PESCUITUL IN DELTA DUNARII IN VREMEA
STAPINIRII OTOMANE
Dr. doc. M. M. ALEXANDRESCU -

DERSCA BULGARU

Cucerirea gurilor Dunării de armata lui Baiazid al II-lea, conprin supunerea puternicii cetăti Eski Kili 1 (14 iulie 1484), a
reprezentat un însemnat succes politic şi militar pentru sultan, îngă
·duindu-i să-şi afirme astfel superioritatea asupra predecesorilor săi
şi îndeosebi asupra tatălui său Mehmed al II-lea.
Pentru a influenţa opinia publică ce vedea în fratele şi rivalul
:său, Gem sultan:.!, continuatorul regimului precedent. pentru a şterge
amintirea lui Gedik Ahmed, idolul ienicerilor, executat în 1482 fiindcă
se opusese politicii de concesiuni faţă de crestini, şi pentru a ralia elementele ghazi din !imperiu, - cuceri.rea celor două cetăţi pontice ale lui
Ştefan cel Mare a fost proslăvită de cronicarii otomani în frunte cu
.Mehmed Konevi :3 şi Tursun Beg li.
Urmînd exemplul dat de sultan în „Fethnamelele" sale :i, cronicarii
otomani au relevat însemnătatea de ordin politic şi strategic a cu:sacrată

Cronicarii otomani arată că locuitorii din Eski Kili au deschis porţile
un asediu de 10 zile, în urma negocierilor du,;e de un comandant
(emin, dizdar), venit în tabăra Sultanului. Cf. Asilqx1sazade, Tewarikh-i al-i
•Osman, ed. Fr. Giese, Die altosmanische Chronik des Asikpasa-zade, Leipzig,
1926, p. 187 ; Mehmed Nesri, (; ihann ii ma. Die altosmanisch Chronik des Mev.lana Mehemmed Neschri, ed. Th. Menzel, Fr. Taeschner, Leipzig 1951, I, p. 223 ;
1

cetăţii

după

II. 1955, p. 315.

2 Pentru înfrîngerea lui Gem sultan şi fuga lui în străinătate, cf. L. Thuasne,
.Djem sultan, fils de Mohammed II, frere de Bayazid II (1459-1495), Paris 1892 ;
I. H. Ertalyan. Sultan Cem, lstambul rn:n.

~ Mehmed Konevi afirmă : ,.Nici unul din strămoşii lui (Baiazid II) nu a
:fost în stare să ia aceste două cetăţi". Cf. Halil Inalcik, The Rise of the otoman
.Historiography în Historians of the Middle East, ed. Bernard Lewis
şi
P.M.
Holt, Londm, Oxford University Press - New York - Toronto 1962, p. 16-l.
'• Tursun Bey scrie că Mehm~d al II-lea „care avea atîta putere şi măre
ţie" nu a fost în stare să asedieze cetatea Eski Kili (Tarikh-i Ebu-l Feth-i Sul.tan Meh,med han (Istoria părintelui cuceririi sultan Mehmed han) ed. M. Aidf
·in „Tarikh-i Osmani Endji.imeni Medjmuasi" nr. 26-38, 191-1-1916, p. 186.
~ A. Antalffy, Două documente din biblioteca egipteană de la Cairo des_pre cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe în 1484, în „nevis ta istorică", Bucureşti,
:XX, 19-13, nr. 1-3, p. 33-42.
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ceririi cetăţii de la gurile Dunării, considerată drept „cheia'" ti şi „lă
catul'' / (kilit) întregului ţinut. Ei au trecut însă sub tăcere deosebita ei
însemnătate economică în comerţul internaţional al Europei orientale·
din veacul al XV-lea.
Recenta publicare a unui regulament (kanun, atlet) din 22--23·
august 1484 8 dovedeşte amploarea comertului de transit cu cereale,
vite, bivoli, (karaga sigire), cai, oi, porci, miere, ceară, vin, lemn ce
aveau să aducă fiscului otoman (miri) un venit însemnat prin perceperea vămii (giimrilk) !l, a taxelor de vînzare pe piaţa ora•;;ului (bag)>
precum şi a dijmei (ăsr) pe stupi, must, lemne etc.

***
Dar un alt izvor însemnat de ciştig provenea din exploatarea pesdin Delta Dunării. care aduseseră vistieriei domneşti în a doual
jumătate a veacului al XV-lea un venit anual de 80 OOO de galbeni
ungureşti sau florini, provenit din exportul a circa două mii de care·
de peşte 10 în Polonia t L şi în Transilvania 12.
Importanţa acestui venit a determinat pe Baiazid al II-lea ca.
îndată după sfîrşitul campaniei de cucerire a celor două cetăţi pontice·
Eski Kili şi Akkerman, să ia măsuri urgente pentru restabilirea pes-căriilor în Deltă şi reglementarea pescuitului.
I.n ultima zi a lunii Re.~eb 889 (H (22-23 august 1484), pe cînd se
afla în tabăra militară din faţa Isaccei, în vecinătate:i vadului de la
Obluciţa,
sultanul promulga un regulament (Yasak name, Kanun)1
adresat noilor dregători otomani de la Eski Kili. Căci una din primele
griji ale sultanilor, cînd cucereau un ţinut, era de a-l organiZ3. sub raport

căriilor

Ibidem p. 38.
Tursun Beg, op. cit. loc. cit.
8 N. Beldiceanu, Kilia et Cetatea Albă ii travers les documents turcs ~n·
„Revue des f~tudes islamiques", Paris 1968 '2, p. 233-236, 259.
n Gi.imri.ik vine de la bizantinul
1<0~1~1ep1dov Cf. Helene Antoniade Bihikou. Recherches sur les douanes ii Byzance. L'octava" et de „kommerkion" et·
les commerciaires, Paris 1963, p. 66, 104-166. Făcea parte din categoria taxelor
cutumiare. Cf. J. von Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und"
Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze, I, Viena
1815, p. 115-120. 214. 21:1-219: O. L. Barkan, XV ve XVI-inci asirlarda osmanli·
imparatnrlug1111da
zirai ekonominin hukukî ve malî esaslari (Bazele juridice şi
financiare ale economiei agricole în Imperiul otoman), Istanbul 1945, index :
gi.imri.ik.
10 Carul de peşte se vindea cu 40 de galbeni. iar cel de morun cu 45, 46
de galbeni ungureşti sau florini. C. C. Giurescu, Istoria pescuitului şi a pisciculturii în România, I, Bucureşti 1964, p. 252-253 şi n. 78 N. Beldiceainu, op. cit.,.
p. 222 şi n. 2.
G

7

11

l\II.

