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Mazil din codrii Bîcului ”



INTRODUCERE. 

Considerațiuni istorice generale asupra Basarabiei 
dinainte de 1812. 

I. 

Astădi, sub nume de Basarabia se înţelege tot teritorul 

românesc lungit intre Prut şi Nistru, cu picidrele muiate 

în Marea Nâoră şi cu fruntea umbrită la pâlele Carpaţilor. 

«In vechime, numai partea sudică a acestei regiuni se numiă 

Basarabia, nordul purtând un singur nume cu restul Mol- 

dovei.”) 
« Sag Petru-Rareş, Sultanul Suleiman, cucerind de la Mol- 

doveni acest preţios petec de pămînt, stabili acolo două san- 
giacuri otomane: unde fusese Cetatea-Albă a Românilor se 

audi numele turcesc de Ak-lKerman, iară Tighinea moldove- 

nâscă deveni Bender. 
<Un şanţ antic, cunoscut la popor sub numele de Troian- 

de-sus, începându-se de la Prut mai jos de Fălciu şi sfir- 

şindu-se la Nistru mai sus de Bender, despărţiă Moldova 

proprie de acâstă nouă provincie musuimană. 

«Natura Basarabiei diferesce şi diferiă tot-deauna cu de- 

săvârşire de acea a celor-lalte ţări române. 

«In loc de maiestâse păduri şi daurite holde, nu vedi acolo
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decât monot6ne deșerturi, aşternute cu luciul năsipului sau 
presărate cu debili arbusti, pă&ducei sau măceși, ȘI cu se ” 

batice erburi şi buruene, iar între ele, cevă caractei istic, 

fantasticul seaiete, al cărui cap rotund ca o minge, spinos 
ca un aricii și uşure ca puful, se deslipesce tomna de pu- 
treditul s&u trunchiu şi apoi, gonit de cea mai slabă suflare 
a vîntului, rotesce mereu de-alungul pustiului, pân'ce se 
înn€âcă în Nistru sau în Dunăre. 

«In loc de posomoriţii Carpaţi, uriaşele sentinele ale Mol- 
dovei, nu vedi acolo decât pitulate şi împrăştiate grămăgiere 
de pămînt, cari se par a fi înălțate cu mâna omului, căci 
producerile naturei nu pot fi atât de meschine. 

«In loc de nenumărate 'ape şi rîuleţe, vegi câte o baltă 
«sărată, câte un pîrău efemer ce nu-l vei mai găsi mâne, 
«sorbit de arşiţa srelui..... > 

Ast-fel descrie Basarabiu în trăsură colorate, plastice, ma- 
rele nostru istoric şi filolog Bogdan P. Hasdeu, fiul nemu- 
ritorului Basarabân Alexandru Hasdeii, înzuna din scrierile 
sale istorice. (1) 

Cu aceste câte-va linii, serise de savantul nostru acade- mician, ne place a împodobi întâia pagină a acestui op, da- torit unei munci de mai mulţi ani, 
Istoria primordială a românescei ţăr 

«Basarabia» este şi rămâne acoper 
tuneric se sparge de-abia pe timpul lui Herodot. După disele clasicului istorie, Schiţii (2), strîmtoraţi de Masageţi, trec din Asia în Europa pe la 630 înainte de Christos şi năvâălese asupra Chimerienilor, cari erati aşezaţi de-alungul malului nordic al Mării Negre. Regii Chimerienilor se încârcă să oprescă puhoiul noilor veniţi, dar sun ucişi de supuşii lor ŞI inmormîntați aprâpe de Nistru. Schiţii ocupă atunci în- îregul teritorii de la Don până la Dunăre, așezându-se prin urmare şi în Basarabia de sud. 

La rîndul lor, Schiţii, în noua lor caţi de alţe nâmuri. Dintre vrăjmaşi, mai cu semă dureros l-a isbit Dariu Histaspe, Regele persan, care a trecut Dună- rea lângă actuala Isaccea. Aimatele persane năvăliseră în DI 
(1) Joan Vodă cel 
(2) Herodot, cartea 

işdre care se numesce 
ită de întuneric; acel în- 

patrie, ati fost mereu ata- 

Cumplit, 1894, p. 117—148 
IV, Melpomena.
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Basarabia după unii din scriitorii clasici pe la 508, după 
alţii pe la 515 înainte de Christos. Impreună cu Persanii ajung 
în Basarabia şi Elenii, dintre cari un număr se înrolase în ar- 
mata lui Dariu; aceşti Greci recunoscură importanţa comer- 
cială a ţării udate de Marea Nâgră. Curînd după 'acâstă 
expediţiune ai apărut. în Schiţia. colonişti greci, cari s'aii 
şi aşezat pe alocurea, încercând să intre în relaţiune de co- 
merciii cu popbrele barbare așezate între Nistru și Don. 
Herodot (1) a găsit pe aceşti Greci locuind în Basarabia; el 
pomenesce pe Tiriţii, de origine elenă, cari locuiati lângă 
gura Tirasului şi cară aveati pe acolo aşezăminte bine întocmite, 
Lângă gura Nistrului el menţion&ză oraşul Tiras sai Ofiuiza, 
care eră construit pe locul actualului oraş Ak-Kerman. După 
arătările lui Amnian Marcellin însă, Ofiuza a fost întemeiată 
de Fenicieni, iar Niebuhr crede cum că coloniile grece s'aii 
întemeiat pe la 370 înainte de Christos. | 

Schiţii, în luptele lor cu Sarmaţii, ai fost nenorociţi; domnia 
lor s'a surpat prin aceste răsbâie crâncene, iar în locul lor 
în actuala Basarabia apar Geţii și Dacii, veniţi din Tracia 
și Mesia. 
(După Strabon, Geţii ai fost împinşi din Tracia de către 

Bastarni, popor necunoscut, de Herodot. Pe la Cahul, Geţii 
s'au întîlnit apoi cu armata lui Alexandru Macedon, care 
s'a încercat să învingă pe Tribalii, pitulaţi prin mlaştinele 
de la Babadag. Alexandru-cel-Mare a trecut Dunărea şi 
a distrus oraşul GeţiăGa 
(Sub Berebista, Geţii înving pe Sarmaţi şi-şi lărgese do- 
niinaţiunea până la Dnipru; ci ai distrus oraşul Olvia de 
pe Bug şi aii ocupat Ofiuza.) 
Domnia Geţilor, după mortea lui Berebista, a fost nimi- 

cită afât din cause lăuntrice, cât şi din causa răsbielor cu 
Romanii. 
/Sub August, Basarabia a devenit o parte integrantă a Im- 

periului Roman şi a fost alipită la Mesia interidră împreună 
cu Tiras, întemeiat, după Pliniu, acolo unde altă dată a fost 
Ofiuza)In museul Societăţii de istorie şi archeologie din Odesa 
se află o pâtră de marmoră înaltă de un cot şi jumătate şi lată 

  

(1) Herodot s'a născut în anul întâiii al Olimpiadei LXXIV, adecă pe 
la 484 înainte de Christos.
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de un'cot şi un sfert, găsită pe malul stâng al Situl 

lângă Ak-Kerman. Pe acea pâtră se pote ceti următoru 

fragment de inscripțiune forte preţios: 

1 GIIAVCT. 
NITATISINSPEOTAQVODVO. .., 
QVARATIONEVIDEBATVROVMIVSTA . . . 
ONESERVAVIMVSVINEQVEIPSIGONS . 

5. NE DIVTVRNAPELLERENTVRETINPOTTER . . . 
DECRETA CIVIVMADSVYMNDORVMGONSIL 
PRAESIDISPROVINCIAE C. V. PERPENDERENT . . 
EXEMPLVM EPISTVLAE ADHERACLITVM 
QVAMQVAM TYRANORVMCIVITAS ORIGINEM 

10. DATI BENEFICII NONOSTENDAT NEG FACILEQVALE 
PER ERROREMAVT LIGENTIAMVSVRPATA SVNP PRAE SCRIPTIONE TEMPORIS CONFIRMENTVR TAMEN QVONIAM DIVI AN TONINI PARENTIS NOSTRI LUPTE RASSEDET FRATRUM IMPERATORVM GOGOTAMVSIT EM 15. ANTONII HIBERI GRAVISSIMI PRAESIDIS QVOD ALTINEP AD IPSOS TYRA NOS QVIQVE ABIISSE CVNDVA LEGE EORVM IN NVMERVM CIVIVM ADSVM PTISUNT EXPR STINO MORE NIHIL MVTARIVOLVMVS RETINE AN IGITVR QVAQVA RATIONE QVAE SITAMSIVE POSSESSAM >0 PRIVILEGII GAVSAMIN PROMERCALIBUS QVOVERE BVS QVAS TAMEN PRISTINO MORE PROFESSIONIRVS ADDISCERNENDAMVNIFICAMERCIMONIORVM 

EDEN DAS ESSE MEMINERINT SED CVMILLYRICIFRVCTVM PER AMBITIONEM DE MINVI NON OPORTEAT SCIANT 25. EOS POSTHAC EVERINT ADSYMPTI FRVCTUM IMMVNITATIS ITA DE MVM HABITVROS SI EOS LEGATVS ET AMICUS NOSTER VCIVRE CIVITATIS DIG NOS ESSEDE CRETO PRONVNTIAVE RIP QVOS CREDIMVS SATIS A " BVN DE QVAE SIBI CONSVLTUM SI GRATI FVERINT ENI 30. STIMATVROS QVOD ORIGINE BENEFICII NON QVAESI: TA DIGNOS HONORE CIVES FIERI PRAEGEPERIMUS | 
DOTIMOETEPTYAA0S APXOTSIBOTAHAH . MOTIYPANON XAIPEIN 
ANTITPAOON TON CEIONTp 35. POENON MOL YI10 TON RTPIONA HMON ANEI KETEN ERAI EYTTTXEETA TON AYTOKPATOoPox TOTTOIE MOY'Trors TPAMMASIN HPOET, ZAO NOS TNONTES TEN OEIAN Er YMAS MELA AO 

| AOPIAN TH MECAAH ATTON TEX ETX APISTI 
40. SHTE EPPOSOAL TMAS KAI RYTYXEIN 10 L AOIS ETEIN ETXOMAI AHEAOOHNPO - ID RAAANAON MAPTION AHNEONOS n ANESTAOH RUT MOTEIANOYr KAI PABIANOYr 

AMMATONIIEM 

 



THATON EN T9 EMP ETEI 

45. APXHS II ALAIUOT KAAINIOYPNIOT. 

l. 

10. 

20, 

30 

Imperatoriam privi- 

legii auctoritatem, epistola de jure immu- 
nitatis inspecta quod vobis datum ex ae- 
qua ratione videbatur, cum justa religi- 
one servevimus, ut neque ipoi constitutio- 

„ ne dinturna pellerentur, et in posterum 

decreta civium assumendorum consilio 

Praesidis Provinciae v. c. perpenderentur. 

Exemplum epistulae ad Heraclitum. 

Quamquam Tipanorum civitas originem 

dati beneficii non ostendat, nec facile, quae 

per errorem aut licentiam usurpata sunt, 
. prae- 

secriptione temporis confirmentur, tamen, 

quoniam Divi Antonini, parentis nostri, 
litteras, sed et fratrum imperatorum cogitamus, item 

Antonii Hiberi, gravissimi Praesidis, quod 

attinet 
ad ipsos Tyranos, queque ab sis secundum 

leges 
eorum in numerum civium adsumpti sunt, 

ex pri- 

stino moze nihil mutari volumes. Retinent 
igitur quaqua ratione quaesitam sive pos- 

sessam. 

privilegii causam in promencalibus quoque re- 

bus, quas tamen pristino more professionibus 

ad discernando mugnifica, mereemoniaruim eden- 

dosesse meminerint. Sed cum Illyricifructum 
per ambitionem domini nan oporteat, sciant 

„.e0s, qui posthac fuerint adsumpti, fructum 

immunitațis ita demum habituros, si eoslegatus 

et amicus noster v. e. jure civitatis dignos esse de- 
creto pronuntiaverii ; quos credimus satis a 

bundequo sibi consultum, si orati fuerint exi- 
stimaturos, quod, origine beneficii non quaesi- 
ta, dignos honore cives fieri praeceperimus.
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Ooviwos T&prohhos ăpbaba. Bobi 87, 

n Topăvoy paie. 
35. Avrivpapov râv Veloy papuc Tesu 

ETEvToy po DTo rây mori Tip devet- 
XÎTOV AI. sorbyeoritiny ADTORpATEG , 
TobTots u0b Trois Ypăuuostv mposrata, î- 
2os '[vowec riv Velov sis buăe (sad 
dopiay 7 veţăhm adry mb ed:/aptaTt,- 

40. ore. Epfoodat buâs uni ebro/sîy z0)- 
hoic Eres ebyouat. omsă66 200 
IT xadoviây Maprây Arvsâvos II 
aveati), îsi Mobyiăvov voi Poârăyo 
mâroy îv ro EMP re 

45. âpyis IL Adiov Rodzovpviov. (1) 

[e
 

  

(1) Iată traducerea ad-litteram a acestei inscripţiuni : | , «După cercetarea edictului privitor la dreptul de privilegii comerciale, noi am păstrat, cu datorita sfinţenie, în tâtă puterea, privilegiul iu peră- tese dat vouă, precum s'a constatat în puterea legilur, acâsta, atât pen tru ca să nu lipsâscă disposiţiunile de demult puse în acţiune, cât şi pentru ca și în viitor să fie respectate patentele acelora cari, după bună- voinţa președintelui nostru de provincie, se vor prenumâ&ră între cetăţeni. < Copia rescriptului dată lui Heraclite. « Neluând în consideraţiune că cetăţenii tin îteni nu arată originea pri- vilegiului dat lor și că aceea ce este apropriat pe nedrept și arbitrar 
nu se p6ie întări pe consideraţiunea că e o stăpânire veche, totuşi, amin- 
tindu-ne de chrisGvele atât ale Divului Antonie, părintele nostru, cât şi 
ale fraţilor Impăraţilor şi a lui Antonie Hiber, președintele nostru provine 
cial, noi voim ca în obiceiurile antice atât ale Tiritenilor înşişi, cât şi ale 
acelora cari, după legile în fiinţă Ia ei, au tost primiţi în numârul de 
cetăţeni— nimic să nu se clintâscă. De aceea, dreptul la privilegii, în 
ori-ce mod căpătat şi găsit, ei de o potrivă să-l menţie și în ceea ce pri- 
vesce obiectele ae cumpărat; cu condițiunea însă că, ca şi în trecut, nu 
Vor încetă a arăţă mărfurile lor, pentru ca să se deosibâscă de acele cari 
nu sunt scutite de vamă. Dar, de Gre-ce veniturile I7Zşriej nu trebue să 
se mieşoreze din causa toleranţei, să le fie cunoscut, că acei cari apoi 
se vor primi în numărui cetăţenilor numai în acel cas vor fi scutiţi 
de plata Vămii, când legataru] Şi amicul nostru o va întări prin edictul 
seu, declarâna că Sunt demr 
d j ă ni de a căpătă dreptul la cetăţenie. Aşă dar, 

a ten că, dacă ei vor ţi recunoscători, apoi se Vor convinge cum că 
aie mult sa „acut pentru dînşii; de Ore-ce noi, fără a mai cercetă sor- 

Sintea privilegiului lor, am ordonat să fi i Ă ăţeni 

„ap 
să fie considerați drept cetă 

Privilegiaţi. 

j p Sen 
«Ovaniu Tertill salută pe archonţi, senat ŞI poporul Tiritianilor. 

scrierilor păstrate cu evlavi 
i 

Copia e Și trimisă mie, cari sunt de la ai noștri



11 

O altă descoperire archeologică sa făcut în judeţul Cahul. 
In luna Maiu 1843, lângă colonia Cartal, nisce ţărani colo- 
niști aii desgropat întrun câmp mai multe petre cu rămă- 
şiţele pe ele ale unor inscripţiuni antice. După cercetarea făcută 
de către archeologul rus d-l Murzakewici, aceste petre apar- 
ţineaă unor construcțiuni antice. Una din petre a conservat 
abiă câte-va litere latine: 

Yo... VARF 

Alte cinci petre ai conservat următârele litere: (1) 
N. 2 PV. 

Vs. 
TO. 
FIL. 

N.3 RES. 
RES . 

B. 

N. 4 .O 
„ OSALY 

TE. 

N. 5 RE 
CVM. 
IBV . 

N. 6 SACR.M. 

Afară de aceste bucăţi nedescifrabile, d-l Murzakewici a 

mai găsit o pâtră de 1:/, cot lungime şi î/, cot lăţime, 

neclintiţi şi în linişte domnitori a-tot-ţiitori, am explicat înaintea lor cu- 
vintele n6stre proprii, pentru ca voi singuri să vă convingeţi despre 

bună-voinţa nâstră fără exemplu și să ridicaţi rugăciuni pentru a lor 

înaltă sârtă. V6 doresc belşug şi noroc la mulţi ani. Dat în diua 13 
înaintea calendelor lui Martie, în a 8-a Lineor; expus în timpul con- 

sulatului lui Mucian şi Fabian, în anul 145 de sub şefia lui P.;Elia Cal- 
purniu.> 

(1) Bamne Oxece., 06 Her, t. I, pag. 625,
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care posedă un desemn bine conservat. Desemnul repre- 

sintă pe Apollon şi Diana. 

Rămăşiţe archeologice romane se găsesc mereii în Basa- 

rabia. Ele sunt mărturie că valea întrâgă, începend de la 
gurile Dunării şi până la Nistru, pe timpul domniei romane, 

a fost ocupată de cetăţeni romani. |, | | | 

O legendă istorică pretinde chiarâă Traian ar fi despărţit 
Dacia de restul lumii barbare print”un val uriaș, ale cărui 
urme s'au păstrat în dilele nâstre. | 
“Sub Antonin Filosoful printre autochtoni s'ati aşezat 16 n6- 

muri barbare. (1) In secolul III după Christos, în Basarabia 
apar Goţii, cari se amestecă cu Dacii) Apoi in secolul IV, 
sub Ermanaric, domnia Goţilor se întinde dejă de la Taurida 
şi Marea Nâgră până la Marea Baltică. (Cantemir serie că 
Goţii aii avut în Basarabia mai multe oraşe, pe alocurea unde 
acum se află satul Lăpuşna, oraşul Orcheiu, tirguşorul 'Pe- 
lenesci etc.; iar Beklker în Jstoria Universală (part. UI, 
p. 326) pretinde că sub numele de Goţi s'ar înţelege un fel 
de unire a mai multor popore sub egida Goţilor. 

La anu! 332 Impăratul bizanţin Constantin-cel-Mare, după ce Goţii căleaseră hotarele imperiului s 
şi, după Sozomen, ar fi biruit ţâra lor, 
prilegiu, 

Dintre cetăţile construițe de Romani, 
portante a fost cetatea Sf. Cirii, care 
Al-Kerman, acolo unde altă dată er 
aci a fost cuibul <tâlhărese al Slav 
cetatea FEgista şi pe hotarul Schiţ 

De la Chilia în sus pe Dunăre 
alţii Justinian, a construit cetăţil 
lar mai departe Smornes, care pote să fi fost construit pe locul unde adi se afiă oraşul Is « mail. Ţăranii români până acum numesc Ismailul Sms], cuvînt ce pâte derivă de la anticul Smornes. 

ăi. a trecut Dunărea 
creștinându-i cu acest 

una din cele mai im: 
se află lângă actualul 

ă UVimiton. După Procop, 
ilor>; iar mai departe cră 
iei cetatea irina, 

» după unii Traian, după 
e Literata şi Cantalozatio ; 

De la Ismail, mergend pe şosâua cea mar e spre Bolgrad, DN II RI 
(1) Carta Peutengeriană aş6ză aci pe Veneţi aceste nemuri au fo Kogălniceanu crede că st slave. Schafariz î 

7 
p. 223-224-295, idem. 

m în € 
AaBARenia lpeBnocru, LI,
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la gura lalpugului, care se revarsă în lacul cu acelaşi nume, 

existau acum 30—40 ani urmele unei cetăţi mari, pe care 

țăranii români o numesc 7inta şi care pâte să fi fost ve- 

chea Tanata, zidită de Romani și reconstruiţă apoi de Stefan- 

cel-Mare, iar mai târdii dărîmată de Turci, cari din ma- 

terialul cetăţii marelui Domn român au zidit cetatea 7Tabac, 

de lângă actualul Boigrad. Cantemir însă serie că cetatea 

Tabac a fost pe malui Dunării. 

Lângă satul istoric Cartal a existat de asemenea o mare 

cetate romană, pote Fpotiu, ale cărei temelii şolide s'aii 

păstrat până acum partea de mâ6gă-n6pte a satului. 

Mai jos, în dreptul Isaccei (vechea Obluciţa), există până 

acum un vad peste Dunăre, peste care a trecut arinata lui 

Dariu Histaspe, iar pe la 1828 armata rusâscă, cu ajutorul 

Lipovenilor din Tulcea, sub domnia Impăratului Nicolae [5 

Fi-va acest vad tocmai locul unde Dariu construise podul 

de pe Dunăre? 

Puțin mai la o parte de la Dunăre, pe șes, a fost cetatea 

Campis, iar pe malul Dunării chiar cetatea Serni, pe locul 

unde acum se află oraşul Reni. Mai sus, la gura Prutului, a 

fost cetatea Daciporata, iar şi mai sus, tot pe linia Prutului, 

existau altă dată cetăţile dace Piroboridava şi Zarigadava. 
(Pe la 375 năvăiesc în Basarabia Hunii, sfarmă resistenţa 

Goţilor şi-i silese să-şi caute scăpare pe teritorul Imperiului 
Roman. Basarabia devine deci patrimoniul unei nou mo- 

narchii create de Atila. 
Pe la 454 domnia Hunilor începi a slăbi; moştenitorii 

«biciului lui Dumnedeii» desfac statul în mai multe bucăţi; 

Innac, unul din fiii lui Atila, capătă Basarabia, care devine 

cunoscută sub numele de Hunivara, adecă hotarul Hunilor. 

După acâsta, Basarabia devine din noi | bulevardul prin care 

trec barbarii, în mişcarea lor din Asia, j Pe timpul lui Jus- 
tinian I, pe la 545, a devenit patrimoniul Anţilor, un popor 

de gintă slavă, care locuiă între Nistru şi Dnipru. Aşezându- 

se în Basarabia pentru un timp Gre-care, Anţii mereă sunt 

căleaţi de alte nâmuri barbare, cari năvălesc din Asia şi 

se înghesuesc spre stepele de la sudul Rusiei actuale) La 

acest timp se referă disele lui Procopiu şi ale lui Jordanes 

privitre la anticul Tiras, numit de Slavi Belgorod, cu care
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nume a fost cunoscut oraşul şi Imp&ratului Constantin Por- 
o , 

, 

ee scrie: «In părţile de la megă-npte ale munţilor 
Carpatini, unde isvorăsce Vistula, pe un litoral nemărginit, 

locuesce un popor numeros, Venedii, sub diferite numiri, 
dar mai cu sâmă sub două nume: Slavi şi Anţi. Slavii lo- 
cuesce a civitate nova, et slavinc Romunense, el lacu qui 
appeiatur Mussiarus, usque ad Danastrum el în Boreum 
visia tenus (1) (de la oraşul noii al ţării românesci și lacul 
Musian până la Nistru şi la Nord până la Vistula mlaştinele); 
și pădurile le servesc drept cetăți. Anţii sunt cei mai pu: 
ternică dintre locuitorii de pe malul Mării Negre şi ocupă 
16tă_ţera de la Nistru până la Dunăre.» 
Ge la anul 566, Anţii au fost călcaţi de Longobargi, apoi 

de Avari, Bulgari şi Maghiari, până ce aceştia din urmă sati 
strămutat în Pannonia, în fine de Pecenegi şi de Cumani, ! 

Slavii cari locuiaii în Basarabia erau cunoscuţi letopisctului 
slav Nestor sub numele de Teverieni şi Uglici şi plătiau tri- but lui Igor, după ce Sveneld a luat capitala lor Poresecina. (2) 

  

(1) B. P. Hasdeiă, Srrat şi substrat. O ingeni6să ipotes dărîmă modul de a înţelege acest pasagiu din torici. 
(2) Satul Peresecina există în Basarabia şi acum case, avend o poporaţiune de peste 2000 suflete, pa teni şi Evrei. Satul posedă o biserică cu hramul st. Michail. Numele sa- tului se pomenesce întrun chrisov al luj Ilie-Voevod, datat cu anul 6901 (1396). Iată textul chrisovului în cestiune după Banuexu Oace. Odu. Ilerop., v.V: 

a istorică, care 
Jordanes al altor is- 

şi se compune din 460 
rte Români, parte Ru- 

<Surei de la Ilie Voevod, leat 54 Mai 4 pp ace însciinţare pentru adevărata sluga tate și ceea uiind ap paine rposatului părintelui nostru cu drep- 
credinţă. ned e elujt ă, iar astăgi slujesce „şi nou& cu dreptate şi cu 
pa ă ] c şi noi, vEdânăd a lui drâptă şi credincidsă slujbă, 

im miluit pre dînsul, osebit de altele, i-am dat lui întru 
mint loc dâu pustiă, lui şi îrăţini-sei Petrica, de pe acee 
anume Cobilea, din vîrf și până în gură şi Peresecin gură, şi câte sat 5 Să-și facă 
Ss > sate vor putâ să-şi f ă ă 
dreptă. 

ŞI iacă, să facă, acele 
Despre Peresecina letopiseţul lui Nestor «LL 65 y nero (adecă la Igor) BROEBO za, 

n6stră dumnâlui Dema 

al nostru pă- 
a parte de Ikel 

a; din virt până la 
ca să le fie parte 

face următGrea menţiune :
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Vorbind despre aceşti Slavi, letopiseţul lui Nestor spune: 
<TuABepnBI NpuceAaxy o ynaeBa n 05 MnomecrBo uUx£, CERAxy 10. 
Byry u no ÎlRenpy xi 40 MOpA 11 CYTE TOPOAA UX5 II A0 Gero As, 
A0 TO CA 80BHXy 0T5 rpekr Beunkaa Cryor» Adecă: «Tiverienii 
eraii aşezaţi spre Dunăre şi au fost mulţi, şedeaui ei pe 
riul Bug şi de-alungul Dniprului până la mare și sunt 
oraşele lor p'acolo până acum, şi acestea de Greci se numesce 
Schiţia-mare». _ 

Este deci de observat că letopiseţul nu pomenesce de loe 
nică despre Prut, nică despre Nistru şi aş6ză pe Slavi 
dincolo de Nistru, pe Bug şi Dnipru până la mare şi spre 
Dunăre, adecă probabil la gurile Dunării. 

Pe la secolul XII Basarabia, după mortea lui Iaroslav, a 
fost dejă călcată de avangarda migraţiunii mongole, ce în- 
cepi a curge spre Europa; acâstă avangardă eră formată 
din Polovţi sau Cumani, cari s'au aşezat în Basarabia, unde 
au şi rămas până ce w'aii plecat în Ungaria) 

In curînd întregul litoral de la Volga până la Don, dela 
Don până la Taurida, Ociacof, Bug şi Nistru, deveni o în- 
tinsă pustietate, acoperită de puhoiul popârelor mongole. 
(Mongolii cuceriră pe toţi Slavii de la Răsărit: Principii Kie- 

vului şi ai Moscvei se supuseră lor şi Ţarii Moscvei de- 
veniră curteni plecaţi ai Hanilor. 

Puţin înaintea acestor timpuri triste pentru Basarabia, pe 
malurile Pontului Euxin apărură coloniile genovese şi pisane. 
Acești pionerilatini, în.curgere de patru secole, ati domnit peste 
Marea N&gră şi, pretutindenea unde împrejurările naturale 
permiteau fundarea de factorii de comerciă cu popârele bar- 
bare, ei ati întemeiat colonii şi cetăţi întărite. 

Pe malurile Dunării şi ale Nistrului până aqi există ră- 
măşiţe măreţe de ale acelor cetăţi; pe-alocurea s'a păstrat 

chiar şi turnură şi bastiâne. Despre aceste rămăşiţe vom. 

vorbi pe larg mai la vale. 
Cu puhoiul mongol s'a isprăvit grâsnica migraţiune a 

popbrelor din Asia şi, imediat ce valea Dunării s'a curăţit. 
de nomadi, valorâsa viță a n6mului traco-roman descinse 

din plaiurile Carpaţilor şi ocupă pămîntul strămoşesc. 
Intâit sa format Ţera-Românsscă, apoi Moldova. 

Din acest moment istoria Basarabiei e strins legată de 

istoria Moldovei şi a Valachiei.
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Intr'o vreme, mai ales până la mortea lui Mircea-eel-Mare, 

tot ţărmul Dunării, de lă Severin până la Chilia, aparţinea 
Munteniei, a căreia ţâră, după porecla dinastiei princiare» 
se numiă «Basarabia». _ j 
După ce însă Moldovenii se lăţiră cu încetul, bucată cu 

bucată, şi în fine, sub Stefan-cel-Mare, tăiară tocmai la Mil- 
cov hotarul Ţării-Românesăă, teritoriul dintre gura Nistrului 
și Dunăre conservă el singur, ca amintire. numele de Basa- 
rabia. 

Dimitrie Cantemir, în opera sa Deseriplio Alolduviue (ea. 
1872, p. 10) sevisă pe la 1716, descriind teritoriul Mol- 
dovei, dice: <Zribus olim absolvebatur pavtibus îpferiore, 
superiore et Bassarabia în quibus universim provinciae mi- nores numerabantur viginti tres. Postea quam vero serquen- 
tibus temporibus 'Turearum iyrannide oppressa osset, Bas- sarabia, Aroni principis perfidia, tradita Tigine cum duobus partibus, novemdecim tantum regiones, neque hace integrae hodiernis principibus remanserunț.. 

Apoi Cantemir, când enumeră judeţele Moldovei, spune că Moldova-de-sus se compunea din judeţele: 7/oti», Do- rohoii, Hârlău, Cernăuţi, Sucâva, N 6mţu şi Bacău: iar Moidova-de-jos se compuneă din judeţele: Iaşi, Cârligătura, Roman, Vasluiă, Tutova, Tecuci, Putna, Covurlui, Fălciu, Lo- pușna, Orheiăi şi Soroca. In fine (p. 19): Bugee, -Aher- man, Chilia și Ismail, adecă Basarabia propriu disă. Partea de la medă-nâpte a actualei Basarabia intră deci ca parte integrantă a Moldovei, și în acâstă parte a ţării se aşeză temeinic nâmul nostru, care a şi rămas acolo până în dilele nâstre. (1) 
a 

_ (1) Poporaţiunea românâscă a acestei părţi incepă a emigră, din causa strîmtorării, peste 17.000 de Români orheieni și hotineni împrejurul Cutaisului şi al Ştia Sunt r&măşiţa altor mii şi mii de Moldoveni, cari din causa irigurilor şi miseriei. In revista «d-lui Sta- b Europi», 1896, luna Martie, găsim la pag. 208 urmă- ivitor la nenorociţii colonişti români din Basarabia; co de privite dea se aşeză pe malul Mării 
pentru a uşură problem: 1! D : î a laeee Pomi) 

re era 
a » Var pentru a luptă cu torţele ecesar ca omul să se formeze de secole, să fie 

din Basarabia de la 1861 
in Caucas, unde acum locuese 

aă perit în Caucas, 
Siulevici, « Vesti 
torul pasagiă pr 
«Moldovenii din Basarabia er Negre la Caucas. Şi nu S'aii născociţ 
grOsnice ale natu 

N



  

17 

Partea de jos a actualei Basarabii, deşi poporată la rîndul 
ei de Români, totuşi a rămas expusă în curgere de aprâpe 
cinci secoli migraţiunii popdrelor tătare; apoi se aşezară aci 
colonii bulgare, sârbe şi muscălesci. 

Incepând cu domnia lui Stefan-cel-Mare, Basarabia, atâţ 

cea de sus, cât şi cea de jos, în tote peripeţiile culmi- 
nante ale vieţei istorice a n6mului nostru, împărtăşesce srta 
patriei-mame. Situată la marginea lumii civilisate, sârta Ba- 

sarabiei a fost de a primi cea dintâiă tote loviturile tem- 
pestei, deslănţuite în contra lumii civilisate de lumea bar- 

bară, care se aşeză încetul cu încetul în văile Rusiei, dincolo 

de Nistru. 

«Potopul Asiei a vrut să înghiţă lumea», dice Bălcescu î în 

sublima Cântarea României, «şi Românii i-au pus stavilă». 
Avangarda acelor Români, cari au stăvilit în curgere de 

secoli puhoiul popârelor barbare, aii fost Românii din Basa- 
rabia, sentinela neadormită a lumii civilisate. Cu ochii ţintiţi 

spre pustietăţile stepelor de dincolo de Nistru, unde se în- 

vîrteaii hordele Slavilor şi Mongolilor, Românii din ţinuturile 
Hotinului, Sorocei şi Orheiului păziai hotarul Moldovei. 

Aci, între Prut şi Nistru, între cetatea Hotin și Cetatea- 
Albă, la Tighinea, la Lipinţi, Chilia, lângă Cahul, Lăpuşna, 
Soroca, Varnița şi aşă mai departe, s'au petrecut luptele 
cele mai crâncene între Moldoveni şi Turci, Tătari, Cazaci, 

Poloni. 
Solul Basarabiei e îmbibat de sânge românesc. 
Pe acest petec de pămînt românesc a fâltăit în secolul XV 

stâgul grâsnic pentru Musulmani al nebiruitului Stefan-cel- 
Mare. Numele marelui Domn al Moldovei e scris cu litere 

de aur pe paginele istoriei Basarabiei, şi tote încercările 
istoricilor ruşi, ca Batiuşcoff şi Nakko, de a şterge de pe 

bine oţelit, pentru a îndură acestă climă şi acâstă natură. Pentru a-și 

organisă traiul în aceste strîmtori, pentru a nu se cutremură faţă cu 

neajunsurile şi a nu fugi îndărăt, eră trebuincios să fii, ca Prometeii, 

încatenat pe o stâncă de către necesitatea istorică, de neputinţa de a 

eşi din aceste locuri sălbatice. Coloniştii moldoveni, crescuţi în alte 

condițiuni, veniţi aci pentru a-şi găsi o patrie mai bună, ai găsit, în 

loc de raiă, precum li s'a promis, miseria, bâlele şi mârtea. Şir lung 

de morminte de-alungul malurilor Caucasului, iată tot ce a rămas. 

din acestă nereușită colonisare.» (A. Starostavski.) LOT E o 3 

7. C. Arbure, Basarabia. (> 2 des ALĂ d | 

„UNNVEr VARĂ / 
OI RS
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zidurile Hotinului, Sorocei, Tighinei, Cetăţii-Albe şi ale Chi- 
liei gloriosul nume al lui Stefan-cel-Mare, vor rămân za- 

Cota rcol Mare a domnit 47 ani, 2 luni şi 3 septemâni, ȘI 
s'a săvirșit la 2 Iulie 1504. Inaintea săvirşirii sale, cl chemă 
pe Vlădici și toţi sfetnicii săi, boeri mari şi alții toţi cÂţI s'au 
prilejit, <arătându-le cum nu vor put ţine (cra precum o 
ait ţinut el, ci socotind decât toţi mai puternic pre Ture şi 
mai înţelept, a dat învăţătură să se închine Turcului». (1) 

Dar pacea şi prieteşugul cu Turcii, giceă marele Stefan, 
să se facă în aşă condițiuni ca ţâra să-şi păstreze dreptu- 
rile strămoşescă; iar neputându-se învoi cu acestă îndatorire, 
atuncă mai bine să moră cu toţii, apărând patria. 

Se dice că sufletul omului, înainte de a se destrupă, adese- 
ori cu ochii spirituali prevede şi pătrunde şirul evenimente 
lor, cari logic se înlănţuese de secoli. 

Stefan-cel-Mare de sigur că a prevădut viitorul tării ro- mânesci şi, prevădându-l, a dat urmaşilor săi acel sfat înțe- lept, care până în dilele nâstrear 
culminant al politice mari. 

De la Stetan-cel-Mare şi până la Dimitrie C dova, împreună cu partea sea integrantă Basarabia, prin şirul logic al evenimentelor istorice a fost osândită de a ocupă locul între ciocan și nicovală. 
„Io faţa puterii gr6snice a Imperiului Otoman, se închegă ŞI cresceă puterea şi mai redutabilă a Rusiei. i Când Turcii luară de la Stetan-cel-Mar 

Chilia, atunci Regele Poloniei Casimir IV seria Marelui Duce al Moscvei ca să se uns că cu dînsul pentru a se opune victorielor Musulmanilor. 
opu or M Ioan III, Ducele Moscului, respuns la acâstă îndemnare «că-i este prea departe pentru „Voevod, dar că cei-lalți Regi ai creşti- 1 aprâpe, să-l ajute». Ioan III eră înrudit eu Stefan-cel-Mar Kneaz al Moscvei țineă în căsătorie pe Domn al Moldovei. 

- 

——————— 

&mas şi rămâne punctul 

antemir, Mol- 

e Cetatea-Albă şi 

e, căci fiul marelui 
Elena, fiica marelui 

(1) Letopiseţul Urechi,
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numesc pe Ioan III istoricii ruși, eră dejă şi intemeiătorul 
politicei viclene a Rusiei faţă cu poporele creştine, cari ţi- 
neaii pept la hotarele Imperiului musulman. 

Causa refusului lui Ioan III de a ajută pe Stefan eră 
dorința de a certă pe Domnul Moldovei cu Ducele Litva- 
niei Alexandru şi nică decum de a mijloci pentru împă- 
carea Principilor creştini. 

In anul 1513, Bogdan, fiul lui Stefan-cel-Mare, îşi aduse 
aminte de poveţele tatălui săi şi trimise la Constantinopoie 
pe Logofătul Teut spre a închină Moldova. Sultanul Selim 
iscăli tratatul de pace, prin care Sublima Pârtă recunosceă 
Moldova de ţâră neatârnată, care are dreptul de a fi câr- 
muită după legile ei, de către Domnii aleşi de naţiune. 

Sub Petru Rareș, fiul natural al lui Stefan-cel-Mare, Sul- 
tanul Suleiman, cucerind partea de sud a Basarabiei, stabili 
acolo două sandjacuri otomane. 

Acesta cră primul pas pe povîrnişul alunecos, ce-l făcă 
Turcia, călcând tractatul încheiat între Moldova şi dinsa, 
Dejă Petru Rareș, pentru a împedică pe Sublima Pârtă de 

a nimici neatârnarea ţării, s'a vădut silit de a recurge la 
ajutorul Rusiei: în anul 1542 el trimite soli la Țarul Ioan IV, 
sub pretext de a cumpără samuri pentru sultan. Ţarul Mose- 
vei primi pe soli și propuse lui Petru ajutor în contra 
Turciei. Solia Țarului n'a putut însă străbate prin Polonia, 
fiind împedicată de a trece în Moldova. 

La 1574 loan-cel-Cumplit, pentru același scop, se adresâză 
la Cazaci şi Poloni. Cei dintâi, strîmtoraţi de Tătari, primesc 
propunerea vit6zului Domn al Moldovei şi-i trimit pe Hat- 
manul Swirgovski cu câte-va sutimi de Cazaci; cei din urmă 
refusă de a rupe pacea cu Sublima Pârtă. După mai multe 
victorii strălucite, Ioan-cel-Cumplit cade ucis mișelesce de 
Turcă. 

Lupta lui Ioan-Vodă cel Cumplit de lângă Cahul este şi 
va remân€ o pagină glori6să din istoria nâmului nostru. 

La 1594 şi 1595 Basarabia devine prada Cazacilor. In luna 
Iulie 1594 Hatmanul Nalivaico arde Tighinea şi Chilia şi je- 
fuesce întrâgă ţâra de jos; pe la Septembre acelaşi an Lobodă 
şi Nalivaico ajung la Iaşi şi bat lângă Sucâva pe Aron-Vodă. 

La 1616 Polonii ocupă Hotinul, sprijinind pe fiii lui Eremia 
Movilă în pretenţiuniie lor la scaunul domnesc; la 1617



' Moldovenii reocupă cetatea, dar Graţiani-Vodă o remite din 

630 Tareit sfărâmă resistenţa IIatmanului Zolkiv wsky 

și devin stăpâni peste Hotin. După învingerea Polonilor, Sul- 

tanul Osman trece Dunărea cu o armată de peste 300.000 

şi se îndrapteză spre hotarele Podoliei. Sub zidurile Ilotinului 
se încinge o luptă uriaşă. 

La 1632 Cazacii, în frunte cu Sulima, jefuesc Ak-Nermanul, 

Chilia, Ismailul, ard şi pradă sate de la sudul Basarabiei. 
La 1652 Vasile Lupu căsătoresce pe fiica sa cu Timuş, 

având de scop ca ajutorul Cazacilor să-l mântuiaxcă de 
jugul turcesc, care apasă din ce în ce mai mult Moldovu. 
Pe la 1654 Bogdan Chmelnitski seriă către Ţarui Alexi Mi- 
hailovică cum că Domnii Moldovei şi Munteniei şi Regele Un- 
gariei consimi, a se pune sub protecţiunea Mosevoi. Drept 
răspuns la acâstă solicitudine gratuită, Ţarul însăteinâză pe 
Şeremetei de a comunică Domnitorilor Moldovei şi a Mun- 
teniei că nu pâte să ştirbâscă amicia ce l6gă Moseva cu 
Imperiul Otoman. 

La 1696, pentru întâia dată, Rusia întră în fine în luptă 
directă cu Imperiul Otoman. Petru I ieă Azov, Kizi-ler- 
men şi Aslan-Kermen de pe Dnipru, asediază apoi Ociacot şi Tamani; la 1698 Ruşii ocupă Perecop. Impins în acea luptă cu Imperiul Otoman de Suedezi, Petru-cel-Mare se vede în curînd nevoit, după învingerea lui Caro] XII la Pultava, de a strămută teatrul răsboiului pe la Prut. Isbângile marelui Var la începutul acestui răsboii se datoresc la doi viteji Români: Sava Dobrovenetic, care ocu pă Mohilăul de pe Nistru, nencu lanoş, care luă Braţlavul. Cel dintâi un R nisat, cel din urmă un Rutean r 

Sosind armata rusâscă ] 
masă în ondrea lui D 

Şi Lva- 
aguzean roma- 

omanisat, din satul Peresccina, 
a laşi, Petru-cel-Mare dete o m l imitrie Cantemir, Domnul Moldovei. espre acea masă, memorabilă Şi plină de povaţă pentru n6mul nostru, letopiseţul lui Nicolae Costin scrie următârele.: «Eră Iunie IN 28 de dile M TI, £ Î ţ să re s 

pă ercu ' pă au acu ma « m y i 
Petru Impăratul 

aş v ă si a ŞCO- odă ŞI pre 
toţi boeriă țării și acolo s'a îs e ci primit Domn 
pecinio pe Dumitraşcu-V 

nţia lui. Si mar 
enchet aă tăcut 46 

și acol i ma „ră 
Pesie nptea aceea 

z ua a & pagubă mai nice 

călit boerii d 
cu-y odă şi pe semi tă diua aceea, 

iară mai scăpat fc 
i un



2 
boer şi nefurat de Museali: cut pistâle, cui rafturi, cui 
epingele, nică boer, nică slugă.» 

Tractatul de alianţă semnat de Petru-cel-Mare şi subseris 
apoi de boerii Moldovei, stipulă următârele clause: 

<Ţera Moldovei cu Nistrul să-i fie hotarul, şi Bugâcul 
şi cu tte cetăţile tot a Moldovei să fie, numai de odată 
prin cetăţi să aşeze Muscalii oşteni, până s'a întemeiă ţâra ; 
iară apoi să lipsâscă 6stea moschicâscă. Bir să nu dea ţâra 
nică un ban. Pre Domn să nu-l mazilâscă Impă&ratul până la 
morte, şi pre urmă din fiii lui să fie, pre carele şi-ar alege 
țera. N&mul lui să nu iasă din domnie. Domnul pre boeri 
să nu fie volnic a-i perde. Titlă de domnie să se serie mai 
de cinste şi mai sus după cum se scriaii Domnii, adecă: 
Seninatul Domn al ţării Moldovii, Samoderțetu (adecă a-tot- 
stăpânitor) şi Volegator (adecă prieten) ţării moschicesci, iară 
nu rob supus...» 

Acest tractat, de alianţă, făcut între Dimitrie Cantemir şi 
Rusia, este antitesa în politica Moldovei faţă cu testamentul 
lul Stetan-cel-Mare. 
Moldova a fost impinsă să-l facă din causa nelegiuirilor 

Imperiului Otoman, care a căleat şi a nesocotit angagiamentele 
sale faţă cu Români, şi pentru acâsta a trebuit să pâră. 

De atunci înece în politica României ai rămas neclintite 
atât tesa cât şi antitesa marilor Domni pămînteni. Omenii 
noştri de stat, sfetnicii ţării, se împart în două partide. Unii, 

întemeiaţi pe poveţele istoriei nâstre şi evoluţiunile politicei 
mari, împărtăşesc idea lui Stefan-cel-Mare şi caută binele ţă- 

rei și al nâmului în relaţiuni de prietenie cu Imperiul Otoman, 
a căruia peire. şi treptată desagregare voesce a o zădărnici, 
ajutându-l să se reformeze sub înrîurirea Europei civilisate, 
convinşi fiind că României i se cade a fi moştenitorea Impe- 

riului care se descompune. Alţii, nesocotind poveţele isto- 
riei n6stre, ţin cu încăpăţinare de idea politică a lui Di- 

mitrie Cantemir, deşi de la Dimitrie Cantemir încâce eve- 

nimentele istorice ai demonstrat cu prisosinţă care din cei doi 
mari Domni pămînteni ai Moldovei a pătruns cu cugetul se- 
nin dincolo de timpul săii sârta şi viitorul României. 

Răsboiul lui Petru-cel-Mare cu Turcia sa isprăvit prin în- 
vingerea Rusiei. Marele Impărat a fost silit să restitue Im- 
periului Otoman Azovul, să distrugă până la temelie oraşele
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Taganrog, Cameni-Zaton şi Novo-Bogoroditsk, retrăgendu-şi 

hotarele până la Kiev şi împrejurimile sale. si Di 
Impreună cu armata rus6scă a părăsit Moldova E A 

mitrie Cantemir, care s'a strămutat în Rusia impreună cu 
mai mulţi boeri şi slugi. Apr6pe tste acele familii boeresei 

parte s'ai stins, parte s'au vusilicat, N susiei fată cu 
După Petru-cel-Mare atitudinea şi politica lusiei ada cu 

Imperiul Otoman s'a schimbat. Urmașii lui Petru-cel-A a o 
aii înţeles.că cuceririle mari nu sunt după puterea Imperiulu 
rus de abiă înjghebat; că înainte de a da pept cu Imperiul 
Otoman în Peninsula Balcanică, e necesar de a cuceri ste- 
pele nemărginite de la Sud, ocupate de Tătari şi aperate cu 
cetăţile turcesci. 

Achisiţiuni teritoriale la Sud Rusia începi a face chiar sub 
Petru II, când într'un mod secret Cazacii deveniră supuşi 
ruși: la 1734 Zaporojia se alipi la Rusia. 

La 1738 Minich luă Ociacof şi se apropie de Nistru; la 1739 
Capnist cu Cazacii a ars Soroca şi Minich a învins pe Turci 
la Stavuceni, lângă Hotin. Resulţatul acestui răsboiă a fost ocuparea cetăţii Hotin de către Ruşi Şi intrarea armatei rusesci în Iași, unde Impărătâsa Ana a fost proclamată de Imp&rătesa Moldovei. Norocul Moldovenilor a fost că tocmai atunci s'a încheiat pacea între Turci şi Imperiul Austriac: Rusia a tost silită a face acelaşi lucru şi, după stipulaţiunile iractatului încheiat, a remite îndără atât Ociacotul, cât şi Hotinul. 

Cu t6te astea hotarele Rusiei s'au apropiat de noi Și ste- pele dintre Bug şi Doneţu aii trecuţ de la Tătari spre Rusia. Sub Impă&rătâsa Ecaterina II, Rusia mai făcti un pas mare spre hotarele Moldovei. 
Intâiul răsboiă sa început la 1769, cân Nistrul şi a ocupat Hotinul şi Iaşii; să trâcă Nistrul îndăr&t. Galiţin cedă comandamentul lui Ru- mentzef, care băti pe Turcă lângă Cameneţ, iay generalul ('a- zarin, ajutat de volintiră munteni, în frunte cu Spătarul Can- 

tacuzino, a ocupat Bucurescii, , La 10 Iulie 1774 sa încheiat pacea de ia Cuciuc-Cainaraii 
Stipulaţiunile tractatului, contrariii pretenţiunilor Rusiei, cate 
cereă Ociacof, întrâgă Moldova şi Muntenia, s' ei 

d Galiţin a trecut. 
in curînd însă a fost silit 

au mărginit
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în a cedă Rusiei Cherci şi Enicale, precum .şi a proclamă 

pe Tătarii din Crimea independenţi de Turcia. | 
Cu tâtă dorința Rusiei de a cuceri ambele Principate 

dunărene, scopul ţintit n'a putut să fie realisat, din causă că 

la 1772, în loc de aceste două ţări, dînsa căp&tă o bucată 

din Polonia. Imperiul Austriac însă, folosindu-se de îm- 

prejurările favorabile pentru dînsul, a ocupat pe atunci Bu- 

covina, care la 1777 a şi fost recunoscută de Turcia ca pro- 

vincie austriacă. | 

In aşă mod două imperii vecine micşorară o naţiune creş- 
tină, care în curgerea secolilor aprâpe singură ţinuse pept lu- 

mii musulmane în mersul ei crescând spre inima Europei. 

La 1783 Crimea a fost alipită la Rusia, iar la 1187 s'a în- 

ceput al doilea răsboii între Imperiul Rus şi Pârtă. 

Impă&rătâsa Ecaterina II dete comanda armatei favoritu- 

lui său Potiomkin, care cu ajutorul Cazacilor Zaporojeni luă 

Ociacoful. După acâstă isbândă, Ruşii ocupă Principatele 

dunărene. Suvarof luă Ismailul; de-Ribas Tulcea şi Isaccea. 

Consecința acestui răsboiii a tost întinderea Rusiei până 

la Nistru, adecă până la hotarele Moldovei. 

In anul 1806 un noii răsboiii s'a încins între Rusia şi Im- 

periul Otoman. Generalul Michelsohn ocupă Basarabia, pră- 

dând-o şi jefuind-o până la Iași; în acelaşi timp Generalul 

Essen ocupă Hotinul, Generalul Meyendorf luă Benderul, iar 

Principele Dolgorukii trecă la Bârlad şi Galaţi. 

Pârta, înspăimântată de succesele armatelor ruse, voiă să 

încâpă tractative de pace, dar Impăratul Alexandru I ceri 

imperios cedarea intregei Moldove șia Munteniei. până la 

Dunăre. | 

In curînd armata rusă în adevăr ocupase atât Basarabia 
cât şi ambele Principate; în mânile Turcilor mai mai rămas 

decât cetăţile Ismail, Brăila şi Giurgiu. 
La 1 lulie 1807 s'a încheiat pacea dela Tilsit şi armatele 

rusă şi otomană au fost datâre să părăsâscă atât Moldova 

cât şi Valachia. Dar în locul Sultanului Selim se urcă pe 

tron Mahmud II şi Pârta refusă de a acceptă condiţiunile 
de pace. 

In anul 1809 un noi congres s'a deschis la Iași. Pentru 

astă dată Imp&ratul Alexandru I a arătat dorința Rusiei 

de a cuceri întrâgă Moldovă şi Muntenia.
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Răsboiul a reînceput şi, la încheiarea păcii, la 1812, 'Tur- 

cia cedă Rusiei Basarabia. , 

De atunci şi până pe la 1856 Prutul a devenit hotarul 
Moldovei din spre Imperiul Rus. | NI 
După tractatul din Paris, Rusia, învinsă de coaliţiunea 

Puterilor..mari europene la Sevastopole, a cedat Moldovei 
îndărăt partea de jos a Basarabiei, adecă un petec de pă- 
mînt ca de 10.288 km. pătr, cu o poporaţiune de peste 
127.451 suflete. 

La 188, Rusia, călcând cuvîntul de ondre al Imperatului 
Alexandru II, care s'a legat trecând Prutul cu armatele 
sale de a garantă integritatea teritorului României, a ce- 
rut de la Congresul din Berlin înapoiarea Basarabici de 
la Sud. Areopagul european a cedat stăruinţelor Rusiei şi, 
în schimbul pămîntului luat, a alipit la România partea din 
teritoriul Ţării-Românesci de sub Mircea-cel-Mare: Dobrogea. 
Am povestit în trăsuri generale istoricul teritoriului român 

dintre Prut şi Nistru; am arătat ce s6rtă crud 
vecuri ursită pențru acâstă țâră. 

De la 1812, Românii din Basarabia sunt sub st străină. Ei sunt opriţi a înv&ță limba lor m 
a se rugă lui Dumnegei r 

ă a fost de 

ăpânire 
aternă, opriţi 

omânesce: șcâla şi biserica în RBa- sarabia aii devenit pârghia cu ajutorul căreia guvernul r năd&jduesce să rusifice poporaţiunea românâscă. 
Nici o carte, nici un diar românesc n'aye voie să trecă Prutul, în nici o şeslă nu este permis a se înveță românesce în nici o bibliotecă nu se lolertză de se a fin€ o curte ro- mânescă,; la sudul Basarabiei, chiar anul trecut, adecă la 1895 poliţia rus6scă a secfestrat de la mocanii transilvăneni . Visul Maicăi Domnului», pe <Arghir» ete, oprindu-i de a ceţi chiar ŞI aceste cărticela. 

_Cu ajutorul şcălei, 
usifice aprâpe de- Ssăvirşit pătura cultă 
ajutorul bisericei dinsa nădăjduesce să rusitice şi Poporaţiunea rurală N 

„A trecut 86 ani de când Românii din Basarabia stati sub jugul Rusiei ortodoxe, şi până în dilele nâstre țăranul r a 
de dincolo de Prut 

« PN mânâscă, nu se râoă 
ților săi........ 

us 

Rusia a isbutit să y 
din Basarabia; cu 
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Dumitrașcu-Vodă Cantemir (Intrarea sa în Iaşi). 

(După o gravură mare a Academiei din Petersburg.)
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GEOGRAFIA FISICĂ ŞI POLITICĂ.— GEOLOGIA.—OROGR AFIA.— HIDRO- 

GRAFIA. —CLIMA.—FLORA, FAUNA. 

I. 

GEOGRAFIA FISICĂ. 

era care este cunoscută sub numele de Basarabia se 

află aşezată între 450 9” şi 480 38 latitudine de Nord şi 230 4/— 
28 8' longitudine de Răsărit, după meridianul din Paris. (1) 

La începutul anului 1853 guvernul rusesc a trimis în Ba- 

sarabia pe Colonelul Teodoroff împreună cu mai mulţi ofi- 

țeri de Stat-major -pentru fixarea posiţiunii acestei țări, 

precum şi a topografiei ei. Lucrarea acâsta a durat mai 

mulți ani şi s'a terminat abiă pe la 1857, fiind condusă de 

Generalul Blaremberg. 
Drept amintire a lucrărilor, cară aii durat proprii dis 40 

ani, iar nu patru, de Gre-ce ai fost începute nu la 1853, ci la 

1816, guvernul rus a dispus să se ridice un monument 

lângă Ismail. Acest monument s'a aşezat la 1852 şi se com- 

pune dintro piramidă de tuciii în înălţime de patru metri, 

având patru păreţi. Pe păretele din spre m6qă-n6pte urmă- 

târea inscripţiune în limba rusă arată scopul monumentului: 

  

(1) După lucrarea lui Struve, posiţiunea Basarabiei, calculată după me- 

ridianul Pulkow, este 4019, lat. apus şi 0% long. de Răsărit. Acelaşi plan 

trigonometric este adoptat de către Statul-major rusesc în lucrarea sa 

din anul 1891. După o altă lucrare rus6scă, Cunera RacereHHeIXE MBCT3, 

t. III, Basarabia este arătată între 45 — 49% lat. de Nord şi 430 —48, 

long. de Răsărit de la Ferroe.
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Hotarul de la Sud 
al 

meridianului 250 20 

de la Dunăre 

până la 

Oceanul de 

gheţă 
prin 

Suedia și Norvegia 
Din ordinul 

- Auguştilor Monarchi 
i Imperaţilor 

Alezandru 7, 

Nicolae I 
și Regelui Oscar 7, 

lucrând neîntrerupt de la 
1616 până 1552, 

au mesural 
geometrii 

a trei popore. 
Latitudinea 45 20' 28”. 

Apoi, pe la 1848, directorul Observatoriului din Pulkow, d-l Sabler, a calculat posiţiunea a 74 locuri din Basarabia, luând ca punet central al triangulaţiunii satul Vadul, care se află așezat sub 260 47 33” 30€ long. după meridianul Pa- risului. 
lacă posiţiunile unora din aceste locuri, calculate de către Observatoriul din Pulkow: 

Meridianu] din Paris. Numele punctului. 

Akerman (oraş) 
Albineţu (sat) 
Atachi (tîrg) 
Bender (oraș) 
Bălţi (oraş) 
Vadul, (sat) 
Lipcani (sat) 
Noua-Suliţă (tirg) 
Orheiu (oraş) 
Putinescă (sat) 
Romaneauții (sat) Rosoșeni (sat) 
Recea (sat) 

Latitudine. 

4601, 31rq 
4782, 50,5 
48028, 40,8 
46049, 27 qr 
417045, 49,9% 
47 5, 21 gr 
49016, 4,3 
48016, 57 
47022, 17,6" 
47050, 5ygu 
48029, 28 
48024, 17,7 
47%584, 53 gr 

Longitudine. 

28 0, 30,3” 
25917, 46,3” 
25027, 13,1 
270 9, 14 
25%, 1 
26047, 33 
24028, 21,8” 
23%, 29,7 
26%29', 25,7” 
25048, 15,1% 
24052', ay ou 
241040, 15,1 
25020, 51,3%
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Basarabia modernă posedă ca hotare politice despre nord- 

răsărit Imperiul Austriac şi anume Galiţia şi vechiul pămînt 

românesc Bucovina, spre apus Regatul României, iar spre 

răsărit Rusia. 
După conturul său general, Basarabia ni se înfăţiș6ză ca 

un fel de corn de abundență, cercuit de malurile riurilor Nistru 

şi Prut; iar gura cornului stă deschisă spre Marea Nâgră, 

ale căreia valuri se sbat de malul cornului în lungime ca de 

20 kilometri. 
Nistrul şi Prutul, hotarele naturale ale Basarabiei, isvorăsc 

din munţii carpatini, ale căror ultime înălțimi, transformate 

întrun lanţ de dâluri, se isprăvese în apropiere .de orașul 

Bălţi şi satul Cornesci; acâstă verigă de înălțimi formeză 
linia de despărţire a apelor ce se scurg în Basarabia. De aci 

spre mare nivelul terenului scade mereii; iar la depărtare 

ca de vre-o două poşte de Chişinău spre m6qă-di începe în- 

tinsa vale a Busâcului. 
Albiile rîurilor, ale piraelor şi bălțile încep din înălțimea 

Bălţilor şi se îndrâptă ba către Nistru, ba către Prut, după 

direcţiunea văilor împresurate de dâluri. Văile mereu se lăr- 

gesc spre m6qă-di, iar spre Bugâc valea devine î6rte largă 

și cu desăviîrşire deschisă spre sud-răsărit, din care causă 

acâstă parte a Basarabiei e bântuită de mari curente de aer 

și vînturile ce suflă aci usucă şi slăbesc vegetaţiunea solului. 
Valea Bugcului, deschisă spre răsărit, e acoperită cu ve- 

setaţiunea stepeior de dincolo de Nistru; stipa capelata şi 

stipa plumosa daii acestei văi aspectul monoton şi trist al 

stepelor, unde abiă pe ici pe colea se înalţă în slava cerului 

nisce movile, rămăşiţe unor timpuri antice. Mai la vale câmpia 

este tăiată de valul lui Traian. 
Prin posiţiunea sa geografică, Basarabia beneficiază de 

s6rele strălucitor şi binefăcător al sudului Europei, ea posedă 

un pămînt roditor, plin de vlagă, dâluriie sale verdi sunt 

acoperite cu păduri, codri tăcuţi şi dumbrăvi, câstele mun- 

ților cu vii şi livedi, iar riurile şi isvârele sale şerpuesc 

spre câmpii, unde pase ciregi, herghelii şi turme de vite, 

cai şi oi. 

Prin aspectul priveliştilor sale, precum şi prin conformaţiunea 

solului să , Basarabia se desparte radical în două părți; 

partea desi sus, spre mâdă-n6pte, e muntâsă, abundentă în vlaga
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apelor, acoperită cu o vegetaţiune suculentă, plină de paduri 
şi codri; partea de jos, spre mâ6dă-di, '*e din contră plană, 
lipsită alocurea cu desăvirşire de apă potabilă, cu clima 
uscată, săracă în vegetaţiune decorativă. 

La Nord, spre Orheii, Hotin, Soroca, călstorul adese-ori 
remâne fermecat de priveliştea peisagiului, şi imprejuri- 
mile Rinului nu sunt de loc mai pitoresci decât împrejuri- 
mile de la Soroca de pe Nistru. 

Nisce maluri înalte şi abrupte sunt alocurea acoperite peste 
tot cu: păduri, alocurea g6le Şi stâncâse. Dincolo de mal spre nord se întind păduri vaste şi tăcute în posomorita lor maiestate; din aceste păduri, prin văi înguste şi stâncâse şerpuesc isvâre şi rîuleţe, cari se revarsă în Nistru. In fine bătrânul Nistru cu apele sale curgătâre, sfredelindu-şi albia printre stâncă şi dâluri, pentru a-şi revărsă apele în Marea Nâgră.... far peste t6te acestea un cer albastru, un acr im- bibat de parfumul florilor şi al fineţelor, şi colo sus — sus, în slava cerului, plutesc vulturii Basarabiei, 

La Sud, dincolo de Chişinăi, aspectul se schimbă, călătorul ese din desişul dumbrăvilor, livedilor şi al viilor pentru a intră în Bugâc. 
In general e răspândită o părere gr eșită despre acestă parte a Basarabiei, pe care unii şi- o închipuese drept un fel de Sahara. Imaginaţiunea deșteptată prin acestă comparaţiune zugrăvesce dejă caravane de cămile, mișcându-se în cadență prin stepele nemărginite de nisip ridicat în troeni de un vînt ferbinte. 
Nimic din tâte acestea. Bugcul este o vale largă și întinsă, cu un pămînt fârte fertil, care, dacă a rămas necultivat în cuv- gerea secolilor, apoi acâsta se datoresce puhoiului popârelor SElbatice cari căleati acesţ sol, devastând în drumul lor ori-ce 

e-a - pa — , a. 
e stat în cale. Nu pămintul Bugâcului propriu dis e causa 
aq Ericu mira sufer 

acolo, ci clima uscată, care 
e-ori di 

i i 

Caite page rodul abundent al muncei omului, cal ! mit din spre nordul Basarabiei şi care-şi ţine 
a ea spre medă-di, intrâna în Bug&c nu vede decât o 

campie întinsă dinai 
Nică 

ici 
un isvor sati riuleţ, nică o dq b A de mie usor, nici 

» I6L o dumbravă, câţ de mică ici 
colea, din când 

ai: Le iei pe 

căstţe sati pe in când, câţe un-cătun, compus din cinci ş6se i verdele. Aspectul acesta trist şi monoton se schimbă
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ime diat ce călătorul o va luă spre răsărit sau apus. In cu- 

rînd monotonia stepelor începe a dispăr€ şi, privind împre- 

jurul săi, călătorul observă că nu se află dejă în fundul unei văi, 

ci din contră pe vîrful unui înalt platoi; stepele s'aii isprăvit 

printr”'o rîpă colosală, iar în fundul acestei rîpe curg riu- 

rile Cogalnie sait Cogâlnic, Ialpuch, Şaga, Cunduc. Direcţiu- 

nea sait linia albiei riului, ori-care ar fi el, se desemneză nu 

prin suprafaţa lucie a apelor, ci printr'o panglică verde desem- 

naţă din trestie ori papură. Pe alocurea, aceste rîuri sunt stăvi- 

Jite,tormând iazuri şi chiar lacură; iar împrejurul acestor lacuri 

sunt sate sai colonii. Şi pe cât îmbrăţişâză ochiul călătorului 

orizontul întins al stepelor, el pretutindenea descopere viriu- 

rile ascuţite ale bisericilor protestante din coloniile germane 

sait cupoleie argintii ale bisericilor ortodoxe din satele bulgă- 

rescă. 

Satele şi coloniile se ţin lanţ de-alungul malurilor rîurilor 

desemnate în depărtare prin linia verde a stufăriilor. La drepta 

şi la stânga drumului se întind nemărginite păşuni, pe cari 

pasc ciredi de vite şi turme de oi. Iar acolo unde se ispră- 

vese păşunile se încep lanuri de bucate: griîul ca un zid se 

înalţă din ambele părți ale drumului, spicul griului e aplecat 

sprepămînt, de plin ce este; colo mai departe încep fineţele. 

Pâlcuri de flori presară într6ga câmpie, unele mai înalte, 

altele mai îndesate. Pare că fie-care fl6re te privesce, mi- 

rată de a ved6 peun om în solitudinea câmpiei; pare că 

întrâga câmpie ascultă şi şoptesce cu vîntuleţul, care adie 

printre mii şi mii de flori. 

Aşă e Bug&cul. 

Dar a trecut luna Mai, bucatele s'aă copt şi a sunat ora 

bine-cuvîntată a secerişului. Cu o săptămână înainte de se- 

ceriş, vîntul, care până atunci adiă prin câmpii, de-odată a 

încetat de a suflă; nică o urmă de nor pe cer, din a căruia 

înălţime nemărginită arde 'un s6re neîndurat. Termome- 

rul arață 450—460 la umbră... şi în două trei dgile bucatele 

suculente sunt ferte, grîul e perdut. Intr6ga muncă a omului 

a perit fără nici un resultat; speranţeie de primăvară s'au 

risipit în câte-va dile, iar câmpiile cu flori s'aii prefăcut în 

praf şi cenușă. 

Aşă e Bugâcul.
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II. 

GEOGRAFIA POLITICĂ. 

Basarabia posedă în momentul de faţă următârelo hotare 
Le tă napta ea se învecinesce cu Galiţia austriacă, şi anume de la satul Onuta, unde rîu] Nistru întră în ținu- turile Imperiului Rus, şi până la gura rîului Sbrucia, lângă satul Isacovăţu, unde acest riuloţ să revarsă în Nistru, Li- nia acâsta de hotar are o întindere de 46 kilometri. Mai departe rîul Nistru desparte Basarabia de guvernă- mîntul Podolia, iar mai jos de guvernămîntul Ilerson, La resărit ea se învecinesce cu Suvernămîntul Ilerson, având ca linie de demarcaţiune malul stâne al Nistrului, care se revarsă în Marea Neâeră, formând limanul Cetăţii- Albe. 
La nord-apus Basarabia se învecinesce cu Bucovina, şi 

anume de la Onuta, aşezat pe malul Nistrului, pănă la riul 
Prut, de lângă orăşelul Noua-Suliţă. Lungimea acestui hotar 
este de 55 kilometri, 

De la satul Onuta graniţa merge în sus de-alungul ma- 
lului rîului Onuta, care se varsă în Nistru, Și până la satul 
Balamut. Acesţ hotar: este în langime de 16 kilometri: de 
aci, pe distanță de 15 kilometri şi cevă, graniţa este desem- 
nată pe uscaţ, şi trece prin desişul pădurii Până ia riulețul 

i 

ita, la Sura satului 
Răchita; de aci graniţa şerpuesce de-alungul malului Răchitei, teni şi Stroescă Până la Prut, lângă acesta are o lungime de peste 24 kilo- » întrâgă acâstă graniţă merge pe uscat, 
de Sre-ce riuleţele Grina, Răchita şi Onuta Prin Iunie sâcă 
ŞI se usucă, 

La Apus Basarabia se învecinesce cu România, a căreia 
parte integrantă a fost în Curgerea secolilor. Granița acesta, 

în lungime de peste 170 Kilometri, merge aPrâpe în linie 

dreptă de la comuna urbană Noua-Suliţă Până la satul Nem- 

țeni, tot pe malul rîuluş Prut. Adj riul Pruţ curge într'o 

sm 

e 
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vale înfundată şi are pe alocurea o lărgime de 3—4 kilometri; 

apele sale șerpuesc ba la drâpta, ba la stânga până la Scu- 

leni. Când apele Prutului se revarsă, adese-ori se întîmplă 
că rîul îşi schimbă albia, şi atunci şi graniţa între România 

şi Basarabia se schimbă; ac6stă schimbare însă nu vatămă 
întru nimic drepturile reciproce ale proprietarilor riverani, de 

6re-ce drepturile acestea sunt ocrotite printr'o stipulaţiune 

specială, care privesce pe proprietarii megiași ai ambelor state. 

Mai spre Sud de satul Nemţeni, anume acolo unde din 

spre dr6pta se revarsă rîuleţul Jijia în Prut, graniţa se de- 
părtâză de la malul stâng al rîului și merge pe uscat în lun- 

gime de aprâpe 45 kilometri până la partea de sus a 

rîuleţului Sărăţica; iar mai departe merge pe malul Sără- 

țicăă, până la revărsarea sa în Prut. Aci granița iarăși e 

desemnată pe uscat de la satul Sărăţica până la colonia 

Camrat şi de aci până la satul Bărăgan. Acâstă linie are o 

lungime ca de 26 kilometri. 
Până la retrocedarea Basarabiei de la Sud, după tratatul 

din Berlin, granița între Basarabia şi România mai jos de 

satul Camrat mergea spre mâdă-di pe linia bălţei Chirsan 

până la satul Congazu, de unde se desemnă apoi prin chiar 

linia malului Ialpugului până la valul de jos al lui Traian, 
lângă satul bulgăresc Tabac. După răpirea de către Rusia a 
celor trei judeţe de dincolo de Prut, graniţa între ambele 

state a devenit riul Prut. 
La sud graniţa Basarabiei se desemnă până la 1879 prin- 

tr'o linie pe uscat, în lungime de peste 135 kilometri aproxi-, 

mativ; graniţa acâsta mergeă de la satul Tabac prin comună 

Tatar-Bunar până la satul Băzărânca-de-sus, trecând de-a- 

curmezișul apelor cari se revarsă în Lacurile sărate. Mai spre 

răsărit de Băzărânca, graniţa mergeă drept la Apus, unde, 

trecând pe lângă lacul sărat Burnas (Burndie), se isprăviă 

la malul Mării Negre. 

Spațiul sai suprafața. 

După lucrările comisiunii topografice a Statului-major ru- 

sesc, Basarabia ocupă un spaţii sau suprafaţă de 31.360,60
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verste pătrate. (1) Suprafaţa acâsta este cereuită de maă 
sus arătatele hotare politice dinaintea anului 189. apetiu 
sail suprafaţa celor trei judeţe răpite la 1879 este arătată 

i te. 
ia mai lungă de sus în jos, care ar trece de ia un 
capăt al Basarabiei (între Prut şi Nistru) până la capătul 
cel-ialt, are o întindere de peste 400 kilometri şi se incepe la 
gura riuleţului Siclava, care se varsă în Nistru, şi se ispră- 
vesce la gura riuleţului Balaban, ce se varsă în Marea Negră. 

Linia cea mai mare în lărgime între Prut şi Nistru are o întindere de 140 kilometri, iar cea mai scurtă o întindere de 40 kilometri. 

III. 

ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIVĂ. 

Ocârmuirea rusâscă a despărţit Basarabia în opt judeţe sai <uezdi»> şi un ținut urban numit gradonacialstvo: acâstă împărţire pur administrativă a fost în vig6re până la 1856. Judeţele erai următorele: Zlotin, Soroca, Jaşși, Ovheiii, Chi- şineu, Bender, Akerman, Cahul Şi ţinutul urban Ismail. După Tractatul din Paris de la 1856 s'a reîntors la pa- tria-mamă parte din judeţele Chişineă şi Akerman şi Cahulul cu Ismailul, După depositul topografic militar rusesc, acea parte reintorsă Moldovei av verste pătrate, (2) 
DIR 

(1) Versta = 500 stînjeni. După darea de nator al Basarabiei din anul 1864, Basar deseatine sau verste pătrate 32.567, Iar tic central de pe lângă Ministeriul de Inte Schwetzer a stabilit că Basarabia posedă un teritoriu 30.670 Verste pătrate sau 633,87 mile Pătrate. Idem Strelbitski. 
(2) După calcularea nouă din anul 1881, partea luată de Rusia după 

diPulaţiunea Congresului din Berlin este de 10.754 verste Pătrate, adecă 
e 222,7 mile pătrate. Acest litoral alipi 

i « 

€ 
Pit acum la Impex . 

din următârele judeţe: 
penal pus face parte 

Chişineii 140 y. p. adecă 2,90 mile pătr. Akerman 4.662,6 v. pP. > 9%37 , Ismail 5.951,5 v. P. >» 198 » 

a Statului-major 
eă întindere de o 1.817 

s6mă a Generalului guver- abia posedă un Spaţii de 3.275.637 după datele comitetului statis- rne din Petersburg, astronomul 

> 

>
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După alcătuirea nouei graniţe în anul 1857, despărţirea 

administrativă a Basarabiei a fost prefăcută: din partea 

judeţului Cahul rămasă Rusiei s'a alcătuit un noi judeţ 

Camrat, care însă la 1858 a fost desfiinţat şi s'a alipit la 

judeţele Bender şi Akerman. De atunci şi până la 1880 Ba- 
sarabia aveă numai ș6pte judeţe şi anume: 

La nord, între Nistru şi Prut, judeţul Hotin; la Sud-Ră&să- 

rit de la dînsul în jos pe Nistru judeţele Soroca, Orhei, 

Bender, Akerman şi Ismail. 

La sud de la Hotin, în jos pe Prut, judeţele Zași şi Chi- 

șineii,. 

La 1879—80 o nouă împărţire administrativă a împărţit 

pentru ultima 6ră Basarabia, şi în momentul de faţă Ba- 

sarabia posedă opt judeţe şi anume: Hotin, Soroca, Orhei, 

Bălţi numit şi judeţul Iași, Bender, Akerman, Ismail, iar la 

centru judeţul Chișineii. 

