94.
71 N. Stoicescu, op. cit., p. 204.
72 Ibidem, p. 218.
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şi oereuri . Vadra cuprindea 10 ocale, saJU 15,2 litri 7:1, şi ere fo losdrt:ă in co
merţrul cu vin şi rachiu. A<tJît Vialdrn, dt şi ocaua, erau măsuri oarecum
fixe, stabile.
Unităţile de m ăsu rat mai. mari ded.t V!adm aveau dimensiuni din cele
mai variate. Astfel, barilca (sau balerca) ema un V1aS de 2-7 vedre ; cea
de două vedre se numea şi barilcuţă 7�. Mai mare decît ba'leroa e'I'a polo
hocul - un vas tot din lemn, in oare încăpeau între 25 şi 80 vedre. In anul
1 786, n egllli tori i de pe moşia Mă<răţlei se obligau să-i plătească stăpînului,
a:dică vornicului l.ia.soa'I'a.ohe Roset, următo11ul havaiet pentru vinul vin
dut : ci te un le u de butea ce depăşeşlte 80 de vedre, şi cite 20 parale (0,5
lei) de poloboou l oa:re cuprinde mai puţin de 80 1c;l:e ved•re 75•
Din documentul ci•tat rezultă că pentru măsurnrea bă.uturi•lor se fo
lose-a ·şi un Vo<JJS de do u ă ori mai mare decî•t poloboouJ , numit bute. Capaci
tatea dublă a unei buţi faţă de poloboc rezultă �i din alte documente.
De exemplu, 'în hrioovul lui Cons'tantin Ipsilanti din 1 decembrie 1 799, a
coroat breslei neguţătorilor pămîn teni d in Iaşi, se prevede că la vremea
ajutorinţei cireiumile vor pl:ăti ci1te ·trei lei de bute şi cite 60 pa�rale (adică
1 ,5 lei) de .polrdboc 76.
Ca un�tăti de măsură pentl"'u vînmrea peştelui se foloseau maja, apoi
povara de 1 1 0 ocale ·şi carul oare, fiind de dou ă ori mai mare decit povarn,
cîntărea 220 ooole 77.
Sarea se măsura şi se vindea ou o un itate de măsură stabil ă, oca. Dar,
în speci:al la ocnă, se folosea şi drobul oa unitate de măsulră. Un docu
ment din 1 1 iulie 1 827 ne ICI!mtă că 86 d.robi de sare cîntăreau 8 . 1 34 ocale 7H.
Dirvtr-un document ceva mai tirziu (28 noiembrie 1 827), rezultă că 35
drobi cîntăreatu 3.233 ocaJ.e79. Concluzia ar fi că 'lm drob cîntărea aproape
1 0 0 de ocale.
Zahărul, ca �i sarea, se vindea cu oca dar, oo Ullltialte de măsuri, se
folosea şi căpăţîna. O că'păţînă cî ntărea ci.roa patru o·oale, adică 5,1 kg wt.
Fi nul se v i ndea fie cu stogul, ifie cu căpiţa. Un stog cuprindea 1 0 care
de .:flin şi se putea obţine de pe o fiCI.lce de fiînaţ (1 ,43 ha). Căpiţa era mai
mică - aproximativ l/2 dintr-un stog 81 .

SLofele şi pinzeturile de tot f1e.lul se vindeau ou cotul. I.Jungimea
cot varia in1lre 0,63 .şi 0,68 metri ll2. Numeroase mărfuri importate
şoare, .scorţişoa�ă. vanilie,

dramul,

unui
(cui

mă1lase), fiind foar.te scumpe, se vindeau C'll
Lămiile �i portooalele se v indeau cu bu-

oore cîntărea 3,2 grame.

73 Ibidem, p. 176.
74 Gh . Ghibănescu. Catastihul vămilor Moldovei (1 765), in Bul. I. Neculce,
anul 1� fasc. 2, iulie 1922, p. 206.
75 Doc. privitoare la istoria economică a României ( . .. ), p. 8.
76 V. A. Urechiă, Istoria românilor. tomul VIII, seria 1774-1800, Buc. 1894,
p. 287.
77 C. C. Giurescu, Istoria pe.ţcuitului şi a pisciculturii in România. voi. 1, Ed.
Acad. R.P.R., Buc., 1964, p. 261-263.
78 Arh. St. Iaşi, fond Documente, P. 403/97
79 Ibidem, P. 403/98
80 Ibidem., P. 258/56.
81 N. Stoicescu, op. cit., p. 297-299.
82 Ibidem, p. 92.
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oata. Pentru încălţăminte, balamale etc., se folosea perechea, pentru hir
tie topul sau coala, iar pen.tru sticlă geamul, ochiul sau tabla 83.
In comerţul intern al Mo.ldovei, în afara unităţilor de măsură arătate
mai sus, au existat �i a11Jele , de mai mică importanţă şi utilimte in zone
geografioe mai restrînse.
Această mare V�arietate a unită·ţilor de mă�mă era dăunătJOare şi dă
dea naştere la felurite abuZlllri din partea negustorilor, oa·re îi înşelau pe
mulţi oumpă�ători. Unii domni au încereat - de obicei fără succes - să
f.acă ordine in acest domeniu. De exemplu, in 'V'remea lui ScBJI"lat Oalli
machi ( 1 8 1 2- 1 8 1 9) s-a făCU!t "-rinduiala măsurilor" , hotărindu-..<>e ca merţia
să fie n um ai de 1 10 ocale, dimerlia de 1 1 ocale, vadra de 1 0 ocale, iar
ocaua să cîntărească 400 dramuri 84.
6.

