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IN FOR MAJJ UNI

B  Iu  num erele v iito a re  ale rev is te i, am dorî să pub licăm  b iog ra fia  
ş i ac le le  de bravură ale ostaş ilo r nem ţen i căzu ţi pe câm pul de onoare. 
C ine cunoaşte v ie a ţa  acestora şi lup te le  în care s.a d is tins  eroul, e ruga t 
să ne tr im ită  datele o r i m anuscrisul gata de publicare Ia redacţie . Sperăm 
că do m n ii în vă ţă to ri cei dâa tâ i v o r aduna în câteva râ n d u ri am in tirea  
b ra v ilo r  coleg i.

_  In cursul v e rii, la  sp ita le le  de ră n iţ i d in  lo ca lita te  s’au adus 
numeroase da ru ri în  a lim en te , linge rie , ţ ig ă ri, c ă rţ i poştale, z ia re  etc. 
Dăm  o parte d in  num ele d o n a to r ilo r : D -nele Iconaru, av. G asparovici, 
F io rea -G a la ţi, V o re l, U reche, căp. M iha i, Vas. Leon ida, E. Costin, A . Ifr im , 
Ec. Asm arandei, A . Cojoc, II. S to le riu . M. B e lozerov, F lo rica  P opov ic i, 
av. Şoarec, D. P opovic i, G. Ionescu, D. M âţă, Gaf, Hucî, C. C hertic , Sai 
D um ilra , Georgeta Isăcescu, A g a ta  Cazacu, Lu c ia  M iha ilescu , M aria 
Bogdan, N a ta lia  Pr. G rosu, A na  I. A rh ire , El. C. Bostan, El. M. Lăm ătio, 
Lu c re ţia  N . V . Ionescu, M arioam  Ciobam】， I). F ilip  Iacoboaia, F loarea I. 
M uraru, Eug. Ţ ă ran ii, II. Iosub, A na  N i s tor ； D - n i i : Dr. Com onîţă, Dim . 
Bâncescu, Vas. Creţulescu, Pr. Bâlănesca-Vaduri, E rnest G lodeanu, Rudol 
Schlich t, G. G. Ionescu, Dum . M âţă , Cost&che C hertic , I. Cazacu, Pr. D. 
M iha ilescu , Pr. C. D răgo i, Pr. Stan, Pr. M. Vă ideanu, A l. D ab ija , Pr. H. 
M ihailescu, H. Juvara, Pr. G, Grosu, C. Bostan, V ，F. Iacoboa ia , T. V . 
Barna, V . I. C iobanu, T. V . M uraru, T. Bufcacu, T . A lexandrescu  (in va lid  
de războia), Ing . I .  D avidescu, Sandu M arin  ； D -re le  ： M. B elozerov, 
E. C hertic , S ilv ia  Sâvinescu ; E le v ii p lu ton ie ri de la R e j.  8 V â n ă to ri, p rin  
elev. p lu t. Boiescu V a s ile : M a g a z in e le : „C iu b o ta ru 44, „C a lu l B a IanM ； 
P a ro h iile : B odeştii P recista , Ştefan ce l Mare, N egreşti, G irov, Corni, Bo- 
deştii de Jos, B â rg ă u a n i; P rim ă riile  com. N egreşti, Dobreni, M ărg inen i, 
H â r to p ; C ăm ine le  c u ltu ra le : „G h. A sach i“ -D ărm ăneşti, .M e lch isedec-  d in  
com. GArcina, „U n ire a “  d in  N e g re ş ti; Cofe tăria  „P . N ecu la “ ， Fabrica de 
p e r ii „M ânescu“ . (V a  urm a).

H  T o t pentru  ră n iţ i i d in  sp ita le  s’au o rg a n iza t serbări ş i con ferin ţe . 
A stfe l, la  S p it, Z. I. 400 serbările  şi con fe rin ţe le  au fost o rgan iza te  şi 
ţinu te  de Pr. T . Borş, Pr. C\ M atasă, Pr. M. G avrilescu, Pr. Cezar A nd ron lc , 
Pr. Gh. C ârlig , Prof. V ic to r Ţâranu, T rupa V ic to r  Predescu cu P etru  A le 
xandrescu ş i Ionescu-G ybericoD , Şcoala industria lă  de fete, L iceu l Com er
c ia l de bă ie ţi, Ci. V II  a liceu lu i teo re tic  de bă ie ţi, Clasa V  a şcoale i norm ale , 
de bă ie ţi ş i însăşi o grupă a ră n iţ ilo r .

■  Trimiterea revistei la instituţiile academice cade numai în sarcina 
tipografiei

A B O N A M E N T U L  100 LEI A N U A L

Dv_ aveţi de plată pe anii 1939 lei___ _

1940 ••..........
1941 •,.......

Total „ _____
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Cruntele su fe rin ţi îndurate de răzăşii dorneni

De când am pregătit şi publicat în 1906 Descrierea moşiei 
regale Broştem，îoastă Branişte a Mănăstirii Voronetului din 
vremea lu i Ştefan cel Mare, am adunat documente şi pentru 
istoricul satelor vecine răzăşeşti ale dornenilor din vechiul 
regat: Dorna，Şarul şi Păltinişul, cu gândul de a le da la lu
mina tiparului.

Documentele dornene care se păstrau în arhiva Casei 
Regale din Bucureşti s’au publicat în parte cu omisiuni şi cu 
unele greşeli în Studii şi Documente de N. Iorga, vol. VI (1904) 
după Condica de toate scrisorile moşiilor Dorna, Şarul şi Păi- 
tinişu de la Ţinutu Sucevii din 1801 ghenar 28.

Vom publica acum după documentul original textul scri
sorii din 6 ghenar 1801, prin care Divanul Moldovei întăreşte 
stăpânirea luminatului Beizade Alexandru Ipsilant şi hotarnica 
satelor Dorna, Şarul şi Păltinişul din ţinutul Sucevii.

Dar mai întâiu vom arăta în scurt cum l i  s’a răpit răză- 
şilor dorneni moşiea lor strămoşească şi cât au trebuit să lupte 
zeci de ani pAnfi să-şi poată răscumpăra moşiile răzăşăşti.

înainte de răpirea Bucovinei în 1774 aceste sate făceau 
parte din ocolul CAmpulunguIui Moldovenesc, un ţinu t de mar
gine al Moldovei locuit de săteni liberi şi stăpâni peste aceste 
locuri încă înaintea descălicatului ţă rii Moldovei, în munţii şi 
văile pe unde treceau drumurile cătră Maramureş, Rodna şi 
cfttrft oraşul Bistriţa al Saşilor din Ardeal Pentru paza acestor
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drumuri Domnii Moldovei le^au respectat libertatea şi stăpâ
nirea moşiilor lor, dându-leşi osebite priv ileg ii şi scutiri de dări.

Dar din timpul Domnilor fanarioţi s’a iv i t  obiceiul de a 
se considera ca locuri domneşti moşiile care n’aveau hrisoave 
domneşti de danie, cu scopul ca asemenea moşii să poată î i 
dăruite de Domn rudelor sau boerilor credincioşi domniei, fără 
a se mai ţinea samă de faptul că aceste locuri fusese lăzuite 
din codri şi stăpânite de săteni încă mai înainte de vremea 
descălecatului Moldovei.

Aşa se face că Grigorie loan Calimah Vvod dărueşte la 
29 Iunie 1761 surorii sale Maria Jitniceroaea câţiva munţi so
co tiţi ca domneşti din ocolul Câmpulungului moldovenesc, 
deoarece sătenii nu puteau înfăţoşa hrisoave domneşti de stă
pânire.

Tot aşa a făcut şi Constantin Ipsilant Vvod dăruind fiu lu i 
său Alexandru, v iito ru l conducător al eteriei greceşti din 1821, 
satele din ocolul Câmpulungului: Dorna, Şarul şi Păltinişul, 
care după răpirea Bucovinei rămăsese în Moldova şi erau stă
pânite ca şi mai înainte de sătenii răzăşi, fără nici o tulburare 
din partea domniei.

In acest scop a trim is în anul 1797 Iunie 8 pe boerii loan 
Racovifă Spatar şi Constantin Carage Comis, spre a face cer
cetare la satele sus zise ” cu ce chip stăpânesc locuitorii această 
moşie“ ; şi ei aduc răspuns domniei că s，au dovedit că este 
dreaptă moşie gospod, stăpânindu-se fără nici o putere, nea- 
vând scrisori sau hrisoave prin care să l i  se facă danie moşia 
aceasta.

Prin hrisovul din anul 1800 August 6, Vodă Constantin 
Ipsilant dărueşte prea iub it fiului său Alexandru această moşie 
cu tot hotaru căt este domnescu şi nedat nimărui de alţi lumi
naţi Domni, cu to ţi munţii ce să află pe dănsa, cu locuri de 
fănate, de ţarini, cu locuri de mutări pentru păşunatul oilor, cu 
vaduri de mori şi de chiuă de sucmani şi de hirisăi… de pe 
care să iee vechilu luminării sale tot venitul din to t locul după 
obiceiul pământului şi după ponturile ce sănt în Vistierie.

La 23 August 1800 se dă carte domnească poroncitoare 
cătră Ion Negre b iv vel sulger şi Qheorghe Tăutul vornicul de 
poartă, ca să meargă să hotărască moşiile zise mai sus. Hotăr
nicia se face la 15 Noemvrie 1800. Iar la 6 ghenar 1801 această 
hotărnicie se adevereşte de cătră întregul Pivan al Moldovei.

Acest din urmă document din 1801 este scris pe hârtie 
groasă turcească lip ită  pe pânză de măta^ă verde, iar pe mar
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gini cu pânză de mătasă roşie. Are o lungime de 1 m, 47 cm. 
iar lăţimea este de 56 cm. Originalul se află în păstrarea ră- 
zăşului din Neagra-Şarului Iosif Popescu, care mi l**a încredin
ţat spre copiare şi fotografiare.

Tot atunci (Nov. 1800) s*a făcut şi un plan al moşiei de 
râtra M. de Fabry Ingenieur Imperial du Cercle dans la Bukowina. 
Kchclle de 2000 Toise de Wienn. Originalul a fost în păstrarea 
Preotului Gh. Ortoanu din Dorna, iar acum se află !n păstrarea 
răzăşilor din Şarul-Domii.

Intâmplându-se ca Vodă Ipsilant şi familia sa să treacă 
în Rusia, exploatarea moşiilor dornene a fost lăsată, cu toate 
greutăţile de executare din cauza îm potriv irii sătenilor, în sama 
proprietarului vecin Marele Logofăt Constantin Balş şi apoi în 
sama boerului Sandulachi Sturza, precum se vede din actul cu 
data 1809 Săptv. 5 prin care Alexandru de Ipsilant P rintip şi 
ofichiial de gvardia preputernicii Inpărăţii a preslăuitii Rossii 
vinde numai cu 40.000 le i1) moşiile dornene b iv vel Sărdaru- 
lu i Gheorghie Leondari (Tufeccibaşa), „luând no; în samă şi 
„socotind că acest om neapărat datoriia noastră razimă de a-1 
” agiuta pururea şi în toată vreme pentru cele multe şi cu ere- 
„dinţă îmbătrinite slujbe mai întăi în domniile moşului nostru 
„pre fericitul întru pomenire Alexandru Ipsilant Vvod în prin- 
„ţipaturile Moldaviei şi Valahiei, şi după aceia în urmă la 
„domniile pre înălţatului mieu părinte, cum şi însuşi noao 
„slujindu-ne asămine cu ochii deşchişi14. 一  In acest act Ipsi- 
lant zice că a avut moşia Dorna în lin iştită şi pacinică stăpâ
nire ，prin epistasiia mai întăi a cinstitului boer D-lui Constan- 
din Balş şi mai pre urmă până acum prin a d-sale cinstitului 
boer al ţării Sandulachi Sturza, de la carii ni-am tras şi tot 
venitul după obiceiul păm ântu lu i'

Pe cât se vede amândoi aceşti boeri voiau să pună mâna 
pe moşiile dornene şi să îndepărteze pe Gheorghe Leondari. 
Sandu Sturza scotea înainte dreptul de protimisis ca rudă, iar 
Constantin Balş ca proprietar vecin cu Domele.

Şi aşa la 13 Oct. 1809 Divanul Moldovei întăreşte cum
părarea moşiilor dornene dela Hatmanul Sandul Sturza de cătră 
Constantin Balş b iv vel Logofăt.

1) Acest p re ţ scăzut ara tă Ip s ila n t că este ş i pe tem e iu l că Leonda ri 
d in  cura tă a sa râvnă  a c h e ltu it cu z id irea  u n ii s fin te  b ise ric i In  oraşul 
laşii. Este vo rba  de b iserica  Sf. H ara lam bie  z id ită  pen tru  ertarea păcătu
iţ i i  de a-şi ii ucis p ro p riu l său fra te , care se apucase de ho ţie  de codru, 
!$i Vodă C onstantin  Ip s ila n t î i  dăduse o rd in  să-l p rindă  şi să i-1 aducă 
v iu  sau m o rt (V e z i Is to ria  M o ldove i de D r& gh ic l).



Prin cumpărarea Domelor de puternicul boer Constantin 
Balş se vor înăspri mult măsurile de constrângere faţă de ră- 
zăşii care nu vor să îndeplinească îndatoririle boerescului ca 
nişte clăcaşi.

Ca de obiceiu s’au găsit din nenorocire printre sătenii din 
Dorna cozi de topor care să facă declaraţii de mulţămire şi de 
recunoştinţă pentru răpirea ce se făcuse obştiei răzăşăşti, iar 
a lţii să se facă unelte ale răpitorilor moşiei lor. Dar marea 
mulţime a sătenilor s，a îm potrivit mereu la îndeplinirea boe
rescului după ponturile vistieriei, aşa numitul adetiu. Preoţimea 
s’a arătat la înălţimea rostului său de apărătoare a drepturilor 
strămoşeşti şi cu toate îngrozirile ce veneau din partea M itro
politului Gavriil Bănulescu l)  prin cercetări la faţa locului cu 
putere ostăşească, prin aruncarea în închisori şi ameninţări de 
mutarea sătenilor îndărătnici, preoţii vrednici au suferit toate 
alăturea de fruntaşii oameni de cinste, făcând necontenite plân
geri la stăpânire pentru curmarea nedreptăţilor.

Au ajuns cu plângerile până la Senatoriu Crasno Milaşe- 
v ic i care ocârmuia Moldova sub ocupaţia rusească delâ 1806— 
1812. Acesta cere Divanului Moldovei să facă amănunţită cer
cetare, în urma căreia se hotărăşte ca lăcuitorii satelor dornene 
să nu fie s iliţ i de a mai da sau a mai face ceva spre folosul 
stăpânului moşiei afară de 12 zile de lucru în tr’un an şi vân
zarea băuturilor. ,J)

Dar râzăşii dorneni, nemulţămiţi de această hotărâre, fac 
alte plângeri cătră noul Domn al Moldovei, după încetarea 
ocupaţiei ruseşti, anume Scarlat Alexandru Calimah, care cere 
părerea Divanului tării.