Spaţiul ce ocupă fie-care din aceste judeţe este urmă- 
torul: (1) 

  

  

_Judeţe Verste pătrate Mile pătrate 

Hotin . . . . 385%2, 1315 

Soroca . . . . 4.023, 8350 

Bălţi (laşi). . 4.722, 97s0 

Orhei . . . . 38.549 134, 

Chişineti . . . 38.085 6377 

Bender. . . . 4,440, 91,5 

Akerman . . . "1.216 1508 

Ismail... ? e 

Total 30.670, 633o7 

In acâstă tabelă nu intră suprafaţa celor trei judeţe ali- 

pite la Rusia după Tractatul din Paris, pe care suprafaţă 

am arătat-o dejă mai sus. 
Fie-care judeţ la rîndul s&ă este împărţit, în privirea ad- 

ministraţiunii poliţienesci, în sfane şi nacialstvo, iar din 

punctul de vedere pur fiscal în volosti. Fie-care judeţ po- 

sedă câte patru stane, iar volosti se compun din mai multe 

comune, şi anume: 

(1) Boewno- Omamucmantecriiă c6opnure, C.-IerepeOypre. 

Z, C. Arbure, Basarabia.
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Volosti (plăşi) din județul ZIotin: 

Reşedinţa de volosti (plasă) Numărul satelor 

Noua-Suliţa. . . . . . 14 
Grozina. . . . . 1 

Clişeova .......... 15 
Lipeani. ........ 120 
Stălinesă. . ..._. „22 
Bric6nă .. „18 
Corjenţa . ...... 17 
Secureni . ...._. A ir: 
Româneauţă ...... 12 
Chelmeni. . ..,... „16 

Volosti (plăşi) din judeţul Soroca : 

Atachi ...., a 19 
Climauţeni ..._. 19 
Arionesci. . .. 18 
Cobolta. .... a 16 Badiceni . . . a 1 Tirnova . a. 13 Ocolina. .. 19 
Pepeni . .... 19 
Căinari. . a 92 Raşcova .. 14 
Cotingeni. 15 
Văscauţeni . . . 18 

Volosti (plăşi) din Judeţul Bălţi: 

Hiliceni 
. 19 Cornesci . 
..»9 Vulpesci . 
. 18 Sculeni 
. 24 Fălesci . | Pa . 16 Bolotina (Bă)... „22 Brânzeni . 
„27
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Reşeginţa de volosti (plasă). Numărul satelor. 

Copăceni (Capoceni) . . .25 

Bălţi-Slobogia . . . . . .24 

Volosti din judeţul Orheiii : 

Telenesci. . . . . . . . .18 
Căzănesci. ......... 1 

Samăşeani . . . . .. 14 

Rezina . . . 18 

Cinişeuţă . .. ...... .16 

Chiperceni . . . . . . . .19 

işnovăţu . .. . . .. 17 

Criuleni .. . .... . 13 

Sărăţeni . . ........18 

Pogârniceni. .. ... . „19 
Daşeova .. . . . . ... „17 

Martinesci. . . . . .. . .18 

Tuzora., . 15 

Volosti din judeţul Chişineu : 

Volcineţa .. . .. . . . . .12 

Boldurescă . . . . . . . „11 

Zbiroi . . . 13 

Nisporeni ........5 

Vasieni ... . . .. . „10 

Lopuşna ....,,..... 6 

Bujor. ..........15 
Hârlova.. ...... ..15 

Găncesci. . ........ 9 

Ialoveni . . . . . . . . .14 

Vorniceni. . . . . . . . .10 

Sireţa . . . . . . . . . . 10 
Mireni . . . . . . . . . .21 

Voiosti din judeţul Bender : 

Telita .. .. . . „14 

Gura-Galbină. ...... 8
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Reşedinţa de volosti (plasă) Numerul satelor 

Căinara ....... 13 

Cahul . o. 7 

Volosti din judeţul Akkerman : 

Purcari . .......... . 110 

Cele trei judeţe de ia m6dă-di, fiind alipite la Rusia după 
Tractatul din Berlin, ai r&mas până acum împărţite aa- 
ministrativ în comune urbane şi comune rurale, precum aă 
fost sub ocârmuirea pămîntenă. Aşă dar judeţul Zsa? nu posedă volosti. | 

Există un proiect de lege, prin care actualul judeţ Ismail va fi despărţit în două judeţe şi anume: Jewel şi Pen, Abrogarea legilor comunale române se va face cu începe- rea anului 1899, câna în ae6stă parte a Basarabiei se vop in- troduce definitiv legile rusescă şi administraţiunea cu insti- tuţiunea numită Zemskie nacialnihi. (1) 
In afară de acâstă despărţire administrativă a Basarabiei, domeniile Statului sunt administrate a parte şi anume: In județul Hotin reședința centrală a administraţiunii domeniilor (circumseripţiunea) se află în satul Medvejeni şi administrâză 11 sate. 
In județul Bender circumscripţiunea se şani şi Cimişliu: cea dintâii adminis urmă 4 volosti, şi anume: 

află în satele Caău- 
treză 5 volosti, cea din 

Cireumseripțiunea din Căușani : 
Reşedinţa de volosti 

Numărul satelor Herbovăţ. i. 4 Căuzani. . 8 Copana. . 3 Opancea . 3 Hadjimus . 4 
Circumpseripțiunea din Cimișliu : 

Obacladjaba o... 8 Taracliu 5 
(1) A se ved& capitoluj Privitor la administraţiune,
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Reşedinţa de volosti Numărul satelor 

Cimişliu ......... 3 

Cionaca. ... ...... 3 

In județul Akerman administraţiunea domeniilor Statului 

se află în două sate şi anume: 

Circumseripțiunea Ivanovac: 

Reşedinţa de volosti Numărul satelor 

Alexandrovea. .. .... 6 

Ivanovea . 4 

Olonesă ......... 5 

Talmazi. ....... 4 

'Ţaricieni . 4 

Civcumseripțiunea Tatar-Bunar : 

Divisia . .. . . ..... 3 

Plachtieva ... .. ... 6 

Tatar-Bunar a 4 

Coloniile. Administraţiunea coloniilor din sudul Basarabiei, 

fiind până la 1872 alcătuită într'un mod deosebit, ele s'ai 

administrat până la acest an de un comitet special pe te- 

meiul unor decrete (ucasuri) ad-hoc. Din acâstă causă și des: 

părţirea coloniilor până la 1872 eră deosebită de restul ţării. 

Coloniile bulgare şi cele germane se află în judeţele Ben- 

der şi Akerman. Coloniștii bulgari locuesc în 43 sate din 

aceste judeţe. (1) Aceste colonii sunt împărţite acum în trei 

volosti şi anume: 

Numărul satelor 

Ocolul Bugâcului-de-sus . . 19 
Bug&cul-de-jos . . . . . .19 
Ismail .. 9 

Administraţiunea coloniilor se află altă dată la Camrat. 

Coloniile germane compun în momentul de faţă 24 sate 

şi sunt împărţite în trei volosti saii ocoluri şi anume : 

(1) In acest număr nu intră coloniile bulgare din cele trei judeţe luate 

de Rusia după Tractatul din Berlin, despre cari a se vede mai jos.
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Numărul satelor 

Clâstiţa ... .. . . . 10 
Malo-laroslovăţ . . a 11 
Sărata. ...... 3 

Administraţiunea, coloniilor germane se află la aImecerac, 
saii precum se numesce acest sat de către Nuşi, Tevutino 

in jud. rman). 
| 

i acei dă sunt aşezaţi şi Cazacii din Noua-Rusie, a căror comenduire se află în satul (staniţa) Nicolaewea-No: vorosiiskaia (Bairameea, precum îl numesce poporul). ('azacii locuese în patru staniţe (1) şi cinci căţune. 

IV. 

GEOLOGIA. 

Specii neptunice. — Basarabia face parte din acea vale mare ce este împresurată de munții Carpaţi, Balcani, delurile "Tau. ridei şi platoul înalt ai Altaiului. La m6dă-nâpte şi nord- răsărit, acâstă vale formâză un teren dâluro pri dis scoborîşul munţilor carpatini; de aci apoi valea se scobâră merei spre m6qă-di şi sud-răsărit, isprăvindu-se cu nisce maluri nisipâse linse de valurile Mării Negre. După părerea lui Elis6e Reclus, din punctul de vedere geologic Basarabia eră altă dată în întregimea sa acoperită cu apele mării, făcând parte din fundul acestei mări, După Pallas şi Tournefort, în timpurile preistorice Marea Negră avea orizontul apelor sale aşă de departe, în cât 
Marea Caspică şi golturile sale erati unite cu Marea Nâgră printr'o strîmtore aşezată între rîurile Maniciu şi Cuma, iar 
mai departe cu Caucasia. După părerea învăţaţilor, munţii 
Traciei de lângă Bosfor pe acele timpuri despărţiati Marea 
Mediteranei de Marea N&gră, în care Dunărea, Nistrul, Donu] 
Şi Cubani ÎȘI revărsat apele; sub presiunea îndelungată a 
apelor acumulate, Marea N 6eră a rupt în fine stăvilarul na- 
tural și şi-a revărsat prisosul în Mediteranea, inundând o 
1 

(1) Sate căzăcesci. 

S, care este DLro-
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parte din Grecia, insulele Archipelagului şi producând acele 

calamităţi despre cari ne povestesc legendele antice. 
Apele Mării Negre şi-au sfredelit calea prin strîmtârea 

Bosforului, iar Marea Nâgră, Marea Caspică şi Marea Ara- 

lului s'aii despărţit, formând între ele nisce continente ni- 

sipâse, pe alocurea presărate cu lacuri sărate şi văi adinci. 

In aceste timpuri tocmai ai apărut, de sigur de sub apele 
mării, la început numai partea muntâsă a Basarabiei de la 

nord şi nord-răsărit, iar în urmă valea Bugâcului. şi valea 

imensă a Ukraniei şi Rusiei de la meâgă-di. 

Partea de la norâ-r&sărit a Basarabiei, care e împresurată 

înţre rîurile Nistru şi Prut, formâză o vale, al cărei sol a 

fost abundent hrănit prin aluviuni, aduse de curentul acestor 

rîuri cu multiplele lor braţe şi isvâre de pe câstele Car- 

paţilor. Acest sol e de o fertilitate uimitore. P6lele munţilor 

din acâstă parte a Pasarabiei sunt acoperite cu codri şi li- 

vedi întinse, iar printre dâluri şerpuesc isvâre ce ocolesc 

câmpiile, revă&rsându-şi apele în cele două artere principale: 

Prutul şi Nistrul. 'Tot în acâstă parte a Basarabiei sunt și 

acele păduri seculare, acum cam distruse, mulţumită unei 

gospodării destrăbălate şi industriei rapace a ovreimii. 

Partea sud-răsăritenă a Basarabiei w'are acea incadrare 

admirabilă a dâlurilor, ce formeză pragul Carpaţilor, dar 

totuşi presintă un farmec deosebit. Dînsa face dejă parte 

din regiunea vastă a platoului, care începe dincolo de rîul 

Volga şi, trecând rîurile Don, Dnipru şi Nistru, ocupă un 

spaţiă de peste 80 miliâne de hectare, adecă e cât o Franţă 

şi jumătate. Valea acesta colosală serviă în vremurile antice 
de cale puhoiului poprelor asiatice, în grâsnica lor mişcare 
spre Europa. Pe acâstă cale a străbătut Atila cu Hunii şi 
Tătarul cu Cazacii, cari apoi, respinşi de Români, și-au re- 

luat, în trâpătul cel mare a cailor, calea pustiei.... Aci, la 

malul Nistrului, a stat şi a veghiat neclintită sentinela ro- 

mână, apărând lumea civilisată de hordele sălbatice ale pus- 

tietăţilor Asiei. 

Partea sudică a Basarabiei e partea cea mai sterilă ; dînsa 
până acum pârtă încă pe suprafaţa sa urmele originei sale: 

nisipuri întinse, lacuri sărate, lipsă de vegetaţiune plină de 

vlagă — sunt urmele cari arată că aci eră fundul mării. 

Formaţiunea dominantă a solului Basarabiei aparţine pe-
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riodului diluvian ; posiţiunea orizontală a straturilor arată 
că acâstă parte a globului nostra n'a îndurat acele sbuciu- 
mări și cataclisme plutonice, cari ai lăsat urme neşterse aiu- 
rea; de aceea geologia solului Basarabiei e lipsită de varie- 
tatea metalurilor şi mineralelor, cari fac parte integrantă din 
solol vulcanic. 
Formaţiunea principală, aşezată sub stratul superior al pământurilor diluviane, aparţine formaţiunii terțiare : lut co- lorat cu ocru feruginos, var compus de scoicile maritime univalvae, pâtră de nisip (silea) şi lut plitos. 
In partea de Nord a Basarabiei varul zace în straturi mari la o adîncime fârte mică. La Orheii dobândirea va- rului şi câcerea sa e ocupaţiunea locuitorilor. In restul Ba- sarabiei asemenea stratul calcar se găsesce pretutindenea. Pe malurile rîuleţelor, în rîpe şi bălți adese-ori apa doscopere straturi mari de var petrificat. 
Pe alocurea calciul se găsesce de o recentă formaţiune ; aceste straturi însă spre nord dispar, fiind înlocuite prin calciu de o formaţiune veche. Pe malurile Nistrului straturile solului stai pe alocurea desvălite, aşă că aci studiul geolo- gic al solului e forte favorabil. După humus imediat se vede periect un straţ gras de pâtră nisip6să-lut6să ; apoi după el vine stratul terțiar de ooliţ, care nu conţine decât scoici cimentate cu var; mai departe vin straturile de calciu, cari sunt treptat amestecate cu sc/histă lulăsă, care mai jos e cu desăvîrşire compactă. Sub schistă, pe alocurea stai desve&- lite Disce straturi conglomerate. In unele locuri din judeţul Hotin Şi Soroca malurile angulare ale Nistrului descopăr pe ici pe colea stânci de granit (sienit), cari merg spre 
Malurile rîului Prut sunt apr general înălțimile cari împres semnuri mo, datorate speciilor terțiare. Aspectul cu desă- 

virşire orizontal al straturilor prin rîpe şi bălți, precum şi 
existenţa unor straturi 2rOse de calciu, compus din scoici 
maritime, lipsa desăvîrşită a urmelor vuleanice— demonstr:ă tei părți a continentului Euro- itoral se demonstră din altă 

sai pumus, care în 
iar spre m6qă-qi 

Gpe pretutindenea lutâse. In oră albiile riurilor au de-
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mereii se subţiază. Acest strat, firesce, s'a format înainte în 

părţile dâlurâse, unde grosimea sa se acumulă, pe când 

apele mării treptat treptat se retrăgeau, formând în urma lor 
bălți şi ravine. 

Litoralul de sud, de la linia imaginară desemnată de la 

stâncile carpatine drept spre malul Nistruiui de lângă So- 

roca, a eşit de sub apele mării, în retragerea înaintea li- 

toralului de la nord a acestei linii. Demonstraţiunea acestui 

fapt, după geologul finlandes d-l Cutorga, reese din chiar 

formațiunea dâlurilor, cari aci sunt compuse numai din cafeiu 

ocolit şi conglomerate de scoic:, formate din scoică de diferite 

mărimi împetrite în sedimentul calcar sau nisip-lutos petri- 

ficat. In lăuntrul acestor bolovani adese-oră se găsesce coraliă. 

Pe aiocurea însă volitiul nu e definitiv format, ceea ce arată 
recenta sa formaţiune. 

Litoralul spre nord de linia imaginară trasă de noi, care 

cuprinde o parte din judeţul Soroca şi întregul judeţ Hotin, 

are un caracter deosebit. Aci găsim o formaţiune mai veche 

şi, afară de ca!/eiu, fer şi gips, munţii posedă mare canti- 

tate de cremene şi cuari. 
Specii plutonice. —- Stratul pe care sunt aşezate î6te stra- 

turile cele. suprapuse ale solului Basarabiei, după d-l Bleda, 

învățatul inginer de mine din Rusia, este granitul. Granitul 

se găsesce în mare cantitate desvălit în albia Nistrului, unde 

se presintă sub forma de stânci rotunde acoperite cu schista 

pseudo-cornâsă. (1) Aceste stâncă de granit formâză în cur- 

mezişul riului Nistru cataracte, cari se află lângă satul Co- 

sauţeni. Granitul acesta e feruginos şi de aceea are o coldre 
roşiatică sau întunecâsă. 

Terenurile de transiţiune.— Terenurile acestea în Basarabia 

posedă vaecea sură şi formaţiuni calcare de transiţiune. Ele se 

văd forte bine pe malurile Nistruiui, mai jos de Soroca ; de aci 

apoi se întind, ascunse sub sedimente secundare şi terțiare 

spre nord-apus, trec graniţa austriacă şi form6ză un şir 

neîntrerupt de dâluri stâncâse. Vaocea sură în Basarabia este 

formată din pâtră nisiposă amestecată cu cuarț, schistă 

nisiposă şi sehistă lutâsă, acestă din urmă cu jeasma lut6să 

  

(1) Teoaozunecria uaezivocania Deccapaiu „Topnii Ryphudă“, Raportul Ma- 

iorului Blede. Idem Strelbitsky. ”
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verdie. Schista lut6să zace da obicaiii pa Sat e mi nisipos şi pe alocurea e amestecată cu schistă nisipos - do cas însă cuarțul predomină în aceste Sraturi. Stratu e jasma zace lângă comuna urbană Atachi de pe pa culca peste cuarțul nisipos, acoperit de un straţ de se Misti ! Să. Formaţiunea acâsta începe a se desemnă pe malul Nis- trului, la depărtare de 20 km, de Ilotin, fiind ascunsă aci sub formațiunea calcară de transiţiune, şi form 6z ă nisce deluri înalte şi stânesse. Aceste dâluri se compun din caerf, silice, schistă ordosă, arillad, schista de ale şi poiră caleară de tale. 
| Lângă satul Cosauţeni, ce se află în faţa oraşului lampoli, se fabrică din cuarțul nisipos nisce ţable pentru podele şi Davagiu, cari se întrebuinţâză la Odesa ca petră de export. Formaţiunea petrei calcare zace în Basarabia de-adreptul pe vaccea sură şi se pote ved pe lângă IHotin, unde e des- coperită, iar maj departe se întinde sub formațiunea de gips, spre nord-răsărit, unde din noi apare pe suprafaţa malurilor Nistrului, apoi trece graniţa austriacă, înclinând tot spre m6dă-nâpte, şi trece în guvernământul Podolia. In alte di- recţiuni, în Basarabia, ea nu se mai vede descoperită, iar pe Prut e ascunsă sub straturile terțiare. Specia principală în acestă formaţiune este deci pentru 

Basarabia pâtră calcară compactă, de colâre su ă-închisă ; 
la frecare şi pe timp de plGie ea exhală un miros neplăcut 
Și zace în straturi grâse. 

Terenuvă secun dare. — Terenurile secundare se mărginesc cu marga (la marne) sai un fe] de pămîn 
văros, amestecat cu humă, pe care în Suvernămîntul Herson 
agricultorii o întrebuințâză pentru îngrăşarea Pămîntului de 
arătură, Marga din Basarabia e în tot-deauna urmată de 
nisip verde şi pâtră nisip6să lutâsă. Aceste din urmă str 
Sunt temelia pe care este aşezată marga; la rîndul lor 
bele straturi de mai sus ai ca substraţ vâccea sur 
e acoperită cu nisip galben Formaţiunea de cretă a întinde pe maiurile Nist» In malurile Prutului de 

ale Basarabiei 

atuvi 

am. 
ă. Marga 

pare mai jos de Dubasari Şi se ului imediat sub straturile terțiare. la satul Pasarita Până la Noua- aţă, aşă că cuarțul nisipos acj zace 

de-adreptul pe margă. Nisipul verde a] acestei formaţiuni e
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i6rte mărunt, amestecat cu lut şi grăunţe verdui, cari par 

a fi lovit. Marga are multe straturi, cu cuibari de cremene 
de felurite colori, precum şi pirife. 

Terenuri terțiare. — Formaţiunea terţiară din Basarabia se 
compune din patru sedimente şi anume: a) din lutul lipos şi 

lignit; b) din gips; .c) din nisip de scoici, pâtră nisipâsă, lut- 

merghel; şi în fine dj din pâtră caleară oolită. Aceste din 

urmă două sedimente sunt pe alocurea cu desăvîrşire ame- 

stecate între ele. Terenurile terțiare se întind peste întrega 

Basarabie, trecând în direcţiuneea nord-apus6nă hotarele 

României, iar la răsărit peste Nistru, Bug, Ing şi Dnipru, 

paralel cu Marea Nâgră. 
Formaţiunea acâsta e aşezată de-adreptul pe margă şi 

pâtră calcară. Posiţiunea straturilor, atât în râpe cât şi în 

d6luri, e orizontală; de aceea şi forma acestor dâluri în Ba- 

sarabia e rotundă şi plată la virf. Albiile rîurilor în aceste 

terenuri sunt incadrate de maluri rotungi, cu peşteri, râpe 
şi Junecuşuri. 

Lui lipos şi lignit. Acest strat terțiar e compus din stra- 

turi de lut lipos, amestecat în direcţiunea orizontală cu stra- 

turi de nisip cu lignit, gips şi pâtră nisiposă-lutâsă. Sedi- 

mentul acesta apare pe Nistru mai jos de Bender, aseme- 

nea și de-alungul Prutului. 

Lutul lipos are structura schistosă; în pămînt e compact 

şi tinos, iar la aer se întăresce, se despică în sloiuri şi 

crapă; are coldrea albastră sură, dar când zace în apropiere 

de lignit devine negru. In acest strat de lut se găsesc adese- 
ori buturugi de lemn putredit şi carbonisat, iar stratul pro- 

prii dis, posedă sloiuri de lignit compact, cari se as6mănă 

adese-ori cu antracitul. In acest strat se mai găsesc și cui- 

buri de cristaluri de selenit şi mai rar pirit sulfuros. 

Lignitul are înfăţişarea unei masse de o colâre sură închisă 

şi e îmbibat de sulfat de fer; pe alocurea acâstă massă posedă 

nisce vine subţiri de un mineral care se as6mănă cu antra- 

citul. In pămînt lignitul e umed, tinos, iar la aer se usucă, 

şi atunci presintă o.structură de sloiuri subţiri, cari se des- 
pică lesne. De obiceiii el se compune din două straturi des- 

părţite unul de altul printwun sloiă de lut lipos; stratui su- 

perior are o grosime de 20 cm, cel de jos de 13—l5m.
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Vara, pe timpurile căldurâse, lignitul exală la suprafaţă 
suifat de fer, în formă de praf alburită. i, ar la Prut po Gipsul zace la Nistru pe pâtră caleară, a a N margă de cretă (de pildă lângă satul Lipcani), O Ne peste hotare în Austria ŞI România, precum ȘI NR tul Li în guvernămîntul Podolia. Dincolo de IHotin Și de sa | p cani el este înlocuit cu p&tră calcară oolită. Sedimentul acesta este format de gips, p6tră calcară, pâtră PiSipâsii, conglomerat Şi brecia (un fel de marmoră — la breche). Straturile Si 0se de acâstă specie sunt așezate orizontal ; înainte se ivesce pâtra calcară por6să, care conţine scoici de apă dulce, apoi vine gipsul, acoperit cu un strat gros de pâtră caleară, şi în fine apar pâtra nisipâsă, conglomeratele şi breccia caleară acoperită cu luţ de diferite colori, apoi nisi p cu conglomerate. Pâtra caleară care aparţine acestui strat e tGrte tare, conţine trunchiuri de arbori petrificaţi şi carbonisaţi, asemenea şi alte plante mai miei, Aceste corpuri organice sunt incrustate în p&tră așă de tare în cât este cu neputinţă a le extrage, Printre straturile calcare se găsesc asemenea într'un sloit de nisip calcar oseminte de animale vertebrate. Puțin mai jos de Hotin, pe malul Nistrului, tâte aceste straturi se pot ved6 descoperite pe suprafaţa pămîntului, Gipsul din acest sediment e compact, mărunt și are înfăţişare de marmoră. Sunt trei colori de gips în Basarabia—unu] alb ea zaharul, 

altul sur deschis şi al treilea ros, In gips zac pe aci pe colea sloiuri de vine de selenit. In- 
Sinerul de mine maiorul Biede, în raportul său (1) din 
anul 1839, arătase dejă că în maj multe locuri pe malurile 
Prutului se găsesc în _luţ buturugi Şi copaci întregi, cari 
trebue să fie sau de origine recentă sau butrediţi şi car- 
bonisaţi. Arborii aceștia ard ca antracitul, deşi dai puţină 
căidură. Unele din aceste trunchiuri aă în diametru aprâpe 
un stîngeu, Locuitorii moldoveni die Că se găsesc Şi mai 
Sroși. Este posibil ca acești arbori să nu fi fost aduşi aci e rămăşiţe ale Pădurilor, cani au e aceea tocmaj arborii carbonisaţi de-acurmezişul văilor şi se pote găsâscă Ii nit, iar - a 

g Shit, iar de asupra (D Loppnuuă Cypnaa, 1839, Partea 1, p. 6.
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lui turbă. In anii 1881—85 alţi ingineri de mine aii opinat 
în studiile lor geologice asupra Basarabiei pentru părerea 
de mai sus a lui Blede, arătând mai multe consideraţinni te- 

meinice în sprijinul acestei păreri. 
Petra nisiposă, lut-merghel, zace pe vîrfurile d6lurilor 

în formă de merghel calcar, având pe alocurea o grosime de 

peste 4 stînjeni, iar aiurea umplând fundături mari, pre- 

cum se pâte observă lângă satul Senatovea, de unde acest 

strat merge prin comuna urbană Vadul-Raşcova şi se is- 

prăvesce lângă satul Rezina. Dincolo de Bender sedimentul 

acesta dispare în stratul lutos şi lignit. In nisipul scoicos 
din acest sediment se găsesc specimene din următârele scoici 
calcare: venuliti, cardita, surbinita, corbulita şi nuculiti. 

Petra calcară oolită şi cea formată de scoici. In acest 

strat stăpânesce mai cu sâmă pâtra caleară oolită, iar p6- 
tra formată de scoici ocupă locul secundar. | 

Sedimentul acesta formâză înălțimile a6lurilor Basarabiei 

și are straturile așezate orizontal. Spre sud-răsărit, din- 
colo de Bender, atât pe Nistru cât şi pe Prut, el e înlocuit 
cu sedimentul nisipos scoicos amestecat cu pâtră nisiposă şi 

lut-merghei. Spre nord-apus, nu departe de Lipcani de pe 

Prut, şi până la Hotin pe Nistru, el este înlocuit cu gips, 
iar. spre răsărit trece Nistrul şi se întinde spre Dnipru. 

Petra caleară ovlită din acest sediment se presintă sub 
diferite forme: une-ori e de merghel, amestecat cu cuarţ, 

cu tendinţă de a trece în cuarţ nisipos; alte-ori e compactă sati 
pordsă. In forma sa curată, pâtra calcară se găsesce pe riul 
Reut şi Bâcu lângă Chişineii, unde este întrebuințată pentru 
construcţiunea de case, monumente funerare şi plăci pentru 

podele. P&tra calcară din Basarabia, analisată de geologii 

Tuşi, s'a constatat că este compusă de scoici petrificate şi 

anume de următârele specii: cardita, valanita, mitaiita şi ve- 
nulita, iar mai rar de specia carboliţilor, armuliţilor, ver- 

miculiţilor şi altor scoici maritime. Pâtra acâsta calcară e 

compactă şi granul6să, de colâre sură-galbenă; se află ame- 

stecată cu pâtră calcară oolită. 
Schista calcară din acest strat se presintă sub forma unor 

sloiuri subţiri şi posedă asemenea mare cantitate de scoici 

petrificate. 

Terenul diluvian. — Pâtra calcară scoicâsă de mare, care se
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găsesce lângă Akerman, aparţine unei formaţiuni vechi. Ea 
formâză acolo un strat de-alungul malurilor mării. Intrâga 
massă a acestei petre este compusă din scoici sfărămate, 
printre cari se observă bine specia casliţilor, mitiliţilor, zo- 
jeniţilor ete. Scoicile sunt legate în pâtră printun ciment calcar, în care pe ici pe colea sc află cavități umvlute cu cristale de spath calcar. 

Terenul post-diluvian. — Luta] şi nisipul din Basarabia este de mai multe specii: se găsesce lut roşu, galben-roşeat, galben-albuiii, alb şi calcar ; nisipul e amestecat cu conglo- erat, bolovani şi pâtră de munte. Tâte astea compun stratul superior, din cari es în văi și câmpii coline şi dcluri. Lutul: se menţine pe locuri înalte, iar nisipul pe acele mai de jos.: Nisipul acopere suprafaţa solului stepelor de lângă Marea Nâgră, precum şi văile de-alungul Nistrului şi Prutului. 

  

V. 

OROGRAFIA. 

Fisionomia orografică a Basarabiei posedă două tipuri car acteristice : partea din spre m6dă-nâpte e muntsă, par- 
tea din spre medă-di e câmp6să. Munţii Basarabiei sunt ultimele verig carpatin. Carpaţii, trecând dincolo de Pr spaţii îngust dintre Nistru şi Pr nord-apusân a Basarabiei, 
deluri destul de înalte. ae pasarabiex Ocupă întrâga parte nord-apusână a 

1 Hotin şi mai eu s6mă i i | 

„Hotin ş Spaţiul dintre or i 
satul Briceni ŞI Stănilescj, 

ile e a 
două verigi: î Sptă 

Pi 

UE verigi: una se indrâptă de la Stănilescă spre orașul 

Bălţi, alte se d esci spre oraşu 
» alta, cea mai unportantţă, apropiându-s "ei Vi 

tru, trec ae-acui 
an o mereii de Nis- o piscuri În r Hotin şi Soroca. Acest „1 auscuri de peste 1000 PiciGre înălţime. 

| „ste în inului îşi ieaă orici î 
rile mai principale a Basarabiei gl i anca sate sar » SI anum din par- 

e ale marelui lanţ 
ut, şi anume în acel 

ut care formâză hotarul se transformă de aci înainte în
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tea de la mâ6qă-n6pte, unde pâlele munţilor ai partea ab- 

ruptă, își ieaii început mai multe rîuleţe, cari curg în nisce 

albii stânedse și adînci, revărsându-se în Nistru; din partea 
de la medă-di, unde panta munţilor nu este aşă pronunţată 

văile sunt mai largi, iar vîuleţele ce şi aii începutul lor pe 

aci curg lin, revărsându-se în Prut. 

Lanţul munţilor, ce se îndrâptă spre Răsărit, ajungând la 

Soroca şi Iampoli, formâză aci aşă numite cataracte iam- 

politane. Pe lângă satul Secureni o altă verigă de dâluri 

se desparte de veriga principală şi se îndreptă brusc spre 

meqă-qi, formând malul drept al rîului Ciugura şi apoi ma- 

lul stâncos al Prutului; îot de la Secureni se mai desparte 

şi o altă verigă de dâluri, care trece între cele două verigi 

de d6luri (între rîurile Reut şi Cigura), îndreptându-se spre 

mâqă-di, până unde se unesce cu munţii ce acoper partea 

de jos a judeţelor Bălţi şi Orheiii., 

Râul Reut îşi are începutul lângă satul Redea-Mare, de unde 

se îndreptă spre m6gă-di şi r&sărit, vărsându-se în Nistru 

şi primind din partea stângă apele isvârelor cari se sco- 

bâră din munţii mai sus deserişi. Albia acestui rîu formeză 

un basen descoperit cu desăvîrşire; păduriscea, care acopere 

înălțimile de lângă Hotin, Briceni, Ocniţa și Soroca, de-a- 

lungul Nistrului, pe aci nu există; văile sunt așă de plane 

în cât apele formâză pe alocurea mlaştine întinse. 

Dincolo de aceste înălţimi se întind dejă stepele judeţului 

Bălţi; aceste stepe nu sunt încă decât nisce şesuri. 

Spaţiul spre sud de la basenui Răutului și până la Valul 

lui Traian posedă un corp de munţi a parte, pe cari popo- 

rul îi numesce după codrii ce cresc aci Codrii de Pâcul sau 

riul Bâcului. 
Piscul cel mai mare din aceste înălţimi e muntele Măgura, 

care se află în ţinutul Iașului (Bălţi), la vre-o 30 km. spre 

m6gă-nâpte de oraşul Bălţi; la picidrele Măgurei sunt sa- 

tele Şaltoiu şi Bachmata, iar mai departe (vre-o 4 km.) sa- 

tul Chetrâsa. Satele, cară se află în valea Reutului, prin băl- 

țile după acest munte, se numesc Mdguri şi Măgureni. 

De pe piscul stâncos al muntelui Măgura, când cerul e se- 

nin şi orizontul limpede, se văd Laşii. 

De la Măgura spre sud-răsărit se îndreptă spre nord-
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apus, de-alungul malului Prutului, dând o altă mică verigă, 
care circumscrie valea Reutului. j 

De la Măgura, o verigă de dâluri, se îndrâptă trei ramure de 
deluri, cari cuprind isvârele rîurilor /Iehel şi Băâcu. Dou6 
din aceste ramure, tăind Basarabia de-acurmezişul, se ispră- 
vesc cu nisce pante acoperite cu păduri tocmai la Nistru; 
iar a treia ramură, ocolind Bâcul şi dând început tuturor 
riuleţelor ce-şi revarsă apele în Prut şi Nistru, mai spro 
m6dă-di se preface în nisce coline, cari se perd în Bugde. 

Aşă dar Basarabia formeză un platoii mure, înelinut de la 
nord-apus spre sud-resărit (1), care la medă-gi se isprăvesee 
tocmai ia Marea Negră. Nivelul platoului se ridică puţin de-asupra nivelului mării. 

Dâlurile Basarabiei, ca şi Carpaţii, ai pante abrupte, aco- perite cu stânci râpâse, cu peşteri şi strîmtoră. La pici6rele acestor înălțimi se formâză isvore, cari, acumulându-sc, se pre- fac în pîraie şi rîuri ce se revarsă sai în Prut sau în Nistru. In judeţul Hotin munţii sunt acoperiţi cu păduri cari acoper spaţiul întreg dintre graniţa Austriei şi oraşul Ilotin. Pădurile acestea sunţ de ştejar, mestâcăn. fag şi carpen. In judeţul laşi (Bălţi). dâlurile, deşi sunt maj &6le, totuşi au încă pe alocurea codri, 
| In părţile de la m6dă-npte a Orheiuluj şi de la mâdă-dia Judeţului Chişenei, înălțimile sunt acoperite cu păduri şi codri. Acâstă parte a Basarabiei e fGrte pitoreseă: dâlurile sunt Verdi, pădurile şi dumbrăvile staiă Sspânzurate pe coste ince au aa vice ăi i col te dâluri, în desișul codrilor Stati ate ce Dumneg eu (9, printre A $ , Wu ascunse mănăstirile si schi- turile Basarabiei, 

E _Calculele trigonometrice făcute d 
Dube, timinante in Basarabia, de la Nistru şi până la no este punte culminante, incepând de la m6gă- „Pe Spre megă-gi, sunt arătate în următorul tabloiă: 

(1) Charta Basarabiei din $ de autorul acestei lucrăr 
(2) Istoricul rus Nadej Moldovei. 
(8) Lucrarea a fost înce de Generalul Blaremberg 

e ofiţerii ruşi ai stabilit 

din tatul-major rusesc din anul 1892, dăruită i Bibliotecei Române. din numesce acâstă parte a Basarabiei Thebaida 
Dută la 1850 de Gene ralul 'Puci ; - 
la 1857, ete. ucicoif şi urmată
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PUNCTUL GEOGRAFIC 

SATELE ŞI CĂTUNELE 

Inălţimea, de-asupra 
nivelului mării 

în piciore englese 
  

  

    

În județul Hotin: 

s. Comarovo . . . 
> Subutinţa 
» Selişcea 
» Volcinăţu 
» Romancauţi .. cc... 
> Grubni, 
» Grozdauţeni . . . . . cc... .. 

In judeţul Soroca : 

> Paustova. 
» Lipeani 
> Briceani 
» Gromazeni . , Pa 
>» Ruda. . . . .  . . . 
> Rotunda . . . . PR 
>» Tîrnova 
>» Bocsana 

>» Chetrosa . . . , 
> Vodeni. ...... 
» Unghilesci 

În judeţul Orheiu : 

>» Zagoreni . . . .. . 
» Ciutulescă 
» Respopeni 
» Bologani . 
» 'Ţigănescă. 
» Peresecina . , 
» Zagaicani .,... . . 

În judeţul Bâiţi: 

oraș. Bâlţi 

. [ . . . . . 

În județul Chişincă : 

s. Badăluiu. ..., 

7. C. Arbure, Basarabia. 

983,15 
970,34 
941,9 
991,13 
959,40 
956,41 
995,33 

933,59 
143,44 
943,18   917,98 
975,96 
921,20 
878,57 

1,156,36 
171,98 

1,159,90 
1,092,63 

1,053,78 
-1,081,64 
1,056,30 

930,09 
1,004,01 

916,86 
867,19 

198,35     696,99    



50 

  

PUNCTUL GEOGRAFIC 

SATELE ŞI CĂTUNELE 

Inălţimea de-asupra 
nivelului mării ! 

în picidre englese | 
  

    

s. Suruceni . 
oraşul Chişenăiă. 
s. Rezeni. . 

În judeţul Bender: 

> Djamana . 
» Cauşani-noi. ANR 
» Nesselrohde (cătun) . . 
» Başealia Aa 
» Ploşea . 
» Boureea 

În Județul Akerman : 

» Nicolaevea . 
» Culm (colonie) a. 
>» Maloiaroslav (colonie) . . 
» "Taraclia DN 
» Zadunaevea (colonie) . . 
» Pandaclia, ...... 

În cele trei județe anexate la 1879: 
» Comboli .... 
orașul Bolgrad . 
» Caracurt . 
» Taş-Bunar 
» Catlabug , 
» Vaysal . 
> Burbujeni 
» Troian . 
» Caraclia . . , 
» Catlabur uscat 
> Borisarea._. 
> Chitai. Da 
> Taș-Bunar 
» Satianorea 
>» Borska . . . A » Staro-Nercasovea A » Nicolaevea la mare . » Zolocari . PI > Noua-Necrasovea 
orașul Ismail A » Voleii (cordon) . 

987,00 
979,37 
346,86 

691,88 
704,48 
705,18 
115,33 
633,01 
602,35 

560,63 
092,74 
393,25 
585,48 
395,47 
389,14 

648,62 
495,39 
362,46 
240,94 
221,20 
216,51 
206,99 
203,07 
200,41 
186,34 
181,37 
145,25 
126,45 
119,28 
116,20 
83,44 
69,09 
57,05 
51,54 
51,24     10,29  
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Acsstă lucrare de triangulaţiune demonstră vădit înclinarea 

platoului Basarabiei de la nord-apus spre sud-răsărit, pre- 

cuma am descris-o mai sus. 

Câmpiile și şesurile. 

Suprafaţa cea mai întinsă, pe care o ocupă câmpia, se 

află în partea de m6qă-qi a judeţelor Akerman și Bender; 

acâstă câmpie imensă se numesce Bugec (1) şi este formată 

dinti”un spaţii circumseris la nord prin valul superior al lui 

Traian, la sud-răsărit prin Marea Nâgră, la răsărit prin linia 

Nistrului şi la apus prin Prut. | 

Câmpia acâsta are întindere de peste 60 kilometri în lă- 

țime şi 180 kilometri în lungime, fiind tăiată de-alungul prin 

mai multe riîuleţe, cari se revarsă parte în Dunăre, parte 

în iacuri sărate. i 

O câmpie de o întindere mai mică se află în judeţul So- 

roca între riurile Reut, Cobalta şi Cainari; apoi în judeţul 

Bălţi, între oraşul Bălţi şi rîuleţele Ciugura, Reut şi Prut. 

VI. 

HIDROGRAFIA. 

Precum am arătat mai sus, Basarabia se mărginesce la 

nord şi nord-răsărit, cu Nistrul, la sud-răsărit și sud cu 

Dunărea şi Marea Nâgră, la apus Prutul o desparte de pa- 

tria-mamă. Dînsa formâză la mijloc un platoii, de pe înăl- 

țimile căruia se revarsă o mulţime de isvâre şi riuleţe, cari 

adapă întregul litoral dintre Nistru și Prut. 

In judeţul Hotinului, unde Nistrul și Prutul curg paralel 

unul cu altul pe o distanţă ca de vre-o 40 kilometri, o mul- 

țime mare de isvâre se scurge de pe înălţimea platoului, 

împresurat între cele două artere principale de apă. Aprâpe 

(1) Budgâc tătăresce semnifică unghii. A se vedâ Dicţionarul limbei 

istorice şi poporane de B. Petriceicu-Hasdeii, t. III, fascicula 3, pag: 

2804; idem Cantemir, Deser. Mold., p. 19.
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la fie-care trei kilometri călătorul se vede oprit în cale printr'o 
i i A stă în drum. 

oa ate Pet îşi schimbă direcţiunea spre medă-di, se 

începe dejă basenul rîului Reut, cu multiplele sale braţe, ce 
umplu teritorul dintre Nistru şi Prut. Ni _ 

Delurile cari se află în judeţele Bălţi şi Orheiă sunt des- 
părţite în două basenuri: basinul Iehelului şi basenul Bâcului: 
De pe partea despre m6qă-qi a acestor înălţimi se scurg mai 
multe rîuleţe, ce curg aprâpe paralel cu rîul Ialpuch, şi se 
varsă în Dunăre şi lacurile sărate, adăpând Basarabia de 
la sud. 

Aşă dar, după cantitatea apelor curgătâre, partea de la 
m6dă-npte și cea de mijloc a Basarabiei sunt cele mai 
abundente. Nu trebue însă perdut din vedere că riuleţele 
şi piîraiele din acestă parte a ţării, şi mai cu sâmă acele de la 
sud, împreună cu rîul Reut, posedă volume de apă fârte 
mici şi, din pricina destrăbălatei distrugeri a pădurilor, în timpul verei scad cu desăvrşire. Cu tâte acestea, până acum Basarabia, afară de Budgâc, nu simte lipsă de apă, mulţu- mită marei cantităţi de puțuri de apă potabile, făcute după vechiul obiceiii religios al poporului român pentru pomenirea sufletelor celor r&posaţi. Acest obiceiii se menţine şi până acum în straturile sănătâse ale țrănimii române din Ba- sarabia. In afară de puțuri, în Basarabia aprâpe pretutin- denea există şi iazuri artificiale, făcute prin stăvilirea cu ză- gazuri a pâraielor. 
Cu tâtă abundența de apă însă, volumul lor pentru a servi de forţă motrice pentr de la sud și în cea de la mijloc a țăr 

apă, cari să pâtă lucră neîntrer 
numai Nistrul şi Prutul sunt navigabile. 

Pe Prut până acum nu plutesc decât luntai mică și plute. In anul 1861 o companie română a pus în cireulaţiune un vaporaş numiţ «Prinţul V acest vaporaş a um- 
(lângă Iași). Acum iarăşi O navigaţiune pe Prut, dar lucrările Pe N. Ş 8 f6rte încet, A . . ine a qumblă salere mari, în lungime de 12 stînjeni şi g e 6 stînjeni, cari ridică greutăţi mari de peste 

e neîndestulător 
u industrie; în partea 

ii nu există mori mari de 
upt. Din tâte rîurile Basarabiei
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3--4.000 de puduri (1); mai umblă pe Nistru şi vase cu pânză, 

iar în liman circulă între Akerman şi Olviopol nisce vapo- 

raşe. Pe Nistru se transportă, ca şi pe Prut, din Bucovina 

şi Galiţia, mari cantităţi de cherestea, lemne de construcţiune 

şi lemne de foc. 

Rîurile Basarabiei se pot clasifică în trei sisteme sau gru- 

puri, şi anume: ” 
1. Grupul rîurilor, cari se varsă în Nistru, 

2, > > >» > > Prut, 

3» > pp» > Dunăre şi lacurile sărate. 

DBasenul Nistrului. 

Rîul Nistru, cunoscut popârelor antice sub nume de Tiras, 

îşi ieă începutul dintr'un lăcuşor, care se află la picidrele mun- 

telui Baschid, din veriga munţilor carpatini de lângă Lip- 

sca. La început, pe o întindere de aprâpe 18) kilometri, Nis- 

trul curge în Austria şi la satul Onuta formâză linia de de- 

marcaţiune între Imperiul Austriac şi Rusia. De aci rîul, pe 

o lungime de 40 km, curge toemai pe granița dintre ambele 

Imperii; apoi, în punctul unde rîul Sbruci se varsă în el, Nis- 

trul intră cu ambele sale maluri pe teritorul Imperiului Rus, 

despărţind Basarabia de gubernia Podolia şi mai jos, acolo 

unde cade în el rîuleţul Iagorlic (lângă Dubassari), de gu- 

bernia Herson. Inainte de a se vărsă în Marea Nâgră, Nis- 

tru formâză un liman larg, cunoscut sub nume de Limanul 

Nistrului. 

Rîul Nistru curge într”o vale adîncă, îngustă şi forte în- 

covoiată; lungimea sa de la Hotin şi până la liman, după 

unii geografii ruşi (2) se consideră de 869 verste (3), iar 

după alţii de peste 900 verste. (4) Incovoierile Nistrului sunt 

une-ori fârte mari, aşă că pe alocurea vasele, după naviga- 

iune de o qi, ajung aprâpe la acelaşi punct de unde ai por- 

nit. Cele mai mari încovoieri ale Nistrului suni: 

1. Lângă satul Balamut, la graniţa Austriei; 

" (1) Pudul=19 kilograme și cevă. | 

(2) In Allgemeine Erdkunde, lungimea Nistrului e de 90 mile. 

(3) Zaşciuc, Ieoepagia u cmedmucmid Pocciu, t. |, pag. 51. 

(4) Câopnura Boeuno- Cinamuomuuceniii Pociuj Elis6e Reclus, La Russie, în G6o- 

graphie universelie.
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2. De la Hotin până la satul Grușeva calea dreptă, când 
Nistrul înghâţă, e de 25 verste, iar pe Nistru, în timpul na- 
vigațiunii, prin cinci zigzaguri, peste 75 verste: 

3. De la satul Casauţeni, care se află în faţa oraşului Iam- 
poli de pe malul rusesc, via Soroca, până la satul Senatovea, 
calea drâptă e de 40 verste, iar pe Nistru 90 verste. 

Pe acâstă linie sunt locuri, ca de pildă cel dintre Soroca 
şi satul Tretauţeni, care e în lungime «de 5 verste, iar pe Nis- 
tru calea e de 15 verste. 

4. Intre Bender şi Tiraspol calea dreptă ce de 12 verste, iar pe Nistru mai bine de 20 veovsto. 
5. Intre Slobozia până la Dolmaza prin Turunciac 7 verste, iar pe Nistru 20—295 verste. 
Incepând de la Tiraspol, riul ese într'o vale largă; de aci până la Turunciac pe malul drept, iar de la Turunciae pe -malul stâng, albia rîului este împresurată cu mlaştine şi spaţiuri întinse acoperite cu trestii. Incovoierile rîului nu mai sunt aşă de mari, însă mai dese. De aceea tocmai par- tea acâsta a Nistruluj e i6rte defectussă pentru navieaţiune, De la Turunciac şi până la tirgușorvul Maiach, principala staţiune pentru vase, calea drâptă e de 50 verste, iar pu Nistru 200 Verste. La o distanţă ca de vre-o 4 kilometri mai e „naiacb, a îşi varsă apele, cari se despart în mai s Ș in liman. Gura principală se numesce Tusla şi are adîncime de 2 1 piciGre. 
Apr6pe paralel cu Tusla în liman se vay  ndtncig de FITICăte aceata din urm Are în ste Tusla se unesce e A, cat în lărgime vre-o 4 stînjeni Surowper pe care incă popou printe un canal, numit canalul 

acest canal vasele se cote, ; n mesce canalul Popofi. Prin e de 160 stînjeni; lungi, 1 Man. Lungimea canalului îniany. „Ionii lungimea la Nistru e de 10, la Turunciue 7 stînjeni; adîncimea e de 5 11. —6 picire Limanul Nistrului, împr : iolore. eună cu mlaştinele are î i Î 3 Sci e in 9 J 
40 verste, iar în lărgime 8-—9 erste , lungime 5—7 picid i i ici 
o unosce a Pe A geurea 12 PiciGre, Acolo unde limanul 
insulă se a dog i „mat o insulă de nisip. Spre acestă 
Limanul 2 doug e, mă înguste de nisip, despărţina apele 
ventil due. iren e, numite de locuitori bugase. Cu- pt, care pârtă numele de gâria Jarigradului, în 

să şi două riu- 

; adîncimea sa e de
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lărgime e de 150 stînjeni și în adincime de 17 picidre; cu- 

ventul stâng, care se numzsce gârla Ociacoft, are o lărgime 

de 70 stînjeni şi o adîncime de 3 picidre. De aceea toemai 

farvaterul pentru vase trece prin gâria Țarigradului. 

In limanul propriu qis mai există încă șâse limbi de ni- 

sip şi anume: 
1. Una se începe la gura Turunciucului şi se întinde de- 

alungul malului nord-apusân al limanului până la satul 

Marina ; acâstă limbă are o iungime de 9 verste şi o lăr- 

gime de 1:/, kilometru; 
2. Alta se începe la gurile Nistrului, cuprinde malui de la 

răsărit al limanului şi e în lungime de 7 verste, iar în lăr- 

gime de 2!/, kilometri; : 

3. A treia limbă, numită Şaba, se începe lângă colonia 

germană Şaba, formând aci un unghii, care intră în liman 

ca un petec de nisip în lungime de 4 verste; 
4. A patra limbă se începe în gârla Ociacofiului şi se în- 

tinde până la Ohiopol pe o distanţă de 10 kilometri; 

5. A cincea limbă de nisip se află în partea despre m&dă- 

nâpte a unei insule, aşezate tocmai acolo unde limanul se 

unesce cu marea; insula este formată de nisip adus de cu- 

rentul apelor Nistrului; 

6. A şâsea limbă e mai spre nord şi are o întindere de 

11/, km. şi o lărgime de 200 stînjeni. Acâstă limbă e aco- 

perită cu apele mării. 

Isprăvind cu descrierea. Nistrului în curgerea sa până 

la mare, să ne întârcem iarăşi în sus, pentru a descrie ma- 

lurile saie. 

Malurile rîului în Basarabia sunt înalte, stâncâse şi ab- 

rupte; înălțimea mijlocie a lor e de 50 stînjeni de-asupra 

nivelului apelor. Până la Bender malurile ai stânci calcare şi 

de gips, fiind acoperite cu codri şi păduriscă. Păduri mai 

întinse se află între satul Balamuta şi Hotin, apoi între 

satul Neporotovo şi satul Ojeva (jud. Hotin), în fine, lângă 

Atachi (jud. Soroca) şi lângă mănăstirile Calatura şi Goro- 

disce (Grădisce); apoi asemenea iângă Criuleni şi împrejurul 

Dubasarilor-vechi (jud. Orheiu). 

O pădure mare se mai întinde de la comuna rurală Chiţ- 

cani până la satul Nuscari. (jud. Bender și Akerman). 

Afară de aceste maluri mai sus descrise, malurile Nistru-
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lui sunt pretutindenea descoperite, avend solul calcar şi pe- 
tos până la Dubasari, unde încep a fi lut6se ŞI mai jos 
de Bender nisipâse. Valea Nistrului e strimtă; pe alocurea 
albia rîului abiă încape printre stâncile ambelor maluri, dar 
totuși, în general vorbind, malul opus celui stâncos e în- 
clinat şi form&ză şesuri acoperite cu fineţe. Şesuri mai mari 
sunt lângă Hotin, lângă satul Voronoviţa, comuna urbană 
Trefauţeni, lângă satul Cerlina, satul Jora, Dubasarii-vochi, 
Puchoceni, Bender şi altele. Mai jos de Bender valea se lăr- 
gesce, malurile rîului devin mai înclinate şi mai j6se, până ce mai departe formâză în fine nisce mlaștine acoperite cu stufărie. 

Albia Nistrului în partea superidră a rîului e petrâsă şi până la Dubasari funâul pare ca pavat cu table de pâtră. Nisce stânci sub-acuatice, precum și nisce bas-fonds, apar me- reii. Din aceste stânci vom înregistră stânca de granit care ese din apă şi se ridică la înălţimea de 2 stînjeni, avend în circumferință vre-o 10 stînjeni, pe lângă satul Comarovo, pe care poporul o numesce Bacat. Acâstă stâncă, bine cu- noscută navigatorilor; se consideră forte primejdi6să şi de aceea pe aci vasele recurg la ajutorul piloților iscusiţi. Lângă oraşul Iampoli se află dejă cataracte, formate de un şir de stânci sub-acuatice, ce lasă liberă numai o singuri trecătâre, în lărgime de 4 stînjeni, numiţă Porţile. Curentul apelor aci e f6rte mare. Mai jos de cataracte se află iarăşi 9 Verisă de petre, ce es din apă; acestă verigă poporul cucintul dn ruse e UȘI Protunţă” Cerere atena petre, vasele se tin de malul p sd lege entru a ocoli a veste malul Basarabiei. ână t incolo op, APOI tree po lângă petre. Dar e „pănă tree dincolo de a doua ceredă de inconvenientele nau Do irecere îi Se isprăvese încă al doilea de la a doua cerea Na ViSaţiune. La kilometrul curmezișul, albia are la fund. o petre, se trece riul de-a- din apă şi tocmai pentr sta cal de granit care nu ese îru nave; valul ni se trec ȘI mai primejdios pen- 
intrun singur loc, numit “În afară de aceste petr Ei 

ps 

e Și 

mai posedă numer6se vadu 
> ȘI stâncă sub-acuatice, Nistrul Ti, din 

; 
cari cele maj cunoscute sunt:
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ke 
Vadurile pe Nistru. = A 

. . ina: = 

In județul Hotin : ŞCAROLI A 
- ă& “ 

A : - 
“ 

1. Chişla Nedjimov—vad în sus de sat, “ua ut 

2. Conovea—în jos de sat două vaduri, 

3. Voronoviţa » >» » trei vaduri, 

4. Gruşerţa > > > > > 

3. Nagoreni > > > > > 

6. Atachi » > » Restevea un vad, 

1. Comarovo—vad în faţa satului. 

In judeţul Soroca : 

8. Rudi-de-jos—l vad în faţa satului, r 

9. Voloşiniţa—4 vaduri > > > 

10. Casauţeni—vad >» » 

11. Vasilcau » în jos de sat, 

12. Roeav&ţ Bă >> >> 

13. Yertinjeni > > > >> 

In judeţul Orheiăi : 

14. Poeni 

15. Rezeni | vaduri în faţa satului, 

16. Zaharni 

17. Dubasari—în jos de sat vadul Ustia. 

Din locurile unde fundul albiei este vîvtos şi apele sunt 

mici merită a nu fi trecute cu vederea următârele: Cazaţea 

lângă Voronoviţa, Flămânda lângă Voloşniţa, Lacovlevca 

lângă Casauţeni, asemenea şi cele de lângă satele V asil- 

caii, Vertinjeni, în faţa oraşului Cameneţi-Podolsk, Camenca, 

Poieni, Rezeni, Zaharnî. Tâte aceste locuri sunt esact de- 

semnate pe charta Statului-major rusesc. 

De la Criuleni albia Nistrului nu mai are petre sub-acua- 

tice, granitul dispare şi fundul rîului e nisipos, iar la Va- 

dui-lui- Vodă se ivesc în albie ivunchiuri cu rădăcini de arbori, 

numite de locuitori cârcă; dincolo de Bender acesta trunchiuri 

de copaci sunt fârte dese. 

Albia Nistrului de la originea sa şi până la guri ce torte 

înclinată. După calculele făcute de către Generalul rus Tenner
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orizontui rîului, jos de satul Ruda, este de 196,53 picidre; lângă Soroca însă e de 148,61 picidre înălţime de-asupra ni- velului mării, iar scoborîrea Nistrului e de un picior şi covă pe kilometru. De aceea tocmai curentul apelor sale e iute. luţâla medie e calculată la 1.234 stînjeni pe oră. 
Lărgimea şi adîncimea istrului. Lărgimea medic se consideră de 80 stînjeni ; aîdncimea variază după loc şi anotimp. La mijloc, când apele sunt normale, riul are o adîncime medie de 9,12 PpiciGre, spre Bender ajunge dejă la 17 picidre. Pe timpul verei, când ploile cad rar, de la Onuta până la Soroca şi une-ori până la Criuleni pe Nistru se for- meEză o mulţime de vaduri. 
După o lucrare scrisă de către Colonelul Daraşan la 1818, există mai multe vaduri din spre graniţa austriacă: aşă de pildă lângă satul Orestovea, lângă satul Trubeina, lângă Raşcova şi altele. «Când apa e mică, serie Colonelul Daragan, infanteria şi chiar artileria pot trece prin aceste vaduri, cu t6te că iuţela curentului e puternică.» Nistrul se revarsă de două ori pe an într'un mod periodic, odată Primăvara, când pornesc sloiurile de &hâţă, altă dată la sfîrşitul luă Iunie, când se topesce zăpada în mun- ţii Carpaţi. 

„De pe malul Basarabiei, peste rîul Nistru, există 39 tre- cători, orînduite de Stat, Comunicaţiunea între Alkerman şi Olviopol, precum am mai dis, se face cu vaprele. Desvareatol DAVigaţiunii pe Nistru preocupă pe ani s'au alcățuit may multe Comisiuni, cari ati stabilit că în- 
lăturarea pedicilor naturale pentru navigaţiunea sistematică 
a Vvaprelor va costă suma de 7.000.009 ruble Guvernul rusesc n? ia î sc n a emis în acâstă privi io î 

An x 
vin în 

până acum. Y ță nici o hotărire 

suvernul rusesc: în ultimii 

u. De pe malu] drept al Nis- 
trului încep > I 

arsă în acest rîu urm ă- 

târele riîură, rîulețe si
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In judeţul Hotin: 

1. Pivăul Negru, pe care Ruşii îl numesc Corni Potoc, 

iar Românii îi die Românețul, şi careprimesce pîrăul Onuta; 

2. Pîrăul Resteu; 

3. Riul Lunga, Ruşii îl numese Dolgaia; 

4. Rîul Pet+6sa, Ruşii îl numesc Camenca, de ia cuvîntul 

cameni, pâtră. Petrâsa are braţul Dolina. 

In judeţul Soroca: 

5. Pîrăul Chetr6sa. 

In județul Bălţi: 

6. Piîrăul Cuguresci. 

In judeţul Orhei : 

1. Rîuleţul Negra, Ruşii îi die Ciornaia; 

8. Riîuleţul Rezina; 
9. Rîul Reuţ, care se formeză din împreunarea rîuleţelor 

Valea Poguriului, Valea lui Macri şi Valea- Reutului. 

Rîul Reut are următorele braţe: 

Din partea drâptă; 

1. Rîuleţul Copăcenea, 

2, > Răuleţul, 

3. > -  Solonețul cu braţul Valea Rudului-Afave, 

4. > Ilegacea, 

5. > Ciuluc- Mare, 

6. > Ciulue- Mic, 

1. » Cula, cu pîrăul Cumişdra; 

Din partea stângă: 
| 

1. Rîuleţul Cobalta, 1. Carelari, 

2. > Cainera,cu următorele braţe: 2. Fete, 

3. > Mărculesci, 3. Valea-Balata. 

4, » Racari-Chetr6sa, 

5. > Camenca, 

6. > Ciariu, 

7, > Valea-Dobrogei,
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8. Rîuleţul Sagăl, 
9. > Cogâlnie-de-sus, 

10. > Valea-Ivanos. 

După rîul Reuț se revarsă în Nistru; 
10. Zehel cu piraiele sale; 

1. Zelesecu, 
2. Zlîrjeaca. 

_ i Ichel primăvara și tâmna mai primesce apele mai multor 
alte pârăie cari se formâză din ploi. 

11. Rîul Bâcu, în care se varsă: 
Din partea drâptă: 

1. Pirăul Bâcovăţul, 
2.» Îșnovăţul, 
3.» Valea-Calinderu. 

Din partea stângă: 
Pîrăul Pofarna 

12. Rîuleţul Bofna cu pîrăul Poleinetul. 
14. Pîrăul fuștubeii cu lăculeţul Zuștubeăi. 

Reut. Din tâte rîuleţele şi rîurile menţionate mai sus, ce for- m6ză basenul Nistruiui, singur Reut e cel mai mare, de 6re-ce basenul acestui rîă îmbrăţişeză într6ga parte de mijloc a Ba- sarabiei de la nord. Reutul își ieă, începutul în munţii Io- tinului, unde nu e decât un piîrăă neînsemnat; pe lângă satul Redea-Mare, Reutul formâză două braţe; apoi; primind alte piîraie, curge pe o distanţă de 200 verste şi se varsă în Nistru, lângă satul Ustea, în faţa orașului Dubasari. _Braţele rîului din partea dr&ptă curg aprâpe paralel cu dinsul, avend albiile lor în nisce văi adinci, despărțite prin înălţimi Stâne6se ; braţele din Stânga întîlnesc Reutul aprope perpendicular, văile lor sunt largi, avute în iazuri şi mlaş- Une. Același aspect îl are şi Valea Reutului, , Printre mlaștine, rovine şi bălți vom menţionă următ6- ina ama tn hetroz, exit a art Ţipleşti până ] P ețu ainara, mlaștină ; pe Reut, lângă nai latine întinse nea > ratare Surile Cobaltei şi Cai- Tiţeni, unde se varsă ulețal pa fată de Î kilo metri ; lângă ărăţeni, unde curge Ciulue ; A ogiea, bAIțI întinse; lângă satul Bravicenj şi oraşul Oul angă satul Ciocâlteni, între 
i rheiă, la gurile Malovăţului şi
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Culei. Acâstă din urmă mlaştină, în lărgime de doi kilo- 

metri, se întinde pe distanţă de o poștă. | 

Tâte aceste mlaştine şi rovine vara se usucă, în cât se 

trec cu căruţa, dar după ploile de tâmnă devin neprazticabile. 

Pe rîul Reut mai sunt multe iazuri, iar lângă satul Hecea- 

noii iazul are trei verste de întindere. 

Iehel își ieă începutul din înălțimile judeţului Bălţi şi curge 

înti:o vale adîncă, formând granița naturală între judeţele 

Chişinăi şi Bălţi. De la satul Loganesci până la Păşceani riul 

acesta se preface într'o mlaştină. EI se varsă în Nistru lângă 

satul Coşerniţa. 

Bâcul îşi iea începutul asemenea din înălțimile judeţului 

Bălţi, lângă satul Temeleuţa, şi curge într'o vale adîncă până 

la Chişineu, iar de aci în jos formâză pârlâge şi pălţă ; ajun- 

gând apoi la gura sațului Bolboca, se preface întrun iaz, 

de unde ese şi curge mai departe, vărsându-se printi”o 

gură mlăştin6să în Nistru lângă satele Gura-B âcului şi Calfa. 

Din tâte braţele Bâcului, cel mai însemnat este Işnovăţul; 

dar atât el cât şi Bâcul vara în mai multe locuri se usucă 

cu desăvirşire. Altă dată, povestesc bătrânii, Bâcul nu se 

uscă, dar pe atunci malurile sale eraii acoperite cu păduri, 

iar acum aceste păduri ai dispărut. Pe malurile Bâcului, 

de-alungul săii, adecă trecând cam pe linia ce s'ar întinde 

de la Ungheni prin Codriă Bâcului (mănăstirea Chipriani) 

şi până la gurile Bâcului, există până acum rămăşiţele unui 

fel de zid uriaş, din care au r&mas petre şi bolovani mari, 

pe cari poporul le numesce Oheile Bâcului. (1) 

Botna se începe în judeţul Chişinei, lângă comuna W” 

bană Rezina; ea se formâză din mai multe isvâre, din cari 

cel mai însemnat este Volcineţul. De la Rezina rîul Botna 

şerpuesce într'o vale pologă, intră în judeţul Bender, unde 

mai jos de tîrguşorul Causanii-Noi (ruşii numesc Novie-Cau- 

zami) formâză o mare baltă şi apoi se varsă printro gură 

mlăştinsă în Nistru lângă satul Chiţeani. 

„Din spre guvernămîntul Herson, adecă de pe malul răsă- 

ritân, Nistrul primesce următorele rîuri: 

  

(1) A se ved6 scrierea eminentului nostru om de seiinţă B. P. Has- 

se despre Cheile Bâcului, in Magnuni Etymologicumn Romaniae, t. IIL, 

asc. 3-a,
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1. Jagariie, 

2. Şebca, 
3. Comarova, 
4. Turunciuc, 

5. Micul Caragacit, 
6. Marele Caragaciă, 
7. Tomașlie. 
T6te aceste rîuleţe curg fârte încet Şi vara sâcă aprâpe cu desăvîrşire ; panta albiilor e frte puţin înclinată. 

Prautari. 

Basenul Prutului. Rîul Prut îşi ieă începutul în munţii car- patini din Bucovina şi de la comuna urbană Noua-Suliţă până la gurile sale desparte Basarabia de patria-mamă. Până la 1879, când Rusia a răpit de la aliata sa în răsboiul cu Turcia partea de sud a Basarabiei, Prutul eră linia de de- marcaţiune între ambele state numai Până la satul Nemţeni i graniţa mergeă pe uscaţ,. Malul drept al rîului Prut predomină asupra malului stâng; 
ei e mai ridicat, are panta mai abruptă şi mai apropiată de albia rîului; pe când malul stâng, din contra, e mult mai 
jos şi mai depărtat cu înălțimile sale stâncâse de albie. Valea Prutului e largă, având o lărgime de 2 până la 6 kilometri, 

De la Noua-Suliţă spre răsărit, pe întregul parcurs al rîu- 
lui, maiul basarabân a] Prutului e jos, parte mlăștinos şi 
acoperit cu pășuni întinse şi măndse. De la tîrguşorul Lip- 
cani, unde rîul se îndrâptă spre meâdă-gi, câmpul dispare 
şi înălțimile malului se apropie de albie. Așă sunt malurile 
până lângă satul Costesci, unde stâncile, dîn ambele părţi, 
mezi ru e jar o parte din stânci, trecând de-acur- 
Porţi fârte înguste Po morgă nete: a patul eee ie 

sunt ziiaca mos i € malu basaraben in aceste locuri 
de morii ia de i; mă Ioporul român le numesce sula se depărteză d. albie e die 10- Mogil. De aci malul înalt ȘI isprăvindu-se Prin nisce stânci 
abrupte, formeâză iii î înălţimi şi albi 

fe pie o ză ui Spaţii larg între înălţimi Și albie; acest 
sei a e-o 5 km. în lărgime, fiinq acoperit cu 

eţe, ăculeţe, bălți şi Ppădurisce,.



  

Apele ce se acumui6ză în acest loc sunt produse de rîu- 

leţele Țiganca şi Camenca, cari curg aci aprope paralel cu 
Prutul. 

Lângă Valea-Rusului înălțimile se apropie de mal şi, de- 

şi devin din ce în mai puţin înalte, însă nu se mai depăr- 

teză de mal până lângă satul Barboeni. Acest, aspect al văiei 

se menţine de acum în colo, afară de partea de lângă Tac- 

sobeni și Sculeni, unde încovoierile Prutului iarăși formeză 

câmpii spaţise. Valea Prutului de lângă Valea-Rusului nu 

devine îngustă, pentru că aci din partea drâptă se varsă 

în Prut rîul Jijia, care curge paralel cu Prutul și-și are 

gurile în faţa satului Nemţeni din Basarabia. Partea stângă 

a văiei are aci o lărgime ca de 4 km. Paralel cu vechia 

albie a Prutului şi aprâpe de-alungul acestei vechi albii se 

mai văd şi acum urmele aşă numitului Val al lui Troian. 
Fundul albiei Prutului în partea sa de sus e petros și 

spre guri devine din ce în ce mai lutos şi tinos. Precum e 

fundul, aşă sunt şi malurile. Fundul e f6rte aplecat spre 

sud, şi de aceea curentul apelor e mare și puternic. 

Apele Prutului n'au nivelul stabil; ele ba se ridică, ba 

scad, dar totuși media adîncimii se menţine la 4—7 picidre. 

Când apa e mică, pe Prut se formâză mai multe vaduri; 

iar revărsările se produce de trei ori pe an: primăvara 

când vine desgheţul, vara când se topesc zăpedile în Car- 

paţi şi tâmna când rîul înghâţă. 

Prutui înghâţă pe la Novembre sait Decembre, iar slo- 

iurile pornesc pe la Februarie şi Martie; de obiceiu însă 

rîul nu înghâţă întreg şi gheţoile se sfarămă alocurea din 

causa sinuosităţilor malurilor. 

Trecătoră stabile peste Prut, din causa graniţei politice 

sunt numai la Lipcani, Sculeni, Ungheni, pe unde trece linia 

căici ferate, şi la Noua-Suliţa ; mai există și una la Galaţi, 

pe calea ferată, care însă acum e închisă din causa relei 

stări. Trecătârea de la Sculeni e făcută pe plute-iuntre; iar 

unica bine întreţinută, care există pe Prut, este podul mare 

suspendat din Bucovina de lângă Noua-Suliţă, pe drumul 

spre Cernăuţi. 

Pe partea stângă a Prutului se varsă apele mai multor 

rîuleţe, ce-şi ieaii începutul din munţii Hotinului, Orheiului
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şi Chişinăului. Rîuleţele acestea, în ordinea lor de sus în 
jos, sunt următârele : | 

Rachitna, pe graniţa Basarabiei spre Bucovina, 
hângaciu, partea de sus se numesce Saleauţa, 

. Badjului, 
. Perlifa, 

Paşeauţa, 
Ruda, 
Larga cu braţul Largița, 
Ialovețul 
Lopatnic, O

P
A
S
O
A
w
m
 

N 1. Racovețul sec, 
J 2. Drobiștea, 

. Ciugur cu braţul Orata, 
, Camenca-de-sus, 
Camenca-de-jos, se numesce şi Gârla-Alure, 

. Saltoiu, 
Viadie, 

. Del, pe care Ruşii o numese Beșenaia (turbată), - Bratulenea, 
. Balturesci, 

T'riestena, 
20. Nirnova cu braţul Bujor, 
21. Lopuşna cu braţul Mâsza, 
22. Sarata. 
Din tâte aceste rîuleţe, cele mai însemnate sunt: Ciugur, Camenca, şi Wirnova, iar cele-lalte sunt nisce pîraie, ce se usucă vara cu desăvîrşire. Unele din aceste riuleţe aii braţe, pe cari Românii le numesc după numele văiei prin care apă numai primăvară. Ele sunt ur- 

pa
 

O
 „ Racoveţul cu braţele 
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l. Valea-Neculaj 
2. Valea-Qâriey ) braţele Camencei-de-jos, 
3. Rîuleţul Ustie, compus din | 1- Valea Obrejei, 

A 
Valea Pânzerenă, 

Acest riuleţ se varsă direct în Pr varsă în Prut Valea Orla Căldăruşa, Valea. Iașului. T6te aceste pîraie sunţ mlăştind o 3 x po . sunt pline Știnose, curg în văi ferţile şi de apă Primăvara Și în tOmnele ploise.



  

Dunărea. 

Malul Dunării spre Basarabia e fârte jos, pe alocurea aco- 
perit cu pădurisce sai cu stufării, iar în alte părţi gol şi 
lutos. Fluviul Dunărea, cu malul săă stâng, pe o întindere 
de aprâpe 105 verste, formâză hotarul de la m6dă-di al Ba- 
sarabiei. 
Dunărea își varsă apele în Marea Neâgră prin patru guri 

principale: braţul Chiliei, al Sulinei, al Sf- Gheorghe şi braţul 
Portiţa. Cadrul lucrării ne obligă a descrie numai unul pe 
din aceste braţe. 

Găârlele Chiliei, acolo unde se află Chilia-veche, ai mai 
multe scurgători, cari se unesc întâiit pe lângă Chilia, apoi 
a doua Gră lângă satul Vâlcov, de aci curg spre mare, unde 
se varsă prin mai multe guri, din cari cele mai însemnate 
sunt: gârla Bolgradului, gâria Ociacov şi gârla Stambul 
sati proprii dis gâria Chiliei. Tote aceste braţe sunt mere 
stăvilite cu valuri de nisip, cari împedică ori-ce navigaţiune. 
La extremitatea din spre mare a braţului Chilia până la 1812 

a existat un sat de pescari numit Lipoveni. Satul a fost lo- 
cuit de Cazaci Nevrasovți, cari apoi au fugit de aci în Turcia, 

când Rusia a pus mâna pe Basarabia. Satul acesta e arătat 

pe charta lui Bauer şi Herbetz din anii 1775 şi 1811. 

In general, gurile Dunărei atrăgeaii mereii privirea Ru- 

sici. Deja A. Scalcovsky, în lucrarea sa privitore la Basarabia 

şi Rusia de mâdă-di (1), scriă următorele, pe timpul când o 

parte din gurile Dunării aparţineau Rusiei (2): 

«Fluviul Dunărea, aşă de vestit; în letopiseţele nostre 

militare, aşă des amintit în cântecele şi legendele poporu- 

lui rus, abiă de la 1812, şi numai cu unul din malurile sale, a 

intrat în posesiunea Rusiei. Deşi pe o întindere de 200 verste 

el face acum parte din Imperiul Rus, totuşi faptul că domi- 
  

(1) Onbrrs crarnernaecnaro ouncania Hogopociicnaro pag. Onecca 1830, pp. 15— 

Ti. CaaskoBerili, , 

(2) Gârlele dunăren cu insulele Ceata], Letea, Sf. Gheorghe și 12 alte 

insule mică, ai fost cucerite, pe cale diplomatică, de Rusia la 1829 după 

pacea de la Adrianopole. La 1855 Rusia a perdut pe câmpul de răsboiii 

ceea ce câştigase pe câmpul de combinaţiuni diplomatice. 

5 
7. GC. Arbure, Basarabia.
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năm peste gârlele sale ne recompens6ză Mel gar Cdtva, 
Importanţa sa pentru navigaţiune SI Vii asi tenţa Prin. chipuit de mare. Şi dacă nu s ar fi resta ili existe la 
cipatelor dunărene, dacă nu sar fi reintemeiat aco o o agricultură şi gospodărie naţională şi prin urmare nu Sal 
îi reînfiinţat de la 1830 importanţa comercială a Galaţilor 
şi Brăilei — atunci porturile nâstre dunărene Ismail şi 
Reni ar fi devenit pieţe mari de debuşei. Opera lui Kis. 
selef' mare altă scusă decât aceea că, neputend alipi Prin- 
cipatele dunărene la Rusia, el a lucrat în aşă mod în cât a pus în imposibilitate pe Austria die a-și însuşi ceca ce Rusia n'a putut să-şi aproprieze. Or cum însă, gârlele Dunării r&mân de o mare importanţă pentru tusia, atât din punctul de vedere strategic cât şi din punctul de ve- dere comercial. 