Costăchescu,

Documentele

moldoveneşti

înainte de

Ştefan

cel Mare„

1932, II, p. 794 : I. Bogdan. Documentele lui Ştefan cel Mare, Bucureşti 1913,
II, p. 279-281 : R. lVIano~escu. Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul'
(sec. XIV-XVII), Bucureşti 1965, p. 112; C. C. Giurescu, op. cit. p. 253.
12 Ibidem p. 254.
laşi
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;administrativ 1:1• Dregătorii, numiţi la Eski Ki:li, erau sangeakbeiul 1", in·vestit cu puteri civile şi militare în cuprinsul noului sangeak, kadiw care
·cumula autoritatea judiciară cu controlul administraţiei civile 15 şi comandantul militar (dizdar), recrutat dintre timarioţii liberi şi însăr
·cinat cu repunerea cetăţii în stare de apărare 1 ~'.
Regulamentul, recent publicat de N. Beldiceanu 16 , indică numele
braţelor şi gîrlel·or Dunării, situ::i.te h apus de Eski Kili, enumer.indu-le în ordinea succesiunii lor de la nord spre sud, cu precizarea că
aci se prnctica pescuitul. Erau următoarele : braţul (bogaz)
Yvan
•(Ivăneşti). cel mai adînc braţ al Dunării ;
braţu) Tapyagk nu a putut
fi identificat întrucît nu ap:we sub această denumire sau sub una mai
apropiată în nici una din hărţile din secolul XVI ce ne-au fost accesibile ca „Tractus Dci.nubii secunda tabula" din 1578 11 şi harta lui
Fugger din 1596 1~. Nu este menţionat nici în harta lui T. Dankerts 19
de la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi nici în hărţile din veacul XVIII 20•
.S-ar putea să fie vorba de o gîrlă dispărută în cursul veacurilor urmă
toare, dat fiind că aspectul hidrografic al Deltei se schimbă după tm secol.
_„Bogaz Nitek" este probabil gîrla, astăzi dispărută, Venetic, Venitic 21 ,
a cărei silabă iniţială „ve" (9) a fost omisă de copitttl turc, poate datorită unei confuzii cu conjuncţia copulativă „ve" (?) care înseamnă
' „şi". Apare sub forma „Veneukul'' în harta austriacă 22 din 1769-1774,
:sub forma „Danube Venedikollll." în ha1•ta hidrografică franceză a
cursului Dunării 23 din 1780-1800 şi sub forma „Venediakouli" în
.harta generală a Turciei europene a lui Lapie 2 r. din 1821.
Urmează apoi braţul (bogaz) „Tatar", Tătarul, al cărui nume a
păstrat pînă în zilele noastre amintirea trecerii cetelor de tătari prăPentru administraţia otomană la Eski Kili cf. N. Beldiceanu, La conquete
Albă par Bayezid II în „Si.idost For. schungen" XXIII, Mi..'lnchen 1964, p. 77.
11
CI. N. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans conserves dans les
manuscrits turcs de la Bibliotheque Nationale ci Paris, I: Actes de Mehmed II
et de Bayezid 11 du fonds turc anc. 39, Paris - La Haye, 1960, p. 169.
i:; H. A. R. Gibb, H. Bowen, lsUimic Society in the Eighteenth Century,
:Londra 1950-1957, II, p. 125 : Fr .Kraelitz. Kanunname Sultan Mehmeds des
Eroberers. Die ăitesten osmanischen Straf- und Finanzgesetze în „Mitteilungen zur
·Osmanischen Geschichte" I (1921-1922). Viena 1922, p. 20. :32.
1
~ In „Revue des f;:tudes islamiques" l!Hi8 2 p. 237-239, şi 260 (facsimil).
1
' Cf. Atlasul Dimancescu în Bibl. Acad. R.S.R. Hărţi V 659 fol. 45.
i:i

des cites marchandes de Kilia et de Cetatea

1~

J!t

Ibidem f. GO.
Exactissima totius Danubii fluvii tabula, Amsterdam 1680-1700 în Bibl.

.Acad. R.S.R.
~0

Hărţi

DXVIII G-1.

Acad.
R.S.R. Hărţi
DXXVII, 4.
21
Denumirea ele Veneticul adică Veneţianul dat acestei gîrle a Dunării,
astăzi dispărut~\. aminteşte de veneţienii care veneau pentru a încărca grîne din
· cetc.tea socotită în 1354 ,.caricatarea frumenti". N. Iorga, Studii istorice asupra
·Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti 1900, p. 49.
~ 2 Bibl. Acad. R.S.R. HClrţi DXXVII, 4.
xi G. Vilsan,Românii în Delta Dunării la sfîrşitul secolului al XVI/1-lea,
·~xtras din Omagiu lui I. Bianu, Bucureşti 1927, p. 6.
2\ Bibl. Aco.d. R.S.R.. Hărţi IV, :mj.

Plan der Moldau, Bessarabien und Wallachei în
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dalnici ce se adunau în ostrovul Tătarului, de unde porneau să je-cetatea vecină :!.i.
Denumirea „Trbus", desemnînd o gîrlă a Dunării, poate fi pusă în_
legătură cu actuala gîrlă Taranova dintre gîrla Tătăraşul şi gîrla Vilcioc. Iar denumirea de braţul (bogaz) „Klhsu" pare să derive de la
Kili su adică Apa KiH care apare sub formele „D:i.nube Klesetchou"
în harta Turciei europene din 18~1 :!ti şi „D3nube Kleseszu" în harta
lui Fried :!î.
Denumirea ,.bogaz Yardun" pare să se refere la gîrla sau actualul canal Pardin, Pardina :!1> care înconjoară pe la sud Ostravul Tă
tarului. In sfîrşit „bogaz Ruska·' este gîrla cu acest nume care leagă
braţul Sulina de braţul Sf. Gheorghe.
Regulamentul precizează că dreptul de a pescui în aceste braţe
şi gîrle ale Dunării este concedat de domnul Moldovei unor pescari
anumiţi. Braţul „Nitek" este indic::i.t ca posesiunea (tasa1Tuf) unui pescarromân Dimitrie (Dmi tri) care plecase în Moldova :!!J. lăsîndu-şi soţia şi
fiul în Deltă. De dreptul de a pescui în .. braţul Nitek" se bucura şi
cumnatul lui, Andryas (Andras) „ungurul" sau ungure:i.nul adică ardeleanul.
Regulamentul menţionează alte 18 nume de pescari cu drept de
a pescui în braţele şi gîrlele Dunării. Patru din ei : Lasv (Laszlo),
Tomas (Tamas), Gor)ku (Gyărgy ?) şi Blas (Balasz, Balas) au calificativul de „unguri". S-ar putea să fie vorba de descendenţi ai ostaşilor
unguri sau ungureni, adică ardeleni. al lui Ioan de Hunedoara care
aşezase o garnizoană în cetatea de la gurile Dunării în vremea domnilor
Moldovei Petru al II-lea (1448-1449), Alexandre! (1449 februarie-octombrie) şi Bogdan al II-lea (1449-1451) :~ 1 •
Regulamentul menţione:lză şi un pescar Vartului (Vartoli) din
Ţara Românească. Nu se dau ind'.catii asupra nci.ţionalităţii celorlalţi
pescari. După numele pe care-l poartă, doi din aceştia, Kali Yorgi
(Gheorghios) şi And1·ye (Andreios) ar putea fi greci, Tuni Istfan
(Istvan) ungur sau ungu:·ean iar Hirs (=Hirsch), cumnatul lui Anciryas.
(Andras), sas din Transilvania. Ceilalţi pescari Hrtu (Hîrtu), Vasl (Vasile), Buny (Bunea), Kozman (Cozma), Alik (Alecu), Tuduran (Tudoran),
Astayku (Astoicăi) şi Pup (Pop) erau români. Apare şi un oarecarTuman al cărui nume turanic ai· putea fi pus în legătură cu tătarii
care locuiau în satele din împrejurimi :11.
fuiască

I. Constantinescu, Note asupra toponim iei grindurilor şi apelor din Delta·
în „Analele Dobrogei" XL 1930, p. l~.J-15-1.
Carte generale de la Turquie d'Europe de Lapie în Bibl. Acad. R.S.R.
Hărţi IV, 393.
~; Cf. harta lui Fried din 1828 în Bibl. Acad. R.S.R„ Hărti II, 121. Transfo-:-marea numelui de Pardina, Pardin în Yardun se explică din punct de vedere
paleografic, literele arabe y ( -~ J şi p ( -~ ) deosebindu-se numai prin faptul că
are dedesupt două puncte iar p trei puncte.
28 G. Vîlsan, op. cit., p. 6.
29 Cf. „Revue des Etudes islamiques" 1968.12, p. 237, art. 2.
30 N. Iorga, op. cit. p. 102-103, 377.
31 ·Paul de Alep, fot. mss. arab în Bibl. Acad. R.S.R. arh. 638 f. 294/1.
25