1) La  anul 1810 G a v r iil M itro p o lit  şi E xa rh  poronceşte Protopopulu i 
n t im ie  a l ţ in u tu lu i S ucev ii să m eargă la  sate le de m unte  ： Dorna, Şarul 
şi P ă ltin işu l ale Logo f. C onstand in  Balş ş i să povăţu iască pe lâ cu ito ri ş i 
pe  p re o ţi că v o r f i  pedeps iţi groazn ic  dacă vo r m a i face zurbalâc asupra 
v e c h ilu lu i ace lor m oş ii şi asupra d ra gu n i丨or îm pără teşti (Const. N . Tomescu 
— D ife r ite  ş t ir i d in  A rh iv a  C o ns iliu lu i Eparh ia l d in  ChişiDău. Dosar N r, 
111/1810, p u b lic a t în A rh iv e le  Basarab ie i anu l 11 (1930), pag. 438).

2) S enatoru l C rasno M ilaşev ic i îd această p re d lo je a ie  a sa d in  6 
A p r i l 1812 (după răspunsul d in  24 M art 1812 a D iv a n u lu i)  face in te re s a n ta 、 

observare că lă c u ito r ii sa te lo r Dorna, Şarul şi P ă ltin işu l d in  vech iu erau 
cunoscuţi ca oam en i a i h a z n e lii aceştii C n e jii, lirăo indu-se pe loc slobod 
şi p lă tin d  da jd ie  num ai h a z n e lii (= V is t ie r ie i) .  In t r ’un cuvân t e i erau cu 
acel fe l de aşezare după cum  sânt în Roşia sate le  împărăteşti» L ă cu ito fiî 
se îm potrivesc a-ş i face d a to ria  cătră s tăpânu l m oşie i după ob ice iu l pă
m ân tu lu i, socotindu-se că nu-s supuşi decâ t C oron iî, ca n iş te  stăpâni ai 
lo cu lu i ce d in  vechiu au fos t lo c u it de b ă trâ n ii lo r. In  scrisorile  ce au În 
fă ţoşa t se vorbeşte despre b iru l ce are a se s trânge de la  ei şi despre 
ju de că ţi c© au u rm a t în tre  e i pentru s tăpânirea locu lu i, d a r n ic idecum  nu 
ara tă că sate le acestea a r f i  a v u t v reun  p ronom ion  de veci. (D ocum entu l 
o r ig in a l la  B ib lio teca  F unda ţie i ^F e rd in and - d in  Iaşi, pache tu l 31 N r. 86).



Urmează două lungi anaforale, în care se arată pe larg 
cum s’au desfăşurat neînţelegerile. întâia este din 29 Nov. 1812 
iscălită în frunte de Veniamin M itropolitul Moldovei, iar a doua 
este din 22 Iunie 1813, în care se amintesc plângerile locui
torilor că pe nedrept l i  s’au luat moşiile ca domneşti, dar ca 
încheiere Divanul îşi dă părerea că dreptatea este de partea 
Marelui Logofăt Constandin Balş, cumpărătorul moşiilor dornene.

Dăm începutul anaforalei a doua unde se arată suferinţele 
îndurate de răzăşii dorneni pentru apărarea drepturilor lor, 
precum şi hotărârea Domnului din 1 Oct. 1813，în care ” după 
firescul cuvânt* se recunosc acestor lăcuitori ” dreptăţile răs- 
cumpărăturiia.

Prea înălţate Doamne,

In n ă lţ im ii ta le  au da t ja lo b ă  to ţ i lâ c u ito r ii D o rn e n i asupra cWui Cos- 
(and in  Balş b iv  ve l Logo f. că a r f i  p ă tim it ş i pă tim esc m u lte  supărări d in  
p r ic in a  d-sa li şi că cu to tu l s'au sărăc it cu judecata aciasta ce-i osândeşti 
pentru  d ria p ta  lo r  m oşiia, ce zăce d - lu i că au cum părat-o , cu pediapsa 
te m n iţ i i ş i cu m o rţile  căte l i  s 'a r î i  p r ic in u it  d in  p i ic ia a  d-sa li. I-a r  f i 
p lă t it  ban ii ca ri i-a r  f i  d a t d - lu i pe m oşiia lo r  ş i că în v rem e  R uşilo r ar 
f i  t r iim is  d - lu i pe la  toa te  Is p ră v n ic iile  ca ri era în a in te  lo r  pe unde eşie 
e i d in  m un ţi, ca să-i p rindă  în bu tuc i ş i în câtuşi să-i aducă a ice la  £şlt  
p u ind  pe un  C d p it  Io n iţâ  L iancă  sâ-i p rindă , ş i că a r î i  p rinsu  zăci oa
m en i pe c a r i pn io d u -i în bu tuc i ş i în câ tuş i i-a r  ! i  t r iim is  a ice  】a Eşî, şi 
că îndată  î-au  pus la  te m n iţă  cu uc igaşii de oam en i la  un loc, ş i câ d in  
oam en ii ce i-a u  pedepsăt d - lu i ar f i  m u r it  şasă şi un preot, a cărora co
p ii ş i f lm e i a r f i  răm as sărace. P en tru  c a r i m o rţ i i p ă g u b ir l ş i sărăcie cer 
lu m ina tă  drepta te  în a in te  In n â lt lm li ta le  ş l a p re a s fin ţitu lu i M itro p o lit  i  a 
to t D ivanu l, dacă ias te  lu m in a tă  p ra v ilă . Şi că d i era m o ş iia  a d-sa li să 
o  f i  lu a t cu g iudecată, da r să n u -i f i  pedepsăt cu tem n iţa  ş i cu a lte  m ulte . 
Ş i că nu i-a u  fost d a to r i cu n im ica  d-sa li, n ic i ucidere de o mu n ，au făcut 
să-i pedepsească cu tem n iţa  pănă la m oarte , precum  i-a u  pedepsăt. Şi că 
au c h e ltu it p is te  pa truzăc i de pu ng i de b a n i cu aci^stă  p ric ină , ca ri e i şi 
cop ii lo r nu  să v o r p lă t i în doaî râ n d u ri de oam en i d l aciastă sărăcie, 
rugăndu-să in n ă lţ im ii ta le  a f i  poronca să scoată scriso rile  ce m a i înna- 
io te  l i  s 'a r f i lu a t cu iconom ie  şi că cu căte scrisori s'au m a i găsit rămasă 
la  dânşii să f i i  scoşi înn a in te  I im â lţim ii^ ta le , ca să l i  să de s fâ rş it p r ic in ii 
aceştie, că cu to tu l s’a r f i  sărăcit. Ş i că iaste şi vrem e p r im ă v e r ii şi n ic i 
p line  ce de toa te  z ile le  nu a r f i avănd. Ş i că e i ar f i  v e n it  de la zăci a 
lu n ii lu i M ai. Ş i că e i au v e n it pe de o parte  ş i d - lu i au tr iim is  pe de 
；iltâ  parte edecliu cu ciobote şi că du l i  era lo r îndestulă sărăcie căfcă 
m ai îna in te  II  s’a r f i  p r ic in u it de că tră  d - lu i, a r î i  m a i adaos şi aciasta 
Şl cft e i cu crun te  sudori a r f i  deşchis d in  pădure v e rd i i  d in  p ie tr i şi 
su ine i p u ţin  loc  nu m a i pen tru  hrana v ite lo r , ia r  pen tru  h rana  lo r pănă 
antazi ar f i  cărăndu-o de p is te  v ă rfu l m u n ţilo r  în  sp ina re  ca ilo r, de îş 
hrânoscu cop ii.



Io Scarlat Alexandru Calimah Vvod, cu 
mila lu i Dumnezău, Domn Ţării Moldavii.

După ce cu am ă run tu l cercetare a dum. v e liţ i lo r  boe ri, cuprinsă 
p rin  anafora, 8’au îo f^ ţăşă t fnn a in te  d o m n ii m ele ş i a to t s fatu l, d_lb i 
I-ogof. Constandin Balş cu lă cu ito r ii d in  sa tile  Dorna, Şaru l ş i P ă ltin işu l. 
Ş i în trăn d  însum i do m n ie  me în cercetare, a tă t scriso rilo r ce lo r m ai d in -  
na in te  cum şi acestor ce au a ră ta t acum jă lu ito r ii,  s'au vă zu t că d u  cu
p rin d  a ltă  n im ică  decăt num ai g iudecă ţile  ce au a v u t în tre  dânşii şi n iş ti 
h o tă râ tu r i pen tru  cu ră tu rile  şi d e ln iţ ile  ce a flă  acolo. Insă scriso rile  
dum. sa li Logo f. Balş lă m u rit  ara tă că lum inare-sa Beizade A le xan d ru  
Ips ilan t, cărue i  s ’au făcu t m oşie aciasta danie de la  în n ă lţa tu l Dom nu 
C onstandin Ip s ila n t V vod ., au s tăp ăn it-o  nesupărat în  cu rg ire  de noaî an i, 
fără a să a ră ta  n u m iţ ii lă cu ito ri cu vreo  ja lobă. Ş i lum ina rea  sa la  1809 
S â p t au v ă n d u t-o  Sărdar. G heorgh ii Leondare , care ia răş i au stăpâni t-o  
îq pace. Ia r d u m -lu i H a t  Sandul S turza , rudă f iin d  cu în n ă lţa tu l Dom nu 
Ips ilan t, au cum păra t-o  p r in  d rum u l g iudecă ţii, cu cuvâ n tu l p ro tim is ir ii de 
la  Sărdar Leondare, în to rcăndu -i şi b a n ii ce didesă. Şi d - lu i Hat. Sturza 
au văndu t-o  de ve c i dum . Logo f, C onstandin Balş, f iin d  d - lu i m eg ieşăt cu 
aciastă m oşie.

D rep t aceia de v re m i ce d -lu i Logo f. cu bună c re d in ţi au cum părat 
aciastă moşie, după d rep ta te  o va  s tăpân i nesupârat, fără a să păgub i 
în tru  n im ică . 一  D a r lă c u ito r ii acestor sate doved indu-să  după scriso rile  
cuprinsă p rin  anafora  că au stăpân it m oşie aciasta a tâ ta  an i ş i d in  vrem e 
s trăm oşilo r lo r  s'au h ră n it pe dânsa, după fire s c u l c u vâ n t aceşti lâ c u ito r i 
au d re p tă ţile  răscum pără tu rii. Şi d - lu i Logo f. îndu plică ndu-să a p rii m i 
ban ii cum p ără tu rii aceştfi m oş ii cu le g iu ita  dobânda lo r, l i  s*au pus vade 
de şasâ lu n i ca sa nu m eri b a n ii d -sa li Logo f. şi să răscum peri moşia 
aciasta. 一  Ia r  cănd d in  înp ro tivă  n u m iţ ii lă c u ito r i v o r  doved i p rin  a lte  
v re d n ic i de  c re d in ţi scriso ri şi dom neşti hrisoave că aciastă moşie era 
d riap tâ  a lo r  strămoşască ave ri, ne întem eindu-să n u m a i asupra cuvântu
lu i c u ră tu r il şi a d e ln iţ ilo r  şi a  s tă p â n ir ii care au a v u t-o  e i de a ţâ ţa  an i 
— atunce p rin  g iudeca tă  vo r ave d rep ta te  a ce ri b a n ii răscum pără tu rii de 
la  cine giudecata va  ho tărâ  în tă rin d  u-să anafaraoa aciasta cu a noastră 
domniască iscă litu ră  ş i pecete.

(Iscă litu ra  D om nu lu i) 1813 O ctom vrie  X.

(Pecete)

V e l Logo f.

După ce răzăşii dorneni au câştigat dela Domnie dreptul 
de a-şi răscumpăra propria lor moşie, au întâmpinat alte mari 
greutăţi până ce sub domnia lu i M ihail Sturza acesta a izbutit 
să înduplece pe fra ţii Bălşăşti să se Invoiască a prim i suma 
de 12.000 de galbeni ca preţ de răscumpărare, sumă enormă faţă 
de preţul de 85.000 le i cu care Constantin Balş cumpărase moşia 
vecină Broşteni în întindere mult mai mare.

In învoeala din 27 Mart 1837 dintre fra ţii Bălşăşti şi lo-
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tu ito rii dorneni,aceştiîa au fost s iliţ i să iscălească următoarele 
rânduri de umilitoare pocăinţă:

«Ia tr'acest ch ip  vedera t uo i în ţe legând ne p rih ă n ite le  d re p tă ţi de 
proprie ta tea ce au dum nealo r m a i sus po m en iţii boe ri f ra ţ i Bălşăşti (H a t
man Costachi, H atm an Teodor şi Poştei aic A licsandru) asupra acestor 
m oşii Dorna, Şarul ş i P ă ltin işu l, ş i răm fiind  c f lt  să poate de adânc pătrunşi 
de o ad ivă ra tă  că in ţă  pen tru  ră le le  noastre în tre b u in ţă ri a tâ t cu judecă ţile  
precum şi cu în p o tr iv ir ile  p r in  care am supărat nu  num a i pe proprie ta ri, 
ad ică pe pă rin te le  dum llo rsa le  ş i pe dum na lo r, d a r şi pe însuşi D iv a n u rile  
şi pe D o m n ii ce dupa v re m i au ocă rm u it aciastă ţară. A cum  ne-am  luoat 
dreptele m ă s u r i! N e-am  tras pen tru  totdeauna dela fa ţa  a to t  fe lu l de 
g iudecăţi, ş i cunoscând cu to ţ i i  d re p tă ţile  dum llo rsa le  bo e rilo r Bâlşâşti câ 
sânt ad icâ dum na lo r v e c in ic ii ş i le g iu iţ ii p ro p rie ta ri acestor m oşii, am că
zu t în  s fâ rş it cu rug ă m in te  cătră pre m ilo s tivu l nostru  D om n ca p rin  ch ipu l 
ce îna lta  sa în ţâ lepc iune va  găsi de cu v iin ţă  să io du p lice  pe dum nalor 
boerii B ă lşăşti a  ne  v in de  aceste m oş ii noâ de veci. Ş i în ă lţim e  sa pă
rin te ş te  în g r ijito r  pe n tru  b ine le  ş i fe ric irea  supuşilor săi în to rcând  asupra 
noastră o deosăbită bunăvo in ţă , vă z in d  că ne -am  v e n it in  d reap tă  cunoş- 
tiu ţa , au şi însărcinat cu aciasta pe du m na lo r boerii V o rn ic  Ş te fan  Catar- 
g iu  prezădentu l D iv a n u lu i de apelaţie  a Ţ ă r ii de gios ş i A g a  M anolachi 
R a dov ic i c ile n u l D iv a n u lu i de ape la ţie  a Ţ â r ii de sus.