<Din punctul de vedere militar, ele r 
hotare lesne de apărat şi care ser 
pentru aprovisionarea armatelor precum Şi pentru direc- țiunea principală a torţelor nâstre armate în mişcarea lor spre Balcani; din punctul de vedere comercial, Dunărea e calea principală navală, care începe în inima Germaniei, curge prin provinciile cele mai mănâse ale Austriei şi se isprăvesce cu două gârle în Imperiul Rus. Mai cu sâmă im- portant pentru Rusia e braţul Sulinei.» 

Un alt scriitor rus, d-l Batiuşcoff, scriina Dunării în scrierea sa publicată din or Impărat Alexandru TIT, gice următor 
“Gurile Dunării, cari după pacea irecut la Rusia, la 1878 nu ni s'a în sema României. 
«Nu trebue să se uite însă că locuesce la Sulina şi 

românisări sistematice, 
care şi-a făcut cuib la 
bogată catolică... 

Ingrijirea istor 
o 

epresintă un punct de 
vă în cas de trebuinţă 

despre gurile 
dinul r&posatului 

ele: (1) 
de la Adrianopole ai 
2ors şi aă r&mas pe 

Poporaţiunea rusâscă ce în Dobrogea este acum supusă unei precum şi unei propagande catolice, Sulina, unde s'a zidit şi o biserică 
icului oficios TUs pentru Poporaţiunea ru- 

  

(1) Peceapabia, HCTO 
DIICTEPeTrBOM'E, 
171. 

puauecnoe ounce anie. cr BEICOIA îi: BHYTpeHnnx% ABas, II, 
ArO CONSBOIENIA H3AAn0 MH- BamomnoB, 1892 » C.-Ilezep6şprs, p. 170—
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sâscă de la gârlele Dunărei e cu atât ma! curidsă, cu cât 

se scie cum că acâstă poporaţiune se compune din fugarii 

din Rusia, din elementul eratic, care a părăsit pravoslavnica 

Rusia din causa persecuţiunilor religi6se şi a găsit cea mai 

perfectă toleranţă religi6să în Turcia, iar acum se bucură de 

cea mai largă libertate de consciinţă sub sceptrul Regelui 

Carol |. 
Braţul Chiliei nu e navigabil spre mare; curățirea aces- 

tui braţ preocupă din când în când guvernul rus, dar până 

acum tâte comisiunile alcătuite pentru acest scop s'aii pro- 

nunţat defavorabil pentru deschiderea braţului Chilia, opi- 

nend că lucrarea va costă forte scump şi nu va fi trainică. 

Şi în adevăr, lucrările făcute la Sulina sprijinese acâstă 

părere a comisiunii rusescă, cu atât mai mult că brațul 

Chiliei este într'o situaţiune naturală mult mai inferidră, 

brațului Sulinei. Reuşita lucrărilor făcute la Sulina e şi dînsa 

timporară. D-l Charles Hartley, abilul constructor al dam- . 

beior (jet6e), a reușit să le împingă la depărtare de 1000 

metri în mare, tocmai spre locurile unde de obiceiii trece un 

curenţ de apă litoral, care merge de la nord spre sud: 

acest curent apucă tte aluviunile, ce alunecă pe fundul al- 

biei rîului şi, prin acâsta întârdie formațiunea unuă not 

stăvilar. Dar cotropirea gradată a deltei întregi va av6 

de resultat neapărat împingerea curentului mai departe şi 

mai târdii sai mai de vreme se va formă un al doilea stă- 

vilar de nisip, care va închide braţul Sulinei. După un cal- 

cul aproximativ acâsta se va întîmplă spre anul 1916. 

In afară de Prut, următorele rîuri mai fac parte din ba- 

senul Dunării, deşi nu se varsă în acest rîu: 

1. Jalpug cu braţul Chirsan se varsă lângă : comuna ur- 

bană Bolgrad, în lacul Bolgrad. 

In acest rîti se mai varsă riuleţul Lunga, cu braţul săi 

Lunguţa. şi Taraclia. 

2. Marele Cotlabug. 
3. Micul Cotlabug. | 

Ambele se varsă în lacul Cotlabug. 

4. Chirhijea, cu braţul Chirjiz- Chitai, în care se varsă 

pirăul Perja. 

5. Aliada, cu braţul Tașiic. 

Atât Chirhijea cât şi Aliada se varsă în lacul sărat Chitai.
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6. Cogălniec, cu braţele Casein, Sehinosa, Ciaga, Celi- 
7, 

ata, cu braţurile Bebei, Djalagav-eel-sec, Culu der. (1) 
Cogâlnicul şi Sarata se varsă în lacul sărat Sasie saii, 

cum îl numesc locuitorii mărginaşi, Cundue. _ Ă 
8. Hadjidere, cu braţele Caplani şi Balacecni, se vavsă în 

lacul Ali-Bey. 
Alcale-dere saii Alcalia se varsă în lacul PDurnoie, 
In Marea Nâgră din spre Basarabia nu se varsă decât 

rîiuleţul Balabanea. 
Tote aceste rîuleţe, ce formâză basenul lacurilor de la su- dul Basarabiei, cu tâtă aparenta lor lungime, sunt forte ne- însemnate prin volumul apelor lor: ele curg în văi largi şi puţin adînci. Pretutindenea se pot trece prin vaduri, dar pe timpul apelor mari produc adese-ori inundaţiuni. 
Cel mai mare rîi din acest basen este Cogălnicul, carc-și ieă începutul în înălțimile judeţului Chişinău, lângă satul Hincul. El curge pe o distanţă de 180 km, și nu s6că pe timpul verei. Pe malurile sale şi ale braţului sci Ciaga, sunt aşezate cele mai mari colonii germane. Ialpugul-Mare asoc- menea se începe în înălțimile judeţului Chişinăii Şi percurge o distanţă de peste 94 kilometri. 

Lacurile din sudul Basarabiei. 

i Lacurile de la mâdă-qi ale Basarabiei sunt iSrte abundente in sare, Iată-le în ordinea lor de la nora la sud: + 1. Lacul Cahul, la gura rîulețului Cahul; un capăt elângă 
colonia Ptiuli, iar altul în judeţul Ismail lângă Dunăre 
2, Lacul Ialpug, la sura rîului Ialpug. Tocmai la înce- 
Due Sei se află oraşul Bolgrad, pe locul unde altă dată 
Pai satul abac. Acest lac, isprăvindu-se pe lângă satul 

„se pretace întro gârlă strîmtă, care apoi se bifurcă 
ȘI se varsă în doug direcţiuni; unul la răsărit, în apropiere 
tai eta pUăt acul „Cugurdui, altul la apus, în formă ro- 
din ura e Rusi oronia FEnichioi ŞI Satul-noii (pe acest 
colul pă uş î numese acum Satunof, după obi- 

e a rusufică chiar ȘI numele satelor). Aci, în 

———— ———— 

(1) Culudere. 
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aceste anume locuri, sub Impăratul Nicolae I, armatele ruse 
au trecut Dunărea la 1828. 

3. Lacul Saftiani sau Safian, lângă cetatea Ismail, acolo 
unde se află acum un sat de Lipoveni şi pe unde a existat 
până la 1830 o mănăstire lipovenâscă, distrusă din ordinul 
Imp&ratului Nicolae. 

4. Lacul Collabug saă Cutalbug, la gura rîuleţului Cotla- 

bug, care curge până la satul Chisliţa, adecă până la braţul 
Chiliei prin urmare. 

5. Lacul Chitai, la gurile rîuleţelor Chirghiz” şi Chirghiz- 
Chitai. 

6. Lacul Sasie sau Cundue, un mare reservorii de apă sai 

un fel de liman la gurile rîuleţelor Cunduc şi Sarata, des- 

părțit de Marea Nâgră numai printr'un val de nisip. Acest 

lac se desparte în două părţi şi formâză lacul Marele-Sasie 
şi lacul Micul-Sasie. 

Din acest lac se dobândesce sare şi de aci se începe Va- 

lul lui Traian de jos, eare trece peste părţile de la nord ale 

lacurilor Chitai, Catlabug, Jalpug şi se isprăvesce la Prut. 
7. Lacul Șahan sai Murtazi, este cel mai important lac 

sărat. Aci sarea se dobândesce în mare cantitate. 

8. Lacul Alibey-ulu asemenea e important pentru dobân- 
direa sării. 

9. Lacuri mici: Sariarea, Câraciaus, Altighiol, la gura 

riuleţului Sariar. 

10. Lacul Hadji-dere, la gura rîuleţului cu acelaşi nume. 

11. Burnoie: o parte din acest lac portă numele de Hadji- 
Ibrahim, iar partea superidră, unde se varsă riuleţul A/cafe- 

dere sai Alcalia, e cunoscută sub numele de Dazirenu. Aci 
se află tîrgușorul Tusla. 

12. Lacul FEzeran, la gura Botnei. 
In afară de aceste lacuri, ce sunt tte grămădite la sudul 

Basarabiei, mai există şi alte multe lacuri în Basarabia, 

cari însă vara se usucă aprâpe cu desăvîrşire. Lacurile 
aceste din urmă sunt produsul revărsărilor rîurilor Nistru, 
Prut, Reut şi altele. 

Așă, pe linia Nistrului, există lacurile : 

1. Calfa, format din gurile Bâcului; 
2. Zagornoe, pe românesce numit Chifeani, care are o jun- 

gime peste 1:/, kilometri ;
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3. Strâmbu, Ruşii îi gie Crivoie, lângă satul Chițcani; 

4. Ezeran, lângă satul Chireaesci, format din mlaştina riu- 

lui Boina; . 

5. Larga, lângă satul 'Tolmazi, lungime de 1 lkm.; 

6. Limanul Ciubureea, lângă satul Ciuburei ; 

7. Cernite, tormat din mlaştina de lângă satele Porcari şi 

Chiliona ; 
8. Albazia, format din mlaştina de lângă satul Caremazi. 

In judeţul Akerman, lângă satul Sabalata, se află lăcule- 

țul Şabalata, numit şi lacul Bugâcului sau Chimbet-limau. 

Acest lăculeţ î6rte puţin adînc are totuşi o suprafaţă de 

peste 10 kilometri şi se întinde de-alungul malurilor mării, 
de care nu se desparte decât prin valuri de nisip. Apa sa 
e sărată. 

Mlaştine. 

Mlaștine și bălți în Basarabia sunt fârte numerâse pe 
alocurea. 
„In partea de jos a văiei Nistrului, pe unde se varsă &u- 

rile Bâcului, sunt mlaştine întinse; apoi mai jos de oraşul 
Bender, lângă Chiţeani, între satele Tolmasi și Ciubucea, 
mană miaştine acoperite cu stufărie; asemenea lângă satele 
Meari, Carmazi şi satul Palanca, mlaştine întinse. 

n valea Prutului i i lângă N ; i 
n valea Prutului, mlaştine mari lângă Noua-Suliţa, Lip- cani, Sculeni şi Pererita. 

In valea Reutului, lângă satul Tva > . 

mai Mi Țiîplesci şi Lunca; întro gurile Coboltei şi Cainari, ml aa aa 1 aştine întinse; lângă satul Să ră Ă "să : A x Ang satu - 
țeni, unde se varsă Ciulue ; lângă satul Ciocalteni, mlaş- tine cu ărie : lâncă it ai întinsa peuanie i lângă Orheiă ŞI satul Braviceni, mlaştine n ui o Ja e din 1eversarea riurilor Malavatsa şi Cula; ari & e mlaștini are o întindere de peste 2 km. în sg ŞI 9 Km. în lungime; lângă sat 1 Chetr ri 

Cobalta, altă mlastină ; lângă satu vetrâsa, pe riul 
Frumusica „Sind acoperită cu stufărie; în fine lângă m e , pe A Cainara, mari milaştine cu stutărie raiea Ichelului, mlastia 14 ă : Dani lângă satul Lăgănecei - 3 ae mară lângă mănăstirea Reciul, 

o Y ului, lâncă £ SC ȘI lângă satul Paşcani; la gura Iehe- In JE »oșcani şi Coşarniţa, asemenea 
alea Bâcului, în valea Botnei, în valea Coocâlni ă , a Cogâlnicului, mlaştine "i si vârlă . mari şi pârlâge, cari vara se usucă tâte, afară de )



marea mlaștină de lângă Căușani de pe Botna, care are o 

suprafaţă de 7 kilometri, şi cea de lângă Chişineii de pe 
iul: Bâcul. 

Isv6re subterane. 

Partea de sus a Basarabiei e fârte avută în isvâre de 
apă curată, ușdră şi rece. Puţurile în acâstă parte a ţării 

nu sunt adîncă; iar cu cât vom înaintă spre m6qă-qi, cu atât 

vom observă că nivelul apelor în puțuri devine tot mai 

adînc şi mai adînc şi apa din ce în ce mai amară şi ne- 

plăcută la gust. Cu t6te acestea, nici Bugâcul nu e lipsit de 

isvâre abundente în apă potabilă, precum de pildă suni 

isvorele de lângă coloniile bulgare Casurat, lângă Cubei, şi 
Ciişa, lângă staniţa Cazacilor Acmanghiît, şi mai cu s6măre- 

numitele isvâre de apă cristalină de lângă Tatar-Bunar. 
După o scriere privitâre la isvârele subterane din Basa- 

rabia a d-lui Strucoff (1), acâstă ţâră posedă două feluri deo- 

sebite de vîne de apă subterană : una temporară, adecă care 
există numai în anotimpurile de plâie şi care se ailă la adîn- 
cime de 2—3 şi nu mai jos de stînjeni sub pămînt. Aceste 

ape de sub-sol sunt tâte formate din plâie şi topirea zăpe- 

zilor, acumulate de-asupra stratului iutos al solului, care le 

conservă, oprindu-le de'a se scobori mai afund. Altă specie 

de vînă stabilă saii permanentă se află la adîncimea de 16-—-20 

stînjeni şi nu s6âcă nică odată. «Aceste vine (jilî)>, serie d-l 

Strucoff, «se găsesc sub stratul petros al silexului saii al 

petrei nisipâse (le gres, la pierre de taille); fluxul neînce- 
tat al apelor din aceste vine arată cum că alta e originea 

apei din ele decât a vinelor superidre, căci deşi apa din 
aceste vine adînci umple iute puţurile, totuşi ea nu se ri- 
dică mai sus de doi stînjeni. Trebue să presupunem că 
basenurile sunt aprâpe şi nu datorese originea lor apelor 

de plâie, mlaştinelor sau pădurilor, căcă atunci acestea s'ar 

fi aflat în apropiere.» 

  

(1) Revista Ministeriului domeniilor statului, St.- Petersburg 1893, No. 8, 

p. 137, articolul d-lui Strucoft.
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Apele minerale. 

Lângă Chişinei, pe malul stâng al Bâcului, pe proprie- tatea îamiliei Râşcan, se află o vînă de apă minerală care conţine acid hidrogeno-sulfurie. Acâstă apă poporul o nu- mesce Burcul. Medicii nu vecomanaă acestă apă, însă po- porul o întrebuinţeză cu Gre-care succes în bâlele sero- îul6se. Lângă satul Oniţeani, din judeţul Orheiă, se află alţ isvor de apă minerală, care posedă săruri fero-sulfurâse. Dar în general vorbind, în privinţa isvârelor minerale din Ba- sarabia nu s'aii făcut cercețări seri6se,. 

Marea Negvă. 

Marea Nâgră scaldă partea sud-r 
pe o distanţă de 20 verste, și anume de la limanul Nis- trului până la gurile pîrăului Balaban. Malul acesta pe t6tă lungimea sa e aplecat spre nivelul apelor şi se compune din valuri de nisip, cari nici odată nu-și schimbă contu- rurile, din causă că Marea Nâgră nu posedă, precum se scie flux şi reflux. 

Pe întrâga întindere a acestui mal nu se află nici un port abordabil pentru navigaţiune: acâsta din causă că fundul DISIpos e prea înalt. Pe chartele marinare partea acâsta a Mării Negre e desemnată ca neabordabilă. 

&săriteană a Basarabiei 

» 

VII. 

CLIMA, 

mulţ d 
i i 

nord spre sud ; după acâstă întindere, trebue prin urmare 
să posede mai multe clime. Dar dacă vom luă în veder în capitolele precedente, apo diţiunile locale variând mere de sus în jos, este firesc 
lucru ca Şi clima, sub directa înrîurire a conăi iunilor na. 
turale, să varieze. 

unilor na 
La nordul Basarabiei se carpatini; acești munţi sunţ 

e geografia sa fisică, deseiisă 1 Vom vede imediat că con- 

atlă ultima verigă 4 a munţilor acoperiţi cu Pădur Ă, iar la po-
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lele înălțimilor se află nisce văi adânci, cari, spre sud, în- 

cetul cu încetul, se prefac într'un platou lipsit de păduri; 

iar încă mai jos, platoul, scoborîndu-se treptat, se schimbă 

întrun șir de câmpii, pe alocurea întretăiate prin văi şi luncă. 

Localitățile chiar de la meâdă-n6pte ale Basarabiei posedă 

dejă mari variaţiuni de climă. Aşă, de pildă, partea lipsită 

în dilele nâstre de păduri din judeţele Soroca şi Bălţi, adecă 

spaţiul dintre oraşul Bălţi şi tîrgușorul Atachi de pe Nistru, 

sufere de secetă vara; pe când, dimpotrivă, în direcţiunea 

dintre Orheii şi Soroca, ploile sunt abundente şi dese. 

Lipsa desăvirşită a unor lucrări sistematice cu privire 

ia meteorologia Basarabiei ne obligă a mărgini studiul nos- 

tru în acâstă privinţă la resumarea conclusiunilor culese 

de noi din opevele lui Denging şi a lui Weselovsky (1), mem- 

bru al Academiei de Sciinţe din Petersburg. Din altă parte 
însă, cercetările nâstre personale, întemeiate pe studiul tabe- 

lelor meteorologice publicate accidental şi întw'un mod ne- 

regulat de diarele din Chişinei în anii 1891—-94, ne-ai per- 

mis a ne convinge că faptele şi cifrele adunate de acade- 

micianul rus d-l Weselowsky rămân conforme cu adevărul, 

ceea ce dovedesce că clima Basarabiei în ultimele trei de- 

cenii n'a suferit schimbări mari. 

In general vorbind, înălțimile din judeţul Orhei taie 

Basarabia în două zone distincte de climă. 

La nord de la aceste înălţimi clima e umedă, mulțumită 

pădurilor şi marei cantităţi de apă ce conservă aceste pă- 

duri. De aceea tocmai partea acâsta a ţării e bogată în plante 

şi posedă un sol forte fertil. 

La sud de la aceste înălţimi clima e alta; la Chișinei dejă 

vîntul de la nord-apus suflă primăvara necontenit, iar puţin 

mai jos se încep câmpiile întinse, lipsite de păduri şi din 

ce în ce mai expuse curentelor mari de aer de la răsărit. 

In valea Bugâcului suflă dejă un vînt uscat şi cald. 

Insuficienţa umidității în aer face că semănăturile de tâmnă 

aci nu promit în general recolte abundente, însă cele de 

(1) In cartea lui Zaşciue despre Basarabia nu se găsesce decât același 

material, pe care Va spicuit în Xpazifomeenrite ou 2 nu6-2100eni 4 (1858) alui De- 

Ring şi în Krumamo Beccapadiu de Dercenacniii (1857), publicată în 4ypnc.ri 

Munauemepemaa Tocipoapenoenonee Ilugpnecme5, 1857.
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primăvară sunt bune. Asemenea şi viile pe aci sunt fârte 
bune. Dar arbori în câmpii cresc anevoe, din causa sub-so- 
lului lutos şi petros. 

Clima Basarabiei de la meqă-gi nu priesce sănătăţii străi- 
nilor, cari sufăr mult de friguri până ce se aclimatisâză. 
Munca câmpului în acâstă parte a ţării se faco în cur- 

gere de aprâpe 9 luni pe an, iar la nord ca nu ocupă de 
cât 7—8 luni. 

Clima de la nord e sănătâsă, afară însă de unele locuri 
de pe malurile rîurilor Nistru, Prut, Reut, Ciugur şi Bâcu. 
Aci nu există schimbări brusce de temperatură, seceta e 
tGrte rară, vînturile uscate lipsesc. Cantitatea de plâie ce 
cade la nord este aprâpe îndoită de cea care cade la sud; 
apoi și umeqâla pămîntului la nord e mai vesistentă de- 
cât la sud, unde solul se usucă iute, umedâla evaporându- 
se din causa vînturilor. 

In general clima Basarabiei de la nord, adecă din judeţele Hotin şi Soroca, precum şi a părţii muntâse din judeţele Bălţi şi Orheiii, e forte sănătsă. 
Aerul şi temperatura. După experienţele adnotate de We- sclovsky, media temperaturei anuale pentru întrâea Basa- rabie este de 17098 sau: 

” 
Primăvara .... „a 170,69 
Vara... a FPLT078 
Tâmna a a F 8019 
Era . e. — 1960 Media temperaturei lunare este: 

Ianuarie m — 9093 Februarie . DD 0099 Martie. aL 10,75 «prilio Ca + 7073 lau 
AR 

'33 Iunie... Pa ae lulie .._ i | | 18060 August Log Septembre De 4-19036 Octobre, aaa 9202 Novembre DD | + 2099 Decembre. 
ăi a 0087
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Aceste medii sunt calculate pentru 13 ani (1844—13517) şi 

până acum se consideră ca arătând adevărata temperatură 

medie a Basarabiei, aşă că într”o lucrare de curînd tipărită 

ele sunt luate ca norme, asemenea şi în două lucrări ofi- 

ciale rusesci privitâre la clima Imperiului rusesc. 

Ernele în Basarabia sunt fârte neconstante: ba frigurâse, 

şi în aceste casuri frigul și gerul ajung adese-ori până la 

.—920 R; ba calde, aşă că în luna Ianuarie orăşenii nu în- 

trebuinţâză haine îmblănite ; ba cu multă zăpadă; ba din 

contra, uscate şi fără un fulg de zăpadă. Gerurile adese-ori 

în toiul ernei se schimbă în desgheţ, în moină; zăpada în 

lapoviţă, plâie şi poleiii. Schimbările brusce de temperatură 

une-ori variază în curgerea aceleiaşi dile cu diferenţă de 

câte-va grade. Pămîntul ba îngheţă, ba se desghâţă; ge- 

vurile şi bruma, primăvara, venind bruse după câte-va gile 

calde, nimicese adese-ori mugurii și aii o înriurire văt&mă- 

tre atât asupra plantelor cât şi asupra sănătăţii Gmenilor. 

Poporaţiunea, şi mai cu s6mă copiii, zac de bâle inflamatore 

ale căilor respiratâre, precum şi de b6le inflamatâre ale sto- 

macului şi intestinelor (pneumonie, gastrite, enteriţă, etc.) 

Primăvara e scurtă şi trecătore, adesea bântuită de vîntură; 

vara din contră lungă, caldă şi uscată; temperatura vara 

adese-ori se urcă la + 300— 4 320 R. Tomna, dimpotrivă, e 

forte frumâsă şi cu o temperatură stabilă. 

Temperatura solului (1) în Basarabia pe */, m. adîncime 

de la suprafaţă variază de la +10 până la 16” 3/,. Tempera- 

tura mai mică cade în lunile Februarie şi Martie, iar cea 

mai mare în lunile lulie şi August.. 

Se scie cum că temperatura solului nu e supusă sehim- 

bărilor brusce, precum acâsta se observă cu atmosfera. 

Temperatura solului Basarabiei se urcă treptat de la Fe- 

bruarie şi Martie, iar la Iulie şi August ajunge la punctul 

săi culminant de 16€2/,; apoi începe a scăde. 

In primăvară, temperatura solului e mai josă decât cea amot- 

sferică, iar tâmna mai înaltă. Diferenţa cea mai mare între 

media temperaturei solului şi a atmosferei cade în Decembre. 

După experienţele făcute pentru 9 ani de qile, media tem- 

peraturei solului este de +8%55; iar media atmosferică în 

(1) Onacri a naaonenia Aleuruneo.
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aceşti ani a fost de 822 R. Erna, temperatura solului la 
adincime de :/, m. este mai urcată decât minim tem- 
peraturei atmosferice cu 20%, ceea ce arată că pămîntul nu 
r&cesce așă de tare ca aerul. 

Toemai acâstă împrejurare firâscă împedică, precum se 
scie, desăvîrşita degerare a plantelor mai puţin aclimatisate. 

Pe cât temperatura solului e mai ridicată primăvara, cu 
atât mai de vreme şi mai repede se desvoltă vegetaţiunea, 
fie chiar ca atmosfera să rămâe r&corâsă ; din contra, când 
temperatura solului este scădută, atunci, chiar dacă tempc- ratura atmosferică este ridicată, vegetaţiunea se desvoltă forte lent. Umedâla solului urcă vara temperatura sa, iar uscăciunea dimpotrivă împedică pămîntul de a înmagasină căldura, In Basarabia, primăvara, când vegetaţiunea e în toiul ei, temperatura solului cresce repede, iar vara, când crescerea vegetaţiunii se opresce, schimbările temperaturei solului sunt fârte lente. La adîncime de 5, m. schimbările temperaturei atmosferice nu se transmit solului şi tempera- tura sa cresce saii scade regulat în curgerea anului. Mediile temperaturei atmosferice şi ale temperaturei solu- lui pe luni, după Denking, sunt următbrele pentru Basarabia: 

  

  

    

  

            

| LUNILE Solul Aerul | Diterenţa | | 

i | Ianuarie 2,400 —3,310 5,€ Lo | Februarie 1,070 —0,6 10 2.38 | Martie 2170 | 4165 0,32 | Aprilie 4516 1,57 3.06 | Maiii 9,930 13,54 —431 | lunie 13,600 17,44 —384 ! Iulie 15,560 19,35 —2,79 | August 15,120 17,90 —2.09 „ Septembre 14,190 21 . 9 i i Oetobre 11,330 9,09 224 | Novembre 17,76 3,14 462 | Decembre 4,18 —0,93 PI Anul 18,54 3,00 o 54 i 
o 

! 
a 

__ e 
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Vînturi. In Basarabia sunt fârte puţine locuri adăpostite 
întrun aşă mod în cât să producă o stagnaţiune în curen- 
tele aerului. Din contra, aprâpe fie-care localitate se bucură 
de anumite curente de aer. La nordul Basarabiei însă, nu 
există vinturi constante şi linia curentelor aerului merge 
pe direcțiunea pâridgelor, văilor și ravinelor. 

Din vînturile mai constante pentru Basarabia, în prima 

linie vântul de apus suflă din spre munţii Carpaţi; acest 

vînt adese-ori e forte puternic şi se preface în furtuni cară 

aduc plâie; în a doua linie vântul de sud-resărit, care aduce 

cu sine nori de la mare şi ploi ce durâză dile întregi. Ba- 

sarabia de m6qă-dgi e deschisă vînțului de sud-apus. Vân- 

tul de resărit suflă rare-ori peste Basarabia, iar vîntul cel 

mai obicinuit ce trece peste întrega ţâră este acela care 

suflă de la pord-apus; el e rece şi uscat. 

După Denking, direcţiunea vînturilor în Basarabia, calcu- 

lată pentru 12 ani și pe luni, a fost următârea: 

  

  

  

                      

| LUNILE N. |N.0.| 0. [s.0.] s. [s.w.] w. [Nr 

| Ianuarie 265| 84| 29| î11] 104| 120| 53 350 

Februarie 183| 35| 20| 118| 90] 140| 60 [ari 

Martie 163 |: 66 2% | 109| 166 | 122 58 | 415 

| Maiă 131| 70| 16| 126| 189| 174| 43| 364 

Iunie 139| 40 d 5l| 52 73| 64| 690 

Iulie 130| 65| 18| 72] 891141 66 | 499 

! August 182| 81| 22| 64| 80| 110| 60| 517 

||  Septembre 167| 40| 21| 6311011 133| 61| 494 

Octobre .] 133] 173| 3% 98 | 139] 194 178| 364 

Novembre 186| 83| 25 | 162| 124 | 157| 56| 287 

Decembre *| 233| 74| 22| 89| 112| 141| 99| 346 

D. 12 lună 2093 | 806 | 263 [1164114041629 | 7119 [5039   
    

  

După tabelele metereologice a lui Weselowsky (formula 
lui Lambert) direcţiunea medie a vînturilor din Basarabia 

este stabilită în următorul mod :
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Media pe anotimpuri. 

      

  
  

  

    

i a Pentru 100 observaţiuni Direeţiunca medie 
| Amotimpui [o] o. so] 5 |sw ww s. [aj 
Ş Îi cl o alai i Erna. . . „120,87 5,81] 2,18! 9.4012,38,12,80 6,5132,94] N 47 W lator 

Primăvara. 14,42 6,99; 1,88,15,18/12,67.15,48i SâY 83,82] N 61 W 125,97 
vara + + [13,60 cal 1,42. 6459, 9,82, 6.59 5,74 51,45 N 47 W 163,82 
Tâmna . . 187 597] 20,110 1474 1109) 5,95 3497] N 61 W :31,10 
  

  

  

Iată, tot după acelaşi meteorolog, media vinturilor în Ba- sarabia pe fie-care lună. "Tabela este făcută pentru 12 ani: 
  
  e —— e — 

  

  

  

  

LUNA Pentru 100 observațiuni ______  |Direeţiunea medie | N. | No.] o. | so.! s. isw. vw. INw. s. |n. | 
| 

[Februarie . [17,99] 344| 1,97111,60) 8,85.13,76! 5,90 36.47] N. 560 W. 134,49 Martie . . . (14,60! 5,91) 1,52! 9,77 14,87,10,93, 5,20 37,18] N. 60 wW. !30;5! Aprilie. . . [16,67] 8,80] 2,69 9,35,14,63 11,43) 4723167] N. 510 w. 125,11! Mai. . . .[12,00] 6,27 1,4311,29 16,93 15,59) 3.85/32.61 N. 820 W. 124,12 

! 

ra | lanuarie + [28,741 7,53 2.60) 9,95| 9,32 10,73, 175131,36 N. 360 W. 138 36, 

              
jlunie. . . . [12,04] 6,02] 1,67 6,67] 8.24113,06, 6,11146,20 N. 54 W. [451| Mulie. . . . [12,5] 3,58! 0,63 4,57] 4,66] 6,54| 5,73'61.82 N. 46 W. | 65,14! August. . , [16,31 7,26] 1,97 5,13] 7,171 9,86 5,38l46 32 N. 43. wW. 48.08) iSeptembre .[15,46| 3,70! 1.94 5,83| 9,35/12.35| 5.63l45.74 N. 53 W, 46,9%; Oetobre . + 11,92] 6,68| 3,32 8,18,12,45 17,38, 6,99 32,61] N. 73 wW. [2922 „JNovembre . [17,22] 7,68 2,31115,00/11,48 14,54] 3,1926,67] N. 60 ww. 118,19! Decembre . 20,88|_ 6,63! 1,97 7,97110,04 12,63| 8,87131.00 N 50 w. 35,49, Anul .., 15,94) S41] 29%) 60 106712,40 5,70. 38.30Î N. al | hal | 
Aceste din urmă două tabele ale academicianului rus arată că in tâte lunile anului vîntul Predomnitor este acela de la nord-apus car 1/ i pus, e tace fs — Ya din totalul - vînturilor. Co- vîrşir i vi i Şirea acestui vînţ deosibesce curentele atmosferice ale Ba- sarabiei de curentele atmosferice ale Rusiei de la me&gă-di 

" 

>) 
unde, după Y ne, după acelaşi meteorolog, domnesce media vîntului saud- cai diametral opus. ea lui Elise Reclus (1), depinde 

  

    53 W. | 35.84 

  

  

(1) Elise Re 
1881. 

  

clu 5 La Terre, v. II; L'atmosphăre, Paris, Hachette,
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de lanţul munţilor carpatini, aşezat la nord-apus, şi ale că- 
ruia scoboriîşuri muntose trec spre sudui guvernămintelor 
Volinia şi Podolia şi spre nordul Basarabiei. Aerul rece 

de de-asupra piscurilor curge mereii, scoborîndu-se pe p6- 

lele munţilor spre câmpiile deschise de la sud, unde aerul 

cald, ca cel mai uşor, se ridică în sus, formând curentul 
superior, 

Dominaţiunea vîntului de la nord-apus are o mare înrîu- 

rire asupra vegetaţiunii din Basarabia: arborii, ce crese 

deosebit, fără a fi adăpostiţi din spre direcţiunea vintului 
dominant, crese întru cât-va aplecaţi în partea inversă, cren- 

gele din spre partea opusă au direcţiunea orizontală. 

Furtuni sunt dese în Basarabia, mai cu s6mă vara; ele 
pricinuese une-ori pagube mari agriculturei. In valea Bu- 
g6cului furtuna de obicei vine imediat după gile lipsite de 
vint. 

Ploile, după observaţiunile lui Denking făcute în curgere 
de 12 ani, dai Basarabiei în termin mediii 74, dile de plâie 

sau zăpadă. Pe anotimpuri, aceste dile de plâie şi de ză- 

pădă se împart în următorul mod: 

Erna. . 19, dile de plâie sai zăpadă. 

Primăvara . . . 18 o o >» 
Vara... .... 21, > > > 

Toma . lg o o > 
Numărul mijlocii de dqile de plâie saii de zăpadă pentru 

fie-care lună, după observaţiunile făcute în timp de 12 ani, 

precum şi media apelor cădute în curgere de 3 ani, sunt. 
următrele după tabelele lui Weselovsky :
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iii [Numărul qi-l Cantitatea | 

____vunaste elor de | are in | 
| Ianuarie . 7 0,3 

| Februarie . 6, la | 
"Martie . 4, Oe: 
| Aprilie . , 6, Oa 
Mai .. 8, 229 

| lunie. . $, Sim | 
| Iulie . 7 2 | 
! August . Pa 5 73 
| Septembre ... ... 5, Oua | 
"Octobre. ...... 4 0, | 

i Novembre . 5, los | 
| Decembre . 6 ls i 
Pean. 74 Ia   

  

    

lar media cantităţii apelor de plâie, după anotimpuri, 
este: 

Primăvara . . . - + Soe diumi (1) 
Vara. . . . . îs > 
Tâmna . , 2 > 
Erna . „3 [e . . , 17 i De obicei, ploile cad în Basarabia în Februarie şi Mar- tie, când pămîntul sa desvelit de linţoliul s&i alb de ză- padă. Atunci tâte riurile, pîraiele şi isvârele se umplu cu apă, iar Prutul şi Nistru se revarsă. Apoi ploi mari cad în Maiii, Iunie şi Iulie ; iar ploile de tâmnă nu durâză mult, ele sunt înlocuite cu brumă Şi cu câţă. In general, cantitatea ploilor și e în Basarabia sunţ acelea 

sudul Europei. (2) Com 
tru, Basarabia, deşi ar 
totuşi cantitatea apei 
Basarabia, deşi sunţ 

Ori-cum însă, canţi 2 

(1) Diumu — 2], centimetri, (2) Elisâe Reclus, Za Terre, v. 1. 

antitatea apei de plic 
ŞI cari se observă în zona climei din 

parativ cu Rusia de la nord şi cen- 
e pe jumătate mai puţine dile de plâie, este aceeaşi; cu alte cuvinte, ploile din mai rari, dar sunt mai abundenite. tatea ploilor din Basarabia nu este
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suficientă pentru împrejurările particulare ale acestei ţări. 

Faptul acesta se constată mai cu sâmă de când s'ait distrus 

pădurile mari din centrul ţării. In dilele nâstre' distribuirea 

ploilor împreună cu evaporaţiunea mare a solului din sudul 

Basarabiei pricinuesc adese-ori secete, ceea ce este un incon- 

venient mare pentru agricultura din Bugâc. Acâstă parte 

a țării sufere mai cu semă de zapal sait fertură, care constă 

în perirea bruscă a spicului grîului, ferț de radele s6relui, 

după evaporaţiunea umedelei pămîntului. 

Zăpada cade la nordul Basarabiei de obiceiu pe la finele 

lunii Novembre; la sud pe la finele lunii Decembre. In 
acâstă vreme încep a merge şi sloiurile de pe Nistru şi 
Prut. Rîuzile se acopăr cu sloiuri (erâga) în curgere de trei 

săptămâni, iar Nistrul înghâță pe la 12 Decembre. Prutul 

nu înghâţă în fie-ce an, asemenea nici Reutul. La finele lui 
Februarie se începe desgheţul. 
După observaţiunile bătrânilor, în curgerea ultimului pă- 

tar de secol, în Basarabia ernele din cincă în cinci ani sunt 

fără zăpadă. Ernele acestea fără zăpadă sunt dăunătore pen- 

tru semănăturile de tâmnă. Stratul de zăpadă, în termin medii, 

pentru Basarabia, a fost în anii 1890—95 de 20 centimetri. 

Desgheţul și înghețul Nistrului ait tost observate întrun 

mod mai sistematic de către chiar inginerii militari ruși. În 

acâstă privinţă există tabele numerâse de observaţiunile fă- 

cute în curgere de gecimi de ani. Din aceste tabele reese 

că Nistrul înghâţă pe la Decembre şi se curăţă de sloiuri 

pe la Martie. In sus, rîul rămâne îngheţat cu trei s&ptămâni 

mai mult decât în jos spre gurile sale. | 

Desgheţul şi înghețul Prutului nat tost observate siste- 

matie. Acest rîu fârte des nu îngh6ţă de loc 6rna, iar când 

înghâţă, apoi acâsta se întîmplă pe la finitul lunii Decembre 

sai pe la Bobotâză; desgheţul începe pe la finele lui Ye- 

bruarie saii începutul lui Martie. | 
Ceţele sunt tâmna, la finele lunilor Septembre şi Octo- 

bre. Adesea aceste ceţe ţin până la amâdqă. | 

Grindina cade rare-ori în Basarabia şi, dacăproduce siri- 

căciuni, apoi numai pe lângă Prut, şi anume în valea Pru- 

tului, şi forte. rar în Bugâc şi în centrul Basarabiei. | 

Anotimpurile în Basarabia nu posedă un caracter bine 

stabilit. 
6 

Z. C. Arbuve, Basarabia,
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Cereale.—La m&gă-n6pte existenţa pădurilor şi marea can- 
titate de apă menţin umedâla pămîntului, care produce în 
abundență grîi. Mai cu sâmă semenăturile de t6mnă în 
acâstă parte a Basarabici sunt forte reuşite și de. aceea toc- 
mai acest îel de sem&nături formâză aci basa agriculturei: 
iar la sud, din contră, sem&năturile de primăvară ocupă 
rîndul principal. 

In Basarabia actuală se cultivă următdrele bucate: qriă, porumb, apoi în rîndul al doilea 072 şi în fine oves, secară, rişcă, mei, în şi plante leguinse. 
Grîul de tomnă (triticun salivunm, bf fendre) are grăuntele voşeat, peliţa delicată, cu o bărbie albă la extremitate ascu- țită. Ac6stă specie e iGrte preţi6să, dar cere ca pămîntul să fie bine arat; ea îndură bine frigul de Grnă, dar se teme de înghețuri primăvara şi sufere de vinturile useate, de aceea toemai nu se cultivă în sudul Basarabiei, ci numai în jude. țele Hotin şi Soroca. Semă&natul se face la finele lui Au- gust, iar secerişul pe la mijlocul lunii Cuptor. Arnăutul (trâticum durum, dle 20î7: are orăuntele tare, compact, de o formă lungărâță, cu peliţa subțire, de colre galbenă ca c&ra. Specia acâsta de griîii nu gheţul primăverei şi de aceea se s6mă&nă pe la finele lui Fe- bruarie sai începutul lui Martie, iar peste 15—20 dile răsare şi la 85 dile dă dejă spic. Secerişul se face pe la mijlocul lui August. Arnăutul e maj eltin la preţ decât orîul de tOmnă; dar, de Gre-ce resistă mai mult, este preferat în sudul Basarabiei, unde de pildă coloniştii bulgari îl sâmănă cu deosebire. - 

Ghirea sai hirea (friticun, Caucasianum, le tendre du 
Printemps), are grăuntele roşcat— şi de aceea Ruşii îi gie giu "OSu—mai mie decât grăuntele griului de tâmnă. Spe- im caute, a Măi St, de Grete mu ces amintit Porumbul (zea mis L Lg pere de trei ant neintrerup i mese Românii „o “e de Turquie) sati cum îl nu- ratiunii sa nil Popușoiul, formâză hrana principală a popo- 

„9 Semănă pe ţelină şi pămînt bun în 

Arii Tai: ăn a L€ 
prilie ŞI Maiu; teranij, inainte de a-] semenă, îl udă în do- 

niţe. Culesul se tace pe la Septembre. Ovzul se sem&nă numai pentru 4 

  

se teme de în- 

rebuinţele proprii ale ]o-
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cuitorilor, fiind întrebuințat în loc de ovăs pentru cai şi la 
fabricele de spirt. Se sâmănă pe la finele lui Martie, secerişul 
se face la Iunie sai la începutul lui Iulie. 

Secara (seculum, seigle) se s&mănă numai de poporaţiu- 
nea rusă şi rutână, prin urmare în cantităţi mici; la nor- 
dul Basarabiei se exporiâză în Austria. Se s6m&nă pe la 
finele lui August şi se seceră pe la sfîrşitul lui Iunie. 

Meiul se sâmănă pe la Aprilie; în judeţul Bender se în- 
trebuinţâză ca nutreţ pentru vite. Se cultivă mai cu s&mă 
specia sotaria italica. 

Ovesul şi hrișeca se cultivă în canfități neînsemnate. 
Inul se semănă pe la finele lui Martie. şi se culege pe la 

finitul lui Iunie. E 
Cânepa, macul, legumindsele se cultivă în cantităţi mică în 

judeţele de sus şi centru, iar în judeţele de jos pe 'ici pe 
colea cevă muc, firea sorelui, cunjut. 

Cartofii se cultivă mai cu sâmă de către Germani. 
Pomi roditori.— In Basarabia, în apropiere de orașele Chişi- 

netu, Soroca, Bender ete. grădinarii ruși, bulgari şi sârbi cultivă 
în cantităţi mari fel de fel de zarzavat, care se consumă de po- 
poraţiunea orăşenâscă; asemenea şi proprietarii, arendaşii 
şi industriaşii cultivă zarzavat pentru argaţi şi lucrători. 
Se cultivă mai cu s6mă castraveți (pepeni), pepeni verdi 
(harbuji), pepeni galbeni (zămoşi), varză (curechiii), pătlăgele 
roşii, ardeii, cepă, usturoiii, praz etc. Speciile cultivate sunt 

arătate în capitolele privitâre la agricultură. Poporaţiunea 

română de prin sate nu se ocupă cu grădinăria decât în 
proporţiuni forte mici, pentru trebuinţele casei, semănând 
mai cu s6mă dovleci pentru hrana porcilor şi a vitelor, cul- 
tivând futuna şi pomă roditori. In livedi ţăranii români 

cultivă meri, peri, cireși, vișini, prună (perie), nuci, aluni, 
gutui, eaişi, zarzări, pensiei. In păduri cresc în abundență 

fragi, iar pe lângă oraşe se cultivă zmeura, agrișele. Despre 

pomărit. a se vede capitolul special. 

In Basarabia se cultivă 70 feluri de viţă, despre cari să 

se vadă capitolul vinăritul. Din aceste feluri, numai 30 s'au 
aclimatisat. 

Pomii în Basarabia sufer mult de următârele insecte: 
Pontia evataegi, Cossus ligquiperda, pe care Românii o nu- 

mese sfredelușul lemnului, Acidalia brumata, Gastropacha
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neustria, Liparis ehrysorrhaea, Liparis dispar, Ipomo menta 
variabilis, Rhynochites conicus, Cossus Aesculi, Carpo 

A duzile.- Pădurile din Basarabia se compun mai cu scmă 

din următârele specii de arbori: sfejar, şi anume „Speciile 

quereus vobur şi quercus pedunoulala, fag, mesteci, a 

pen, ulm, teii, arțar, arța» negru, frasin, anin pe alo Ș 

rea în judeţul Hotin cresce mestecănul în mare cantitate, în 
Bug6c saledmul, prin bălți Cornus mascula, Rhus coriaria şi 
Rhus cotinus ; asemenea pe malurile riurilor se ivese des 
Rhammus catarthiasa, arbutus unedo, arbulus ursi, sambacus 
ebulus, sambacus racemosa, viburnum lantuna, salir trian- 
dra, s. aurita, s. caprea şi cea purpurea. In Basarabia cresce 
asemenea bine sumachul, caratous, savur, grapu, rădecina 
maramdjii, gara nucea. | 

Erburi și burueni.—- Din erburi și burueni vom înregistra 
aci pe următârele mai respândite : chermec, dancan, roma- 
vita, manta, senecio vulgaris, Salsala cali, Verbaseum, Fap- 
sus, Convalvulus arvensis, Myosotis squarrossa, Amaran- 
thus retroflezus, Echium vulgare de tâte colorile, Xeranthe- 
mun anmuum, Coronilla varia, Lamiun amplezicaule, Sal- 
via pratensis, Cihoriun, întubus, Sonchus asper, Cropis foc- tida, Artemisia, absinthium, Xanth iu, spinosum şi altele. Aceste erburi şi burueni adese-ori acoper câmpii întregi, do- 
borînd orice altă Vegetaţiune; stîrpirea lor cere une-ori multă muncă. (1) | 

Clima Basarabiei e f6rte priinci6să peniru aclimatisarea mai multor plante, cari aparţin zonei din spre mâgă-gi a Eu- ropei.- In cartea lui Denkiug (2), Incercări de gospodărie 
şi observațiune, sunţ enumerate peste 105 plante aclimatisate de dînsul lângă Chişineiă. 
Inflorirea.—După observaţiunile făcute în curgere de 12 ani de către academicianul rug ca W eselowsky, înflorirea pentru ur mătOrele plante se face de obicei în lunile mai jos arătate : îi OI AI 

- (1) In scrierea lui 
rabie ancienne ef mo 
Basarabia tote plante 
ivei specii din er 
cu flâr 

Bugnion despre. Basar 
derne, autor 
le cu fir 

ucifere, cele 
ea galbenă sunţ amar 

(2) Avaniicmeenmae o, 

abia, întitulată La Basa- 
ul emite părerea eronată cum că în ea albă sunt nefolositore. afară de două, cu florile roşii posedă calităţi tonice, cele e ŞI o/răvitore. 

bt 2 uuGarodenia, /lenruneu.
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- Aprilie: plop alb, mieşunele, ghiocei, viorele, plop pira- 
midal, păpădia, anhuza, agriş, cais, vişin, cireş, prun, pă- 
dureţe. Maiă : pădureţe, spirea, ornitogalus, lilia, veronica, 
prunus mahalep, nuc, mac, dud, reseda, calina, îris, salvia, 

mazăre, lin, lucerna, salcâm, soc, măciş, trandafir. Zune: 

trandafir, /egustrum, sasifragii, salanum dulcamara, viţa 

sumae, lavendula, tutun, cartofi, porumb, primula etc. 

VIII. 

FAUNA. 

„Animale selbatice: padrupedele cari trăesc în Basarabia 

în stare sălbatică sunt: lupul (canis lupus), vulpea (eanis 

vulpes), epurele (lepus timidus), mistrețul (sus seropha), care 

i6rie rar se mai ivesce acum în stufăriile de pe Nistru, capra 

stlbatică, căpridra (cervus caprealus) 'în pădurile Hotinului 
şi rar de tot în codrii judeţelor Chişineu şi Orheiii. 

La sud, în câmpii, trăesce dihorul (mustella pularius), 

viezurele, nevăstuica, veverița în codrii şi pădurile de la 

centru, şobolanul, şârecele de câmp, ariciul, gusganul de 

câmp. (1) . 

In ceea ce privesce specia padrupedelor domestice, a se 

ved€ capitolui despre crescerea vitelor. 

Păsevile setbatice din Basarabia se pot împărţi în două 
categorii, adecă cele cari nu părăsesc ţâra nici odată şi cele 

cari trăesc aci din primăvară până în tâmnă. Categoria din 

urmă se mai pote sub-împărți în două sub-eategorii: adecă 

păsări cari trăesc în Basarabia vara, iar tâmna plecă din- 

colo de Mediteranea, şi păsări cari trăese aci numai primă- 
vara, după care îşi îndrepteză sborul lor spre mâgă-npte, 

apoi tâmna revin iarăși de la nordul depărtat, pentru a plecă 

în țările calde. Din pastrile cari nu părăsesc Basarabia, lo- 
cul principal îl ocupă vrabia, ci6ra şi ciocârlia, pe care ţă- 

ranii din judeţele Orheiă şi Chișineii o numesc și jurzea; 

apoi vin fetras tetrax, care locuesce în păduri, şi prepelifa 

(1) Tardant, Zssai sur histoire naturelle de la Bessarabie.
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(perdiz cinerea) din câmpii; din pasările trecătore vom în- 

registră următârele specii mai răspândite: Din ordinul rapi- 

orelor: uliul, eretele şi șoimul de munte, asemenea «quilu 

regală a Carpaţilor, precum şi vulturul pleşuv din Bugec; 

din răpitâvele nocturne: bufnița şi cucuvaia; din acăţătore: 

ciocănitorea, cucul; din ordinul porumbeilor: tuvturica, po- 

pumbelul selbatie; din ordinul galinaceelor: pilpalacul, po- 

târnichea, rața selbatică şi rar de tot fasanul; din ordinul 

alergătorelor: dropia (Otis tavrda) strepelul (Otis tetrar, 
pe care Românii îl numesc şi stricotul şi spiveotul, cocorul 
mic (grus etinerea), iar cel mare numai primăvara, trecen 

apoi spre nord, barza, lopătarul, stârcul, fluerarul, becaținu 

sitarul, ciovlica;, din stârcă sunt două specii: cel cenuşiil şi 

alb; din ordinul palmipedelo» la sudul Basarabiei trăese: 

pescărușul, pelicanul, gâsca selbatică, cufundătovrul, raţu 

şi lebeda, precum şi o mulţime de specii de nuwenius pha- 
capus ; în fine cocostâreul (eiconia alba, scolapa.e qalinao, 

scolapaa riticula, vanelus cristatus, earbo, cormoranus ete. 
Să mai adaogăm.la aceste specii şi următârele forte r&s- 
pândite la nord și în centrul ţării: privighetărea, sturzul, 
cocoşarul, mierloiul, pițigoiul, sfranciogul, «rcurele— ho- 
mânii îi gic şi coconașul—gaiţa, coțofana, rînduniea, lipi- 
torea, pupăza. Din pascrile domestice: găini de tote speciile; 
cele mai răspândite: cea ordinară, de Cochinchina, spaniola, 
dorking,deţară; bibilică, gâscă, curcan, rață, păun, fasan,lebădă. 

Din animale, din ordinul cheladienilo trăesce brosca Ics- 
tâsă, t6rte răspândită în judeţele Orheiii, Hotin şi Chişinet 
precum în t6te pădurile erbâse; brOsca festosă de lac, care 
trăesce în mlaştine. Din ordinul saurienilor, 
sedă mai multe specii de șopârle; 
popor gușier. Din ofidienă (1) 

Basarabia po- 
specia verde e numită de 

se intilnesce des vipera, mu- 

  

(1) Altă dată, precum serie d-l B. P. Hasa 
(Etymologicum, t. III, fase. 3-a, p. 2.944 
sava bia a fost fera balaurilor, adecă a şerpilor mari şi primejdioşi :. Prima 

migraţiunea Neurilor după pică a Românilor, când am vorbit despre 
fuseseră siliţi a fugi din Bau . odot, cu Şese secoli înainte de Christ, cari cu Bohode piy î E - pe saabia sudică de mulţimea șerpilor : Brptrae spaga 

Basarabia pe la tinea secoluțua aelonelul rusese Meyer, care fusese în. 
| ui trecut (One canie Osanoneria aearu, Peters 

ei în monumentala sa operă 
): <Din timpii cei mai vechi, Ba-
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șcătura căreia produce friguri, şerpele de apă numit de ri- 
veranii de la Nistru urec/iatul. Ciasa batracianilor este 
în Basarabia representată priu broseă, brâsca rîidsă şi sa- 
lamandra, care trăesce în pădurile umede de la nordul Ba- 

sarabiei. . 

- Clasa pescilor: Cu trecerea gurilor Dunării la patria-: 

mamă, Basarabia, despărțită de ţâra românâscă, a perdut 

mult în. ramura acestui avut natural. Pescele se mai prinde 

acum în Nistru, în limanul de lângă Akerman şi pe malul 

Mării Negre. Partea de jos a limanului, precum şi malul 

mării, fiind proprietatea statului, pescuitul aci se arendeză. 

Speciile de pesce cari frăese în apele Basarabiei sunt ur» 

mătrele: Acipenser suris, Acipenser ciclostamus, Ciprimus 

Carpio, Salica, Salmo Salar, Finca-chrisitis, Cabitis toenia, 

Secomber, Cotlus gabio, Perca fluviatilis, Esoa licius'ete. Tâte 
aceste specii de pesci au numele lor proprii poporal, aşă 

de pildă anguila se numesce ţipar, apoi vin păstrăvul, ştiuca, 

crapul, mrena, linul, vârlanul, somnul, bibanul, șalăi, scum- 

bria, lacherda, nisetrul, morunul, cega, ete. Chefalul se pe- 

scuesce în cantităţi mari în limanul Nistrului precum şi în 

1794, p. 19) crede că Ofiusa '0w:65ssu, adecă coraș de şerpi» menţionat 

de Strabone (VII, 4, $ 16), trebuiă să fi fost cam pe locul Benderului 

actual, căci, dice el, «între Bender şi satul Osmănesci, unde la 1790 a 

„stat cu tabăra regimentul. de infanterie Alexopolski, se află o mulţime 

«-nenumârată de şerpi». 
Mai departe eruditul nostru academician serie: «Balada Gzue Grozo- 

vanul se începe cu: 
«Sus, pe câmpul Nistrului, 

«Sub pâlele ceriului, 

«La c6da Ialpâului, 

«Unde fat zmedicile... .. 
«Intro notiţă manuscript a tatălui mei (Alexandru Hasdeii), pe care 

mi-o trimisese când scriam storia critică, eu găsesc următorele: «La 
«noi în Basarabia tot-deauna sa credut în popor că balaurii există în 
«realitate în laturile cele pădurâse ale Nistrului şi că ei sunt nisce șerpi 
“mari, cu cununi de foc pe cap şi cu limbi de văpae în gură, dea că- 

-rora atingere se aprinde şi arde 6rba. Naturalistul Bichwald (ihyp. 
«Man. Hapoan. npoea. î. XXI, secţ. VII, p. 31.599) descrie pelea de balaur, 

“găsită în codrii de lângă Bălţi şi pe care o adusese la Petersburg 

«Baronul de Mure. Lungimea acelui balaur era de peste 8 picidre, iar 

“grosimea ca la un mare boa. Câstele și pântecele de coldrea galbenă- 

«albuie.:



                       

si          
    

Monumentul comemorativ al trecerii Dunării de către armata rusă 

la 1828, lângă Satul-Noii.



CARTEA II. 

LOCULTORII.--DEMOGRAFIA DE LA 1810 —1892.—ETNOGRATIA. 

IL. 

LOCUITORII, 

In nefastul pentru Moldova an 1812, pe temeiul unui trac- 

tat de pace încheiat între Rusia şi Imperiul Otoman, sub 

denumirea de Basarabia s'a rupt din trupul Moldovei şi s'a 
alipit la Imperiul Rus într6ga parte a ţării lui Stefan-cel- 
Mare care se află între rîurile Nistru și Prut. 

Imediat ce Rusia își anexă Basarabia, Impăratul Ale- 

xandru I a supus-o ocârmuirii miliţare a comandantului 

armatei ruse amiralul Ciceagoft. ) 

Intro dare de sâmă « Vedomosti», cu data de 23 Iulie 1812 
şi iscălită de către Amiralul Ciceagoii, găsim că poporaţiu- 
nea Basarabiei în acel timp eră de 41.160 familii sati 240.000 

suflete. (1) 
După un alt document (2) tipărit de Skalkowsky în anul 

1813, poporaţiunea Basarabiei eră de 55.560 familii sau 

340.000 suflete. 

Aceste două cifre diferă mult, dar dacă vom luă în consi- 

derațiune că eră absolut cu neputinţă în aceste timpuri ftur- 

burate de a face un recensămînt al poporaţiunii, vom fi pe 

  

(1) Archiva din Chișineii. Delo iscălit de Ciceagoft şi Generalul Harting. 

(2) Ciuma Cmamur, Gnacania Focohoc. Kpan CuamwnoBeriii, î. 1, p. 848.
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deplin îndreptăţiţi a ne îndoi de veracitatea arătărilor celor 
dou& isvâre oficiale rusesci. Este dovedit acum de către sta- 
tisticianii ruşi, că nici în anul 1812, nici în anul 1813, în Ba- 
sarabia nu s'a făcut un recensămînt. Apoi, dacă vom mai luă 
în consideraţiune că în nefastul an 1812 în Besarabia a bân- 
tuit ciuma, adusă de regimentul rus Arhanghelogorodsky, 
venit din spre Odesa, şi că acâstă ciumă a durat până pe 
la 1813, atunci şi mai mult ne vom convinge că cifrele de 
mai sus nu sunt decât nisee presupuneri oficiale. 

In anul 1814 guvernul rus a adus în Basarahia din du- 
catul Varşoviei 1.443 familii germane de coloni, cari sat 
aşedat în Bugec, întemeiând ş6pte colonii și anume: satele 
Borodino, Tărutino, Culm, Maloiaroslavet, Crasnoie, Leip- 
2ig şi Cleazuiţa. | 

La 1815 guvernul rus a tipărit o dar e de sâmă privitâre 
la noua provincie anexată; în acest document, retipărit apoi pe la 1848 (), poporaţiunea. Basarabiei este arătată de 55.350 familii. In anul 1816 un al doile 
aduşi din Rusia s'a aşezat în Bugec, formând patru sate noi: Hăre-Chumpenoise, Brienne, Paris şi Areis. 

In fine, la 1816 s'a făcut de guvernul rusesc prima revisiune (recensămînt) a poporaţiunii. Acest recensămînt a fost orîn- duit de către Generalul-guvernator al Basarabiei Bachme- tiefi. Recensămîntul a stabilit că în provincia anexată de lă Moldova locuiau 96.526 familii sat 491.679. (2) Acâstă din urmă cifră a poporaţiunii Basarabiei în anii când dinsa a fost deslipită de la Moldova este cea mai ve- rosimilă, ceea ce şi se demonstrâz 
demografice Şi ctnografice făcute de atunci înece. Vom resumă aceste lucrări într de a umpl6 lacunele £ 
biuroul statistic al Ba 

Să urmărim dar 
ceea ce priv 

La 1817 

a puhoiit de colonişti germani 

ă prin analisarea lucrărilor 

"un mod sistematice, cu scop 
ăcute cu idei preconcepute de către 
sarabiei începând de la 1872 încâce. 

şirul cronologie al lucrărilor oficiale în esce mişcarea poporaţiunii din Basarabia. a fost întemeiată colonia Zepliţa, unde sati aşe- 

  

(1) “hp. Munucm du 7 ) hp. m Ante 1848, No. 13, p. 412 vane a- 

iu poa 
ăi » P- 412, raportul Genera > - 

- . 

- 

(2) Xpor. Onucanie uemopiu Ilveojpoceiu, 1818. p. 287,



93 

  

zat:96 familii germane. In acest an toemai s'a făcut Şi  în- 
tâia chartă a Bugâcului de către Colonelul rus Cornilovici. Din 
textul alăturat la acea chartă reese că peporaţiunea Basa- 
vabiei în anul 1818 eră de 389.000 suflete. (1) 

Comparând acâstă din urmă cifră cu cifra recensămîntu- 
lui oficial făcut de Generalul Bachmetietf la 1816 găsim că 
la 1818 Basarabia a perdut 51.000 de locuitori. A presupune 
cum că Colonelul Cornilovici n'a sciut nimie despre recensă- 
mâîntul din anul 1816 este imposibil; aşă dar micşorarea aces- 

tei cifre, notată de dînsul, trebue să fie căutată aiurea. 

Statisticianii ruşi precum d-nii Skalkovsky şi Zasciuc explică 
micşorarea bruscă a poporaţiunii în următorul mod : «Causa, 
după tâte probabilitățile, a fost destrăbălarea şi lipsa de 

cinste (sovesti) a administraţiunii ispravnicilor,. cari siliră 

pe ţărani de a fugi în Turcia.» (2) 

Din manuscriptul lui Swinin -reese în adevăr cum că în 

anii 1817-1818 numai din ţinuturile Basarabiei de sus au 

fugit peste 3.000 de familii ţ&rănesci. Din ţinutul Greceni ati 

fugit peste una mie de familii, <aşă că satele boerului Balş 

s'au pustiit și în întregul ţinut n'aii rămas decât vre-o 2.226 

bărbaţi». (3) 

Causele despoporării nu sunt numai acele arătate de d-nii 

Zasciuc şi Skalkovsky, ci şi terorea ce a cuprins țărănimea 

română din Basarabia, care se temeă că Rusia o va face 
"6bă, la boerii ruși, precum robi erai pe atunci ţăranii ruşi. 

Dovadă cum că spaima de a deveni robia fost una din cau- 

sele emigraţiunii se găsesce în dosarele rusesci, cari se 
păstrâză în archiva Iaşului; (4) cea mai mare parte din 

aceste dosare privesce tocmai pe fugarii ţărani din Basa- 
rabia, a căror extrădare o cereă Rusia mereu. Şi apoi nu nu- 
mai țăranii români fugiait pe acele timpuri nefaste din Ba- 

(1) Manuscriptul şi charta Col. Cornilovici este proprietatea Societ. 

archeologice din Odesa. 
(2) Mamepiaant oaza Cam. a Loc. Beccapadiu de Căpit. Zasciue, v. |, p. 148. 

(3) Manuseriptul Swinin (Societ. de istorie şi ach. din Odesa) se află 

resumat de noi în Anexe. A se vedă Ja finitul volumului. 
(4) Aceste dosare sunt clasate de autorul scrierii de faţă. Ele sunt 

în număr de peste 4.000 şi compun un material preţios pentru mono- 

grafia istorică a Basarabiei de la 1812—1853.
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sarabia, dar şi ţBranii ruşi de dincolo de Nistru trecea 
Prutul, pentru-a scăpă de jugul robiei. 

Unul din scriitorii ruşi, vorbind despre emigraţiunea de 

pe acele timpuri, serie următârele: «De la 1812 s'au râs- 

pândit prin Basarabia o mulţime de trădători (!?) moldo- 

vlachi, cari ră&spândiră vorbă cum că întregul norod din ţâră, 

care plătesce dări pe cap către stat, va fi dat în robie pro- 

prietariior, precum sunt ţăranii din Rusia.» Același lucru serie 

şi un alt, scriitor rus în articolele privitâre la Basarabia 
de pe atundă. (1) 

Aşă dar una din causele emigraţiunii eră grâza ro- 
biei; De alt-fel, acâstă grâză legitimă aveă de temeiii nu 
atât cele dise de «Moldo-Vlachi», precum pre: inde scriitorul 
oficios rus, cât contactul poporului de jos, al ţărănimii, cu 
fugarii din Rusia, cară povestiaii despre viţa grâznică a 
robilor din imperiul Rusiei. Acum când în Rusia s'ati dat 
la lumină, tâte grozăveniile acelui trecut de robie, nu în- 
cape nici o îndoială că povestirea robilor despre traiul lor 
trebuiă să producă grâză şi terdre! 
Precum am vădut, după arătările statisticei oficiale ruse, 

po..oraţiunea Basarabiei la 1816 eră de 491.679 suflete, iar 
după disela Colonelului Cornilovici de 389.000. 

De ce neam eră acâstă poporaţiune 2 
Pentru a răspunde la acâstă cestiune, pe care statisticianii 

LUȘI se incârcă a exploată în favârea unor idei preconce- 
pute, este Mecesar a aruncă o privire retrospectivă asupra 
poporaţiunii Basarabiei. 
Până la anexarea acestei țări de cătr 

tuală formă parte integrantă a Moldovei: judeţul Hotin sub nume de rasa plătiă dare pentr turcesci din cet i pe: u întreţinerea garnis6nei 
Sel cin cetatea Hotinului; iar raiaua acâsta se compuneă numai şi numai din locuitori moldoveni ; judeţele Iaşi, So- 

aa Orheiii și cea mai mare parte a “judeţului Chişineii Solau Vent, în ea aan asemenea erai locuite numai de ; . 
der şi partea din spre mgqiai ai județele Akerman, Ben- pre medgă-di a judeţului Chişineii, avea 

e Rusia, Basarabia ac- 

n 

(1) Batiuşcoft, Basarabia, 1892, v. 1 io PR Itdontocmu, No. 3, 1867 p. 148 şi Kucruneoenia Enapiaav-
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poporaţiune aşezată, stabilă, compusă exclusiv din Moldo- 
veni, şi poporaţiune nomadă, compusă din Tătari. 

Poporaţiunea tătărâscă se despărţiă în patru tabere mari: 
tabăra [Edissan, care locuiă în judeţul Akerman, pe malu- 
rile rîuleţelor Alcale-dere, Adji-dere, Sarata-Celebi, Baiu, 
Ciaga; tabăra Oran-Oglu locuiă pe malurile rîului Cogâlnic, 
Ciaga şi Esky-onus; tabăra Orumbeec-Oglu pe rîurile Sal- 

cea, Ialpug, Buic-lalpu saii Buiuc-lalpu şi Ulipa, în fine, 

tabăra /smail-Canessi pe Câtlabug. 

Aceste patru tabere de Tătari nomadi, învîrtindu-se mereii, 
ba în stepele de dincolo de Nistru, până la Ociacof, ba re- 

venind dincâce de Nistru saii năvălind în Bugâe, pe la 

întâia jumătate a secolului trecut ai început a se așeză în 

stepele Rusiei de la sud, concentrându-se tot mai mult şi 
mai mult în Crimea. Causa acestei retrageri a hordelor tă- 

tăresci spre Crimea a fost Rusia, care înaintă mereii spre 

Dunăre. Dejă la 1759 Crim-Ghirei a scos din Bug&e or- 

daua Edissan şi a dus-o în Crimea ; la 1770 Comitele Pahien, 

comandantul armatei ruse, pe timpul când asediase cetatea 

Benderului, a intrat în tractative cu murzalele Tătarilor și a 
reuşit, după luarea cetăţii, să silescă pe Tătari a se retrage 

spre Crimea. Peste 12.000 de Tătari s'aă şi ridicat şi au 
pornit spre malurile Mării de Azov. (1) 

După i6te documentele privitore la 'Pătarii din Bug&c, 

este cert că, dejă pe la 1806, adecă tocmai la începutul răs- 

boiului Rusiei cu Turcia, în Bugec nu se mai aflau de- 

cât vre-o 5.000 de Tătari. După stăruinţele Ducelui de Ri- 

chelieu, guvernatorul general al Rusiei de Sud, şi acești 
Tătari au fost transportaţi în Crimea. 

Aşă dar, pe la 1812, în Basarabia n'au mai fost 'Tătari. 

Din altă parte însă, pe la 1769 şi chiar pe la 1789—1791, 
au trecut Dunărea mai multe sutimi de familii bulgare, cari, 

fugind de urgia Turcilor, s'ai adăpostit pe pămîntul bla- 

goslovit al Moldovei, adecă atât în Ţâra-de-sus, cât şi mai 

cu sâmă pe la Ismail, Chilia, Reni, Akerman. Asemenea şi 

pe la 1807 ai trecut Dunărea Cuzaeii-Zaporogineni, cari, 

sub denumirea de Cazacii de la Dunăre (Usti-dunaiskie Ca- 

zalki), at fost stabiliţi de Rusia la gura Prutului. 

(1) Apar Mun. Bg. „Ito, 1846, t. XIII, p. 437.
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In fine, pe la 1809 un noii cârd de vaiale bulgară, scăpaţi 
de sub iataganul turcesc, trecă Dunărea şi se adăposti în 
Moldova, pe la Ismail şi Akerman. In acest timp tot po pă- 
mîntul ospitalier al Moldovei îşi găsiati refugia eraticii Serbi, 
rascolnicii Ruși, fugiţi de urgia persecuţiunilor religi6se din 
Rusia, şi nenorociţii robi din Ukraina. 

La ce anume citră se urease acâstă poporaţiune flotaută 
de elemente străine, cari s'a adăpostit în Basarabia până 
la anul 1812, când acâstă parte integrantă a Moldovei a fost 
anexată de Rusia ? După cercetările cele mai conseiinţiose ale 
documentelor istorice (1) studiate de noi, cifra totală a ele- 
mentului străin pe la 1812 nu covîrşiă în Basarabia 20-—25.000 
suflete, din cari în partea de sus, adecă în judeţele IIotin, 
Soroca, Bălţi, Orheiii şi Chişinei, locuiaii abiă 7.000 suflete. 

Aşă dar la 1812, când Basarabia s'a alipit la Rusia, acâstă 
parte a ţării românesci eră locuită de peste 320—350.000 de 
Români de ambe sexe. - 

Cifra acâsta e cu atât mai aprope de adevăr, cu cât în 
anul 1823, pe timpul ocârmuirii Basarabiei de Comitele Vo- ronzofi, documentele oficiale arată poporaţiunea provinciei 
de 550.000 locuitori de ambe sexe, adecă cu un spor de „161.000 comparativ cu arătările, tot oficiale, din anul 1818. lar la 1828 poporaţiunea Basarabiei este dejă arătată la 409.110 suflete. Acâstă scădere bruscă nu se explică alt-fel decât prin greşala recensămîntului făcut de administraţiune sub ocârmuirea lui Voronzoff. Greșala e cu atât mai vă dită, cu cât la 1828 s'a nums&rat şi poporaţiunea din Pug6c 
adecă locuitorii aşezaţi la medă-di de Valul-lui-'Vroian cel de jos, pe un teritorii rămas pustiiă după plecarea 'Lătari- lor, în întindere de 1.700.000 deseatine, din cari 800 deseatine 
au iost date de guvernul rus coloniştilor bulgari şi ger- mani. (2) 

tit n urmate ERE POPOrațunăt Basarabiei est ră e câtre biuroul oficial de statistică: 188... 409.110 
1829... 412.429 
1830... 469.783 e 

(1) A se veds Bibliogy. 
3 

afia Basarabiei. (2) Pămiîntul Tătarilor, guvernul rus Pa declarat proprietate a statului.
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In anii 1828—29 a fost răsboii. Acest răsboii a avut, firesce, 
o înriurire defavorabilă asupra crescerii poporaţiunii, mai cu 
s6mă că, de obiceiii, armatele ruse aduceau cu dînsele ŞI oua, 

După răsbâie şi epidemii poporaţiunea cresce. Acelaşi lueru 
s'a observat şi în Basarabia. Sporul crescerii pentru anul 
1830 a fost de 57.354. Firesce cum că acest spor nu s'a da- 
torit propriii dis nascerilor, ci parte din el, precum arată 
actele, cade asupra immigraţiunii Românilor din Moldova. Noii 
veniţi erait Basarabeni ce se întorceaii din Moldova la ve- 
trele lor, părăsite de groza Muscalului pe la 1812—1817. In- 
credinţaţi de agenţii ruşi că guvernul rus mare de gând să 
robâscă pe ţ&ranii români din Basarabia, aceşti Români se 
hotărîră a reveni pe la căminele lor, pe acolo unde lăsaseră 
osemintele părinţilor lor. Asemenea, după încheiarea păcii 
cu Imperiul Otoman, ait mai trecut Dunărea 1.042 suflete de 
Ruși, numiţi Accrasovti, pe cari guvernul rus îi aă aşezat 
în judeţul Ismail (1), şi după Ruși ai mai trecut în Basa- 
rabia peste 3.000 de familii de Bulgari. (2) 
După 14 ani de la acestă dată, găsim că, mulţumită neo- 

rînduelilor interne şi gapacităţii unor funcţionari, creșțerea 
poporaţiunii se opresce şi mişcarea sa devine cât se pâte de 
lentă. Aşă că la 1837 dînsa, cu t6tă emigraţiunea poporaţiunii, 
care a venit de s'a așezat p6 locurile g6le, abiă a ajuns 
la ciira de 553.460 suflete, ceea ce arată că de ia 1830 şi 
până la 1837 poporaţiunea s'a mărit cu 83.677 suflete. Acest 
spor nu se datoresce numai nascerilor, ei şi immigraţiunii Bul- 
garilor. 

De la 1837 şi până la 1843 lipsesce ori-ce maierial statistie 
privitor la mișcarea poporaţiunii din Basarabia. Cu tâte aceste, 
nu trebue să perdem din vedere că tocmai în acest interval 
de timp guvernul rus a decretat, un şir întreg de <ukazuri 
imperiale», prin cari se dăruiaii multe avantagii atât popo- 
raţiunii indigene, cât şi în deosebi străinilor doritori de a se 
așeză în Basarabia. 

Unul din aceste «ukazuri», adresat către poporaţiunea 

  

(1) M. Fonton-de-Werrayone, Leziconul enciclopedic : Basarabia. 

(2) App. Munue. Dum. Amro, 1844, No. 10, p. 17. — Bozzapenia Hotoniu, 

fuazonoacniti, p. 38. — Boenno- Cam.  Oăoapranie Lereapaiu. Aapneans, 1835, când 

s'a făcut a opta revisuire a poporaţiunii. 

7. C. Arbure, Basarabia.
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română a ţării, asigură pe ţărani că «robia» nu va fi intro- 

dusă în Basarabia. In anul 1843, făcându-se recensămiînt, s'a 

constatat că poporaţiunea Basarabiei se compuneă :iin 719.120 
locuitori de ambe sexe. (1) 

Acestă crescere se datoresce atât sporului natural prin 
nasceri, cât și întorcerii din Moldova a Românilor cară pă- 
răsiseră Basarabia la 1812 — 1817. Dovadă că sporul acesta 
nu privesce de loc emigraţiunea Ruşilor saă Rutenilor din 
Rusia, este faptul că tocmai în anii 1837-—1843 administra- 
țiunea rusâscă a expediat îndărât în Rusia peste 35.000 de 
robi şi eratică găsiţi în Basarabia. Acest puhoiii de Slavi scă- 
paţi din robie se aşezase prin satele din sudul țării, de 
unde a și tost ridicat. (2) 

Despre mişcarea poporaţiunii din anul 1844 există doud 
documente oficiale în archiva din Chişineii. Unul privesce 
anul 1844 şi arată poporaţiunea la 793.103 locuitori de am- 
be sexe (3); altul, tot pentru acest an, o arată ca fiind de 
114.492 suflete (4); deosebirea prin urmare e de 188611. 