Dunării
2

°
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Pe aceşti arendaşi ai dreptului de pescuit în braţele şi gîrlele
din Deltă, regulamentul îi numeşte „sahibi" J:! adică posesori sau patroni,..
ceeace însemna că aparţineau categoriei oamenilor liberi dar cu anumite îndatoriri faţă de domnie.
In calitatea sa de stăpîn al apelor Dunării::\ domnul Moldovei
le-a conoedat, pînă la cuceriirea otomană, dreptul de pescuit în braţele
:fluviului, în schimbul dijmei sau zeciuielei J5 din peştele prins şi a
unei cantităţ.i suplimentare de o sută de butoaie de peşte pe an Jli,
ceea ce reprezenta circa 11121,2 kg :i;. Sahibii sau arendaşii dreptului
de pescuit reţineau cîte un peşte la fiecare pescuit, un sturion, un
morun sau un crap mare. ln sezonul pescuitului, ei întruneau pe toţi
pescarii-vînători spre a da dijma din peştele ce se cuvenea domniei
(beylik), unul din zece şi pe deasupra cantitatea suplimentară de o sută
de butoaie de peşte Js.
După predarea dijmei şi a celorlalte drepturi (rusum) ce se cuveneau domnului, restul peştilor prinşi era distribuit în parţi egale
(hisse) între pescari JLI. Exista deci o diferenţiere de ordin economic
şi social între arendaşii dreptului de pescuit ce se bucurau de o situaţie social-economică deosebită, fiind negustori ele peşte, pe cînd
mulţimea pescarilor-vînători se îndeletniceau, în primul rînd, cu prinderea peştelui şi numai în subsidiar cu vinderea lui.
Potrivit regimului pescuitului în vigoare înainte de cucerirea
otomană, cei doi pîrcălabi (dizdar) ai cetăţii de la gurile Dunării, Ivaşcu
şi Maxim 110 , obţineau şi ei părţi egale cu ale arendaşilor şi, pe deasupra, cite patru butoaie de peşte pentru fiecare în parte, plătindu-le
cu jumătate din preţul fixat de negustori (rengber), cealaltă jumătate
rămînîndu-le gratuit H, deşi nu-şi trimiteau oamenii la pescuit.
Pescarii şi locuitorii de la gurile Dunării m::i.i erau datori să dea
·domniei, primăvara, un car de peşte, adică 444,848 kg, iar toamna
două care de cite patru butoC1.ie, adică 389,696 kg. Dispoziţia aceasta
:u ,.Revue des Etudes islamiques" 19613/2, p. 2:rn art. 3.
C. C. Giurescu, op. cit. p. 222-223.
:v. V. Costăchel, P. P. Panaitescu, H. Cazacu, Viaţa feudală in Ţara Romdnească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti 1957, p. :~71.
;i;, Că este vorba de a zecea parte din peşte rezultă clar din întărirea privilegiului mitropoliei din Roman de către Ştefan cel Mare. Cf.DocumC'nte privind
istoria României. Veacul XV. A. Moldot•a, Bucureşti 1954, II. p. 93, doc. nr. 91.
4 aprilie 1488.
:iu „Revue des Etudes islamiques", 196912, p. 2:rn.
;i; lntrucît regulamentul pentru pescuit din H84 precizează că un car putea
tluce paku bt.tltoait"i Ide peşte (ibidem p. 239) iar carul transporta 4-H, 850 kg
(D. Mioc, N. Stoicescu, Măsurile medievale de greutate din Ţara Româneasca.
Instrumente de măsurat capacitatea şi greutatea în „Studii, Revi'stă de Istode",
XVII, 1, Bucureşti 1964, p. 89) rezultă că butoiul de peşte trebuia să cîntărească
111, 212 kg. Cf. calculul făcut de N. Beldiceanu în „Revue des etudes islamiques"
1968.12. p. 255 şi n. 8.
38 Ibidem p. 238 art. 3.
Ja Ibidem p. 238 art. 4.
t.o I. Bogdan, P. P. Panaitescu, Cronicele slavo-romine din secolele XV-XVI,
Bucureşti 1959, p. 64.
H „Revue des Etudes islamiques·• 19613/2, p. 2:rn art. 4.
33
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·_:o;e referă de sigur în primul rînd la sturioni sau acipenseri al cărui
pescuit avea loc toamna cînd se ridicau pe Dunăre în sus pentru a-şi
căuta loc de iernat "2 şi primăvara cînd se întorceau în larg.
Pe baza acestor date noi ce lipsesc în izvoarele noastre interne,
. se explica cantităţile exportate de Ştefan cel Mare, care trimetea spre
vinzare peste hotare la Liov, un produs atît de căutat cum erau peştii.
îndeosebi sturionii -.::_ Se explică deasemeni cantităţile însemnate de
peşte acordate de domnii Moldovei mănăstirii Neamţ ce primea, în
1446, de la Ştefan al II-lea două maJl, adică două care de peşte pe an 44,
jar de la Ştefan cel Mare, în 1470, trei care de peşte de la gurile
Dunării -..-•.
In afară de dijmă şi de cantităţile suplimentare obţinute de la
pescai·ii din Deltă, domnia incasa vama (gi..imruk) în valoare de 3
aspri /i(j de butoiul de peşte. Era plătită de cumpărător care mai dădea
şi 1 aspru la patru butoaie ca drept al secretariatului (resm-i kitabet) '17.
Aceste dispoziţii în vigoare în vremea stăpînirii Moldovei în
Deltă, au fost bine cunoscute de cuceritorul otoman care le-a menţinut
potrivit sistemului aplicat de înaintaşii săi de a păstra legislaţia şi
.obiceiurile din teritoriile cucerite atît în Europa ti.s cît şi în Asia şi
în Africa ti!l.
'• 1

L. F. Marsigli, Danubius Pannonico-Mysicus, IV, Hagae, Amsterdami, 1726,

p. 32
Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. XXIII,
306, doc. XLVI, 4 martie 1472, doc. XLVII, 4 martie 1472 ; p. 307,
.doc. LI. -l martiie 1473, p. 308-309, doc. LII, '14 martie 1473.
"" M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. II,
p. 244-245, 19 februarie 1446.
4:; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, I. P- 143-144, 1 aprilie 1470.
" 6 Aspru (de gr. licrr.pc.v) era o monetă de argint otomană. cunoscută şi sub
·numele de ,akce" _ Ali, Le prime manete ed i primi aspri dell'lmpero ottomano în
„Revista it.ciliana de numismatica, XXXIX, 1921, p. ii-93. Cf. şi articolul lui H. Bowen în Encyclopcdie de !'Islam, ed. II-a, Leiden, 195!!, I, p. 328-329 sub voce.
Aspri circulau şi în Moldova. Documente privind istoria României. Veacul XV.A.
Moldova, I, 382, nr. 453, 13 septembrie 1471 ; I. Bogdan. op. cit. II, p. 364-366 ;
'rh. Holban, Acte politice în „Revista Istorică" XX, 7-9, Bucureşti 1934, p. 260).
Potrivit emisiunei din 1481-1482 (886 H.), asprul cîntărea 0,75 grame de argint,
întrucit s-au bătut 420 ..3 aspri pentru 100 dirhern de argint. M. Akdag, Osmanh
1 mparalorlugun un kuruluş ve
inkişaf
devrinde
Tiirkiyenin, ikgisadi
vaziyett
r.J N. Iorga,
Bucureşti 1913, p.