„D e c i pe lăngă s tă ru itoare le  ale acestor d o i boeri pacin ice în tre 
bu in ţă ri, adăogănd do î deadrep tu l rugăc iun i şi cătră  însuşi dum na lor boe
r i i  fra ţi Bălşăşti să ne e rte  de toa te supărările  ce le -am  p r ic in u it,  şi pen tru  
su fle tu l răposa tu lu i boer pă rin te le  d u m ilo r sale, pe care d in  toa tă in im a  
şi d in  to t cuge tu l zicem  ： D um nezeu să-l ie rte  ! 一  să-s m ilos tivască  a ne 
înd ep lin i cerire , deşi p u rtă r ile  noastre cătrâ dum na lor au fo s t a tâ t de ne- 
încu v iin ţa te , încăt însuşi no i cunoaştem  că nu săntem  v re d n ic i a m ai 
trage  asupra-ne a dum ilo rsa le  îndurare . P rin  m ijlo c ir ile  însă a bo e rilo r 
m ai sus p o m e n iţi şi însă rc ina ţi de cătră pre în a ltu l S tăpân m ăria  sa Vodă, 
găsând în  d - lo r bo e rii Bălşăşti o bună ta te  neasăm ănată, au p r i im it  a In tra  
m  tocm ală cu no i şi după m ultă  tâ rgu i re p lin ă  de a noastre  adânc i rugă
c iun i, cu toa te  că p re ţu l acestor m oşii s*ar f i  pu tut su i la  o sumâ m u lt 
m ai m are şi m ai săm ţătoare, s’au înd up leca t încă de n i le -au  lăsat In tr 'u n  
îng io s it p re ţ de 12000 ga lben i o la n d e ji sau austriiceşti d re p ţi la  cum pănă, 
pe care să-i num ărăm  du m ilo rsa le  îa tre i vadele, adică pa tru  m ii la  Is
pasul an u lu i 1836 şi a l ţ i  pa tru  m ii ga lb in i la  a l 3^1e Ispas adică a l anu
lu i  1 8 3 7 '

Când a sosit însă cel întâi termen de plată a 4000 galbeni, 
locuitorii dorneni nefiind în stare a avea odată o sumă aşa de 
mare, fraţii Bălşăşti ameninţă cu desfiinţarea învoelii. Dar Vodă 
Mihai Sturza a împrumutat pe dorneni cu această sumă fără 
dobândă, însă cu îndatorirea de a-i ceda dreptul de exploatare 
a minelor din subsolul Domelor (Mai 1835).

Dar pe lângă înapoerea acestor bani împrumutaţi pe un 
an dela Domn mai rămâneau de plată 8000 de galbeni în cei 
doi ani următori, şi de aceea domenii s'au vâzut s iliţ i ca la 
anul 1836 Martie în 6 să închee un contract de posesie a roo_
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şiilor dornene cu cavalerul Iancu Rusul (tatăl scriitorului Alecii 
Rusu) şi A. Chefneux, prin care domenii se îndatoresc a răs
punde pe tot anul suma de 2250 galbeni adetiu, cum şi alte 
producturi, şi aşa înainte pe curgere de zece ani în şir, spre 
plata a 10.000 galbeni ce au p lă tit posesorii pentru dorneni, şi 
cu a cărora bani s’au putut răscumpăra şi dezrobi tot trupul 
moşiei Dorna dela boerii îrati Bălăşăşti, dobândind şi docu- 
menturile moşiei.

Hrisovul domnesc pentru întărirea veşnicei şi paşnicei 
stăpâniri a lăcuitorilor dorneni pe pământul lor strămoşesc a 
fost dat de Vodă Mihail Sturza la 23 Dech. 1837, după ce se 
făcuse plata sumei de 12.000 galbeni fraţilor Bălşăşti cu banii 
daţi de posesorii am intiţi mai sus. Vodă închee hrisovul cu 
aceste duioase cuv in te : „In acest chip lăcuitorii vor păstra în 
inim ile lor şi prin pomenire vor lăsa moştenitorilor sămţirile 
cunoştinţii de a noastră pentru dânşii priinţă spre vecinică 
neuitare“ .

La punctul 18 din testamentul olograf al lu i Mihai Sturza 
Voevod, îăcut în limba română la Paris cu data de 28 Oct.
1863, iarăşi în cuvinte duioase se îace astfel pomenire despre 
hrisovul domenilor:

” In  sfârşit, după ce adaog d re p t sufletească m oşten ire  cătră urm aşii 
m e i călduroasele ş i pâ rin teş tile  mele b ine  cuvâ n tă ri ca să^i întovărăşească 
spre lăudată şi m ân tu itoa re  petrecere, am  soco tit de c u v iin ţă , pe n tru  bună 
p ild ă  şi a lo r  povă ţu ire , a însemna a ic i unele d in  acte le publice a tru d 
n ic e i mele carie ri. In  puterea isp isocu lu i străm oşu lu i meu, fe r ic itu lu i in tru  
pom enire D o m nu lu i G rig o rie  Ghica Voevod ce l bă trân, m ’am sârgu it cu 
d inad insu l la  anul 1813, când am  început carie ra  m ea cea po litică , a scă
pa pe locaiiorii Vrânceni, răzăşii p ro p rie ta ri a în tre g  oco lu lu i V ra n c e i d in  
m u n ţii C a rpa ţilo r, de acoiis irea prim e jd ioase i ră p ir i sub care m ii de sufle te  
suspinau, ş i după o lu p tă  de câ ţiva  an i i-a m  iz b ă v it  de îm p ila re  în  z ile le  
v red n icu lu i de ne m uritoa re  m em orie  D o m n u lu i Scarlat A le xan d ru  Calim ah 
V oevod . Asem enea m u lţăm ire  am  avu t după suirea m ea în  scaunul dom 
n ie i M o ld a v ie i pe n tru  locuitorii Dorneni, care p r in  bănească în lesn ire  ce 
le -am  fă cu t şi p rin  a m ea s tă ru in ţă  s’au răscum părat, răm c\ind a-şi s tăpân i 
lăcaşurile  şi m oşiile  străm oşeşti pe razăm ul h riso vu lu i ce le -am  s lo b o z it1*.

Dar b ie ţii răzăşi dorneni se zbat acum pentru scăparea 
de împrumutătorii la care se robise, şi faţă de marile greutăţi 
ale executării apăsătorului contract de posesie, ei se văd s iliţ i 
să facă o nouă învoială cu sus zişii posesori Ia 25 Oct. 1838, 
prin care le vând o frumoasă parte din moşia Dornii şi Păl
tinişului anume Dealu Omului şi Dealu lu i Ciubuc sub numele 
de moşia Negrişoara, cuprinsă între apele Neagra Mare şi Ne- 
grişoara, socotită în pret de 5000 galbeni, iar pe deasupra se



mai îndatoresc cu plata sumei de 6000 galbeni In patru vadele 
pAnă la sf. Dumitru anul 1840 prin vânzarea lemnăriei de pe 
locurile lo r .1).

Rămăsese acum încă o greutate pe bieţii oameni. Plata 
răscumpărării moşiilor dornene trebuia aruncată asupra tuturor 
locuitorilor răzăşi, şi în măsura sumei plătite trebuia să se dea 
fiecărui răzăş o parte proporţională de moşie. Şi în acest scop 
Departamentul trebilor din lăuntru însărcinează Ia 1 A pril 1839 
pe Andrei Şăfne (Chefneux) să facă pentru locuitorii dorneni 
împărţirea locurilor de hrană după analoghie, po triv it sumelor 
de bani date pentru răscumpărarea moşiilor dornene. — Sătenii 
răzăşi au dat şi ei împuterniciri în această privinţă aceluiaş 
A. Chefneux.

In anii 1847 şi 1848 s’au alcătuit pentru cele trei sate 
răzăşăşti câte o Condică, având la început hotarnica locurilor 
ce ţineau de fiecare sat cu lista locuitorilor şi câtimea pămân
tu lu i cuvenit fiecăruia, adeverindu-se de Andrei Şâîne şi în- 
tărindu-se de Revizorul Departamentului din năuntru ce s’au 
aflat venit la faţa locului pentru această trebuinţă a împărţăUi, 
precum şi de cătră Privighitorul de ocol cu pecetea sa.

S’a dat şi locuitorilor câte o tidulă arătătoare a pământu
lu i cuvenit.

Din nenorocire aceste Condici s，au pierdut în ziua mobili
zării din 15 August 1916, când au năvălit fără veste armata 
austro-ungară în satele dornene prădând şi arzând totul în 
calea lor.

Păcat că atunci când eram subprefect la Broşteni şi Dorna 
(1904 şi 1907) n，am apucat a copia decât partea dela început 
a Condicii satelor Dorna-Giosăni cu hotarele şi încheierea 
Condicii, precum şi parte din numele locuitorilor. Aveam gân
dul să public în întregime aceste Condici în care era descrierea 
amănunţită a proprietăţilor răzăşăşti, dar am fost îndepărtat 
din serviciu prin suprimare de cătră politicianii acelei vremi. 
Cred că s’ar putea reface aceste Condici după ţidulele păstrate 
de sătenii răzăşi. In copiile mele găsesc următoarele date glo
bale din închierea celor trei Condici asupra întinderii moşiilor 
şi numărului răzăşilor la 1848.

1 ) Asupra tre c e r ii d in  m ână în mână a moşiei N egrişoara  (m ars le  
Logo fă t C. Conachi a încerca t să facă a ic i o fab rică  ds fe r)  până a fost 
cum părată la  1866 de A l.  Balş, a lip in d -o  la  m oşia B roşteni, v e z i; Descrie。 
r ta  moşiţi regale Broţtent de A . P o p o v ic i şi Gh, T. K ir ilea nu , pag. 7. T o t 
«colo se ara tfl şi chestia B tfipân irii de do rne n i a M un te lu i P參trosu l，
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Dorna-Giosăni 8328 fălci 74 prăjini împărţite la 237 num^.
Şarul-Dornii 11683 fălci 67 w „ ” 257 w
Păltinişul 1931 ” 52 ” ” ” 62 ”

Se vede că pe deoparte neînţelegerile în privinţa împăr
ţ ir i i pământului între răzăşii dorneni în măsura contribuţiei bă- 
neşti pentru plata răscumpărării erau aşa de mari, iar pe de altă 
parte jafurile şi împilările lacome ale negustorirhei de toate 
limbile (turci, greci, evrei) pentru acapararea lemnăriei locui
torilor ajunsese atât de nesuferite, încât b ieţii oameni au în
dreptat iarăşi plângeri desnădăjduite cătră Vodă Mihail Sturza.

In urma acestor plângeri Domnul rândueşte o Comisie
prezidată de fiul său Grigorie Sturza, care să meargă la faţa 
locului şi să înlăture abuzurile din partea negustorilor hrăpă
reţi, regulând şi chestia îm părţirii locurilor între săteni.

Cercetarea s'a îăcut în cursul anului 1847, iar în 28 Fevruar 
1848 Domenii înaintează Domnului ocrotitor un „înscris“ prin 
care arată .um ilita  mulţămire pentru uşurarea ce l i  s，a îăcut 
din împovoratele datorii prin răfuirea Comisiei în anul 1847“ . 
Domnul dă ordin să se facă oîisuri domneşti de mulfămire 
celor trei membri ai Comisiei: Prinţul Grigorie Sturza, Aga 
Dim itrie Strat şi Banul D im itrie Stan, iar Copia înscrisului 
locuitorilor să se publice în Buletinul O ficial, după cum urmează:

„B io e le  ce v ’a ţ m ilo s t iv it  a răvărsa asupra noastră  ca rându irea  
Com isie i In  anu l tre c u t pentru  a ne ră fu i cu fe liu r i de n e gu ţito ri cătră 
care ne subgiugasăni în  năm ol de d a to r ii am en in ţă toa re  de pe irea noas
tră , f iin d  ne tăgădu ită , cu asem ine despovorare de dobânzi i  a lte  ne le
g iu ir i,  precum  şi regu la ris lrea  p ledurilo r a so iu lu i de chereste, dereazâ 
num ai de la  singura s tă ru in ţa  şi în ţe leap ta  m ăsură a pre iu b itu lu i In ă lţ i-  
m ei Voastre  f î iu  L. Sa p r in ţu l G rig o ri S turza P rez ide n tu l C om isie i, ca rile  
ne trecând  cu v ide  rea şi osebita noastră rug ăm in te  ce la  îaţa locu lu i i-am  
îăcu t, n*au c ru ţa t m ijlo c ire  în tru  a ne bucura p r in  o dreaptă înpărţa lă  a 
m oşiei noastre ş i cu d re p tu l fiecă ru ia  după data b a n ilo r Ia răscum părare. 
D rept aceia obştia  lă c u ito r ilo r  m oşie i D orna , Şaru i  N eagra şi PăUinişu, 
p r in  aceasta punem  】a p ic ioarile  In . Voastre a noastră u m ilită  m u lţă m ire  
p. asăm ine b ine facere  şi uşurare de c«re ne bucurăm  nu m a i p r in  lucră
r ile  acestei c in s tite  Comisii**.

幸* *
Se sparie gândul şi se încrâncenă inima când ceteşti ase

menea documente în care t i- i dat a vedea până unde poate 
merge lăcomia şi răutatea omenească I

Tinerimea de astăzi, luând cunoştinţă de atâtea suferin{e 
îndurate de moşi strămoşi, va preţui cred mai mult pământul, 
casa şi gospodăria lor, silindu-se a f i  oameni vrednici şi folo
sitori patriei.

G. K irlltan ti
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Avem preţioase mărturii despre o strălucită vieată econo
mică a strămoşilor noştri: Geţii şi Romanii. Creşterea vitelor 
şi agricultura erau ocupaţiile de predilecţie ale celor mai vechi 
strămoşi. Pe monumentul lu i Quadratus dela Capidava (Do- 
brogeaXalachioi) din vremea lu i Hadrian păstorul e, alăturea 
de agricultor, principalul reprezentant al v ie ţii rurale, »iar în 
vreme de războiu, se ştie că Decebal împărţea sarcinile între 
nobili ： pe un ii îi punea să aibă grijă de bunul mers al agri
culturii, pe a lţii î i repartiza la apărarea cetăţilor“ (Getica, 
132-133). Solul era din acele timpuri vechi prielnic acestor 
ocupaţii, dar şi vrednicia locuitorilor era proverbială. Cirezile 
de v ite  şi turmele de oi au dus la o economie înfloritoare şi 
au conservat şi sănătatea fizică a unui neam. Produsele agricole 
erau transportate de carele trase de boi, din lâna oilor se fă
cea îmbrăcămintea, iar dacă Dacii sunt cunoscuţi ca băutori de 
vin, apoi nu este mai puţin adevărat că erau şi băutori de lapte.

Această vieată economică predilectă a continuat şi în 
epoca stăpânirii romane, iar în forme variate, stranii de multe 
ori, creşterea vitelor şi agricultura au rămas ocupaţia caracte
ristică a urmaşilor până în zilele noastre. Ne-am numit cei 
mai vestiţi păstori şi agricu ltori; fără îndoială că am fost şi 
aşa uneori în trecutul nostru (în vremuri fără robie, în momente 
de libertate).

Dar ce explicaţie are azi încă prim itivismul nostru agri
col ? Acest declin economic apare şi mai ciudat, când ne rapor
tăm la acei vestiţi strămoşi care aveau organizată o frumoasă 
vieată economică; pe lângă agricultură şi creşterea vitelor, 
ei se mai ocupau cu apicultura, pescuitul şi lucratul în m ine ; 
în industria casnică, în comerţ, în bresle etc., la fel, erau 
tot atât de iscusiţi.