Iată acum mişcarea poporaţiunii de la 1845 până la 1836 după arătările statisticei oficiale (5): 
1845. . . . . 785.175 (6) locuitori 1846 . . . , 811.734 > 
1847. . . . . 831.173 (7) » 
1848. . . . . 853484 » 
1849. . . . . 860.299 > 
1850. . . . . 872.868 (8) 
1851. . . . . 902.534 » 1852. . . . . 935.809 » 
1854. . . . . 966954 > 
1855... 993.045 » 1856... 990.274 (9), EI 

| 

(1) A se veas cha 
(2) Ordin-circular 
(3) Onna Cmamucn 
(4) Becuno. Om. 05. 

rta dresată de inginerul Eitner. al Guvernatorului Fedoroff âin anul 1852, luna Martie. 2 Onucania Zlog, APAR, Crarvnoscrtă, t. |, | Beccapadiu, Aapaeaus, 
| (6 pamepia- za Cmam are, Satuzyrne, 1862. (2 pupă piibsch-von-Grosthal, Colonel de stat-major. (8) suit nsămintul al un-spre-gecelea cifra este de 901.386 locuitori. 

(9 Sta istica Ministeriuluj de Interne al Rusiei ) Mamepiaze dan Cm. u, Teozpagiia Pocciu, Batugr3, 1862, p. 151.
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Din acâstă tabelă a deceniului întâiă, când noua stare de lu- 
cruri se stabilise dejă temeinic, se pâte trage o conelusiune 
despre mişcarea poporaţiunii. 

Intâii de tâte, din analisa tabelei de mai sus vedem că 
poporaţiunea Basarabiei în curgerea acestui decenii a crescuţ 
pe fie-care an cu cifra medie de 10.787 suflete, adecă cu 70 la 
mia de locuitori. Asemenea vedem că de la 1812 şi până la 
185 inclusiv, adecă în termin de 44 ani, poporaţiunea a 
crescut de 3'/, ori sai a sporit anual cu 16.279 suflete. 

II. 

ETNOGRAĂFIA. 

Am v&dut că la 1812 Basarabia a fost locuită de o popo- 
rațiune de 350.000 Românii şi de vre-o 25—30.000 străini, veniţi 

ca coloniști. Să vedem acum care eră fisionomia etnografică 

a Basarabiei în anii 1856 — 57, adecă după o dominaţiune 
rusâscă de 44 ani? 

Pentru a răspunde la acestă cestiune, înainţe de tâte ne 

vom adresă la isvârele oficiale ale guvernului rusesc. 

Români. «Basarabia e locuiţă de Moldoveni, cari compun 

37 din totalul poporaţiunii saie», serie |. Zasciuc (1), ofiţer 

de stat-major, însărcinat de Ministeriul de Răsboiu ai Rusiei 
de a redactă materialele statistice ale Basarabiei. Mai departe 

autorul oficial adauge: «Judeţele Chişinei, Bălţi, Soioca sunt 

exclusiv poporate de: Moldoveni; în judeţul Hotin ei sunt 

amestecați cu Rusini sai Ruteni, cari par a fi autochtoni 

aci (?); în judeţele Bender şi Chişinei, ei sunt amestecați 
puţin cu elemente venite de pretutindenea și cari s'au aşe- 
zat prin orașe cu permisiunea guvernului. Moldovenii com: 

pun un n6m de Gmeni, cari locuesc de secoli în părţile de. 

nord şi din centrul Basarabiei; ei prin urmare pot să fie 

consideraţi (sic!) pe aci ca adevărații autochtoni ; în judeţele 

de la sud, din contra, ei s'aii aşezat nu de mult şi mai 

cu s6mă ai ocupat locurile părăsite de Tătari. Apr6pe toţi 

răzeșii și cea mai mare parte din ţăranii, precum şi majo- 

  

(1) Mamepiaaza daa Cm. u. Tooapafia Pocciu, Baugre, 1862, p. 151.
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ritatea mahalagiilor de prin oraşe aparţin asemenea acestui 

n6m.> 

Aşă dar, după părerea ofiţerilor de stat-major rus, în frunte 

cu d-l Zasciue, cari, sub direcţiunea Generalului Obrucefi, 

aii redactat volumin6sa lucrare privitâre la «Statistica Ru- 

siei», Basarabia eră locuită la 1871 în 3/, din totalul po: 
poraţiunii sale de Români. 

Rusini. Al doilea n6m, după Români, care locuesce Basa- 
rabia, sunt Rusiniă sati Rusnaeii, adecă un popor slav care 
vorbesce limba ucrainiană. Rutenii sati Rusinii aparţin acelui 
nem slav, care locuesce adi în Rusia de la mâqă-di şi în 
Galiţia. După Dragomanow (1), poporaţiunea rutână este 
compusă din 14.000.000 suflete, posedă limba sa proprie şi 
se deosibesce mult prin caracter, obiceiuri şi moravuri de 
Muscali. 

Basarabia de sus, adecă acea parte care-şi are hotarele 
spre guvernămîntul Podolia şi parte spre Galiţia, posedă 
o părticică de poporaţiune rutână. | 

Ac6stă poporaţiune slavă a trecat din Ukraina şi Volhinia 
pe la finitul secolului XVI şi începutul secolului XVIII, fu- 
gind din Polonia pentru a nu fi silită a îmbrăţişă cunias, 
adecă o religiune întocmită anume de preoţii catolici pentru 
a se apropiă de ortodoxia de la Răsărit. Rutenii se aşezară în 
Moldova de mâqă-di. Aceşti Ruteni s'aii românisat de mult, 
portul lor e acela al Românilor: plete lungi, cămașa albă lungă, încinsă cu un brîit multicolor, şi căciulă pe cap. Poporaţiunea rusină, după ultimul recensământ pe nemuri făcut în Basarabia la 1861 (2), se urcă la 120.000 locuitori de 

- o 

Mu ii sai Rusii > a tin a Sail Ruşii, cari locuese în Basarabia, ati venit aci e ersecuţiunile relioi6 : din ei su ioouţ unile religi6se ale guvernului rusesc. Parte 
(rascolnici) Op vestiţilor Strelți (3), parte sunt schismatici 

» Carl au părăsit Rusia pe timpul când acolo s'ait 

ei Dragomonox, Grămada vol. Ii, III, 1876 2 
- A - 

> ” 

G via anii imcoce de 1861 a se vedă mai departe 

ru ani d 
arte. ori, țintași — un fel de armată ce a existat în Rusia înaintea 

lui Petr u-cel-Mare, care ii A , a desfiinţat-o di cute în acestă sș i y in causa unor e irațiuni fă- acestă sînul ei indemnul surorei sale Sofia conspiraţiuni, fă
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rectificat cărţile bisericesci sub Patriarchul Nicon. Românii 
numesc pe aceşti schismatici Lipoveni, cuvînt derivat de la 
polipon sau poliponi; în fine alţii sunt Cazaci de Don, cari 
împreună cu Polcovnicul lor Ignat Necrasoff, ai părăsit pa- 
tia lor şi aii venit de s'aii aşezat mai întâiii pe malul Du- 
nărei. Afară de aceşti Ruşi (Velicorosî), în Basarabia sai 
mai aşezat în diferite timpuri o drâie de broduici, adecă 
vagabondi ruşi, cari fugiai din Rusia pentru a scăpă de 
robie şi de armată. (1) Din dările de s6mă ale autorităţilor 
civile din Basarabia /mesinoe grajda nskoe Wedowstvo), reese 
că la 1861 locuia prin sate 6.359 Ruşi, adecă 3.253 bărbaţi 
şi 3.106 temei, iar în total prin sate şi oraşe peste 20.000 
de Muscali, ceea ce dă :/, parte din totalul poporaţiuniă 
Basarabiei. 

In oraşele Akerman, Bender, Chişinei numărul Muscali- 
lor eră de 7.000 locuitori; în satele Grubnea şi Ilelişovea 
din judeţul Hotin, în satele Novopocrovea şi Cunici din ju- 
deţul Soroca, în sateie Sircova, Cuizevea şi Sloboda-Staro- 
obreadcesca din judeţul Orhei, precum şi în satul Spascoie 
şi cătunul Petro vea din judeţul Akerman, erai peste 12.000 
locuitori Ruși. 
“La 1872, după un manifest al Imp&ratului Alexandru I, ai 
trecut din Moldova de jos și s'aii aşezat în Basarabia prin 
oraşe și tîrguri peste 2000 de vagabongi Museali. După 
anume notițe scrise de Generalul Fedoroiftf, fost guvernator 
al Basarabiei, se vede că pe timpul administraţiunii sale; 
care a durat, 20 ani (2), a fost ridicaţi de poliţie şi expediaţi 
din Basarabia îndărăt în Rusia peste 48.000 vagabondi Ruși 
Aceste mii de Muscali eraii parte robi fugiţi de la stăpâni, 
parte schismatici. 

Asemenea, după scirile culese din registrele tribunalelor 
de către ofiţerii de stat-major rus, între anii 1851—1861 sai 
ridicat din Basarabia 1.074 desertori ruși. (3) | 

Ruteni. Statisticianii ruşi oficioşi, tăgăduind că Rutenii 
din Rusia meridională sunt de acelaşi n6m cu Rutenii din 

  

(1) In total, la 1861, după arătările oficiale, erai în Basarabia 17.500 
locuitori Ruși, 

(2) Guvernatorul Fedoroft a administrat Basarabia de la 28 August 1834 
până la 1853. (Manuseriptul d-lui Alexandru Hasdeii.) 

(3) Batiuşcofi, Pasarabia, 1892.
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Galiţia, în statistica pe nâmuri din Basarabia deosibese 

pe Rusini de Ruteni (1); de aceea în tabelele statisticei ofi- 

ciale Rutenii sunt numărați aparte. Rutenii locuese în Ba- 

sarabia de mâqă-di, prin satele judeţului Akerman şi în Bu- 

g6c. După recensămîntul de la 1856, acestă poporaţiune nu- 

mără peste 6.000 locuitori, eari toţi ai venit de dincolo de 

Nistru, fugind de robie. 

Parte din acâstă poporaţiune locuesce lângă Akerman, ocu- 

pându-se cu pescuitul; altă parte locuesce în comuna Lip- 

cani, precum şi prin mai multe sate de-alungul Prutului, 

în judeţele Bălţi şi Chişineii. Rutenii aceştia s'au românisat 

de mult, vorbese moldovenesce şi se die aşezaţi pe acolo încă 

de pe timpul Cazacilor lui Bogdan Chmelnitski. 

Polonii ai început a emigră din Podolia pe la 1855—185; 

emigranții aceştia aparţin mai cu sâmă clasei șlea/iticei să- 

race. In Basarabia ei îmbrăţişară profesiunea mănâsă de 

arendaşi. Ei locuese mai cu sâmă judeţele Hotin, Soroca şi 

Chişinei. Polonii agricultori şi meseriaşi la 1861 compunea 

o poporaţiune de 800 locuitori de ambe sexe, stabiliți în 

judeţul Hotin, prin satele Nelipouţi, Marcăuţeni, Bălcăuţi, 

Tîrnova, Bulbocă, Volcineţ, Romancauţeni etc. 
Greci. Deşi în anticitate în Basarabia erai mai multe 

colonii greci, cu t6te aceste din acâstă poporaţiune nici urmă 
n'a r&mas. Pe la jumătatea secolului XV ai venit în Basa- 
rabia alţi Greci, apoi mai târidi, împreună cu Fanarioţii, o 
droie de Greci năvăliră în acâstă parte a Moldovei, unde, 
protegiați de cei din Fanar, s'au aşezat, cumpărând moşii 
și înrudindu-se cu familiile boerilor pămînteni; prin căsătorii, 

emisranții Greci din Arbipelee, Tu eina Pate în Basarabia 
In anul 1861 în Basaralia Sai Su e a oa An y | u numerat peste 2.000 de 

locuitori greci: unii din ei boeri, alţii comercianţi şi proprie- 
tari funciară. Comercianţ greci sunt mai cu sâmă la Reni, 
Ismail, Akerman şi Chişineii. Mare parte din ei sunt 
daşi de moşii. 
colonistii Germani aii venit în Bugâc parte din Regatul A temberg, partea cea mai mare din Ducatul Varsoviei parițţiunea acestor coloni în Basarabia datâză de la 1813, 
ua 

) 

aren- 

1) Boenno-C! î 'Gop (1) Cmamueniu, Copa, 1871,
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când ai venit şi s'au aşezat aci peste 1.174 familii germane 
de religiune luterană şi 121 familii de religiune catolică. 

Coloniștii Germani sunt muncitori harnici, 6meni oneştă şi 
corecți în relaţiunile lor cu alte nâmuri; dej un caracter 
sfios, neîncredători, ei se ţin la o parte de poporaţiunea in- 
digenă și nu iubese mai cu s6mă pe Ruși, din causa beţiei 
acestora. Yaţă cu autoritatea, Germanii sunt supuşi și lingu- . 
șitori, de aceea guvernul rus, şi mai cu s6mă guvernatorii 
ruși de origine germană, au protegiat tot-deauna acâstă po- 
poraţiune, care se bucură de mari privilegii. 

Coloniile germane sunt avute în vite şi pămînt, satele lor 
sunt construite sistematic, ei posedă şcâle bune şi biserici de 
pâtră. In şeâlele germane se învaţă limba rusă, dar tâte 
obiectele de studiii se predau în limba germană. | 

Poporaţiunea germană din Basarabia pe la 1861 se com- 
puneă din 24.159 locuiţori de ambe sexe, şi anume 12.294 
bărbaţi şi 11.865 femei, cari locuesc în 24 sate sai colonii, 
despărțite administrativ în trei ocoluri: 

I ocol (ocrug). . . . . cu 10 sate 
II » » o Il > 

III > > 8 o 

Administraţiunea centrală a coloniilor germane se află în 
satul Tarutino. (1) 

lată chronologia colonisării acestor sate: în anul 1814, 
precum am dis dejă, în Basarabia s'aii aşezat 1.143 familii 
germane, cari au creat următorele şâpte colonii: Borodino, 

Tarutino, Culm, Maloiaroslaveţ, Crasnoie, Leipzig şi Clea- 

stia. La 1816 s'au înfiinţat următorele colonii: Fere-Cham- 
penoise, Brienne, Paris şi Arcis. La 1817 colonia Teplitz 

unde s'aii aşezat 96 familii venite din Germania. Apoi, sub 

domnia lui Nicolae I, în anul 1833, aă sosit din Wiirtemberg 
colonişti noi, cari au creat colonia Gradenthal, iar la 1834 

colonia /sehtenthal. Tot la 1834 ai venit coloniştii Germani 
din Ducatul Varsoviei şi aii înfiinţat colonia /Friedenthal. 
Apoi treptat, la 1836— colonia Dennevitz, la 1839—colonia 

Plalz şi ia 1842 — colonia Hofnungsthal. 

Coloniile germane din Basarabia ai primit următârele pri- 

vilegii: scutirea de a plăti imposite şi bir în curgere de 50 
  

(1) Sralkowski, Oman cmam. onuc., t. IL, p. 268.
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ani din anul aşezării, scutire de recrutare, pentru meno- 

niţii, şi afară de pămînt, pentru care statul nu a cerut nici 
an ban, ai mai primit de la stat bani pentru întocmirea 

ospodăriei. Germanii din Wiirtemberg nat primit ajutor 

bănesc de la guvernul rus, pentru că comisiunea alcătuită 

ad-hoc pentru organisarea acestor colonişti a constatat că ei 
aveau în termin mediu câte 2.800 franci pe cap de tamilie. 

Germanii din Lichthenberg asemenea aveai câte 60 ruble 

pe cap de familie... | 

Elveţienii s'au aşezat în Basarabia întrun număr mic. 

Aceşti emigranţi sunt de origine francesă şi au venit pe la 
1824—1828, pe când Basarabia eră administrată de către 
Comitele Woronzoff. Iniţiatorul acestei emigraţiuni fu Co- 
mitele Palavicini, iar organisatorul ei Carol Pardant, l'rances 
din cantonul Lausana. La 1824 ai emigrat 5 familii, apoi la 
1830 ai mai venit 17 suflete, din cari însă ati murit 10 în 
carantină. 

Coloniştilor elveţieni li s'aii dat cele mai mănse pămînturi, 
alese chiar de delegaţii lor. Ei s'au aşezat în Bugâe, pe 
malul limanului Nistru, la distanță de vre-o 4 km. de 
oraşul Akerman, în localitatea numită Saba, unde at şi în- 
ființat colonia cu acest nume. Colonia e acum forte avută 
Şi renumită prin viile sale, atinse însă răi de filoxeră la 1889. 
Colonia Şaba şi Şabalata, un cătun apropiat, posedă o popo- 
rațiune de 538 inşi, din cari 288 bărbaţi şi 250 femei. 

Bulgarii ai apărut în cete mici în Basarabia după răs- 
bâiele Rusiei cu Imperiul Otoman, adecă pe la 1769— 1774, 
1787, 1791, 1806 —1812, 1828—1829, 1853 Şi în fine la 1877—T8. Cete mari din aceşti emigranţi ai venit în Moldova pe la 1189—91 și cu voia Domnitorilor sai aşezat în Basarabia. 
După acâsta, cete noue at venit iarăşi pe la 1806 de s'au 
aşezat în Bug6c prin satele părăsite de Tătar. 
Până la Tractatul de pace din Bucuresci aceşti eratici din Basarabia se considerau drept băjenari, adecă nisce elc- mente sociale nestabile, cari se bucurat de dreptul dat lor de Domnitori de a se folosi de ospitalitatea vomânâscă, de a ocupă locurile părăsite de Tătari şi a se hr neturburaţi de nimeni, cu ajutor 

se aşezară prin câşiele de lâncă 
Akerman și chiar Chişineti. - 

ăni în pace, 
ul muncii agricole. Bulgarii 
orașele Ismail, Chilia, Reni,
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In anii 1806—1812, pe timpul răsboiului Rusiei cu "Turcia, 

alte cete de Bulgari trecură Dunărea şi veniră în Basarabia. 

Fi s'au așezat pe pămîntul boerilor moldoveni şi mai în 

urmă ai fost ridicaţi de pe aceste pămînturi şi stabiliţi pe 

pămîntul statului. Acâstă immigraţiune a Bulgarilor a fost 

cea mai numerâsă, formată din miliţieni-haiduci, conduşi de 

un căpitan, anume Vatichioti. Acest căpitan eră recunoscut 

de guvernul rus, căci dînsul serviă Ruşilor drept agent al 
lor pe timpul răsboiului şi, ca r&spiată pentru serviciile sale, 

a fost numit nacialuic asupra tuturor coloniilor bulgare. 

Locuitorii Basarabiei, acum 50 de ani, deosibiaii pe acești 

Bulgari de Bulgarii vechi, numindu-i Bulgari noi, iar pe 

cei dejă aşezaţi Bulgari vechi. Acâstă deosibire a dispărut 

acum, dar se află menţionată în t6te documentele de acum 

jumătate secol. Când, pe temeiul $ 4 din Tractatul de pace de 

la Bucuresci, supuşii otomani ait căpătat amnistia şi dreptul 

de a se întâree pe la căminele lor, peste 3.000 de familii 

venite din Bulgaria n'au voit să beneficieze de amnistie 

şi ai r&mas în Basarabia. Unii din ei s'au stabilit ca oră- 

şeni prin fortărețele aprope distruse de Ruşi, adecă la Ismaii, 

Chilia, Akerman şi Bender; alţii sai așezat, ca tîrgoveţi 
la Chişinei şi Reni (comuna Tamarova). Prin aceste orașe 

sai stabilit peste 1.200 de familii, iar cea mai mare parte 

din immigranţi se aşezară în Bug6c, prin satele părăsite de 

Tătari, ocupând un spaţii ca de 900 verste pătrate din ju- 

deţele Akerman, Bender şi Cahul. Aceste pămînturi, împreună 

cu lacurile sărate, aă fost declarate domeniu alstatului, de- 

şi mulţi din boerii moldoveni revendicait drepturi de pro- 

prietate asupra lor. (1) 
In Bugâc., pe la 1812, se numărait dejă peste 2.800 tamilii 

bulgare. 
Afară de aceşti immigranţi Bulgari, pe timpul chiar cât dură 

răsboiul între Rusia şi 'Tureia, adecă între 1806—-1812, peste 

400-— 500 familii bulgare, unele venite din Bulgaria prin Brăila, 

altele din chiar raiaua brăilenă, aii venit de s'aii aşezat, și 

ele în Basarabia, împrăştiându-se prin 32 sate dimprejurul 

Leovei şi ocupând nisce pămînturi particulare. Acâstă immi- 

(1) A se ved6 în archiva de la Iaşi dosarele rusesci privitâre la 

procese pentru 1! sate tătăresci ale boerilor Balș şi Patarachi.
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graţiune din Moldova de jos a Bulgarilor a dat nascere multor 

procese de revendicare a proprietăţilor căleate de emigi anţi. 

In fine, trebue să mai menţionăm aci şi 32 fanuilii de vaia 
bulgare, numite <7pusait», cară erai proprietatea unei genii 
din Constantinopole. Aceste raiale a fost aşezate în următâ- 
rele sate din Basarabia: Chadjichioi, Cazi-lasli, Bai-Macli, 
Toma, Coșdamgalt, Malo-Carbaul, Tartaul-Otlari, Ciobolacei, 
Otlari şi Șamaili. Aceşti Bulgari trăia nesuptraţi printre 
ordaua Tătarilor. , 

Alte 12 familii de Bulgari locuiaii pe pămîntul numit de 
Turci <ichsait», unde se aflau următârele sate tătăresci: 
Chisat, Chise i-mare şi mic, Ciubalacci-Tatar, Bai-Macli, Ci- 
chermeziî, Caşdamgali-mare, Barciac, Simdâe, Aluat ete. Pă- 
mintul de/sait aparţinea Tătarilor prin dreptul că ordaua 
lor îl ocupă, dar de fapt acest pămînt eră proprietatea 
boerilor români cari îl revendicati mereii. Procesele proprie- 
tarilor sub administraţiunea rusâscă parte s'au isprăvit pe la 
1820, parte s'au stins din pricina încetării din viţă a re- 
vendicatorilor. Așă de pildă pe la 1819 peste 200 de familii de 
Bulgari, cari se aşezaseră pe pămîntul particular dimprejurul 
comunei urbane Leova, în 11 sate, au fost declaraţi de ve- cini ai proprietarilor pămîntului, intergicându-li-se de a-şi mai schimbă locuinţa. Firesce că acestă hotărire judecătorâscă 
a stirnit mari nemulțumiri printre colonişti, cari sciati dejă despre s6rta mult mai fericită a conaţionalilor lor emigraţi în sudul Rusiei. In curînd, aflând ei că Bulgarii din gu- vernămîntul Herson, precum şi cei din Crimea, se află sub administraţiunea unui General N. Inzoff, Bulgar de ori- gine, ai petiţionat către Imp&ratul Rusiei, cerând să fie puşi sub aceeaşi administraţiune. (1) Generalul Inzoff, folosin- du-se de trecerea Impăraţului Alexanaru I din Var spre Taganrog, în anul 1818, a intervenit în pers6nă pe lângă Autocrat şi, sprijinit de Comitele Capodistria, a is- Dutit în misiunea sa. Impăratul ceră un aport detaliat asupra emigranților bulgari şi acest raport i-a fost în- mânat în diua de 19 Martie 1819. Raportul în cestiune conţine enumerarea causelor, cari au siliţ pe Bulgarii din Basarabi 

povestesce starea lor 

sovia 

a de a emigră, apoi 

(1) Mineott, Bulgarii în Basarabia, 1361, în biblioteca din Chişineă.
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economică, precum şi speranţele ce aveai de a căsi în Rusia 

tâte bunurile lumesci; partea a doua a raportului privesce 

pe boerii moldoveni din Basarabia, cari sunt zugrăviți de 

autorul raportului în colori f6rte negre. Acest raport stabi- 

lesce următorul num&r al coloniştilor Bulgari aflători în Ba- 

sarabia pe la 1819: | 

Familii vechi nouă Total 

1. Pe domeniul statului (în Bug6c) . . 1.196 3.316 4.512 

2 In urbea Ismail. . . . . . . . . . 143 961 404 

> » Chilia . . 14 4 18 

> Reni. . cc... 5 189 194 

> >»  Akerman. . . . . 2 68 10 

> > Bender. . . . . . 16 d 23 

> > Chişineui. . . . „507 14  B21 

3. pe locurile ichisait şi musait (din ju- 205 305 510 

deţul Cahu4). 
4. Pe moşiile boerilor. . . . . 206 14 280 

Totalul familiilor: 9594 4.23% 6.532 

In fermin medii, aceste familii de colonişti compuneau o 

poporaţiune de peste 24.000 locuitori Bulgari de ambe sexe. 

După un manifest al Impăratului Alexandru I, dat pe nu- 
mele Generalului Inzof, acâstă poporaţiune bulgară a primit 

o organisaţiune administrativă specială; iar după un alt 

ukaz imperial Bulgarii ai căpătat o chartă, în care se spe- 

cifică tâte drepturile şi privilegiile ce li se dau lor și des- 
cendenţilor lor. 

Pe temeiul manitestului imperial coloniştii Bulgari din Ba- 

sarabia ai fost împărţiţi, din punctul de vedere administra- 
iiv, în patru ocâle, şi anume: 

I ocol al Prutului cu 14 sate având 1.108 familii, 
IL > >» Cahulului » 10 » > 94 » 

III > >  Ismailului >» 14 » bă 1.556 » 

“IV >» » Bugâcului >» 19 » » 1.506 > 

Total ... 5 sate avend 5.117 familii. 

Aceste sate bulgăresci se află în judeţele Akerman şi Cahul. 

In dilele n6stre însă prin aceste sate mai locuesc şi peste 

100 de familii de mocani, cari se ocupă aci cu cvescerea 

vitelor. 
In anul 1821 coloniile bulgare aveai dejă o poporaţiune



de 8.891 familii, adecă 46.598 locuitori, din cari Bulgari 32.000, 
iar restul (2.500 familii) Români, Greci Şi Arnăuţi. ver 

Pentru a poporă cât mai mult Basarabia cu Slavi, suver nu 

rus a mai creat un domenii pentru colonisare, compus din 
517.000 deseatine pămînt în judeţul Cahui şi 454.000 deseatine 
pămînt în judeţul Akerman. Coloniştii veniai cârd l-câr- 
duri. In anul 1822 s'au ridicat din judeţul Chişineii şi s'au 
aşezat pe pămîntul de colonisare peste 244 familii de Bul- 
gari. Ac6stă mișcare în lăuntrul ţării a elementului străin 
a durat necontenit până la 1830, când a fost zădărnicită 
prin năvala noilor emigranți de peste Dunăre. 

Răsboiul Rusiei cu Imperiul Otoman din anii 1828—29 a 
tost causa unei mari emigraţiuni a Bulgarilor:; nenorocita 
raia tugeă de sub iataganul ienicerilor. Guvernul PUS în- 
dreptă pe emigranţi spre Bugse. Bulgarii veniau în Basa- 
rabia saii prin Odesa, debarcând acolo din porturile 'Tur- 
ciei, sati de-adreptul de peste Dunăre. In curind baracele 
pentru carantină din portul Odesa s'aă umplut cu immigranţi; 
guvernatorul oraşului, Principele Voronzoff, în grijit de marele 
număr al Bulgarilor sosiți, raportă faptul Impă&ratului Nico- lae I, care dete imediat un ukaz, prin care ordonă ca immi- granţii industriaşi, adecă vieri, pescari şi marinari, să fie sta- biliţi prin oraşe ca tîrgoveţi, cei-lalţi prin satele din Bugâc. Ukazul imperial mai adauge: «Marinarii, cari se vor înscrie în acâstă breslă, să fie scutiți de ori-ce biv către stat pe ter- min de 25 ani, iar tîirgoveţii (mesciani) pe termin de 0 ani.» Ocrotirea şi privilegiile ce găsiră emigranții Bulgari în Rusia fură causa că immigraţiunea lor spori f6rte mult. Dar acâstă sporire în curînd covîrşi mijlâcele de ajutor, ce guvernul rus eră hotărît să dea immigranţilor. De altă parte, Și fometea cu ciuma, cari începură a bântui în Basarabia, puseră capăt năvălirii necump&tate a Bulgarilor. Loviţi crud de grOsnica bâlă, emigranții Bulgari se ridicară cu miile din Bug&c şi peste 3.000 de familii trecară Dunărea şi se reîntOrseră în patria lor. 
Documentele oficiale din anul 1835 rusesc de către nacialnicul coloniilo arată că în cele 5 ocolu 

35 colonii, locuite de: 

» înmânate guvernului 
r bulgare, d-l Budkoft, ri administrațive existau pe atunci
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Colonii vechi. . . ... 5.837 familii bulgare 
> no8. 8804 > 

Total. . . 9.641 > > 

Cu alte cuvinte, o poporaţiune de peste 56.630 locuitori de 

ambe sexe. 

De ia 1835 încâce poporaţiunea bulgărâscă a mai crescut, 

dar la 1856, după Tractatui de Paris, o parte din teritoriul 

Basarabiei locuit de coloniştii Bulgari s'a reîntors către pa- 

tria-mumă. 
Coloniştii Bulgari cari locuese în Basarabia aparţin atât 

n6mului pur bulgar, cât şi celui rumeliot; asemenea printre 

aceşti coloni se află şi mulţi Români din Macedonia, cari s'aii 

buigărit. 
La 1861, după statistica oficială rusâscă, în Basarabia de 

la mâqă-qi se aflau 43 sate sait colonii bulgare. Aceste co- 
lonii se despărţiau în trei ocoluri administrative: ocolul 

Bugâcului-de-sus cu 16 sate, ocolul Bugecului-de-jos cu 19 
sate şi ocolul /smailului cu 5 sate. Tâte aceste sate aveai 

o poporaţiune de 48.216 locuitori, din cari 24.883 bărbaţi şi 

23.333 femei. 

Armenii. In secolul XI poporul persan, năvălind în Arme- 

nia, a devastat acâstă ţeră, silind mii de familii armene de 

a-și părăsi patria, pentru a scăpă de robie. Mulţi din acești 

fugari aii venit în Moldova şi Polonia. După acești emigranți, 

pe calea bătută de ei, aii venit alţii pe la 1342, 1418 și în 

fine pe la 1616. 
In Basarabia, la 1858, după datele statisticei oficiale rusesci, 

locuia 2.725 Armeni de ambe sexe, şi anume 1.348 bărbaţi 

şi 4.327 femei. Armenii din Basarabia se împart în catolici 

şi în gregoriani. 
Poporaţiunea acesta locuesce în următârele judeţe: 

Județe. Bărbaţi. —Femei._ Total. 

Chişinei .. . 559 523 1.082 

Akerman. . . . 489 456 915 

Bender ..... 9 12 21 

Hotin . . . . . 180 122 255 

laşi ...... 118 91 209 

Orheiu .. . . . 128 123 246,
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"Armenii gregoriani ati venit în Basarabia emigrând din 

Moldova, unde ai apărut şi s'aii așezat sub domnia lui Ale- 

xandru-Vodă cel Bun, care a dat acestor immigranţi permi- 

siunea de a se așeză în ţinuturile Hotinului şi Orheiului. 

Când Basarabia a trecut spre Rusia, se aflau stabilite aci 

peste 400 de familii armene. | j j 
Guvernul rusesc, pentru a câștigă simpatia acestor G6meni, 

le-a dat mai multe privilegii, între cari şi acela de a întră 

în serviciul statului şi a dobândi gradul de nobilime indi- 

viduală (licinoe dvoreanstvo). In curînd, mulţumită hărniciei 
lor naturale şi capacităţii pentru comerciă, Armenii au de- 
venit proprietari de moșii, industriași şi comercianţi. Armenii 
ai acum în Basarabia bisericile lor la Chişinei, Orhei şi 
Hotin, cari sunt pendente de ierarehia Patriarchatului din 
Armenia, 

Armenii catolici locuese în Hotin, atât în oraş, cât şi prin 
sate; asemenea şi în oraşul Bălţi există o comunitate de Ax- 
meni catolică. Armenii catolici ai venit în Basarabia din spre 
Polonia pe la începutul acestui secol. Despre aceşti Armeni, 
un scriitor polon (1) dice, cum că ei au venit în Polonia pe 
la începutul secolului XIII și s'au aşezat în Galiţia, <ară- 
tându-se forte harnici pentru agricultură, precum şi buni 
comercianţi, pe când Rutenii nu sunt decât buni ostaşi». 

Lew Daniil, când, pe la 1270, a reconstruiţ orașul Lemberg 
din Galiţia, a transportat acolo şi pe Armenii cari, 
ducea în Galiţia viţă de eratici. Cazimir-cel-Mare, organisato- 
rulstatului polon, a protegiat mult pe aceşti Armeni, ca comer- 
cianţi cinstiţi şi cetăţeni de ordine. La 1365 Armenii din Po- lonia aii fost înzestrați cu drepturile magdebu 
ai căpătat privilegiile cetăţenilor germani. 
că tocmai pe acâstă vreme ei ai îmbrăţiş 
căcă pe la 1367 fură gratificaţi cu o ce 
dreptul de a oficiă serviciul divin în 1 
chartă a desemnat şi locul de scaun a 
gorie la Lemberg. Armenii însă s'au de 
legile teutonice și pe la 1379 aă petiţi 
viga (soţia celui dintâi Jagelon), 
de Magdeburgi, rămâind sub scut 

până atunci 

rghese, adecă 

Se crede cum 
af. şi catolicismul, 

hartă, care le dedeă 
imba armână. Ac6stă 
l episcopului lor Gri- 
clarat nemulţumiţi cu 

onat cătră Regina Eq- 
rugând ca să fie «liberaţi 
ul vechilor legi». Acâstă 

  

(1) Sestrentzevitz — <Boguş».
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cerere a Armenilor a fost încuviinţată. Folosindu-se de mare 
avuţie, Armenii din Polonia se înmulţiră; în curînd ei aveai 

dejă 11 biserici în Podolia, apoi trecură în Basarabia, zidind 

o biserică la Hotin. In anul 1535 Patriarchul armân Stefan, 

trecând la catolicism, a părăsit scaunul patriarehal şi s'a 
făcut episcop al Armenilor catolici din Lemberg. 

Evreii sunt împrăștiați prin tâtă Basarabia şi formâză un 

element important în vi6ţa economică a acestei ţări. Ei deţin 

în mânile lor aprâpe întregul comerciii, parte însemnată 

de industrie şi posedă mari capitaluri. Printre aceşti Evrei 

orientali, există câte-va familii de Evrei spanioli, cari aii 

emigrat din Moldova, unde au venit încă sub domnia lui 

Ferdinand şi Isabela a Spaniei. Evreii din Basarabia sunt 

emigraţi din Germania şi Polonia, unde saii aşezat în evul- 

medii. Guvernul rusesc, anexând Basarabia, a găsit în acâstă - 
ț6ră peste 5.000 de familii evreesci. (1) 

Evreii din Basarabia sunt lipsiţi de ori-ce cultură, fârte 

bigoţi, rapaci şi vrăjmași ai celor-lalte nâmuri în mijlocul 

cărora trăesc. Trăind deosebit de alte nâmuri, pe cari le 

consideră de impure, ei nu se asimilâză şi-şi păstrâză limba 

lor particulară, un fel de dialect german. 

Ei locuesce în mulţimi compacte prin oraşele Basarabiei, 

la Chişinei, Hotin, Bălţi, Orheiu, Bender, Noua-Suliţa, Lip- 

cani, Sculeni, Fălescă şi altele, unde se ocupă cu comerciul 

mic şi cu camăta, iar pe la graniţă cu contrabanda. Prin satele 

Basarabiei ei sunt cârciumari, speculatori ai ţărănimii, pre- 

cupeţi şi mici meseriaşi forte neîndemânatici. Un număr forte 

restrîns de Evrei din Basarabia se ocupă cu agricultura; 
aceşti din urmă compuneau altă dată 16 sate de Evrei. 
agricultori, cu o poporaţiune de 10.589 suflete cari formaii 
în total 1.082 gospodării agricole. Puţine însă din aceste 
gospodării trăiaă numai şi numai din produsul muncii lor 
agricole, ci alăturea cu munca agricolă, care în mare parte 

se făceă cu ajutorul lucrătorilor creştini, fie-care Evrei 

agricultor mai făceă şi un mic comercii cu vite, lână, pei 

sau tutun. 

Sate evreesci în Basarabia (2) se aflau în: 

  

(1) Manuscript Swinin. 
(2) Zasciuc, Marepiaar, p. 172—173; Sfalkowski, Ouumia p. 308.
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Judeţul. Numele satului. 

Hotin Lomacinţa 

Soroca Meremovea 

Liublin 

Vertiujeni 
Căpresci 

. Zguriţa 

Brîciovo 

» Dumbroveni 

Starovea 

Nouă-Telenesci 
laşi Alexandreni 

» Valea lui Vlad 
Orheiii Şibea 

> Nicolaevea-Blagodaţi 
Chişinei Gratesci sai Galboca 

» Constantinovea 
Bender Romanovea. 

Aceste sate sai colonii pentru Evrei-agricultori au fost create de guvernul rus, parte pe locurile pustiite şi părăsite de locuitori, parte din noi, pentru a curăţi oraşele de pri- sosul elementului evreii sărac. Încercarea de a tace ain Evrei agricultori n'a reușit de loc, deși pentru întemeiarea colo- niilor evreesci s'aui ales pămînturile cele mai măn6se. Munca agricolă s'a dovedit ca prea grea pentru natura nervâsă a Evreiuluj. Gospodăria agricolă în satele evreesci e i6rte mi. serabilă, ogârele stai necultivate, vitele au degenerat, stăpânii caselor în dărîmătură cutreeră Basarabia ca nisce vagabondi. La începutul acestei încercări nechibzuite, poliţia arestă şi așeză cu silă pe fugari prin satele lor respective, apoi încetul cu încetul, mulțumită mitei, li s'a îngăduit Evrei- lor agricultori de a se stabili pe la bâlciuri şi la tîrguşore. Dejă pe 1871 cea mare parte din satele evreesci ai fost pustiite, iar de atunci înece sau poporat cu Români şi Ru- teni, cari au cumpărat sai arendâză pămînturile evreescă. Influenţa Evreilor asupra vieţei economice a Basarabiei e fârte însemnată; mai cu sâmă acestă înrîurire e mare la nordul şi centrul Basarabiei, Aci Evreii deţin tâte capitalurile ȘI Sunt stăpâni asupra agriculturei, industriei Şi comerciului ; 

jap



113 

  

speculanţi îndrăsneți, ei au de rivali pe Greci şi Bulgari, cu cari împart ceea ce câștigă de pe munca poporaţiunii agricole. La 1858 totalul poporaţiunii evreesci din Basarabia a fost de 78.751 suflete, şi anume 41.525 bărbaţi şi 37.226 temei. Aşă dar la 100 locuitori de alte n6muri veniau 11, Evrei. Din acest număr, comercianţi cu patentă se număraă 6.581 inși. Poporaţiunea acâsta se despărţiă după locul seliştei în următorul mod: 

Judeţ _ „Bărbaţi _Femei _ __ Total 

Chişineii 11.272 8.087 19.329 
Bender 2.896 2.944 5.140 
Akerman 1.339 897 . 2.236 
Hotin 10.095 10.302 20.307 
Bălţi 4.988 4.828 9.816 
Soroca 1.238 6.586 13.824 
Orheii 3.772 4.316 8.088 
Coloniile bulgare 15 14 29 

In ceea ce privesce poporaţiunea evreâscă a Basarabiei în 
momentul de față vom vorbi mai departe. 

Țieanii. Apariţiunea Țiganilor în Moldova se menţionâză 
de cărturarii noştri cam pe la finitul secolului XIV și înce- 
putul secolului XV. In privinţa acâsta opiniunea istoricilor 
noştri concordă cu desăvîrşire cu părerea cărturarilor străini. 
După istoricii germani, Țiganii au apărut în Germania pe 
la 1417, când pentru întâia 6ră ai fost observați pe malu- 
rile Elbei. In acelaşi timp ei ai visitat împrejurimile ora- 
şelor Liineburg, Hamburg şi Liibek; apoi peste puţin 'Ţiga- 

- nii ati apărut în Elveţia, Italia, Bavaria şi împrejurul Pa- 
risului. Pe la 1438 cârduri de șătrari năvăliră în Germania, 
Italia, Franţa și Spania, iar la începutul secolului XVI apar 
în Anglia și Suedia. (1) i , 
Aspectul miserabil a acestor vagabondi, sdrenţeie cu cari 

îşi acoperiaiă corpul, sărăcia în care trăiau, la început deş- 
teptară în consciinţa popdrelor europene milă şi compăti- 
mire pentru acești nenorociţi. După un chrisov al lui Ale- 
xandru-cel-Bun, Domnitorul Moldovei dărui Țiganilor <drep- 
ÎI N 

(Î) N. Stiber, Die Zigeuner;—Aleriny, Gitanos, Lisabona 1823;— Covat- 
ciuk, Tatare, Stockholm 1859. 

7. C. Arbure, Basarabia. 
i
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tul de a se folosi slobod de aer şi apă, precum şi de a face 
foc pentru ferărie». Dar în curind purtarea pop6relor civi- 
lisate faţă cu Ţiganii s'a schimbat; causa schimbării fură 
Ţiganii, cari prin furtişagurile, hoţiile şi înşelăciunile lor des- 
perară poporaţiuni întregi. In Germania, pe la 149, apoi 
în Spania, Franţa, Polonia și Ungaria, guvernele începură a 
luă măsuri severe în contra Țiganilor. In Germania ci fură 
arşi de vii pe ruguri; în Spania, acusaţi de a fi în relaţiuni cu 
«necuratul», Inchisiţiunea îi supuneă la tortură şi-l ardeă 
ad majorem Dei gloriam ; în Moldova, pe la începutul se- 
colului XVI, Ţiganii ai fost robiţi. Când și cum ati devenit 
ei robi, istoria ţărilor românesci n'a păstrat amintiri sigure, 
ca de un lueru nedrept şi rușinos. După letopiseţul Ureche 
se vede că, pe timpul glorios al lui Stefan-cel-Mare, 'iganii 
în Moldova n'aii fost robi Şi în anii.1458—1504 formatii chiar 
garnis6ne prin cetăţile ţării. Dar de la Ps&tru Rareș, pe la 
1529, se pomenesce dejă despre Ţigani robi. De atunci în- c6ce în mai multe chrisâve domnesci se găsesc 'Țigani dăruiţi 
ca robi împreună cu moşii pe la boeri. Aceste chrisâve par a dovedi faptul că înainte de tote statul, în persâna Domni- torilor, sa făcuţ stăpân asupra Țiganilor, apoi Domnitorii au început a-i vinde sai dărui boerilor. 

In legislaţiunea Moldovei Țiganii aii fost despărțiți în trei categorii: în Ţigani domnesci, Ţigani măndăstiresci Şi Ţigani boeresci. Ac6stă deosebire se menţionâză în legile lui Vasilie Arvanitu. Ţiganii domnesci ai petiţionat în mai multe rîn- duri către Divanuri în contra robiei şi despre aceste .la- crimaţii» există mai multe acte. (1) 
Cea dintâiii încercare de a codifică legile privitâre la Ţ - gani s'a făcut pe la 1785. Aceste legi au apărut însă mult mai târdiu, adecă-pe la 1833, sub Kiseleff, ca Preşedinte a Divanurilor Moldovei Şi Valachiei. Unii, din istoricii Doş- tri ati emis părerea că Țiganii sai făcut robi în Moldova pe temeiul vechiului obiceiii al pămîntului, că un vagabond 

    

(1) Așă de pildă sunţ chrisGve de la 1775 Novembre 2, 1782 Decembre, 1892 Octobre 8, e04 Febr. 20, în cari se gice că: <după vechiul privilegii, dat Țiganilor 
de omni, Țiganii domnesci nu pot îi vînduţi şi inu se vor dărui boe- 
rilor sai mănăstirilor», (B. P. Hasdeii,) 

1781 Ianuarie 1493 Martie 25, 1802 Iunie 20,
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şătrar, care s'a oprit pe pămînt particular pentru un r&s- 
timp mai îndelungat decât trei dile, îpso facto deveniă rob al proprietarului. Părerea acesta, nefiind sprijinită pe nici 
un document autentic, mare prin urmare nici un temeiii 
solid. Alţii emit părerea că Ţiganii în Moldova at fost făcuţi 
robi pe temeiul unor firmane otomane, dar nici asemenea 
fivmane nu s'aă descoperit până acum şi nu ne sunt cu- 
noscute. Din contra, după Cantemir şi Suleiman, legiuitorul 
n'a prevădut asupra Țiganilor decât o dare către stat. 

In Basarabia, guvernul rusesc, partisan al robiei, pe la 
1812—1855, terindu-se de a robi pe ţăranii români pentru 
a egalisă s6rta noului popor cucerit cu popbrele din Impe- 
riul Rus, s'a mărginit a întări robia Țiganilor printr'un 
«ukaz» special dat la 1818. In acest ukaz eră scris că dreptui 
de proprietate asupra Țiganilor trebuesce dovedit prin chiar 
chrisovele domnesci. Dar de Gre-ce în aceste chrisâve erati 
pomeniţi anume fie-care Ţigan în parte, de aceea se mai ce- 
reă de la boeri şi alte documente, prin cari să se constate 
cum că robii lor în adevăr sunt descendenți ai "Țiganilor po- 
meniţi în chrisâvele domnesci. 

Acâstă din urmă cerere neputându-se satisface, mai multe 
familii de 'Țigani s'aii vădut liberate din robie pentru un timp 
Sre-care. Mai târditi aceşti Ţigani, alungaţi de pe proprietă- 
țile particularilor, aă fost declaraţi de Țigani ai statului. După 
anexarea Basarabiei la Rusia, în anul 1812, următârele fa- 
milii boeresci aveati robi Ţigani: Cantacuzinescii, Ralli loan 
şi Constantin, Balş, Cazimirescii, Patarachi, Catargi, Cristi, 
Pruncu, Bontoşescii, Arăpescii, Bohușescii, Gănescii, Darieseiă, 
Donici, Dragoşescii, Jorescii, Carpescii, Movilescii, Naculescii, 
Razii, Racoviţescii, Rosetescii, Moruzescii, Cerchezescii, Şepti- 
licescii şi câte-va din familiile de arendașşi cari s'aă boerit mul- 
țumită neorînduelilor timpului, precum sunt Lascari, Semi- 
gradov, Purcei, Botezat, Tomuleţ, etc. 

Țiganii din Basarabia se despart până acum în trei ca- 
tegorii, după modul lor de veţuire: vătrașii tmăesc în oraşe 
ca slugi, lăutari şi argaţi de curte; lingurarii trăese vara 
în păduri și se ocupă cu confecţionarea lingurilor, albiilor 
şi a altor lucruri din lemn; 6rna ei se retrag în sate, unde 
locuese în nisce bordeie; ursarii trăese sub corturi şi de
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aceeu li se dice şi șdtrari. Aceştia din urmă sunt cei mai stl- 

batică; Românii din judeţele Orheiu şi Soroca îi numese 

«lăieși». Toţi aceşti Ţigani au fost emancipaţi din robie la 1861, 
împreună cu robii din Imperiul Rus; parte din ei ati cipe 

tat pămînt, iar-cea mai mare parte s'a emaneipat fără a fi 
împroprietăriți. , 
După recensămîntul cel dintâiu făcut de Ruşi sub guver- 

norul Basarabiei Sturdza, s'a constatat că în acâstă ţâră lo- 

cuese 340 familii de 'Ţigani ai statului. Aceşti Ţigani ai fost 
împarţiţi apoi în trei categorii: categoria întâia trebuiă să 
plătescă fiscului 40 lei vechi bir pe cap de familie ; categoria a 
doua 20 lei vechi ; iar categoria a treia, formată din bătrâni, 
văduve şi orfani, a fost scutită de ori-ce bir, fiind incapabilă 
a plăti cevă. Birul ridicat de la Ţigani se numiă dajdie. Cele 
trei categorii de Ţigani ai statului se comy:unean: 

1 categorie din 4 familii 
TI » » 9269 > 

III » » 66 persâne. 

La 1858, când s'a făcut un noii recensămînt de Ţivani, s'a 
constatat că în Basarabia locuese 5.615 Ţigani nenomagi şi 
5.878 Ţigani de curte (1), iar Ţigani ai statului nu s'au aflat 
decât 96 suflete 

Din contra, la m6gă-di, pe pămîntul Cazacilor, s'a găsit 
o mulțime de Ţigani stabili, cari au fost aşezaţi în urmă- 
t6rele colonii: Cair, 506 bărbaţi şi 488 femei ; araonorea, 
129 bărbaţi şi 593 femei. Aceşti 'Ţigani at fost înserişi ca Cazaci şi ai arătat multă aptitudine pentru acest fol de serviciu militar. 

Nu trebue însă să se pârdă din vedere că majoritatea 
Țiganilor, arătată în statistica oficială rusescă ca locuitori stabili, în realitate duc o viţă semi-nomadă: parte se ocupă cu ferăria și lăcătușeria, parte lucrâză la obiecte de lemnărie, iar grosul acestei poporaţiuni vara luerâză la munca câm- pului ca lucrăţori și 6rna se retrage în sate, unde are bor- 

(1) Peste doi ani după acest r 
boerescă nu sunt decât în nume 
numărului lor a fost că pr 
desrobive al guver 

ecensămînt sa constataţ dejă că Țiganii r de 1.989. Causa mieşorării brusce a Ă 1 oprietarii lor ai aflat despre proiectul de Ul e nului și, pentru a scăpă de datoria de a da pămînt acestor robi, i-ati liberaţ de bună voe, gonindu-i de pe moșiile lor
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deiele sale. In judeţele Chișinei, Bălţi şi Orheiii, există sate 
întregi de Ţigani, şi satul cel mai mare țigănesc este Mieleu- 
șani de lângă Chişineii. Satul acesta se compune din 93 fa- 
milii, fiind aşezat pe un drum mare, la pOlele unui del 
acoperit cu pădure. Din depărtare, când călătorul se apropie 
de Micleușani, satul apare ca un morman mare de gunoiit 
şi noroi; împrejurul satului umblă potaie de câni flămândi, 
iar la gura satului pe călător îl întîmpină o drâie de copii 
goi. Casele satului sunt nisce bordeie miserabile, fără co- 
șare sai alte acareturi; vite nu se văd de loc și puţinul po- 
rumb semănat împrejurul satului e neprăşit şi răi cultivat. 

Cu acest n6m miserabil şi nenorocit isprăvim descrierea 
fisionomiei etnografice a Basarabiei pe anii 1858—71. (1) De 
la acest an încâce materialul statistic a Basarabiei e lipsit 
cu desăvîrşire de date certe privitâre la demografia fie-cărui 
n6m care locuesce Basarabia în parte şi prin urmare voiit 
fi nevoit a recurge la metâde admise în statistică pentru a 
umpl€ golul, care intenţionat este făcut în iucrările de sta- 
tistică ale Imperiului Rus de la 1871 încâce. 

III. 

FISIONOMIA ETNICĂ. 

După datele statistice oficiale rusesci Basarabia în anii 

1898—71 a fost locuită de următârele nâmuri: 

Români . . .„ . . 692.000 locuitori 
Rusnaei. . . . . 120.000 » 

Evrei a 18.750 » 

Bulgari . . . . . 48.150 > 
Germană... . . . 24.160 > 

Ruși .. . . „ .„ 920.000 » 
Țigani . . „ . . 11.490 > 
Rutenă.. . . . . 6.000 » 

Areni . . . . , 2.025 » 

——— 

(1) Abxo oGaaernaro npagzeuii, 1813—1819; Ilyunrer ocoderuro za Paint Xornu- 
i 1 a cai 

co, 4î. Hasdeu manuseript; Oasrrarr erarnerirsectaro omrieanin, (aaBRoBeriii, 

1852; Marepiazs paa crarierunu, Bay, 62 etc, "
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Greci... 2.000 locuitori 
Poloni .... 800 > 

Elvefieni . . . 538 » 
Adecă, cu alte cuvinte, Basarabia de acum trei-deci de ani 

din totalul poporaţiunii sale ave: 

ROMÂNĂ e 0.664 
Ruteni (Rusnaci) . . . . . . . . 0.131 
Porei 2 1.0.086 
Bulgară . 10.052 
Germani. a 20.096 
Ruşii 0021 
Pigană. o 20.010 
Rutenia 0.005 
Amen 220.002 
Greci 0.002 
Poloni şi Bveţieni ..... 0.001 

Prin urmare poporaţiunea românescă, care la 1812 nu- m&ră în Basarabia 350.000 locuitori de acest n6m, după 41 ani s'a mărit, urcându-se la cifra de 692.000 suflete. In monumentala lucrare de statistică a Rusiei (1) dresată de către ofițerii Statului-major rus și publicată la 1871, găsim următârea tabelă privitâre la poporaţiunea Basarabiei pen- tru anii 1861—1871: 

Poporaţiunea Basarabiei după nemuni : 

Ruși (Slav) . . 162.252 
Bulgari .... aaa 25.684 Germani. . .... e 883.501 Moldoveni. ... .: ia + 692.000 Evrei . .. ea + 938.590 Ţigani. . ae 18.983 Diverşi. . PR . 336 

Din acâstă tabelă a lucrării făcute de major rus reese că Basarabia la 1861 er 
ofiţerii Statului- 

a locuită de: 

  

  

  

(1) Buvenno- Crarnerurecrei îi C6opauri P, CotTaBneanerii oanepar renep HOL pesanuieii renepazp-uaiopa H, H. OGpyuea, 181, pp. 93—95. 

AIDHATO urraGa
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Ruși. . . . . 158 la 100 din totalul poporaţiunii sale 
Bulgari [. 2.5 >» d > > 3 > 

Germani. . . 35 >» > > > DN 

Români . .. G74 >» > > > >» , > 

Evrei  . . 91 > 5 > > , > > 

Tigani. 15 o > >» > > > 

Ceea ce confirmă apr6pe întocmai şi calculele nâstre în frac- 
ţiuni gecimale, făcute după un studiii comparativ al tuturor 
isvârelor de statistică etnică tipărite în Rusia şi privitore 
la Basarabia. 
După ce am stabilit fisionomia etnică a Basarabiei pentru 

anii 1858—1861, să trecem paralel la mişcarea poporaţiunii 

din acâstă ţeră pentru anii 1858—1861, pentru a pute să 

ne dăm sâma despre crescerea sa normală până în dilele 

n6stre (erescerea vegetativă). 

Datele statistice oficiale ale Imperiului Rus arată mişcarea 

poporaţiunii Basarabiei pentru anii 1843—185%, adecă până 

la anul când o parte din Basarabia de la sud a trecut în- 
d&răt către patria-mamă, în următorul mod: (1) 

  

    
  

ANII Totalul DIN TOTAL Nascerile Mortalitatea 

poporațiunii | 
BĂRBAŢI FEMEX 

Nu
mă

ru
l 

că
să
to

ri
il

or
 

BĂRB. | semsă BĂRB, | FEMEX 
  

| ! 

1813 "115.120 381.583) 337.587] 17.630) 16.820] 11.224, 10.858 7.782 

> 1844 715.472] 409.739; 8647381 21.237 20.005 10.376; 9.181] 8.868. 

1845 785.115 411.075; 34.400 20.494, 21.492] 13.075] 11.959] 9.04 

: 1846 832.184] 426.819] 405.365 19.894 19.148] 14.383| 13.302 9.268 

11847 831.174 438.509; 393.665] 19.537] 18.785] 13.308, 12.47% 1.814 

1848 853.484] 448.119; 405.365] 19.677 17.407] 21.679| 19.086] 8.378: 

1849 860.299] 461.718. 398 581| 17.673] 16.428] 16.161 15.239 8.363, 

1850 872.868 458.053] 414.815] 17.354! 16.050] 17.893 15.266] 8.143, 

1851 902.354] 473 682; 428.672] 18.675| 17.036] 16.005! 13.876 10.813, 

"1859 935.809] 486.255: 449.554] 20.468) 19.352] 12.461! 12.153 11.212 

11854 966.954] 503.530! 463.424] 20.200! 20.534] 16.877 14.614 8.861, 

1855 993.045] 505 981 487.064| 23.699 21.269 15.357! 13.439] 11.462 

1856 990.2'74 504.489! 485.185] 23.323. 21.961 15.425] 13.519] 11.169 

                  
Acâstă tabelă, studiată mai cu de-amănuntul, ne arată că 

Statistica oficială rusâscă întocmită de ofiţerii Statului. major 

  

(1) Boenno-Crarne, Copamrs 1871, p. 95.
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posedă multe greşeli, cari singure ne pot explică fluctuaţiu- 
nile prea brusce ale cifrelor de la un an la altul. 
Luând de basă însă aceste cifre, ca date oficiale, vom ave 

că până la 1849 densitatea poporaţiunii din Basarabia erâ 
de 20 locuitori pentru o vervstă pătrată; iar dacă vom luă 
numai poporaţiunea bărbătâscă, vom avâ câte un locuitor 
pentru î0 deseatine de pămînt. 

La 1851 densitatea eră dejă de 21,05 locuitori (|) pe o verstă pătrată; şi la 1856, adecă în anul încheierii 'racta- tului din Paris, de 29,23 locuitori pe o verstă pătrată. (2) Analisând mai departe tabelele statisticei oficiale, vom des- coperi că poporaţiunea bărbătâscă în Basarabia covîrşesce tot-deauna numărul poporaţiunii femeesci; diferenţa medie este de 100: 91,29. Asemenea, tot pe temeiul acestor tabele stu- diate paralel cu mişcarea emigrațiuniă Şi îmmigraţiunii, pre- cum și a altor cause cari aă avut înriurire asupra cresce- rii poporaţiunii de la 1812 până la 1856, vom constată că crescerea normală a poporaţiunii Basarabiei, adecă acea datorită numai covirşirii numărului nascerilor asupra nu- meErului morţilor, a fost în termin medii de 10.450 pe an. Din statistica oficială rus6scă privitâre ia nascerile după sex, resultă că în Basarabia se nasce câte un băiat pentru 22,23 de locuitori bărbaţi şi câte o fată pentru 21,95 de temei. Raportul băeţilor născuți către fete este de 100: 94,14. (3) Aşă dar, dacă vom consideră că poporaţiunea Basarabiei în anul nefasţ pentru acest pămînţ românesc (1812) a fosr de 350.000 sai, precum consideră Statisticianul rus d-l Zas- ciuk (4), de 354.460 locuitori şi vom adaoge la acâstă cifră suma crescerii normale anuale de 10.450, vom descoperi că eri et de un Aga robul să se iolaeă în rațiune emigrarea sai im migrarea e tără a luă în conside- nilor din Basarabia di Suaoa, adecă inigrarea Româ- a dincolo de Nistru, sau immigrarea Bul- ăine în Pasarabia. 
garilor şi altor nEmuri str Pentru a stabil întrun mod cert acești din urmă doi 

  

(1) Receusămîntul IX al lui Keppen. (2) Boenno-Caruer , Copunng, (3) In Statistica lui Buigarin din anul 1834. (4) Mare. arsa Cr, Beccapadine, 3amyra, p. 184.
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factori privitori la crescerea poporaţiunii Basarabiei, vom 
înregisitră aci următârele date: 

Statistica oficială a Basarabiei, dintre anii 1837—1857, ne 

arată că în curgerea acestor 20 de ani, iar nu în termin de 

34 ani, precum am stabilit mai sus, poporaţțiunea ţării s'a 

îndoit. 

Faptul acesta ne dovedesce că, în afară de crescerea nor- 

mală, care a fost basa calculelor n6stre,poporaţiunea a mai 

crescut şi din alte cause, şi anume din causa immigraţiunii 

în ţeră a elementului străin. Şi în adever, studiând tabelele 

statisticei oficiale privitâre la mişcarea îmmigraţiunii în 

Basarabia, găsim că, în termin medii, în curgerea anilor 

1831—-1857, s'au aşezat în Basarabia anual peste 21.000 co- 

loni străini. 

Din altă parte, pe când puhoiul străin se aşeză pe acest 

pămînt udat de atâta sânge român, un număr mare de ho- 

mâni din spre medă-nâptea Basarabiei, parte emigrâ spre 

Bugâc, unde se aşeză pe pămînturile golite de Tătari, 

parte treceă Nistrul și se aşeză în stepele guvernămîntului 
Hevson. 

Acâstă emigrare a elementului român din Basarabia a 
început dejă în secolul XVIII, când mulţi Români din tote 

straturile societăţii mergeai din ţâră de se înscriau în re- 

gimentele de Cazaci din sudul Rusiei. Aşă de pildă la 1753 

vedem formându-se pe malurile rîului Bug un soiii de Cazaci, 
numiţi Bugskie Cazaki, cari aii întemeiat pe acolo nisce sate 

ce se află aşezate pe riuleţele Iagul, Tașlic, Verbliușea, Io- 

misarovea şi chiar Domoteani şi Samoteani, ce se revarsă 

în Dnipru, la hotarele guvernămîntului Ecaterinoslav. Aceşti 

Cazaci în majoritatea lor s'aii recrutat printre Românii din 

Basarabia de către un Vasile Lupu numit şi Zveroii. (1) 

(1) In satul Cautacuzovea de pe Bug autorul a audit un cântece ve- 

chiă rutân, cântat; de Ruteni şi în care se pomenesce despre înscrierea 

acestor Români printre Cazaci; iată o strofă din acest cântec istoric: 

Ian TpPIUIAUL 10 Ha Bee BOIOIIAIHDI 

Bee BONOIMUANI, Ta Bei XOpONinn. 

B Rasari Bon: BanIcarIca 

3 HaMrL NOGparastrea.» 

Adecă pe românesce: 

Ai venit la noi Valachi
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«Acest polcovnie Lupu a adus de dincolo de Nistru şi a 
stabilit pe Bug în anii 1753— 1765 peste 1.800 de Gmeni, 
puindu-i sub comanda lui Adabaș;», scrie marele Monogra- 
fist-istorie Costomaroft în istoria sa despre Cazaci. Românii 
aceştia ait format apoi 23 rote (companii) de Cazaci, trăind 
în nisce sate-cetăţi, cari la 1783 numărat 1.500 curţi, 15 bi- 
serici, cu o poporaţiune de 2.000 familii, din cari 500 capi de 
familie serviaii ca Cazaci. 

Pe la 1791 şi la 1803 alţi Români trecură Nistrul şi se aşe- zară în stepele de la Ociacot. Din aceşti Români s'aii format 
dincolo de Nistru următdrele sate, situate de-alungul Nistru- lui: Ovidiopol, Maiaki, Dubasarii-noi, Tiraspol, Slobozia- 
Hanului, Ananiev, Bobrineţu, Balta; în tote aceste sate şi tîrgușre, Românii s'aă amestecat cu Rutenii. 

La 1792, după încheiarea Tractatului de pace de la Iaşi, Impărătâsa Ecaterina a dat un ukaz (2) cu data de 27 Ia- nuarie, în care stă scris (eapit. 5): «Boerii moldoveni, cari de bună voe şi cu mare osîrdie s'au făcut supuşi ruşi, merită a primi ca dar pămînt şi moşie.» După acest uka imperial 26 boeri moldoveni ati căpătat moșii în judeţele Tiraspol şi Ananiev âin guvernămîntul Herson, dincolo de Nistru; în- tinderea acestor moșii a fost de 260.000 deseatine Şi, în cur- sere de 9 ani de dile, boerii aceştia aii adus dea aşezat pe pămîntul dăruiţ mii de Români din Basarabia, formând din aceşti emigranţi 20 de sate. 
„Tot pe acâstă vreme alţi Români de la nordul Basarabiei Sau ridicat de ai trecuţ Nistrul şi s'a aşezat prin stepele Ociacovului, golite de Tătari; ei aii ales locuri de selişte între limanul Telegul şi rîul Bug (2), unde trăesc şi acum descen- denţii acestor emigranţi, formâna satele românescă Borezina, Boidana, Cantacuzovea, ete. A a fost, înfiinţat de către boerii Ioan şi Ni veniți acolo pe la 1790. (3) 

Taşina, 
cest sat din urmă 
colae Cantacuzino, 

Toţi frumoşi, 
S'aă înscris în Cazaci, 
Sai înfrățit cu noi (1) Vedi Uiazi Impărătesei Ecaterina, (Biblioteca Academiei.) (2) Aczste sate au fost visitate 4-] d-l T.T. Buraga care le-a deseri î 

tun articol publicat în Convorbirile Literare. 
îi 

(3) Mai multe documente privitâre la acești boeri se află acum în
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Poporaţiunea română de dincolo de Nistru şi-a păstrat 

până acum limba sa maternă, portul şi obiceiurile părin- 

tesci ; căsătorii mixte între Români şi vecinii lor Ruteni se 
tac f6rte rar. In momentul de faţă, după ultimele date sta- 

tistice oficiale rusesci, în guvernămîntul Ecaterinoslav lo- 

cuesce o poporaţiune română de 26.574 locuitori, iar în ou- 

vernămîntul vecin cu Basarabia, Podolia, locuesce o popo- 

rațiune română de 42.481 suflete şi în fine în guvernămâîntul 

limitrof Herson locuese peste 210.146 Români. Aceşti din urmă 

nu numai că nu s'aii rusificat, dar din contră ait românisat 

pe Rutenii cari s'au amestecat printre ei. 
Aşă dar emigraţiunea elementului român din Basarabia 

s'a făcut înainte de 1812, iar de la acest an a încetat, trans- 

formându-se într'o mişcare lăuntrică a poporaţiunii; dejă pe 

la 1820 vedem peste 9.000 de familii române, ridicându-se 

din partea de sus a Basarabiei şi, în loc de-a apucă calea 

obicinuită dincolo de Nistru, scoborându-se în Bugâc şi aşe- 

zându-se pe la Bolgrad, Doluchioi, Erdee-Burnu, Babel, Hadji- 
Abdula, unde creară satele Barta, Satul-noii, Impuţita, Vă- 

ruita, Fricăţei şi altele. 
Pe temeiul acestor fapte putem dar conchide cum că emi- 

graţiunea elementului român din Basarabia ma putut avâ 

de la 1812 înece o înrîurire vătămătore asupra trăsurii do- 

minante a fisionomiei etnice a Basarabiei. Din contră, ele- 

mentul acesta român aşezat dincolo de Nistru înaintea anului 
nefast pentru Basarabia formâză astădi un zid de santinelă 

etnică, care apără Basarabia de năvala puhoiului străin. 

Acestea stabilite, să reluăm firul întrerupt al studiului ta- 

belelor statisticei oficiale a Basarabiei. 

Din tabela oficială pentru anii 1817—1858 reese că mor- 

talitatea în Basarabia, în termin mediă, ni se întăţișeză prin 

raportul 1: 30,53, adecă un deces pentru 30 locuitori. Mortali- 

tatea după sex este: la bărbaţi 1: 30,42 locuitori, iar la fe- 

mei 1: 30,90 locuitore, ceea ce ne dă ca raport între morta- 

litatea ambelor sexe 100 de bărbaţi la 90,03 de femei. | 

In general, mortalitatea prin oraşe e mai mare decât prin 

sate; în Basarabia acâstă regulă generală nu se manifestă, 

  

mânile proprietarilor satului Tastrebinovea a d-lor Marlînovsehi. Satul 

Iastrebinovea e aprâpe de Cantacuzovea.
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și mortalitatea prin sate este egală cu mortalitatea prin oraşe. 
Aşă cel puţin a fost pentru anii 1816—1858. De la acest din 
urmă an lucrurile s'aii schimbat şi regula generală se pâte 
aplică și Basarabiei. Părerea nostră este, că causa nepotri- 
virii regulei generale pentru anii 1816—1858 reşâde în gre- 
şala statisticei oficiale şi acestă părere se sprijinesce chiar 
pe datele publicate de către Societatea Geografică Rusă pentru 
anul 1851, la care găsim următârea tabelă privitâre la mov- 
talitatea în Basarabia: 

Morți la 1851. 

Bătrâni de la 50 până la 60 ani: 2043 
>» > > 60 >» > 10 » 1.664 
>» > > 70 > > 30 î 1.023 

» >» >» 80 > > 90 420 
> » >» 90 > > 100 » 148 
>» >» >» 100 » >» 110 = i 
> > > 101 >» >» 120 > 3 

In anul 1849 ai murit bătrâni de 110—120 ani: 14 locui- tori, în anul 1850 at murit Gmeni de 100 ani 7, iar de 110 ati murit 4. Aceste cifre ne ar 
turale, în cari trăesce omu 
favorabile unei vieţi lungi. 

Invederat că Basarabia posedă localităţi nesănătâse, pre- cum sunt de pildă unele din localităţile din fostul judeţ Cahul de lângă Dunăre, de pe malurile mlăştinâse ale Reu- tului, unde bântue trigurile palustre ; dar, afară de aceste localităţi lesne de însănătoşit, restul țării se bucură de o climă s&ănătâsă. 
Altă dată Basarabia eră adese-ori bântuită de epidemii ca cholera, ciuma ; acestă din urmă a tost adusă în (ră de pmata rus6scă la 1812, 1819, 1825 şi 1828; cholera a bântuit sarabia la 1832, 1848 ȘI 1855 şi ultima dată la 1893-94. Şi acestă bâlă grOznică a intrat în ră tot din Rusia Ase- menea şi tifosul, scariatina, 

I | 

: 
variola şi pustula maligna când nu sunt sporadice, sunt adus 

ai: 
seutevia, dinty 
Basarabia şi nu este de prov Poporaţiunea Basar 

ată ori-cum, că împrejurările na- 
l în Basarabia, sunt în genere 

eniență rusâscă, 
abici până la 1858 eră așezată în ş&pte
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orașe, capitale de uiezzdi (judeţe), trei porturi, 4 posadi (sate 
mari), 24 iîrguşore, 28 slobozii, 769 comune rurale, 254 că- 

tune, 10 staniţe saii sate căzăcesci, 124 colonii şi 88 falvar- 
cură, adecă în total 1.273 localităţi. (1) 

La 100 de locuitori vine: 

Pentru oraşe. . . . . .17,82 

» judeţe -. . . . .82,18 
La 100 de bărbaţi vin femei: 

Pentru oraşe. . . . . .921 

> sate .... 97,4. 

După datele Comitetului central de statistică de pe lângă 

Ministeriul de Interne din Petersburg, în Basarabia densi- 

tatea poporaţiunii pe judeţe a fost următârea la 1856: 

  
  

  

  

  

          

PE VERSTĂ PĂTRATĂ PE MILĂ PĂTRATĂ | 
JUDEȚE | | _ 

fără oraşe | cu oraşe fără orașe | cu oraşe | 

! 
" Hotin . . . .| 4107 i 4441 1.969,51 | 214991 | 
Chişineă . . .| 3073 5814 | 1.467,60 | 281502 
: Orheiă. . . .| 80,32 . 31,58 1.474,63 | 1.593,02 | 
+ Soroca. . ... 2742 i; 9881 1.329,24 | 1.395,80 | 
Tai... 1985 | 21,55 256,77 | 1.042,97 | 
- Bender. . . .| 18,60 i 2267 897,68 | 1.097,24 | 
 Akerman. . .| 1621 1 19,38 786,67 | 93803 | 

Total. .| 2455 , 29,66 1.187,70 | 1.435,30. 

Tabela acâsta ne arată că, la 1856, judeţele Hotin, Chişi- 
neă, Orhei şi Soroca ai fost poporate aprope îndoit com- 

parativ cu judeţele Iaşi, Bender şi Akerman, iar în ceea ce 

privesce judeţul Ismail, densitatea poporaţiunii sale va fi 
arătată mai departe, de Gre-ce la 1856—57 acest judeţ n'a 

aparţinut Rusiei. 

  

(1) După retrocedarea celor trei judeţe din sud, Basarabia posedă 

1.400 localităţi ca oraşe, sate şi cătune (statistica pentru anul 1893).
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IV. 

LOCUITORII DUPĂ CLASELE SOCIALE. 

Din totalul poporaţiunii Basarabiei până la 1861, peste 
810.000 locuitori de ambe sexe, adecă +/, erau locuitori ru- 
rali şi numai 183.790 locuiai în oraşe. Aşă că la 1858, în 
Basarabia, la 100 ae locuitori, în termin medii, veniat 15 
orăşeni şi 85 locuitori săteni. Iată tabela oficială în acâstă privinţă, pe judeţe: (1) 

  

  

  

        

=————— a a 
| JUDEŢE ORĂŞENI SĂTENI 

| 
| Chişineă. .... 460;, 540, 
IOrheiă. . . 4% 96%, 
Tai 5 95%/, 
|Soroca....... 50%; 95%, Hotin... | zoo 90%, 

| Bender... ... 10%/ 900/, 
| Akerman.. ... 210; 73%/, 

Ac6stă poporaţiune împărţită în locuitori de sate sau po- poraţiune rurală și locuitori de oraşe se desparte, după le- gile Imperiului Rus, în mai multe clase sociale sau soslovia. Fie-care din aceste clase are drepturi şi datorii speciale către stat, fie-care se bucură sai nu de anumite privilegii şi prerogative. Despărțirea numerică a Poporaţiunii Basara- biei în clase pentru anii 1861-1871 eră următârea: 

Nobilimea din Basarabia, 

Bărbaţi _Femei _Total Nobili ereditari a 1.998 1.799 3.735 > individuali . . - 2453 9411 4.864 
Clasa duhovnicescă. 

Clerul mirân ortodox. . . . 11.230 6.558 13.788 Călugării » ema. 9453 2411 4.864 
(1) Marepiaara Aaa Crar,, Saune, 1871.
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Bărbaţi, Femei _Total_ 
Clerul armân-gregorian. . . . . 38 32 10 

> armân-catolie . .. . .. S > 8 
> luteran. ... . 16 12 28 
> israelit . . . . TO 56 126 

Clasa industriaşilor, comercianților şi meseriașilor. 