(Situaţie economică în Turcia în timpul întemeierii şi creşterii puterii otomane)
în „Belleten" XIII, 51, Istanbul 1949, p. 517-518.
"' Cf regulamentul pentru bag (taxă de vînzare pe piaţă) şi vamă percepute în cetatea Kili, editat de N. Beldiceanu în „Revue des Etudes islamiques"
1968,'2, p. 234 art. 2 (22, 123 august 1484).
"~ N. Beldiceanu Actes des premiers sultans II, p. 10-45, 53-66 doc. nr. 22)
.a dovedit că legile miniere sîrbeşti au fost integrate în legislaţia minieră otomană. Iar ()_ L. Barkan (XV ve XVI-inci asirlarda osmanlt
imparatorlugunda
ziraî ekonominin kukukî ve mali esaslan (Bazele juridice şi financiare ale economiei agrare în Imperiul Otoman în secolele XV şi XVI), Istanbul 1945, p. :na,
.320, 323) a arătat că sultanii au procedat tot astfel în teritoriile anexate după
bătălia de la Mohacs.
9
" O. L. Barkan a dovedit că legile lui Uzun Hasan (op. cit. p. 130-139,
145-148, 170-171) şi ale sultanului mameluc
Kai-bay
(1468-1495) (ibidem
:p. 200-203) au fost menţinute de sultanii otomani.
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In dorinţa sa de a se continua, fără nici o întrerupere, activitatea economică la Eski Kili, care nu era numai un important centru
·de schimb ci şi un vad sau o cherhanea vestită, Baiazid al II-lea con:firmă, prin regulamentul din august 1484, obiceiurile locale privind
pescuitul. Menţine, în primul rînd, dreptul de posesiune (tasarruf) al
pescarilor rămaşi pe loc ,-,o ,indiferent de nelţionalitatea lor. Păstrează
vechea rîndui:i.lă cu privire la dijma din p2şte (balik '6sri) prelevată
în folosul statului şi care exisb şi în legislaţia otomană, făcînd p3.rte
din categoria taxelor cutumiar-e (rusum-i '6rfiyye) '' 1 ce puteau fi per-cepute în nJ.tură sau în bani şi arendate în caz de nevoie. Mentine
·deasemeni dispoziţia moldovenească privitoare la predarea, către beylik,
.a cantităţii de o sută de butoaie de peşte pe an s2• Dar dispune ca şi
partea pîrcălabilor (dizdar) să revină de acum înainte tot beylicului
.adică tezaurului imperial, urmînd ca contrav::lloarea celor patru butoaie de peşte să fie vărsată arendaşilor dreptului de pescuit (sahib) 53
în bratele şi gîrlele Dunării. Sultanul menţine şi vechiul obicei mol·dovean poti·ivit căruia pescarii dădeau trei care de peşte pe an, unul
primăvara şi două toamna, subst'ituindu-se în drepturi domnului Moldovei 5". !şi atribuie şi cantităţile de peşte care reveneau arendaşilor,
şi anume cîte un peşte de fiecare pescuit 55 precum şi dreptul secretariatului (kitabet resmi) 56. Potrivit unei tradiţii moştenite de la înaintaşii săi 5 î sultanul Baiazid al II-lea a păstrat deci şi în domeniul
·pescuitului sistemul de impunere fiscală locală, adaptîndu-1 în interesul
fiscului otoman. Astfel . sultanul nu se mulţumeşte numai cu dijma
-carei se percepea şi în alte porturi dunărene 58 şi nici cu celelalte
drepturi (rusum) ale domniei, ci atribuie tezciurului otoman cantitătile
de care dispuneau atît pîrcălabii şi agenţii administraţiei portuare, cît
şi arendaşii dreptului de pescuit în
braţele
Dunării
şi
în gîrlele
din Deltă.
Intemeindu-se pe o veche dispoziţie (ber karar-i sabik) !l!I în vigoare
în Imperiul otoman, su'ltanul îşi rezervă dijma ('osr) din peştele uscat
01
B. Cvetkova, 113B2t1pr,'l1111 H Jl.lp>1<an11H noe1m11ocT11H B6L>'lrapcK11Te JeM11 non THpc1rn
·e4;1cT, Sofia. 1968.
52 „Revue des Etudes islamiques" 1968/2. p. 238 art. 4.
53 Ibidem loc. cit.
5" Ibidem p. 239 art. 5.
:;:; Ibidem p. 238 art. 3.
~~ Cf regulamentul pentru bag şi vamă la Eski Kili, Ibidem, p. 236 art. 13.
"' Legislaţia otomană menţionează existenţa unor „vechi obiceiuri" sau a
„unei legi vechi" (adet-i kadimes1 i.izere. kanun-i kadimesi i.izere). Cf. O. L. Barkan,
op. cit .. p. 270.
5
~ Pentru dijma din peştele prms în porturile dunărene în valoare de un
sllert din pescuit cf. Bibl. Nat. Paris, Fond Turc 85, f. 276 r şi 277 v apud
B. Cvelkova. Le regime de certains ports dans les terres balkaniques aux XV-e
et XVI-e siecles în „Revue d'histoire economique et sociale" 1967, nr. 1, p. 38,
·n. 36. Pentru dijma din peştele prins de locuitorii din Kalu~lbazari (Călăraşi) cf.
J.rene Beldkeanu-Steinherr şi N. Beldiceamu. Acte du regne de Selim I concernant
quelques echelles danubiennes de Valachie, de Bulgarie et de Dobroudja în
„Si.ldoc;t Forschungen" 1964, p. 104, art. 19.
59
N. Beldiceanu, Actes des premiers sultans, II, p. 42, nr. 2.
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prins în alte ape din Deltă Gn, adică în gîrle sau în ghioluri, şi care
era înc:isată în trecut de domnie GL.
Iar printr-un ::i.lt regulament,editat tot la 22/23 august 1484 privitor h vamă (giimriik) şi la taxa bag 62 , percepută la Eski Kili,
Bayazid al II-lea ordonă să se ia dijma şi din produsele piscicole 63 •
P1·intre acestea figurează în primul rînd icrele scoase din sturioni şi
p1·egătite w. în importantul centru pescăresc situat de solul polon Andrei
Taranowski G.i la un sfert de zi de cetatea Eski Kili, iar de călugărul
italian Niccolo Barsi la o milă 11'\ adică la 5 sau 6 km 67 • Aceste icre
„minunate" 0" după aprecierea lui Barsi, ce formau bogăţia pescuitului
încă din 1446 m, erau foarte căutate în Peninsula Balcanică şi în toate·
ţările ortodoxe mai 2les în timpul posturilor religioase, precum şi în
Polonia şi Ungaria ;i. Se mai lua dijmă şi din celelalte produse ca untm·a
de peşte. beşica înotătoare (balik karin) şi cleiul de morun (ichtiocol) I:!,.
folosit la limpezirea vinului 73.
Un venit însemnat revenea fiscului otoman din vînzarea peştelui
sărat la cherhaneaua din Eski Kili ce forma grosul exportului.
Potrivit regulamentului privitor la vamă şi bag - ce corespunde
cu .. vama cea mică" din Moldova vînzătorul dădea numai. dijma.
iezuit Giulio Mancinelli scria prin 1582-1586 că „la gura
ici şi colo. se ;:;ăsesc lem•1e" ca niste „furci pline cu carne de morun
Hurmuzaki-Iorga, Documente, XI, p. 116.
,;i •. nevue des f=tudes islamiques·' 1968/2. p. 239, art. 6.
r;~ T:ixa bag corespundea cu darea plătită Î!1 Moldova la locul de desfacere
a mi"trfii sub numele de .. vama cea mică". Cf. I. Bogdan, Documentele lui ,5tefan
cel Mare, II. p. 64. ianuar 149:>.
m •. Re\·ue des ttud~'s islamiques" 1968/2. p. 2:36. art. 8.
r;·. Negustorul englez John Newherie dă în 15î5 descrierea cea mai completă
a pregătirii icrelor. După ce erau scoase din peşti, icrele se scurgeau de sînge·
şi se sarnu timp ele trei zile i!'ltr-un hîrdău cu fundul găurit : apoi se spăl;rn
şi se puneau încă trei zile în butoaie cu o mică scurgere. Icrele se tescuiau în
acelste butoaie .. prin călcare cu picioarele curate", iar după alte trei zile, se
puneau funduri noi la butoaie. S. Purchas his Pilgrims, voi. VIII, Glasgow 1905,
p. 479. Şi Paul de Alep dă unele amănunte asupra preparării icrelor tescuite
,.între două blănuri cu pietroaie mari deasupra". Bibi. Acad. RSR Arh. 638,
fot. mss arab ~95. I.
r;; A. Taranowski. Reschreibung ciner Reyse . . . gen Constantinopel în Hurrnuzaki-Iorga. Documente, XI. p. 79, doc nr. CXXIII.
titi ed. C. C. Giurescu p. 40.
6 7 Vezi discuţia asupra localizării la C. C. Giurescu, Istoria pescuitului şi a pisci"'