Monede străine în circulaţie

Un f,aotor important de frinare a comerţul ui intern, in perioada de
sfi�it a orinduirii fe!Ud:ale , l-a constittmitt şi Hpsa unei rnonede �român�t i.
In j.urul anului 1 800 ,pe piaţa internă a Mo1do vei - oa şi a Ţării Rmâ
neşti - circuJ:au citeva zed de spooli monetare, toate străine (t�i ,
austriece, oliandere, fa-anţlliZleŞti, ruseşti etc.) 85•
Pe piaţla in�nă a Moldovei cea mai cunoscută moned ă a fost tale
rul-leu oare, ca valoare, era egal cu guruşul tmcesc, numit piastru in
Principate (oamenii simpli, in loc de piaştri pronunţ,au piştari). P î n ă la
sfirşirtul .sec. al XVIII-lea leul (Sa<U talerul, oare avea reprezentat pe el
tm leu, de unde şi numele leului) a fost o monedă reală, metalilcă, du pă
oare a dispărut de pe piaţă, rămÎilliÎ nd mai departe ca mone-dă-etalon d{'
valori, ca monedă de ca1oul 86.
Leul vechi era o specie de ,t:Jaler (monedă de ru-gi nt, bătută în Ţările
de Jos) şi a avut o largă ciJrculaţie in Ţările Rom âne 87• Un leu cuprindea
40 de parale sau 1 20 de bani - deci o para valore cît 3 bani. Cea mai mă
runtă monedă ere leţcaia ( 1 , 5 bani) 88•
P,rincipalele monede 'bureeşti - de arur şi de argint - care au
ci rculat în Princi pate au fost : stambulul, fînd.îcul, misîrul, ichilicul,
iuzlucul, tunusul, nesfieaua, rubiaua, beşliul şi altele i!!l. Valoarea tuturor
83 1. Murariu, Preţurile cu care se vindeau ( ... ), p. 126 şi urm.
84 V. A. Urechiă, Din domnta lui Alexandru Calimah ( . . . ) , p. 8.
85 Pentru toate monedele cu putere de circulaţie în cele două Principate la
sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi in primele decenii ale sec. al XIX-lea, vezi Mihail Gr.
Romaşcanu, Contribuţiuni la istoria monetară a Principatelor, Ed . Cartea Româ
nească, Bu c. 1932, p. 4.
86 Ioan D. Condurachi, Istoria sistemelor monetare in ţările române pînă la
l867, Buc., 1934, p. 22 ; vezi şi Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi pre
�ursorii lui, voi. I, Ed. Acad. R.P.R., 1964, p. 1 1 3 ; N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile
în trecutul românesc (formind vol. III din Istoria românilor in chipuri şi icoane),
Buc. 1906, p. 226-227.
87 C. Zane, Problema monetară in România şi reforma de la 1867, în voi. Crea
rea sistemului naţional monetar la 1867, Ed. Acad. R.S.R., 1968, p. 1 1-12.
88 Bul. I. Neculce, fuse. 9/1931, partea I, p. 164.
89 Mircea N. Popa, Contribuţii privind circulaţia monetard în Ţara Româ
nească la inceputul sec. al XIX-lea, fn Revista Arhivelor, anul XII, nr. 2/1969, p. 148.
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monedelor .twc:."e!iti - ca şi de a'ltă provenienţă - se exprima in lei
(pii3'Ş'tri), pdtrivit unui curs stJalbi lit de puterea cenotmlă. Ca valoare, leul
sau piastrul era egal 10u o altă monedă, numită real oo.
In Moldov;a, monedele de aur se numeau galbeni SlaiU ducaţi. Gal
beni i purtau numele ţării din oare prowneau, oa de exemplu : galbeni
franţuzeşti ·Şi galbeni olandezi. Cel mai cunoscut galben lturoesc era fun
ducliul, nrumitt şi irmilic. In a doua jumătate a sec. 181 XVIII-lea o foarte
mare circulaţie au -avut gallbenii austrieci, dla'tori•tă intensificării schim
burilor comerdaJ.e d.inotre Ţările Române şi Lmperiul Habsbuir.gic 91
Comerţul intern se f ăcea in ioate monedele cu putere de ciroulaţie,
da..r V•istierioa ţării pretindea birul, şi al•te dări, numai în anumilte moned.e.
Din această caruz ă au apăru.t negustorii de bani, nllltlţ
lli i zarafi 92• Micii
producători emu exploataţi şi de mrafi, Cînd aceştia le schimbau mone
dele, căci schimbul se făroea lia olloi'Sul pieţei 93, oare era a:ltul decit ct.t'I"soul
•.