. a ereditari . 57 52 109 
Cetăţeni onorifici G)) individuali 20 22 42 
Comercianţi . . .. . . . . . 7.230 6.058 13.788 
Tirgoveţi (mesciani) . . . . . 112.890 113.760 226650 
Meseriaşi (breslaşi) . . . . . 3.444 3.145 5.589 

Poporațiunea rurală. 

Ţe&rani împroprietăriți pe do- 

meniul statului .. . . . . . .„ 384.929 382555 67484 

Colonişti. .. . . . . . . . . 45.047 42782 87.829 
au vane ro agricultori . . 2.666 2.424 3.090 
Fosti robi (9)j aroați 2494 O9482 O 4926 
Ţărani (foşti ciăcaşi) . . . . . 248.957 246.819 495.776 
Răzeşi. .. . e e 11.216 9.724 20.940 

Armată la 1861... . . . . . 21.369 1.171 22540 

Militari. 

Reservişti bătrâni. . . . .. 443 173 616 
Soldaţi infirmi cu familie . . 882 146 1 026 

Copii de soidaţi orfani. . . . 348 23 311 

Cazaci. . cc... . . . 6.804 5.548 12.352 

Totalul poporaţiunii după acâstă tabelă oficială este de 

512311 bărbaţi şi 476.20 femei sai 988.431 locuitori de am- 
be sexe. | 

In procente, acâstă poporaţiune ni se va înfăţișă prin ur- 

mare în următorul mod: 

  

(1) Cetăfen onorifice în Rusia este un rang, care se dă comercianților 

şi industriașilor pentru anumite servicii aduse. 

(2) Majoritatea 'Vigani, minoritatea Ruşi și Ruteni.
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Poporaţiunea agricolă. . . . . . 68 
din care robi. ...... . . 0,5% 

Poporaţiunea orăşenâscă .. .. 24%, 
Armata. o 2%, 
Clerul 1,5% 
Străinii a 0,5%, 

Pentru a face să se pric6pă mai temeinic despărţirea po- 
poraţiunii pe clase (soslovia), credem necesar a deschide aci 
o parentesă şi a da câte-va explicaţiuni privitre la istoricul 
claselor din Basarabia. 
După anexarea Basarabiei de către Rusia, în acâstă țâră 

încetul cu încetul s'aii perdut multe din deosebirile de clase 
cari au existat acolo în curgerea istoriei Moldovei. Cu tâtă 
îransiormarea socială care s'a făcut de la 1812 încoce, unele din vechile ranguri şi deosibiri de clasă s'au păstrat, con- topindu-se cu rangurile rusesci sati prefăcendu-se în anu- mite ranguri analâge din Imperiul Rus. Aşă sa întîmplat cu deosebirile cu clase vechi, precum sunţ: boeri, boernaşi, mazili, răzeși, ruptaşi-de-cămară, ruptași-de-visterie, breslaşi. Boerii moldoveni din Basarabia au fost recunoscuţi de Rusia ca clasă de privilegiați prin nascere şi familiile acestor boeră ai fost înscrise în cartea eraldică a Imperiului Rus. Despre clasa boerilor a se ved€ la anexe. După boeri, pe scara claselor sociale, vin boernaşii. Precum se scie, clasa acesta s'a format din amploiaţii inferiori ai Moldovei ŞI în- ir însa se înscriaii de obicei foştii (biv) polcovnici, postelnici, vel căpitani, vel şătrari ete. Guvernul rus, pe acei din boernaşii moldoveni pe cari i-a găsit în serviciul statului, precum ŞI pe copiii lor, i-a vecunoscut de nobili sndividuali (licinoe dvoreanstvo), dându-le următârele privilegii: scutire N cab pretur a PEdEPSĂ. corporal scutire de impositul 

printre <sufietele nebirnie . (ne oda aia de aa mai aveau apoi drept de = (nepo atnaia duşa). Boernaşii civili, fie ca militari folosinduu se de tt ai ie otil mii individuale din Rusi Du sote privilegiile nobili- 
1850, în Basarabi oaia la apă L ponsământul din anul 
veni, compuse din 116 individi d “ambo sexe ENași moldo- si de ambe sexe. In anul 1856 

u se mai pomenesce nimic în 

despre boernaşiă moldoveni n P S SI a 4 e 
» 

Ad 

ecensămînţul tăcut, de Gre-ce toți aceşti boernaşi “ai con- 
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topit în elementul rus. de funcţionari de stat; dispărând însă 
boernaşii, Basarabia de astădi este hărăzită cu o clasă nu- 

mer6să de cinovnici ruși, cari sunt în mare parte nobili-in- 
dividuali, dacă nu prin drept de nascere, apoi cel puţin 
prin rangul funcţiunii ce ocupă. 

După boernași veniait mazâlii. Guvernul rus a recunoscut 
prerogativele acestei clase vechi şi le-a îngăduit de a nu 

plăti bir pe cap de familie, de a fi scutiţi de knut şi alte 

pedepse corporale din ordinul administraţiunii, ci numai prin 

hotărîrea instanţelor judecătoresci, de a avâ drept să al6gă 

din sînul lor pe căpitanii de mazili, însărcinaţi cu afacerile 
obștei. Dar, recunoscând aceste drepturi, guvernul rus.a im- 

pus mazîlilor următârele sarcine: de a se presentă la che- 

marea ocârmuirii pentru transporturi de 6ste, pentru călăuze, 
poştă etc. In Basarabia modernă, deşi există încă până acum 

mazili, guvernul rus i-a egalisat însă cu aşă numiții odno- 
dvorti, adecă nobili săraci nebirnică. 

Alăturea cu maziîlii, pe aceeaşi scară socială, aut fost rap- 

iașii, adecă descendenţii clericilor cari n'au îmbrățișat ca- 
riera duhovnicâscă. Guvernul rusesc, pe temeiul faptului că 

în Moldova nică odată n'a existat o clasă duhovnicâscă a 

parte şi că clerul moldovân se compuneă numai din preoţi, 
iar nu şi din gradele inferire de diacon ete. a contopit pe 

ruptaşi cu mazilii. 
Acum vre-o 20—25 ani mai erai în Basarabia Gmeni cari 

se diceaii ruptași-de-visterie şi ruptaşi-de-cămară. Omeniă 
aceştia erai descendenţii colonilor străini şi anume Bulgari 
și Sârbi, cari s'aii aşezat în Basarabia încă de pe vremea 

Domnitorilor Moldovei ; printre aceşti ruptași erai şi Mol- 

doveni, cari ai venit în Basarabia din Moldova. Numirea 
acestor Gmeni ruptași-de-visterie indică că ei datorau bir 

către visterie, iar ruptași-de-cămară că ei plătiau bir către 

cămara domnâscă. Aţât cei dintâi, cât şi cei din urmă, n'aii 
fost luaţi în consideraţiune de ocârmuirea rus6șcă. a 

Restul poporaţiunii din Basarabia se compune „din țeră- 

nime, care până la 1861 locuiă saii pe pămîntul s&u propriu, 
sai pe pămîntul statului, oră în fine pe pămîntul „proprie- 
tarilor moşieri, adecă al boerilor, mănăstirilor și particularilor 
cu avere, i 

Țăranii de pe moşiile particularilor erai obligaţi faţă:cu 

9 
Z. C. Arbure, Basarabia.
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proprietarul moşiei: a) de a munci 12 dile pe an în folosul 
proprietarului; b) de a-i da dijmă asupra tuturor produe- 
telor cultivate de ci; cj de a păzi pădurea proprietarului, 
având pentru acâsta drept la uscături; e)! de a lucră pentru 
întreţinerea drumurilor, pădurilor şi stăvilarelor (zăgazuri) 
etc. Ţăranii aceştia eraii slobodi de a părăsi satul șia se ri- 
dică de pe moşia proprietarului şi a se mută aiurea, fie pe 
un pămînt cumpărat, fie arendat. Acest drept de a se muti, 
precum şi dreptul de a posedă averea lor proprie, deosebiă 
pe ţBranii români de ţăranii ruşi, cari, fiind robi, n'aveati 
aceste drepturi şi, ea robi, puteai să fie vînduţi ca nisce 
vite de proprietarul lor. 
După ce Rusia a luat, Basarabia, dînsa n'a cutezat dea se atinge de starea socială a ţăranilor români; despotă în- lăuntru Imperiului său faţă cu poporul rus, ocârmuirea im= perială credeă pururea necesar de a-şi atrage iubire şi sim- patie printre popârele din Orientul Europei. Şi pe când în Rusia domniă cea mai mare asprime în relaţiunile reciproce ale proprietarilor cu robii lor ţărani, în Basara- bia, la 1834, printr'un cukaz» imperial cu data de 24 Ia- nuarie, toţi proprietarii de moşii eraii obligaţi ca, cu înce- pere de la 1836 Aprilie 23, să închee cu țSranii lor con- tracte reciproce, scrise şi încheiate de bună voe şi fără nici o siluire, prin cari să se stipuleze întrun mod detaliat da- toriile şi drepturile ambelor părţi contractante. Firesce că aceste contracte saii toemeli agricole n'aveati de loc ca scop uşurarea stării ț&ranilor, ci numai şi numai reglementarea unor relaţiuni de clase. In loc dea fi Gre-cum în favârea ţ&. rănimil, „contractele în cestiune sai încheiat prin ajutorul rimă începtr a ce Mee ar itenie, în căt taranii în a goveţi, bănuind cu drept cuvînt că e lo ou toriă i 

A l <ukazul» imperial eră primul pas spre robirea lor definitivă. Ferberea prin sate eră mare şi Suvernul rus, temându-se ca nu cum-va întrâcă acestă poporaţiune muncitâre să începă a emigră, a luat disposiţiuni, dintro parte ca între orăşeni să nu se înscrie decâ e Ă, t breslaşi 
ntoemâscă un contract 

„iar din alța să se î normal între proprietari şi săteni, Acest contract normal (1) 
anna II 

  

(1) Honrparerz KopMaasuuii, 1846, usnania Jlconune Mery
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s'a tipărit la 1846 şi s'a împărţit prin comunele rurale. 
In Basarabia de mâqă-nâpte există, atât ca sate compacte, 

cât şi prin sate ţărănesci, într'un mod individual, o clasă 
de răzeși. Răzeşii aceştia, la 1881, s'au contopit cu desăvîr- 
şire cu restul ţărănimii împroprietărite. Acâstă poporaţiune 
vigurâsă a sciut să ţie pept în curgere de jumătate secol 
inichităţilor stării economice create de Rusia, dar în deti- 
nitiv s'a vădut biruită şi a fost silită a-şi apără răzeşia 
prin crearea dreptului de minora, lăsând pe copiii săi 
majori să emigreze. Emigranţii români cari ai părăsit Ba- 
sarabia şi s'au așezat dincolo de Nistru şi chiar prin Cau- 
cas sunt în majoritatea lor fii de răzeși. 

In fine, mai erai țăranii argaţi pe la curţile boeresci, cio- 
banii, pădurarii, prisăcarii ete., cari compunea clasa bresia- 
şilor. Pe la 1816, guvernul rusesc aveă de gând a-i egală 
pe aceştia cu robii din Rusia, dar constatând cum că bres- 
lașii se făceaii argaţi de bună voe după un fel de toemâlă 
cu proprietarii, s'a lepădat de odiosul săi proiect, deşi 
unii din proprietari înmânară petiţiuni în sensul dorinței 
ocârmuiriă. 

Ori-cum, rămâne netăgăduit acum, după tâte actele ce se 
păstreză de pe aceste timpuri în archiva de la Chişinei, 
că guvernul rusesc, contrarii obiceiului săi de a robi pe 

țărani, dăruind sate întregi cu pămînt şi locuitori cinovni- 

cilor și generalilor săi, n'a voit a face același lucru toc- 
mai la hotarele Imperiului şi a lăsat slobodă țărănimea 
română din Basarabia. Causa acestei disposiţiuni a fost în- 

grijirea de a nu perde acâstă poporaţiune muncitre, care 
ar fi fugit cu mic şi mare dacă în Basarabia s'ar fi intro- 
dus robia muscălâscă. Țărănimea română din Basarabia eră 

indispusă în contra Rușşilor, eră forte bănuitore şi trebui 
mare vigilenţă din partea administraţiunii rusesci, pen- 
tru a o înduioşă să nu-şi părăsâscă căminele şi să nu trâcă 

în Moldova cu miile. , , 
Improprietărirea ţăranilor. Improprietărirea țăranilor din 

Basarabia s'a făcut de jure la 1861 în 8 Februarie, iar de 

facto pe la 1869. Intârgiarea se datori încăpăţinării proprie- 
tarilor moşieri şi mai cu s6mă a proprietarilor nobili (dvo- 
reanstvo) din Basarabia, cari stăruiau pe lângă puternieii 
favoriţi ai timpului ca emanciparea sclavilor din Imperiul



Rus să w'aibă absolut nică o înrîurire asupra sârtei ţăranilor 
clăcași din Basarabia. Solicitarea nobilimii basarabene se 
întemeiă pe consideraţiunea că clăcaşii din Basarabia n'au 
fost nici odată sclavi propriii dis şi că împroprietărirea 
lor va ruină nobilimea. Pentru a sprijini pretenţiunile sale, 
nobilimea a delegat din partea sa pe Principele Constantin 
Muruzi împreună cu Principele N. Cantacuzino, cari la 1869 
ati solicitat audienţă la Impăratul Alexandru II. Acestă 
audienţă, din causa scopului săi, cu mare greutate a fost 
obţinută de către delegaţii nobilimii basarabene. Tâte stă- 
ruinţele nobilimii ai fost respinse de Imp&rat, care în ces- 
tiunea emancipării ţăranilor s'a arătat mumă faţă cu nobili, 
mea rusă și ciumă faţă de cea română (precum şi cea polonă). 
Impămîntenirea ţăranilor din Basarabia și Polonia s'a făcut 
pe o basă incomparabil mai echitabilă pentru săteni, decât 
a fost făcută pentru restul Imperiului Rusesc. Aşă, de pildă, 
pe când ţăranii din centrul Rusiei liberaţi din robie ai căpătat 
de cap de familie câte o deseatină şi jumătate, ţăranii din Polonia rus6scă şi cei din Basarabia ati primit câte 9—13—16 deseatine pe fie-ce cap de familie. 

Consideraţiunea de căpetenie, care a călăuzit pe guvernul rusesc în acâstă privinţă, a fost crearea simpatiilor în mij- 
locul poporaţiunii rurale de pe marginele Imperiului şi anume pe acolo pe unde hotarele politice despărţese în două una Şi aceeași unitate etnică. Cu acest mijloc, legenda despre Impe: ratul rusesc, propagată de către agenţii ruşi în Galiţia aus- triacă şi în Bucovina printre Ruteni şi în România de dincâce de Pruţ, ajunse să r&sune până chiar dincolo de Balcani. Impămîntenirea ț&ranilor din Basarabia, după legea din anul 1869, sa făcut în următorul mod: (1) 

pietre particula arabii ie Aia i tu ra. proprietăriţi acolo unde sati i Le a mănăstirilor, au fost îm- 
ranii Vau vrescumpărat în e Su stabiliți, Acest Pămînt țe- Țăranii aşezaţi pen ondiţiuni anume stabilite de lege. 

ți pepâmiîntul rzăe , P nr ps 2 
[YI > entru pămîntul de arătură, precum şi pentru imaşuri, 

n parte legii de a se învoi de bună v rOpri ii voe cu proprietarii, Pentru aceste învoeli nesilite; 
ni RI 

(1) Os y 

  

CTpOIierRIO cenpexaro Hacenenia, p. 83
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legea stabili un fel de cinovnici speciali, numiţi intermediari 
de pace (mirovie posredniki). In cas când înţelegerea de 
bună voe între proprietari şi ţărani nu se puteă obţin€, 
atuncă ţăranii, pe temeiul legii, căpăta: pămîntul din sili- 
ştea satului întreg, apele: ca isvâre, iazuri, fântâni şi al- 
tele pentru adăpat vitele, pămînturile acoperite cu vii, livedi, 
imaş, fineţe şi pămîntul de arătură, pe care-l posedaii țăranii 
de la proprietari pe vremea clăcei şi a boerescului sati 
după alte obiceiuri vechi; legea prevedea asemenea dreptul 
pentru ţărani la uscături şi lemne de construcţiune pentru 
case din pădurea proprietarului de moşie. 

După legea de împroprietărire, toţi ţăranii de pe moşiile 
particularilor trebuiau să fie împroprietăriți, adecă atât cei 

căsătoriţi, cât şi cei necăsătoriți, văduvii și vădanele cu copi» 
precum şi acei ţărani cari s'au găsit înscrişi ca orăşeni, însă 

rămăseseră stabiliţi pe ia vetrele lor. | 

“Pămîntul, sună legea de împroprietărire, fie de arătură, 
fie păşune, islaz, ete, pe care ţăranii îl arendaii de la proprie- 

tari şi a căruia întindere nu covirşesce 13 deseatine (1) şi 1768 

stînjeni pătraţi pe cap de familie, devine de drept partea de 

împroprietărire a ţăranilor.» De altă parte, ţăranii cară aren- 

dati mai puţin pămînt decât acestă normă arătată în lege 

aveai drept să câră ocompensaţiune până la limita prevădută. 

După legea de împroprietărire, fie-care ţăran cap de fa- 
milie a primit următorul lot de pămînt: 

In judeţul Fotin, unde calitatea pămîntului s'a clasat în 

două categorii, ţăranii aii primit din calitatea intâia câte 

3 deseatine pe unitatea de împroprietărire, iar din calitatea 

a doua a câte 8:i, deseatine ; în județul Iași (Bălţi), ţăranii 

au căpătat câte 9'/, deseatine pămînt; în județul Soroca, unde 

pămîntul a fost clasat în dou€ categorii, după calitatea sa, 

ci ai primit câte 8 deseatine din categoria întâia şi 91/, din ca- 

tegoria a doua; în judeţul Orheiii, câte 8 deseatine; în județul 

Chişinei, din categoria întâia 8 deseatine şi din categoria a 

doua câte 9:/, deseatine; în județul Bender, din categoria în- 

(1) Deseatina după legea de împroprietărire a fost stabilită ca egală 
cu o falce minus 725 stinjenă pătraţi, sau falcea = o deseatină plus 
725 stînjeni pătraţi. După textul legii, deseatina a fost considerată :ofi- 
cial ca egală cu 2.400 stinjeni pătraţi, iar falcea egală cu 3.125 stinjeni 

pătraţi. -
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tâia câte 10:/, deseatine, iar din categoria a doua câte IL Aa 
deseatine; în fine în județul Akkerman, câte 13 !/, deseatine. 

Aşă dar, cantitatea pămîntului pentru împroprietărire a variat între 8—13!/, deseatine şi deosebirea se întemeiă 
pe calitatea pămîntului, iar nu pe forţa economică a ță- 
ranului. In judeţele de la medă-nbpte, unde pămîntul este 
i6rte bun, ţăranii aii căpătat de la 3 până la 9!'/, deseatine; 
iar în judeţele de la megă-di, unde pămîntul e cam nisipos, 
ei au primit de la 10 până la 131 deseatine. 

Afară de pămînt, legea de la 1861—1869 mai prevăguse că 
pădurea nu intră în categoria pămînturilor pentru Împro- 
prietărire, dar pămînturile acoperite cu tutiș, acele de sub 
imașuri şi islaz, de cari țăranii se folosiati după vechiul obi- ceii, rămâneau proprietatea țăranilor. Asemenea, în judeţele de câmp, locurile acoperite cu stutărie, unde ț&ranii se apro- visionaă cu combustibil, r&mâneat proprietatea comunelor rurale. Pămîntul sterp, nisipos şi petros, precum și spaţiul ocupat de căile de comunicaţiune, cari treceati drept pămînt de împroprietărire, după legea de la 1869 nu se prenumă&raii drept pămînt cultivabil pentru împroprietărire. 
Asemenea legea de împroprietărire stabili că apele pentru adăpatul vitelor, precum sunt iazurile, pîraiele, pârlGgele, fântânele de isv6re, vor r&mănă proprietatea comună a pro- prietarului cu obştea ţărănâscă a satului. In cas însă când proprietarul va voi să reţie aceste ape pe sâma sa, atunci va trebui să creeze pe socotela sa alte locuri cu apă pota- bilă pentru vitele țăranilor, «şi aceste locuri vor fi toţ aşă de apropiate de sat, precum ai fost cele reţinute pe sâma sa. Dacă însă aceste locuri pentru adăpat vor fi maj departe, atunci se vor despărţi şi îngrădi de păşune şi câmpul de bucate, lăsându-se drumuri bune peste proprietatea particu- Jai Da a siigenilote sună legea de împroprietărire. 

consideră pămîntul intro ce Se Ai saca de la 0, Se 

OSI ] l g ă sub casele şi acaretele 

1 j , » Prisăci şi stradele cu pieţele satului, afară de piaţa unde se fac tîrgui, care r&mâneă proprie- tate particulară. 
Inalienabilitatea 

Pămîntului de împroprietărire 
este sta- bilită în următorul mod de legea din anul 1869: (1)
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«Pămîntul de împroprietărirea ţăranilor rămâne sub de- 
numirea de pămînt obştesc (mirscaia zemlea), pentru care 
țăranii vor plăti despăgubire după disposiţiunile legii de 
față. Acest pămînt va r&mânâ al obştei (selskoe obșestvo). 
El nu va put deveni în nici un cas proprietate particu- 
lară, nici în total, nici în parte, formând un pămînt inalie- 
nabil al ţăranilor, menit a servi pentru hrana clasei rurale.»(2) 

In acest mod guvernul rusesc păreă că voesce să intro- 
ducă în Basarabia tipul proprietăţii agrare existente în 
Rusia. Părerea acâsta, împărtăşită şi de opiniunea publică 
pe timpul emancipării, s'a dovedit de atunci încâce că eră 

cu totul greșită. Guvernul rusesc a introdus în legea de 
împroprietărire articolul de mai sus numai şi numai pentru 
înlesnirea fiscului, care în Rusia este întemeiat pe unitatea 
contribuabilă a comunei rurale, fiscul percepând dările nu 

direct, ci prin intermediul comunei, care ridică la rîndul săă 

darea individuală asupra locuitorilor să. 
Loturile din pămîntul obştesc, explică apoi legea de la 1869 

fie din siliştea satului, fie la câmp, saii altul al capilor de 

familie, rămâne moştenirea inalienabilă a membrilor familiei. 
Când lotul trece în proprietatea descendenților, el pote fi 
parcelat, însă cu condiţiunea a nu fi mai mie de !/, din în- 

tregul lot primit la împroprietărire. 
Acâstă disposiţiune a legii a dat următorul resultat, al 

cărui efect se manifestă abiă acum în Basarabia. De la 1869 

s'a făcut dejă o rotaţiune deplină în moştenirea pămîntului 
de împroprietărire ; în judeţul Hotin, de pildă, copiii țăra- 

nilor, cară aii primit la împroprietărire lotul de opt deseatine, 
Tai îmbucătăţit până la limita legală, aşă că astădi sunt dejă 
pe acolo sate, unde ţăranii nu posedă decât câte două de- 

seatine pe cap de familie. Pa 
Răzeşii de la Nordul Basarabiei, pentru a-şi scăpă răzeşia 

de îmbucătăţire aii introdus pe calea obiceiurilor pământene 
minoratul, de aceea din satele răzeşesci ese mereă un ele- 

ment Gre-care de emigranţi, cară părăsesc satul și emigreză, 

așezându-se saii în lăuntrul Basarabiei, saii trec Nistrul în 

  

(1) Goo gempoiteman, ceaneraeo cnemoania, cap. |, art. 35— 42, p. 12, ediţiune 

oficială, 
(2) Idem, cap. I, art. 35, p. 12.
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guvernămintele limitrofe a Rusiei. Aceşti emigranţi în dilelo 
n6stre ai ajuns a se aşeză chiar dincolo de rîu ga, 
guvernămâîntul Ecaterinodar şi la Caueas. _ ns 

In judeţul Iaşi (Bălţi) asemenea lotul îmbucătăţit a aj N 
de 2:/, deseatine; în judeţele Soroca, Orhei, Chişineu la 
aceeaşi cifră. 

_ 
Loturile, ai căror proprietari n'au lăsat copii, după lege 

trec direct la comuna rurală. Legea de la 1869 dă drept 
ţăranului a cedă lotul să de pămînt unui alt ţăran, însă 
acesta din urmă trebue neapărat să fie locuitor al aceleiaşi 
comune. Dreptul acest de a revinde lotul săi unui consăten 
a avut de efect crearea prin sate a unor săteni fruntaşi, 
precum şi a unui element desproprietărit de săteni argaţi. 
Numărul acestora din urmă cresce meret, 

In casul când un ţăran ar trece din clasa agricolă într'o clasă 
orăşenâscă, legea de la 1869 prevăduse că dînsul perdeă dreptul 
său la pămîntul de împroprietărire, care treceă la comună. 

In afară de locurile pentru adăpatul vitelor, legea de îm- proprietărire mai prevede că ţăranii aă drept de a se folosi asemenea şi de cele-lalte ape, ce se vor află pe pămîntul lor de împroprietărire, şi anume pentru construirea cana- lelor de irigaţiune, pentru mori de apă (afară de apele na- vigabile etc.). 
In ceea ce privesce dreptul la vînat, legea de la 1869 pre. vede că acest drept este reservaţ exclusiv proprietarului, iar țăranii au drept numai la distrugerea animalelor sălba.- tice, vătămătâre pentru agricultură Şi gospodăr In cas însă când, vînând, proprietarul ar țeranului, el va despăgubi pe păgubaş, sună Cap. II din legea de la 1869 (polojenie), tractâna despre datoriile ţăranilor faţă de proprietari, stabilise că: «Pentru pămîntul de împroprietărire, țăranii vor avâ a qa proprie- tarilor preţul pămîntului fie în muncă, fie în bani Pentru prejul în muncă, art. 80 — 86 din lege dic următâ- rele : <Ţ&ranii, cari, în anul proclamării manifestului impe- rial de împroprietărire, au plătit proprietarilor, pentru pă- minturile de cari se ftolosiai, cu munca, după stipulaţiunile anteridre ale contractului normal din legea de la 27 Martie 1846, Vor urmă a plăti cu aceeași muncă, până la răscum- perarea pămîntului cu bani, cu condiţiune însă că dijma r 

ia casnică. 

ocasionă daune 

legea. 

&-
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mâne desfiinţată cu desăvîrşire în ceea ce privesce produ- 
sele agricole de pe pămîntul de împroprietărire, afară de 
dijma pomilor şi a viilor, dacă viile şi grădinile n'au intrat 

în pămîntul împroprietăririi. Asemenea, dreptul privitor 

la căratul lemnelor, după un an de ile de la proclamarea 

manitestului, se desfiinţeză.» 

Pentru prețul în bani, legea stabiliă în prima linie înţe- 

legerea reciprocă între ţărani şi proprietar, iar în a doua 

linie, în cas când asemenea înţelegere nu s'a putut stabili, 

atunci darea se fixă în următorul mod: 

Judeţul Lotul de împroprietărire Plata de răscumpărare 

Hotin. . . . . 8 deseatine 2 ruble 50k.deseat.pean. 
> a Bta > 2 >» 10 >» > > 

Bălţi e. . 8 1/2 > 1 > 80 » > > 

Soroca. . . . . 8i » 2 >» 102 » > 
> e Dif > l > 80 » » > 

Ovheiu. .... 9 '/. > 2 > > > 

Chişinei ...- 8 » 2 >» 80» > > 

» Di o 2 >» > » 

Bender... . . . 10î:/ >» l » 60 » > > 

Akerman . . . 1li/ >» 1 > 20» > > 

Terminul de reseumpărare s'a fixat la 20 ani, iar termi- 

nui dării la 1 Aprilie şi 1 Oetobre, dându-se proprietarului 

drept de a percepe acâstă dare în bani cu jumătate an 

înainte. In loc de bani, legea admiteă că plata se puteă face 

şi în produete agricole, cu condiţiune însă că învoiala în- 

tre proprietari -şi ţărani trebuiă făcută în acest cas din trei 
în trei ani. 

In cas când ţăranii călcaii angagiamentele şi nu plătiat, pro- 

prietarul aveă drept să recurgă la autorităţile administrative, 

cari, pe basa art. 93—94 din legea de împroprietărire, anga- 

giaă munca ţăranilor, sechestrându-le simbria pentru plata 
proprietarilor. In anii întâi după împroprietărire, aceste an- 

gagiări silite ale ţăranilor aii dat, nascere la multe neorîndueli. 
In general în anii 1861—1869 satele din Basarabia gemea 

de lume ţărănâscă schingiuită în bătăi. Bieţii țărani, lipsiţi 

de bani, nu puteai face faţă nouălor angagiamente, iar pentru 
a le stârce sau bani saii consimţământul de răscumpărare de 

bună voe, oneros ţăranilor, se 'întrebuinţau care cu verzi.
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R&scumpărarea pămînturilor de împroprietărire putându-se 
face sau de bună voe, însă cu ajutorul vergilor, saii cu aju- 
torul guvernului, firesce că proprietarii alegeaii mai cu sâmă 
modul dintâii, ca mai avantagios. Cu bună voe proprie- 
tarii ajungeaii să storcă de la ţărani preţuri de 60 — 80 
ruble deseatina, pe când preţul unei deseatine de pămînt 
eră de 20-—24 ruble. 

După ce am stabilit acum în ce anume mod sunt împăr- 
țite clasele sociale în Basarabia, să închidem parantesa şi să 
reluăm firul studiului nostru privitor la densitatea poporaţiu- 
nii Basarabiei în crescerea sa treptată până în gilele n6stre. 

Şi înainte de tote dăm mai jos următârele două tabele interesante, extrase dintr'o lucrare oficială rusâscă (1) şi cari ait servit de basă la împroprietărirea poporaţiunii rurale din Basarabia: 

Pentru anul 1858. 

  

  

  

iN - - | Totalul Numărul Numărul | A | OnaşE şa |__ locuitorilor | nascerilor | morţiloy |Dilerenţa între 32 
| JUDEȚE au] | N ai 55 

Bărbaţi | Femei | Băeţi | Fete Băeţi | Fete |Nasceri Morți | =: 

  

  
| 
| 31.763]  9e1 1754 39) 652| 122 172] 63 45.831] 2.477] 2344 1.266) 1.143] 1.211: 1.201 1.110 6.149] 306| 286| 146 132| 160 154 9i 

436 6o4l Gil 664 

  
Oraş Chişineii| 44.920 
Judeţ > . | 42.406 
Oraş Bender.| 9.039 
Judeţ > | 11.340 

„ Oraş Akerman 10.773 

=
 

        

10.592] 1.129) 1.127] 526 ora | sue sa 256| 128 17] a1t6i 119] 131 i dudet  » .[ 10.996 9.990 480| 499| 207 221| 223| oa] 193 Ora$ Hoţin . 6.272] 6 849 214, 142| 08 97] 106 as] 120 Judeţ > | 68.688! 68919 3.4171 3.168] 1.608 

  

A 1.632] 1.811| 1.536) 1.761 | pn Bălţi... | 3.986 409| 163] 159 112 108] i! | aut „ulei + -[ 48.568] 47.367] 2.115] 2033 933| 869] 1.182! 1.164] 1.06 „Oraş Soroca, | 3529 | oi o al zi 
Judet | 02 2.601 122 104 58i 79 64 25 55 „det > -[ 59.170! 55.392] 2532] oo9g 1.261] 1.205] 1.074! 1.151] 1.167 „Oraş Orheiu.| 2.084 22 | 1-208| 1.074 1. “o “ Judeţ na 2.321] 119 102] ai “g| sai 6] 4 “Cahul sua, * | 52890] 52.987| 2.435! 2.420] 1361 1.263] 1.074! 1.151] 1.167 ahul judeţ. | 3.075| 2.730] 194 185| gi op 

      

. 76| 96! 109| 67 | Sua domenii. | 33.333! 30.325] 1 517| 1.440] 738| as] 729 702| 824 | Dazaai -*[ 56930) 85.031] 1.5a6| 1492] 563 5r5| 981 or] 667 „7 "| 6382 _Ba3a] aa] aa] 103| se 2711 313] 105 

  

    
        TOTAL. [456.892] ŞI [438.437 20.098) 19.28 10.100, 9.595 9.995, .633] 10.004,       ——_ îi 

FI , 72 (1) Zinconto= Can îm. Coopnureo.
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Adecă, cu alte cuvinte, 889.829 locuitori” de ambe sexe ; 
num&rul total al nascerilor fiind de 39.323, iar al morţilor de 
19.695, ceea ce dă o diferenţă între nasceri şi morți de 
19.628. 

In anul 1861, adecă după trei ani de dile, comitetul central 
statistic din Basarabia ne dă o altă tabelă, alcătuită tocmai 
în ajunul emanicipării țăranilor din Imperiul Rus. Iată şi 
acâstă tabelă: 

Anul 15617. 

  
  

In oraşe In judeţe fără oraşe | In judeţe cu oraşe! 

- JUDEȚE | == | = 
"TOTAL sata Femei | TOTAL i Bărbaţi! Femei TOTAL | 

  

  

Bărbaţi | Femei | 

| 
  

| | | 
' Chişineii 10.642) 41.249 86 861| 52 941| 48.695/101.636| 98.533! 89.944 183.497, 
! Orhei .| 2.319: 2.309! 4638] 61.177 | | 57.003/118,180 63.526| 59.312:122.838 
Bă. 2.953] 2.915, 5.900[ 56.260) 51.5731107.833| 59.215! 54.5181113.733) 

i | 
„Sorota .| 2-620| 2.681] 5.801] 63.789) 52.030105.819] 56.409! 54.711]111,120) 
Hotin .| 8.496| 9.200 17.696] 74.683 18.200|152.883] 83.179] 87.400 170.579) 

+ Bender . | 13.894 1.866) 11.760 55.622) 48 620;104.352| 69.956| 56.556:116.112, 

+ Akerman | 21.683| 19.833, _41.516[_89,790|_ 53.936 113,720] 81.473] 73.769 165.242 
„TOTAL: 94.60% 85 Vză/183.097 114.1021390.032;804.7541512.319 410.120 988.431 
| | 

Am arătat dejă mai sus în ce anume mod se desparte pe 
n6muri acâstă poporaţiune a Basarabiei. Cifrele privitâre 
la fisionomia etnică a Basarabiei sunt culese de noi, pre- 

cum am şi arătat-o, din chiar sorgintea oficială. Dar în afară 

de aceste cifre, culese din tâte tabelele statisticei oficiale, în 

lucrările mai încâce de anul 1862 biurourile de statistică ale 

Imperiului Rus nu mai arată absolut nimic în ceea ce pri- 

vesce fisionomia etnică fie a Basarabiei, fie a Poloniei sait 

a altei părţi din vastul Imperii Rusesc, mărginindu-se a 

despărţi poporaţiunea Imperiului în două mari clase, cea 

pravoslavnică şi cea de altă religiune. Cu acest mijloc statis- 

ticianii ruşi ai isbutit a ascunde adevărul etnic al Imperiu- 

lui Rusesc, calculând preponderența etnică a elementului 
pravoslavnic, presupus bine înţeles că este rusesc, nu nu- 
mai în Basarabia, dar chiar în Polonia şi Caucas, unde 

uniaţii şi poporul georgian, Lizginii, Cabardinii ete. sunt tre- 
cuţi drept poporaţiune pur rusâ6scă. 
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Cu tâtă acestă metodă de a face statistica, statisticianii 
ruşi, în alcătuirea tabelelor lor, n'au ascuns adevărul în aşă 

mod în cât să nu se pâtă descoperi acest adevăr prin apli- 

carea. legilor generale de statistică. Şi tocmai acâsta suntem 

siliţi de a face, pentru a restabili adeverul adevărat. 

Vom urmă dar treptat studiul tabelelor statistieci oficiale 

pentru trei decenii din urmă, adecă de la 1862 până la 189, 
în ceea ce privesce mişcarea poporaţiunii din Basarabia. 
Vom rezumă întocmai conclusiunile firesci ale statisticiani- 

lor ruși în tot ce privesce acâstă mişcare, arătând mediile 
calculate de ei, procentele privitâre la crescorea naturală şi 
cea datorată altor împrejurări, şi vom arătă că ei n'a sciut 
să ascundă cesa ce ai voit să ascundă cu atâta încăpă- 
ținare. 

V. 

CONCLUSIUN E. 

Imperiul Rus, înaințând mereii spre teritoriul locuit de n6- 
„mul românesc, a lărgit treptat hotarele sale, a prefăcut o 
parte însemnată din clasa boerimii n6stre pămîntene, pre- 
cum şi o parte din clasa de mijloc, în Ruși, dar până acum 
n'a isbutit sd rusifice poporul de jos, țărănimea română din 
Basarabia, precum wa rusificat nici țărănimea ukrainână. „Dică pe cea polonă sai caucasiană. Din contră, scriitorii săi 
oficioși nu încetâză nici până acum de a se plânge că colonii usi aşezaţi în mijlocul poporaţiunii străine cucerite, în- run timp fârte scurt perd fisionomia lor i ii Polonia se polonisâză, în Finlanda se germanice ăi în pă Basarabia se româniseză (omoldovanivaintsa) (1) „Inaintarea Rusiei spre teritoriul locuit de n&mul nostru sa început sub domnia lui Petru-cel-M 
Tractatul de pace de la Constantinopole, a cucerit o fâşie de pă- mînt de pe malul drept al Dniprului. De atunci şipână în dilole n6stre înaintarea Rusiei spre hotareie ţărilor românescă, pre- cum Și trecerea acestor hotare —adecă cucerirea pământului românesc —s'a făcut în următorul mod cronologic: 

are, care, la 1712, după 

    

(1) Beceapaisr, BarromunoBa, 1892, p. 97.
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DOMNIILE Intinderea cu, 
cerilor în 

verste pătrate 
— 

  

'Petru-cel- Mare 1712, după Tractatul de pace din Con- 
stantinopole a cucerit o parte din ma- 
lul drept al Dniprului ....... 8.174 

Beatevina II. | 1974, după Tractatul de la Kuciuc-Kai- 
nardji a cucerit teritoriul dintre Dnipru 
şi riurile Bug, Ingul până la Azov .| 27.254 | 

1183, a cucerit Crimea şi Cubani . .| 81.302 

1191, după Tractatul de la Iaşi a cu- 

cerii, teritoriul întreg dintre rîul Bug 

Şi Nistru, cc. 29.507 

; Ecaterina ZI. |1193, guvernămintele Volhinia și Podolia.| 205.588 

' Alerandru I. | 1812, după Tractatul de la Bucuresci a 
! anexat întrâgă Basarabia cu o parte 

din Moldova. ........... 40.229 
1 

“Nicolae I . . | 1829,a cucerit gurile Dunării. . . . 695 
I 

| Alexandru II. | 1856,a înapoiat României îndărăt gu- 
| 

| 

| 
| 

rile Dunării cu o parte din Basarabia 

anexată . . . 1. e 10.754 

1879, după Tractatul din Berlin a luat 

de la aliata sa România. . . . .| 10.059           
Acâstă treptată, dar neîncetată înaintarea Rusiei spre pă- 

mîntul României este arătată în tabela nâstră în verste 

pătrate; să transformăm dar tabela de mai sus într'o alta, 

calculată pe mile pătrate, arătând în acelaşi timp şi den- 

sitatea poporaţiunii aşezate pe teritorul românesc cotropit: 
    

  

  

  

                

- x | 
TERITORIUL POPORAȚIUNEA az i 

îs | JUDEŢE == — -Z2 | 
date fara Cu apele| săneazi | remei | TOTAL e AS 

ape | 

i | 
| Chişinei. .| 63,28 2 110.733 | 93.828 | 204561 | 3.232 | 
! Akerman. .| 149,04 2 87.918 | 78.350 | 166268] 1.115 
! Bender . .| 112,78: 2 64934 | 50.363 | 115.297 | 1.022 
| Orheiă . .| 63,70 2 62.320 | 58.975 | 121.296] 1.904 | 
| Soroca . .| 68,90 2 64.608 | 59304 | 123912] 1.798 | 
"Hotin, . .| 101,02 2 91.845 | 83.095 | 174940] 1731 | 
Bălţi, . .| 89,43 ? 62.290 | 57,782 | 120.072 | 1.343 |
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Ceea ce ne dă că, la 1862, Rusia eră stăpână peste un te- 
ritoriii român de 648,95 mile pătrate, locuite de o poporaţiune 
de 1.026.346 locuitori de ambe sexe, adecă cu o popora- 
țiune medie de 1.583 locuitori pe milă pătrată. Adăogând la 
aceste cifre şi partea luată de Rusia la 1879, adecă terito- 
riul celor trei judeţe, de 172 mile pătrate, cu o poporaţiune 
de 127.451 locuitori, vom avâ totalul teritoriului român anexat 
de Rusia. 

Tabela n6stră din urmă este alcătuită după datele stati. 
sticei oficiale rusesci pentru anul 1862. Din acestă tabelă 
reese cum că, în anul 1862, Basarabia eră locuită dejă 
de 1.026.346 locuitori, din cari bărbaţi 544.618 şi femei 481.698. 

Poporaţiunea bărbătâscă în raport cu cea femeiască, după 
tabela de mai sus, ne araţă proporţiunea între aceste două 
grupuri pentru Basarabia, pentru 100 de bărbaţi în oraşe: 
1,1 temei, în judeţe: 91,1, iar în eră: 88,4; ceea ce ne dă un plus torte mare în favârea bărbaţilor. 

Causa acestei deosebiri atâţ de simţitâre între numărul indivigilor de ambe sexe, după părerea n6stră, trebue cău- tată în două evenimente, a căror înrîurire asupra mişcării poporaţiunii în Basarabia este semnificativă. Aceste eve- nimente, semnalate dejă de noi în mai mulţ 
emigraţiunea şi îimmigrațiunea. 

Emigraţiunea prin căsătorii se face în Basarabia mai cu s6mă pe comptul femeilor, pe când immigraţiunea din contră privesce elementul bărbătesc, 
Raportul între numărul nascerilor - şi numărul morţilor după datele statisticei oficiale este următorul : 

e rînduri, sunt: 

  

  

    

  
= —— -. 

NăscuŢi 
:ă i 

ANII Y | Tora In MORȚI TOTAL In | BĂEȚI | FETE 
orașe | 

orașe == 

BAÂRB. | FEMBE 

  

  

1869 22.668 26.624] 49 292| 4.285] 11.623 11.415] 23.038 asul! 1870 20.070| 18.882 38.952] 8.799] 13.735 13.406] 27.141 3.737 i 1871 20.469 19.480 39.950) 3.924] 13.563 12.668] 26.223 3.502 | 1872 20.869 20 079 40 948| 4.050] 13.392 11 930| 25316 3.268! | 1873 21.455] 20.435 41.880] 4367] 14.482 13.719] 28201 4.208) Media . . [20106 21.098] "42204 1.085                   13.359) 12.628 25.985 351,
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O altă tabelă, pe care o extragem din lucrările statisticei 
oficiale a Basarabiei, ne dă următdrele date privitâre la cre- 
scerea vegetală a poporaţiunii din acestă țeră: 

  

| | | | 

  

  

    

  

    

      

  

  

i 52 LA 100 LOCUITORI E | 3 28 [La 200 locuitori | 72 oa Za E il z pa BRipie i =2| E 3 ANUL s3 Z Născuţi | Morți z£ 5 3 52 lelei . | pă [s=i = ej le |& Za] eo E s | a | | Sa fi pielii la za] = Sa 51| = j ne > gl = 15| = | 5 g land i | SE | 5 [SIS Isis zis[is| as [SE [213 9 i | E seis slăla [să | az az] e! I— | i | 1869 | 26.254] 10.20612,86l5,79 5,1443,57)2,69/2,40[1,06] 117,45] ss,2ilo,70la,19! ara 
| 1870 | 11.811] 7.43: 2,54 420 3,04 2720 2,85[2,7410,75| 93,08]  o7eolo,oali,asi 2,19   1871 13.721] 8.650 2,10) 455 4;08;1,6912,72|2,52[0,98] .96,21] 9 az 0,41] 1,88 1,56! i 

  

4.081,66 2,79/2,49[0,97] 96,21]  8o,08lo,3o/1,si 1,54 
t46)pasl220 2,85/2,9410,91] 95,19]  94,7alo,08 

i 
42251,87| 2,771 2,60ţ0,514 55/22] 952| 07301753 162 

| | 

  

| 1872 15.632]  9.867|2,06|4,56 

| 
1,60 1,33 

1873 13.679 9.397 2,36) 

  
      | Meaia [35-25] 5310 e)                           

  

  

Aşă dar, media nascerilor în Basarabia, după acâstă ta- 
belă, se urcă la cifra de 16.219, ceea ce dă 1,62 pentru 100 
locuitori. 

Comparând nascerile în oraşe cu cele din sate, observăm 
că în cele din urmă ele sunt aprope de 6 ori mai numerâse 
decât în cele dintâi. Causa acestei mare diferențe pote să 
fie aglomeraţiunea elementului bărbătesc şi a armatei prin 
oraşe, pe când familiile lor locuesc în sate. 

Tabela de mai sus ne“mai arată că numărul băeţilor năs- 
cuți covîrşesce aprope tot-deauna numărul fetelor; deosebi- 
rea ac6sta e mai cu s6mă manifestă în sate. 

In ceea ce privesce nascerile îlegitime, apoi, după statis-. 
tica oficială (1), Basarabia, în acâstă privinţă ni se înfăţişză 
în următorul mod: 

Din 100 de nasceri: 

Neligitimi în oraşe 4,84 
> în sate 1,25 

> în ţâră 1,60. 

  

  

(1) Ozserer Orar. Bexmeraro nomnrera, 1873.



144 

Ceea ce face că din totalul nascerilor 1,6% sunt copii ne- 

ligitimi. Pravoslavnica Moscva (guvernămîntul) în tabe- 

lele statisticei oficiale rusesci este în acâstă privinţă cu 

mult mai superiră Basarabiei, avend 110; copii nelegitimi. 

Mortalitatea, după tabelele statistice oficiale ale Imperiului 
Rusesc pentru Basarabia, este arătată cu media de 2.66 pe 

an la suta de locuitori. Acest procent al mortalităţii oscileză 

între maximum de 2,14%, şi mintmun de 2,40%. (1) 
Făcând acum comparaţiunea între mortalitatea din oraşe 

şi cea din sate, vom observă că în sate mortalitatea e cu 

muit mai mare decât prin orașe. In acâstă privinţă, sub 

ocârmuirea rusescă, Basarabia se deosibesce de restul Im- 

periului Rusesc, unde se observă fenomenul contrarii. Causa 
deosibirii se datoresce lipsei desăvîrşite a serviciului medical 

prin satele Basarabiei. 

In ceea ce privesce mortalitatea comparativă dintre băr- 
baţi şi temei, apoi din tabelele date de noi se vede lămurit 
că mortalitatea la bărbaţi e mai mare decât la femei. 

Trecând acum la căsătorii, vedem din chiar cele arătate 
dejă de noi că Basarabia are pentru oraşe căsătorii 0,55, 
iar pentru sate 0,99. 

In privinţa fructificării căsătoriilor din Basarabia, statis- 
tica oficială rus6scă (2) pentru Basarabia stabilesce urmă- 
i6rele cifre : 

In oraşe. .... 3; 
In sate. .. . . .4 
In ţeră. .....4 

[it
i 

Comparativ cu alte (Sri (1) şi cu Imperiul Rus, în acâstă 
privință Basarabia ocupă următorul loc: 

Rusia pe o căsătorie 4 născuţi 
Germania > 40 » 
Austria > 4 
Suedi a uedia > 4.2 > 

  

(1) Boenno-Crar. Câopaner, v, IV, p. 68—69 
(2) Boenno-Cra'rirerumoesii îi CGopnurv, p. 70



  

145 

Belgia pe o căsătorie 42 năseuţi 
Anglia > 4.9 „> 
Pasarabia > 4, > o 

Trecând acum la penultima decenie, găsim, după lucrările statisticei oficiale, că la 1881 Basarabia a fost locuită de 
1.466.497 locuitori, din cari 1.100.409 de religia creştină de R&- sărit (pravoslavnoe veroispovedanie) şi 366.042 de alte religii. 
Acestă poporaţiune se repartisă în următorul mod pe ju- 
deţe: 

Anul 1881. 

Judeţul Chişineii . . - . . . 239400 locuitori 
> Orheii . .. . 172.830 > 
> Bălţi. 163.783 > 
» Soroca . . ae e. 161.120 > 
» Hotin. . . . . . . . 990.573 » 
y Bender. . . . . . . . 166.100 > 
> Akerman. . . . . . . 915.940 > 

> Ismail. . . . . . e 197451 » 

Iar pentru anul 1890—1891, statistica oficială a Basarabiei 
ne arată dejă poporaţiunea după judeţe în următorul mod: 

_Anăi 1890—1891. 

    

  

      

| JUDEŢE Locuitori | 
] 

| | 
| Chişineă. ,....... 261.462, 

lOrheiu . . . . . 193.731]. 

| Bălți. 184.182 

iSoroea ........ 182.220, 
Hotin. ........ 242.513, 

i Bender. .. ,.... | 187.200, 
Alkermann ...... 236.140 

Ismail. . 153.451, 

(1) Allg. Băvolkerungs Statistik von IWVapphaus, II Theil, p. 315. 

i 10 Z. C. Arbure, Basarabia,
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Totalul poporaţiunii pentru aceştă ani pentru Basarabia 
întregă este deci, după datele statistice oficiale, de 1.641.559 
locuitori de ambe sexe, din cari 1.220.439 de religia creş- 
tină de Răsărit şi 421.120 de alte religii. 
Având acum înaintea nâstră resumatul complect al mișcării 

poporaţiunii Basarabiei de la 1812 până la 1891, adecă până 
în dilele n6stre, să ne încercăm, pe temeiul datelor statisti- 
cei oficiale rusesc, să restabilim fisionomia sa etnică în mo- mentul de faţă. . 
Am văqut dejă că, până la 1861, statistica oficială ne arătă 

întrun mod oficial, prin chiar lucrările ofiţerilor de Stat- 
major rusesc, numărul locuitorilor Basarabiei pe n6muri, şi numai de ia 1861 s'a inaugurat în lucrările de statistică metoda nouă de a împărţi pe locuitorii Basarabiei în dou grupuri, cea pravoslavnică şi cea nepravoslavnică. 

Pentru a împărţi aceste două mari grupuri în: grupurile pe n&muri, ne-ar fi aprâpe cu neputinţă, dacă înșiși statis- ticianii ruși nu ne-ar îi dat cheia pentru deslegarea pro- blemei. In adever, în lucrările statisticei rusesci (1) găsim următOrea tabelă privitore la compunerea etnică a popora- țiunii din Basarabia: - 

Din totalul Poporaţiunii Basarabiei 
1890—91: 

Moldoveni . ea 0,684 Rusini . PR „0,131 Evrei 
„0,086 Bulgari 
„0,052 Germani 

. 0,026 Ruşi 
. 0,021 Ţigani ea ..0,010 Ruteni e 1.0005 Armeni e 0,002 Greci NI a 0.002 Poloni ) Rlveţieni pc e - 0,001 

e 
(1) BeceapaGezi it cnpaBouneră Kenennape Ha 1890 r P. 33 » D. 33.
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Tabela acesta fiind calculată pentru recensămîntul din 
anii 1890— 91, să o aplicăm dar la citra totală de 1.641.559 
locuitori, arătaţi ca poporaţiune totală a Basarabiei pen- 
tru acelaşi timp. Vom av6 dar: 

Anii 1990—1591, | 
        

  

  

    
            

, %o din to- | Numărul lo- | NEMURI  |talul popo-| cuitorilor de | 
raţiunii fie-care n&m 

Români... 664 1.089.995 
Rusină ..,, 131 215.044 
ore (1)... 86 141.175 
Bulgari ... 52 85.361 
Germani . . 26 42.681 
Ruși 21 34.473 
Tigani ... 10 16.415 
Ruteni . 5 8.207 
Armeni . 2 3.283 

| Greci . 2 3.283 
Poloni | 

| Zveţieni A 1 "sa 
| Total | 1000 1.641.559 | 

Așă dar, după chiar arătările statisticei oficiale rusesci, 
Basarabia în dilele nâstre a rămas, precum a fost acum 
apr6âpe un secol, locuită de n&mul românesc; cele-l-alte nâmuri, 
cari compun abiă :/, parte, nu sunt Slavi, ci un amalgam de 
naţionalităţi, atrase în acâstă ţâră parte din causa unor îm- 
prejurări economice defavorabile în cari trăiaii în ţâra lor, 
parte din causa persecuţiunilor politice saii religiose din Tur- 
cia şi Rusia, de unde ai fugit. 

Ori-cum, rămâne cert că Basarabia, nu numai a fost, din 
punctul de vedere istoric, parte integrantă a ţării românesci, 
dar că până în dilele nâstre a rămas şi rămâne, din punctul 
de vedere etnic, un pămînt blagoslovit locuit de nâmul ro- 
mânesc. 

(1) Numărul Evreilor e mult mai mare, de Gre-ce Evreii fug de ori- 
ce recensămiînt,



CARTEA III. . 
MORAVURILE ȘI OBICEIURILE POPORELOR DIN BASARABIA. — CÂN- 
TECE POPORALE DE ALE ROMÂNILOR, BULGARILOR, RUTENII.OR, 

COLONIȘTILOR GERMANI, ȚIGANILOR ŞI ALTOR NEMURI. 

LI. 

ROMÂNII. 

Precum am vădut, în Basarabia locuesce o poporaţiune varie şi forte amestecată din punctul de vedere etnic. Afară de Români, cari formâză imensa majoritate şi sunt adeve- vaţii autochtoni aj ț&rii, iocuesc acolo Ruteni, Ruşi, Poloni, Bulgari, Sârbi, Greci, Armeni, Germani şi Elwveţieni. Fie- care din aceste unități etnice, vorbesce limba sa proprie, posedă moravurile sale, obiceiurile şi modul săii de a trăi — t6te acestea, împreună luate, în complexul lor, compun tră- sura caracteristică a n&mului, 
Trăind încunjuraţă şi în parte amestecați cu aceste popore, Românii din Basarabia, cari până în gilele nâstre formâză “a din totalul poporaţiunii întregi, ati sciuţ a impune străi- nilor, cari s'a aşezat în mijlocul lor, multe trăsură din mo- vavurile şi modul lor de a trăi, 
S6rta Românului din Basarabia, în trăsurile sale cele mari, a romas de secoli aceeaşi. Pe când frații săi de sânge de peste Prut, în România neatârnată, adăpostiţi sub scutul peptu- ilor, oţelite în lupta crâncenă cu puhoiul barbarilor, ale Orheienilor, Codrenilor şi inazililor, şi-aii eroiţ o s6rtă mai bună, el, Românul din Basarabia, a rămas sentinela latini- tăţii printre alte n6muri, 
In curgerea secolilor, barbar C 

ii, cari năvăliati în Basarabia aveau obiceiti de a ocroti pe 
i 

autochtonii-agricultoră ai ţării
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invadate (1) şi, mulţumită acestei ocrotiri, precum şi mâl cu 
semă mulţumită virtuţii sale naţionale, Românul de dincolo 
de Prut a sciut se rămâe pururea credincios n6mului său, 
Deosebindu-se prin firea sa, fiind incomparabil mai bogat 

înzestrat de natură decât puhoiul 'n&murilor străine, Ro- 
mânul pururea a avut şi are o înrîurire îmblânditâre -asupra 
barbarilor. In contactul săi cu Rusul, Bulgarul, Sârbul şi 
Rutânui, dînsul puţin a împrumutat de la ei, dar în schimb 
mult le-a dat din obiceiurile şi moravurile sale. 

Țăranul român din Basarabia posedă caracterul Românului 
din valea Dunării, adecă e lipsit de avîntul neîmblândit al stră- 
bunilor săi Romani, devenind din cuceritorul lumii un liniştit 
pionier al vieţei pacinice de agricultor. Tăcut din fire, puţin 
comunicativ, el se dedă muncei câmpului, legând s6rta. sa 
de solul patriei, pentru apărarea căreia atâta sânge aii văr- 
sat strămoșii să. Dar din când în când, în mijlocul ocupa- 
țiunilor sale pacinice, temperamentul latin se ridică din fun- 
dul sufletului saă, şi atunci, dacă cine-va a atins mândria 
sa, pasiunea de răsbunare, ura în contra străinului crud 
și tără de milă, sbuciumă consciinţa sa, şi ţăranul din Ba- 
sarabia îşi aduce aminte, inconseient pote, de adagiul stră- 
moşilor săi: adversus hostem aeterna auctoritas esto; de 
alt-fel, după părerea chiar a scriitorilor ruşi (2), ţăranul 
român e din fire compătimitor, ospitalier, blând şi prea 
supus. N 
Natura blagoslovită a ţării sale, pămîntul fertil, climatul 

cald și sănătos recompensâză cu belşug munca grea a Ro- 
mânuiui agricultor, şi de aceea dînsul, ca ori-ce popor me- 

ridional, e nepăsător şi puţin econom. Causa acestei nepă- 

sări şi a iipsei de grijă pentru viitor reşâde întru cât-va şi 
în împrejurările istorice ale vieţei sale. In sbuciumul con- 
tinuă al luptei cu hordele străine ce năvăliaii mereit în ţâra 
sa, în nesiguranța seculară a bunurilor vieţei, în avutul săi 
supus jafului şi prădăciunii nemurilor barbare, apoi în se- 

  

(1) Kogalniceano, list. de la Valachie, p. II: «Les Valaques sont 

environns de barbares, sans tre mâl6s avec eux»; B. P. Hasdei, 
Strat şi Substrat; Gr. G. Tocilescu, Arch. p. Archeologia etc. 

(2) Zasciuk, op. cit, p. 193; Dedloff, Novaia Bucursia ; Costamaroft, 
Zaporajie; Maximoitf, Za Dunaem ; Corolenco, în ultima sa scriere des- 

pre Dobrogea. :
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colul XVIII, al Fanarioţilor, şi în secolul nostru, al cinovni- 

cilor ruşi — ţăranul român din Basarabia s'a deprins de a 

trăi de adi până mâne, fără a agonisi cevă pentru dile 

negre. 
La 1869 ţăranul român a scăpat din starea de clăcaş și 

a fost recunoscut proprietar peste osorul s&it. Bucata de 

pămînt, ce a primit dînsul la împroprietărire, a fost sufi- 

cientă pentru întocmirea unei gospodării bune; dar lipsa de 

ori-ce capital Va găsit nepregătit pentru întemeiarea unei 

stări economice solide. Liberat de jure, clăcaşul, din causa 
miseriej, s'a vă&dut nevoit a se angagiă la. munca câmpului 
boerilor şi arendașilor, lăsând ogorul săi în voia întîmplă- 
rilor, cultivându-l răi şi ehiar părăsindu-l eu desăvirşire. 
Indatorat pururea, ţăranul n'a fost nici măcar liber de a-şi 
preţui munca, iar miseria l'a menţinut în aceste condițiuni 
până în dilele n6stre, aşă că de facto el totuși a rămas aser- 
vit către proprietarul mare. 

Țăranii din Basarabia sunt cufundaţi în datorii la aren- 
daşi şi proprietari. Incompatibilitatea stării economice ac- 
tuale a ţăranului faţă cu drepturile ce i-a dat actul de oman- 
cipare de la 1861 se reflectă perfect în nepăsarea şi indi- 
ferentismul săi în ceea ce privesce resultatul muncii sale. 
Pentru ce să adune? Bucăţica de pămînt ce-i aparţine stă 
părăsită sau cultivată răi, din causa lipsei de braţe, anga- 
giate aiurea; vitele sale şi cel-lalt avut nu fac la olaltă 
nică a o suta parte din ce datoresce el arendaşului și Evreilor. 
Ă Țăranul român din Basarabia iubesce munca câmpului, 
intre dînsul şi ogorul săi există o legătură puternică, care se 
reflecţă asupra moralei sale, a inteligenţei sale, a modului săi 
de a-şi înfăţişă lumea ce-l încunjură, de a-şi explică misiunea 
omului pe pămînt, de a-şi croi idealul s&u. Acestă iubire a pămîntului este o mare pârghie, care-l va scăpă de sigur 

din a Dinti impera serie dandu-i destulă tărie morală pen- 
tote văi] neiaste, cari astăqi îl copleşese din 

părţile. 

zarănrea fuga unde ipsesce garanția legală pentru salv- 
apatic, noprevădător ai i omu ce mai harnie devine leneş, 
pentru resultatul muncii omului a 7 pa de garanţii sociale 
efect; şi mai cu semă într'o țâră Ca BL otutindenea același țeră ca Basarabia, cu clima ei
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caldă, e necesar un stimulent puternic, pentru ca omul să: 
nu ad6rmă sub radele ferbinţi ale s6relui. - a 

„Cu ţăranii din Basarabia, împroprietăriți. la 1869, s'a în- 
timplat acelaşi lucru, care a distrus altă dată aprope întrâgă 
clasa aşă de puternică a răzeşilor de la nordul Basarabiei. 
Răzeşii de dincolo de Prut, din judeţele Chişinei, Orheiii şi 

Hotin, au sărăcit şi încetul cu încetul s'au transformat, pe 

alocurea, într'o clasă miserabilă de argaţi. Acâsta s'a întîm- 

plat tot din causa datoriilor contractate faţă cu arendașii 

şi Evreii. Sunt sate răzeşesci acum, lu partea de spre mâdă. 

n6pte a Basarabiei, cari, pentru a plăti numai dobândile 
capitalului împrumutat de pe la arendași şi Evrei, dau, în 

afară de jumătate din rodul câmpului, un tribut anual în 

limbi de pore, costiţe, ouă, găini, lână, brânză, miere şi alteie. 

Suntem dar aci în mijlocul evului medii, cu tâte relaţiunile 

sale sociale, 
Lipsesce ce e drept castelul medieval, dar în locul săii 

există curtea arendaşului şi hanul cârciumarului. Intre aren- - 

daş şi cârciumar există o solidaritate de interese, care-i face 

pe amîndoi să încheie un conţract reciproc; arendașul n'are 

absolut nică un interes de a păstră proprietăţii arendate fer- 

tilitatea solului, vig6rea poporaţiunii muncitbre așezate şi 

bunele relaţiuni dintre proprietarul mare și proprietarii mică 

vecini; întreg interesul arendaşului e cuprins în a slei 

tâte forţele, în a luă întrâga vlagă de pe moşia arendată. 

Acelaşi interes îl are şi cârciumarul, ale căruia daraveri merg 

perfect de bine în mijlocul unei poporaţiuni sărace, căci po- 

poraţiunea economă, avută şi harnică nu dă clienţi obicinuiţi 

la cârciumă. 

Cârciumarii evrei din Basarabia aili obiceiu de a contractă 

cu arendaşii un fel de înţelegere amicală, pe temeiul căreia 

pentru fie-care muncitor de câmp îndatorat la cârciumă ga- 

rant6ză proprietarul sai arendaşul cu simbria <argatului». 

Cu ajutorul rachiului, cârciumarul evreii distruge şi cea 

de pe urmă scânteie de consciinţă ce mai sciipesce în su- 

îletul ţăranului, strîns ca în cleşte de miserie. 

Marea şi gr6znica plagă, care a sărăcit țărănimea română 

din Basarabia, nu sunt numai Evreii și arendaşii ; mai există 

afară de acești parasiţi sociali și alte elemente, cari distrug 

avutul clasei rurale. Aşă de pildă sunt Ruşii, Grecii, Sârbii
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şi Bulgarii, cari eumpă&ră în Basarabia de la proprietarii pă- 
mînteni făşii de pămînt încleştate între og6rele ţărănesci: 
Aceşte fășii de pămînt devin un fel de capcană pentru vi- 
tele satului; noii proprietari au obiceiul de a cultivă câte o 
plantă suculentă, verzue, pentru ca de departe să pâtă atrage 
privirea lacomă a vitei ţărănesci. Odată vita atrasă, pentru 
stricăciunile ocasionate trebue ca ţăranul să plătâscă. Sunt 
multe, fGrte multe manopere de acest fel, cu ajutorul cărora 
în jurul sătânuiui din Basarabia trăesce o drâie de para- 
siţi, adunaţi din tote părţile în voia întîmplărilor istorice 
prin cari a trecut Basarabia. 

Nelegiuirile de tot telul ai învrăjbit poporaţiunea rurală 
din Basarabia și au sădit în inima blândă din fire a ţăranului 
ura în contra albăstrimii, făcându-l să perdă ori-ce încre- 
dere în dreptate şi în legi. 
Românul din Basarabia e totuşi blajin, bun din fire, o re- 

petăm încă odată, şi cu frica lui Dumnedei; statistica eri- 
"minală din Rusia demonstră cât se pote de bine acest adevăr. 
lată în ce mod ne întăţiş6ză ea criminalitatea din Basarabia > 
după n6muri: 

Crime în contr proprietăţii. Contra personei. 
Români ...., 0,05 la 100 de locuitori 0,18 Rusină 0,05 > 0,07 Evrei. , a. 0,15 » 0,03 Bulgari... . „0,12 > 0,28 Germană... 0,01 » 0,10 

u 

) Ruși aaa. 045 > 1,24 Tigani... 062 > 1,12 Ruteni . 0,15 » 1,23 
Românul din Basarabia e de statur heienii şi Codrenii din judeţul Chişin sculatura Românului e bine desv ochii căprii, mari, cu gene lun 

desemnat, barba o r 

a mijlocie; numai Or- 
eului sunt înalţi. Mus- 

oltată, vînj6să. Părul e negru; 
gi; faţa deschisă, profilul bine G ade Şi portă plete lungi. 

nu există pela “o sănătate f6rte resistentă. In Basarabia lege nu 55 19 - n causă că dijmuirea porumbului după ge + pote întârgiă mai mult de Sf. Dimitrie. Ţăranca română din Basarabia e de statură mijlocie, sveltă
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cu umerii aplecaţi în jos, cu peptul bine desvoltat, deşi fără 

ca bustul să pară desvoltat proporţional cu cuşea peptului; 

părul ei e negru, stufos, împletit în cosiţe. Fisionomia ner- 

vâsă a Româneei, cu ochii negri şi mari, e de o frumuseţe 

netăgăduită şi recunoscută de tâte n6murile cari locuese 

Basarabia. Celebrul etnograf rus d-l Zasciue, în scrierea sa 

asupra Basarabiei, vorbind despre ţăranca română, serie ur- 

mătârele: «Ochii negri, strălucitori şi plini de toc ai Moldo- 

vencei, mişcările sale graţi6se, ba galeşe, ba leneşe, ba pa- 

sionate, tac din acâstă femee o fiinţă fârte plăcută.» Iar în 

alt loc, acelaşi autor adaoge: «Moldovenea, înerijită de 

nepăsarea bărbatului s&u, e forte economă şi cumpătată. 

Modestă, ea e puţin sociabilă şi nu iubesce pe un străin.» (2) 

Locuinţa ţ&ranului român din Basarabia constă dintr'o 
căsuţă construită din cărămidă şi lemnărie de construcţiune. 

Cărămida de pămînt, materialul principal din care se con- 

struesce acâstă locuinţă, se confacţioneză din pămînt lutos 

amestecat cu paie tăiate şi băligar. Acest material, din causa 

fermentaţiunii băligarului, pote fi considerat ca forte ne- 
sănătos. 

Când locul pentru casă este ales, ţăranul începe cons- 

trucţiunea locuinţei sale batând în pămînt nisce pară, numiţi 

cuie; apoi aceste cuie, a căror înălțime este aceea a viito- 

rilor păreţi, se împletesc cu nuiele, trestie, stufărie, iar după 

ce împletitura s'a isprăvit, peste ambele părţi ale împleti- 

turei se lipesce ciamur. După ce păreţii sunt gata, se face 

tavanul şi în fine acoperișul. 
Construirea unei locuinţe noue se face cu Gre-care so- 

lemnitate. "Țăranul invită pe consătenii sti; invitaţii se îm- 

part în două grupuri; pe când unii benchetuese, bând şi 

mâncând cele pregătite de stăpânul casei în construcţiune, 

alții lucrâză la zidirea casei ; apoi cei dintâi se pun la lu- 

cru, iar ce din urmă la chef. 
Jasele cu ciamur se constiruesc în partea Basarabiei care 

posedă păduri, iar prin judeţele lipsite de păduri împleti- 

turi nu se fac şi zidăria întrâgă se face din cărămidă de 

(1) Boenna.-Crar.-COopuurs, Poccia. 

(2) Bauzgyro, Buopmpenniiă a cnmuancăă Duuită dreume.zeii Deccapaniu, V. IX, pp. 456—457.
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pămînt. In Bugâc ţBranii construese case din ooli/, care e 
fGrte resistent la umedâlă. , 

Imprejurul casei, din afară, se face de obicei tradiționala 
prispă. Casa apoi se spoesce şi se văruesce pe din afară şi 
pe dinăuntru, zugrăvindu-se împrejurul ferestrelor floricele. 
Acoperișul se face sai de trestie, sai de paie. Hornuri alo- 
curea se fac, iar alocurea nu, şi în acest din urmă cas fu- 
mul trece de-adreptul, printr'o gaură, în pod, unde r&s- 
pândindu-se, afumă acoperişul, făcându-l negru ca fundul 
conului. Casa ţăranului din Basarabia are o tindă, care 
desparte două odăi saii o odae şi o cămăruţă. Păreţii din 
lăuntru sunt prâspeţi văruiţi, iar podelele spoite cu lut. 

Locuinţa ţăranului român e târte curată şi acestă cură- 
ţenie, uimind pe Ruşi, obicinuiţi cu necurăţenia ţăranului 
rus, face pe etnograful rus d-] Zasciue să exclame: «Este 
imposibil a găsi la un popor de jos o curăţenie așă de perfectă, ca aceea care se observă în locuinţa Moldovenu- 
lui din Basarabia». (1) 

Intr'un colț al odăei, spre răsărit, sunt atârnate sf. icâne, împodobite cu flori artificiale sau adevărate, incadrate în- tr'o draperie, făcută dintr'un cearceaf cusut sau dintr'o bu- cată de borangie; în josul icânelor, pe o poliţă, sunt lumi- nări cari ai ars la biserică în diua Sf. Vineri, prosfiră, snopi mică de griîit legaţi în cruce. Mai departe, pe păreţi, câte o litografie rusâscă, imaginea unui general sau a vre-unui epi- sod de răsboiii, 
De-alungul tavanului, pe o poliţă, sunt înşirate mere dom- nesci, iar pe la colțuri câte o legătură de busuioe uscat, ce exhală o aromă care îmbibă aerul din odae. Sub ieâne, ep ee lait jungă de lemn, la țăranii fruntaşi. 

e aruncat un leişăr sai nis a dna Sprie Dr fra 
m6se3, bree | A ce «scurțe fesute de mână fru- » Precum dice ţăranul. Lângă pat e o masă acoperită cu o bucată de pânză curată. 

Intr'unul âin colţurile casei 
căruia sunţ puse cu orînduială 
e zestrea fetei. 

stă un scrin colorat, de-asupra 
perine, seGrţe şi altele. Acâsta 

(1) Bayr. n Bass, Bors ureneii Beceapadin, Samyer, v, II, p. 458.



  

restruică în dosul sobei. Asemenea și în cămăruţa despre 
curte mai e o mică ferestruică, numită ochii. Ferestrele au 
geamuri ; rare-ori în loc de geam se văd bucăţi de burduf, 
bine întins. | 
Acum doue-deci de ani ţăranul român, pentru a-şi lumină 

locuinţa sâra, întrebuinţă o ploscă umplută cu seii, având 
la mijloc un fitil; acum însâ s'a întrodus şi pe la sate 
lămpi de tinichea pentru petroleii. 

Lângă casă, în judeţele pădurâse, se află construită o mică 
căsuţă de lemn, fără ferestre, unde se păstrâză unelte de 
gospodărie ; alăturea. e pivniţă, apoi un coşar pentru po- 
rumb, iar mai departe grajdul şi poiata, construite din nuiele 
împletite şi acoperite cu ciamur. Tâte aceste acarete sunt 
încunjurate cu gard. 

În judeţele lipsite de păduri, acaretele lipsese şi vitele 
vara sunt la păsune, iar 6rna sau în curte saii într'o în- 
grăditură obştescă a satului. 

Imbrăcămintea ţăranuiui român din Basarabia e aprâpe 
aceeaşi ca a ţăranului român de dincolo de Milcov. Imbră- 
cămintea se compune dintr'o pălărie de paie vara sai că- 
ciulă, din cămaşă şi ismene, făcute de pânză de casă, altă 
dată ţesută pe d'intregul de in, iar acum făcută pe jumătate 
cu bumbac; picidrele sunt încălţate cu opinci. De-asupra că- 

măşii ţăranul aruncă pe umeri o 7nanta. Femeile vara portă 

o cămaşă lungă, pe de-asupra căreia se îmbracă sau fustă 

saii șorţ, şi o caţaveică; picidrele sunt desculţe sai în opinci 

Imbrăcămintea de sărbătâre şi dile mari constă obicinuit 
dintr'un anfereui, de demicaton, iar la cei cu dare de mână 

de mătase; antereul se încinge cu brîi. Erna, pe de-asupra 
acestor haine se mai îmbracă coșocul. De-asupra briîului ţă- 

ranii se mai încing şi cu o încingătre largă de pele, îm- 

vobită cu nasturi (bunghi) şi cruciuliţe de aramă. Duminica 
se portă:nisce şalvari largi creţi în dos, de demicaton al- 

bastru sai din postav de casă (berneviși), iar pe de-asupra 
antereului o scurteică; în loc de opinci, nisce cîobote pot- 
covite cu poteâve de aramă. In judeţele Chişinei, Soroca, 

precum şi în judeţele din sudul Basarabiei, pe la Bender. 
Akerman, Ismail, ţăranii români au părăsit aprope cu totul 

portul naţional şi se îmbracă în «haine nemţesci», iar îe- 
meile se îmbracă ca la oraşe. In judeţul Soroca ţăranii cari



156 
aii îmbrățișat schisma protestantă a Stundiştilor se îmbracă 
în haine la fel cu coloniştii germani. 