Herodot spune că «spre miazănoapte de [Istru sunt atât
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de multe albine, încât împiedică oamenii să trtacfl fluv iu l、l) 
De aici se deduce şi bogăţia livezilor, cu îâneţe şi arbori- 
Pescuitul se făcea ca şi astăzi în lunca Dunării şi în Deltă, 
adică acolo unde Dacii erau Ia ei acasă. In săpăturile arheo
logice s’au găsit multe unelte de pescuit, iar armatele lu i Alexan
dru cel Mare au trecut Dunărea cu numeroasele bărci ale lo
calnicilor. Exploatarea minelor, fabricarea uneltelor şi a po
doabelor, cultivarea cânepei şi ţesetoriile, precum şi exportul 
de grâne, piei, lemne, peşte, ceară, miere, sare etc. toate măr
turisesc despre o minunată organizare economică în trecutul 
nostru.

In epoca romană la noi, toate aceste ocupaţii au luat o 
desvoltare impresionantă. Romanii, care adorau pe Silvan zeul 
ogoarelor şi al turmelor, exercitau acest cult nu pentru îndepli
nirea numai a unor forme rituale, ci pentru desfăşurarea unei 
munci stăruitoare la îngrijirea câmpurilor şi a vitelor. Mai târ
ziu, creştinismul a legat şi mai mult pe om de glie şi de în
deletnicirile lu i gospodăreşti, după cum se observă din multele 
pilde de credinţă raportate la vieaţa agricolă, păstorească sau 
aceea de pescari, care au fost transmise din cultul păgân ro
man, cultului creştin. ^

Despre vieaţa economică la noi în epoca romană, avem 
cele mai importante date şi mărturii cu privire la agricultură, 
creşterea vitelor, comerţ, exploatarea minelor, îndeletnicirea 
breslelor, proprietate şi arendă, ateliere, cărăuşie etc* Această 
nouă vieaţă economică disloca organizaţia mai veche a ind i
genilor şi avea mai mult caracterul exploatator al învingătoru
lui. Dar Romanii veneau^cu pricepere şl cu metodele lor superi
oare, precum şi cu o neîntrecută tehnică administrativă şi de 
construcţie, înlocuind vertiginos formele autohtone similare. 
Aceasta se vede şi din faptul că întreaga terminologie agricolă 
şi a muncii este la tină .5)

In cursul istoriei lor, Romanii au venit în contact cu c iv i
lizaţia greacă, etruscă, cartagineză etc., şi locuitorii Laţiului şi 
ai Romei au ştiu t să folosească şi să transforme după concep
ţia lor toate bunurile materiale şi spirituale ale acelora. Tot 
la fel au procedat şi cu Dacii. Este firesc dar ca, pe dedesub
tul noilor forme de vieaţă, să urmărim moştenirea mai veche

1) C. C. G iurescu. 1st Rom. E d. I II, 91.
2) V . Pârvan, începu tu rile  v le t i l romane la gu rile  D unăriî, 171,
3) C. C, G lureecu,_Op. c, 188—192.
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şl tn acest domeniu, cu raportări la vieata noastră economică 
mai nouă.

Aşezarea geografică, fertilitatea pământului, bogăţiile sub
solului suiit daruri ale naturii, pe care Dumnezeu le-a hărăzit 
unor oamd harnici, pricepuţi şi v ite ji. Vieata şi organizarea 
economică a poporului geto-dac are imprimata pecetea origina- 
Htăţii, iar cultura şi civilizaţia acestui popor aşezat şi bătrân 
ocupă locul cel mai important în vieaţa însăşi a omenirii. La
nurile întinse de grâu, supravegherea însămânţărilor şi strân
gerea recoltelor în vreme de războiu, numeroasele podgorii, 
bogate turme de vite  cu produsele lor, rasa vestită a cailor, 
cultura cânepei, industria casnică, apicultura, pescuitul, exploa
tarea minelor, atelierele, confec言iunile de îmbrăcăminte, arme 
şi podoabe, fabricarea uneltelor, comerţul etc., erau toate conce
pute şi efectuate după mintea şi priceperea autohtonilor. Traiul 
era de sine stătător şi locuitorii duceau o vieată liberă, de
pendentă doar de concepţia lor superioară în tr’o vieată ne
muritoare ; iar practic, subordonaţi ipso facto statului, care era 
astfel organizat în tr’o minunată autarkie.

Am mai am intit în altă parte despre agricultura Geţilor， 
despre uneltele lor de muncă şi despre aspectul în general al 
v ie ţii lor economice; tot la fel ne-am putut da seama de meşte
şugul !n ceramică, lemn şi metale; de îndeletnicirile unor bresle, 
de industria casnică, de comerţ etc.

Toată această muncă era bine raţionalizată şi îndeletni
cirile firesc repartizate între bărbaţi şi îemel. Bărbaţii lucrau 
uneltele, confecţionau hainele grele, construiau etc.; gospodina 
măcina grâul în râşnite de mână, căra apa purtând vasele pe 
cap, ţesea pânza de cânepă, din care făcea hainele bărbaţi
lor etc... (Getica, 135),

Refractari influenţelor străine sterpe, Dacii nu s’au putut 
sustrage cu totul acestor înrâuriri şi toată civilizaţia carpato- 
danubiană s’a sdruncinat încetul cu încetul* Cu toate acestea, 
se poate constata încă o civilizaţie proprie dela o epocă la alta, 
datorită faptului că influentele străine valoroase erau acceptate 
atunci când se dovedeau superioare şi corespundeau unor rea
lită ţi locale'; şi faptului că, în germene, se găseau la noi toate 
formele de civilizaţie şi n*am prim it decât corespondente care 
au desvoltat formele noastre originale. Aşa s’au petrecut lucru
rile  în perioada scitică, celtică şi helenă ori helenistică. Astfel, 
împodobirea oamenilor şi a cailor cu mantii şi argintării este 
o înrâurire dela Sciţi, dar obiectele de aur şi argint erau lu-
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crate de aceştia cu material get (Getica, 143). Epoca celtică a 
Daciei a fost o vreme de renaştere şi întărire a neamului get 
(Getica, 296), ia r contactul cu Grecii antici a deschis drumul 
comerţului.

Când alte influente străine nu au fost acceptate, cum a 
fost aceea a Bastarnilor, atunci ţinuturile deveniră o nenorocită 
uia gentium (Getica，67-69). Numai venirea Romanilor a putut 
aduce un timp pacificarea şi o civilizaţie mai unitară, dar 
printr’o stăpânire efectivă a lor, până când nu s’a mai putut 
vorbi de Daci ca popor de sine stătător.

In evul mediu, năvălirile barbare ar f i  avut un efect de
zastruos şi total, dacă neamurile răscolite din pustiuri ar fi avut 
o superioară organizaţie sau cel puţin un temeiu de cultură. 
Pe sub năpustirea prădalnică a acestora, se forma însă un popor 
nou din contopirea daco-romană: erau Românii.

In domeniul economic, Românii reluau vechea ocupaţie a 
strămoşilor plătind dijmă năvălitorilor, cât timp aceştia zăbo
veau în aceste părţi. Cronicari străini mărturisesc că Avarii şi 
Slavii spuneau locuitorilor din ţările cotropite: „Semănaţi şi 
seceraţi; noi o să vă luăm numai o parte din produse-. J).

Aceasta dovedeşte caracterul agrar al elementului conti
nuator.

Celelalte ramuri economice şi-au continuat la fel firu l lor 
tradifiona! cu obligaţia dijmelor nesfârşite, până la sleirea anumi
tor ocupaţii, încât eram nevoiţi să adoptăm chiar unele forme 
de vieată streine. Pierzând proprietăţile, lucram ca şi Slavii In 
devălmăşie, sgâriam pământul cu plugul, îmbrăcam opinci, 
construiam bordeie în pământ, vindeam cele mai bune produse 
în târguri în schimbul unor obiecte de podoabe deşarte, ori a 
băuturilor ta r i ; femeia cădea în tr’o stare de inferioritate fată 
de soţ, credeam în vrăjitori, în duhuri şi în iele, împrumutam 
o terminologie slavă şi ajungeam sub o stăpânire v itregă; ast
fel şi vieaţa economică se scurgea în forme tot mai rudimen
tare, ţăranii aserviţi sărăceau, ia r cei cu unele tit lu r i de no
bleţă ori proprietari se răreau. Un fapt analog s’a petrecut şi în 
Transilvania după invazia UnguTilor. O mai dârză rezistenţă 
economică au opus-o năvălitorilor slavi Românii din sudul 
Dunării. Aceştia sunt cei mai vestiţi păstori şi cărăuşi, ba 
chiar agricultori şi navigatori iscusiţi.

Cu primele formaţiuni politice româneşti, forme nouă de

1) C. C. G iurescu, Op. c. 224.



vieâtă economică autohtonă îşi înnoadă firu l cu trecutul stră
moşesc. De altfel, nicio organizaţie politică nu s*a constituit 
vreodată prin ignorarea factorului economic, dar în tot cursul 
evului mediu rar se poate vorbi de un specific fenomen economic 
la Români, întrucât în acest domeniu de activitate stăpânea 
concepţia unei „Europe medievale: cu nobilime atotputernică 
şi cu şerbie accen tua tă '1)

Spre sfârşitul secolului X IV，sub Vlaicu Vodă, se vorbeşte 
într’o diplomă de »libertă ţile “ de negoţ, pe care Braşovenii le 
aveau „d in vechime- . Sub Petru Muşat, în Moldova, se poate 
vorbi de starea economică a tării, de transitul comercial, de 
negoţul cu Bistriţenii. Sunt zări de vieaţă nouă, care aveau să 
lumineze secolul al X V : secolul de aur al Românilor.

Mircea cel Bătrân încheie tratate de comerţ, determină 
vămile, bate monedă şi organizează exportul din surplusul 
bogăţiilor noastre economice: peşte, vite, piei, blănuri de ani
male sălbatice, oi, brânză etc. La fel se prezenta şi Moldova 
lu i Alexandru cel Bun. In ce priveşte exportul, se trimiteau în 
Polonia: vite cornute, porci, oi, cai de rând, piei tăbăcite ori 
crude, blănuri ş. a. Nu se exportau unele produse alese: grâ- 
nele, vinul, caii de rasă, argintul, sălbătâciunile rare, ca : jderii, 
etc., pentru care se exercita un control sever la Cernăuţi, Ho- 
tin, Tighina, Cetatea A lb ă ; la Bârlad pentru Muntenia, ori la 
Trotuş şi Vama-Moldavita pentru Transilvania. Aşa se explică 
bogăţia visteriei care a permis construirea atâtor monumente 
de artă, ba şi luxul de a împrumuta cu bani pe vecini, ori de 
a l i  se acorda acestora priv ileg ii de comerţ. Calitatea produse
lor economice admise la export fiind renumită, negustorii străini 
duceau procese între ei pentru dobândirea dreptului de întâie
tate la cumpărare.

Astfel ţările româneşti se populau cu târguri şi se îm
bogăţeau cu drumuri, pe unde circulau fără întrerupere cărăuşii cu 
încărcatele cară moldoveneşti sau acelea ale Muntenilor, cu 
locuri de popas şi cu statornice aşezări omeneşti. Ţara era bo
gată, locuitorii înstăriţi. Domnul la fel, stăpânind ţara ca pe o 
vastă moşie, pe care o apăra în lupte, o întărea cu cetăţi, o 
înfrumuseţea cu aşezăminte, crea boierii, făcea danii şi acorda 
priv ileg ii de proprietate vredniciilor din popor.

O vieaţă economică atât de înfloritoare stârnise pofta

1) C. C. Qlurescu, Op. c. 356.
2) C. C. Qlurescu, op. c. 472-475 ; 511-51Q,



străinilor de pretutindeni, care porniră spre n o i: unii cu gând 
paşnic şi socoteli negustoreşti, cum au fost Genovezii şi Vene- 
ţienii, a lţii v icleni ca Polonii şi Ungurii ； a lţ i i războinici ori 
prădalnici ca Turcii şi Tătarii. Pe de altă parte, negustori 
străini şi mai cu seamă Armenii şi Jidovii acapărau comerţul 
şi deschideau lupta de uzurpare economică. împotriva duşmani
lor din afară s’a ridicat atunci cu hotărîre puternicul domn 
Ştefan cel Mare, cel mai mare geniu po litic  şi m ilita r al vremii; 
iar împotriva in filtra ţie i streine, puternica organizaţie a breslelor.

Asigurftnd liniştea ţării sale, Ştefan continuă politica 
economică a lu i Alexandru cel Bun, dând o desăvârşită stră
lucire şi v ie ţii economice şi acelei culturale.

In Muntenia, Vlad Ţepeş îşi apăra tara prin mijloacele 
cele mai sângeroase, iar peste munţi, Matei Corvinul tinea 
cumpăna dreptăţii pentru Români. După moartea acestora, în
cepe tragedia noastră românească. Turcii cutropesc principatele 
româneşti, Tătarii pustiesc ţinuturile, străinii adună toate bunu
rile  şi încep a disolva dogmele v ie ţii noastre economice ori*- 
ginale. Atingerea cu aceşti străini este total negativă; nu sea
mănă întru nimic cu străvechea influenţă celtică ori helenă, sau 
cu dominaţia romană creatoare. Domnii sunt neprevăzători cu 
toate intenţiile lor lăudabile, ca Petru Rareş; o ri haini ca Mih- 
nea cel Rău, furtunoşi ca Alexandru Lâpuşneanu sau fără perso
nalitate ca Petru Şchiopul; cei mai m u lţi — şi foarte m ulţi 
dealtfel一 erau neînsemnaţi ca domni, dar destul de vestiţi în 
apucăturile lor cele mai ciudate. Secolul al XVI este apocalip
tic. Un singur domn în Moldova, în tot cursul acestui secol a 
mai încercat în tr，o supremă sforţare să redobândească gloria 
secolului precedent, răzemat pe vigoarea ţăranilor ： loan Vodă 
cel Cumplit, pe semne un strănepot al marelui Ştefan.

Petru Rareş aminteşte legendar negoţul moldovenesc cu 
peşte, pentrucă înainte de a fi domn, se ocupa cu această 
negustorie; i  se zicea Petru Măjarul, iar legenda spune:

wCând au pus ţara întâi domn pre Petru Vodă Rareş, el 
nu era acasă, ce se tâmplase cu măjile lu i la Galaţi la peşte. 
Şi au trimes boierii şi m itropolitul haine scumpe domneşti 
şi caretă domnească cu slujitori, unde l-ar întâmpina, să-l aducă 
mai în grabă în scaun să-l puie domn. Deci el întorcându-se 
dela Galaţi, au fost agiuns la Docolina, de au mas acolo cu 
zece care, câte cu şese boi carul, pline de peşte*4. 1) Ocupaţia，

1) I, Neculcc; O seamă de cuvinte.
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uneltele, carăle, masul, transportul sunt caracteristice unei 
economii pământene.

In Muntenia, Mircea III, fiu l lu i Radu — cum socotea el — 
era numit de Turci gelep, adică cioban, fiindcă fusese negustor 
de oi pentru Turci, de unde şi numele de Mircea Ciobanul.