Călugărul

Dunării,
uscată".

culturii în România p. 90.
„Buonissimo caviale" spune N. Barsi, ed. cit., p. 40.
M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare,.
II, p. 244-245, 19 februar 1446.
7° Cf. relaţia lui Franc;ois de Pavie. baron de Fourquevaux, din 1585 în
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, I, Bucureşti 1895, p. 34.
7 1 N. Barsi ed. C. C. Giurescu loc. cit.
7
~ „Revue des :Ctudes islamiques" 1968/2, p. 236 art. 8.
73 L. F. Marsigli, op. cit., IV p. 33-34 ; Gr. Antipa, Pescăria şi pescuitul
in România, Bucureşti 1916, p. 372-373, 71'1.
;:: bis în special morun sărat (morone salze, marona in salamora, rnorenela~
Veneţia, Archivio di Stato, Ducali e lettere ricevute, quaderno p. 48.
ti8
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Dintr-un al treilea regulament edictat 1.ot atunci de Bayazid al
II-iea rezultă că încasarea dijmei din peşte (balik 'osri) şi a taxelor p 'l'cepute la schelci şi la vamă era încredinţată agentului eminului c12 la
Eski Kili î:J. Acesta urma să fie vigilent în descoperirea evaziunilo1·
fiscale pentru ca miriul care primea cea mai mare parte din taxe să
nu fie păgubit.
După predarea dijmei şi achita1·e~ celorlalte drepturi (rusum),
pescarii erau liberi să-şi vîndă peştele, fiind scutiţi de orice obligatie
faţă de com;rnd::mtul (dizdar) cetiitii şi chiar de kHpudanul de la Eski
Kili î<i. Este o dispoziţie luată în folosul pescarilor din D2ltă pe c::m~
sultanul caută să-i ocrotească de p1·etenţiile dregătorilor săi.
Măsurile acestea prin care administraţia otonnnă încerca să pună
de acord vechile dispozilii de pe vremea domnilor Moldovei cu interesele fiscului otoman, au m::i.i suf crit u:1ele modificări la începutul
secolului al XVI-lea.
Raportul kadiului din Akcekazanlik (Kazanlik) îl, întemeiat pe
dispoziţiile fiscale extrase dintr-un registru V::lmal care poartă data
de 15 aprilie 1520, arată că dijma din peştele sărat la gurile Dunării,
în' lacu.r·i. şi în schelele dunărene continua să fie percepută în folosul
statului otoman•~. Dar, pentru a stimula pescuitul, este redusă la jumătate din valoarea ei initială.
Potrivit aceleiaşi dispoziţii, fiscul reţ.inea o treime din peştele
proaspăt prins în talienele î!l ridicate în braţele Dunării so. Nu se specifică încă dacă măsura aceasta se aplica şi în Deltă. Este totusi prnbabil să se fi extins şi aci regimul din porturile dunărene Silist1·a şi
Vidin unde eminii administratiei portua1·e reţineau un sfert din prndusul pescuitului în folosul statului l'I. Presupunem că era o compen'~' ,.Revue des Etudes islamiques" 196812, p. 2-10 art. 5.
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Ibidem p. 241 art. 9. Kapudanul care supraveghea atit recrutarea echipajelor vaselor cit şi disciplina, percepea de obicei taxe din peşti prinşi. N. Beldiceabu, Code de lois coutumieres de Mehmed II : kitcib-i qavănin-i c ărfi!JY'!
cosmăni, Wiesbaden 1967. f. 19 r-v.
77
în Bulgaria, la sud de munţii Balcani.
78
I. Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceanu, op. cit., p. 98, art. 3.
7!1 Talianul (de la termenul grec ci/.ti,1:o:t0v (H. si R. Kahane A. Tietz'",
The lingua franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and Creek
Origin, Urbana, 195U. p. 477-431) era o capcană foarte mare din plase fixak
pe pari sau stîlpi. Cf. descrierea lor la Gr. Antip::.. op. cit. p. 419-42-1. Pescuitul
mare se făcea numai cu talianul (Ibidem p. 684). Menţionăm că lucrarea lui
K. Devedjian, Peches et pecheries <m Turquie, Constantinople 1926 nu ne-a fost
accesibilă.
811

Ci'. raportul kadiului clin Akcekazanlik în Sl'idi:st Forschungen, 1964, p. 107,
art. 24 c. Şi la Brăila (Ibra'il) vamesii turci au încercat în mod abusiv să ia
de la pescari o dijmă d2 o treime din peştele prins la gardurile din „baltă"
ridicate de „necredincioşi·' adică de români în nouă locuri între cele două braţe
ale Dunării". Au trebuit îmă să renunţe întrucît „locul se afla într-o ţară necredincioasă" (Ibidem p. 102-103, art. 15).
81
Bibl. Nat Paris, Fond turc anc. 85, f. 107 r, 113 v apud B. Cvetkova,
op. cit. p. 38 n. 35. O. L. Barkan, op. cit., p. 278 ; J. von Hammer, op. cit„ I,
p. 2!JZ, (kanunname pentru Silistra), p. 315-31G (kanunname pentru Vidin).
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saţie