La flăcăii din sat e acum mare modă pentru jiletce şi 
veste. Şi ciobâtele cu brîul sunt două obiecte de mare co- 
chetărie. 
Imbrăcămintea ţărancelor de gile mari și de sărbători se 

compune dinti”o rochie de bumbac saii de mătase; peste ro- 
chie se îmbracă o caţaveică îmblănită cu blană de vulpe, 
iar pe cap se pârtă o brobâdă sai tulpan. Femeile bătrâne 
își acopă&r capul cu prosop alb de pânză, femeile tinere cu 
o bucată de borangic saii un testemel. Fetele nu-şi acoper 
capul şi pârtă părul împletit în cosiţe, cari cad pe spate, 
sati sunt reţinute de un pieptene, ornat cu o garofiţă sai 
altă fire. Ţăranca română din Basarabia iubesce a se găti, 
e chiar cochetă, pârtă inele, gâtul ei e plin de mărgele sai 
harmaz, precum pârtă şi cercei. Firesce că tâte aceste giu- 
vaeruri nu se pârtă decât în dile de s&rbătâre, iar în qi- 
lele de muncă portul femeilor e simplu, dar tot-deauna cu- 
rat. Statisticianul-etnograf rus d-l Zasciue, vorbind despre 
acâstă calitate a femeei românce din Basarabia, se exprimă 
în următorul mod: «Trebue să dăm dreptate ţărancelor mol- 
dovence din Basarabia-— ele se îmbracă simplu, dar cu mult 
gust şi forte curat, deşi sunt cam cochete.» (1) 

Hrana ţăranului român se compune din mămăligă cu brânză, pesce sărat şi slănină, Din bucatele de frupt ţăra- nul mănâncă borş cu carne, unghia cu câpă, borş cu toc- iu Siorbă de pulii, puxechii cu slănină, plachie din orez 

plăcintă, învirtitură, câlţunași Și pai a ear CA desert 
şirând aci arta culinară a A ȘI pr Ajituri, Firesc e că, Mr Ş ţăranului din Basarabia, n'avem de gând a face pe cine-va să crâdă că aceste bucate for- meză obicinuitul menu al lui; de obicei ț&ranul român se mu imesce cu mămăliga sa şi cu cevă varză acră sau alte ume. ini ăcăii şi f 

g uminica flăcăii şi fetele, cu buzunarele pline cu cucoşei i înci horă (i 
oşei (floricele), incing o horă (joc); pe alocurea Ruşii ai in- 

ea sdrelui. Mâncările de post 

Dodus ca deserţ semînţa de flâr ale ţ&rar Ă i 
ţăranului se compun din borş cu fasole, curechi, mazăre; a 

(1) Zasciuc, p. 641.
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tocmagi, cartofi, pesce sărat, curechi cu more şi pepeni mu- 
vați (castraveți), turtă de post, chiseliță de mere, pere, etc. 

Repetăm însă că tote aceste bucate nu sunt la îndemâna 
ţăranului în fie-care qi; bucate de acestea românesci, cari 
altă dată erau obicinuite la masa ț&ranului, acum apar nu- 

„mai la dile mari, iar de obiceii ţăranul se hrănesce răi şi 
neîndestulător pentru munca câmpului şi viâţa în aer. 

Contactul ţăranului român cu poporaţiunea rusâscă a pro- 
dus asupra lui o înrîurire vătămătore: unde e Rus, e și ra- 
chiii. Acum patru-deci de ani ţăranii români din Basarabia 
nu întrebuințaii absolut de loc băuturile spirtâse, mulţu- 
mindu-se cu vinul din crama părintâscă, iar acum aceisele, 
după datele statistice, înregistrâză peste 570.000 vedre de ra- 
“chiu, ce se consumă în Basarabia împreună cu cele 2.500.000 
vedre de vin pe an. 

Alcoolismul cu cortegiul săi de bâle bântue prin sate şi, 
„cu tote că ţăranul român nici odată prin firea sa nu pste 
deveni beţiv ca alte popâre, totuși dînsul nu mai posedă acea 
cumpătare străbună pentru băutură, 

Obiceiurile țărănesci. Familia ţăranului român de dincolo 
de Prut și-a păstrat până acum tipul curat al unei familii 

patriarehale. Capul familiei e adevăratul patriareh și pe ia 
răzeşii din ţinutul Orheiului până acum s'a păstrat vechiul 

-obiceiti ca copiii să sărute după masă mâna părintelui. Cu- 

vîntul fu la ţărani se întrebuinţâză numai faţă cu nevîrst- 
nicii, ia” celor mai mari să dice: mată (dumnâta), matale 
(domniei-tale). 

Gospodăria casnică e pe mâna soţiei; ţăranca română din 

Basarabia e harnică, muncitâre şi economică, şi pe temeiul 
acestor calităţi ale femeiei-gospodine se râzimă avutul ţ&- 

vănesc, 

“In ţudeţele de m&ză-nâpte ale Basarabiei, mulţămită fap- 

tului că păşunea şi fineţele sunt stăpânite de-avalma de 

săteni, ţăranul român posedă şi acum câte o vacă, 20—30 

'0i, o pereche de cai şi boi. Acest avut, firesce, aduce mare 
spor în economia sa casnică, 

Țăranul nu se amestecă în de-ale casei; el vara munce- 

sce afară la câmp, iar &rna se îndeletnicesce cu cărăuşia, 

sai, dacă n'are de muucă, şde la cârciumă, unde face po-
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litică, adecă vorbesce despre primărie, sai cel mult despre 
i (sub-prefect). , 

oaie ortasci femeia nu ieă părte, chiar la bise- 
rică ţ&rancile stai în dosul bărbaţilor, Şi numai elita satului, 

preotâsa şi fetele primarului, își permit une-ori de a stă lângă 
amvon. Când mirenii se apropie de sf. cruce sau se împăr- 
tășesce cu sf. daruri, ţăranii tot-deauna sunt cei dintâi, jar 
după ei vin ţărancele. Acum 40 de ani țeranii aveau obiceiul de 
a săruta mâna boerului sau a veri-ce funcţionar; acum acest. 
obicei a dispărut, cu tâte că umilinţa şi linguşirea faţă cu 
cei puternici se manifestă şi acum. 

Ţeranul român din Basarabia e religios însă nu bigot ; 
el se contormâză tuturor prescripțiunilor bisericesc), postesce 
și respectă pe preotul satului, dacă acesta este adevărat sa. 
cerdot. Altă dată clerul rural eră strîns legat cu enoriaşii, 
atât prin comunitatea credinţei, cât şi prin interesele econo- 
mice de fie-care di. Preotul satului, afară din biserică, eră 
şi el un simplu plugar, care-și munciă ogorul precum îl 
muncesce ţăranul. Atât el, preotul de Mir, cat şi ţăranul 
așezat pe pămîntul mănăstirii, aveati acelaş dușman comun — 
pe călugăr. De aci, dintro parte, eră lucru firesc ca să se 
nască o intimitate şi solidaritate „de interese între ambele. părţi, de altă parte, misiunea înaltă şi cunoscinţa Sf. Serip- turi garanta preotului stima enoriaşilor. De aceea preotul satului ocupă pretutindenea, în manifestările vieţei de fie- care di a satului, locul dintâiu. Un preot iubit de sat eră povăţuitorul ascultat de săteni, autoritatea sa eră mare. Din nenorocire însă rusificarea clerului a rupt legătura ce există până acum între prot și săteni; preotul rusificat şi-a croit o viţă separată, cu totul alta de cât e viaţa de muncă a ţăranului; din preotul-plugar s'a format preotul-amploiat. al statului, preotâsa din gospodină şi mamă s'a transformat. şi ea în coeGna-preotâsa, fetele popii s'aă făcut duduce. Şi în loe de iubire, ţăranii wati astă-di pentru acest tip nott de preot decât frică Și ură, cari se manifestă În mii și mik de anecdote poporale despre popă, preotâsă şi fetele popii. 

Obiceiurile şi moravurile ţăranului român din Basarabia arată cât se pote de bine caracţerul blajin, ospitalier şi uma-= 
nitar al nemului din care el se trage. Nascerea, botezul, că- sătoria, şegătârea, înmormîntarea ete, sunt atâtea prilejuri
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pentru a da pe faţă aceste însuşiri sufletesci, în cât în ele, 
ca într'o oglindă, se: reflectă caracterul săă naţional. 

Iată unele din obiceiurile mai caracteristice ale ţăranului 
român din Basarabia. 

Nascerea. A treia.di după nascerea copilului, ţăranul prăz- 
nuesce rodişul. (1) In acâstă qi mâşa umblă pe la vecini și 
prieteni, invitând lumea la masă. Ospeţii vin cu daruri; fe- 
meile aduc o batistă cu mazăre, fasole, castraveți, perje 
(prune), mere, pâmă (struguri) şi altele, bărbaţii daă bani. 

Intrând în casă, Gspeţii-qic: 
— Să trăiască pruneul,;să calce pe urmele părinţilor, să-l 

norocâscă Dumnedei! 
Părinţii r&spund : : 

— Mulţumim dumnâ-vâstre! | 
Apoi, după primirea cadourilor, se pregătesce masa, care 

se compune din următdrele bucate: sarmale, plăcinte, ferturi, 
învîrtituri, prăjituri, vin şi rachiu. Ospeţii se aş6ză — beau. 
şi mănâncă. 

Peste o septămână după rodiș, se face de obiceiă botezul. 
Cumetrii se aleg dintre Gmenii de frunte. Alţă dată cumetrii 
erau numai bărbaţi, acum sunt şi femei. Botezul se face la. 
biserică, unde pruncul este adus de mâșă, urmată de cume- 
tri. După botez, părinţii invită pe preot la masă şi plâcă 
cu toţii în casa părinţilor. 

S6ra nașul e dator a da un prâng la dînsul acasă. La acest. 

prând, pe masă se pun două sticle de vin: dintw'una: beai 
Gspeţii, iar din alta naşul. După prând unul din cumetri ieă. 

în mână un colac pregătit dinainte şi acoperit cu un pro- 
sop şi se apropie de naş: 

—- Poftim, primesce colacul! 

lar nașul răspunde: 

— Poftim aur şi argint... Să dea Dumnegei noroo! 
Apoi naşul închină, “gicâna: 

— Pruncul s'a creştinit, să-i fie în c6s bun, să trăiască. 
părinţii şi nănaşii! 

A doua di după botez copilul este scăldat, și cu doâstă 
ocasiune iarăşi se face masă. 

(1) Pe alocurea lehuza în giua nascerii devine stăpână deplină peste 
voinţa bărbatului. Totul se face precum poruncesce ea,
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Căsătoria. In Basarabia printre ţărani există obiceiul ca 
tînărul singur să-şi caute ursita; părinţii nu se amestecă de 
cât apoi, când este vorba de a consimţi la căsătoria pro- 
iectată. 

Rar se întîmplă însă ca părinţii să se împotrivâscă, sati 
şi mai rar ca să silâscă pe tînăr sai pe fată să ieă în căsătorie 
pe care nu-i place. In cas când flăcăul nu-și găsesce fată în 
sat, plâcă într'un alt sat străin, împreună cu vre-un om aşezat 
şi căsătorit, şi, cu ajutorul acestui om cunoseut în acel sat, 
face cunoscinţă cu fata care i-a plăcut. Tinerii se îndrăgo- 
stesc, dar dragostea se ţine în mare taină şi e tot-deauna 
platonică. 

Dacă părinţii fetei primesc pe tînăr în casă, acâsta dove- 
desce că ei sunt gata a-i da fata, şi atunci tînărul urmâză 
cu curtenirea, care durâză une-ori mai multe luni de dile. Când în fine părinţii ambelor părți s'aii înţeles, tînărul de vine logodnic. 

In unele judeţe, şi anume în ţinutul Soroca, s'a mai pă- strat un simulacru de obiceiii vechii de a răpi pe mirâsă. In acest cas, lucrurile se petrec în următorul mod: flăcăul, făcând cunoscinţă cu fata, se înţelege cu dînsa, iar prin dînsa cu părinţii ei, şi o fură din casele părintesei, ajutat fiind de alți fiăcăi prieteni. In momentul când mir6sa furată a trecut Pragul casei mirelui, unul din flăcăi slobâade două, trei focuri de pistol, dând scire satului despre faptul îndeplinit. Mirele e dator însă a păzi bine lucrul furat, căci i se pote întîmplă ca fata, fiind o cochetă, să se fi lăsat a f răpită numai de ochii lumii, pentru ca, răpită de unul după care părinţii sunt dispuși a o da, să fugă apoi cu un altul care n'a plăcut părinţilor săi. In acest cas, cel dintâiă devine de risul satului. Când căsătoria se face întrun mod obicinuit şi părinții au aprobat alegerea făcută, mirele se adresâză ia vre-o rudă, ŞI mai cu s6mă la nașul săi, rugându-l de a fi staroste. Pri- mind a Îi staroste, naşul își alege un tovarăș, tot dintre Omenii aşezaţi din sat, şi merge în casele părinţilor fetei. După obicinuitele urări, starostele dice: 
— Cumetre, ei am venit iacă pentru ce; ne-a călcaţ un cota ap dara m şi am scai că re » ŞI venim ca să vorbim? 
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— Poftim cumetre, şi vino ! răspunde tatăl copilei, dacă 
ilăcăul îi place. 

Voind a mărită fata, părinţii aleg şi ei din partea lor un 
staroste, însărcinându-l să afle starea flăcăului, purtarea 
şi rudenia lui. Primind apoi sciri satisfăcătore, părinţii fetei 
dau mirelui făgăduiala şi-i permit să visiteze casa lor, şi 
mirele vine, urmat de staroste. Tinerii fac atunci cunoscinţă 
înti”un mod solemn în faţa tuturor, deşi se cunose de mult, 
şi sunt blagosloviţi la icâne. După binecuvîntare, mirâsa 
sărută mâna celor presenţi. Apoi ambele părţi pun la cale 
cestiunea privitOre la zestre. Stăpâna casei în acest interval 
pregătesce cina, iar stăpânul cinstesce pe 6speţi cu vin; 
în curte se trag focuri de puşcă şi de pistâle. 

Petrecerea durâză până târgii n6ptea. După cină se pun 
pe masă două talere: într'unul părinţii fetei pun o. năframă 
şi un inel, pe altul mirele pune bani. După acesta tatăl fe- 
tei dice, adresându-se către acâsta: 

— Du-te şi ieă-ţi ce-ţi trebue! | 
Fata, dacă flăcăul îi place, ieă banii, iar în cas contrariă 

năframa. Dacă fata a luat banii, flăcăul ieă nătrama şi ine- 
lul. Acesta este ritualul obicinuit, al logodnei. 

La plecare, ambele părţi hotărăsc diua în care vor fixă 
căsătoria. 

Ac6stă di solemnă se numesce giua repunsului. După ce 
a trecut terminul până la acea di, căsătoria nu se mai pâte 
strică. 

In intervalul acelui timp, ambele părţi se pregătesc pen- 
tru nuntă, 

In ajunul dilei de cununie, mirele petrece cu flăcăii satu- 

lui. După ce petrecerea s'a isprăvit, părinţii dai binecu- 

vîntarea fiului lor şi acesta încalecă pe cal şi, încunjurat 

de tovarăși, pl6că la mir6să; în urma escortei mirelui merg 
carele cu rubedeniile. Intr'unul din care sunt lăutari, cari 

cântă din viori şi ecobză tot cântece de-ale nâstre româ- 

nesci; pe drum flăcăii chiuesc şi se întrec. La popasuri se 
încinge câte un joc (hora) şi se bea vin din ploscă. Apro- 

piându-se de satul miresei, mirele trimite înainte pe cona- 

cari sati vornicei, pentru ca ei să vestâscă apropierea cor- 

tegiului. Şi atunci părinţii fetei se pregătesc de primire. 

Mirâsa ese spre întîmpinare în pragul uşei. Vorniceii se 

Z. C. Arbure, Basarabia. 11



apropie și, după urările de ocasiune, se unesc cu vorniceii mi- 
resei şi merg spre întîmpinarea cortegiului. Apropiându-se 
de cei sosiți, vorniceii miresei pun în capul mirelui un co- 
lac, pe care imediat vorniceii mirelui îl sfărâmă în bucăţi. 
Mergând apoi toţi împreună spre casele miresei, cortegiul 
se dă la o parte şi mirele înainteză singur către mir6să, în- 
cunjurată de rudele ei. In acest moment câmele cailor se 
împodobese cu pros6pe cusute cu fir «de mână măiastră.. 
Când mirele stă alăturea de mir6să, unul din vornicei de- clamă sus şi tare următârele strofe : (1) 

Bună giua, bună diua, soră frumâsă, 
Bună diua, boeri dumnâ-vâstră! 
Am venit să vă întrebăm de viţă: 
Bună vi-i viţa ? 
— Hie mila Domnului 

Și a Imp&ratului! 
— Mulţumim lui Dumnedzăt 

Că nici nouă nu ni-i ră, 
Dar al nostru Impărat, 

De când s'au ridicat, 
Multă 6ste ai adunat. 
Și-aii purces cu ste la vînat, 
Să vineze câmpii cu florile, 

Codrii cu isvârele, 
In cari locuese tâte hiarele. 

Dar sfetnicii Mării Sale 
La un mijloc de cale 

Ai găsit urme de hiare, 
Și aă dzîs că nu-s urme de hiare, Şi-s urme de zînă 

Ce-a vinit la fântână, 
Cu a nostru Impărat de bună Ca să-i hie preună. 
Iar al nostru Impărat 

Frte mult sai bucurat, In scări de aur Sai ridicat (Sau înălţat) Preste oştire au căutat, 
Și ne-ai ales pre noi, 
Pre acești voinici doi, 
Pe cai bărbaţi 

Înnnanaa 

(1) Audit în satul Petricani, jud. Chişinei, 1889,
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Şi din gură învăţaţi, 
Și ne-aii trimis prin crângu şerului, 

Pre lumina stelelor. 

Vădând 6ste că nu se lasă, 

Ne-am abătut noi la acâstă casă, 

S6ră frumâsă, 

Boerii dumnâ-vâstră. 

Dar stolnicul de casă 

Cu bun răspuns să ne iasă. 

Șe umblăm ? Şe căutăm ? 

Noi sâma bine să vă dăm. 

Noi nu suntem ciocoi 

Saii negustori de boi, 

Noi suntem soli de la solie 

De la pre şinstita împărăție, 

Din pofta domnâscă | 

Din strășnicia împ&rătâscă, 
Ca nimini cuvîntul să nu ne clintâscă. 

Iar al nostru Impă&rat 

Pe aici că ai mai umblat 

De astă fl6re au dat, 

S'aii sfătuit cu sfetnicii bătrâni 

Și cu hiciori de 6mini buni 

S'o ieă din grădina domnâscă, 
S'o ducă în grădina împărătâscă, 

Acolo s'o răsădâscă, 

Mai frumos să înflorâscă, 

Ca să hie şinste părinţilor, 
Şi laude nanașilor 
Şi nouă tutulor fraţilor. 

Avem a vă dă colac zaharnit, 

Cu miere îndulşit; 
Nu ni-i de dat, 

Şi ni-i de schimbat, 
Cu o mână să dăm, 
Cu o mână să luăm, 

Unul pre altul să nu înşelăm. 
Aveţi a ne da naframiţe de in, 

Să ne ştergem guriţa de ghin; 

Naframiţa înhierată 
De friile cailor legată. 

Noi înapoi când ne-om înturnă, 

Caii din cap vor da,
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Naframiţele vor săltă; 

Iar al nostru Imp&rat, 

Când ne-a vidă, so ţină bun încredinţat 
Că i-am făcut slujba cu adevărat. 
Și bine v'am găsit sănătoși! 

Iar al nostru Impărat când va vînă, 
Pămîntul va hui; 

Când va descălecă, 
Pămîntul se va cutremură. 
El nu vine sau cu v'o tărie, 
Sai cu v'o mărie, 

Sau cu sabia tranţuzâscă, 
El vine cu închinăciune 

Şi cu plecăşiune 
Și aţi jurat ca să-i daţi, 
Şi cu -ochi buni să-i cataţi. 

VE gătiţi cu care de îin, 
Cu buţi de ghin, 
Cu ialoveţi grași, 
Cu pâne frumâsă, 
Să ne pohtiţi la masă, 
Şi pe noi fruntași, 
Că v'am găsit sănătoşi 
In casa dumnâlor-vâstră 

Amin. 

După ce vornicelul a isprăvit de declamat, miresa stro- pesce pe mire cu apă de busuioc, iar vorniceilor le dă câte o basma. Mirele drept răsplată îi dăruesce un galben. Apoi Ospeţii merg de se culcă, pentru a se mai odihni de drum, iar tinerii încing o horă (joc). După o oră sati două, se presintă la mire doi vornicei, avend fie-care câte o prăjină lungă în mână; la vîrful pră- jinilor sunt legate batiste. Ei țin în mâni şi câte o ploscă cu rachiti Și nisce prăjituri, cu cară cinstesc pe mire şi pe Sspeţi; apoi îi invită pe toţi la masă. Cân > o . 
id . a 

* A a 

Sa d Ospeţii stau la masă, mirâsa remâne în curte, unde petrece în mijlocul fetelor şi flăcăilor, In timpul mesei, vor- ina ag ai pe cai se apropie de ferestre ŞI îndâmnă pe ă mer î ă-şi inici i 
of a să Ja întrecere ca să-și arate voinicia. Mirele nota asta oneză pe alţi doi vornicey ca să-l înlocuiască. e face o "gar ă "e ieau i 

alergare de cai, la care leau parte toţi vor-
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niceii; cel ce a întrecut pe toţi este aclamat şi mirâsa îl 

cinstesce cu un pahar de vin, 

După masă, mirele cu ai săi merg de se culcă puţin; apoi, 

după ce s'au odihnit cu toţii, mirele trimete prin conăcari da- 
rurile de nuntă miresei. Aceste daruri, de obiceiu, se com- 

pun din ghete cu tocuri, ciorapi şi alte lucruri; răzeşii dă- 

ruesc cămăși de borangic, testemele de mătase, cercei de ar- 

gint şi chiar de aur, după starea fie-căruia; tatăl miresei 
primesce şi el câte o bucată de postav sait o păreche de 

ghete (ciobote), mama o bucată de pânză saii de borangic. 

Conăcarii, remiţend darurile, qie poclânele: 

La gazdă, boerii, la gazdă! (1) 

De ne sunteţi fraţi iubiţi, 

Intw'a dumne-vâstră curte să ne poftiţi; 
Jar de nu vă e voie de noi, 

Spuneţi, ca să ne 'nturnăm înapoi. 

Vă rugăm să ne faceţi cale şi cărare 
Până la dumne-ei şinstită fl6re. 

Bucură-te, bucură-te, coconiţă mirsă, 

Și te veselesce, | 
Corabia că de la coconu mire-ți sosesce. 
Iar coconu mire din nm mare şi bogat 

Pre bun cal ai încălecat, 

Când în tirg ca în Țarigrad aii alergat, 
Când în tîrg ca în Țarigrad intrând, 

S6rele ră&sărind, dughenele deschidând, 

Iar coconu mire cu ochi negrele privind 
Şi cu galbeni tot cumpărând, 
Feţiş6rei dumi-tale le potrivind, 

Şi în hârtie le învălind, 
Şi în corabie le puncă, 
Iar corabia pre mare porniă. 
Şi au dat Dumnedeit 
Și au bătut un vînt 

Din jos de la apus 

Despre marea din sus, 

Şi aii cârligat corabia în bot 
Şi s'au sfărâmat de tot... 

(1) Culesă de către un licean, care a seris-o nu după graiul din Ba- 

sarabia.
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Numai un corăbier mai bătrân ai scăpat 
Pe o scândură de brag, 

Şi ai mers, din val în val, 
Pân” el ai ajuns la mal. 
Şi aă strigat: 
— Fă Impărate ce vei put, 

Că de iștea nime o samă nu vei veds. 
Tar coconu mirele mai de n6m mare și bogat 

Mai pre bun cal ai încălicat 
Şi în tîrg ca în Chişinei intrând, 
Sorele răsărind, dughenele deschidând, 

Negoţile întindâna, 
Iar coconu mirele cu ochi negvele privind, 
Feţiș6rei matale, cuconiţă mir6să, le potrivind, 
Și în hârtie le învălind, 
Și în corabie le puneă, 
Și corabia pre mare o porniă, 
Și corabia la dumnâ-ta 
Cuconiţă mirâsă sosi. 
Poftim, cuconiţă mir6să, 

De le primesce. 

Amin, 

Miresa, primind darurile de nuntă, cinstesce pe conăcari şi le transmite darurile sale mirelui. Aceste daruri se com- pun din lucruri bărbătescă: cămașă cusută cu fir şi altele. Când mirâsa remite cadourile, conăcarii dic: 

La gazdă, boerii, la gazdă! 
Iar de ne Sunteţi fraţi șinstiţi Intr'a dumnâ-vâstră curti să ne pottiţi; Iar de nu vii voie de noi, 
Spuneţi, să ne 'ntornăm înapoi. ” Vă rugăm să ne fașeţi cale Şi cărare Până la dumnâ-lui Craiul-șel mare. Bucură-te, bucură-te, cuconu mire Şi te în veselesce, 

abia de la mirâsă sosesce. Iar Cuconiţa mirâsă, 
Audind de venirea dumi-tale, 

Forte bine s'a bucurat | Şi sati Sătit cu făclii aprinse, Cu pahare drese, 

bă 

Că cor
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Câte sunt întrebuințate la mese; 

Şi încă sau mai gătit 

Şi s'au mai silit, 

Ți-au gătit dumi-tale 

Cuc6ne mire o cămaşă de matasă, 

Cu marginele al&să, 

Şi un bîrneţ de in 

Cu floricele de hir, 

Şi așă se râgă dumnâ-ei cuconiţa mir6să 

De mici de mari să le primesc. 

Pohtim mire, de vă cereţi preţ, 

Din tot năsturașul gălbenaşul, 
Din tâte boghiţe leiţe. 

Amin. 

Mirele ieă după acâsta darurile şi dă vorniceilor bani, 

după stare. 

După acâsta către mire vine alt rînd de soli — sunt fe- 
meile satului, cari se apropie cântând şi dănţuind. 

Femeile aduc perne, plapomă (0d6l), albituri, strachine şi 

altele. Apoi, încunjurat de lume, mirele cinstesce pe femei, 

iar vorniceii slobod focuri de pist6le. După acâsta mirele plâcă 

spre casele miresei. In curte se încinge horă mare, la care 
se prinde şi mir6sa. 
Când masa s'a gătit, naşa ieă pe mirâsă de mâni şi o des- 

prinde din horă, ducându-o în casă. Acâsta e semn de ple- 
care pentru 6speţi; plecarea se face cu Gre-care solemnitate: 

în mijlocul odăiei sunt două scăunele, pe cari se așâză pă- 
rinţii fetei, tinerii îngenuchiază înaintea părinţilor pe un co- 
voraş aşternut jos; toți în acest moment se ridică în pi- 

cire, iar unul din vornicei dice erfăciunea. lată o versiune 

ce am audit noi la o nuntă din satul Nisporeni, judeţul Chi- 

şineului: 

Ascultaţi, ascultați, şinstiţi nuntași 
Şi dumnâ-v6stră împrejurași, 

Cum noi așestor părinți ne vom rugă 

Şi dumnâ-lor hiii le vor iertă, 

Şi noi ne vom smiri, 
Şi de rost: vom grăi: 

Și dumnâ-vâstră şinstiți părinţi, 

Cari de la milostivu Dumnedzăii sânteţi rînduiţi
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Ca şi pomii șei rodiţi, 
Şe fac râdă rodilor 

„Din r&edrea rădăşinelor, 
Aşă şi pre dumnă-vâstră Dumnedză&ii să vă înveednișâscă 

Căutaţi pre așei doi hii ai domnii-vâstre, 
Șe îngenuchiază, şi de la inimă vă umiliță 

Și cu duh de la inimă să-i iertaţi, să-i blagosloviţi, 
Că nu sunt hii în lume să trăiască 
Și părinţilor să nu greşască, 
Că părinţii mult se osîndese 
Până pe hiii săi îi c se 
Și de t6te relele-i feresc, 
Că aşă şi Dumnedzăă 
Ai făcut şerul și pămîntul 
Numai cu cuvîntul, 

Şi mare şi şele şe sânt într'însa 
Numai cu dzîsa, 

Iară șerul şi pămîntul 
Le-aii împodobit Dumnedzăă 
Cu s6rele, cu stele, cu luna, 
Cari le privim tot-deauna, 
Și pămîntului au porunșit Dumnedzăt 

Și îndată s'a înverdit 
Și încă Va împodobit : 

Munţii cu măgurele, codrii cu isv6rele In cari locuesc tâte hiarele, 
Şi tot felul de pome roditre 

Care după semînţa sa, 
Că așă au vruţ Sfinţia Sa; 
După aș6sta, după tâte, 
Ca un Dumnedzăt șel şe pâte, 

Au făcut raiul la răsărit, 
Deosebit de pămînt, 
Și într'însul ai zidit 

Pre strămoșul nostru, pre Adam, Cu trupul din pămînt, 
Cu osul din pâtră, 

Cu sângele din vouă, cu ochii din mare Şi cu duhul sfint 
, Din duhul Sfinţiei Sale; 

, 

sur pe pămînt, 
edzău
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Pre strămoșul nostru Adam, 

Şi au luat o câstă din mâna stângă 

Şi au zidit pe strămâșa n6stră Eva, 

Şi ai deşteptat Dumnedzăi ea dintr'un somn, 

Iar Adam sculându-se 

Dziîse: Mulţumese ţie Dâmne, 
Că văduiii os din osul meii 
Şi trup din trupul meu! 

Iar Dumnedz&i ai blagoslovit şi au dzis: 

Cresceţi şi vă înmulţiţi, ca năsipul mării, 

Ca stelele şerului, ca chedrii Livanului, 

Iax» din atunghea trăgând, ce viţe şi semințe 

Până la aceşti doi hii a dumnâ-vâstră 

Din frum6să ţara n6stră, | 

De Dumnedz&u blagoslovită 

Şi de veși nepărăsită, 

Şi se râgă hiii la dumnâ-vâstră șinstiţi părinţi, 

De vă înduraţi şi iertaţi şi blagosloviţi, 

Precum aă blagoslovit Dumnedzăi pre Avram, 

Şi Avram pre Isac, şi Isac pre Iacov, 

Şi Iacov pre acei 12 patriarehi 

Cari din nunta Canagalilor erai aleși, 
Că blagoslovenia părinţilor 
Intăresce casa hiilor, 

Iar blestemul părinţilor 
Risipesce casele hiilor ; 

Şi la al treilea rînd 

Tot acest cuvint, 

Că Dumnedzăi lor visţă le-au dăruit 
Și dzîua de căsătorit, 

Ca unui pom ce-a înflorit, 

Ce vine vremea să înflorâscă, 

Aşă a vinit vreme şi la acești 

Doi hii ai dumnâ-vâstră să se căsătorâscă. 

Fiind la dumnâ-vâstră crescuţi, născuţi, 

Vor fi luat multe greșeli 

Cât sunt a câmpului burienele, 

Când porunșesce Dumnedzăi câmpului 

De se usucă verdâţa ierbei, 

Aşă şi dumnâ-vâstră şinstiţi părinţă, 

Tote să le priimiţi, 

Şi tâte în pămînt să le lăsaţi, 

Şi pre hiii să le iertaţi.
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Ca să hie de părinţi întăriţi 
Și de Dumnedzăi blagosloviţi 

In veși şi amin; 
Iar mie un pahar de ghin. 

Pe tot timpul cât se qic ertăciunile, părinţii şi mirâsa au 
lacrimi în ochi, iar după ertăciune părinţii blagoslovese 
tînăra păreche. După acâsta nanaşa ieă pe mir6să din casele 
părintesci şi o duce în casa mirelui. Ospeţii se împrăştie cu 
chiote şi mare veselie. 

Părinţii fetei nu merg la biserică şi nu asistă la cununie; . 
ei nici nu petrece pe fată. 

Când mirâsa se apropie de casa mirelui, îi ese spre a o întîmpină mama mirelui sati cine-va din rudele sale, având în mâni un taler cu două pahare cu vin; mir6sa sârbe din amîndouă paharele, apoi sărută mâna mamei şi intră în casă după mire, unde se așeză la masă. 
Inaintea. mirelui se pune atunci o pâne neîncepută, sol- niţă şi pahare. Apoi intră vecinii şi se încep urările de bine. Fie-care din Gspeţi capătă câte un pahar cu vin, ce-l târnă vorniceii, şi închină în sănătatea tinerilor. La urări, mir6sa sărută mânile celor b&trâni. Ospeţii fruntaşi aduc daruri, bani sai lucruri, găini, rațe şi altele. In curte cântă lăutarii și se încinge o horă. Când s'au isprăvit cu urările, lăutarii păşesc spre casă şi es de acolo cu mir6sa, care se prinde în horă. 

A doua di, de obiceiă Duminecă, se face cununia de dimi- nCţă, vorniceii cutreeră satul cu plosea plină și, cinstind lumea, invită pe Gspeţi la nuntă. 
merge mieriesiul pornesce Ja biserică, în fruntea „iuturora 

apoi vine nașa țină CA mia ele neunjurat de flăcăii satului, 
urmă lăutarii cari cata ia - flăcăi a petele satului, iar în La biserică un covoraş se 4 i nde ohimese, nuntaşi; acest covor devin oi o Die săvîrşirea serviciului divin, Egee! 
tîn&ra păreche cu griu şi nuci urând belşus si fericir L întârcerea de la biserică x. ] Mă ȘI omcire, E obiectul urărilor etc. In a tim mica sorită este iarăși : - cest timp vorniceii umblă prin sat Poftind la nasa cea mare. La acestă ă Pe | , acâsţă masă, rolul de frunte 

b picidrele tinerilor 
ietatea preotului. După 

şi cei de faţă presară
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îl are acum naşa, pe care flăcăii o duc cu mare alaii în 

casa nouei părechi. 
In frunte merg lăutarii, după lăutari naşa, încunjurată de 

femei, apoi bărbaţii. Cortegiul chiuesce, dănţuesce și se trag 

focuri de pușcă. La masa mare nu se aș6ză decât cei că- 

sătoriţi, afară de proprietarul moşiei, arendaşul şi alţi Gspeţi 

simandicoşi, ceară, chiar dacă nu sunt Gmeni căsătoriţi, totuşi 

sunt poftiţi; pe timpul mesei flăcăii şi fetele petrec în curte, 

dănţuind. Nuntaşii cinstesc pe tineri cu rachiiă şi colaci; Gspeții, 

bând câte un rachiu, pun bani pe taler. Aceşti bani, legaţi 

“apoi într'o batistă, se remit miresei. 

După ce se isprăvesce în fine masa, naşa conduce pe mi- 

r6să şi pe mire în odaia de culcare, iar 6speţii plâcă unul 

câte unul pe la casele lor. A doua di în casele nuntaşilor 

se adună femei, pentru a sărbători un fel de serbare mue- 

r6scă numită serbarea vinului la ucrop. Dacă mirâsa a fost 
fată mare, femeile beau vin roşu, iar conăcarii, încinși cu 

briîii roşu, umblă călări prin sat, şi-şi manifestă bucuria ; 

în cas contrarii, femeile beaii vin alb şi nu se tace nici o ma- 

nifestaţiune. 

Acest obiceii din urmă nu s'a păstrat decât pe alocurea; 

în judeţul Chişinei, la nunțile ţ&rănesci, nu se mai obicinu- 

esce a se da pe faţă prin vre-o manifestaţiune nevinovăția 

fetei. 
In judeţul Orheiii şi Soroca, ţăranii români adese-ori nu 

se cunună în biserică, ci s'a introdus în moravuri aşă nu- 

mita căsătorie fără cununie. O casă bună însă, răzeșii și 

mazilii, nu admit acest fel de cununie, şi mai de vreme sau 

mai târdiă totuşi se cunună la biserică. 

Inmormintarea. Țăranul român din Basarabia, precum 

şi ţ&ranca română, consideră inelul de logodnă ca un obiect 

fârte scump şi sacru, de care omul nu trebue să se des- 
partă nici mort. 

De aceea unui r&posat, dacă dinsul a murit fără a av 

în deget inelul săii de logodnă, imediat ce mortea i-a în- 

chis ochii, rudele îi pun acest inel. Numai după acâsta trupul 

răposatului se spală şi se îmbracă în haine curate. Intins 

pe o masă, corpul se acopere cu o bucată de pânză. Acum 

vre-o 30—40 ani se puneă în capul răposatului căciula sa; 

iar acum căciula se pune alăturea sai sub cap. La ridicarea
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sicriului şi seâterea corpului din casa mortuară, se întinde 
lângă ușă o bucată de pânză ca de tei coţi, peste care 
păşese cei ce duc sicriul; pânza așternută jos represintă 
imaginea punţii netede şi albe, ce trece din acâstă vi6ţă 
pămîntâscă spre vi6ţa vecinică. La cimitir, după ce cosciu- 
gul s'a scoboriît în grâpă, unul din amicii răposatului aruncă 
peste mormîntul încă deschis un cocoşel, pe care îl prinde 
din altă parte a grâpei vre-un copil orfan. Acest obiceiii, se 
dice, că este un fel de alusiune la sufletul destrupat, care 
acum își înalță sborul la cer. 
După înmormîntare se face masă, şi fie-care din cei pre- senți capătă câte un colac, o lumînare cu două, trei crengu- 

leţe împodobite cu nuci, smochine, stafide și altele. Aceste crenguleţe represintă dulcâţa grădinilor din raiă. Preotul pri- mesce un uicior de vin, colaci, covrigi şi prosop. In diua a patru-decea după morte se face o nouă pomenire a reposatului ; diua ac6sta se numesce moșii. Se invită amicii Şi rudele r&posatului, se cumpără o masă nouă, cofe, pa- hare, talere, ulcioraşe ete.; altă dată se mai pregătiă şi un rînd de haine femeesci sau bărbătesci, după cum eră r&- posatul sai r&posata. Când se gătesce masa pentru cei 
e Ă 

> poitiţi, la o parte se mai așterne şi o masă nouă, cu bucate alese. Odată ce Ospeţii s'aă aşezat, stăpânul casei aşză la masa neîncepulă pe vre-un om sărac, care, în reamintirea reposatului sau răposatei, se îmbracă în haine nou€. După panahidă, pe mormîntul stropit cu aiazmă se dis- tribue coliva, iar apoi se pune o ulcică cu cărbuni, peste cari se aprinde tămâie. 
, Acum dece, cinci-spre-dece ani, există în Basarabia obiceiul 
color să face poduri şi puțuri în amintirea şi pomenirea j posaţi ; acest obiceiu acum aprope a dispărut, dar totuşi și până acum ţBranii, când se opresc la vre-un puț, 

n 

Credi i - tat oubne ŞI Semne. Țăranul român din Basarabia a păs- 
veciniă e i n credințele și semnele cari îl deosibese de Sel huteni, Poloni, Ruşi şi alte nSmuri; multe însă din credinţ 

Î 
ie e dinţele sale sunt imprumutate de dînsul şi, firesce, 

ptate după modul săi de a Privi lucrurile Aşă de pildă ain cred; şa de pildă din «a edinţele superstiţidse, prin cari dînsul
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se deosibesce de cele-lalte n6muri, cari s'aă strecurat şi 

s'au aşezat în mijlocul s&ă, vom semnală pe următârele mai 

răspândite : 
In judeţul Chişinei, ţ&ranca română refusă de a da 

Lunea toc (jăratic) din vatră, nu împrumută vecinei nimic 

din ale gospodăriei, — pentru ca să nu sărăcâscă casa şi să 

nu r&mâe pustiită. Lunea nu se pot numără bani, vite, găini 

şi altele, şi dacă vre-un străin, necunoscător al acestui obi- 

ceii, va cuteză să numere cevă în acea di, apoi i se dice: 

«numără-ţi dinţii în gură». Marţea nu se începe zidirea unei 

case, căci, dice ţăranul, în acea di «Dumnedeu singur a urzit 

cerul şi pămîntul». Sâmbăta nu se croesce o haină nouă 

sau cevă din albituri, căci o asemenea haină va servi omului 

pentru înmormîntare. S6ra stăpâna casei nu adună aţă, de 

frică ca mortea să nu-i taie pe întuneric aţa vieţei; sâra 

nu se mătură odaia, iar dacă se mătură, gunoiul nu se scâte _ 
până dimin6ţa afară. Apa adusă n6ptea nu se pâte be") 
înainte de a se aruncă în ea doi, trei cărbuni, căci nâptea! 

de apă se prinde necuratul, care fuge de cărbuni. E răi 

dacă o femeie a fost scuipată Lunea, căci va lepădă. 

In diua de Anul noi ţăranul se pune de diminâţă la lucru: 

taie lemne sau face cevă prin curte, acesta pentru ca să-i 

sporâscă anul întreg. In ajunul Crăciunului nu se cade ca 

cine-va să dârmă pe fin sau paie în grajdul vitelor, căci 

în acea n6pte boii vorbesc între ei despre acela care s'a 

născut, în iesle şi pe care Vai încălgit boii cu suflarea lor. 
Mercurea, în postul cel mare, ţăranii numără ouăle și pe unul 

îl aruncă peste streşina caselor, pentru ca să se clocâscă bine. 

In n6ptea de Sf. Gheorghe flăcăii satului păzesc cireda, 

pentru ca nu cum-va vrăjitârea să se apropie și să mulgă 

vacile, căci în acest cas vacile perd laptele. La Sânta Măria 

cea mare trebuese bine păzite vacile şi caprele, ca să nu le 

sugă şerpii, cari în acea di aii voe de a umblă pe pămînt. 

De la 30 Novembre până la Crăciun nu se lucrâză pânză, nică 

nu se târce lână, de frică să nu se supere Maica Domnului. |iua 

Sfîntului Foca trebue cinstită, de frica focului. 

E rău de a se culcă lângă o mlaștină, căci în somn sufle- 

tul omului e chinuit de necuratul, care trăesce prin băltâce 

şi mlaştine. 
Țăranul e doritor de a cunâsce viitorul, acest dor mare de
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a ridică pologul misterios, care ascunde viitorul îl frământă 
merei. Ca fatalist, el crede că sârta fie-cărui om stă dinainte 
dejă scrisă în cartea destinului; dacă i se întimplă cevă, 
el dice: <aşă mi-a fost scris», <aşă mi-eră s6rta». Dorul de 
a-şi cunosce viitorul a creat prin satele vomânesci din Ba- 
sarabia o specie de Gmeni, femei şi bărbaţi, cari se ocupă cu vrăjitoria. Vrăjitorii sunt în general Gmeni bătrâni, foști ciobani, herghelegii ; vrăjitorele sunt femei bătrâne, văduvele, şi ţigăncile. Ț&răncele mai cu s6mă recurg la ajutorul vră- jitârei în casuri de h6lă ; tetele, pentru a-şi cunâsce pe ur- situl lor, pentru a fărmecă pe un îlăcăii iubit. Pentru a răs- punde la întrebările clienţilor, vrăjitârea recurge la fel de fel de manopere mistice .: topesce câră de pe lumînarea care a ars la căpătâiul mortului, cositor sati plumb și, după fi- gura materialului topit, proorocesce. Dacă o fată vrea să-şi cundscă ursitul, vrăjitârea o stătuesce să meârgă în n6ptea de Sf. Vasile la r&spântie de drumuri şi să asculte: dacă va audi şoptindu-se cuvîntul «mergi», atunci se va mărită cu flăcăi iubit, iar dacă va audi cuvîntul «<ședi», atunci vrea să dică că nu se va mărită după cel pe care-l iubesce. Pentru a află dacă vei ave noroc, să eşi în nâptea de Crăciun afară în curte şi să asculți: dacă va ţipă porcul, e răi; dacă va muge vita, e bine. 
Pentru a-și află sorta, fetele din sat es nOptea în curte, având în mână un bucheţel cu busuioc şi o aţă roşie; cu ochii în- chişi, ele se plecă spre pămînt şi pe pipăite caută un beţişor, pe care îl înfig în pămînt, legându-i la vîrf aţa cu buche- țelul. Dacă diminâţa pe busuioe s'a așezat roua, e semn că fata în curgerea anului se va mărită ; iar dacă va rămâne uscat, e semn că va rămân; fată. In nâptea de Sf. Andrei fetele, pentru a-şi află sârta, umblă cu picidrele gâle: aceea care se va înțepă se va măriţă în curînd, iar ceea care va călcă peste o Surcea uscată va ave un bărbat bătrân. Modul cel mai eficace pentru a-și cunâsce ursitul este, dic fetele satului, următorul: n6ptea spre Sf. Ilie trebue să mergi ei, i anu ve m 0 cămaa. o ile pe vei visă î son caci iute, Culcându-te, dacă după acâsta un flăcăăi; iar dacă ea verde, e semn că bărbatul va f batul va a un ca pa Visă cânepă uscată, este că băr- n. -
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Intre legendele audite de la ţăranii români din Basara- 

bia, credem interesant a înregistră aci pe următoreie, în cari 

se oglindesce părerea poporului despre lumea ce-l încun- 

jură şi relaţiunile ce există între lucruri. 

Iată de pildă legenda despre zidirea lumii: (1) 

«Când s'a gândit Dumnedeii de a zidi lumea, a dis către 
îngerul cel mai mare peste toţi îngerii: «Haide, Satanaile, 

«să zidim lumea!» «Să mergem, Prea Sfinte», răspunse înge- 

rul. Şi ai mers ei cât ai mers, până ait dat de malul mării. 

S'a oprit Dumnedei la mal şi dice lui Satanail: «Vegi tu 

«marea asta, scobâră-te la fund şi adă-mi o mână de năsip. 

«Dar bagă de s6mă, când vei luă năsipul, să dică: leat pentru 
«Dumnedeii !» 

«Şi sa scoborit de pe malui cerului Satanail şi s'a cu- 
fundat în mare; iar când să ieă un pumn de năsip, adis: 
«leai pentru mine și pentru Dumnedei.» Când să iasă din 

apă, deschide mâna îngerul şi vede că apa i-a smuls nă- 

sipul din mână. Vede Dumnedeu ce a făcut îngerul şi îi 

dice: «De ce ești viclân! Du-te iarăşi şi adă năsip.» S'a sco- 

boriît Satanail pentru a doua Gră şi iarăşi a păţit-o cacea 

dintâia ră. Vede Satanail că nu-i chip să înşele pe Dum- 

nedeu ; s'a gândit cum să facă şi, când s'a cufundat pentru 

a treia 6ră, a luat puţin năsip şi la pus în gură. lată ese 
el din fundul mării şi aduce lui Dumnedei năsip în mână. 

A luat Dumnedeii năsip şi Va împrăștiat în tâte părţile, 

Vede Satanail ce a făcut Dumnedeii şi ride, cu gândul că 

a împrăștiat Dumnegei de g6ba năsipul, iar el și-a păstrat, 

pe a lui în gură. Iată că qice Dumnedeii: «Acum să blagoslo- 

«vese pămîntul, ca să crâscă» şi l'a blagoslovit cu mâna sa 

sfîntă. Şi a început năsipul să crâscă, să tot crâscă, şi nă- 

sipul din gura lui Satanail așijderea. Vede Satanail căi 

se umple gura cu pămînt şi a început să scuipe, ca să r&- 

sufle, şi unde a scuipat Satanail s'a făcut munte, unde a 

scuipat s'a făcut munte. < Vedi tu ce-ai făcut», dice Dumne- 

geii? Şi s'a dus Dumnedei de s'a culcat, ca să se odihnâscă 

o l&că. Iată ca adormit Dumnedei, iar Satanail îşi dice în 

gândul săi: «Să-l rădie așă cum dârme acum şi să-l înnec în 
  

(1) Augită în satul Dolna, judeţul Chişinei, de la ţăranul Nichifor 

Uleiu.
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«mare» Și a ridicat Satanail pe Dumnedeit în braţe şi îl duse 
spre mare, iar când ajunse, vede că a crescut pămîntul aşă 
de mult, în cât s'a poprit tocmai în cer; vede Satanail că 
nu e mare și a apucat spre răsărit; când colo, acelaşi lucru; 
a mers el spre apus, iarăşi nu e mare. 

«Ce se tacă? S'a speriat Satanail şi Pa pus pe Dumnedeii 
pe locul unde s'a culcat ca să se odihnâscă. Când s'a trezit 
Dumnegei, Satanail îi dice: «Haide, Dâmne, ca să sfinţesci 
«pământul.» «Lasă că nu trebue», i-a răspuns Dumnegei, «că «Pam sfinţit adi-nâpte, când mai purtat de la răsărit la apus.» 

<Aşă s'a zidit lumea şi a păţit ruşine Necuratul.s 
lată legenda despre cocostire: (1) 

<A adunat Dumnedei într'o di şerpi, brâsce, şopîrle şi alte vieţuitâre de acest fel şi le-a băgat într'un sac, că prea mult s'a pripăşit. A chemat pe un om și i-a dat sa- cul, ca să-l ducă şi să-l arunce în mare. «Când vei merge «la mare», a dis Dumnedei, «să nu deschigi cum-va sacul. A mers omul cu sacul câtţ a mers şi a vrut să vadă ce e în sac. A deschis sacul; când colea, şerpii şi brâscele ţop şi ai eşit din sac şi s'au împrăștiat peste tot pămîntul. Vede Dumnedei ce a făcut acel om Şi dice: «Acum du-te și Cu- <lege-le de pe unde le vei găsi.» Şi Pa prefăcut în cocostire, De atunci cocostîreul tot culege șerpii, dar unde săi culgă toţi !...» 

Despre vrabie Şi. por ) umbel (2) se povestesce următârea legenaă: 

«Când sa răstignit Dumnegeii de Jidovi, ait venit ei lângă cruce ŞI vădură că Christos nu may vorbesce şi c'a închis ochii. <A murit», qiceaiă Jidovii, iar vrabia care eră în aplo- piere ciripi : <Vi, vii Iar porumbelul, care Şi el eră p'a- colo dise din contră: <A murit, a murit.» De atunci Ovreii au ciudă pe vrabie şi iubese porumbeii.» 
Din cântecele poporale r colecţiunea Madan, înr 

de noi, iar altele luate N 

„române din Basarabia, afară de egistrăm pe următdrele, unele culese din colecţiunea lui Gheorghe Madan : 
(1) Augită la Dolna de 1 j 
(2) Idem. a acelaşi,



Cazae şi Aluseal. 

Murgule, murguţu mei, 
Şi nechezi tu așă grei, 

Și, ţi-i tome ori ţi-i r&ă, 
Di baţi din chicior mereu ? 
Olio-lio stăpânu mei, 

Niși mi-i f6mi, niși mi-i văi, 
Dar pi culme şelui dâl 
Văd un Cazac şi-un Muscal; 
Ti la tine or vini, 

Di părinţi ti-or dispărţi 
Şi ti-or legă cu cureli, 

Di ti-or curmă păn la cheli, 

Cu cureli di matasi, 

Di ti-a curmă păn la 6si, 

Cu mânili dinapoi, 
Să nu mai vii înapoi. 

Oi-oi sarmanii di noi, 
Cum ne svîntă în bătăi, 
Cum ne mână cu convoi, 

Și ne mână ca pe boi, 
Și ne tunde ca pe oi. 

Pânea străină. 

Frunză verdi di doi schini, 

Am audit din bătrâni 
Căii r8 pânea pin străini, 
Am audit şi n'am credut, 
Mam dus singur di-am vădut. 
Frunzul6nă trii grânati, 
Trecuiii Nistru "n șeia parti, 
In nâgra străinatati. 

Nam și dîși, pâne-i bună, 
Dar îi în ţâră străină, 
Bună-i pânea şi miezosă, 
Dar la mijloc venin6să ; 

Mănâne pâne şi beii gin, 
La inimă puii venin. 
Mai ghini pâsat di mei, 
Dar să șiit întri ai mei. 

  

(1) Priiom=—npiears, 
  

mirea în serviciul militar, apt pentru armată. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
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Străinul. 

Frunză verdi lemn uscat, 
Di părinți sânt dipartat 

Şi di n&mul lipadat, 

Di străini tari-s mâncat 

Și di dinşii îs pradat. 

ME silese din di, din nâpte, 

Ca sâ-mi fac străinu frate 
Și străina soridră, 
Ca s'o strîng la inimidră; 
Dar străina-i ca alghina, 

Când îi dragoste mai dulce, 

Pune ghimpii şi s6 duce. 

Cântecul recrutului. 

Frunză verdi băț di corn, 
Dragu maicâi Simion, 

Şi riîs ai npte prin somn ? 
— M&gisăz maică-n priiomn. (1) 
In priiom împărătesc 

Mulţi voinici se prăpădese 

Şi ca câra se topesc! 
Haideţi fraţi să trăim ghine 
Cât sântem nedispărţiţi; 

Să bem şi să veselim 
Cât sântem pi la părinţi; 

Că dacă ni-om dipartă, 
Mulţi în cale ni-or cată 
Și de toţi ni-or întrebă 
Şi di urmă nu ni-or da. 
Frunzidră di aclaz, 

Lungu-i drumu la Capeaz! 

Lungu-i, lungu-i şi bătut; 

Nu-i bătut di car cu boi, 

Ci-i bătut di recruți noi, 
Moldoveni di pi la noi. 
Sarmană frunză di-aclaz 

Mult mi-o spus e di Capcaz, 

cuvînt rusesc care semnifică primirea, adecă pri- 

12



Di munţi nanţi, 

Di dâluri nanţi, 

Di popâre minunati, 

Di negra străinatati, 

Di cari am avut parte. 
Sarmană frunză di fag, 
Cum mi-o spus e şi-am să trag; 
Sarmană frunză di teiă, 
Cum mi-o spus e şi-am să cheii; 
Frunzuliţa vişineli 
Sui măicuţă!n 61 la șcheli 
Şi-i prigi Gsili meli, 
Cum li 'nşirâ pi năsăli (1), 
Fiul bietului mâzăl. 

Cântecul recrutului. 

FrunziGră peliniţă, 
Und” ti duşi tu, măi Ghiorghiţă? 
— La priiom, fă Anicuţă 
— Şi să faci tu, măi bădiţă ? 
— Să eu jerba (2), Anicuţă. 
Di-oii luă jârba mai mari, 
ME suiu pi murgu calari, 
Sbor la tine ?n fuga mari; 
Di-oiii luă jârba maj mică, 
La gre slujbă mă rădică. 

Muscalu. 

Frunză verde ninifar, 
R&ă di hire e Muscal, 
El te 'ndâmnă la frăţie, 
Frate dzice ca să hie; 
Să nu-l cregi nișă câng îţi giură, Că el crucea ţi-o fură, 
Decât Muscalu creştin 

câmpul de răsboiiă. - 
(2) Jerba=sorţ. 
(3) Pastoi==noeroii, 
(4) Bargan, un tâlhar de jos ale Basarabiei. 
(5) Bechet==pichet, 

cuvînt rusesc, 

Mult mai ghine Ture păgân. 
Frunză verde ninifar, 
Blăstemat a fost Tartar, 

Dar Tartaru o cherit 
Ţera nu ne-o pustiit, 
Iar acum e vai de noi 
Când Muscal e în pastoi. (5) 

Pargan. (4) 

Sub răchita şe plecată 
Preste apă atârnată, 
Pi marginea Prutului 
In drâpta bechetului (6), 
Şede Bargan adormit, 
Peste tâncuri lungit, 
Unul de altul legate, 
Să le u'6că apa 'n spate. 
Prutu-i mars, vîntu-ă lin, 
Dar Cazacu e hain; 
Prutu-i mare şi e lat, 
Și Cazacu-i deșteptat. 
Bargan ici, Bargan colă, 
Bargan drept în-faţa me, 
Bargan Prutu Po trecut 
In drâpta bechetului, 
In ciuda Cazacului. 

Codrenu. 

Mult e mîndru sprintenel 
Șel voinic, șel voinişel, 
Și tot caţi un roibuleţ 
De-a lui Codrân drăguleţ! 
Codrân be şi chiuă 
De potiră niși gând, 
lar potira *noungiură 

» Pat portativ pe care se transportă răniții de pe 

semnifică încuartirarea militară. contrabandist, car e a terorisat la 1863 judeţele



Şi di Codrân s'apropiă ; 

Iară el cum o vidă, 

Ploșca la gură pună 

Și mai tare chiuă, 

Arnăutul îi dzişă : 
<Dă-te Codrene legat 

Sâ nu ti ducem stricat», 
Iar Codrânu răspundă: 

«Mielul gras, ploșcuţa oră. 

De sânteţi niseai-va fraţi, 
lacă masa şi mâncaţi !» 

Ei pistâlele-şi scotă 

Şin Codrân le slobodă. 
Pieptul lui Codrean svicnă, 
Iar el vinile-şi strîngă, 
Plumbii din carne scotă, 
Cu ei durda-şi încărcă 
Şi din gură aşă strigă: 

«Alele, talhari păgâni, 
Cum să vă dai ei la câni, 
Că de-atâta siinteţi buni!» 
Codrân durda-și întindă 
Și'n plin durda lui poenă, 
Poiiraşii jos cădă, 

In sânge se svircolă. 

Iar Leonti Arnăutul, 

Inghiţi-Var pămîntul, 
Nasturi d'argint că scotă, 

In pușcă îi ascundă, 
ŞY'în Codrân îi slobodă, 
Pe Codrânu mi-l rănă, 

Cu curele mi-l legă 
Şi la curte mi-l porniă. 

Iar când Domnul îl vid 

El aşă îi întrebă: 
«Măi Codrene voinişele, 
Spune tu Domniei Mele, 
Mulţi creştini ai omorit 
Cât în ţâ”ai haidușit 2?» 
«Domnule, Măria Ta, 

  

| Jur pe Maica Preşista, 

Eă creştini n'am omorît 

Cât în ţ6ră-am haiduşit; 
1! Om bogat de întilnem, 

| Averea-i împărţem ; 
| Tar di întîlnem saracul, 

Imi ascundem bâltagul, 

Și ?m chimir mâna'mi băgam 

Şi de cheltuială-i dam.» 

Cântecul lui Ghelea. 

| Şine-mi stă şi tăbăresce, 
! Şine-mi stă şi poposesce 

La movila așea mare, 
Şi se nalță la hotare? 
Ori urgia tatarâscă, 

Ori e 6stea căzăşâscă, 

Ori Lechi vicleni, 
Ori-s Moldoveni? 
Ba-i chiar Ghelea şe-a 'ngrozit 

Crîmul şi ţâra tureâscă. 
«Ghelea, dragul fetelor, 

Ibovnic nevestelor, 

Spune-mi unde ai umblat, 

Ori hotare ai calcat, 

Şi de plean (1) șe-ai adunat?» 
«Multe hotare-am calcat, 

Multe ţări am trierat 

„De la Nistru pănă'n Crim, 

| Din Bugâc şi pănă'n mare, 

| Și-s toemai patru hotare, 

| Peste ei în larg și'm lat 
i Tot Tatarul şi Cozac. 

! Mulţi Tatari am omorit, 
Mulţi creştini am slobodit 
| De-amară străinatati, 
= Din pleanu şi de morti, 

Iar pe fiica Plâșului, 
Pl6șului pârgarului, 

| Păuniţa satului, 

(1) Plean=nzbar, semnifică în limba slavă pradă de răsboiu, prisonierii 

de răsboiii. Cuvînt întrebuințat şi de cronicarii noştri.



Drăguliţa badiului, 
Am eatat-o, tot catat, 

Peste dînsa n'am mai dat. 

Luaii ţâra în lungiş, 

In lungiş şi'n curmeziș, 

Şi de-alungul și de-alatu 

In sec îmi fuse umblatu. 

Oliolio! câni de Tatari, 

N6m păgân și de talhari, 

Fac eu sprafea (1) pi la voi 
Cu Cazaci din Zaporoi.» (2) 

Cântări de dragoste. 

I. 

Frunză verde și-o brândușă, 
Bădiţă Ghiorghiţă, 

Cresce ârba pân” la uşă, 

Bădiţă Ghiorghiţă. 
Ori va cresce, or” nu cresce, 
Ei n'am fraţii s'o cosâscă, 
N'am surori de adunat, 

Nam veșini de sărutat. 

II. 

Frunză verde de orez, 
Catincuţa de la Bâlţi 
Şe mai faci 2 cum mai trăesci ? 
Eu trăese bădiţă ghine, 
Tot cu gândul la tine. 

(G. Madan.) 

III. 

Frunză verde stînjenei (3), 
ME trimite la jiţei 
Ba-eii, ba-ei, mamagăi! 
Că jiţeii pîn pirlâge 
Și flăcăii nu-mi dai paşe, 

(1) Sprafea, cuvînt slav, 
(2) Zaporoi, 
(3) Plopi. 

  

M'amăjese cu un zămos 

Pân' mă pune jos. 
(Din Petricani, jud. Chişineit) 

IV. 

Frunzulenă di matasă, 

Inima mea s€ jurasă 

Di iubit ca să să lasă, 

Că iubirea are un dor, 
Dintăiu dulce, apoi mori. 

(Audit în Varzaresci de d-l Madan.) 

XV. 

Prunzi6ră peliniţă, 
M'o lasat badea Ghiorohiţă 

Şi-am ramas eii printre fete 
Cu obrajii ca părete, 
Cu ochi negri înfundaţi 

Și de lacrime scaldaţi. 

Nâptea 'ntrâgă ei tot plâng, 

Niși nu bei, nişi nu mănânc. 
(Idem.) 

VI. 

Frunză verde liliac, 
Vini anu di când zac, 
Mi-o crescut 6rba la cap 
Și mohoru la chișâre, 
Și n'am fraţi sâ mi-l cosască, 
Niși surori sâ mi-l plivască, 
Niși părinți sâ m& jelâscă. 
Jălui-m'aş şi n'am cui, 
Jălui-m'aş codrului. 
Codru are frunză verde, 
El pi mini nu mă crede. 

(ldemn.) 

VIL 

Florişică lăzidră, 
Mariucă Maridră, 

semnitică cercetare, căutare. trebue să îie vorba de Zaporojie.



Ochii tăi m& bagă'n boali, 

Sprinșenile mâ& omâră, 

Când li sul şi li cubori, 
Tu mă 'nvii și mă omori. 
Ai doi ochișori frumoşi, 
Ca steluțe luminoşi. 
Vai, cât eşti tu di frumâsă, 

Când ai şi şi credinși6să! 
Cum pi şerul este luna 
Pi pămînt ai hi tu una, 

Că eşti una la părinţi, 
Ca hiși6ra între sfinţi. 
Tu erai cari giurai 

Că pi altu nu mai ai, 
Dar asară te-am prins faţă 

Cum te ţine altu 'n braţă 
Şi-i vorghiai lui cu dulșeţă: 

Să vii puişor și mâni, 
Că sânt gata pentru tini! 

VIII. 

Frunză verde trii aluni, 

Şini p'ari dor pi lumi 
Imprumute di la mini, 

Că ei am şi-mi mai r&mâni. 
Frunzul6nă di alior, 

Şini zîşi că nu-i dor 
Să me& vadă cum ei mor. 

(Din Todirescă, ţinutul Bălţilor.) 

15. 

Frunză verde rug di lemn, 
Sâ 'ngenunchi sâ ti blăstem, 
Sâ w'ai parte di-altă fată 

Pân' nu mi-i vidă 'ngropată 

Să vii şi tun mănăstiri, 
Să pui pămînt pisti mini 
Şi aminti să-ţi aduși 

Di-ali meli vorbi dulși, 

(D Hulub=—roaş6e, porumbel. 
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Când şidem pi pajiște 

Şi-ţi vorghem di dragoste. 

X. 

Frunză verdi di doi fasi, 

Măi puiule măi! 

Und ti duşi şi cui mă lași 
Cu cofili pi zaplaji, 
Cu lacrimi şerbinţi pi faţă, 
Cu doi copilaşi pi braţă ? 
Unu strigă tată-tată, 

Altu îngână mamă-mamă. 

— 'Tat-to-i dus în bătălie 
Şi mi-o trimă&s o hârtie 
Să-i trimăt di tatuşii 
Şi şiară pintru faclie. 

Ei lui pânza i-am trimăs, 

El mii mi-o dat răspuns 

Că vini pi văi din sus 

Sănătos precum s'o dus. 

XI. 

Fâ-m& Domni și mi-i faşi, 

Fă-mă un hulub (1) popese, 

Să sbor pi zidiu domnesc, 
Să-mi eii zidiu di alungu, 

Să-mi privesc iubovnicu 
Cum să pârtă sarmanu, 

Cu chica nir&tizată, 

Cu camașa nispalată, 
Cu manişea (2) nicalcată, 
Cu gura nisărutată, 

Vai, şi sârtă blăstămată! 

XII. 

Ei mă due, codru rămâni, 

Plângi frunza după mini, 

Altu nu mai plângi nimi, 

Că n'am făcut nişi-un ghini 

(2) Manişca=peptul de la cămașă, Mannuuica.
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Şi dac'am făcut un răi, 

Sîngur mi Poiă tragi ei. 

XIII. 

Mi-a trimă&s badiţa dor 

Pi frunză di viţa lor, 
I-am trimăs doru acasă 

Pi frunză di via nOstră 

Tu mai lin, dorule lin, 

Că sint în pămînt străin ; 

Când oii și la locu mei, 

Să ghii dorule mereii. 

Vai de omul șel străin, 
El be apă ?n loc de ghin 

Și trăeşti cu suschin! 

XIV. 

Trunză verde di pelin, 
Valei de copil străin 
Când ajunge la stăpăn 
Și ia hacu "n jumatate 
Şi ocară-a treia parte! 
Jălui-m'aş şi n'am cui, 
Jălui-naş Prutului, 
Prutul tace suparat, 
Multă 6ste Va calcat. 
Jălui-naş și n'am cui, 
Jălui-m'aş codrului. 
Codru are frunză verdi 
Și pi mine nu mă credi. 
Jălui-m'aş şi mam cui 
Jălui-m'aș câmpului. 
Câmpu are peliniţă, 
Nişi la dînsul n'am credinţă, 

(Din Iurceni, jua. Chișineii.) 

XV, 

Frunză vergi di negară, 
Nouri negri s6 văd în zori, 
Fulgeru ceru mi-el tai, 
Vini ploai, vini mari, 
Huiesci pădure ?n vali 
Di tunet, di trăsnet mari, 

Plou chetră, viia-mi strîcâ 

Vin Moscali, flăcăi ridică, 

Și mi-i duşi pîn străini, 

Pin străini, pîntri păgâni. 

Dicăt la Moseali chicam, 

Mai ghini n€ spînzuram, 

Câ ti bati, ti stâlşesci, 

Di-i grăesci moldovinesci. 

Vai di nâmu şel străin, 
Ii ca pomu lângă drum, 
Şini treși!l zburâtuesci 
Și di crengi-&l sărăşesci. 

Vin doi nouraşi din sus, 

Astă vesti mi-au adus, 

Câ Costica-i în Tiflis 

Și și-o duşe într'un plâns, 
Di duşmani tari ușis. 
— Numai plângi Costico hăi, 
Câ distul cât plângem noi, 
Plângi tat-to, plâng Și eu, 
Plâng copchiii după noi. 
Dare-ar bunu Dumnedzi | 
Sâ-ţi mai videm chipu teă, 
Câ cherim di doru t6u. 

XVI. 

Flori și frunzi la un loc, 
Numai Poși di dor și foe. 
Frunzâ verdi nu ştiu şi, 
Tot aș plângi şi-aş boşi; 
Frunză verdi, săminoc, 
Am sâ trec Prutu în not, 
Șam sâ-l trec în șela mal, 
Sâ mă răcorese di-amar. 

(Augit de au G. Madan,) 

XVII. 

Florişică alb'albastră, 
S'o stricat dragoste nâstră. 
Florişică gălghidră, 
Di-am agiungi ?n primavară, 
Să tocmim dragoste iară! 
Florișică naranjii,



Cum o fost n'o să mai hii. 

Florișică şir di linti, 
Nu-ţi aduşi puicuţă-aminti 

Di-ali nostri trii cuvinti, 

Cai rămas niisprătiti ? 
-- Di-om trăi, li-om isprăvi. 

— Di-om muri, li-om zugrăvi 

Şi li-om puni în stâlp de pâtră, 

Sâ le vadă lumi tâtă 

Câ am fost flăcăi şi fată. 
(Idem.) 

XVIII. 

Florişică lozidră, 
Mariucă Maridră, 

Ochii tăi m& bagă'n bâli, 
Sprînşenili mE& ombră! 
Când li sui, şi m& omori. 
Ai doi ochişori frumoși, 

Dulşi, cu totu mângâioși; 

Rănesci cu privirea lor 

Inimili tuturor. 

Oh, cât eşti tu di frumosă, 

Oh, cât eşti di drăgăstosă, 

Când ai hi și credincisă! 
Cum pi şeruri esti luna, 
Aşă ești pi pământ una, 
Oi fost una la părinţi 
Ca şi luna întri sfinți. 
Tu erai cari giurai 

Că pi altu nu mai ai; 

Dar asară ti-am prins față 

Că ti ţine altu ?n braţă 

Şi-i vorghiai lui cu dulșâţă: 
Să vii puişor și mâni, 
Că sânt gata pentru tini 

Amuraş din Derenăi (1), 

Drag mi-o fost sufletu tăi, 

(1) Derenei, un 

Deși n'o lasat Dumnedzăi 
Şi-oiu iubi să şie-a meă! 

(Din Varzarescă, augit de G. Madan.) 

XIX. 

Frunzuliţă lozi6ră, 
La Nistru la mărgidră, 

Unde-i apa limpigidră, 
So strîns fraţii gramagidră, 

Şintri ii o soridră, 

Şi plâng di sâ omoră. 

La mijlocul apilor 

Plângi maica traţilor, 
Că-avut ea trii ficiori, 

Trii ficiori ca tri bujori, 

Şi-au trecut ei Nistru mare 

Şi de dînşii parte nare. 

Frunză verdi trii aluni, 
Şini pare dor pi lumi 
Imprumuti di la mini, 

Că eu am şi-mi mai r&mâni. 

Frunzulnă di-alior, 

Sini dzişi că nu-i dor 
Nu-i vrednic di chip di om. 

(Audit de G. Madan) 

XX. 

Frunză verdi mâșieş, 
Dragu maişii Ghiorghieş, 

Mîndru numi ţi-ai ales 

Şi în chirii al purşes: 

Pi valea Bugs&cului, 
Pi valea Şiocracului (2), 

Pi șliahu Adesului (3), 

Pi cararea Nistrului. 

La Nistru au poposit 

Pi-un șăs mindru înverdit; 

sat răzeşesc pe rîul Cula, judeţul Orhei. 

(2) Satul bulgărese Ancecrae sat TZarutino. 

(3) Odesa.



Boii că i-au desgiugat 

Şi'n apă s'o aruncat. 

Toţi flăcăii s'o sealdat 

Numai Ghiorghi s'o 'necat. 
(Augit de G. Madan.) 

Frunză verdi di-alămii, 

Eu îl aştept ca să vii, 

El îmi trimiti hârtii 

Sâ-i gâtese di tâtușii (1) 
Şi di câră și tămâi, 
Şi o bâsmă di-un şitfertac (2), 
Să-i hii di pus la stâg. (3) 
Și ţi-i bun că-i casă mari, 
Dacă Gheorghi-i mort pi cali 
Şi chiria boirâscă, 

Arde-on foc s'o prâpâdâscă, 

Că di-acea cărăușie 
Imi vini şi v&duvie. 

3 

(Idem.) 

XăI. 

Pisti Prut la lunea mari 
So făcut o adunari 
Di boeri şi di cucâni. 
Cucânili şeli mari 
Sâ primblă eu ghinărari, 
Cucânili șeli miși 
Sâ primblă cu ușiniși, 
Iar acilea pân deșiş 
Staii cu durda pîn furiș. 

(Idem.) 

XXII. 

Frunză verdi trii câstani, 
Ardâ-l focu boierii mari, 
Frumsă cueână ari, 
Ș'o scâti'n tîrg di vinzari, 
Şeri preţu şel mai mari, 
Preţu mari trii parali, 
DI 

(1) Bucată de 
(2) Monetă rusâscă. 
(3) Stâg la înmormîntare. 

pânză ce se dă pr 
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SRIII. 

Frunză verdi di matasă, 

ME porniam sara di-acasă 

Şi sosiam a triia casă, 

Undi-i copehila frumâsâ 

Şi părinţii nu-s acasă. 

Când părinţii ai vinit 
Cu fata că nvati găsit. 
Di frică şi di rușini 
M'am făcut a şeri pâni, 
După pâni apă reși, 

Vezi minșiuna cum sâ treşi!... 
Mulţumesc lu Dumnedzăi 
Cam trecut pisti pirăii, 
Şi-am scăpat cu-obraz curat 
Şi eu p&ru niscarmanat. 

(G. Madan.) 

XXIV. 

Frunză verdi peliniţă, 

Am gisat o copehiliţă 
Cu pă&ru lasat pi ţiţă, 
Da mai mult lasat pi spati, 
Di mo scos din sânătati. 
Oh, copchiliţă şi puicuţă, 
Când ar şi cu putinţă 
Sâ eşi disară la portiţă 
Şi sâ-mi dai mii guriţă! 
— Ei guriţă îţi voiă da, 
Da, dacă mi-i așteptă 
Până mă-ta s'o culcă. 
— Ti-aş aşteptă puică, da, 
Dar dacă nu poși rabdă! 
Când gândese puică la tini, 
Oh, amar Și vai de mini, 
Că nişi nu-mi qă mâna 
Să vin la voi tot-dauna, 
Cam vinit numa odată 

eotului pentru morţ,



Și mo ştiut lume tâtă. 
— Ba vino, bădiţo, vin 

Prin ogoru şel cu șspă, 
Ca nimi să nu priştpă, 

Şi pîn ogoru cii-usturoi, 

Să ştim numa amindoi. 
(G. Aadan.) 

XAV. 

Frunză verdi mărgărint, 

Câti flori sunt pi pămînt 

Toti merg la giurămînt. 
Numa jiţa jinului 
Și cu schicu griului 

Stau în pârta raiului, 

Sus pe virful plaiului, 

Şi giudecă florili 

Undi li-s miroasili: 

Li-au luat mâdamili, 

Să propască apili, 
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Să strochiască straili, 

Să-și îmbraşi fetili. 

XĂVI. 

Frunză verdi di orez, 

Aideţi, aideţi măi băeţi 
Iși în vali la Sireţi (1), 
Să durăm on tîrguleţ 
Di straşidi di orez. 

(Din Truşeni, ţinutul Chişineit.) 

Frunză verdi şi-o sulșină, 
Două flori într'o grădină 

Ca două surori di mână: 
Eii mâ plec să li-amiros, 

Eli s& plâcă pănă gios; 

Ei me plec să li apuc, 

Eli s€ plâcâ la pămînt. 
(Iâem.) 

BALADE. 

(Audite de la Dumitrache Chitorag Grozav din Trușşeni.) 

Cosma şi cu Dafta. 