Faptul că urmaşi naturali ai unor domni se îndeletniceau 
cu negoţul de peşte sau acela de oi şi, apoi luaţi dela ocupa
ţiile  lor, erau aduşi la domnie, scoate în relief, pe lângă aspectul 
caracteristic al îndeletnicirilor, bogăţia şi amploarea acestor 
ramuri economice specifice Ia noi. Şi mai înainte, v iito rii 
domni aveau anumite ocupaţii caracteristice Românilor. Oricât 
ar fi împletită în m ituri etologice, vânătoarea a fost o îndelet
nicire a strămoşilor şi a domnilor începând dela Dragoş. Ex
portul de blănuri scumpe şi vânătoarea domnească — în toate 
timpurile — sunt realităţi concludente economice， fie pozitive, 
fie negative. Astfel, luând informaţii din Descrierea Moldovei, 
a lu i D im itrie Cantemir, Alexandru Odobescu redă vânătoarea 
în nuvela sa Mihnea cel Rău, în felul următor ：

” In tr’o zi noroasă de primăvară, puţin în urma Paştilor, 
crivăţul suna iute şi îngheţat din fundul văilor, iar jalnicele 
sale gemete aduceau de departe, împreună cu freamătul bătrâ
nilor stejari, chiotele de vânătoare ale bătăiaşilor şi lătrătura 
chelălăită a copoilor; căci departe, tocmai în valea Comana
cului, Mihnea, fiu l Armaşului, se desfăta vânând fiarele sălba
tice, după obiceiul boieresc de pe atunci, când stăpânul, pentru 
a sa mulţumire, rădica de prin sate to ţi vecinii, cu gloata, de 
rămâneau ţarinele nearate şi ogoarele pustii1*. Se prea poate 
ca „domnii să f i trecut peste drepturile lo r“ şi în această 
latură aşa cum atestă Cantemir, tot în sec XVI după cum in- 
tueşte Odobescu, începându-se excesele unui obiceiu şi a unei 
pasiuni, poate chiar cu Mihnea. De altfel poftele domnilor erau 
fără frâu în acest secol şi numai boierii adevăraţi mai ţineau 
cu dârzenie cumpăna socială şi ştiau de rosturile ţării, plătind 
însă adesea cu capul virtutea şi demnitatea lor. Şi Mihnea 
— în Muntenia — şi Alexandru Lăpuşneanu — în Moldova — 
îngroziră pe boieri, şi a lţi stăpâni erau nevoite să suporte 
ţările române plătind b ir greu şi mult Turcilor şi Tătarilor ； 
iar vecinilor creştini îăcându-le daruri. Astfel, sub Rareş, tributul 
Moldovei şi darurile numai la Turci ajungeau la 22.000 de 
galbeni, pe lângă birul în natură: soboli, şube de râs, blăni, 
cai, şoimi etc. x) Pentru a ocupa şi păstra domnia, pretendenţii

1) N, lorga; Istoria Rom. p, cl. VII, 1929, pag. 207 一  nota —
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Ia tronul ţărilor române sfe întreceau în juruinţa şi strângerea 
birurilor, iar boierii nu mai aveau cuvânt în alegerea domnilor, 
aceştia fiind numiţi de Poartă. Produsele economice, ca : vitele, 
grânele, mierea etc, se scurg spre Constantinopol. Ne dăm 
seama şi în acest fel de marile bogăţii ale ţării, care alimentau 
şi visteria pentru haraciul impus de Turci şi umpleau şi 
•cheleruP din Stambul. Pe timpul lu i Petru Şchiopul, tributul 
se urcase la 100,000 de galbeni, încât locuitorii din sate, sără
cind, îşi vindeau moşia, pierdeau libertatea lor personală 
şi ajungeau rumâni sau vecini pe proprietăţile astfel mărite 
ale boierilor.

loan Vodă cel Cumplit, despre care Haşdeu, în monografia 
despre domn, spunea că era singurul om în toată Europa care 
merita coroana, fiindcă era un geniu m ilita r şi ghicise secretele 
democraţiei, încercase 一  după cum am mai am intit — să re
câştige independenta politică şi economică a Moldovei. Avea 
pe ţărani de partea sa, căci ei nădâjduiau în tr’o refacere a 
moşiilor lor usurpate. Boierii însă îl urau în ascuns şi unul 
din ei 一  Ieremia Golia — îl trădă în lupta dela Roşcani. 
Urmaşul lu i loan-Vodă în domnie, Petru Şchiopul, încheie un 
aşa zis tratat de comerţ cu Anglia, prin care acorda doar pri
v ilegii cu înlesniri vamale fără nici un profit pentru ţară.

Dar secolul acesta sfârşea cu o nădejde nouă, adusă de 
gloria lu i Mihai Viteazul. Românii se găsiră odată la un loc 
printr’un îndrăzneţ act de cucerire politică a viteazului voievod. 
Din punct de vedere economic, starea ţărănimii era precară, 
căci prin pierderea moşiilor în mâna boierilor, ajunşi tot din 
popor la o situaţie de bogăţie şi nu de aristocrată nobleţă, 
ţăranii erau de fapt robii unor particulari şi această stare de 
lucruri a fost chiar întărită p rin tr’un aşezământ al lui Mihai 
Viteazul, anume ca ” fiecare ţăran pe a cui moşie se va fi aflând 
să rămâie rumân veşnic". Acest act de veşnică rumânie a fost 
dat de Mihai sub presiunea evenimentelor şi a pretenţiilor 
noilor proprietari îmbogăţiţi cu moşiile acaparate dela ţăranii 
datornici. Un studiu preţios despre stările economice de la noi 
în decursul tim pului ni-1 dă N. Bălcescu, în a sa lucrare 
„Despre starea socială a muncitorilor plugari...14

Frământările sociale din sec. XVI s’au răsfrânt dureros 
şi asupra secolului următor. Mihai Viteazul ar fi îndreptat soarta 
iobagilor şi convocase Dieta la Alba Iu lia în acest scop. N’avu 
însâ răgazul necesar, nici înţelegerea supuşilor, nici cruţarea 
moartei. Aduşi în stare de clăcaşi, după ruina moşiilor şi pier
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derea răzăşiilor, locuitorii trebuiră să îndure, alături de cotro
pirile turceşti, şi specula Grecilor insulari sau acelora dela 
Constantinopol, care secătuiau tara de avuţii şi vârfseră vrajba 
între clasele sociale, susţinând făţiş pe ţărani, iar în ascuns 
pe boieri, — dar în schimb storcându-i şi pe unii şi pe a l|i 
de avuţii, — de unde şi proverbul popular; „Corb la corb nu-şi 
scoate ochii44. De aceea se şi produseră un şir de răscoale 
împotriva Grecilor în prima jumătate a sec. XVII. Latifundiile 
boiereşti creşteau însă mereu. Iordache Ruset în Moldova avea 
213 moşii cu 112 sate în treg i; Miron Costin stăpânea 70 de 
sate; fra ţii Buzeşti din Muntenia aveau 133 de sate cu moşii, 
iar postelnicul Constantin Cantacuzino era cel mai bogat dintre 
b o ie ri.])

In a doua jumătate a sec. XVII, unii vecini sau rumâni 
reuşeau să-şi răscumpere proprietatea şi prin urmare şi liber
tatea 2) şi de atunci şi actele de vânzare puteau pune clauza 
răscumpărării. Produsele economice se vindeau Turcilor, adesea 
prin intermediarul grec şi de foarte multe ori sub preţul muncii. 
Totuşi, în tară se mai găseau din belşug: vite, oi, brânzeturi, 
miere, ceară etc. Ba Matei Basarab se încumenta să creeze o 
industrie, înfiinţând o fabrică de hârtie şi una de sticlă, să 
exploateze minele de aramă din Mehedinţi; iar în Moldova 
se făcea potâsa pentru export. ”

In această situaţie precară a ţărănimii, forţa vitală a eco
nomiei pământene era apărată de bresle sub protecţia m itro- 
poliţilor. Infricoşetoare blesteme se aruncau asupra uzurpatorilor 
şi nesfârşite jalbe se îndreptau spre domnie ‘ )• Dar primejdia 
unei ruini generale se apropia şi D. Cantemir o relevează 
în Descrierea Moldovei la cap. ” Despre veniturile de altădată 
şi cele de acum ale Moldovei- .

La sfârşitul domniei sale, Constantin Brâncoveanu orândui 
plata dărilor către visterie şi această măsură o desăvârşiră 
Mavrocordatii, ficsând impozitele la patru soroace numite 
şferturi.6) Constantin Mavrocordat desfiintă şi vecinătatea, 
despăgubind pe boieri cu scutelnici. Măsura nu s’a putut aplica 
însă în întregime; Turcii aveau nevoie de bani m ulţi, iar la 
1736 isbucni războiul între Ruşi şi Turci pe pământul Moldovei.

1 ) C. C. G iu re scu : Is to ria  Rom. cl. I V ; 198.
2 ) Ib id , 198.
3) Ib id , 198.
4) Eug. Pavlescu ； Econom ia bresle lor. Buc. 1939, 140 9, u,
5) N . Io rg a ; Op. c. 355 — 7.
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De acum înainte birurile nu mai aveau lim ită, Ruşii pofteau 
cu viclenie principatele româneşti, Evreii năpădiseră oraşele; 
la 1774 pierdeam Bucovina; zece ani mai târziu, Potemchin, 
fostul favorit al împărătesei Ecaterina, se visa rege al Daciei, 
iar la 1812 pierdeam Basarabia. Şi aceasta se datoreşte faptului 
că vechea boierime ostăşească se înlocuise cu una parazitară, 
ori străină de neam, care acumula toate averile ; moda orien
tală întrecea orice lux, dregătoriile erau fără număr, încât cu 
toată desvoltarea culturală şi industrială care se afirma atunci, 
ţăranii erau atât de scăpătaţi şi împovăraţi de muncă şi de 
dări, că începură să apuce drumul bejeniei peste Dunăre şi 
peste Nistru, unde găseau fraţi de ai lor cu un singur 
stăpân strein. ..

Satele sărăcite astfel se împuţinează sau rămân pustii 
şi se prefac în s il iş t iJ). Din această pricină s’a depreciat agri
cultura, a scăzut creşterea vitelor, toate materiile prime se 
vindeau în schimbul unor materii de calitate inferioară şi arti
ficială, aşa că nu mai ajutau nici actele de generozitate ale unor 
domni fanarioţi şi nici legiuirile pe care le preconizau. Breslele 
slăbesc şi ele. D. Cantemir prevăzuse dezastrul. In Transilvania 
era o stare analoagă pentru Români: iobagii provocară un şir 
de revoluţii culminând cu aceea a lu i Horia, cea mai îndreptă
ţită  şi mai puternică mişcare revoluţionară de ţărani, conştienţi 
de drepturile lor istorice şi sociale, din câte s*au cunoscut 
vreodată. Se uzurpase credinţa; cei bogaţi se înnobilaseră 
în tagma străină, muncitorimea seculară era iobagă， persecu
ţiile  se ţineau la n ţ; nu puteai nici să trăieşti, nici să mori. 
Dar dreptatea a rămas numai în acea sfântă insurecţie naţio
nală, care a putut aprinde făcliile redeşteptării româneşti 
pentru toate mişcările naţionale de mai târziu. Tudor Vladimi- 
rescu a pornit revoluţia to t cu oastea de ţărani, pentru a 
curma suferinţele săracilor: atât de apăsarea Grecilor cât şi 
de a boierilor înţeleşi cu ei. 2)

Cu domniile pământene vieaţa economică nu s，a îmbună
tă ţit. Când se redacta Regulamentul Organic, tributul către 
Poartă se fixase la fantastica sumă de 3.000.000 le i.3) Sătenii 
ajunseseră slugi la proprietari, uitând de drepturile lor vechi, 
feric iţi că pot tră i şi aşa. Regulamentul legifera această situa
ţie. Având atâtea braţe de muncă statornice, proprietarii con

1) C- C. G iurescu, op. c. 214
2) N , lo rga , op, c. 397.
3) V . D ic tiona ru  1. rom . de A. Scriban, Iaşi, 1939: cuv. haraci.
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veneau la aşezările de clăcaşi cu drept şi pentru urmaşi, dar nu 
veşnic; şi în felul acesta s’a putut începe o întinsă agricultură 
precum şi exportul de grâne. Multe locuri de păşune şi păduri 
au fost schimbate în ţarine. Pentru lucrul câmpului s’au adus 
apoi Bulgari şi Rusnecî, care s’au şi pierdut printre Români. ])•

In această epocă se crează porturi la Dunăre, se dă liber
tate navigaţiei, se rândueşte darea (impunerea) breslelor şi se 
părea că începe o vieată gospodărească prielnică şi ţăranilor, 
cu tot caracterul aristocrat al Regulamentului. In fond, Ruşii 
deţineau protectoratul şi urmăreau anexarea ţărilor româneşti 
pentru cucerirea Strâm tori lor.

Se întâmplă atunci ca spiritul nou european să găsească 
adepţi şi la noi. Programe naţionaliste şi revoluţionare se al
cătuiau cu destul curaj. In Adunarea Obştească pătrundeau 
elemente naţionaliste. Astfel, Ion Câmpineanu cerea făţiş ： în
lăturarea protectoratului rusesc, înlăturarea suzeranităţii tur
ceşti, unirea tuturor Românilor şi egalitatea claselor sociale.

Programul acesta revoluţionar corespundea cu acţiunea 
unor intelectuali entuziaşti. Era programul generaţiei dela 1848, 
alcătuit în spiritul democraţiei franceze. Şefii mişcării erau mai 
toţi lite ra ţ i; ei fură aruncaţi în închisoare, iar ţăranii nu se 
mişcau, căci aveau groază de boieri şi nu-i puteau deosebi de 
ciocoi. Grecii corupseră pe boieri, iar Ovreii pe Domn. In ză
dar se făceau convocări de ţărani şi proprietari pentru a dis
cuta chestia rurală. Franţa nu mai dădea niciun sprijin, Ruşii 
pândeau momentul potriv it să intre cu armatele de ocupaţie, 
dar le-o luară îninte Turcii care Innăbuşiră revoluţia. Numai în 
Transilvania mişcarea revoluţionară a îost simţită în adâncime 
şi au luat parte la ea şi ţărani. Cele tre i principate româneşti 
treceau printr’o mare primejdie şi numai norocul le ，a scăpat 
atunci dela pieire. Intre Ungaria şi Austria isbucni seră conflicte 
politice; în Răsărit se iscă războiul Crimeii ； ia r la noi, începu 
atunci lupta pentru unire, căci libertăţile culturale câte s’au 
acordat până acum găsiseră oameni de inimă şi luminaţi. Franţa 
avea şi ea interes politic să ne susţină în aspiraţiile noastre 
şi unirea se făcu. Dar aceasta n’ar î i înseninat nimic fâră o 
reformă socială pentru ţărănime. Şi această mare operă naţio
nală se datoreşte lu i M. Kogălniceanu. Cu toată împotrivirea 
marilor proprietari, se făcu împroprietărirea ţăranilor, căci Dom

1) Ib ld . op. c. 405.
2) C. C. G iurescu, op. c. 232.
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nul un irii Alexandru I. Cuza dădu lovitura de stat, Ia 2 Mai
1864. Fiecare {ăran rămânea stăpân pe bucata de pământ care
i se închinase 一  cu plata în muncă 一  de latifundiari. împroprie
tărirea era plină de omenie şi generozitate, căci ţăranii trebuiau 
să plătească despăgubiri în timp de 15 ani. Domnul avea să 
plătească şi el cu abdicarea şi exilul această uriaşă reformă 
socială. România a intrat însă în istoria modernă a Europei. 
Carol I î i dobândi independenta. M icii proprietari ştiau că-şi 
apără pământul lor şi jertfa eroică îşi avea sens. A  urmat o 
epocă de progres şi o nouă vieaţă economică se afirma prin 
crearea ins titu ţiilo r de credit, a unei industrii înfloritoare, a 
câilor de comunicaţie. Se încheiară tratate de comerţ, înflorea 
literatura şi cu aceasta se scotea tot mai mult în relief sufletul, 
ca o comoară fără pret, a unui popor plin de vigoare şi de 
virtute. Copiii ţăranilor porneau spre şcoli, tinerii spre oaste, 
muncitorii intrau în fabrici, plugarii la ogoarele lor, se exploatau 
minele, se deschideau vaduri de comerţ şi astfel se întărea 
conştiinţa naţională, care avea să.şi dea roadele în războiul 
pentru întregirea neamului, în 1913 şi 1916.