oficial.
In ce priveş•te puterea monedelor in drcullaţie, menţionăm că era
un curs ofi<;ial , fimt de Imperh1l Otoman şi oare trebuia acceptat şi de
către Moldova. Alături de aoesta exista şi un curs neoficial, un curs al
pieţei 9", potrivit căruia monedele se găseau in.1lr-un a:lt II"aporl de va
loore, una faţă de ailita. Totdeauna cursul pireoţei era superior celui ofi
ci18l 95 si se stalbi:lea 1n f•uncţie de legea cererii oşi ofertei de �edă.

Visobi•eria ţăTii, dacă avela de �BChictJat tU!I'cilor un anumit nwnăr de
·
ga lbeni , trebuia S'ă-i cump� de pe pialţă, cu IŞilte monoedle . Cum · aceestă
oum păoo'I"e se făooa la oUJI'Sul pieţei li!bere, care ·era superior cursului
ofiocilal , se in ţe lege că se• pierdeau mari sume ibăneşti 96.

Benbru dece niul al treilea al sec. al XIX-lea se păstrează dteva do
cumen•te privitoare la cul"S'Ul ofjcia'l, din care :se con.stată atît monede:le
ee se oafl:au in ciroulaţie, cit şi valoarea lor in raport cu leul, care acum
€'!'8 o monedă imagilnoară 97.

Un nou cl.lii'S oficia l a.l monedelor se aducea la cunoştinţa 'PUbliouJ,ui
de căof:,re un telal. Din anul 1 825 se păstl'ealză o scrisoare a .Agiei către
telal-başa, in oore se I8.T'Ialtă că "pentru .tOt f�liul de monedi să rlnduieşti
inadins telal a puhlioarrisi in tot cuprinsul OI1a!Şului (laşi - nota ns.) ca
toţi odeotbştie, a•tît raeli, cit �i supu�ii la •proteosie streine, să se legalari
� a trimite şi a da moned.Be inotocman. •dtlipă IOUI\SUl ci să politiceşti
90 Scarlat Callimachi, Din ciirţi vechi (pagini prlvUoare la istoria rom4nilor},
Ed. Universul, 1946, p. 165.
91 G. Zane, Economia de schimb fn Principatele Rom4ne, Buc. 1930, p. 125 :
vezi şi Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 101.
92 Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 113 ; 1. D. Condurachi, op. cit., p. 22.
93 Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 1 13.
94 G. Zane, Economia de schimb (. . . ), p. 221.
95 Idem. Visterw Moldovei in timpul lui Ioan Sandu Sturza, in rev. Cercetiiri
istorice., anul IV, Iaşi 1928, p. 37.
·
96 Ibidem.
97. Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi. II, (1455-1829), Buc.
1965, p. 467-468 ; Arh. St. laşi, fond Documente, P. 25/12 ; Idem, fond Ispriivnicia
Neamţ, dosar nr. 60, f. 2 ; Idem, fond Documente, P. 1024/64 şi P. 1028/64 ; Idem.
colecţia Litere, K/54, f. 19.
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acum aici; ferindu-să cu totul· de a rtlreci· piste ·hotărî re aceştii porunci-" !lfl.
Dar, a:şa cum am mai menţionat, JCIUJl"SUl· oficial al monedelor nu era r�
pecba.t, căci exista un •alt Cll["S , CUJrSt.rl pieţei 'li'bere, pe oare 'îl prefemu
toţi mrafii , din motiw uşor de ' înţJeles.
Valoo·reta unor monooe tn rapor t cu altele se poate constata şi din
unele dooumen•te partiou}are. De ex•emplru , ·1a 23 mai 1814, slugerul
Brăescu ii scri•a "ouconului Oostandini•că" urm ătoarel e
"şi iată, triimit
toţi banii la dumnearba depl i n, 4.500 lei în 1 .636 rubieli şi un leu de ar
gint. . ." (subl. n.s.) !l!J. De aici rezuLtă că in anul 1 8 1 4 rubiaua valora
2,75 lei.
Se intimpl•a, uneori, oo pe piaţă să circule IŞi monede false, conţi
nind mai puţin mebal nobi l decit ar fi ttrebuit. Călătorul străin R:a.irevidl
ne infurmează că la s.firşi1rul sec. al XVIII...lea piastrul ·turcesc era "jwnă
tate aramă, jumătate arg'Lntt" 100. Falsific:a·torii erau fie persoane parti
m.rlare - pentru oare legile prevedeau pedepse ifoar.te aspre 1 0 1 - fie
chiar trezoreria Imperiului Otoman 102.
Cercetind CUII'Sul monedelor pe o perioadă mai indelungată., se poote
uşar constalba deprecierea sau devalori2Jarea monedelor de •argint, in ra
port cu oele de aur. Astfel, dacă in 1 764 un •galben •(monedă de aurr)
Vlal<mi aproape 3 lei toJ, după 65 de �S:ni, in 1 8 2 9 , wlOI'Ia 3 1 ,5 lei t<M. :Arin
urmare, �n perioalda amintită, valoarea monedei de �n.t (pia<;trul sau
leul) a scă2rut de ciroar 1 0 ori în I1apo11t ou ooa d e aur (galbenul). Numai
in deceniul al trei.lea al sec. al XIX-lea puterea pi:as11rului .s-oa red'U5
la }u:măbalbe, în rraport ou puterea galbenului olandez sau fmnţru�esc. Con
!>"lilul !mnoez Lagtan scria, i n 1 828, că "deprec ierea pi:astrul,ui eete una din
calamităţile •ace.stei ţări" tor.. Tot el ne ma� i n!fonnea:ză că in Moldova pu
terea pilastru:lui s-oa :red·us 1a 1 /2 faţă de aceea a dlu:oaltului olandez, in pe
rioada 1 8 1 8-1 828. A-cest fapt co nst�tuia o mare pierdere pentru cum
păritorii obiectelor de lux, care dbiecte, "venind din stră•inăta•te şi cal
culindu-se in dUIOaţi , s-au me nţi nut la aceleaşi preţuri " 106•
•