Pi supt dialuri, pi supt munţi, 

Şădi Cosmuluși ascuns, 
Cosma şi cu Dafta 
Cari-au prâdat haznaiia. (2) 
Domnu că i-o prins 
Șin temniţă i-o "'nehis 

Dragu maișii Cozmuliși, 

mai bei şi mai mănânși€ | 
Mănâne putregaiu di fag 

bei apâ din bilhae (3) 

cânt temniţii cu drag! 

Şi 

. î 

î “
P
D
 

1 Maica mea, mâicuţa mea, 

ME rog du-ti la domnii 

ŞI ti-i rugă pintru mini. 
Eu mâcar c'am fost om răi, 

Da sânt tot din trupu t&ă. 

Du-ti maică la domnii, 

Bati'n pârtâ sâ-ţi discui, 

Şi ti r6gă pintru mini. 

Maicâ-sa câ s6 duş, 

Bâtă&n pârtâ, discut, 

Ingenuchă şi-mi plângă 

Şi din gurâ aşă dzișe: 

— Of, Dâmni, Mâriia Ta, 

Mari esti mila ta, 

Mă rog 6rtâ-l pi Cosma, 

(1) Sireţi este o comună pe riul Bieu (ţinutul Chişineului). 

(2) Hazna=casa satului, de aci cuvitul <cazon». 

(3) Lac mic făcut de plâie.



Câ nu mai poti răbdă 

Di şueru şărehilor, 

Di râclâtu brâscilor, 

Câ-i brâsca ca scafa, 

Pui di şărpi ca puha, 

î șărpâica cât grinda, 

î fatâ'n tâtâ luna 

î jimesci temniţa 

î pătimesei Cosma. 

—Ba, ba, ba nu Poiiu ertă, 

Câ mi-o prâdat haznaua, 
Şi haznaua 'mpărătâscâ 

Eră gată s'o porniască; 

Las” în temniţă sâ putrizascâ. 

— Da dacă nu Lii ertă, 

Cu amar ti-oiu blâst&mă, 

î sâ-ţi mârâ Domnița, 

sâ-ti însori di trii ori, 

i sâ fași nou îișioriă 
î la urmâ o domniţă 

Cu pâru lasat pi ţiţă, 

Sâ cari apă la temniţă 
Nou ani şi nou dzili, 
S'ajungâ şi e ca mini, 

Sâ vadă jăle pi lumi. 

Domnu milâ își fâşe 
Şi bâlauru tâă, 

La Domnu în curti că ardă. 

Şi ardi şi luminează, 
Când şăd boerii la masâ, 
Bâlauru mari 'n cap, 

YPar înghiţi nerugumat ; 

Bâlauru mari ?n gurâ, 

L/ar înghiţi ca pi-o alunâ, 

Toma Lumoş. 

Hanea. Manea cânchilor, 
Stâpânu moșiilor, 
El pe cal încâlică, 
Moșiili "ncungiură, 
Gâsă erbili pâseuti, 
Gâsă apili bâuti. 
Nişi nu prindi, niși audi, 
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Dar şini-i be apili?.... 

— Mâi Toma cu turmili, 

Tu apili mi-ai bâut 

Şi erbili mi-ai pâscut, 

Nişi on ban nu mi-ai plâtit! 

Toma din gurâ dzişea: 

— "Tu şii şeri ei ț'oii da, 

Di aişea nu nvalungă, 
Câ mi-o fost 6rna mari 

Şi mam bani de cheltuialâ; 
Dar tu străin şi ei străin, 
Aidi ghini sâ trâim. 
Tu-i cos erbili, 

Eu oii tuudi oili 

Şi ni-om înple pungili. 
Fraţi qi cruşi—Doamni-agiută! 
Dar pi Manea să-l asculti; 
Sâ-i dea Manii ascultari, 

Câ el îi frati mai mari. 
Şi covorumi-aşternă, 
Și lumea s6 grâmâdă, 
Mari şinsti îmi fâşe. 
Pi Manea mi-el tot chitiă 
Di disuptu briului, 

La mijlocu trupului; 

Și odatâ mi-el șinste, 

Cuţitu'n chept câ-i pună, 
Incălică şi-mi fugă. 

Manea singur rămână 

Şi gios câ sâ6 plecă, 
Maţili câ îmi luă 
Și în coș li aşâză, 
Cu chinga s6 înşingă, 
Dupâ Toma s€ luă, 
Di diparte-l ajungt, 
Prin negură mi-cl zâre 
Şi din gurâ îi dzîșe : 
— Alelei Toma Lumoş, 
Di şi ai fost minșinos, 
Di mi-ei daţ maţili gios! 

Ci ean nu fugi curvesci, 
Stâi la luptă voinișesci! 
Și la luptă să lua



Intw'o gioi dimineţă, 
Into di mari di vară 

Di diminţâă până "n sarâ; 
Când s6rili îndisară, 

Pi Toma câ mi-el oboră. 

Toma îi câni spurcat, 

Manea-i creştin botizat, 
Di dinsu că s'o "ndurat 

Şi o grâpă i-o sapat 

Ş'acolo Po astupat. 

Toma ave flueraș, 

Fluerașu lui di soc, 
Iar cu glas di foe 
Şi pi mormînt că i-el pune 

Şi vîntu ghini câ trăgă, 

Singur fiueru dzîşă: 
— Seâlă Tomâ din mormint, 

Că oili ţi-a vinit 
Şi patru-dzăşi di mesri, 

Tâti la lână gâlghidri. 

Şi cum plângi o mesră, 

Par'câ-i soridră. 

Seslâ Ton:â din mormiînt, 

Că oili ţi-ai vinit. 
Și patrudzăşi di şiobani, 
Toţi îţi erai veri primari, 
Veri primari şi verişori, 
Fâcuţi din patru surori. 
Şi patru-dzăşi di berbeși 

Cu coadili pi teleti; 

Şi berbeși ca a lui 
Nu s6 află-a nimărui, 

Cu cârnili belșiugati (1), 

Cu aur, cu-argint suflati. 
Scâlâ Tomă din mormânt 

Şi pornești oili 
tîrască (2) erbili, 

m6âră şerpoişili, 
Sâ ră&sai şiuperșili, 
Sâ culâgă fetili. 

a
 

2
 

Să 

(1) Belșiugate = întorse, ondulate. 

(2) Să tîrască = să bată şi să netezâscă. 

(3) Cuşîni = fundul căruţei. 
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Vidra. 

Vidruşeă din Țarigrad, 

Fată di Viziriu bogat, 

Ci ei di când ti-am luat 

Tu on câutic nu m'ei cântat, 

Ean cântă-mi un cântișel 

Cu cuvinti bârbâtesci 

Şi cu glasuri mueresci, 

E sama de-l potrijesci. 

—- Ba Stoeni n'oiu mai vra, 

Ei ţii când ţoii cântă, 

vâili s'or râsună, 

Hoţii câ sor dișteptă, 
După noi că s'or luă. 

Stoian câ s6 mâniă, 

Vidrii o palmâ-i ştergă, 

Şi Vidra s6 mânie 

Sa cântă câ înșep&. 

Când e prindă a cântă, 

Văili s6 râsună, 

Hoţii câ s6 dișteptă; 

Pâunașu-mi aude 

Şi din gur'aşă dzișe: 

— Ean aug'o Vidra me, 

Cari-am logodit cu e, 

A agiuns-o jăle me. 

Şi-armili își înşinge, 

La şleah mari câ eșe 
Cu dînşii s6 întilnă 

Şi din gur'așă dzișă: 

— Oh, Stoeni Procovişi, 
Câchitanu pi voiniși, 
Şi ti prinbli tu pi-aişi ?.... 

Pi-aişi-is locuri cu vamă, 

Şi mai rari voiniși s6 află. 

Dă pi Vidra din cușini (3), 

Câşi dorescă sâ-ţi şi zili; 

Ori haidem şi ni-om luptă, 

Şi cari a dovidi
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Aşelă bârbat i-a și. 
— Eu pi Vidră nu țoiii da, 

Cam luat-o cu luna 

Şi sâ i-o due maicâ-sa. 

Şi la luptă sâ luă 

Intr'o gioi diminţă, 
Intr'o di mari di vară, 

Di dimin6ţă pân'în sarâ. 

Când s6rili îndisară, 
Pi Stoian câ mi-el obâră. (1) 
Stoian din gurâ dzîşă: 
— Vidruşcă soţie me, 
Puni mâna'n șel poelit (2), 
Esti-on cuţit mistuit (3), 
Di la mâ-ta giuruit. (4) 
Câ mâ vegi la şi hal sânt. 
Vidra din gurâ dzișea: 
— Ba, Stoeni, n'oi mai vra, 
Că şini a dovidi 
Aşela bărbat mi-a şi. 
Stoian când audă 
Lui lacrâmili îi curgă 
Şi la Dumnedzăă sgândă, 
Cu inima la nâsip, 
Cu gându la Domnu stinţ. 
Dumnedzâă îi agiută 
Și în unghii mi-i luă, 
In pâmînt mi-i turnă, 
Cu colb mi-i acopiră 
Singili mi-i povedă (5), 
Şi pi toţi mi-i uşidă, 
Și în brişicâ (6) se sus, 
La câsâchii (7) mergă& 
Și din gurâ așă dzîşă: 
— Vidrușcă, soţie me, 
La pristol (8) tu ti-a giurat, 
Cu mini ti-aj cununat; 
T”a trebuit alt bârbat! 

(1) Obâră = dobâră, 
(2) Tecă, 
(3) Mistuit = ascuţit. 
(1) Giuruit = vrăjit. 
(5) Povedea=îi umplea. 

Ci ean scobori din cuşini 
Și poftim la câsâchii. 
Și ţiţili îi tăe 
Pi tâblă (9) mi li pună, 

La maicâ-sa se dușă 
Şi din gură îi dzişă : 

—S6cră, sâerâ, pâmâ acră, 

M'ei dat şiica sâ ţin casâ. 
E o fost curvă al6să! 
O, Stoeni Procovici, 

Cachitani pi voinişi, 
Hai sâ bem şi sâ mâncâm 
Nişi di pomanâ sâ nu-i dâm. 

Bratu. 

Supt p6li di codru verdi 
O zari di foc se vedi. 
Ş8d voinişii codrului. 
Nu ştiu-s n6uă, ov'îs dz&și, 
Ori şi pisti sută treși. 
La mijlocu codrului 
Bei feşiorii Bratului 
Cu Dobrea Ploscariului, 
Şi-mi închină din ploscuţă, 
Și ploscuţa-i di-o vedriţă, 
Di-o vedriţă şi-o ocă, 
Cum îi ghini di a 'nchină. 
Iară sorâ-sa Soșiţa : 
— Stanşiule, Stanşiule hăi, 
Ean închină şi nu prea, 
Câ nu sciă vîntu qi huesci, 
Ori potira tropâesci. 
—Soră, soră, soridră, 
Nişi în samă nu bagă, 
Că flinta A'oiu slobodzi, 
Patru-dzăşi c'oii obori, (10) 
Nişi cuvîntu no sfirşit 

(6) Brişcă= trăsură boerâscă. 
(7) Câsâchii=macelărie, zahană. 
(8) Pristol=altar. 
(9) Tablă=tavă, 

(10) Obori==dobori,a culcă la pămînt.



Şi potira c'o sosit. 

Câ flintâ o slobodzit, 

Patru-dzeşi c'o oborilt. 
— Stanşiule, Stanşiule hăi, 
Ean dâ-ti tu dz&u legat, 

Să nu mergi la Eşi stricat. 
Châchitani Calaâri, 

Ei ti las di mârturii, 

Ca sâ spui tu la domnii, 

Că mi-şi ari Bratu-mi ari, 
Şi mi-și ari doi fișiori, 
Și-amîndoi îs negustori, 

Di-aţin calea la strimtori; 
Și mi-şi ari Bratu-mi ari, 

Şi mi-şi ari-o fată mari, 
Di înblă pi bâl (cal) calari 

Cu şinşi tocuri di chistâli, 
Di potirâ habar n'ari, 

Câ'a ne-vostră poronbreli (1) 

Nu pre stai la noi încheli, 
Numai plumbușor di-argint 

Strică r&u că la voinic. 
(Din Nisporeni, ţinutul Chişineii.) 

Boghean şi cu Bârgan. 

Frunză verdi lehuştean, 
Pisti Prut în șela mal 
La crîşmuţa lu Căsiean, 
Be Boghean şi cu Bârgan 
Şi cu fata lui Stoian. 
— Be Bogheni, nu pre be, 
Câ potira-i pi-acolă. 

— Las sâ şii,câ nu-mi pasă, 
Câ mi-i pușculița drâsâ (2) 
Şi şed cu Bârgan la masâ. 

(Din Truşeni, ţinutul Chişinei.) 

(1) Porombrele, adecă alice. 

(2) Drâsă=curăţită și încăreată. 
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Stanşiu. 

Florişică mătrăgună, 

Dragu mi-i la beutură 

Cu voinişi di-adunătură, 

Undi fulgeră și tună. 
F6âi verdi mâtostat, 

Şâd în durdă râzâmat 

Şi oândesc la Calupat, 

C'așela bun îi di prâdat. 
La şel siorpae dărâmat 

Şi di armi încărcat, 

Tot di puști ghintuiti, 
Di paloşi ascuţiti, 

Di bâltagi ferecati, 

Mîndre-s, mîndre-s și alâmiti, 
Nâptea li vegi, ţi-i frică. 

La umbra şiorpacului 

Şe&d stăpânii armilor, 
Da anumi cum îi châmă? 

Unu-l ch&mă Neculai, 
Harabagiii bun di cai, 
Di dzişi Craiova vai. 
Altu-l châmă Gheorghieşi, 

Pradă n6ptea în tîrg la Eși 

Şi diua în București. 

Pi părău fagului, 
La crâșma bogatului, 
Bei voinişi de-a Stanşiului. 

Stanşiu şădi în cap di masă 

Cu vedriţa plină rasă. 
EI din gură așă li dzîşi: 
— Beţi bâeţi și vă gândiţi, 

- La jin nu vă lăcomiţi, 

Că voi nu sciți că jinu-i mari 
[şâlvariu. (3) 

Voi îţi be, vi-ţi îmbătă, 

Şi potira v'a încungiură. 

(3) Şâlvarii = şiret.



Stanşiu niși n'o sfirşit, 

Ş&pti potiri i-au pâlmit, 

Şi strigă din ghinărari: 

Daţi în Stanşiu că-i tâlhariu; 

Ear strigă din oşiţeri: 

Dâ-ti Stanşiule legat, 

Să nu mori tu împuşcat. 

Far Stanşiu din gură așă aii dzîs: 
Nu-s mueri cu cârpă 'n cap, 

Sâ me dai la voi legat, 

Şi-s jian cu comănac, 

Verdi ca frunza di fag, 

Di știă potiri şi sâ-ă fac. 

Puneţi-vă băeţi toţi spati la spati 

Cu puștili trasi tâti. 
EI luă durda în mână, 
Cănd o ridicat-o 'n sus, 
Potirașii toţi sai dus. 
F6i verdi toporaş, 
Di la tîrg păn” la oraş 
N'ai ramas nişi-on potiraş, 
Şi eară staii şi mă gândese 
La n6pti un” sâ pâlese, 
Să pâlese la Câmpulung, 
La grajdiu lui Osman-ture, 
Să-mi aleg-on cal porumb, 
Scurt în trup şi lung în gât, 
Cum îi bun di zurbalic (2); 
Cănd oi treşi Craiova, 
Să nu să udi scara 
Nişi colţu la ibagi, 
Și cari cum ma vidă 
Să-mi zică căchitane, 
Căchitanu codrilor, 
Voinicu voinicilor ; 
Şi iară stai şi mă& gândese 
La nopti un” să pâlesc, 
Să pâlese la Craiova, 
Să rujim herghelia, 
Să treșim în Moldova, 
Mult puţin şi-om câștigă, 

(2) Di zurbale= 

  

Om câştigă on lei și doi, 
Sâ-l bei cii-on frati de-al mei, 
Sâ marât că nu-s om răi. 

Fi verdi albăstrică, 

Haideţi băeţi la potică, 

La potică 'n drumu mari, 
Pi-acolo tree mocani cu sari 

Și au pârali gâlbănaşi, 
Să-i punim la desegaşi. 
(Din Nisporeni, ţinutul Chişineii, colec- 

ţiuneu G. Madan.) 

Incestul. 

Inghâţă apa Nistrului 
In fundul pămîntului; 
Da nu înghâţă de ger mare, 
Și de mare supărare. 
Că în lume nu sâ pâte 
Ca pi-o soră al ei frate 
Să o ieie di nevastă. 
— Ole! frate de crait mare, 
Tari mi-i durerea mare ! 
Du-te tu din ţâră ?n ţeră, 
le-ţi muere şi ti'nsâră. 
— Of, tu soră ?n ţări am fost 
Și sciu fetele de-a rost ; 
Fă-ţi colac din nouă grie, 
Și haidem la cununie. 
— Ole! frate de craii mare 
Tari mi-i durerea mare! 
Ian sâ mergi în casă 
Şi să cauţi șe-i pe masă; 
Cată cartea giumatate, 
Să te lepedi ai pacate, 
Că din nâmul creştinesc, 
Nu din nâmul tatarăsc. 
Dar şel frate de crai mare 
Niși că milă nu o are: 
El la nuntă a plecat. 
Vreme gre s'o ridicat, 

? 

de voinicit, de haiduci.



SE 'noră şi fulgeră, 

Beznă mare se făceă. 

Sârele s'o 'ntunecat, 

Luna 'n sânge s'o 'necat. 

In biserică-au intrat, 

Sfinţii 'n genunchi aii chicat, 

Ţeânele-ai lăcrimat; 

Dar ieâna Preşistei 

Din fundul bisericei 

Cu glas mare-a cuvintat: 

— Popă, popă, blăstemat, 

Nu cunună, faşi pacat! 
Unde "n lume s6 mai pote 

Ca pe-o soră sâ ie frate? 

Popa tare s'o speriat 

Şi din gură-o cuviîntat: 

— Mulţi crai eit am cununat, 

Dar icână n'aii lăcrimat. 

Hai! plecaţi d'aşi afară, 
Că pacat cu voi e mare, 

Dar şel frate de craiit mare! 

S'a uitat la sfintu sore, 

Că lumină nu mai are; 

Sârele s'o 'ntunecat, 

Luna 'n sânge s'o 'necat,. 

Bugean. 

Frunză verde odolean, 

La crișmuţa de sub deal, 
Bea Bugean şi cu Bargan 

Şi Costică Roşcovan, 
Şi cu dînşii ca boboc 
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Bea bădiţa Tobultoc. 

— Bea Bugean şi nu prea bea, 

Că potira-i iși coleă! 

— Las sâ hie, niși că-mi pasă, 

Că mai am voinici p'acasă, 

Staii cu cetele pe masă 

Şi cu săbiile sc6să. 
Beţi copii şi veseliţi 

Pe la nâpte vă găsiţi 

La r&spântea de trii nuși, 
La movila cu trii cruşi, 

Jar eă merg la curte mare 

Să aleg un cal mai tare, 

Scurt în gât şi lung în trup, 

Cum ie bun pentru voinic, 

Să pun şaua căzăşesce 
Să ?ncalec moldovenesce. 

(Din Vărzărescă). 

Frunză verde de cicâră, 

Colo jos întri hotară 

Este-un nuc cu frunza d6să, 

Mărunţică și al6să. 

In vîrvuţul nucului, 

Cântă puiul cucului; 

Mai în jos la rădăşină, 

Cântă-o pasere străină, 

Şaşă cântă de duios 

Țâte frunzele cad jos; 

Şaşă cântă de cu jele, 
'Tâtă frunza pe loc cehiere; 

Ş'aşă cântă de cu dor, 
'Tâte paserile mor. 

(Din Vărzăresci). 

PROVERBE. 

Silinţa mântue pânza. 

Cine se silesce are. 

I
S
P
 
I
R
P
R
I
 Leneşu. mult alârgă şi sgâreitu mult păgubesce. 

Nu te face mort în popuşoiii cu sacu legat la gură. 

Nu te face popă în biserică străină. 

Dacă se mânecă, omu ajunge mai departe. 

Până îi vine chefu bogatului, ese sufletu săracului.
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Cel bogat mănâncă când vreă, dar cel sărac când are. 
. Paza bună trece primejdia rea. 
Nu pune mâna unde nu-ţi ferbe 6la. 
Darea umple marea. 
Mulţămita s6că nimănui nu-i e dragă. 
Pe lup picidrele îl hrănesc. 
Azima mai eptă, mai bună, Gspeţi aşteptă. 
Lăcomia strică omenia. 
Cumintele juruesce, dar cel nebun trage nădejde. 
Dacă nu-i cap, nici noroc. 
Sureiea de la trunchiă nu sare departe. 
Vrabia îi tot puiă, dar dracu ştie de cându-i. 
Mărunţel ea macu, dar iute ca dracu. 
Osu gol nici cânii nu-l rod. 
Unde-i frică, şi ruşine. 
Cel ce muerii se potrivesce tot cu r&ii o sfivşesce. 
La cei fără de lege cel fără de suflet îi vine de hac. 
Jupâie teiu când seieă! | 
De departe trandafir, dar de-aprâpe borş cu ştir. 
Cât îi capra de rîisă tot coda bârligă. 
Inchină-te dracului până ce-i trece podu. 
Omului cu sila poţi să-i iei, da a da nu. 
Fă şaga cu cel nebun, că el sare cu toporu., 
Intîmplarea vină nare. 
Fricosului urma, dar vit6zului capu. 
Este pofta, şi răbdare. 
Capu tăiat se prăvale. 
Dacă este, este! Nu mai da la toţi de veste. Unde-i răi acolo-s şi eă, unde-i bine nu-i de mine. Mila de bărbat ca frunza de păr uscat, când ai să te umbresci, mai tare te dogoresci. 
Cine o învîrtit frigarea, şi cine mănâncă friptura ! Parcă frumuseţea sar mâncă pe farfurie! Ți-oiii ertă, dar nu ți-oiă: uită. 
Săracului răbdarea îi l6cu. 
Cuiii cu cuii se secte. 
Cum îi dracu aşă-i şi tată-său, 
Popa botâză, dar dile nu dă. De nevoe mănânci şi plăcinte. 

(Culese de Gh. Madan.) 
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i   
Monumentul comemorativ al Impă&ratului Alexandru ÎI, la Chișinei.
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DESPRE ANIMALE. 

In judeţul Hotin ţăranii români ait multe poveşti despre 

animale; unele din aceste poveşti ai fost strînse de Filatoff 

şi tipărite în limba rusă. Dăm aci mai jos câte-va inedite, 

culese de un elev al liceului din Chişineu, d-l C. Scurea, 

fiul unui popă de sat: 

Porcul: Când Dumnegei a creat vieţuitorele, iată că a făcut 

şi pe porc. Dar porcul nu eră mulţumit de cum l'a făcut 

Domnul şi tot oftă: Of! şi of! A augit Domnul că oftâză 
porcul şi a trimis pe îngerul său, ca să-l întrebe de ce tot 

oft6ză. Porcul, pentru a înşelă pe Dumnedei, s'a qis bolnav, 

iar Domnul sciă că minte şi atunci Pa blăstemat, qicând: Să 

nu mai ridică ochii către cer, şi să te tot uiţi la pămînt, şi 

să tot oftezi mereii. De atunci porcul nu mai dice decât of 

şi of! şi nu se uită la cer. 

Cocostireul: Cocostîrcul a fost om altă dată ca toţi 6menii. 

[aţă înu”o dia chemat Dumnedeii şi i-a dat un sac plin cu 

brâsce şi şerpi şi i-a poruncit să ducă sacul şi să-l deșerte 

într'o mare. A mers omul cu sacul în spinare spre mare și 

simţiă că se tot mişcă cevă în sac. A deslegat sacul, casă vadă 

că ce se tot mişcă; când colo, brâscele și șerpii au eșit din 

sac şi sai împrăştiat pe pămînt. A vădut Domnul ce poznă 

i-a făcut omul neascultător şi la prefăcut în cocostîre, qicând: 

Să mi le aduni acum! De atunci cocostireul tot umblă prin 

mlaştine şi tot adună-adună, brâsce şi şerpi. Dar unde să le 

adune, că se prăsese a naibei! 

Liliacul a fost altă dată ş6rece, dar s'a strecurat în biserică 

şi a ros la prescuri şi de atunci i-au crescut aripi şi a în- 

ceput a sbură. 

Pupăza eră faţă şi a mers odată cu alte fete la scăldat. 

S'ai desbrăcat fetele, şi s'a desbrăcat și ea, şi s'aii dussă se 

scalde, iar un şârpe, tirîndu-se:pe mal, s'a ascuns în hai- 

nele fetei şi, încăldindu-se, a adormit. Când a venit fata ca 

să-şi ieă hainele s'a speriat, iar şârpele îi qise : 

— "Te ieaii de nevastă; dacă primescă, îţi dati hainele; iar de 

nu, vei plecă g6lă. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
13
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Ce să facă? A merge g6lă în sat îi eră rușine de Smeni, 
a luă pe şârpe de bărbat iarăşi nui veniă la socotâlă. S'a 
gândit fata cât s'a gândit, dar la urmă s'a hotărit, numai 
hainele să capete. 
— Bine, dise ea şârpelui, trimite conacii. 
Peste câte-va dile iată că sosese conacii, se face nunta şi 

mirele a rămas în sat la părinţii fetei. Peste un an de dile, 
iată că dice acel om muerii că merge să-și vadă nâmul, că 
i s'a urît fără nm, ci că să vie dinsa peste o lună la mal 
unde Va găsit întâia Gră şi să arunce o pâtră în apă di- 
când: «Cucu, unde te-ai ascuns?» Atunci el va eși şi vor 
merge acasă. Și după ce a gis acest om, a și plecat. A tre- 
cut luna, i s'a urît muerii făr” de bărbat şi a mers ea la 
mal şi, aruncând pâtra în apă, a strigat precum o învățase 
bărbatul: «Cucu, unde te-ai ascuns?» Şi cum a strigat, iată 
că a eșit din baltă bărbatul ei şi ait plecat ei acasă. A tre- 
cut iarăși un an şi iarăşi a plecat omul la nâmul săi, iar 
apoi când sai împlinit trei ani dice el femeiei sale : Omenii 
îşi ieai nevastă pentru vi6ţa întrâgă, şi noi şerpii tot așă facem, numai la noi şerpâicele își schimbă pelea, iar voi muerile tot cu aceeaşi pele r&mâneţi. Hai cu mine la n6- mul meit să trăim, îți vei schimbă pelea, 'că a ta s'a cam sbîrcit. S'a împotrivit muerea, i-a fost frică să plece cu bărbatul ei, Va lăsat să se ducă singur. Şi a plecat şi n'a mai venit, iar muerea de jale s'a prefăcut în pupăză şi de atunci. toţ strigă : Cu-eu, cu-cu! doră se va întârce bărbatul ei la dânsa. Dar unde?.. ă că a îmbătrânit muerea şi s'a făcut urîtă foc! 

Rinduniea. Rîndunicile. sunt copii . înjunghiaţi de tâlhari, de-aia ai roșu sub grumaz... 

Tutunul e buruiana dracului. Când a mur dracii au îngropat-o și i-ai pus la cap o aceea a putredit. şi în locul ei a cer 

it mama dracului, 
cruce, iar crucea 

escut tutun, 

i Martie, Ayrilie şi Mai. Odată Martie poftă sindrofie. Aprilie puse boi la jug Martie deţe cu -omăt ş ci Aprilie acasă, că gre 

pe Aprilie la IUS ȘI găti carul de drum, iar ȘI acoperi câmpii peste tot. S'a întors - W eră să mârgă cu carul, «Lasă, dise, că
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merg cu sania.» Desjugă boii şi-i puse la sanie, iar Martie 
făcu să fie cald şi topi omătul, așă că curseră pîraiele şi se re- 
vărsară rîurile. S'a întors Aprilie acasă, că nici chip să trecă. 

Sa gândit cât s'a gândit, a înhămat boii la car, a pus 

în car sania şi a mai luat şi o luntre. «Acum, dise, ajung la 

Martie.» S'a făcut, viscol mare, a desjugat Aprilie boii şi i-a 

pus la sanie; a început să plouă, s'aui făcut apele mari, a 
pus Aprilie sania cu boii în luntre şi a început a văsli. 

Aşă a ajuns în fine la Martie. 

II. 

BULGARII. 

Coloniile bulgare din Basarabia sunt aşezate tocmai în 

partea din spre m6qă-di şi formâză adi 43 comune, cari po- 

sedă proprietăţi funciare de peste 283.386 deseatine. 

Aşă dar fie-care colonie este o comună, tote aceste co- 

mune posedă drepturi speciale dăruite printr'un anume ukaz 

imperial ; administraţiunea acestor comune a fost alcătuită 

înii”un mod autonom faţă de restul administrațiunii guvernă- 

mîntului şi coloniile se bucură de anume instituţiuni. In capul 

administraţiunii se află până la 1872 un comitet de tutelă 

(popecitelstvo), compus dintr'un popecitei, ajutorul săii, un se- 

cretar şi doi copiști; toţi acești funcţionari depindeaii de 
Ministeriul domeniilor (gosudarstvenich imuscestv) statului. 

Pentru întreţinerea comitetului se percepeai anual câte 24 

kopeici de contribuabil. 

Tâte comunele, din punctul de vedere administrativ, ai 

fost împărţite în trei oc6le, şi anume: ocolul Bugecului- 

de-sus, compus din 19 comune; ocolul. Bugâcului-de-jos, 

cu 19 comune, şi ocolul /smailuluă, eu 5 comune rurale. 

Iată nomenclatura acestor comune (colonii), după o tabelă | 

a statisticei oficiale din anul 1882 :
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NUMERUL 
a NUMERUL POPORAȚIUNII NUMELE COLONIEE CURŢILOR 

BĂBRAŢI | FEMEI 

| 

Ocolul Bugecului-de-sus: | 

ia Camrat. -. 523 A064 | 3.192 
colo n Cada a... 347 1.007 1 002 

> Beșalma . 219 700 i 653 
> Daurcea . 289 4, 734 
> Caziaelia. 934 834 i 716 , Chiriutnea . 10% 690 | 578 » Valea-Perijii 201 192 i 693 
> Tvîrdiţa . . 272 500 470 
- Bejghioză 120 403 i 383 
» Biadir-Lunga . . 178 812 i 743 » Haidar.. 124 420 i 402 . Tomai . . 189 723 | 617 » Djaltoi . 89 324 307 » Yeropontievea . 81 40 317U » Avdarma. . 88 440!) 360 » Başealia . A 88 440 360 > Chirieta-Lungă . . 60 262 225 » Ciac-Maidan . 103 442 380 > Desghingeă 107 802 120 

Ocolul Bugecului-de-jos: 
| 
| 
| Colonia Ivanovea .. 80 429 380 » Dmitrievea .. 160 697 513 > „Diilmen . . 90 551 420 > Devlet-Agaci . . 120 629 593 » Pandaclia A 151 ? 2 > Hasan-Batîr .-.. 102 2 ? » Zadunaevo .... 84 2 2 » Satalic-Hadji. . , 106 ? ? » Glavan .. ... 10 2 2 » Cod-Chitai . 92 2 2 » Goliţa . . 90 3 2 > Ciumlikioi . 100 678 492 > Cuparan. .. 92 2 ? » Deljeder . . . 127 9 3 » Burghudji . . 2 3 2 » Cameik 154 2 2 » Ciliogla 133 600 592 > Inzerlia , , 404 944 848 » Culevci 123 527 503 

Ocolul Ismailuluă. 

Colonia Taraclia . PR 302 ș 3 » 'Tatar. Copeiac . 297 1294 1.155 » Noul-Traian . 172 769 623 » Grădina Ciişa . 170 29 pi > Cubei 302 922 ddd 
PD 

3 1.203 1.102        
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Fie-care ocol colonial aveă altă dată un comitet de ocol 

(pricaz), compus dintr'un staroste, ajutorul s5u și doi dey- 

siţeri. Fie-care comună aveă un fel de consilii comunal 

numit pricazul satului, compus din doi delegaţi aleşi de 

obşte și doi delegaţi (dobrosovestni) aleși de sub-prefeet 

(stanovoi). 
In coloniile bulgare fie-care cap de familie posedă câte 

il deseatine şi 906 :/, stînjeni de pămînt. Totalul pămîntului 

ce se află la 1882 în proprietatea coloniilor eră împăr- 

țit în următorul mod: 

  
  

  

| 

| pervL PĂMÎNTULUĂ | DESEATINE | STÎNJENĂ 
| 

i 

    
+ Sub selişte . . 4.110 2.054 

Islaz. ..... 107.493 2.249 

| Pine. . . . .] 106.340 1.200 | 
lArătură . ... 64.050 — 

| Pădure .... 2.731 — 

        
  

Pe ocoluri pămîntul colonial se împarte în următorul mod: 

  
  

Sub 
OCOLUL selişte 

Deseat.|Stînj. Deseat.|Stînj. Deseat.|Stînj. Deseat.|Stînj: Deseat.| Stînj. 

| 
Bug&cul-de- | 

sus .. .| 2.8294 —|23.876| —[48.612] 755|54.443/1.200 1 549:1.200 

Arătură Islaz Fîneţe Pădure 

  
  

  

| 

Bugâcul-de- | 
jos . . .[| 1.438| 324 30.739] —-1 43.025;1.494] 37.997  — 813/1.200 

                        | 
Ismail. . .|  5031.710] 9.435| —[15.856| --[13.430| — 368| - 

  

  

După datele recensămîntului anterio;» celui făcut la 1882, 

poporaţiunea coloniilor bulgare la 1852 eră de 48.720 locui- 

tori de ambe sexe. Dar acâstă poporaţiune arătată în 

lucrările oficiale de statistică nu este clasată ca pur bulgară, 

ci amestecată parte cu o minoritate de Moldoveni, parte cu 

Ruteni şi Arnăuţi, parte cu Români din Macedonia, numiţi de. 

etnografii ruşi Găgăuţi.
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Pe timpul răsboiului Rusiei cu Turcia la 1854, s'au aşe- 
zat în Basarabia peste 900 familii de Bulgari; parte din 
ei, şi anume 30 de familii, aii rămas pe. locurile de seliște 
alese de &i, iar restul, după ce a gustat cât de dulce e viţa 
norodului sub oblăduirea muscălâscă, s'a întors pe la 1860 
îndărăt în Turcia; la 1857 peste 2.000 de Bulgari ai trecut 
de asemenea din Bug&c spre partea Basarabiei retroce- 
dată către Moldova. 

Pe temeiul Tractatului din Paris, 40 de colonii bulgare ai 
trecut la Moldova. Partea Basarabiei care a format cele 
trei judeţe de dincolo de Prut, în anul retrocedării sale că- 
tre patrie aveă o suprafaţă de 287.207 deseatine şi 1.28 stînjeni 
pătraţi, cu o poporaţiune de 47.120 locuitori de ambe sexe. 
Guvernul Moldovei, primind îndărăt acestă parte, compa- 
rativ neînsemnată faţă cu totalul pămîntului românesc ane: 
xat de către Rusia la 1812, a confirmat tâte privilegiile qă- 
ruite de 'Ţari coloniştilor bulgari. (1) 

După retrocedarea Basarabiei de mâdă-di, pe când gu- 
vernul din Moldova organisă administraţiunea în cele trei 
judeţe, agenţi ruşi aă şi pus imediat la cale un şir întreg 
de uneltiri criminale, pentru a turbură spiritele. La 1860, 
visitând Bolgradul Ministrul Moldovei ilustrul Michail Kogâl- 
nic6nu a declarat coloniştilor bulgari că vor ave a da re- 
cruți armatei, precum daseră recruți Imperiului Rus. Decla- 
raţiunea acâsta servi de pretext agenţilor TUŞIĂ, pentru a ridică o manifestaţiune în contra ocârmuirii pământene. 

Colonia bulgară din Boigrad trimise o delegaţiune la Iaşi, lar in acest timp agenţii ruşi ai și isbutit a produce o r&s- c6lă. D-l Tanco, Bulgar de origine, fiind pe atunci inspector peste colonii şi puindu-se în fruntea unei companii de mi liţieni, împresură pe răsculații adunaţi în edificiul şedlei din Bolgrad; ciocnirea milițienilor cu r&sculaţii a avut de efect mai multe capete sparte, câţi-va răniți, însă nici un mort. După acestă desordine, sub îndemnul agenţilor ruşi, peste 21.500 locuitori bulgari (4.300 familii) au emigrat din Basa- rabia în Rusia. Acesta şi eră scopul Rusiei: dintr'o parte 

    

(1) A se vede la anexe Coloniile şi Domenii lumului ; asemenea «Către locuitorii spre Moldova» şi Ohrisovul Căimăcămi, 

n le Statului la finitul vo- 
părții din Basarabia ce trece 
eu pentru şcălele din Bolgrad etc-
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prin acâstă emigrare ea voiă să arate Europei că popora- 
țiunea din Basarabia ţine mult la Imperiul Rus, iar de:altă. 

parte dînsa căpătă un contingent de immigranţi, cu care po- 
pulă stepele deşerte din Crimea. 

Starea destrăbălată în care guvernul Moldovei a găsit: 

coloniile bulgare în ceea ce privesce proprietatea funciară 

a colonilor a fost apoi moştenită şi de cârmuirea Principatelor- 
Unite. A lăsă acâstă stare aşă precum ea fusese creată de Rusia 

eră absolut imposibil şi guvernul naţional s'a gândit apune 

capăt destrăbălării. Fără de a anulă valGrea unor ukaze 
imperiale rusesci, a căror. legitimitate nu puteă să fie ad- 

misă şi nici ca fost admisă de către Tractatul de la Paris, 

guvernul român a consimţit să alcătuiască, pe temeiul aces- 

tor akaze, admise dejă de guvernul Moldovei înaintea unirii 

Principatelvr, o lege de împroprietărire a colonilor bulgari. 

Proiectul de lege alcătuit de guvernul român şi votat 

în diua de 23 Iunie 1874 a fost în partea sa esenţială opera 

onor. academician d-l loan Kalinderu, care în calitatea sa 

de membru ai administraţiunii Domeniilor statului, a cercetat 

la faţa locului, comună cu comună, colonie cu colonie, stu- 

diând nevoile coloniştilor, defectele şi calităţile acestei popo- 

raţiuni pribege. | | 

In sînul Parlamentului s'a ridicat totuşi două voci îlus- 

tre în contra consfinţirii privilegiilor date coloniștilor bui- 

gari de către Impăraţii ruşi. Aceste vocă aii fost acea a lui 

I. C. Brătianu şi a lui Michail Kogălnicânu. 
Tustrul Kogălnic6nu, rostindu-se în contra legii în ceea 

ce privesce pe Bulgari, a dis între altele următârele cuvinte (1) 

pline de adevăr: [| 

«Să-mi permiteţi a vă spune că coloniștii sunt de deose- 

bite naţionalităţi, ard nu numai Bulgari: sunt şi Români, şi 

când se va calculă după numerul poporațiunii se va găsi 

că Românii covârșese idle cele-alte națiuni ; sunt şi Ruși, sunt 

şi Găpăuţi, aceia cară nu vorbese nici un cuvînt românese, 

sunt Română cari nu vorbesc românesce, căci acolo se face 

un travaliii de desnaţionalisare, contra căruia tot.deauna 

am protestat ori de câte-ori am fost la guvern.» cc 

Ioan Brătianu, luând asemenea cuvîntul, a arătat că Trac- 

  

(1) Desbaterile parlamentare, şedinţa “Adunării Deputaţilor de la 26 

Iunie 1874.
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tatul de la Paris nu impune României datoria de a con- 
sfinţi nisce privilegii excepţionale, hărăzite de Impăraţii ruşi 
coloniştilor bulgari. 

Ori-cum, în şedinţele de la 26 Maiu şi 30 Maiă 1874 Cor- 

purile Legiuit6re române aii votat o lege, prin care s'a 
reguiat în fine definitiv proprietăţile statului din Basarabia 
de la sud ocupate de coloniști. 

lată acea lege în părţile sale esenţiale: 

«Art. 1. Coloniştii şi cei-lalţi locuitori dişi domenieni din Ba- 
sarabia devin şi rămân deplini proprietari pe pămîntul su- 
pus posesiunii lor, în întindere mărginită, cei dintâi până la 
50 deseatine, iar cei de al doilea până la 30 deseatine pen- 
tru fie-care cap de familie în fiinţă în diua promulgării 
presentei legi şi în limitele terenului ocupat de dînşii as- 
tăgi în fie-care comună. Ş 

«Când întinderea terenului specificat mai sus nu va fi de 
ajuns pentru a se da la fie-care cap de familie câte 50 sau 
30 deseatine, atunci se va împărți pămîntul în părţi egale 
între dînşii. 

«In cas când pămîntul ocupat de acești locuitori în fie-care 
comună va fi de o întindere mai mare peste numărul de 50 sait 30 deseatine destinate fie-cărui cap de familie, atunci pri- 
sosul terenului rămâne proprietate liberă a Statului. 

«Art. 2. În întinderea terenului daţ locuitorilor giși. colo- nişti saii domenieni intră şi vatra satului, precum și gră- dinile, viile, livedile, pădurile şi plantaţiunile de ori-ce natură. «Art. 3. Văduvele cu copii necăsătoriți se prenumeră între capii de familie. | 
«Art. 4. Preoţii bisericilor a tacult 

numărați într 
aşezaţi. 

«Art. 5. In fie-care comună se r 
bire, odată pentru tot-deauna, 
s&ma bisericei, ca dota ei, pentru întreţinerea clerului şi a celor-lalți slujbaşi bisericesci în activitate. «Art. 6. Nu se vor prenumeră între capii de familie locui- 

atea a cere să fie pre- 

eservă, fără nici o despăgu.- 
câte 60 deseatine teren pe 

e capii de familie în comunele unde se afiă:
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viţi, ai facultatea de a primi câte 10 deseatine de fie-care 

cap de familie din pămîntul de prisos aflat în diferite co- 

mune sait din terenele libere ale Statului. 

«Art. 7. Locuitorii contribuabili arătaţi în precedentul ar- 

ticol, cari vor voi a usă de acâstă facultate, sunt ţinuţi de 

a face declaraţiune, sub pedâpsă de a nu li se mai ţin€ în 

s&mă cererile ce vor face în urma încheierei lucrării co- 

misiunii. 

«Despăgubirile ce se cuvin de la aceşti locuitori pentru 

fie-care deseatină de pămînt vor fi tot acele determinate prin 

art. 13 pentru locuitorii colonişti sai domenieni. Acești con- 

tribuabili, strămutându-se de pe pămîntul ce se cuvine nu- 

mai foştilor locuitori colonişti saii domenieni, ai drept dea 

se desface de casele pe cari le părăsesc, având comuna 

dreptul de răscumpărare. 

«Art. 8. In termin de 15 ani de la promulgarea presentei 

legi, nici foştii colonişti sait domenieni, nici cei-lalţi locuitori 

simpli contribuabili saii moştenitorii lor, nu vor putâ în- 

străină nici hipotecă proprietatea lor, nică prin testament, 

nică prin acte între vii, decât către comună saii către veri-un 

alt locuitor din acea comună. 

«Art. 3. Când un locuitor colonist saii domenian va muri 

fără testament sai fără a ave moştenitori, partea lui de 

pămînt o va luă comuna, cu îndatorire de a plăti datoria. 

lui pentru pămînt. 

«Art. 10. Se desființâză odată pentru toţ-deauna şi în (6tă 

întinderea coloniilor şi a domeniilor drepturile, privilegiile 

monopoiurilor de cârciumi ete. - 

«Pentru înlesnirea locuitorilor foşti colonişti şi domenieni 

la plata despăgubirii către Stat, ei vor fi scutiți de recruta- 

țiunea pentru armată permanentă în timp de 10 ani de la 

aplicarea acestei legi. 

«Art. 11. Nu intră în numărul deseatinelor acordate prin 

art. 1 drumurile naţionale, judeţene și comunale etc. 

«Ant. 12. Liberi sunt locuitorii a-şi adăpă vitele în tâte 

apele, a prinde raci în lacuri şi în gârle şi a pescui cu un- 

diţa ori-unde vor voi, fără a băgă năvod saii plasă. 

«Art. 13. Preţul pămîntului, pe care locuitorii devin deplin 

proprietari după art. 1 al presentei legi, va fi de câte 80 lei 

de fie-care deseatină.
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«Ast-fel capul de familie colonist va plăti fie-care, după 
num&rul deseatinelor ce i se cuvine în comuna unde se află 
pentru preţul pămîntului, în termin de 15 ani, câte lei 6 
bani 70 de fie-care deseatină pe an, adecă procente 2 +, 
şi amortisment lei 4 2/,;. j | 
| «Ac6stă plată se va răspunde odată şi în acelaşi termin 
cu. dările fiscale. 

Ş 
«Art. 4. Fe-care comună rămâne respundătâre către tal 

pe tot intervalul de 15 ani pentru sumele cuvenite fiscului 
în virtutea acestei legi.» - . 

Ac6stă lege s'a pus în aplicare de la 1 Ianuarie 1875. | Imediat după ce legea a fost votată de Corpuriie Legiui- t6re, d-nii administratori ai Domeniilor şi pădurilor statului ail expediat următârele ordine, privitâre la punerea în apli- care a legii: 

Adresa Domnilor administratori ai Domeniilor şi pădurilor statului sub o. 73.531 din 2 Julie 1874 către prefectul judeplui Bolgrad, 
(Monitorul Oficial, 6 Iulie 1874.) 

“Legea peniru regularea proprietăţii Statului din Basarabia s'a votat de Corpurile LegiuitGre şi s'a promulgat prin decretul No. 1.247. «Primul și cel mai important pas pentru aplicarea acestei legi este, domnule prefect, constatările ce urin6ză a fi făcute de comisiunile pre- vEdute şi instituite de lege. 
«Pentru întocmirea lor şi începerea lucrărilor cât de curînd, am dele. gat din partea nâstră pentru comunele domeniene pe d-l inspector finan- ciar N. Petrescu și pentru comunele coloniene pe d-i inspector financiar A. Duca, pe cari anunţându-ă d-vâstre, vă rugăm a luă şi din parte-vă disposiţiunile necesare, ca şi consiliile comunale să-și al6gă delegaţii lor cel mult până la'10 Iulie curent, 
«Veţi bine-voi, domnule prefect, a da delegaților noștri, când se vor pre” Sintă la d-v6stre, tablouri de numărul locuitorilor Şi al deseatinelor după 

roluri, liste de numirea terenelor libere şi ori-ce alte informaţiuni. «Administratori: 7 Kalinderu, 1. Văcărescu.» 

Ordinul administrațiunii Domeniilor şi pădurilor sfatului către inspectorul financiar A. Duca: 

e... Administraţiunea făcând alegere în persâna d vepresintă în comisiunea pentru comunele colonien , ecepeţi operaţiunile d-vâstre, având a face constatări]
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«1. Numărul capilor de familie în fiinţă în giua de 18 Iunie, data pro- 

mulgării legii, al deseatinelor ocupate de dinşii la acea epocă în fie-care 

comună, care nu va trece peste acela de 50 deseatine pentru fie-care cap 

de familie, ete.... 
«Vă invităm dar a plecă îndată şi a vă duce la reşedinţa judeţului, unde, 

luând sciinţă de la d-l prefect despre numirea delegaților, să începeţi 

lucrările. 
«Administratori: Z. Kalinderu, I. Văcărescu.» 

Acelaşi ordin a primit şi d-l N. Petrescu. 

Monitorul Oficial din 1874 lulie 6 publică, alăturea de 

aceste adrese, şi modele de procesle-verbale, pe cară erai da- 

tori a le dresă delegaţii administraţiunii domeniene la fie-care 

comună separat şi în cari se înscriai cele constatate la faţa 

locului. Aceste procese-verbale erai iscălite atât de către 

delegatul administraţiunii, cât şi de delegatul comunei. 

In Monitorul Oficial No. 151, cu data de 12 iulie 1814, 

cetim apoi următorul document forte semnificativ : 

Adresa administrațiunii Domeniilor şi pădurilor statalui cu No. 14.433, 

din 9 Iulie 1874, către prefectul din Bolgrad : 

«Diarul întitulat «Ecoul Basarabiei», în numărul săi de la 23 lunie 

anul corent, se încârcă a denatură cu totul textul precis al legii pentru 

regularea proprietăţii statului din Basarabia, facând, între alte muite 

neadevâruri ce avansâză, a se r&spândi sgomotul: 1. că după acâstă lege 

singură comuna devine proprietară pământului, iar nu individul; 2. că 

contribuabilii stabiliţi prin diferite comune nu ai dreptul de a cere 

să fie împroprietăriți cu câte dece deseatine decât în ceasul când acești 

contribuabili vor fi căsătoriţi cu coloniste, și 3. că locuitorii din eomu- 

mele Noul-Caragaciu şi Tropoclu, ai remas ca nisce proletari, cu t6te 

promisiunile ce li s'aii dat de guvern. 

- «Administraţiunea Domeniilor și pădurilor Statului se crede datore, atât 

în interesul adevărului, cât şi pentru a nu lăsă să fie induşi în erdre 

şi exploataţi după cum au, fost în trecut de către unii păi voitori aceşti - 

pacinici şi laborioşi locuitori, a da următâreie lămuriri : 

«1. Că în ce privesce punctul întâiii, legea și instrucţiunile date pentru 

executarea ei ordonă împroprietărirea individuală pentru fie-care cap 

de familie, colonist, domenian şi contribuabil, pe o întindere de pămint 

determinată. 
a 

«Dacă comuna este responsabilă după lege de plata despăgubirii pă- 

mâîntului, acâsta nu pâte îace ca fie-care cap de familie sai contribua- 

bil să nu fie singur proprietar pe pămîntul ce i se cuvine după lege ; 

ceea ce dovedesce și mai mult că legea ordonă împroprietărirea in- 

dividuală este că însăşi ea, prin art 8, arată modul cum pote fie-care 

cap de familie a dispune de proprietatea sa.
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«2, Că al 2-lea şi al 3-lea punct sunt iarăşi nisce pure şi maliţi6se in- 
venţiuni etc.» 

«Administratori: 7. Falinderu, I. Văcăreseu,» 

Desminţirea s'a publicat în Monitorul Oficial. 
Acestă din urmă adresă a d-lui I. Kalinderu dovedesce că 

uneltirile nici după regularea cestiunii privit6re la proprie- 
făţile coloniştilor Bulgari nu s'a astâmpărat şi-şi urmaă 
machinaţiunile lor culpabile. 

La 1875, guvernul, în raportul săi privitor la expunerea 
budgetului din acel an, vorbind despre coloniile bulgare, 
dicea: 

«Pentru ceea ce privesce Basarabia, guvernul a urmărit aplicarea le- gii cu cea mai vie solicitudine. Modificările întroduse în legea primi- tivă de la 13 Iunie 1874 prin aceea de la Februarie anul curent au dat satisfacere unor juste reclamaţiuni ale coloniștilor, le-aii asigurat nouă avantagii și au regulat întrun mod definitiv unele cestiuni de detalii, cari puteai da loc la interpretări. 
« Rolurile, corectate şi îndreptate în conformitate cu disposiţiunile nouei legi, s'ai încheiat definitiv, perceperea preţului răscumpărării s'a aşe- zat ; iar pe de alţă parte tote măsurile sunt luate ca de-odată cu pri- măvara se încâpă mă&surătârea definitivă a pămînturilor. . «Spre acâsta, administraţiunea a pregătit regulamentul prev&gut de lege, fixând tâte amănuntele operaţiunilor, așă în cât fie-care locuitor să-şi aibă porţiunea sa bine constatată și despărțită.» 

In aşă mod dar a fost în fine regulată definitiv cestiunea coloniilor. 
La 1878, pe temeiul Tractatului din Berlin, cele trei judeţe de dincolo de Prut ai fost pentru a doua Gră luate de Ru- sia, şi acâsta în contra cuvîntului dat de Impăratul Ru- şilor Alexandru II, care, ca aliaţ al României în răsboiul cu Turcia, se angagiase a apără integritatea teritoriului Ro- mâniei. La 1878 a trecuţ spre Rusia o suprafaţă de pămînt românesc de peste 10.288 Verste pătrate, cu o poporaţiune 20000 51 Ioeuitori, din cari Bulgarii colonişti erati peste 

De atunci încâce acâstă parte a Basarabiei sa colonisat din noi. Poporaţiunea română, precum şi parte din poporaţiu- nea rutână, au părăsit cele trei judeţe şi s'au strămutat în omânia (1), iar în locul acestor ) i au i i 
estor er; ăvă ă 

| Higranţi aă năvăliţ Ruşii 
(1) Mazopocert Bg MoSpozai, Pyeersaa Cmapuna, Candratowiei, 1880 Kiey.
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în calitate de arendaşi, cârciumari şi speculanţi de îot felul. 

De altă parte dejă pe la 1879 aii început a se aşeză pe aici 

immigranţi Cehi (Boemi) veniţi din Crimea şi guvernămâîntul 

Kiev. Boemii mai cu s6mă s'aii aşezat pe la Bender, satul 

Novo-Grad, din judeţul Ismailului, satul Noul-Caragaciii din 

judeţul Akermau etc. 

Coloniştii bulgari din Basarabia sunt agricultori şi crescă- 

tori de vite. Coloniile posedă muite vite, al căror număr se 

urcă, după datele statisticei oficiale pentru anul 1882, la 

416.668 capete, din cari: 

Cai... . . . . 18285 

Boi. . . . . . . 20.398 

Vaci. . . 18.836 

Vite mărunte . . 13.672 

Oi... . . . . . 838510 

Ceea ce face pe fie-care locuitor, în termin mediu, câte 

8,5 capete de vite. 

Grădinăria şi pomicultura la colonişti e într'o stare întlo- 

ritâre. Coloniile posedă în total peste 4.300 livedi cu pomi. 

Afară de acâsta, plantaţiunile publice, precum sunt grădinile 

şe6lelor, cele din orașe, parcurile etc. posedă peste 855.536 

copaci, din cari 625.356 arbori de pădure, 141.080 dudi şi 

89.000 pomi roditori. (1) 

Coloniștii cultivă via; numărul viilor e de 2.895, fiind 

compuse din 2.150.562 butuci. (2) Viile aceste se află: 

In ocolul Bugâcului-de-sus 1.23% 

> » de-jos 1.13" 

> o» Ismailului. . 521 

Obiceiurile coloniştilor Bulgari. Caracterul Bulyarului, deşi 

născut şi crescut dejă în Basarabia, totuşi, mulţumită fra- 

diţiunilor familiare, portă până acum încă stigmatul robiei 

seculare, sub. care. acest viguros popor â trăit în curgerea 

mai multor secole. Mai blajin, mai puţin egoist decât con- 

sângânul săi de dincolo de Dunăre, mulţumită contactu- 

lui îndelungat cu poporul român, colonul bulgar din Ba- 

sarabia şi-a. păstrat totuşi trăsurile caracteristice ale nemu- 

(1) Bannexu Beecapadexaro Odaacriiaro Eomurera, t. Î, p. 10—42. 

(2) Darea de semă a comisiunii filoxerice, 1883.



206 

lui: vieleşugul, ipocrisia, crudimea, tenacitatea în a exploată, 
mîndria faţă cu cel mai slab şi umilinţa, lingușirea faţă 
cu cel mai tare. 

Starea economică a coloniștilor e forte prosperă, mulţu- 
mită de o parte muncei şi spiritului de economie al Bul- 
garului, iar de alta privilegiilor cară apără coloniile de ra- 
pacitatea amploiaţilor ruşi. Aspectul satelor, portul locuito- 
rilor, starea sanitară a poporaţiunii în general, totul pârtă - 
sigiliul îndestulării şi chiar al belşugului. Casele coloniştilor 
bulgari, după exteriorul lor, sâmănă a case de chiaburi de 
prin satele n6stre; în coloniile mai mari, ca “Taraclia sat 
Cubeii, există chiar case spaţibse ca la oraş. 

Femeile colonilor trăese separat, într'o parte anumită a 
locuinţei, în care străinului îi este oprit de a intră. Odaia 
de primire, după obiceiul oriental, are la cei avuţi un divan 
de-alungul păreţilor; divanul e acoperit cu rogojini şi ve- 
linţe; la săraci aivanul se construesce dintrun fel de prispă 
şi este acoperit numai cu rogojină. Intr'unul din colţurile 
odăiei se află chivotul cu ie6nele, înaintea cărora se atârnă 
o candelă. 

Familia bulgară e tipul curat al familiei patriarehale. Şeful familiei e tatăl; femeia-mamă n'are alte datorii decât aceea de a îndeplini voința şefului şi de a rămân6 râbă, iar nu tovaraşa cea supusă. Femeia bulgară e credinci6să şi castă. 
Portul colonului bulgar se compune dintr'o căciulă, o scurteică de postav albastru închis, cu mânicile ră&sfirate, o păreche de pantaloni de aceeaşi coldre, largi sus şi creţi în dos, iar jos fârte strîmți şi lipiţi pe picior. Talia se încinge cu un brîi de colâre roşie sai verde, sub încingătâre se p6rtă cuțitul şi luidua. De-asupra acestor haine se aruncă pe umeri o giubeă sat o șamolașeă. 

Femeia bulgară e înaltă, os6să, cu umerii largi, lipsită de graţie, cu ochii mici și trăsurile feţei aspre. Portul ei se compune dintr'o fustă sau două şorţuri şi o scurteică cu- sută cu firuri de multe colori. Sub scurteică, o cămaşă de pânză sură, cusută pe umeri şi pe la mâneci, asemenea și pe pâle, Desemnul broderiei e făcut une-ori cu mulţ gust, iar. când e copiaţ de la Rus6ice, bizar și ridicol. Fetele își împletese p&rul în numerâse cosiţe mici şi subţirele, atârnând la vîrful 

—
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lor câte o monetă de argint. Coafura e grotescă și lipsită 

de gust. La gât se pârtă mărgele şi panglicuţe. 

In mâncare colonistul bulgar e forte sobru; arta culi- 

nară constă în două feluri de mâncare: zefena, carne cu 

legume, şi friptura. Ambele feluri se fac cu mult ardeiit; din 

legume se preferă prazul şi c6pa. 

Colonul bulgar e religios și formalist mare faţă cu ritua- 

lul bisericesc. Bătrânii ai, ca şi Mahometanii, obiceiul ca cel 

puţin odată în vi6ţă să visiteze Ierusalimul şi muntele Athos. 

Acela care a făcut dejă acest pelerinagiii pios aduce nea- 

părat acasă un certificat iscălit, de către Patriarchul lerusa- 

limului, care-i dă dreptul de a purtă de atuncă înainte titlul 

de Hagiă. Titlul acesta apoi servă drept nume de familie: 

Hagi Petcu, Hagi Toder, ete. 

Din sărbători coloniştii bulgari sărbătorese mai cu deo- 

sibire: Inălţarea Domnului, Adormirea, diua Sf. Michail, diua 

Sf. Ciril şi Metodie, SE. Gheorghe și Sf. Dimitrie. In aceste 

din urmă două dile se face pomană. După isprăvirea mun- 

cei agricole, când bucatele s'aă ridicat şi viile s'au cules, 

Bulgarii prăznuese sărbătorea numită : «Za Boje îme». In 

acâstă qi fie-care gospodină îace colivă, taie pui, pureel, 

mel, şi tâte bucatele se aduc la biserică pentru a îi bine- 

cuvîntate de preot; după leturghie, parte din bucate se îm- 

parte pe la săraci, parte se dă clerului şi restul se aduce 

acasă, unde se consumă de familie. 

Nascerea. Când se nasce un prunc, mOşa îl duce la preot, 

având întu'o mână un pahar gol şi un mănunechiii de flori 

uscate. Preotul cetesce molitva şi umple paharul cu aiazmă; 

apoi mâşa se întârce acasă şi stropesce pe noul născut şi pe 

lehuză cu aiazma adusă. Mai pe urmă vin vecinii și felicită 

pe mamă, aducând daruri: ulcioraş de vin, nucă, fructe, 

mere. M6şa e6ce apoi un fel de lipie (pită), pe care o pune 

frumos pe masă. 

Când se strîng vecinele, se arde în odaie tămâie, tămâin- 

du-se sf. icâne, lehuza şi 6speţii. După acesta, fie-care femeie 

îşi spală mânile şi rupe câte o bucată din pită. 

Căsătoria la Bulgari. Flăcăul îşi alege de obiceiii mir6sa 

după consimţemîntul părinţilor. La oraşe peţitoria se face di- 

rect, la sate prin intermediul unor pers6ne particulare. 

Odată consimţemîntul căpătat, mirele sai părinţii săi trimit
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peţitori la părinţii fetei. Aceşti peţitori se înţeleg despre zes- 
tre şi cele-lalte privitâre la căsătorie. Din giua când Înţe- 
legerea s'a făcut, obiceiul cere ca tinerii să nu se vadă până 
în diua nunţei. In curgerea acestui timp mirele face daruri 
rudeniilor miresei și se ocupă de tâte cele necesare miresei 
pentru nuntă. Joi, dacă cununia s'a fixat pentru Duminecă, 
atât în casele fetei, cât şi în casele flăcăului, se adună fetele 
satului şi trec făina prin sită. Făina de nuntă se trece prin 
trei site puse una peste alta. La mire, în sita de sus se 
pune inelul săi, ia mirâsă al ei; pentru acâstă operaţiune 
mistică mirele face daruri fetelor. Vinerea, fetele se adună 
din noii şi coc câte o pâne. Pe timpul cât durâză opera- 
țiunea cântă lăutarii, iar după ce pânea s'a scos din cup- 
tor, ea se unge cu miere şi de aceea se numesce medenifa. 
Pânea de nuntă se pune pe o tavă, iar peste dînsa inelul 
și un pahar cu vin. Apoi fetele încunjură masa, cântă şi pe: 
trec. In fine una din fete remite inelul miresei mirelui şi 
vice-versa, vinul din pahar se varsă jos, iar medeniţa se 
împarte între cei presenţi. După acâstă petrecere mirele ur- 
mat de lăutari face visită miresei. 

In ajunul cununiei, se face în casele mirelui ceremonia 
vasului. Se rad mirele, nașul, vorniceii și cei-lalți 6speţi 
de frunte. 

Când bărbaţii şi-at isprăvit toaleta, apare naşa, urmată 
de prietinele miresei, pentru a transportă de la mire la mi- 
r6să darurile de nunţă și rochia miresei, făcută pe socotela 
mirelui. Darurile se aş6ză pe tave şi scânduri şi procesiu- 
nea se rinduesce în următorul mod: înainte merg lăutarii 
sail cimpoierul (haida), după ei vorniceii cari due îmbrăcă- mintea miresei, apoi Gspeţii şi alţii cu darurile pentru ru- denii. Când procesiunea se apropie de casele miresei, spre întîmpinarea ei ese naşa, ţinând de mână pe mirâsă ; în curte pe nisce laviţe sunt expuse lucrurile de mână ale fetei, pre- cum Și darurile de nunţă destinate mirelui. 

Voiniceii transmit darurile; drept resplată primesc câte un pahar de vin, apoi în schimb ieată în primire darurile miresei pentru mire. 

tun d Ati se face nunta, flăcăii cu haida în în curtea aveati. 2 5 masă, pe cari îi adue cu mare alai 
„ tot vme Și mirele. Datoria naşilor



este de acum înainte de a așterne tulpane sub picidrele ti- 

nerei părechi, de a culege darurile de la Gspeţi şi de a legă 

mânile noilor căsătoriţi la biserică. Când procesiunea se în- 

drâptă la biserică, mirâsa merge cu capul acoperit cu be- 
t6lă. La biserică, pe când se cântă «Isaia dănţuesce», eno- 

riașii presenţi la cununie presară tîn&ra păreche cu flori, 

bonbâne, nucă, ete. Se face învălmăşelă mare, din causa co- 

piilor, cară se aruncă peste zaharicale. | 

Din biserică toți se întorc acum în casele mirelui; /aida 

cântă în fruntea procesiunii, iar flăcăii slobod focuri de pis- 

t6le. Dacă mirele nu e din acelaşi sat, flăcăii satului din care 

e mirâsa oprese procesiunea şi cer de la mire să r&scum- 

pere fata. R&scumpărarea se face cu cevă mărunţiş. 

In casele mirelui se primesc felicitările şi 6speţii se cins- 

tese cu vin. In unele colonii din judeţul Akerman e obiceiul 

ca mirele şi mirâsa, pentru a primi felicitările, să se așeze la 

o masă, mirele ţinând pe genuchi un băeţei, iar mirâsa o 

fetiţă, 

După felicitări se servesce masa, la care însă nu ieau parte 

rudele miresei. 

După masă se fac alergări de cai şi tineretul dănţuesce 

la sunetele asurditâre ale haidei. 

De la mire invitaţii merg la părinţii miresei, de unde apoi 

transportă zestrea fetei în casele noilor căsătoriți. La mu- 

tarea lucrurilor, de obiceiu, se opune sora miresei, cu care 

vorniceii se eârtă, propun bani în schimb, iar la urma ur- 

melor făgăduesc fetei că s'o ieă şi pe dînsa. 

Sâra se dă prândul în casele mirelui; la acest prând sunt 

invitate acum şi rudele miresei, afară însă de părinți; în 

timpul prândului rudele fetei fac cadouri nașului şi nașei, 

apoi 6speţilor. Cadourile se compun din pros6pe cusute, tul- 

pan, cămăşi, ete. 

Fie-care din 6speți, după ce a căpătat darul, pune pe o 

tavă pregătită dinainte cevă parale. Suma depusă în nu- 

merariii trebue să fie echivalentă cu darul primit sati mai 

mare decât darul, iar nici decum mai mică. Mirele şi mir6sa 

nu asistă la acâstă operaţiune financiară. 

După ce prândul s'a isprăvit, rudeniile miresei plâcă, iar 

naşul şi naşa duc pe tineri în odaia nupţială. Aci mirele 

dă apă naşului, pentru ca să-și spele mânile, iar nașul viră 

Z. C. Arbure, Bdsarabia. 14
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în sînul mirelui busuioc şi... batista cu banii, adunaţi de la 
Gspeţi. | Ş j 

A doua di după cununie, tînărul trimite socrului cadou 
un fap sai un berbec, cârnele căruia sunt împodobite cu 
panglici, clopoței şi altele. (1) Animalul e condus de către 

(1) Autorul a-asistat la o nuntă din satul Izerlia, din judeţul Aker- 
man, unde a fost martor unor obiceiuri, cari întru cât-va se deosibesc 
de cele descrise mai sus. Causa, de sigur, este faptul că Bulgarii din 
Izerlia sunt Rumelioţi. 
"Satul Izerlia este așezat pe malul drept al riului Chirghiz-Chitai, ce 
se revarsă în limanul Chitai. Posiţiunea sa geografică este sub 460 de 
latitudine şi 29% de longitudine de la Greenwich, posiţiunea topografică 
la o înălţime de 170 metri de-asupra nivelului mării. _ 

Izerlia, precum am spus, este locuită de Bulgari rumelioți, cari ar 
emigrat în Basarabia pe la 1828—29, fugind de iataganul Tureilor. 

Numele satului s'a dat de emigranţi şi derivă de la cuvîntul turcesc 
izerlia=robia. Betrânii satului povestesc în acâstă privinţă următârele: In apropiere de satul natal al Bulgarilor rumelioți erățun sat turcesc. Int”o n6pte nisce Turci din acest sat ai năvălit asupra Bulgarilor şi le-ait răpit vre-o 10 îete, pe cari apoi le-ai vîndut în robie la Stambul. Acestă tristă întîmplare a fost causa că alţi Bulgari porecliră pe locuitorii satului căicat de Turci de îzertii, adecă robi. Locul unde Sail așezat emi- granţii venind în Basarabia'a fost pustiit, Altă dată însă, după disele bătrâ- nilor, aci a fost un sat tătăresc. In apropierea satului se află o movilă, care, se dice, că ar fi un mormînta vre-unui Han tătar; puţin mai de- parte trece valea Marin, apoi valea Roman şi în fine valea Cernevo-Dere. De Gre-ce Izerlia este construită pe un loe înalt, iar împrejur nu există de loc mlaștine și locuri băltâse, de aceea clima e fOrte sănătâsă ; aerul curat, lipsit de ori-se exhalaţiuni miasmatice, circulă liber; bâle epi- demice nu există şi chiar la 1848-56, precum și la 1866, când în Basa- rabia întrâgă bântuiă cholera, la Izerlia n'a fost nici un cas de acâstă bâlă. Cu tâte acestea satul Izerlia simte mare lipsă de apă; apa din puțuri e sărată, neplăcută la gust, şi locuitorii, pentru a av& apă pentru adă- patul vitelor, sunţ nevoiţi să facă stăvilare în vale, pentru înmagasinarea apei de plâie. Firesce că acâstă apă stagnantă vara se descompune iute sub arşiţa sârelui şi devine vătămătâre pentru vite. De alt-fel satul e avut, posedă o biserică frumâsă zidită de pâtră oolif patru strade perfect aliniate şi o piaţă spaţiâsă în mijlocul satului. După registrele bisericei se constată, că la întemeiarea satului poporaţiunea eră de 380 bărbaţi şi 320 femei, iar în anul 1891 acâstă poporaţiune eră dejă de 948 bărbaţi şi 848 femei. | 
Căsătoria la locuitorii din satul Izerlia se £ legerea reciprocă a părinţilor din ambele păr obiceiul de a simulă răpirea fetei ; pul pentru căsătorii este tâmna, pe 

ace de obiceiii după înţe- 
ți. Acum vre-o 20 ani există 

acest obiceii a dispărut acum. Tim- 
la 26 Octobre, şi &rna, când adecă
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cioban, care se îmbracă cu cojoc întors cu blana afară şi 
încins cu ceresu (încingătâre, brîii), de care se atârnă torba 
(desag) cu mălai, un cazan mic, cevă paie pentru animal şi 
lulua, iar în mâni ciobanul ţine un cârlig. Pe drum, cio- 

banul se preface în mascaricii, face tot felul de glume, ca 

să rîidă mulţimea ce-l urmeză. Berbecul adus cu aşă alaiit 

se taie imediat şi apoi se mănâncă la masa gătită în on6- 
rea tinerei părechi. 

-Iumormintarea la Bulgari. După ridicarea cosciugului din 

casa mortuară, uşa de intrare se închide imediat, pentru 

ca mortea, explică bătrânii, să nu intre îndărăt, ci să păşâscă 

după cosciug până la cimitir. 

In eosciug, pe peptul răposatului, se pune neapărat cer- 

tificatul Patriarchului din lerusalim, dacă defunctul a fost 

hagi, iar capul i se acopere cu o căciuliță de catifea adusă 

din Kiev de la Sf. Lavră. Inainte de a se închide cosciu- 

sul, preotul stropesce rămăşiţele pămîntesci cu aiazmă, vin 

şi unt-de-lemn. 
La înmormîntarea celui dintâiu născut, mama nu asistă 

și părinţii în diua înmormîntării nu dorm acasă, de frică 
ca şi cei-lalţi copii să nu moră. 

Coloniştii bulgari cred că în fie-care Sâmbătă, de la Du- 

mineca din urmă până la Inăiţarea Domnului, sufletul r&- 

posatului revine pe pămînt: cei păcătoşi pentru a se po- 

căi, cei drepți pentru a călăuzi pe calea dreptăţii pe se- 

menii lor. De acsea Sâmbătă ţăranca aprinde candela pe 

mormîntul răposatului, iar pe cărbuni aprinşi se arde tă- 

mâie. 

Cele-lalte obiceiuri ale coloniştilor bulgari sunt aprope 

poporaţiunea rurală a isprăvit cu munca câmpului. Căsătoria se con- 

pune din peţitorie, care se numesce hudeju, şedâtârea fetelor: nedenic, 

cununia, prândul nupţial şi remiterea darurilor miresei, numită oterîv 

bula. Ceremonialul din urmă constă în următârele: de la cununie şi 

până Mercuri, dacă cununia s'a făcut Duminecă, mirâsa portă pe cap 

un tulpan roşu, care se numesce bula. , N | 

Mercuri casa tinerilor este visitată de nașă şi vornicei; naşa se apropie 

de stăpâna casei şi-i scâte de pe cap tulpanul roșu. Din [acest moment, 

se consideră că noua căsătorită a devenit femeie. Dînsa e încunjurată 

de vecine, cari o felicită și-i face cadouri. La solemnitatea sc6terei bulei 

bărbaţii nu se admit, iar femeile cântă cântece erotice.



anal6ge cu obiceiurile Românilor şi Slavilor de la megă-di. 

Aşă de pildă, în giua de 24 Iunie, fetele bulgare se adună 
la un loc și, îmbrăcate peste haine cu rogojină şi papură: 

iar pe cap purtând plante acuatice, Își aleg dintre ele o 

regină (1) şi es la câmp, unde prind fluturi. Observând un 
fluture sburând, fetele cântă în cor: 

Vseac slac i tigar... 

Paparuda lata !  Paparuda de aur 
Pred Peruna leta, ;  Dinaintea lui Perun sboră, 
Leta şi proleta, „ Bbâră şi twece, 
Po polea sea meta ; Pe câmp se svircolesce 
I Bogu sea moli: : Şi la Dumnedeii se râgă: 
— Dai, Boje dijdeţ! „— Dă, Dâmne, plâie! 
Da israstit niva, ; Pentru ca să crâscă ogorul, 
Nivi, şi nivadi | Ogrele şi câmpiile, 
Bari, bari vodi! i Multă, multă apă! 
Blata, blata vina! | etc. 

| 

Motivul cântecului e forte melancolie. După ce fetele intră 
în sat, acelaşi cântec se cântă la uşile caselor şi fie-care stă- 
până, saii stăpânul ese repede şi stropesce fetele cu apă; iar ele se scutură. După acâsta ele capătă daruri. 

Coloniștii bulgari în ajunul Crăciunului şi al Anului noă umblă prin sat şi colindă. Umblă cu coiinda atât flăcăii cât _Şi copiii. Iată una din colinde, culâsă în satul Izerlia din ju- deţul Akerman: 

Tlosrapaaz un E—KOIIEAO, KOaeao ae! Cr aero aro 
CBerb ÎInuurup'r 
Tpn manu 

CE itearo aro 

Ta un cuyeua 
Ila5 Graarr ÎlynaBt ROIEAO, ROZE 0-are! 

Adaze Tocnomg 
IOixenrr, Bbrepe 
ill're noronn 
Tpa munirn (bis) . 