Punând baza internaţională a României întregite, urma ca 
în politica internă să punem baza libertăţii economice a ţăranu
lui. Vieaţa economică a ţărănimii noastre, cu toată politica 
limpede şi înţeleaptă a Regelui Carol I, a fost speculată de 
interese streine şi particulare. Se impunea exproprierea, operă 
socială pe care o realiză Ferdinand cel Mare. Absorbită însă de 
nevoi, care izvorau din noile stări de drept, economia rurală nu 
putea fi consolidată. Unificarea administrativă întărea doar 
biurocratismul şi ducea fatal la formarea unei pletore de func
ţionari ; golurile de după războiu, la im provizaţii, de unde 
desechilibrul economic şi în consecinţă specula în toate dome
niile. Evreii, singurii profitori din toată această nouă conjunc
tură, smulgeau numai pentru ei toate drepturile în vieaţa noastră 
de stat, ca o tristă şi dureroasă consecinţă a slăbiciunilor şi 
neprevederilor noastre din trecut. Ferdinand muri pe neaşteptate. 
Fără unelte, ţăranii nu puteau lucra pământul care se expro- 
piase pentru ei, toată munca lor era iarăşi fără preţ, iar când 
câştigau mai mult, erau ademeniţi să se mai împrumute, în 
vederea unor noi câştiguri, la bănci cămătăreşti, care răsăriră 
ca şi ciupercile In toate târgurile, ori să-şi verse prisosul lor la 
bănci falimentare. A  fost nevoie de conversiunea datoriilor. 
Totuşi reconstrucţia ţă rii nu era acea aşteptată; societatea ro
mânească se fărâmiţa în partide politice, naţionalismul se



îmbrăca în toate costumele cele mai strălucitoare, visteria ţării 
secătuită trăia din împrumuturi oneroase, fiscalitatea devenea 
to t mai excesivă pentru ţărani, muncitori, funcţionari şi inte
lectuali. Capitaluri fabuloase intrau în mâna câtorva şi se de
pozitau în bănci străine. Trăiam din plin vremuri prerevoluţio- 
nare; generaţiile se învrăjbeau şi anarhia nu întârzia să se arate. 
Domnul însuşi era prins în vârtejul evenimentelor, în timp ce 
graniţele ţării se prăbuşeau. Oamenii vorbelor şi ai banchetelor 
se resemnau senin, iar poporul era sfâşiat de străini şi de cămă
tari. Dar In clipa când urma să fim pierduţi, atunci sosi şi ziua 
marei biruinţe româneşti. La 22 Iunie 1941, România declară 
războiul sfânt. După tre i luni de aprige lupte, ţara se întregi 
în Răsărit. Războiul era determinat de instinctul neamului şi 
corespundea unei mari şi geniale concepţii europene. Mai co
respundea şi cerinţelor imediate ale poporului român. Ţăranii 
erau conştienţi de lupta lor, căci l i  s’a dat în întregime toată 
siguranţa v iito ru lu i prin cele mai radicale acte de reformă so
cială ：isgonirea Jidovilor din vieaţa rurală şi din oraşele pro
vinciilor recucerite, expropierea bunurilor urbane evreeşti, des
fiinţarea francmasoneriei, înzestrarea tehnică a agriculturii, 
echilibrul preturilor cu reale avantagii pentru săteni, îmbunătă
ţirea hranei ostaşilor în tr’o vreme de acută criză economică, 
părinteasca îngrijire a răniţilor şi multe alte reforme de interes 
v ita l în curs de înfăptuire cuprinse în proclamaţia către ţară 
a Mareşalului, din care desprindem:

Poporul român este un neam de agricultori şi de ţărani. 
Proprietatea şi munca ogoarelor ne-au ţinut vieata naţio- 

nală de-a-lungul veacurilor.
Agricultura şi ţărănimea trebuesc sprijin ite pentru ca să 

putem păstra în Sud-EsUul Europei şi în rosturile de mâine ale 
Continentului sarcina noastră creatoare.

Trebue să ridicăm producţia Ţării, organizând munca ţăra
nului şi producătorului，organizând împrumuturi prin bănci să
teşti pentru a -i înlesni producţia.

Obştiile săteşti, organizarea gospodăriilor comunale, pro
ducţia şi importul de maşini şi unelte agricole trebue sd ridice 
puterea de vieată a ţăranului şi a proprietarului agricol

împroprietărirea ţăranilor şi a luptătorilor în pământurile 
desroblte, întemeierea bunului de familie a unul lo t m ijlociu 
inalienabil, vor asigura fam iliei ţărăneşti noui puteri de vieafă.

întemeierea industriei agricole va putea să dea braţelor ţără
neşti noui mijloace, să ajute pe ţăranii fără pământ şi să rea-
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zâtne viito ru l copţilor ţăranulut nostru, strânşi pe un pământ 
prea mic, asigurând în acelaşi timp şi tuturor producătorilor pre
ţu ri ridicate pentru recoltele lor...

Muncitorimea trebue să se bucure în noul Stat român de 
toată g rija  dreptăţii sociale.

Munca naţională trebue să devină garanţia vredniciei şi 
strădaniei muncitorilor noştri trud iţi.

Construcţii de case pentru muncitori, cămine şi cantine, 
premii pentru bunii muncitori, condiţii noui de uleaţă sănătoasă 
pentru fam iliile lo r trebue să fie înfăptuite odată cu înmulţirea 
şcoalelor de meserii, organizarea cămiruirllor de ucenici şi fo r
marea muncitorilor calificaţi, d芎 care are nevoie industria noastră.

G rija Statului şi a N aţiunii trebue să se aplece asupra 
tuturor nevoilor muncitorimii, pentrucă de ridicarea lo r depinde 
independenţa şi puterea noastră economică şl ordinea socială 
de mâine.

Statul român nou trebue să-şi închine toată strădania la 
formarea şi întărirea burgheziei noastre.

Fără o clasă mijlocie puternică şi independentă nu se poate 
asigura echilibrul naţional.

Noi n’auem o burghezie plutocratică，dar trebue să înlo
cuim p rin tfo  burghezie de muncă toate in filtra ţiile  străine ale 
capitalurilor Internationale, care ne^au împiedecat desvoltarea, 
ne-au minat Statul şi ne-au um ilit puterea de creaţie românească.

Comerţul şi industria trebuesc reorganizate tn cadrul dis
ciplinei naţionale şi constituite în corpuri profesionale sănătoase 
şi puternice. Numai aşa vom ajunge la adevărata românizare a 
vie ţii economice şi la  formarea elementelor româneşti, care să 
înlocuiască in filtra ţia  străină.

Politica creditelor va f i legată de această functlunc naUo- 
nală a industriei şl comerţului.

Profesiunile îndeplinesc în Stat o funcţiune naţională. Ele 
trebue să fie în acelaşi timp organe de solidarizare a interese
lo r şl de selecţie tehnică a membrilor, asociaţiile profesionale 
devenind şi corpuri tehnice în acelaşi timp.

O lege de organizare va stabili noua aşezare a profesiuni
lor. M uncitorii manuali, m uncitorii intelectuali de orice categorie, 
comercianţii, agricultorii şi industriaşii vor f i  constituiţi în cor_ 
puri profesionale，cu organizaţii judeţene şi naţionale.

Reprezentanţii profesiunilor din întreaga tară vor constitui 
o Cameră corporativă, care va face parte din Consiliul de S ta t

Se va institu i un organ de coheziune naţională, care va 
wea trei secţiuni;



Â P o S:T O L U L 25

a) o secţie corporativă, formată din reprezentanţii pro
fesiunilor ；

b) o secţie tehnică, însărcinată cu pregătirea legilor fun
damentale ale N aţiunii şi a legilor cerute de Guvern;

c) o secţie naţională, formată din reprezentanţii adunării 
corporative, a i vieţii naţionale şi diferitelor organizaţii şi institu ţii.

Toate pildele mari ale trecutului şi toate v irtu ţile  mari 
ale strămoşilor vrednici au trebuit să fie strânse şi puse la 
contribuţie în tr’un tim p scurt, pentru a se putea opri prăbuşi
rea în care ne rostogoleam haotic. Păcatele mai vechi sociale 
pe care le ispăşeam e bine să le ştim, ca să le putem preveni 
la timp.

Avuţiile  fiind tributate sau consumate fără cruţare, codrii 
doborîţi, soiurile alese de plante şi rasele alese de vite stârpite, 
bogăţiile subsolului exploatate sălbatic, toate acestea au in
fluenţat în chip detestabil şi asupra v ie ţii spirituale. Tăierea 
cu lăcomie şi fără rost a codrilor a dus la o deprimare morală 
în sufletele Românilor, pentru care codrul le-a fost frate 
şi cămin.

Dela 1848, vieata noastră economică se îmbracă în haina 
unei democraţii de suprafaţă, strânsă în dosare, sau trâmbiţată 
prin presă. Starea agricolă era inferioară aceleia din perioada 
întâia a sec. XIX. O statistică publicată în Curierul rumânesc 
al lu i Eliade, din 1840, este foarte interesantă. In anii 1837一 39 
erau posibile la noi magaziile de rezervă, care conţineau 
4.441.106 chile de porumb şi 299.700 chile de meiu „pentru ca 
în vremurile din urmă să fim cei mai săraci şi mai ameninţaţi 
de foamete, căci magazinele noastre de rezervă s'au umplut 
cu tot atâtea chile de palavre politice “ x).

Liberalismul economic, care distrusese economia breslelor, 
se pornise acum împotriva agriculturii, fără a se ţine seama 
de buna gospodărie a bătrânilor şi de faptul că fara pe care 
o conduceau era un stat al culturii vite lor şi al pământului. ^

A doua jumătate a sec. XIX, prin liberalismul şi demo
craţia de import, dărâmând rând pe rând autohtonismul ma
terial şi spiritual al ţării, a creat institu ţii şi o fic ii numeroase 
şi costisitoare, dar a dus la ruina agricolă. O administraţie 
necinstită a slăbit complet această populaţie, încât dela un timp 
bietul ţăran se împăca cu proverbul: „Ţăranul nostru cu oa-

1) M. Emlnescu Paralele econom ice. Opera... £d . Creţu, U,
2) Ibid* Opera... II, 72.
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"urnit stăpânirii e ca oala, care umblă printre scaefi; în io t 
scurtele trebue să lase câte o şuviţă de lână, mal mare o ri mai 
micut după cam o f i şi scaetele “

Sărăcia claselor producătoare nu a fost, evident, în intenţia 
niciunui guvern sau partid politic. Sistemele de guvernare însă, 
prin care se înmulţea clasa de consumatori fără a compensa 
munca producătorilor, a dus inevitabil la asemenea sărăcie 2), 
iar cu munca unui popor s’a plătit mereu luxul sau chiar munca 
altor popoare, ducând astfel pe agricultorii noştri în sclavia 
albă. Clasa de consumatori care se mărea mereu nu era formată 
măcar din oameni de ştiinţă ori de artă, care să poată com
pensa forţele de gândire şi de simţire ale neamului.3)

La o politică atât de neprevăzătoare şi lipsită de con- 
tactul cu realităţile sociale, se adaogă invazia Ovreilor, care 
se sustrăgeau în alte ţări recrutărilor în armată, erau favorizaţi 
de sistemul consular 一  al Austriei mai ales — şi ajutaţi mate
rialiceşte de comunitatea lor. Având capital la dispoziţie, 
Ovreii se in filtrau în meserii şi în negoţ ruinând pe Români 
prin concurenţă şi apoi spoliindu-i prin urcarea înzecită a 
preţurilor. S’a ajuns astfel la paralizarea puterii de muncă şi la 
zăgăzuirea aptitudinilor noastre în meşteşuguri şi în comer{, 
ducând la o dureroasă pauperizare a economiei naţionale.

Astfel, Eminescu se întreba cu legitimă îngrijorare pentru 
soarta Moldovei: "Ce sâmbure de rezistenţă ar putea prezenta 
în contra vreunei călcări, o ţară compusă din proletari agricoli, 
proletari negustoreşti şi o mână de boieri cufundaţi în datorii?“

Pentru aceia care au muncit ogoarele numai după semnele 
vremii şi in tu iţia  câmpului, pentru to ţi aceia care pun In mişcare 
factorii de producţie şi de circulaţie a bunurilor materiale, 
socotim că s’au iv it  azi zorile cele mai luminoase. Trăim din 
plin fenomenul economic românesc, iar dacă e vorba să ne 
servim şi de înţelepciunea altora, avem de unde lua exemple. 
Nu Ovreii vor f i  îndrumătorii v ie ţii noastre, căci ce bine ne-au 
adus ei in ţară, se vede: ieri otrava rachiurilor şi nenorocirea 
gospodăriei noastre, azi gloanţe şi morminte.