pentru încetarea pescuitului în regiunea Obluciţa 82 • ln schimb
sultanul pare să fi renunţat la drepturile (rusum) moştenite de la
domnii Moldovei, întrucît 3.1cestea nu mai sînt menţionate în regulamentul Vâmal din secolul al XVI-lea publicat de Hadiye Tuncer 83
pentru cetatea Kili.
Pentru a împiedica vînzarea lor clandestină, Selim I (1512-1520)
a re[uat o veche dispoziţie din regulamentul lui Mehmed al II-lea
pentru pescuitul în Bosfor ce interzicea vînzarea peştelui fără a fi
fost văzut în prealabil de amil s'. şi de emin 1<.-, şi înregistrat de kadiu.
Potrivit acestui precedent, pescarii din Deltă erau ţinuţi să vîndă peştii
prinşi de ei numai cu învoirea eminului, kadiul fiind însărcinat cu
înscrierea lor în registru SG.
Cînd nevoile financiare ale st3.tului o cereau, dreptul la pescuitul
în Deltă era dat în arendă potrivit sistemului „iltizam"" ce nu era bazat
pe o regulă generală. Iar pentru a intensifica exploatarea pescăriilor
din Deltă, sultanii au bat măsuri de populare a acestei regiuni. Dat
fiind că în Imperiul otoman populaţia era considerată ca o turmă
(ra'ya) de la care trebuia să se obţină maximul de profit, sultanul
Bayazid al II-lea a ordonat înainte de 1491 deportarea (si.irgi.in) l:fl la
Eski Kili a unor pescari originari din Silistra şi din ţinutul învecinat
precum şi din alte locuri &1 pentru a pune în valoare
talienele
din Deltă.
Pescarii aceştia erau creştini. supuşi plăţii haraciului S!J (kharaggilzar) pe care-l încasa în fiecare an kadiul din Eski Kili şi eminul
"~ Cf. reproducerea unui document în slavă veche promulg3t de Selim I
la 2:i ianuarie 1512 apud M. Guboglu, Despre materialele arhivistice otomane din
Turcia şi importanţa lor pentru istoria Ţărilor Române în „Revista Arhivelor",
IX 1 2, Bucureşti 19GG, p. 19:3. Pentru datarea exactă a acestui document cf.
N. Beldiceanu. Kilia et Cetatea Albă a travers les doc:uments otomans p. 222, nr. '1.
I:() Hadiye
Tuncer, Osmanli irnparatorlugunda toprak kukuku, arazi kanunlari ve kanun acikmalari. (Dreptul pămîntului în Imperiul otoman, legile agrare
şi explicarea lor), Ankar<:, 19G2, p. 193 menţionează numai vama pentru peştele
vîndut la Kili.
tv. Amilul era arendaşul bunurilor statului sau al impozitelor pe o perioadă
de timp determinată. Cf. art. lui Weil în Encyclopedie de l"Islam, ed. li-a, Leiden
1958, I, p. 447-448.
t<.i N. Beldiceanu, Les Actes des premiers sultans, I ,p. 124, doc. nr. 4
(după 29 mai 1453).
80 Cf. raportul kadiului din Akeekazanlik în „Siidost Forschungen", 1964,
p. 99, art. 5.
~• In Imperiul otoman. deportările erau folosite ca metodă de popubre şi
de colonizare a ţinuturilor cucerite. Cf. O. L. Barkan, Les deportations comme
metliode de peuplement et de colonisation dans l'Empire Ottoman, extrait de la
„Revue de la Faculte des sciences economiques de l'universite d'lstanbul", XI,
1935, nr. 1-4, p. 20 şi urm.
&l O. L. Barkan. 894 ( 1488-1489) yili
cizyesinin tahsilâlina âit muhasebe
liilâni;olari (Bilanturi despre încasarea g!zielei în anul 894 (1488-14!l9) în „Belgeler" 1/1, Ankara 1964, p. 41.
89 Haraciul (kharadj) sau g iziye era o taxă personală la care erau impuşi
toti supuşii nemusulmani din Imperiul otoman, conform prescripţiilor şeriatului.
Ci. A. Inan. Aperi;u general sur l'histoire economique specialement en Turquie,
Istanbul 1941, p. 24. J. \'on Hammer, op. cit. p. 212.
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acestuia, după cum rezultă dintr-un firman promulgat h 8 aprilie
1491 !JO. Nu cunoaştem numărul lor şi nici acela al pescarilor rămaşi pe
loc în Deltă. Ştim numai că prin 1658-1659, cînd Evliya Celebi vizita
pescăriile de la Eski Kili, administratorul turc local (emin) care luase
cu arendă (mukataa) pescuitul în Dunăre !li, dispunea de 300 de pescari şi raiyele !I:! care privegheau la stăvilar.
Cu privire la naţionalitatea pescal'ilor stabiliţi. cu voia sau fără
voia lor, în regiunea Deltei, se pot face unele deducţii pe baza însemnărilor relative la dijma din peşte. livrată de amilul din Eski Kili
în intervalul dintre 5 februarie şi 4 martie 1505 (23 ramazan-6 zillcctde
910 H.) n:i. Nume ca Bacura (Paciurea), Bogdan. Kozma (Cosma), Istefan
(Ştefan), Mihne (Mihnea), Mihal (Mihail), Nedelko (Nedelcu), Petre şi
Petruz (Petruş) din Brăilei. dovedesc persistenta elementului românesc
în Deltă. Şi numele corupte Istiko (Staicu) şi Vavil (Vasile) s-ar putea
refe~:i tot la români.
Apar şi nume autentic turceşti ca Iskender, Ine han, Yunus, nunw
cu consonanţă turcă ca de pildă Kirane, nume slave ca Yovan şi un
nume de ţigan Kara oglan.
Această varietate de nume corespunde lumii amestecrlte de la
Eski Kili, unde Românii trăiau alături de turcii colonizaţi de sultani,
alături de greci descendenti ai locuitorilor din vechile cetăţi elenic2
şi de slavi de tot felul.
Apar şi ostaşi turci w., ieniceri şi azapi din garnizoana cetăţii
(me~d-i kal'a) ce număra, în 1485-86, 396 de oameni 93 dintre care
unii se îndeletniceau cu pescuitul pentru c>.-şi spori cîştigurile.
însemnările amilului din Eski Kili arată că în Deltă se pescuiau
în primul rînd sturioni, anume moruni (murăne) din care s-au clat
dijmă în timp de o lună circa 282 peşti. Urmează apoi crapii, ce minunau pe călătorii străini prin dukeata cărnii precPm şi prin dimensiunile lor neobişnuite !lG, din care fi<;cul otoman a luat dijmă 208
peşti. Se mai pescuiau somni, scrumbii şi alte varietăţi de peşte.
In
total, în intervalul dintre 5 februarie şi 4 martie 1505, fiscul a luat
0

° Cf. „Belgeler"

I, 1, 1964, p. 41.
Evliya Celebi, Seyahet-name, ed.
Negib Asim, Istanbul 1314-1315 H
(1896-1897)., V, p. 222.
92 Ibidem V, p. 223.
93 Defter-i dalyan-i kala·a-i Kili'an tahvil-i Kosta al-'amil fi sa'ban sene
910. (Însemnarea talianelor cetăţii Kili din indatorire3 încasaton1lui Kosta, început
la 17 ianuarie 1505) la L. Fekete. Die Siyaqat-Schrift in der tilrkischen Finanzverwaltung, I, Budapesta 1955, p. 138-145.
91 Ibidem p. 138 şi urm.
95 Başvekal'et Arşivi, Istanbul, fond. K. Kepecioglu, registru nr. 1/4725 din
893 H (1487-88) apud N. Beldiceanu în „Revue des Etudes islamiques" 19G8/2,
p. 220-221, n. 1.
96 Crapii de Dunăre depă5eau greutatea de 80 de libre (circa 30 kg). Cf.
Franco Sivori în Ştefan Pascu. Petru Cercel şi Ţara Românească la sfîrşitul
secolului XVI, Sibiu 1944, p. 177. In 1957-1958, călăt'Orul olandez Van Does
(Dousa) a văzut la Ismail un soiu mare de crap (cyprinus) „uşor de recunoscut
prin pîntecele lui nemăsurat". Se găsea din belşug, fiind „foarte pretuit".
G. Dousae De itinere suo Constantinopolitana epistola, Lugdunum Batavorum
(Leyden) 1950, p. 18.
111
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ca dijmă 544 peşti deşi nu s-a prins nimic în zilele de 17-21 martie
(12-16 savval) şi de 26-28 martie (21-23 5avval). Cifrele acestea
sînt confirmate de Paul de Alep care arată cu prilejul trecerii sale
prun &iki Kili în toamna anului 1658 că în perioadele de pescuit îmbelşugate ca cea din 1652-1653 se prindea de la începutul lunii septembrie (Ilul) pînă la începutul postului Crăciunului între 400 şi 700
de moruni !•î.
în însemnările amilului se indică si preţul peştilor daţi ca dijmă.
Astfel, în 1505, 24 moruni erau evaluaţi la suma de 240 aspri, deci
10 aspri morunul !Jt', pe cînd în 1587 călătorul francez Franc;ois de
Pavie baron de Fourquevaux, plăteşte la gurile Dunării mai puţin
de 3 soli (souls) pentru un morun atît de mare încît abia putea fi
încărcat pe un catîr 9!J. ln 1633, Niccolo Barsi da Lucc:i, trecînd pe la
che1·haneaua din Eski Kili plăteşte 4 aspri pentru un morun de 30 de
libbre io;i (circa 8 kg) iar Cornelio Magni notează, în vara anului 1672,
că a dat 30 de aspri pe doi sturioni de cîte 80 de libre 10 1. Din însemnările amilului dm Kili, confirmate de datele transmise de călă
torii străini, rezultă că pretul crapului varia între un aspru şi 2 aspri tu:!. Aceste preţuri, atît de ieftine, se explică prin m:irele belşug
de peşte, atestat de acelaş Niccolo Barsi, care afirmă cu oarecare exagerare că nu e dimineaţă în care să nu se aducă pe mal o mie pînă
la două mii de moruni şi sturioni de tot fel ul. Cînd producţia de pescuit era mai slabă, se înregistra o tendinţă de urcare a preţurilor.
Peştii erau prinşi în taliene pentru a căror construire şi exploatare fuseseră adu:;;i pescari din Silistra io:; unde modul acesta de pescuit era practicat curent. Potrivit relaţiilor călătorilor orientali Paul
de Alep şi Evliya Celebi. talienele se refăceau în fiecare an de
populaţia locală, căci în vremea desgheţului, Dunărea revărsindu-se,
le-ar fi distrus. Astfel în fiecare primăvară se înfigeau în albia Dunării
pari sau stilpi, formînd baraje în lungime de 70-80 arşini (44,59 m),
D'tcuţi din copacii de pe dealurile Isaccei tu'i sau din pădurile din jurul
Calaţilor tuj. La Eski Kile, parii, în număr de 12 OOO ce costau cîte
~• Paul de Alep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh 638 f. 294/II. Carlo
Magno (Quanto di piu curioso ... , Roma 1679, p. 329-330) şi Jean Baptiste Tavernier (Les six voyages, Paris 167G-1Ci77, I, p. 415) arată că la Eski Kili se pescuiau cei mai mulţi moruni ale c:lrnr icre se pregăteau tescuite sau moi.
~" L. Fekete, op. cit., p. 1-l-l, H.).
~··• Fourquevaux explică acest preţ derisoriu prin faptul că în valea Dunării
locuitorii prindeau morunii numai pentru a le lua icrele. N. Iorga, Acte şi Fragmente, I, p. :.H.
l'"' Nicolo Barsi, ed. C. C. Giu1·escu p. 40.
1o1 C. Magni, op. cit., p. 329-330.
1 11 ~ L. Fekete. op. cit., p. 138, HO, 141. Din tabloul alcătuit de N. Beldiceanu
(Les Actes des premiers sultans II, p. 172) rezultă că în 1488 se putea cumpăra
cu un <.ispru un crap de 1,411 kg.
1111 Cf. firmanul
publicat de O. L. Barkan în „Belgeler" 1/1,
Ankara,