•

•

Din ce le aTăbate mai sus rezt.!ltă că numeroasele obligaţi i ale ne
g'IURtorilor, menţinerea vămilor interne pînă in 1 8 3 2 , starea necorespun
zătoare a căilor �i mijloacelior de transport, marea vmi.etlcrte a unităţilor
de măs'l.Jiră, numeroasele specii monetare cu putere de cireulaţie, privi
legiile feudale etc. , a.u fost oa.'lJ:Zie care au impiedicat dezvoltarea firească
98 Arh. St. Iaşi. fond Documente, P. 25/12.
99 Ibidem, P. 258/32.
100 St. Raicevich, Osservazioni storiche, naturali e politiche intorno la Valachia
e Moldavia, Napoli, 1788, p. 115.
101 Ioan D. Condumchi, op. cit., p. 22.
102 A. Oţetea , Pdtrunderea comertului românesc ( ... ), p. 135-136
103 Bul. 1. Neculce, fasc. 9/1931, p. 46, nota nr. 1.
104 Arh. St. Iaşi, colecţia Litere, K/54, fila 19.
105 Maria E. Holban, Un raport francez despre Moldova (1828) a consu1ului
Lagan, in Buletinul Comisiei istorice a României, voi. IX, Buc. 1930, p. 174
106 Ibidem
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a schimburilor interne. La ooes1e oa\12Je illltlerne trebuie adăugat-ă şi una
eX!ternă : dominaţia obomană t81SUpra Moldovei. De aceea lupta pentru
a
intlre oare �i negustorii
pr� a unor cLase �i <Ja'tegwii .sociale
aV'Ut deopotrivă un cm·acter social şi naţiontal.
-

-

FACTEURS AYANT FREINI!: LE Dl!:VELOPPEMENT
DU COMMERCE INTI!:RIEUR DE LA MOLDAVIE
A LA FIN DU XVIII-e SII!:CLE ET DANS LES
PREMIERES Dl!:CENNIES DU XIX-e

Cette periode se ca.racterise par W1 deveolppement sans precedent des forces
de production et par un elargissement considerable du marche interieur moldave.
Mais il y a eu aussi des facteurs ayant empeche le developpement normal du
commerce interieur. Dans cette etude l'auteur en analyse les plus importants, a
savoir :
1 Monopoles et privileges feodaux.
2 Bourgs - propriete feodale.
J Peage.
4
Voies de communication, moyens de transport et prix des transprts.
5 Unites de mesure dans le commerce interieur.
6 Monnaies etrangeres en circulation.
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