V ic to r  Ţ ă r a n u

1) Ib ld . Opera III, 284.
2) M. Emltmcu* Opera... III, 447.
3> Ibld. Op. IU, 44»,
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„Paraclisul Sântei şi dreptei Annei şi Acaftistul amânduror 
D-zeeştilor părin ţi“ este întitu lată cartea tipărită cu litere chi
rilice, cuprinzând 103 pagini, format 8°, la anul 1868, în Iaşi, 
la tipografia A. Bermann, „Cu permisiunea şi binecuvântarea 
înalt Prea Sfân{itului Arhiepiscop şi Metropolit al Moldaviei şi 
Sucevei D. D. Kalinic Miclesco, cu cheltuiala Prea Cuviosului 
Arhimandrit şi Superior Sântei Monastiri B istriţa Ghenadie 
Constandiniuc, adunat şi parte compus (Paraclisul şi Acaftistul...) 
de Arhimandritul Gherman Ionescu, Superiorul Monastirei 
Tas lău '

In ”Precuvântare“ Arhimandritul Gherman Ionescu, Su
periorul mănăstirii Tazlău, alcătuitorul lucrării, arată că : vă
zând izvorul nesecat al îndurării d-zeeşti, care însoţeşte ne
contenit sfânta şi lăcătoarea de minuni icoană (Sânta şi miracu
loasa imagină 一  zice alcătuitorul.” ） a sfintei şi dreptei Ana, 
mama Prea Sfintei de D-zeu născătoare, care icoană se află în 
biserica sfintei mănăstiri Bistriţa, precum şi căldura religioşilor 
închinători, care necontenit cercetează (îregventează— zice 
alcătuitorul • •.) acest locaş (azi卜zice alcătuitorul • • •) al vinde
cării feluritelor suferinţe şi fiindcă nişte rugăciuni anume, către 
Sfânta şi prea lăudata Ana, nu erau încă în Biserica noastră, 
afara de cele cuprinse în slujbele (bilansul-zice alcătuitorul • • •) 
Sfinţilor de peste an, a crezut folositor să adune din sfintele 
scripturi şi mai cu osebire din slujbele Sfinţilor, Paraclisul 
Sfintei Ana şi Acaftistul amânduror d-zeeştilor părinţi (Ioachim 
şi Ana), urmate de o rugăciune cuprinzătoare, adăugând pe 
lângă acestea şi o povestire pe scurt după letopiseţile ţă rii şi, 
mai ales, după însemnările M itropolitu lu i Gheorghie (1723) 
despre istoricul icoanei Maicei Domnului de la M-rea Neamţu

1) Cartea este proprie tatea d - lu i Gh. Pogânceanu, d in  P iatra N ,  un 
iu b ito r de carte şi de < ă r ţ i vech i, m ai a lSsT" 〜 一 :
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lu i şi a icoanei Sfintei Ana de la M-rea Bistriţa, judeţul Neamţ 
一  amândouă făcătoare de minuni.

Aceste rugăciuni anume cu feluritele suferinţe, pe care Ie 
tălmăcesc mulţimea păcatelor noastre (rugăciuni p ro p rii. . .  cu 
diversele suferinţi • • • care Ie motivează mulţimea păcatelor 
noastre • • • —zice alcătuitorul), sunt nu numai pentru cei ce cu 
tare credinţă religioasă (afecţiune religioasă • •.一 zice alcătuito
rul) aleargă ca închinători la sfânta icoană (Sânta sa imagină.. 
—zice alcătuitorul), dar şi pentru cei care prin casele lor (par
ticulare -------adaugă alcătuitorul) ar voi să aducă acestei mame
prea fericite laude sau rugăciuni, după cum vor cere împrejură
rile din afară sau dinlăuntrul credincioşilor (mişcarea interioa
ră • • .一 zice alcătuitorul).

Arhimandritul Gherman Ionescu îşi încheie „Precuvântarea“ 
cu recunoaşterea îndemnului ce i-a dat M itropolitul Calinic 
Miclescu să tipărească. — ”Mi-au şi ordonat a imprima • •. —zice 
alcătuitorul) acestei rugăciuni — ”ca nutrimânt spiritual al e- 
vlavioşilor creştini, carii conservă cu sânţenie principiul mân
tuitor al rugăciunei, pentru care Mântuitorul nostru Iis. Hs. 
anume ne ordonă pe lângă alte precepte, zicând: „Privegheaţi 
şi vă rugaţi ca să nu cădeţi în ispită, căci spiritu l este deştept 
ear corpul neputincios “，Matei Cap. 26.

Pe lângă rugăciunile cuprinse în carte, sunt deosebit de 
importante însemnările istorice ale M itropolitului Moldovei 
Gheorghie, scrise la 1723, cu privire la icoanele Maicei Domnu
lu i şi a Sfintei Ana, la darurile trimise de împăratul Ion Paleo- 
logul lu i Alexandru Cel Bun, Domnul Moldovei şi Mitropolitu- 
lu i Iosif şi mai ales la ridicarea M itropoliei Moldovei de sub 
ascultarea Ohridului şi aşezarea ei „Ca un patriarh, precum 
este Ohridul şi Kiprul, aşa şi Moldavia*4.

Intre altele, M itropolitu l Gheorghie spune că Manuil Pa- 
leologul, împăratul creştin de la Constantinopol, fiind bătrân, 
a chemat pe fiu l său loan Paleologul, care era la socrul său 
Kesariul de Beciu (Viena), să vie la Constantinopol să fie îm
părat în locul său.

Trecând de Ia Beciu, prin Moldova, spre Constantinopol, 
a fost foarte bine prim it de Domnul ţării Alexandru cel Bun 
cu tot senatul, de M itropolitul Iosif cu tot clerul şi apoi a îost 
petrecut până la Cetatea Kilia, la Dunărea. loan Paleologul s，a

1) V e z i: MM -rea B is tr iţa  d in  jude ţu l N eam ţ- de Leon M rejeriu şl 
，,A rh im an d ritu l G henadle Carază, Stareţul Sf. Mănăstiri*4. P la tra -N ., 1935.



A P O S T O L U L 39

prea minunat de o ţară ca Moldova, cu popor înţelept şi cre
dincios şi arhiereu şi cler învăţat (era şi Ieromonahul Gheorghie 
Ţamblac, mare teolog, care şi-a dat obştescul sfârşit la Moscova) 
şi împodobit cu toate obiceiurile creştineşti ” şi a dat laudă lu i 
Dumnezeu zicând cum că ţară ca aceasta cu toate darurile şi 
rodurile pământului şi obiceiurile şi Înţelepciunea şi iubirea de 
streini aiurea nu au văzut nici au auzit să fie. Şi întrebând pe 
Alexandru Voevod la care împărăţie sau crăie este închinată 
tara, Măria Sa au răspuns că-şi stăpâneşte tara cu sabia despre 
to ţi megieşii şi despre toţi neprietenii şi întrebând şi pe Preao- 
sfintitul Metropolit K ir Iosiî la care Patriarhie este închinat, 
Prea Sfinţia Sa a răspuns: cum că este închinat Ia Ohrid. Şi 
s’au făgăduit luminatul împărat cum că dacă va merge la 
Constantinopol, va face Moldavia ca Ohridul şi ca Kiprul, să 
fie nesupusă şi neplecată nici unei Eparhii1*.

Ajuns la Constantinopol, loan Paleologul s’a suit pe scau
nul împărătesc, tatăl său Manuil călugărindu-se. împăratul cel 
nou nu şi-a uitat făgăduinţa dată Moldovenilor la K ilia , a adu
nat sobor cu patru patriarhi şi cu to ţi m itropo liţii şi arhiereii 
şi au ridicat Mitropolia Moldaviei de sub ascultarea Ohridului 
şi au aşezat-o să fie ca un Patriarhat, precum este Ohridul şi 
Kiprul.

„Şi acele cărţi soborniceşti le-au trim is de la Constanti
nopol la Alexandru Voevod şi la Preosfinţitul M itropolit Kir 
Iosif (1401). Şi au fost Ia Monastirea Neamţului care eu Sme
ritu l Gheorghie, cu mila lu i Dumnezeu M itropolit Moldaviei 
mărturisesc cu jurământ că le-am văzut cu ochii mei şi au 
fost la Monastirea Neamţului acele scrisori împărăteşti până la 
stricarea şi risipirea ţerii ce s’au întâmplat în domnia lu i Du- 
mitraşcu Voevod“. Scrisorile acestea au fost cetite şi tălmăcite 
la M-rea Neamţului de învăţatul Nicolae Grămăticul, fratele 
lu i Postolache Mîlcul, Ia 1655, Fevruarie în 17, în zilele lu i 
Ştefan Gheorghie Voevod.

Odată cu aceste cărţi împărăteşti, loan Paleologul a trimis 
Iui Alexandru cel Bun coroană împărătească şi alurghidă, care 
s，au purtat de to ti domnii până la Alexandru Lăpuşneanu. 
M itropolitu lui Iosif i-a trim is o sfântă icoană făcătoare de m i
nuni având pe o faţă pe Maica Domnului, iar pe cealsltă pe 
Sî. Mucenic Gheorghie, care icoană se află până astăzi la M-rea 
Neamţului şi i-a mai trim is mitră şi sakos, căci înainte m itro- 
po liţii Moldovei slujeau sfânta leturghie numai cu îelon,

împărăteasa Ana, soţia lu i Manuil şi mama împăratului
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loan Paleologul, a trimis, tot cu acest prilej, ca dar Doamnei 
Ana, soţia lu i Alexandru cel Bun, icoana făcătoare de minuni 
a Sfintei Ana, ferecată şi împodobită cu cheltuială împărătească. 
Doamna Ana a dăruit-o M-rei Bistriţa, zidită de soţul său şi 
de ea, unde şi sunt înmormântaţi.

Şi M itropolitu l Gheorghie încheie: „Şi această istorie am 
scris-o eu Gheorghie, Smeritul M itropolit al Moldaviei, cu 
mama me“ .

Cum această carte tipărită, de bună samă, într’un număr 
mic de exemplare, nu mai există şi n ici la M-rea Bistriţa nu 
se găseşte nici un exemplar, şi ţinând samă de importanta ei 
religioasă, istorică şi de limbă, socotim că e bine să fie cunos
cută, răspândită şi cercetată. De aceea, împreună cu Prea 
Cuviosul Arhimandrit Ghenadie Carază, Stareţul Sî. M-ri Bistriţa, 
ne-am luat însărcinarea să o relipărim cu litere latine în întregime 
şi fără nici o modificare. Astfel cartea va şi apare în curând.

6 Iulie, 1941. Leon M rejeriu

Moldova
Din lungi cărări de codru, din munţi cu uârfu'n nouri 
leşit-au Dragoş Vodă, îmblânzitor de bouri,
Mulţimea curgătoare spa fost întors pe vale 
Şi buciumele sună şi oile-s pe cale ：
Nainte merg moşnegii, cu pletele bogate,
Ţiind tolege albe în mănile uscate ;
Astfel ieşeau to t rânduri, venind de sub verzi ramuri,
Copii, ciobani de turme, moşnegi, păstori de neamuri 
$ i au întins moşia spre răsărit şi-amiaz,
Pân'unde marea sfarmă de ţărm a l ei talaz,
Au cucerit cu plugul, cu vârfu l dragei săbii 
Pân’la Cetatea Albă, Umanul de corăbii.
Sute de ani stâtut-au stăpâni până la Nistru,
Luptând cu Răsăritul, cu cuibul cel sinistru,
De unde vin în ro iuri în veci renăscătoare 
Spurcate lumi $i rele, barbarele popoare,
Prin neagră vijelie ce oăjie şi bate 
Sfărmăndu-se la grcmiţi de ziduri de cetate.
Stă neclintit'Moldova ţesănd la pânza uremii.
V iteji î i erau f iii şi purtă to rii sternii 
Cei dătători de lege şi-aşezători de datini,
Lumină din lumină, Muşatini din Muşatini.

M. Eminescu (Poezii postume)
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Despre misiunea învăţătorului, despre rolul său în socie
tate, s’a scris şi s’a vorbit de multe ori. Mai ales cu ocazia 
anumitor festivităţi, cand era vorba de câştigat adeziunea în- 
văţfttorului pentru anumite acţiuni.

Astfel, cu câţiva ani în urmă, un cap încoronat a declarat 
la un congres al învăţătorilor, că dacă soarta nu l-ar fi aşezat 
acolo unde era, s,ar f i îăcut Învăţător. Acum, când soarta l-a 
făcut să nu mai fie acolo, desigur că nici prin gând nu-i trece 
să se facă învăţător. Şi totuşi atunci m ulţi învăţători, în nai
vitatea lor, au crezut cu toată inima în sinceritatea acestor 
declaraţii şi s’au s im ţit în aceasta rid icaţi în consideraţiunea 
lum ii、

Dar misiunea învăţătorului îşi are, din fericire, o valoare 
intrinsecă, care nu poate fi influenţată nici de laude interesate 
şi demagogice, nici de bârîeli inconştiente. 一  Ea este — cum 
ar spune filosoful Vasile Conta — ”ca o rază pornită din soare, 
rare nu poate fi n ici odată murdărită de praful ce întâlneşte 
în drumul e i“ .

Să ai în seama ta atâtea suflete nevinovate şi m inţi abia 
înmugurite, asupra cărora să veghezi clipă de clipă, zi cu zi, 
an cu an, spre a le desvolta şi călăuzi pe drumuri de lumina, 
de bine şi de frumos! Să f i i tu acela care din noianul de flori 
ce ai înaintea ta, să alegi şi să îngrijeşti pe acelea care vor 
da rodul bogat al personalităţilor de mâine ale neamului tău î

Se poate o misiune mai frumoasă, mai grea şi mai plină 
de răspundere ? Desigur că nu.

Şi totuşi, rolul învăţătorului nu se mărgineşte numai la 
atât. La sate în special, el are un rol hotărîtor. Şi cum 75% 
din populaţia ţâ rii noastre o alcătueşte populaţia rurală, se 
poate spune, fără n ic i o exagerare, că învăţătorii sunt factorii 
hotfirftori în vieaţa ţă rii noastre. Cum va fi învăţătorul, aşa 
va fi majoritatea suflării româneşti.

Insă în societatea noastră actuală, robită cu desăvârşire 
viţelului de aur, e normal ca singurul criteriu al ierarhiei so
ciale sâ fie aurul, materia. In aceste împrejurări, se vor bucura 
de consideratiunea societăţii acei a căror profesiune Ie aduce 
un câştig mai mare, nu acei care îndeplinesc în societate un 
rol mai însemnat.

Asîel se explică de ce învăţătorul, care are o misiune 
atât de însemnată şi frumoasă» se află pe treptele cele mai de 
jos ale ierarhiei sociale. E ca ruda săracă de care se ruşinează 
cei ajunşi şi care e prim ita — dacă e prim ită — numai pe uşa 
de (Kn dos,
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Tuturor puternicilor acestei ţări, prima licărire de luttiinsi 
tnvâtâtorul le-a dat-o. Prima piatră pe care şi-au ridicat apoi 
edificiul s ituaţiunii lor, învăţătorul le-a pus-o la temelie. Şi 
totuşi, câţi sunt aceia care îşi mai aduc aminte de învăţătorii 
lor? Aproape nici unul.

Ştiu că această stare de lucruri aduce multă amărăciune 
In sufletul învăţătorilor. Dar să-şi aducă aminte cu to ţii că în
suşi F iul lu i Dumnezeu, care şi El s’a numit învăţător, a fost 
chinuit şi răstignit.

Prin urmare, trebue să ne căutăm satisfacţiile în noi în
şine, în îndeplinirea m isiunii noastre; nu în laudele şi conside- 
raţiunea societăţii.

Dacă misiunea învăţătorului e aşa de frumoasă şi însem
nată, se pune întrebarea: Suntem noi, cu toţii, la înălţimea ei ? 
Răspunsul să-l dea fiecare, judecându-se singur în fata conştiin- 
ţ i i  lui. Pentru a corespunde misiunii sale, învăţătorul trebue 
să se simtă atras cu toate puterile sufletului său spre chema
rea lui. Să nu se f i făcut învăţător pentru a-şi crea un mijloc 
de existenţă, ci numai pentru că a ascultat chemarea irezisti
bilă a sufletului său.