1964, p. 41.
111 '•

w.

Paul de Alep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 638, f. ·284/II.
Evli~'a Celebi, op. cit., III, p. 30.

•O mie de osmani 10li (aspri) bucata 107 erau aşezaţi de raiele în şir,
.unul lîngă altul, fiind înfipţi în fundul apei, începînd de pe malurile
Dunării spre mijlocul ei 108.
De pari se prindeau cu ajutorul unor lemne lungi şi bifurcate,
.împletituri din curpeni de viţă, iar atunci cînd plasele acestea se ridicau la suprafaţa apei, Dunărea căpăta aspectul unei ape înpînzită
de plase şi de rogojini prin care nu se putea strecura „nici măcar
un peşte de o palmă" lU!J. La mijlocul apei se lăsa o deschizătură de
vreo 20 de pari sau stîlpi pentru trecerea corăbiilor. 1n partea interioară a stăvilarului, în „mijlocul Dunării, se făcc:i. din pari de lemn o
.casă mică 110 sau o construcţie cu mai multe odăi şi cu o cafenea,
.avînd ferestre la uşa stăvilarului 111 • Era înconjurată de un canal îngust
.spre care vîrtejul apei mina peştii. Aceştia, odată prinşi în capcană,
era loviţi cu suliţele de pescarii şi oamenii eminului.
Barajele de la Eski Kili - care au ajuns să comporte pe la mijlocul secolului al XVII-lea 14 taliene - se instalau îndată după desgheţul de primăvară. Ele nu se ridicau decît după 7-8 luni, cind
venea vremea rea, - parii fiind depozitaţi pe tărm unde i-a văzut
Evliya Celebi 11 :!. In acea vreme, stăvilarele costau o sută de pungi ii:l.
Se mai prindeau peşti şi iarna, în copcile făcute în ghiaţil. scoţinîn!du-se moruni şi nisetrii în greutate de pînă la 100 ocale 11 ".
Peştii cel mari, moruni de 10-1~ braţe şi nisetrii de 5 şi 8 braţe,
prinşi în taliene, erau spintecaţi de se roşeau apele Dunării 11.·.. Apoi
erau încărcaţi în caice şi duşi slujbaşului-vameş însărcinat cu strîngerea venitului provenit din moruni şi icre, acestea din urmă
fiind luate de emin I Hi. Apoi erau puşi la sărat pentru a fi vînduţi în
localitate sau în străinătate. Secretarul lui Petru Cercel, Franco-Sivori,
ara.tă că morunii prinşi în Dunăre erau tăiaţi în lung, în patru sferturi. Apoi se sărau şi se pune'1u la afumat de ieşeau" tot atît de
1111 ;

Denumirea de „akce osmani" sau „osmani·', dat::\. primei monete otomane
de Orkhan în 13~7 a început să fie înlocuită în timpul domniei lui Selim I
0481-1512) prin cea de akce (Vezi mai sus n. 46). Sub domniile lui Murad IV
·(1623-1640), Ibrahim I (1640-1648) şi Mehmed IV (1648-1687), titlul a scăzut
la 700/o şi apoi la 500/o, iar greutatea iniţială de 6 kirat s-a redus în a doua jumă
ta1;e a secolului al XVI~lea, ajungînd în primul sfert al veacului al XVII-iea
la 1 1/2 kirul. Cf. art. lui H. Bowen în Encyclopedie de l'Islam, ed. II-a, I,
p. 228-229.
101 Paul de Alep, Fot. mss. arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 683, f. 284/11.
111
~ Evliya Celebi, op. cit., V, p. 222.
109 Ibidem, V, p. 223. Evliya Celebi arată că „la o adîncime pînă la brîul
.omului ,,erau aşezate în partea anterioară a stîlpilor şi plaselor" „nişt'e cuşti
împletite .:le mărimea a 5 covoare".
1111 P<i.ul de A!lep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 683, :f. 284/1.
111 Evliya Celebi, op. cit., V, p. 223.
11~ Ibidem V, p. 222.
11:: Ibidem, V, p. 223.
11', Ibidem, III, p. 339.
11.-, Ibidem, V, p. 223.
w; Paul c\2 Alep (Fot. mss arab în Bibl. Ac.ad. RSR Arh. 638 f. 294/11)
..arată că icrele negre erau mai ieftine la Kili decît la Galaţi.
bătută
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buni şi gustoşi ca şunca" 117• Rezultă deci că pregătirea batogului era
cunoscută la sfîrşitul veacului al XVI-lea.
Peştii săr.aţi la cherhaneaua din Eski Kili erau puşi în butoaieşi trimişi cu vasele pe Dunăre rni, la Constanţa şi la Varna. Aici erau_
încărcaţi pe corăbii şi duşi la Constantinopol lW şi deacolo la Raguza
sau la Ancona i:w.
Prezenţa la Eski Kili a numeroşi negustori din Imperiul Otoman,_
din Polonia, Ungaria şi din alte ţări, veniţi pentru a cumpăra peşte
„cu bani de aur", este atest::i.tă atît de Evliya Cele bi 121 cit şi de Nkcolo
Barsi care a văzut aci negustori raguzani ce se îndeletniceau cu să
ratul şi exportul sturionilor în porturile Mării Adriatice L!:.!. Datorită
acestui comerţ intens, arendaşul turc al pescuitului în Dunăre încasa~
din exploatarea talienelor, pînă la 500 de pungi egiptene pe an 12:1•
După ce achita cele o sută de pungi ce reprezentau cheltui ala stăvi
larelor şi apoi lefurile neferilor, îi mai rămînea un cîştig de 150-20(}
pungi pe an, în pofida ieftinătăţii preţurilor, influenţate vădit de
belşugul de peşte m. Căci în veacurile de care ne ocupăm, importanţa
pescuitului era deosebită, întrucît peştii constituiau principalul aliment
al populaţiei din Delta şi valea Dunării şi t:linul ostaşilor din garnizoanele cetăţilor Oceakov, Akkerman, Ismail, Brăila, Isaccea şi
Tulcea J~:>. Erau şi o însemnată marfă de export mai ales în ţările ortodoxe unde posturile ocupau o bună parte din an.
1