Pentru a te lămuri pe tine însuti, pune-te în situaţia că 
t i se oferă posibilitatea de a avea un mijloc de existenţă mai 
uşor şi mai bine retribuit. Dacă vei renunţa la situaţia de în
văţător pentru a intra în noua carieră, atunci nu eşti vrednic 
să f ii învăţător, nu corespunzi misiunii tale.

Şi e bine să o părăseşti. Sunt în vieaţă atâtea ocupaţiuni 
mai rentabile: meseriaş, negustor, inginer, medic, etc • • • în
văţătorul nu-i zaraf şi misiunea sa nfare nimic de a face cu 
taraba şi celelalte rudenii ale sale. El trebue să fie apostol şi 
misiunea lu i altar neîntinat, pe care să jertfească zi cu zi de
şertăciunile omeneşti.

Numai cine e capabil de asemenea jertfe şi renunţări e 
vrednic de numele de învăţător şi merită să se apropie de 
sufletele curate ale copiilor, şi să plămădească din ele sufletul 
de mâine al neamului.

învăţătorul şi satul.
Marea majoritate a învăţătorilor, la sate îşi desfăşoară 

activitatea lor. împreună cu preotul ei trebue să îie — din toate 
punctele de vedere 一  conducătorii reali ai satelor. Este pentru 
învăţător o cinste deosebită în acest fapt, dar şi o răspundere 
mare. Căci, cum va f i învăţătorul, aşa vâ f i şi satul.

Dacă învăţătorul va î i un om cinstit şi activ şi va şti 
să.şi capete încrederea sătenilor, satul acela va fi un sat fericit. 
In rândurile învăţătorim ii sunt mulţi învăţători capabili şi ener
gici, dar totuşi nu pot face mare lucru, pentru că nu şi-au 
putut câştiga încrederea şi dragostea sătenilor lor.

Dragostea e piatra de temelie, e singura stâncă pe care 
se poate clâdi temeinic. Să ascultăm ce minunat vorbeşte despre 
ea apostolul Pavel: „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti
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„şi îngereşti şi dragoste nu am, sunt o aramă sunătoare sau 
•un chimval zângânitor. Chiar dacă aş avea darul proorocirii 
•şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa şi chiar de aş 
•avea toată credinţa, aşa în cât să mut şi munţii, dacă dragoste 
«nu am, nimica nu sunt.

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bună- 
” tate, dragostea nu pizmueşte, dragostea nu se laudă, nu se 
„umflă de mândrie. Nu se poartă necuviincios, nu caută folosul 
•silu, nu se mânie, nu se gândeşte 】a rău“ (Corinteni 1.13; 1-8).

Ca )a ori ce acţiune temeinică, învăţătorul va trebui să 
aibă la baza activ ită ţii sale dragostea. Desigur dragostea între 
învăţător şi săteni va trebui să fie reciprocă. Aici, pe plan 
social, dragostea nu este oarbă. Săteanul, în special, nu-şi dă 
inima lu i decât cu greu, căci are un instinct admirabil, care-i 
arată fără greş c ine ] iubeşte cu adevărat şi cine e numai o 
„aramă sunătoare, sau chimval zâEgânitora.

Cine e însufleţit de dragoste adevărată pentru săteni, 
pentru neamul său şi pentru misiunea lui, va şti sâ găsească 
singur calea spre inima săteanului. Totuşi, cred că nu strică 
nimănui, dacă voiu expune câteva din căile prin care se poate 
ajunge la inima lui.

Cea dintâi e integrarea învăţătorului în vieafa satului.
Deşi trăiesc în m ijlocul satului, m ulţi dintre învăţători,

în afară de obligaţiunile strict profesionale, n’au nici o legătură 
cu satul lor. începând cu îmbrăcămintea şi terminând cu cea 
mai neînsemnată manifestare, vieafa Iui se deosebeşte funda
mental de vieaţa săteanului. Un astfel de învăţător poate să 
desfăşoare o activitate cât de mare, rezultatele obţinute vor î i 
îără însemnătate.

Va continua să fie ca un corp străin în vieaţa satului. 
Şi se ştie cum reacţionează orice organism, când un corp străin 
a pătruns în interiorul lu i : ori î l expulzează, ori, dacă nu poate, 
î j izoîesză

Şi astfel sunt m ulţi învăţă tori: nişte străini izolaţi de
vieaţa satului.

Cum să facă însă învăţătorul spre a se integra în vieafa 
satului ? Să aibă un contact cât mai strâns cu locuitorii satului. 
Să se amestece în vieata lor, luând parte Ia bucuriile şl dure
rile  lor, să stea de vorbă cu ei cât mai des şi ori unde, nu numa 
dela înălţimea catedrei, prin conferinţe pedante, ci prieteneşte 
dela om la om.

Dumineca, oamenii se adună de obiceiu în centrul satului, 
Ia horă sau tn faţa cârciumei. Atunci e cel mai bun prilej de
stat de vorbă cu ei. Dar de ce acolo şi nu la şcoală, sau la
căminul cultural ? Pentru că la şcoală, ori Ia cămin, omul 
se simte oarecum stânjenit, iar învăţătorul isp itit să-i toarne 
imediat o conferinţă. Acolo însă, în bătătura din fata cârciumei 
sau a horei，omul se simte în largul său, nestânjenit de nimic 
şi atunci îl poţi cunoaşte şi ţi-1 pofi apropia.

Natural, aceasta nu înseamnă că învăţătorul să* şi petreacă
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toate duminecile în îata horei sau a cârciuraei. Din când în 
când î i poate pofti şi la şcoală sau la cămin, la o serbare fru
moasă şi poate să le ţină chiar şi o conferinţă. Dar, pentru 
numele lu i Dumnezeu, nu în limbă păsărească, plină de neolo
gisme şi cuvinte radicale, ci în limbă neaoş românească. Să nu 
se abuzeze însâ de aceste serbări, ori cât de reuşite ar fi ele, 
căci „to t ce-i prea m ult strică“ .

învăţătorul să nu se arate, cu ori ce prilej că numai el 
ştie, ci să-i dea ocazie şî săteanului să-şi arate ştiinţa lui. l i  
faci cu aceasta o mare bucurie, ti-1 faci prieten pentru totdea
una. Şi apoi, de foarte multe ori, învăţătorul are multe de în
văţat dela săteni. Nu din conferinţe, ci din convorbirile acestea 
prieteneşti, din bătătura horei sau a cârciumei.

— Bine, bine, vor întreba unii, dar cu cârciuma ce facem ?
一  Nu fa c e m  nimic, răspund eu. O lăsăm acolo la locul 

ei, fără să călcăm în ea şi dacă vom sta în faţa ei, de vorbă 
ou sătenii, nici aceştia nu vor intra prea mult în ea. E drept 
că o seamă de învăţători o frecventează, motivând aceasta 
tocmai cu ceea ce susţin eu ： integrare în vieata satului.

Este şi aceasta o integrare, desigur, dar o integrare în 
vieaţa inferioară, în vieaţa în care colcăie toate păcatele şi 
ticăloşiile. Ori, menirea învăţătorului e tocmai aceea de a ridica 
pe sătean din mocirla cârciumei, cătră o vieată mai frumoasă 
şi superioară. Pentru aceasta trebue să dea el însuşi exemplul 
unei astfel de vieţi.

Şi cu aceasta am ajuns Ia a doua cale principală de pă
trundere în inima săteanului. învăţătorul nu trebue să fie nu
mai o naramă sunătoare şi chimval zângănitor' Nu trebue 
numai să predice, dar trebue să fie el însuşi exemplu în toate: 
exemplu de vieată curată, exemplu de cinste şi bunătate, etc.

Afară de acestea, el trebue să aibă întotdeauna o inimă 
deschisă şi o faţă zâmbitoare. Să împrăştie întotdeauna o glumă 
care să descreţească frunţile, o vorbă de încurajare pornită din 
adâncul in im ii.

„Mai multe muşte prinzi cu o lingură de miere, decât cu 
o butie de otet“ ，spune o vorbă bătrânească. Mai multe in im i 
vei câştiga cu o înfăţişare senină şi veselă, decât cu o frunte 
încruntată şi posomorită.

Dar mij-Iocul cel mai sigur de a câştiga inima săteanului 
e copilul. Dacă ţi-aî câştigat dragostea copiilor, ţi-a l câştigat-o 
şi pe aceea a părinţilor lor.

Toate acestea sunt posibile numai dacă învăţătorul este 
el însuşi un focar de unde să radieze dragostea. Să îie însufle
ţ it  întotdeauna de iubirea sfântă de ţara şi neamul lu i;  şi a- 
tunci iubirea către sătenii, în mijlocul cărora trăieşte, decurge 
în mod natural.

Să ne umplem deci cu to ţi i sufletele de această dragoste 
care ”este îndelung răbdătoare şi plină de bunătate“，şi atunci 
vom face minuni în satele noastre.

M. D avid



Iii revista „Apostolul®, Nr. 1-3, a apărut o recenzie, sem
nata de d»l M. Cojocaru, la lucrarea mea wMuzica în Moldova*.

Cei ce au c it it cu atenţie cartea mea, au remarcat debu- 
născamfi câ cele scrise de mine despre cântecele noastre mol
doveneşti în aşa numitele ” moduri greceşti, consună în totul 
cu părerile exprimate de D-l M. Cojocaru, în recenzia sa.

Iată ce scrie domnia sa.
wAsemănarea între modurile greceşti şi cântecul moldo

venesc popular nu trebuie socotita o influenţă elină la noi, 
pentrucă un s til muzical nu poate fi adus cu aceiaşi uşurinţă 
cu care poţi aduce vin grecesc sau purpură, din ţara lui Platon. 
Pentru că asemănarea trebuie pusă în sarcina substratului 
etnic, trac ic-----“

Dar tocmai aceasta am alirmat — ba chiar dovedit! — şi 
eu, în lucrarea mea, la pag. 5—9.

„Moldovenii, ca şi fra ţii lor din celelalte ţinuturi ale Da
ciei, au fost un popor, care iubea petrecerile cu cântece. Ne
gustorii greci, în căutarea lânei de aur, au venit negreşit şi 
prin părţile noastre şi, odată cu bogăţiile ce le-au cărat de pe 
aici, au dus şi cântecele minunate ce le auzeau dela străbunii 
noştri, pe care apoi le-au popularizat la petreceri, în târgurile 
lor, In Grecia sau Asia Mică“ . (însuşi istoricul lor, Strabon, 
afirmă că Grecii vechi au împrumutat dela strămoşii noştri 
Traci zei şi cântece. Vezi nota de la pg. 5). „Grecii vechi 
vorbesc cu respect despre Traci, vechii locuitori ai ţinuturilor 
noastre. Dela ei împrumutară m ulţi zei, între care şi pe Diony- 
sios, zeul vinulu i. Tot dela ei veniră cei dintăi compozitori 
de cântece sacre". (I. Floru: 1st. Românilor cl. IV-a p. 10). 
„Nu este deci deloc exclus că acele cântece, pe care muzicienii 
lor antici le-au teoretizat şi clasificat, să nu f i fost tocmai 
originale, adică culese de acolo, din popor, ci mai degrabă 
au fost auzite la adunările lor orăşeneşti, fiind  aduse tocmai 
de prin „Dacia fe lix44. Căci în cântecele noastre vechi, moldo
veneşti, care se aud tocmai prin regiunile cele mai izolate 
— de pildă în Mantii Neamţului — găsim reprezentate modurile, 
pe care Grecii le prezintă ca ale lor proprii44.

Şi am tipărit 8 exemple de cântece pe note, culese din 
munţii noştri, care toate sunt construite după formule, cunos
cute şi statornicite în Teoria muzicală universală, sub denu
m irile de: dorian, Phrygian, lydian, mixolydian, etc. Iar mai 
departe am adăugat: „Ori, e absolut sigur că străbunicii noştri, 

-care s*au afundat în codrii Neamţului, nu s'au dus niciodată în 
Elada şi nici n’au avut a învăţa cântecele lor dela vreun Grec, 
pripăşit ca negustor, prin acele locuri. Asemenea cântece sunt 
，autohtone“ şi originea lor trebuie căutată aiurea, decât în 
vechea Eladă sau Asia Mică“ .

G. Galinescu



Cântece din războiu
Frunzuliţă de-aluniţă, 
Spune, maică mâiculiţă, 
De ce casa a râmas 
Fâră poartă şi pârleaz? 
Frunzuleană grâu mărunt, 
Ceru-i mai posomorit, 
Peste tot î i numai jale, 
Numai of auzi în cale;

Şi spre

I

Prutul rău s’a tulburat 
Venind mare’ntunecat.
Şi cât vezi în lung şi lat, 
Numai oşti ruseşti s’abat 
Şi ne calcă şi ne fură 
Pânfşi pânea dela gură, 
Dară ceasul a suna,
Noi cu to ţi ne-om aduna

Moscova-om pleca!

I I

Mai întâi şi mai întăi,
Am pus mâna pe condei 
Şi condeiu pe hârtie 
Şi cu drag încep a scrie. 
Când m’am apucat de scris, 
M，a pălit un dor şi-un plâns: 
Află, puiule, de mine 
Că-s voinică şi-o duc bine, 
Dar aş vrea să ş t iu : mata 
Cum o duci cu armata ?
De-o duci bine, de-o duci rău, 
Ştie numai Dumnezeu!
De când ai plecat de-acasă, 
Inimioara-mi este arsă.

Puiule, cu ochi căprii,
Cu sprâncene castanii,

Cu guri{a m ititică 
Şi cu ochi de rândunică,
Eu mă rog lu i Dumnezeu 
Să te apere de râu,
Să mai v ii iară în sat 
Şi să stăm iarăşi la sfat, 
Dupâ cum stăteam odată, 
Până-a nu pleca*!! armată. 
Frunză verde de cicoare, 
Primeşte, dragă, scrisoare, 
Dela iubita matale.
Mergi scrisoare sănătoasă 
La puişoru pe masă.
Du-te pas alergător 
Şi spune-i că-mi este dor, 
Cât cu trenul cât pe jos,
Să* mi aduci răspuns frumos-

De când stau dusă pe gânduri 
Să-ţi trim it câteva rânduri, 
Din condei şi din peniţă,
Ca şi din a mea gu riţă ;
Din peniţă din condei 
Şi din ochişorii mei.
Şi stând, puiule, departe, 
M'am gândit să scriu o carte, 
Dar câte scrisori ţi-am scris, 
N,ani prim it niciun răspuns; 
Parcă eu aş scrie’n vânt 
Sau la morţii din pământ;

Nu ştiu hârtia-ţi lipseşte,
Ori dorul nu te sileşte,
Stau la îoc şi tot privesc 
La lemne cum se topesc,
Şi oftez că tot aşa 
Se topeşte viaţa mea.
Dacă aş avea putere,
Dela regiment te-aş cere,
Aş lua foaie şi-un timbru 
Călăraş te-aş da cu schimu, 
Aş lua foaie de-un leu 
Şi te-aş da unde,aş vrea eu.

V. Ţ.
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