*

„
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Din analiza materialului cercetat rezultă că :
1 - Regimul pescuitului şi impunerea sa fiscală a ocupat un loc
însemnat în reglementarea statutului portuar al cetăţii Eski Ki'li în
vremea ocupaţiei otomane.
2 - Pentru a repune în stare de exploatare pescăriile din Deltă„
îndată după cucerire, Bayazid II a menţinut normele administraţiei
moldovene date la iveală de regulamentul otoman din august 1484,.
adaptîndu-le la regimul fiscal otoman.
Fr. Sivori, ed. St. Pascu, p. 177.
La Vidin peştele sărat provenit de la gurile Dunării plătea 50/o vama
Cgi.imri.ik). Bibl. Nat. Paris, Fond turc nr. 85, f. 107 v-109 r. 111 r apud
B. Cvetkova. op. cit„ p. 36, n. 25.
11
~ Paul de Alep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 638, f. 284/II.
11 ' Fr. Sivori. ed. St. Pascu, p. 177.
m EV1liya Celebi, op. cit„ V. p. 22.1.
1
~2 Niccole Barsi, ed. C. C. Giure<>cu, p. 40.
123 Evliya Celebi, op. cit., V, p. 223.
m G. Dousa, op. cit., p. 17.
i2:; Evliya Celebi (op. cit„ V, p. 222) arată că ostaşii din garn!zoanele acestor
cetăţi primeau ipeşte sărat de b
emin care lua de la ei o dovadă pe care o
prezenta în caz ele
nevoie defterdarului, păstrînd restul produselor piscicole.
Cind ;rezultatul pescuitului era slab, ostaşii din cetătile menţionate arestau pe
emin, silindu~] să le plătească aceleaşi solde. ln asemenea cazuri, eminul arendaş.
suferea pierderi (Ibidem, V, p. 223).
11:1
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3 - Spre a da o dezvoltare mai mare pescuitului în Deltă,
Bayazid a1 II-lea a luat măsuri de populare a acestei regiuni, deportînd şi colonizînd pescari creştini din ţinuturile Dunărene, îndeosebi
de la Silistra.
4 - Populaţia Deltei era alcătuită în vremea stăpînirii moldovene în majoritate din români, pe lingă care apar unguri sau mai
probabil ungureni, adică ardeleni, şi cîţiva greci. După cucerirea otomană şi instalarea unei garnizoane turce la Eski Kili, apcir, alături de
românii localnici sau veniti de la Brăila, - şi pescari turci şi ostaşi
turci, ieniceri şi azapi, care se îndeletnice'.lu cu pescui tul.
5 - Pentru a asigura fiscului otoman veniturile importante provenite din pescuit, sultanii au interzis vînzarea peştelui f:iră aprobarea
eminului local şi au rezervat miri-ului o treime din peştii prinşi în
talienele construite în braţele Dunării.
6 - Spre a face faţă nevoilor fin:.mciare ale statului, administraţia otomană a aplicat, şi la pescuitul în Deltă, sistemul concesiunii
în arendă (mukata'a), - eminul din Eski Kili fiind obligat să acopere
cheltuielile impuse de instalarea şi păzirea talienelor.
7 - Comerţul cu peşte şi cu produsele pescăre5ti - în primul
rînd cu icrele pregătite în cherhanalele din Deltă - a avut un rol im' portant în cadrul Imperiului otoman. atît pentrn :.iprnvizionarc>a Constantinopolului şi unor centre din Peninsula Balcanică, cit nrni a!r;s
pentru exportul în diferite ţări ca Polonia, Ungaria şi Italia.
Importanţa veniturilor realizate de fiscul otoman explică continuitatea şi dezvoltarea exploatării pescuitului în Delta Dunării în
vremea stăpînirii turceşti, fapt confirmat atît de regulamentele,
firmanele şi registrele de socoteli turceşti cît şi de relaţiile călăto
rilor străini, veniţi pe aceste meleaguri atît din Orient cit şi din
Occident.

LA PECHE DANS LE DELTA DU DANUBRE AU TEl\IPS DE LA
DOMINATION OTTOMANE.

La conquete de l'embouchure du Danube par Ies Turcs
(en 14114) a
represente non seulement un important succes politique et militaire pour le sultan
Bay&zid II, mais a eu aussi une grande importance economique.
En dehors du commerce de transit (c(·reales, betail, chevaux, moutons, vin,
bois, tissus) qui contribuait a la prosperite de la cite ele Kili. l'ex11loitation des
pecheries constituait une source de benefices provenant ele la douanne (gumruk)
et des dîmes ( 'osr) peri;ues sur le produit de la p(•che et se<> clerives (cavim\
huiles de poisson, vessies natatoires, colle de poisson) ainsi qu"il ressort d'un
reglement ottoman (adet. kanun) promulgue ie 2212:3 aout 1484.
L'importance de la peche aux embouchures du Danube clecida Bayazid II
a prendre des mesures urgentes pour remcttre sur pied l'exploitation de~ pecheries apres la conquete du Delta.
Afin de faire valoir Ies madragues (grancls barrages construit<; ~\ l"aide
de pieux enfonces dans le lit du fleuve, relies entre eux par des treillis de sarment de vigne, nommes en turc „clalyan") clont l"existence dans le Delta est
mentionnee par un firman delivr(· le 8 avril 14!H, le sultan prit des mesures
pour remplacer les pecheurs roumains qui s'etaient refugics
en Molelavie, par
d'autres pecheurs chretiens amenes ele force de Silistra et de ses environs.
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Le reglement de 1484 ainsi qu·un document turc de 1504-1505 fournissent
des informations sur !"origine et la nationalik de ces pecheurs qui avaient en
concession (tasaruf) Ies six bras du Delta du Danube.
L"analyse du reglement de 1484 montre que pendant la domination ottomane le regime ct·exploitation des pecheries representait une adaptation du
systeme fiscal pratique avant la conquete ottomane par Ies princes de Moldavie. C"est ainsi que le sultan leve a son profit non seulement la dîme (balik'6sri)
et Ies droits qui revenaient avant 1484 â Etienne le Grand, mais aussi les droits
dont ce prince s·etait desiste en faveur de l"eglise, notamment en faveur du
monastere de Neamtz, des commandants des forteresses moldaves (pîrcalabi) et
des habitants de certains villages privilegies.
L"analyse comparee des reglements delivres en 1484 par Bayazid II revele des informations et des donnees nouvelles sur rorganisation des pecheries
dans le Delta, sur le n:·gime fiscal et notamment sur le montant de la douanne
pay(•e par Ies acheteurs et sur la dîme livree par Ies vendeurs.
L"importance des profits realises explique la continuite et la permanence d:;.; rexploitation des p0cheries dans le Delta du Danube, fait confirme
par Ies ckicumcnts turcs ainsi que par les relations des voyageurs
etrangers.