OBers JInarerpr 
Ilo rpaii xoan (bis) 
Bora moan 
TiypOaum nonu 
Brreupu Boxe 
IOxens sbreps 
Ilire uarpaaa 
Hosr MBIHaGrAp5 
Ile sera   

(1) La Izerlia de obiceiii se al 
Şi-i confecţionâză nisce îmbr 
acuatice, Fetiţa acâsta repr 

ege o fetiţă, pe care fetele o desbracă. acăminte din papură, trestie şi alte plante esintă pe paparuda.
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Ha Bpara-ra : Ha nş6e-ro 

Icena canina ÎpeBne 3BB3Ay1, ROTEI0, ROTeao-ae! 

Ha neuepri Ha sapasie-rn! 

lată şi altă colindă, audită tot în satul Izerlia: 

Bamuaca Dume Maiina — Rodezo-de ! 

Orb Iunamaeli7 40 ROIEA0 

da en maGu Maara Bora 

Maana Bora ue kpuicruna u He yebpena 

Ye cur 'rpuria Dome Maiira 

IL yruau BE LOpAan'b Boa 

a cu kpiicru a yBBpu 

Ye cr cpenma Boxma Maiina 

Cr eBerb /LUMIITrPIpE. 

Orrogopsa Boma Maiina 

op eperuua eBer'6 JlaMuirerpb 

a du KEpoIcranIG A Aa YBBpHuIE MIAA Bora 

OrroBopa CBetG ÎNHMUTEIpE 

A35 He MoiRa Aa CO Kpbrera n yBbpa Mnaa Bora 

Foii e T&neRD, KATO MpaMOpP 

Owre uapr Kate 0ILIHP 

Tars cu nocu Br peur Boa Mana 

Maana Bora ne yBbpena 11 He Epricreua 

We cu epenua Boma Maiina 

Ce egerp Leopra 

OrroBopa Boma Mana: 

oâpa cpromua Bers Leopri 

da MI RpoIGTANIE II AA yB&puub Maana Dora. 

Orrogapa cBers Leopru 

As are MOMa a TO EpBICTA n Aa YBbpa Maaa Bora 

Toli e ma:Bak5, EATO MpaAMOpb 

Ore nepu, Faro OrBilib 

Tars 'eprumo Boma Maiina 

Taks cu nocu B5 per Doza Maiina 

Maaza Bora He RpbICrena H He vBbpona 

CpeunoM'L CpenInA CE CBeTP jiganr 

Orroopa DBo:ne Majika 

MOsRemE-IU MIL EpBICTII HI YBBpU MIAAA Bora 

Wu ey ore cBerb Ilva
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“u ry Mopna BE LOpAan BOA 
VH ry kpuezu n yBEpu Maaaa Dora, ROeo! 

Colindarea, prin satele bulgare, precum şi prin satele ro- 
mâne, dispare încet cu încetul, din causa unor disposiţiuni 
luate de consistoriul din Chişineti, care opresce acest obiceiă 
de a se practică, considerându-l contrarii spiritului religiu- 
nii ortodoxe. Din acâstă causă poliția rurală, ajutată de 
preot, amendâză şi incarcerâză pe colindători. 

La Anul noii, atât în coloniile bulgare, cât şi prin satele 
române, băeţii umblă prin case cu soreova, făcută de obi- 
ceiii dintr'o crenguliță de salcie. Copiii bulgari ating cu crengulița pe stăpânii casei Şi reciteză: «Surova surova, 90- dina zelen cuass na niva, po jivu, po zâravu nap do godina.» 

Coloniştii bulgari cred în necuratul, care se amestecă în daraverile 6menilor. Ca creștini, ei cred că fie-care om are pe îngerul săă păzitor, dar afară de înger mai are şi câte un drac. Unii din aceşti draci se prefac în câni, lupi, pisică şi chiar în femei, pentru a se apropiă de om. Cholera, ciuma şi epidemiile sunt unelţirila necuratului. Cholera este o femeie îmbrăcată în linţolii alb, car 
părul despletit, cânii satului o 
ni 0 pâte vede. 

Coloniştii bulgari posedă multe legende despre vampiri. Vampirii aceștia sunt nisce monstri, cari sunt sufletele celor sinuciși ; vampirii sug sânge de om adormiţ și, pentru a scăpă de acest erâznie inimic, este necesară imtervenţiunea descântecului vrăjitârei. Vrăjitârea sati vrăjitorul, pentru a isgoni pe vampir, întrebuinţeză o icână veche ca talisman. Cu ajutorul icânei vampirul se pâte prinde într'o butelie, care apoi se astupă şi se atârnă de un copac. 
Prin satele bulgăresci există babe bătrâne, cari se ocupă cu meşteşugul doctoricese; ele vindecă b6lele cu ajutorul unor erburi şi unsori, combinate cu anume formule cabalistice, numite baianie. 
Iată o baianie audită de noi: «Dacă-i de la mama, să dis- pară ea părul roşu; dacă-i de la o femeie, să cadă sub gard, Să se risipâscă ca spuma mării, ca pl6ia pe câmp, ca vîntul în munți, să pâră în pustietatea de la Tililei' 
In diua de 8 Ianuarie femeile bulg 

e ţine câsa în mână şi pârtă 
văd şi de aceea urlă, iar omul 

are de obiceiă sărbă-



  

torese serbarea babelor (babin den). In acâstă di, femeile 
cari aii născut dejă copii se adună în casele mâşei şi adue 
cu ele cadouri şi cevă merinde. Apoi se pun la sindrofie, la 
care bărbaţii nu ieaii parte. 

III. 

COLONIŞTI GERMANI. 

Tocmai în centrul judeţului Akerman, pe o întindere de 

130.612 deseatine și 1.988 stînjeni de pămînt, sunt așezate 

24 sate sai colonii germane. Aceşti immigranţi germani aă 

venit în Basarabia din Prusia, Wiirtemberg şi Polonia ru- 

sâscă. 

lată istoria acestor coloniştă, aşă precum am putut-o sta- 
bili noi pe temeiul unor documente atât tipărite dejă în Rusia, 

cât şi după memoriul inedit al presbiterului Wolfgang, 

din satul Făre-Champenoise. 
In secolul XVI o parte din Germania sa liberat de sub 

tutela bisericei romane; acâstă eliberare însă n'a putut satis- 
face mulţimea ţărănâscă, frământată de un ideal religios- 

economie mai larg decât a fost acela a lui Luther, și nemul- 
țumirile, întemeiate pe o stare economică rea, au dat nascere 

proorociilor lui Zwikau, în fruntea cărora aii apărut Toma 

Miintzer, Storch, Martin Zellarius, etc. 
Aceşti visionară propagară întemeiarea « Noului Ierusalim». 

Marele Luther se ridică atunci în contra lor şi Miintzer acusă 

pe înțeleptul reformator cum că el a uitat, pe popor şi «se 

resfaţă, dormind pe puf». Miintzer sa adresat către po- 

porul de jos, condemnând pe cei avuţi şi declarându-i de 

<inimicii ordinii divine de pe pămînt». In cler, Miintzer nu 
vedeă decât «o progenitură a tiraniei antice, care tortureză 

consciinţa», în aristocrație pe «duşmanii împărăției lui Christ 

pe pămînt, nisce egoişti cari jertvesc omenirea pentru 

  

(1) Memoriul d-lui Wolfgang a servit și d-lui Klauss în serierea sa: 

Hama Kononiur,
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resfăţările lor trupesci». O atare propagandă adresată către 

un popor sărac şi incult firesce că trebuiă să producă o mare 

mișcare, pentru care terenul fusese dejă pregătit. Țăranii s'au 

răsculat, şi r&sedlele acestea au fost înăbușite cu mari şi 

sângerose represalii. Pentru a scăpă de persecuţiuni, sutimi 
de ţărani germani părăsiră căminele lor şi şi-at luat lumea 
în cap. Proseliţii lui iacob Hutter ai fugit în Moravia, la 
Austerlitz, dar acolo aii cădut în mânile Habsburgilor cato- 
lici. Pentru a scăpă de acest jug şi mai grâznic, sectanţii 
se mutară în Ungaria, de unde însă Maria 'Leresia i-a alun- 
gat în Transilvania. Puțin după acâsta, tot. Maria 'Teresia i-a 
silit să părăsescă Transilvania şi să fugă în Valachia. Aci 
nenorociţii emigranţi găsiră o primire şi mai rea; împresu- 
rață din tâte părţile, jefuiţi, omoriţi, Hutterianii se hotărîră 
a fugi în Rusia. Cea dintâi colonie creată de acești eratici a 
tost satul Radicev din guvernămîntul Ciernigov. 

Aceeaşi s6rtă, pe care ati avut-o Hutterianii, aii moştenit-o 
şi cele-lalte secte. Taboriţii ai emigrat cu miile în Polonia 
rus6scă, cei din sudul Germaniei în Prusia de la răsărit. 

In întâiul pătrar al secolului trecut s'a răspândit în fine 
printre țăranii germani scirea îmbucurătâre cum că în Iu- 
zatia din Saxonia trăiă un Comite N. Zinzendori, care se 
făcuse proselit înfocat al nouei religiuni. Comitele Zinzendort 
eră un visător religios, care dărui 
şi la 1772 întemeiă acolo o comunit 
Hernhui. 

Sectanţii din Hernhut erai Taboriţi. EX -s'at adunat acolo nu ca comuniști, ci ea simpli şi modeşti agricultori, setoşi de 
linişte şi pace. Imprejurul acestor emigranţi s'au adunat în- cetul cu încetul alți sectanți şi în curînd Comitele de Zin- zendori a întemeiat, «societatea evangelică a fraţilor: din acesie elemente ostenite de luptele religidse. Scopul socie- tății a iost realisarea pe pămînt a unei vieţi . sociale con- iai ct unt anca n eta stă e, sectanţii s'au organisat şi ordine. Prigonipi e tu a urale întemeiate pe muncă Și 

tetul omului, emigranții ia Se adine sădite în ca , STanțI aceștia se rugati forbinte către Cel de sus, ca să le dea pentru suferinţele lor, pentru pătimi- 

moşia sa sectanţilor 

ate religi6să numită
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rile celor căduţi în luptă, pânea dilnică: canser tăgliches 

Brot gieb uns heute». Şi ruga lor ferbinte a fost audită. 

Scirea despre acâsta s'a răspândit din Hernhut cu iuţela 

fulgevului. "Țăranii de prin satele şi cătunele Germaniei, de 

pe malurile Mării Baltice, din Wiirtemberg, din Moravia, se 

vidicară în glâte, la audul scirii că Dumnedei s'a îndurat 

de fraţii lor adunaţi la Hermhut, şi cârduri, cârduri de ne- 

norociți s'a îndreptat spre pămîntul făgăduinţei. 

Fivesce că la Hermhut în curînd cunser Brot> a devenit 

neîndestulător pentru toţi flămândii şi că emigranții s'all 

vădut siliți în curînd a căută aiurea ceea ce le lipsiă pen- 

tru traii. | 

fot către Comitele Zinzendorf, serie prebisterul din co- 

lonia germană Făre-Champenoise, ai venit şi străbunii co- 

loniştilor germani din Basarabia. La ce anume sectă atit apar- 

ținut ei? Acâsta este cu neputinţă de stabilit acum întrun 

mod cert, de Gre-ce descendenţii lor profesară dejă diferite 

veligiuni protestante. Un lucru însă rămâne cert, şi anume că 

toți aceşti ţărani oermani şi-aii părăsit patria din causă că 

«unser Brot» devenise neîndestulător pentru toţi, şi toţi 

cei cari ati luat toiagul călătorului prib6g, părăsind scumpa 

lor patrie, se rugau ferbinte lui Dumnedei: <unser tăg- 

liehes Brot gieb uns heute»>. 

Cu aceste cuvinte de rugăciune emigranții germani au 

străbătut ţări întregi, până ce ai! dat în fine de pămîntul fă- 

văduit, trecând hotarul de la răsărit al 'Țării-Românesci. 

Fivesce că acâstă emigraţiune a flămângilor eratică s'ar îi 

isprăvit printi'un desastru mare, dacă aceşti eratici n'ar fi 

fost ţărani germani. Țâranui german e înzestrat de Dum- 

nedeu cu minte sănătâsă, care nu-l părăsesce nică atunci 

când dînsul se cufundă în cercetări metafisice. Sectant fer- 

vent, înainte de a plecă în lume, ţăranul german a proce- 

dat cu mare băgare de s6mă, a cercetat, a trimis emisari 

prin ţări depărtate, ca să studieze aceste ţări, şi numai după 

"ce sati întors emisarii lui, numai atunci s'a ridicat el şi a 

plecat spre pămîntul făgăduinţei. Aşă dar el n'a avut brebuinţă 

de un Moise care să-l conducă prin pustietaţi, căci saa 

înainte dejă că mare să pătăcâscă decimă de ani până va 

intră în pămîntul făgăduit. 

Emisarii coloniştilor germani ai visitat Moldova, Dobro-



sea şi Rusia de mâgă-di; apoi, prin intermediul unor 

agenţi speciali, au intrat în tractative cu guvernele acestor 

țări, au cerut şi ai dobândit privilegii şi drepturi excepţio- 

nale. Aceste tractative ai fost lungi, bine chibzuite, perfect 

cumpenite și s'au isprăvit, pentru Rusia de Sud şi Dobro- 
gea, numai pe la 1767. 

Representanţii emigranților germani din Basarabia, pre- 

cum și ai acelor dimprejurul Odesei şi de dincolo de Nistru: 
în general, ai garantat noilor veniţi următorul fâgliehes 
Brot : 

Fie-care colonist a primit de la stat câte 60 deseatine pă- 
mînt bun de cultură, ales de emigranţi înşişi, un mic capi- 
tal în bani pentru întemeiarea gospodăriei, restituibil fără 
procente în termin de 10 ani. Coloniştii r&mâneaii liberi 
de ori-ce bir în curgere de 30 ani şi pentru tot-deauna slo- 
bodi de recrutaţiune, rechisiţiuni şi prestaţiuni, dacă aparţi- 
neaii sectei menoniţilor. Coloniştilor li se garantă deplină li- 
bertate religi6să, libertatea comerciului și a industriei. In fine 
coloniştii aveaii la Petersburg pe lângă guvernul central un 
representant al lor, care eră să fie membru al comitetului 
colonial, întocmit ad-loe de guvernul imperial pentru admi- 
nistraţiunea coloniilor. | 
Numai după ce acest temeinic «unse» Brots a fost con- 

fimmat în diua de 27 Martie 1767 de către guvernul imperial 
rus print”un anumit <ukaz» iscălit de Imp&rat, emigranții 
germani şi-ait îndreptat paşii lor spre hotarele Rusiei. In 
mare parte emigranții erai Gmeni torte săracă, unii din ei 
aveau căruţe cu cai, şiși duceati calabalicul în căru- cire mici la cari se înhămai singuri, femeile cu copila- 
ŞII în braţe urmaii pe jos pe aceşti pionieri ai muncei agricole. In aşă hal treceaii cârduri, cârduri de emigranți nenorociți e aa Rae (D pietoria dură luni întregi. Era 

de frig şi fum. In colonia are Ca ruseşti, unde Suieriată 
țul Akerman, până acum cântă f cil era An jude: : emeil e germane următorul A . . > - 

> 
cântec, privitor la acestă te istă căl&torie spre Basarabia: 

Was ist das fiir ein Sehmerz, 
Dass ich muss Deutschland meiden 

(1) Klauss, Hanu hoioniur,
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Und nun, als Kolonist 

Viel Plag'und Kummer leiden. 

Des Morgens kann'vorerst 

Ieh nicht in Zimmer bleiben 

Vor Rauch und dicken Dampf, 

Weil hier kein Schornstein war 

Die Fenster sind von glas, 

Doch nur zwei Scheibelein 

Dass kaum die liebe Sonn! 

Kann geben ihren schein. 

In acest cântec melancolic şi trist, bietul emigrant descrie 
or6rea ce la coprins când a vădut dînsul în ce miserie 

trăesce ţăranul rus: 

Was soli denn das bedeuten 

Die geh'n ja bloss îm Hemd 

Und das vor alben Leuten.... 

Apoi se povestesce cum acest Hans Russmann mănâncă 

Kapusta und Quast, cum e leneș: 

Vor» Faulheit stinckt; der Russ 

Das ist ja hell und klar. (1) 

Intăţișarea ţăranului rus e sălbatică: 

Sein Gestalt war bose auzuschauen 

Sein haariges Gesicht, dem That ich gar nicht trauen 

Bietul ţăran rus e incult şi... prost: 

Hier ist dem Verstand de Bauer sehr verlegen 

Dar ce e de făcut? Sârta crudă a silit să te cufundi în 

nâgra sălbătecie : 

Mag Kosten Haut und Haar, herein îns wilde Leben 

(1) Cântec cules în satul F&re-Champenoise, ocolul Maloiaroslavăţ, ju- 

deţul Akerman.
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Așă cântă emigrantul german din Basarabia călătoria sa 
spre pămîntul făgăduit. i 

Cu chiă şi vai ai trecut emigranții în Imperiul Rus şi ai 
ajuns la locul de destinaţiune. Unii s'au aşezat în stepele de 
la Ociacov, alţii lângă Odesa, iar alţii în Crimea şi Basarabia 

Satele colonilor germani se as6mănă ca două picături de 
apă; de aceea, dând descrierea unui singur sat, facem prin 
ac6sta şi descrierea generală a tuturor coloniilor germane 
din sudul Basarabiei. 

Satul Deutschenthal este aşezat pe malul înalt al riuleţu- 
lui Dumba. Riîuleţul, de mic ce este, nu se află desemnat pe 
nică o chartă geografică a judeţului Akerman. Satul se com- 
pune din două strade paralele, bine aliniate, casele distan- 
țate prin piantaţiuni de salcâmi. In faţa caselor, de-alungul 
stradei, e bulevard; fie-care casă e de un cat, cu două, trei 
ferestre în spre stradă. 'Tâte casele sunt de pâtră sau că- 
rămidă, tencuite şi spoite cu o colâre clei6să gălbuie, albas- 
îvă sai roşeată. Strâşina caselor e înaltă, podul spaţios. In 
fie-care curte este puț bine întreţinut. Puţuri comunale nu 
există de loc, ceea ce este o trăsură caracteristică a colonii- 
lor germane. Pe acoperişurile caselor se văa de obiceiii 
cuiburi voluminâse de cocostîrei. 

In mijlocul satului, în piaţă, se află biserica, de o archiţtec- 
tură gotică, dar fârte simplă, cu ferestrele mari, luminâse. 
Alături cu biserica presbiteriul sat casa preotului, un edi- ficiă frumos încunjurat cu grădină de pomi. Mai departe tot pe piaţă, două edificii solide-— primăria şi şedla. Satul 
Deutschenthal posedă moră eu aburi şi atelier pentru repa- vare de instrumente agricole. 

Imprejurul satului sunt tîneţe. Coloniştii n'aă obiceiti de a ţin6 oi sai porci şi de aceea apropierea fineţeler de sat nu e de loc incomodă. Ei țin vite puţine Și în general nu se ocupă cu crescerea vitelor; ţin însă vaci pentru lapte. Rasa va- cilor e cea numită csreasiană. Coloniștii at încercat mai multe rase de vite, dar resultatul dobândit i-a convins că. numai acestă rasă se aclimatiseză bine în. Basarabia. Gospodari buni, ei dic în acestă privinţă : că rasa bună trebue să fie potrivită şi cu pieţele de debuşeii, iar în Buge acum nu tac parale. Coloniștii ţin cai de rasă bună. Apr6pe fie-care sat posedă o herghelie. Sultanul acestor herghelii e în tot-deauna
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un arinăsar superb, pe care coloniștii îl numesc: Deufschen- 

thaler (sai alt-fel, după numeie comunei) van. In timpul 

din urmă rasa cailor coloniştilor germani s'a îmbunătăţit 

aşă, în cât ei îurnis6ză cai chiar pentru cavaleria rusă. Caii 

din Anceerac sunt vestiți acum. 

Coloniştii germani nu îngrașă pămîntul; pe aiocurea nu- 
mai se întrebuinţeză fosfaturi, dar ca simplă încercare. «Când 
pămîntul se va slei, vom începe îngrășarea cu băligar», 

dic ei. 

In general vorbină, coloniştii aplică la agricultură numai 

ceea ce, dic ei, se potrivesce cu clima şi natura ţării, şi re- 

sultatul e minunat. Când preţurile pentru grâne au tost bune, 

ei cultivaii grîu; când lâna se plătiă bine, ţineau oi; acum 

aii început a sădi vii, de Gre-ce exportul vinului din Basa- 

rabia în Rusia s'a mărit. Viile acestea per însă de filoxeră, 

In viâţa satelor germane impresion6ză mai cu s6mă marea 

disciplină ce domnesce în afacerile obştesci; colonistul ger- 

man e f6rte atent la interesele comunale, el e convins de 

neapărata necesitate de a subordonă interesul privat intere- 

selor obştei. In cas când interesele private se ciocnesc cu 

interesul comunei, cumpăna se plecă spre acesta din urmă, 

fie chiar că fruntaşii, coloniei protestâză. In colonia germană 

starostea (primarul) este o pers6nă mare, faţă cu care ceă-lalţi 

staii cu capul descoperit. A nu acceptă vre-o însărcinare din 

partea comunei, a nu veni la adunarea obştâscă, a nu se 

presintă la vre-un incen iii saii inundaţiune pentru a da aju- 

tor, nici nu trece prin mintea unui colonist. De aceea coloniile 

germane în Basarabia sunt într'o stare înfloritâre ; ordinea 

şi abundența sunt trăsurile caracteristice ale acestor sate. 

Administraţiunea coloniilor posedă o autonomie destul de 

largă ; istoricul acestei administraţiuni merită a fi menţio- 

nai aci: „ 

La 1814 —1816, printr'un ukaz imperial s'a alcătuit în fie. 

care colonie câte o primărie rurală (selski pricaz), iar tote 

coloniile sati împărţit în două ocsle: ocolul Maloiaroslarej 

cu 11 sate şi ocolul Cieastiţa cu 10 sate. Fie-care ocol aveă 

câte un consilii de ocol, iar ambele ocoluri se administrau 

de către biuroul emigranților, având sediul la Căuşani. „U 

La 1834 biuroul din Căuşani s'a desființat, iar în locul său 

sa creat inspectoratul (smotritelstvo) coloniilor germane.
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La 1836 s'a format al treilea ocol, Sarata. 
Acum coloniile se administrâză de către un inspector, trei 

consilieri şi primarii rural. Administraţiunea este pendinte 
de Comitetul coloniștilor din sudul Rusiei, având sediul la 
Odesa. 

Coloniile germane posedă 130.612 deseatine, 1.982 stînjeni 
pămînt, din cari: 

Sub seliște . . . . 3.041 deseatine 1.600 stînjeni. 
Izlaz.. . . . . 48.147 9 1.200 5 
fineţe. ... „84.849 îi 133 
Plantaţiuni. . . . 9402 : 367 
Mlaştine . . . . . 3051 , > 
Arătură . . . . 30.621 > 938 » 

Aşă că pe fie-care locuitor vin în momentul de față în termin medii câte 8 deseatine de pămînt. După datele sta- tistice pentru anul 1892, poporaţiunea coloniilor germane se urcă la 42.600 locuitori de ambe sexe. După confesiuni ea se împarte în 94 % protestanți şi 60, catolică. Avutul colo- niilor ni se presintă în următor ul mod: coloniştii posedă 24.000 cai, 40.000 vite cornute şi 21.000 oi. 
Iată acum şi denumirea satelor germane, afară de cătune: 

Ocolul Cleastița. 

Colonia Cleastiţa | Colonia Paris > Hofnungsthal i > Arcis vechii ) Borodino | » Arcis not , Leipzig | » Brienne 5 Berezino ! > Friedenthal 

Ocolul JMaloiaroslaveţ. 

Uolonia Maloiaroslav&, 
, Maloiaroslavăţ 
> Culm 

>. Tarutino (Ancecrac) 
» Crasna 

Katzbach 

Colonia Făre- Champenoise 1] 
>» Făre-Champenoise II 

i > Deutschenthal 
| > 'Teplitz 
| 

I 
II 

> Denevitz 

» Plotsk
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Ocolul Sarata. 

Colonia Sarata | Colonia Lichtenthal. 

> Gnadenthal i 

IV. 

ȚIGANII. 

Acest n6m de Gmeni îşi are representanţii s8i în Basara- 

rabia, cari locuesc atât la megă-di, cât şi la nord. Mulţu- 

mită faptului că Nistrul nu mai e o graniţă politică, Ţiganii 

din Basarabia cutreeră întregul Imperiu Rus, unde se dic a 

fi Română, vomale, ciave, aşă că în guvernămintele de din: 

colo de Volga poporaţiunea rus6scă îi consideră de'Români. 

Țiganii din Basarabia sunt spătoși, svelţi, de o statură mij- 

locie, 'Ţigancele frumâse şi active. Frumuseţea lor a impre- 

sionat aşă de mult pe poetul rus Puşkin, în cât dinsul le-a 

dedicat o poemă într6gă. Ţiganii nu posedă o musculatură 

puternică bine desvoltată, media vieţei lor e de 40 ani; ei sunt 

deştepţi, inteligenţi, posedă bună memorie şi cu mare în- 

lesnire învaţă limbi străine; printre Ţiganii din sudul Basa- 

rabiei sunt mulţi poligloţi. Ca fire, Ţiganul e blajin, naiv 

şi în oeneral bun; faţă cu Gmenii cari nu-l persecută şi nu-şi 

bat joc de el, diînsul e tot-deauna afabil şi recunoscător; 

față cu 6meni necunoscuţi, vici6n şi neîncredător; iar. faţă 

cu cel puternic, linguşitor şi umil. Ţiganul prin fire e sfios și 

chiar fricos, se supune lesne şi e ascultător ; în vi6ţa sa pri- 

vată e fârte sobru, se muljumesce cu puţin, dar sobrietatea 

sa nu-l împinge de loc la economie; din contra, el este capabil 

a risipi într'o singură di tot ce a câştigat în cursul unei luni. In 

general este răspândită părerea cum că Ţiganii sunt tâlhari şi 

hoţi; în Basarabia acâstă părere se constată prin chiar sta- 

tistica criminală. Cu tote aceste ei nu fură şi nupradă nici 

odată pe consângenii lor. Vagabondi incorigibili, Ţiganii 

par a av6 două morale: una pentru n6mul lor şi alta 

pentru străin ; a înşelă pe al săii e crimă, dar a înșelă pe 

un străin e lueru laudabil. Ac6stă morală duplă nu este însă 

particularitatea n&mului ţigănesc şi o observăm aidoma la



Evreii noștri, cari de asemenea nu consideră de imoral a 

înşelă pe un creştin (a goi), pe când a înșelă pe un Evreii 

se consideră de păcat. Tiganii, dispreţuiţi de aite nâmuri, 

sunt cu tâte aceste forte mîndri de originea lor. Părerea lor 

despre acâstă origine e diversă. lată cum povestesce un 

Ţigan bătrân originea n6mului s&ii: «In ţâra de unde răsare 

s6rele se află un mare şi minunat oraş, f6rte avut în cai 

buni. In acea ţâră ai locuit; altă dată Ţiganii. Imp&ratul 

acestui mare oraş ne iubiă mult şi ne ocrotiă. Lung şi 

bine au trăit Ţiganii în acea ţâră, ai făcut copii mulţi, 

copiii ai crescut şi la rîndul lor at făcut copii. Dar sa 

amestecat între ei necuratul şi, de scârbă de a ved€ pe 
Țigani fericiţi, a adus în acea ţâră o sumedenie de draci, 

cari, prefăcendu-se în hufii (?), ai început a măcelări pe 

bărbaţi şi a fură pe femei. Atunci Țiganii, cari ai scăpat 

cu viţă, s'aii împrăștiat pe faţa pămîntului.» 

Pasiunea Țiganilor pentru viţa nomadă unii o explică 
prin iubirea lor pentru libertate nemărginită. In adevăr, 
Ţiganul, ca ori-ce om, preţuesce libertatea şi nu-i place a fi 
sluga” altuia; dar acest dor de iibertate m'are de a face cu 
vi6ţa nomadă. Părerea nâstră este că impulsul pentru viţa 
nomadă a Țiganilor trebue căutat în istoria vieţei acestui 
n6m. Persecutaţi, dispreţuiţi, robiţi, 'Țiganii abiă e o jumă- 
tate de secol de când ai eşit din starea de cea mai gr6z- 
nică sclavie; întrun timp așă de scurt nu se schimbă şi nu 
se pot schimbă însuşirile naţionale ale unui nâm. 

Guvernul rus în mai multe rînduri a Îuat măsuri aspre 
pentru a face pe Ţigani să se aşeze şi prin urmare să pă: 
răs6scă viSţa nomadă. In judeţul Akerman li sati dat 12.000 
în mine Pămint, amonte de agricultură, s&mînţă pen- 
din altă parte A zi pen ru cumpărare de vite. (1) Poliţia, 
nomagi intre ip sila câte o iamilie două din aceşti 

i Români. Dar tâte aceste ati fost 
în zadar. Speranţa de a face din Ţigani locuitori stabili nu 
s'a realisat; măsurile coercitiv 
și banii cheltuiţi s'aă p 
s'au făcut agricultor 

e n'a ajuns la nici un scop 
U risipit fără nici un folos. Țiganii nu 
i buni şi ultimul recensămînt orînduit 

(1) A. Bzpmoa, € i Ţ „Je 5, O uiednie Gu Beccanadi 5 : : ş C mea, 1864, 4.1. ! 4 atu Banaen a becenpaf. Oi.ancm.  Komut- 
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Monumentul lui Pușkin în grădina publică de la Chişinei.
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de guvern a dovedit că jumătate din familii au dispărut, iar cei 
rămaşi nu mai posedă nici vite, nici unelte de agricultură. 

Cu t6te aceste un lucru merită atenţiunea 6menilor de stat, a_ 
matori de a reformă moravurile şi obiceiurile popârelor în dou&- 
deci şi patru de câsuri: în Basarabia există dejă numerâse fa- 
milii de 'Ţigani cari ai părăsit vi6ţa nomadă de bună voe şi 
fără nică o siluire. Acești Ţigani nenomadi sunt meseriaşi prin 
oraşe, lăutari, servitori ete. Imprejurările vieţei i-ai făcut pe 
aceştia de a se desbără de trăsura caracteristică a n&mului lor 
şi de ase conformă cu cerinţele unei vieţi sociale noue. Acelaşi 

lucru se observă şi cu Ţiganii de la m6qă-nâptea Basarabiei, 
unde există acum câte-va sate de Ţigani cari nu mai vaga- 
bondeză, ocupându-se cu industria lemnăriei (confecţionarea 
lingurilor, albiilor etc.). 

Vi6ţa socială a Țiganilor din Basarabia acum două decenii 
aveă propria sa organisaţiune, care acum încet cu încetu] 

sa descompus, mulţumită schimbării împrejurărilor în mijlo- 

cul cărora ei trăesc. Altă dată Ţiganii se despărţiaă în 7a- 

bere; fie-care tabără se compuneă din decimi de familii şi 
aveă în capul săi un bulibaşă, ales de capii de familie. Ca 

semn al autorităţii, alesul purtă tot-deaună un biciii în mână, 

cu care manevră pe spinarea supuşilor săi. Acum, precum 

am dis, acâstă organisaţiune a dispărut, 
Vi6ţa de familie e adînc sădită în sufletul Țiganului, care 

e bun părinte şi-şi iubesce copiii. Ţiganui din Basarabia 
se căsătoresce de cu vreme: la 13 ani fata şi la 15—16 ani 

Dăiatul formâză dejă o păreche de tineri soţi. Părinţii fetei 

se îngrijesc tot-deauna de zestre, care, firesce, nu constă în 

lucru mare. Căsătoria la 'Ţigani se mărginesce la două, trej 

obiceiuri împrumutate de la alte n6muri şi se isprăvesce 
prin mese şi danţuri, cari dureză mai multe dile. In judeţul 

Chişineii, după cununie, se obicinuesce ca înaintea tinerilor 

să se spargă un ulcior, peste fărămăturile căruia trebue să 

calce mirâsa. Acest obiceiii există însă şi la Ruteni. _ 
Datoriile de familie pentru “Ţigan sunt lucruri sfinte. Fe- 

meia căsătorită în genere e credinci6să bărbatului săi, de- 

și ca fată se bucură de cea mai mare libertate sexuală. In 

acâstă privinţă merită a se notă că moralitatea fetelor de 

pe timpul cât Ţiganii erai nomadi a decăgut mult acun 
când Tiganii aii început a se așeză și a trăi prin Orașe. 

15 
Z. C. Arbure, Basarabia.
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Portul "Țiganilor din Basarabia e același ca al Țiganilor, 

noștri. În privinţa îmbrăcămintei, Ţiganul e în general mai 

curat decât Țiganca, fetele sunt mai curăţele decât femeile. 

Cu t6tă necurăţenia hainelor însă, Ţigancele sunt cochete, îşi 

încreţesc părul pe frunte, pârtă cercei, inele şi mărgele ia 
gât. De obiceiă ŢȚigancele din Basarabia nu pârtă fuste, ci 
catrinţe, încinse la brîu cu o încing8t6re lungă roșie. 

Ţiganii din Basarabia sunt ortodoxi, îşi botsză copiii şi se 
căsătoresc la biserică, la înmormîntare invită pe preot, dar 
cu tote aceste n'aii de loc idei precise despre religiunea creș- 
tină. Ţiganii nomagi nu recurg la biserică aprâpe de loc- 
lată de pildă ce scrie despre îndatoririle religi6se ale 'Ţiga- 
nilor protopopul judeţului Akerman: «Starea moralei re- 
jigi6se din satele ţigănesci Cair şi Faraonovea este fârte 
decădută. Obicinuiţi în viţa nomadă de altă dată de anu 
merge la biserică, Ţiganii nici acum nu vin la biserică, iar 
pe copiii lor nu-i trimit a se griji şi a se spovedui. In bor- 
deiele lor însă aii icâne, lângă cari obicinuesc a aprinde 
candele la sărbători mari. Preoţii adese-ori cu sila şi fără 
a fi plătiţi le botâză copiii şi fac sfeștaniile obicinuite.» (1) 

Printre îndeletnicirile cu cari se ocupă Ţiganii din Basa- 
rabia, rolul mare îl jâcă până acum vîndarea cailor. In pri- 
vinţa acâsta ei sunt forte îndemănatici. Ţiganul învaţă acâstă 
meserie lucrativă din copilărie. Băiat de 10—15 ani, dînsul 
dejă merge împreună cu tatăl săi la iarmaroc, unde învaţă 
tote chiţibuşurile cu cari să înşale pe cumpărătorul neprice- 
put. In acâstă privinţă Ţiganul din Basarabia a creât o ade- 
v&rată şedlă: un cal leneş, apatic, slăbănog se preface în mânile sale ca prin minune întrun cal neastâmpărat, vicii, 
care mănâncă pămîntul; un cal bătrân pare tînăr şi plin de vlaga vieţei. Firesce că tote acestea dispar imediat ce calul 
a fost vîndut şi dus acasă. Alături de comerciul de cai, Ţi- ganii se ocupă cu furaţul cailor, şi în acestă privinţă ei sunt o adevărată plagă a Basarabiei. 

Tiganii se ocupă de asemenea cu meşteșugul veterinar şi, după spusele unor Gmeni competenţi, posedă I&curi destul 
de eficace pentru unele bâle. Aşă de pildă unul din vete- 

: at pe rar, (1) Baotmnra o nacnapersoit A Ane.tonochait, BAL, enapx, BEnomoerii, 1872, No. £.
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vi navii militari ruşi scrie despre acești 'Ţigani următ6- 

rele: :In Basarabia am vedut un Ţigan care vindecă astma 

cailor cu ajutorul paielor tăiate mărunt şi presărate cu pu- 

țină făină. In tot timpul (ş6se, şâpte dile) caii se adapă fârte 

rar şi câte puţin. liresce că astma nu dispare cu desăvir- 
şire, dar se ușurâză, precum am putut observă.» (1) 

Capacităţile musicale ale "Țiganilor sunt bine cunoscute 
la noi. Celebrul Liszt a gis despre musica ţigănâscă urmă- 

târele : «Ţiganii nu recunosc dogme, legi, regule şi disci- 

plină în musică, precum nu recunosc aceste lucruri în vi6ţă. 

După părerea lor, tot e frumos ce le place. Ei nu se dai 
indăr&t înaintea cutezanţei celei mai mari în musică, dacă 

dînsa se contformâză cu instinctul lor... Ei ai creat musica 

lor proprie, şi acâstă musică bizară farmecă audul omu- 

lui cult prin bogăţia ritmului, libertatea avintului, modu- 

laţiunea varie şi tristeţa sait veselia sa nebună.» 

Limba ţigănâscă, după părerea unor linguiştă, nu formâză 

propriii dis o limbă separată, prin sine stătătore; rădecina 

acestei limbi e limba sanscrită. Ţiganii din Basarabia po- 

sedă o limbă amestecată din cea română şi cea sanscriţă, 

cei cari ai emigrat din Basarabia dincolo de Nistru aii 

adoptat multe cuvinte rutenesci, cei cari au ajuns a se sta- 

bili în Rusia cuvinte rusesci, cei din Polonia polonescă (2). 

Aşă de pilăă: | 

Țigămnesce: Româănesce : 

Roţ. .. .... . . . „ .„ Roată 

Polonesce: 

Dembiţo ....... . .-Dab 

Laznea .. . . . .. . . „ Lasnia 

Schempo . ... . . . + . Skampy 

Rusesce: 

Zelano . . . . . . - : + „ Beaepră 

Gorestir . .. . . - - - „05 Topa 

| Rutenesce: 

Dumiskirava . . . . . . . Duma 

  

  

(1) Apzues 6emepurapruto NAGUld, 1880, No. 3, p. 16. | 

(2) O marepianaxi aaa nayaeia nBIraHib, JM. Ryndounb, Honemia Îlnep. Pyce 

Ieoep, O6u, 1881, XVII, Benyerb YV.
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Țigănesci (a Cair din Basarabia): Gevnan : 

Bravino . . Brantwein 

Ştunda . . . Stunde 

Fenşiir . . . Fenster 

lată acum câte-va cuvinte din limba ţigănescă a Ţigani- 
lor din Basarabia culese de noi: 

Noroe ...... . Bachi 
Pâtră „ Bar 
Băiat . . Savo, săvoro 
Yetiţă PNDR .. Sej 
Frate. a. „ Pral 
Dumnedei ..... . Devel 
Apă cc... Paj 
Diuă ......... . . Des 
Cal. ... . Grast, grasno 
Căruţă .., - Vordon, urdon 
Avut . . Barvalo 
Bun . , , . Lao 
V&d . a Dikay 
'Trăese e Yan 
Seciu .. . Zanau 
Merg AR . Zau 
Țigan. ....... . Romni, Rom. 

Precum am mai dis noi dejă mai sus, Țiganii din Basa- rabia au fost emancipaţi la 1861. Dar înainte, încă pe la 1836, printr'un ukaz imper ial, sutimi de familii de Ţigani ai tost împroprietărite în judeţul Akerman. In. satul Caiv sai stabilit 150 familii, iar în satul Faraonovca 165 familii. Apoi, printr'un alt ukaz imperial datat din diua de 29 Maiii 1839, aceşti Ţioani au fost, înscrişi printre Cazaci, Țiganii din Basarabia posedă cântecele şi poveştile lor proprii, cari ai fost culese ae către d-i Cunavin (1) şi alţii. 

(1) A se veaâ:0 NATEpianaxt AIA usyuenis 
cKan crapnua ; — Hocoe Bpema, 1886, N 
1887; —K., To00nuroes, 

UBITaRD ; — BM. Kyuacurne, Ilrau- 
0. 3844;—K, II. MarnanoBs, Iuiraze Cub. Tlpoxasroe naexua, ToGoncria BBnoaroera aa 1879 r. 
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RUTENII. 

Obiceiurile Rutenilor din Basarabia se asâmănă mult eu 
obiceiurile românescă şi, în general vorbind, din tote popâ- 

rele de ginte slavă, singuri Rutenii se asimileză mai lesne 

cu Românii. Causa acestui fapt caracteristice trebue cău- 

tată, după părerea n6stră, în caracterul acestui popor slav, 
format sub împrejurări istorice analge cu cele în cari a 

trăit şi n6mul nostru. 

Nascerea. După ce pruncul s'a născut şi totul s'a rîn- 
duit în casă, tatăl previne pe preotul satului, care vine şi 

cetesce rugăciunea cuvenită, apoi dă nume noului născut. 
Cu acâstă ocasiune preotul primesce în dar colaci şi cevă 

parale. După plecarea preotului, vin vecinele, cari felicită 

pe lehuză şi-i aduc în dar cevă merinde. 

A patra gi după nascere, femeia se scâlă din pat, iar în 
locul ei se culcă bărbatul, care se preface bolnav; în acea 

di femeia devine stăpâna casei. Obiceiul acesta din urmă, 
menţinut până acum prin satele rutenesci din judeţul Hotin, 

se consideră de ţărani ca un fel de caraghioslic, despre care 

se vorbesce glumind şi rîdând. 
Botezul copilului se face 6rna în casele preotului, iar vara 

la biserică. După botez, naşul şi naşa sunt invitaţi la prând. 

In diua a patru-decea după nascere, lehuza merge la biserică, 

ducând pruncul în braţe. Aci copilul, după ce s'a împărtăşit cu 

sf. taine, se consideră că a devenit enoriaş al bisericei, pen- 

tru care preotul este felicitat de mireni. _ 

Căsătoria. Obiceiurile Rutenilor la nuntă se as6m&nă mult 

cu ale Românilor. lată modul cum se petrec lucrurile prin 

satele rutenesci din judeţul Hotin. (1) Având de gând a 

se căsători, tin&rul trimite peţitori. Peţitoria se face de 

obiceiii sâra. Peţitorii, visitând casele fetei, încep tot-deauna 

de departe. Mirele nici odată nu e de faţă, ci saii aşteptă 

resultatul acasă, saii chiar în curtea caselor fetei. In acest 

moment când se face peţitoria, amicii mirelui umblă pe 

stradă şi fac glume cu trecătorii. 

(1) Autorul a fost martor la o căsătorie țărănâscă la Rutenii din sa- 

tul Lescovţi (din judeţul Hotin).



De obiceiu peţitorii aduce cu ei rachiii și pâne — cari se 
pun pe masă ; când convorbirile ai ajuns la scop, cine-va 

din rudele fetei propune ca să cheme în casă şi mirele. 

Inainte însă ca mirele să intre, cei din casă bâi în sănă- 

tatea reciprocă. După acâsta, fiind faţă şi mirele, părinţii 
fetei fix6ză diua pentru ca bE aldămașul (zapiti maharicea). 

In diua fixată se adună rudele din ambele părţi, vine nea- 

pă&rat şi preotul satului; mirele aduce cele de băut, părinţii fe- 
tei daii cele de gustat. Când 6speţii s'ati adunat, înainte de 
a se pune la benchetuit, se procede la logodnă (zaricina). 
Se într6bă atât flăcăul, cât şi fata, dacă de bună voe Şi ne- 
siliţi de nimeni consimt a se luă; după răspunsul dat din 
ambele părţi, se aduce o strachină plină de griîii sati de se- 
cară. Mirele şi mirâsa pun fie-care în acea strachină ine- 
lul s&ă, vîrîndu-l fie-care în grîu, apoi mirele ieă pe,al mi- 
resei şi mirâsa pe al mirelui. După ce inelele s'aă schimbat, 
se începe petrecerea, care durâză până târdiii nâptea. 

Cununia se face trei, patru săptămâni după logodnă. In 
acest interval de timp se fac obicinuitele pregătiri din am- 
bele părţi, şi mai cu sâmă se fixeză alegerea naşului (batico) 
și a, naşei (matka), se aleg vorniceii (drujca) şi se tocinese 
lăutari (seripnichi). 

După acâsta ambele părţi se pregătese, fie-care din partea 
sa, şi fie-care din părţi își alege vornicei şi câte un pan- 
stavostea. 

De obiceiii nunta se începe de cu Vinerea s6âra. In acea 
di se confecţionâză câte o cunună pentru mire şi mir6să; 
cununele se împletesc din frunză de iederă cu busuioc, având 
la mijloc câte o pană de păun. Ac6stă cunună apoi se câse 
la căciula flăcăului. Odată căciula împodobită în aşă moă, 
mirele nu o mai sedte din cap singur, ci unul din vornicei 
este însărcinat să i-o scâtă de pe cap. Cununa miresei se 
mai împodobesce cu fire de betâlă împletite. 
Sâmbătă, atât la mire cât și la mirâsă, se strîng prieteni 

ŞI prietene. Jiua într6gă se petrece în cântări de ocasiune. 
Dumineca se face cununia, după care direct din biserică mi- r6sa trece în casele soțului săi. A doua di naşa şi naşul, dacă mir6sa a fost fată mare, cinstese pe părinţii fetei; iar dacă nu, pe mama fetei se aruncă hamuri şi i se reproşeză
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necinstea copilei. Acest obiceiu din urmă produce tot-dea- 

una o impresiune f6rte penibilă. 

Inmormintarea la Rutenii din judeţul Hotin are acea par- 

ticularitate, că şi până acum, după cosciug merg de obicei 

femei sărace tocmite pentru a plânge. Bocetul acestor femei 

constă în recitarea unor stihuri, al căror text s'a tipărit de 

către folkloriştii ruteni. 

Din alte obiceiuri de ale poporului rutân din Basarabia 

vom menţionă înainte de tâte obiceiul de a colindă în diua 

întâia şi a doua de Crăciun. Umblă cu colinda prin sate 

numai băeţii şi flacăii. Banii strinşi colindătorii îi dăruesc 

bisericei pentru lumînări. Iată textul unei colinde audite de 

noi în satul Lescovţi din judeţul Hotin: 

Tecrnprii Berii prit 'Taiji B3paayIorea 

Jlane roenoxape | TlepRBu-Hocrioar 

Jane rocmoaape, Br NepKBaX5: UpecToal 

A BcraBaii ne cun jlpyriii roBapuura 

oii aa Bom:e! : TÎmArE CA NOXBAALIUIB? 

Jamnrraii ABOpbr A MHCAI(E axe, 

oii Aaii Doe! ŞIRT a za Bailiay 

dampTaii ABODBI 35 Bevepa NI3HO, 

Na i | 
că aaii Dome! | - Tiusen-xacrioasr; 

! 

| 

Bacinaaii CroAsI „Tali Bapaaşerea 

Baeraali CTOIBI „_ ToczE BB AOpo3 

Raaast Road. oi pai Bome! 

oi aa Dome! | Foc Y 10po3n 

ÎaaAbi Roxauu ;  BOabIRA Bb BOBIL. 

35 apoi IeRaueI, Oi aaii Dome ! 

Bo npiiiay're 'ro6n „i A 'mperiăi TOBApHIuB 

Tpn uacru 35 poKy UuME CA NOXBAILIUIE ? 

Tpu TaBapuuiii AĂ AOIIHED RARE; 

oi aaăi Dome! Aae sa maă cnaay 

Iepuri aBapaub pa paza B5 Mav, 

URME CA IOXBAILUI ? Taii ponures 

A cORIEe ame, dk nTo-anTo 

Sik a mai BaiiiAy, SR ETOILE AIA, 

er si rai B3ifiny, "Bega uamHuna; 

A Ba CAME CIOBOMB 

Ta GyBaii me 3H0p0BEF. 
Br Heano pano 

oi aa Boxe!
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Pentru colindă se dai colaci şi bani; dacă în casă e o 
fată mare, atunci colindătorii se invită în casă și unul din 
flăcăi trebue să dănţuiască înaintea fetei, care din când în 
când îi aruncă în cucima (căciulă) cevă parale. Pe când unul 
din flăcăi dănţuesce, cei-lalți cântă: 

Oi rapa, rapa A rpoxmeli nea 
Tyr rpomei Kyna “ÎNNIE ANBEA cama. 

In ajunul Anului noă colindă băeţii mică, cari de obicei 
cântă stihuri umoristice. Flăcăii satului umblă în acea n6pte 
prin sat cu malanea. Acâstă malancă constă într'o mas- 
caradă; flăcăii se îmbracă în tot felul de costume bizare, 
având pe obraz fie-care câte o mască. Unul din flăcăi, îm- 
bracat în haine femeesci, represintă pe malanea, despre care 
corul cântă următârele: 

Hama mazauna racnoauaa 1 Mananko Brpurea 
Taz UpPHneukOMB MEICEU Mama | Hama Maxanno noru MpIIa 
Beraaii Mazano „ "Fonniă daprvne samounaa Taranro Bupriiea | Iosiii Bnreps Gyiineccupkiii Ha RuaRy pPyurnHIRG | Bbreymun Waprynz 'roneceabaiii. 

Printre Rutenii din Basarabia există încă şi până acum bătrâni cobzari, cari cântă multe cântece istorice-căzăcesci în cari se pomenesce despre Hatmanul Chmelnitsky şi lup- tele sale cu Moldovenii, 
Ă Cazacii. In partea de la sud-răsărit a Basarabiei, tocmai - în spre centrul judeţului Akerman, adecă în partea cea mai lipsită de apă şi vegetaţiune, se află asezate coloniile Caza- cilor numiţi Novorostiishie Kazahă. 
„Pămîntul acestor Cazaci este împărţit în ş&pte făşii, des- „Ppărţite una de alta prin moşiile particularilor. Ă Călătorind prin aceste locuri, călătorul în zadar va căuță imprejurul săi un obiecţ asupra căruia privirea sa s'ar fi putut opri Pentru o clipă — nicăieri absolut nici un arbore, nici o moviliţă şi, până la orizontul depărtaţ stepe şi stepe arse, y radele unui sGre neîndurătţor. De-alungul acestor pas antiole e Sp puesee şos6ua judeţenă, răi întreţinută; 

petec de pămînt cultivat; Da pr N d e co de mare, în nori de
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praf, se întîlnesc care cu boi, cari transportă bucate spre 

staţiunea căiei ferate. 

Monotonia privileștei triste variază une-ori prin apariţin- 

nea unei herghelii de cai, a vre-unei turme de oi, păzite de 

o poiaie de câni semi-sălbatici. Cânii se reped la cai şi 

căruţa trece ca vintul înainte... şi iarăşi pustietate, iarăşi 
orizontul larg, nemărginit. 

Din distanţă în distanţă, cam la câte două poşte, apar în 

fine nisce sate, așezate pe malul riuleţelor, ale căror albii 

sunt cu desăvirşire uscate vara. Satele acestea au case con- 

struite după stilul rusesc; sunt bine aliniate şi fără vre-o 

vegetaţiune împrejurul lor: nici un salcâm măcar nu cresce 

aci, pentru a da un pic de umbră. 

In aceste sate locuese Cazacii. 

Originea acestor colonii e următbrea: 
In anul 1775, când Împărăt6sa Ecaterina II, căleână pactul 

încheiat de Rusia cu Hatmanul Cazacilor de la Dnipru, Bogdan 

Chmelnitsly, a desființat Seci, peste 10.000 de Cazaci au pă- 

răsit Ukraina şi s'au retras în Turcia. 

Guvernul otoman a primit bine pe emigranții ruteni şi 

le-a permis a se aşeză pe malul Dunării, lângă Hedrille- 

Bogoza, unde Cazacii aii fundat o nouă Seci (1), dedându-se 

pescuitului. 

Rusia, deşi în aparenţă persecută pe fugari, însă de fapt 

îi protegiă, privind pe acești emigranţi drept pionerii să 

în spre Peninsula Balcanică. | 

In curînd spre seliştea Cazacilor de pe Dunăre ai înce- 

put a se adună vagabondii din Rusia, Polonia şi parte din 

Crimea. Din Rusia fugeaii robii. din 'Tureia raialele, căci în 

ambele Imperii poporul trăiă grei. 

La 1807, când Rusia începi răsboiul cu Turcia, Generalul 

rus Michelsohn înduplecă pe o parte din Cazacii fugari de 

a trece în partea pravoslavnicei Rusii. Cazacii alcătuiră ime- 

diat 'dou& polcuri, sub denumire de polcul Bugâcului şi 

poleul Usti-Dunăren (al gurilor Dunării). Un ukaz impe- 

rial, datat din 20 Februarie 1807 de Imp&ratul Alexandru I, 

dărui acestor regimente stâguri şi «pecete», numind pe noii 

(1) Acâstă Seci se compunea de nisee bordee (cureni), unde locuiail 

Cazacii cu familiile lor.
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Cazaci Usti-Dunaishkie. In acest ukaz se exprimă speranţa 
că cucerirea Rusiei va ajunge până la malurile Dună- 
rii și de aceea, într'un mod anticipat, pe pecetea Cazaci- 
lor s'a gravat linia Dunării, având de-asupra sa o cruce, 
o semi-lună şi un sre, iar sub linia Dunării sta scris: 47- 
mia Cazacilor din Bugec şi de la gurile Dunării 1507. (1) 
Acestă pecete se consideră până acum de stema Cazacilor 
din sudul Basarabiei, deşi împrejurările istorice n'aii rea- 
lisat, din fericire pentru nâmul nostru, speranţele cotropi- 
tre ale Rusiei. 

După răsboiii, guvernul rus, pentru a-şi asigură simpatiile 
Cazacilor, cari arătau veleităţi de a iugi iarăşi în 'Lureia 
pentru a scăpă de pravoslavnica Rusie, i-a transportat din: 
colo de Marea de Azov, aşezându-ă de-alungul malului nord- 
răsăritân al Mării Negre şi formând din ei armata neregulată 
a Cazacilor numiţi Cernomorsky. Cu acâstă transmutare Rusia 
își pregătiă acum un contingent de poporaţiune răsboinică 
pentru a cuceri Caucasul. Parte din Cazacii dunăreni însă 
ait fost lăsaţi în Bugec; aceştia însă nu se compuneaii din 
Ruși, ci din nisce voluntari adunaţi înaintea răsboiului de 
către Principele Nicolae Cantacuzino, boer moldovân din Ba- 
sarabia, precum şi de către Corbea, tot boer moldovân. Vo- 
luntarii aceștia eraii tot Moldoveni Şi Sîrbi. Un număr de 
330 din aceşti Cazaci s'aii aşezat în judeţul Akkerman pe nisce 
pământuri ale statului. Guvernul rus apoi, mai târqiii, a în- 
tărit acel pămînt acestor Cazaci printr'un ukaz special. 

| In așă mod s'aii formaţ staniţele (colonii militare) Acmangit 
şi Staro-Cazacie, precum şi stanița Volonatirovea, locuită de voluntarii moldoveni ai lui Cantacuzino. 
Supărat că aceşti Cazaci lăsaţi în Basarabia sati Împo- îivit de a fi şi ei transmutaţi în spre Caucaz, guvernul rus în curînd apoi i-a înscris în clasa țărănescă, abrogând tâte drepturile date altă dată şi considerându-i pe viitor drept țerani cari locuesc pe domeniul statului (gosudarstveni cres- tiani). Noua stare de lucruri displăcii Cazacilor; parte din ei părăsiră satele lor şi s'au risipit atât prin orașele din Ba- sarabia, precum şi dincolo de Nistru. Ofițerii şi ureadnicii 

  

(1) Cronologia istoriei Rusiei Noue, Apou. Ov 
II, p. 116, 

nic Hocopociii cnneo Rpun.,
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(sergenţi) refusară însă de a lepădă uniforma căzăcâscă şi 

tindeaii a fi plătiţi de stat. Acâstă stare de lucruri a durat 

până la 1828, când guvernul rus, fiind iarăşi în faţa unui 

răsboiii cu Turcia, a credut nemerit să se împace cu acest 

element militar nedreptăţit. Generalul Tucicoff adună pe 

fruntașii satelor pustiite și le dete sfatul să ceră ertare 

de la Impăratul Nicolae I, rugându-l ca să fie înrolați în 

armia căzăcâscă. Aleşii Generalului Tucicoff au şi fost apoi 

presintaţi la Satu-Noii (Ruşii qie, după obiceiul lor de a ru- 

sifică, Satunoft) Impăratului, care a primit pe delegaţi cu bra- 

țele deschise, ordonând guvernatorului Basarabiei, Principelui 

Voronzoff, să formeze din aceşti Cazaci noul regiment de 

Cazaci dunăreni (Dunaiskie Kazaki). Pe temeiul acestui ordin 

împărătesc s'au format două regimente, şi anume unul de 

cavalerie şi altul de infanterie, din care apoi sa alcătuit şi 

marina dunărenă (grebnaia flotilia dunaiscaia). Regimentul 

de cavalerie a fost pus sub comanda Generalului Celobit- 

cicoff, care prin acâstă numire a devenit administratorul 

satelor militare Acmangii, Staro-Kazacie şi Volontirovea. 

Statul-major al Cazacilor s'a stabilit în satul Olonesci. 

In qiua de 16 Octobre 1828, scrie cronicarul Cazacilor, 

dejă peste 300 de Cazaci aii prestat jurămâînt de supunere 

şi ai întocmit cadrul armatei căzăcesci. Unii din acești Ca- 

zaci nu sciaii rusesce nici un cuvâni. (1) 

După încheiarea păcii cu Turcia, coloniile Cazacilor au 

fost lăsate în starea lor de colonii militare. În anul 1832, 

guvernul rus, colonisând cu militari congediaţi satele Mi- 

hailovea, Niculaevea, Norotroiţeoie şi Constantinovea din 

sudul Basarabiei, a alipit aceste sate noue la administraţiunea 

Cazacilor, supuind acâstă poporaţiune oblăduirii Ministeriu- 

lui de Răsboiti. In anul 1836 s'a mai alipit la aceste colonii 

şi satul Petrovea, locuit de 'Țigani aduşi aci din guvernă- 

mîntul Curse, unde s'au găsit vagabondând ; iar în anul 

1839 satele ţigănesci Paraonovea şi Cair ai avut aceeași 

sârtă. Tot în anul 1839 s'aii mai alipit către Cazaci şepte 

făşii de pămînt domenial, pe care locuiaii nisce 'Ţigani Să 

trari în număr de 814 familii, compuse din 1.882 bărbaţi şi 

2654 temei. In anui 1854 satul Parapari a tost declarat de 

  

(1) Xpon. Odoapbnie Hosop. Bpan.
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staniţă căzăcescă ; iar în anul 1856, după Traetatul din Paris, 

o parte din pămîntul căzăcese trecend spre Moldova (1) în- 

dăret, Cazacii de prin satele Nicolaevea, Novotroiţeoie şi Pa- 

rapari au fost transferați în satul Bairamcea, numit Nico- 

laevea- Novorosiiskaia,. | 
Aşă dar posesiunea Cazacilor din Basarabia, treptat după 

întemeiarea lor, s'a mărit în următorul mod: 

La 1828 Cazacii erati proprietari peste 19.362 deseatine. 
> 1836 >» > > > 36.540 

> 1839 > > >» > 44.121 
pă 1854 > > > > 56.263 > 

Iar la 1856, când posesiunea coloniilor militare căzăcesci 
s'a micşorat din causa retrocedării către Moldova a unei 
părți din drâpta sa posesiune istorică și etnică, ouvernul 
rus a dăruit Cazacilor, drept compensare, 6.000 deseatine 
din pămîntul domenial — aşă că în momentul de faţă Cazacii posedă 41.000 deseatine, din cari 2.080 sunt păşune, 3.637 izlaz şi arătură 'şi 891 mlaștine. Pe acest pămînt locuese 
în qilele nâstre (recensămîntul anului 1892) 16.085 bărbaţi şi 15.980 femei. 

Casta (soslovie) căzăcâscă, faţă cu totalul poporaţiunii Basarabiei, compune prin urmare 1/,; parte. 
După datele statisticei oficiale rusesci, crescerea normală 

a poporațiunii căzăcesci este de 1: 29,78, adecă câte o nas- cere pe 30 locuitori. Numărul băeţilor faţă cu numărul bărbaţilor este de 1; 31,32, iar al fetelor față cu numărul femeilor de 1: 28,69. Aşă că pentru una sută băeţi năs- cuţi vin 94 fete născute. 
Mortalitatea în satele căzăcesci este de 1: 41,22 locuitori pe an. Mortalitatea bărbaţilor faţă cu acea a femeilor este de 100: 97. Iar nascerile faţă cu mortalitatea de 100: 72. Din totalul poporaţiunii căzăcesci din Basarabia peste 0,23 nu sunt apți pentru serviciul militar. 
Pentru a încheiă definitiv capitolul acesta privitor la insti- iunea repzacilor | Sin B asarabia, d ăm n al.la vale istoricul 

i r căzăcesci, deşi despre administra- 

  

(1) 'Totalul pamintului căz 
Ă I 

ăcesc restituit Moldovei . deseatine, 1.570 siînjeni. 
e A 980 de 10406



231 

țiunea generală a Basarabiei de la 1812 încâce vom vorbi 

întrun capitol special. 
De la întâia formare a acestor colonii militare şi până la 

1844, când Cazacilor din Basarabia li s'aii dat regulamente de 

administraţiune, coloniile aii fost pendinte de Guvernatorul 

militar general al Rusiei de mâ6qă-di. Sediul acestui guver- 

nator eră şi este Odesa. La 1829, în capul administraţiunii 

Cazacilor a fost Maiorul Gurco, care aveă reşedinţa la Akker- 

man. La 1833 Cazacii din Basarabia au fost trimişi într'a- 

jutor Sultanului, pentru a fi întrebuințaţi de Padişach în 

contra lui Ali-Paşa, Kedivul Egiptului. Cu acâstă ocasiune 

Cazacii căpătară un poleovnic în persâna Colonelului Zveroti. 

La 13 Decembre 1844 Cazacii căpătară un regulament. Pe 

temeiul acestui regulament, administraţiunea coloniilor a fost 

concentrată în mâna unui Ataman numit de Impărat. Ata- 

manul administrâză comunele cu ajutorul ofiţerilor sai uread- 

nicilor (sub-ofiţeri). Ureadnicii şi judecătorii de pace sunt 

eligibili. 

Am mai menţionat dejă mai sus, că la 1828 peste 300 de 

Gmeni abiă ai prestat jurămîntul şi sait înscris în rîndul 

Cazacilor. Peste puţin după acâsta s'au şi format doue re- 

gimente de Cazaci, unul de 300 de călăreţi şi altul de 500 

pedeştri. Ambele aceste regimente (polcuri), imediat după 

formarea lor, aii şi fost întrebuințate pentru menţinerea cor- 

dânelor împrejurul localităţilor infectate de ciumă. La 1829 

Cazacii ati fost întrebuinţaţi pentru păzirea graniţei spre 

Marea Nâgră şi ca eclerori în Dobrogea, unde aveai rela- 

ţiună de rudenie eu poporaţiunea slavă din acâstă provincie 

pe atunci turcâscă. 

De la 1830 şi pînă la 1835 Cazacii din Basarabia, în nu- 

măr dejă de 2.000 6meni, ait fost întrebuinţaţi pentru servi- 

ciul polițienesc, atât în lăuntrul ţării, cât și în guvernămîn- 

tul Herson. La 1847, pe temeiul unui ukazî mpărătesc, două 

companii din Cazacii basarabeni ai fost detaşate pentru 

completarea cadrelor Cazacilor din Caucas. 

La 1851 Cazacii din Basarabia au servit pentru paza ho- 

tarelor din spre Moldova, începând de la Leova şi până la 

Sculeni. 

La 1853, când s'a început răsboiul Rusiei cu Turcia, Ca- 

zacii din Basarabia ai ocupat insulele Letea şi Cetatea, pă-
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zind în acelaşi timp şi linia malurilor de la gârlele Ociacov 
și până la limanul Nistrului. La începutul anului 1854 unul 
din regimentele Cazacilor din Basarabia a fost cel dintâii 
care a trecut Dunărea la Satu-Noii spre Tulcea; cel-lalt re- 
giment a ocupat în acelaşi timp Isaccea, unde a şi rămas până 
la isprăvitul răsboiului. In anii 1855-—56, din toţi aceşti Ca- 
zaci s'au aflat sub arme 1.000 de Gmeni în Basarabia și 
peste 1.900 la Caucas. 

La anul 1877 Cazacii din Basarabia, sub comanda Atama- 
nului Cazacilor de Don (Donskie Kazaki), ati luat parte la 
răsboii. Aceşti Cazaci ai fost întrebuinţaţi ca eclerori, dar 
după raporturile comandanților de corpuri s'ah constatat 
ca neapţi pentru acest serviciu, de Gre-ce adue jîn tot-dea- 
una sciri exagerate. (1) 

Cazacii din Basarabia, deşi actualmente formâză o popo- 
rațiune pur muscălâscă, însă nu se compun din elemente 
curat, slave, de dre-ce în alcătuirea acestei clase (soslovie) aii 
intrat Greci, Bulgari, Sîrbi, Români şi chiar Țigani. Aceşti 
din urmă se bucură în cercurile militare rusesci de o repu- 
taţiune bună. «Cazacii din Tigani», serie Căpitanul de Stat- 
major d-l Zasciuc (2), «fiind în servicii, devin buni şi fârte 
disciplinaţi cavaleri, dar imediat ce es din rînduri şi se în- 
tore acasă, devin iarăşi Tigani leneşi şi fără de grijă.» 

In anul 1892 poporaţiunea Cazacilor din Basarabia nu- 
meră următorul contigent de Cazaci ; 

Ofiţeri Cazaci 
In satul Vofontirovea 6 890 

> > Faraonovea 3 429 
» >» Aemangit d 848 

> Staro-Cazacie — 669 
» >» Petrovea _— 102 
> >  Mihailovea 7 416 
» > Nicolaevea 
> »  Noul-Traian 1 318 
>» Cain 4 391 
> >» Constantinovea ri 73 

In ocolul No. 66 — 2.650 

  

(1) Zau „ya a. MakenmoBa. 
(2) Hocopaocciitenoe rsa3uune toiieno, A. Bam,
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Aşă că totalul Cazacilor este prin urmare de 4.1941 după 

spusele raprtelor oficiale, din cari însă apți pentru a face 
serviciul militar şi echipați numai 3.212 Cazaci. 

RUŞII. 

In ingenidsa scriere a eruditului nostru istorie şi filoiog 

B. P. Hasdei privitâre la genealogia popbrelor balcanice (1), 

găsim următorele dise despre apariţiunea Slavilor la gurile 

Dunării : 
«In secolii VI şi VII se arată un noii strat: stratul slavic. 

Intun mod sporadice şi fără a remânt pe loc, ci numai 

năvălind, prădând, ânvârtindu-se şi apoi întorcându-se, 

Slavii făcuseră cunoseință cu Peninsula Balcanică.» 
Acesta a fost rolul Slavilor în viţa popârelor cari locuiaii 

acum dou&-spre-dece secole Basarabia. Credinci6să destinu- 

lui, gintea slavă par'că a rămas aceeaşi și nu s'a depărtat 

nici decum de rolul providenţial ce i s'a dat, de a fi pen- 

tru Basarabia un element de năvălire, prădăciune şi nes- 

tatornicie. 

Oficiosul istoriograf rus al Basarabiei d-l Batiușcofi, vor- 

bind în noua sa scriere (2) ofici6să despre Ruşii din Basa- 

vrabia modernă, caracteriseză în următorul mod poporaţiu- 

vea slavă din Basarabia, urmaşa credinci6să a «<brodnicilor» 

(vagabondi) din anticitate : 
«Poporaţiunea rusă din Basarabia s'a format din Ruși fu- 

găriţi, cari au fugit din robie, sai din armată, sau din cause 

religi6se, sai de frica pedepselor legii pentru crime făp- 

imite. Năvala lor în Basarabia s'a început încă de pe la 

începutul secolului nostru, înaintea alipirii Basarabiei la 

Rusia. Fugarii se aşezau atât în Basarabia, cât şi în Mol- 

dova şi Turcia. După alipirea Basarabiei la Rusia, năvala 

vagabondilor (brodiaghi) şi robilor-fugari, nu numai w'a 

încetat, ci din contra s'a mărit. Afluenţa acâsta a fugarilor 
  

(1) Eymologicum Magnum Romaniae, INI, pp. V—XXĂVIIL 

(2) Peccapadiz ucmopurtecioe adospruiă, cu Buroudiiniute0 CON3BOAERIS II3AAHO MARILE. 

Başr. A515., 1892, p. 146.
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Ruși s'a mărit și din causa permisiunii ce li s'au dat dea 
rămân aci în timpul până la încheiarea păcii de la 1812. 
De acâstă permisiune înainte de tâte s'au folosit acei fu- 
gari ruşi din Moldova, cărora li s'a permis apoi a se aşeză 
prin oraşele Basarabiei. Peste 2.000 de vagabondi s'a în- 
scris atunci printre tîrgoveţi. In acelaşi timp însă și din Rusia 
începură fugarii a se orămădi în Basarabia. Instrucţiunea 
imperială cu data de 21 Maiii 1816 şi decretul imperial cu 
data de 11 Octobre 1817 aveaii de scop a stăvili acâstă 
năvală a robilor fugari din Rusia, permiţând a r&ămânâ în 
Basarabia numai şi numai acelora cari sat aşezat aci până 
la 1812 şi sait căsătorit cu o indigenă, având copii. Restul 
de fugari, sună decretul, trebue să fie întors îndărăt, ne 
mai permițându-se a se aşeză în Basarabia şi alţi fu- 
gari. Dar tote ordinele ai fost zadarnice. ... Acesta se do- 
vedesce prin faptul că la 1834, când s'a numit ca Guvernator 
al Basarabiei Generalul Teodoroff, care a luat măsuri aspre 
în contra vagobondilor din Basarabia, s'ati expediat îndărăt 
în Rusia de la 35.000 până. la 48.000 vagabondi (brodiaghi).: 

Iată dar din ce fel de elemenţ social s'a format popora- 
țiunea pur muscălâscă a Basarabiei, 

Pentru a caracterisă lirea, modul de traii, moravurile ŞI 
obiceiurile acestei poporaţiuni ruse, credem nimerit, spre 

„a nu fi bănuiţi de părtinire, să urmăm a da cuvînt unui alt 
scriitor rus, (1) care a studiat și a scris despre Ruşii din Ba- 
sarabia : 

«Poporaţiunea rus6scă (velicorusî) din Basarabia n'a per- dut nici una din trăsurile sale naţionale Şi, împreună cu 
acestă tenacitate de a-și păstră caracterul să poporal, a păstrat şi viţiile sale. Poporaţiunea “satului Ivanovea din judeţul Akkerman se compune din Ruşi colonişti din guver- nămintul Curse, cari aă v | enit aci pe la 1820—27. Satul Iva- novca esie așezat pe ambele maluri ale riulețului. Gura- Cilihider şi este construi ă ti san arad drenare pat Ser Berman ae i > grădini spre riuleţ. Coloniștii ai destul pămînt pentru arătură şi pășune. In 
apropiere de sat există nisce cariere avute, aşă că de aci 
ŞI alte sate ieau pstră de construcțiune. Cu 'tâte aceste bo- 

  

(1) Dnapzinzou, Brom. 1891, p. 115.
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găţii, poporaţiunea e f6rte săracă şi nu numai belșugul 
câştigat cu munca, dar chiar necesarul pentru vi6ţă îl duce 

la cârciumă. In satul Ivanovea sunt şâpte cârciume; popo- 

raţiunea întrâgă se dedă beţiei. In contra acestui viţiii a 

început să lupte preotul satului, Bartolomeii Platofi, care 

predică în t6te Duminecele în contra beţiei. De mare folos este 

şi idea ingeni6să pusă în practică de acest preot sătesc. 

Dînsul a comandat mai multe sute de icâne mici de lemn cu 

Schimbarea la faţă a Domnului, apoi a înfiinţat la biserica 

satului o carte mare. Acâstă carte e frumos legată în scârţe 

cu piele, pe cară stă tipărită cu aur crucea, împrejurul că- 

reia în slove de aur e următârea inscripţiune: «Cartea celor 

«treji». Pe pagina întâia a cărţii ealtă cruce de aur şi împre- 

jurul crucii inscripţiunea : «Nu te îmbetă, în rachiii e corup- 

țiune !» (me ynuBaiica BIHOME, y00 BE Heur ecrs Gayib), iar sub 

cruce stă tipărit: «Noi subsemnaţii enoriași ai bisericii Po- 

«crov din satul Ivanovea, chemând în ajutorul neputinței 

«n6stre pe Dumnegei şi pe toţi sfinţii, făgăduim de a nu be 

«vin în curgerea unui an de dile şi întărim ftăgăduiala n6- 

«stră prin sărutarea Sf. Cruci şi a Evangheliei.» 

«Cartea acâsta a fostinaugurată în diua de 30 Decembre 1890, 

când s'aă înscris în «Car tea celor treji» peste o sută de ţărani. 

Inscrierea se face cu mare solemnitate după sfînta leturghie.» 

Afară de viţiul beţiei, poporaţiunea rusă din Basarabia 

mai are şi un alt viţiii mare, care râde temelia familiei şi 

e neîncetat causa unor drame sângerâse. Viţiul acesta este 

incestul. Ţăranii ruşi ai obiceiul străvechiu de a căsători 

pe fiii lor de timpurii; băeţii de 18—20 ani sunt căsătoriţi 

de părinți, cu scop de a aduce în casă o gospodină mai 

mult. Părintele familiei, adevărat patriareh, e stăpân absolut 

asupra copiilor săi şi, de obiceiă, din nurorile sale își cre6ză un 

harem. Poporul rus poreclesce acest fel de traiii Snahacestvo, 

iar bătrânilor cari trăese cu nurorile lor le dice Snohaci. 

Firesce că acest grâznic viţiii adese-ori se isprăvesce prin 

crima de paricid. 

Poporaţiunea rusă sectantă, pentru a combate aceste vițiuri 

naţionale, are chiar în dogmele credinţei sale o mulţime de 

argumente scâse din cărţile bisericesci, cu ajutorul cărora in- 

terdice neofiţilor întrebuinţarea vinului, tutunului, etc., iar secta 

scopiţilor a pus capăt întrun mod radical desfriului sexual. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
16 

 



CARTEA IV. 

ORAȘELE ȘI SATELE DIN BASARABIA. — ISTORIA LOR.-- MĂNĂSTI- 
RILE. — ISTORIA MĂNĂSTIRILOR.— AVEREA MĂNĂSTIRILOR. -- 

| REMĂȘIŢE ARCHEOLOGICE. 

  

Il. 

ORAȘELE ŞI SATELE DIN BASARABIA. 

In Basarabia în momentul de faţă există 1.429 oraşe şi 
sate (1), cari sunt clasificate în următorul mod de către ocâr- 
muirea rusescă: 

Oraşe, capitale de judeţ . . . 8 
Posadi (un fel de slobodil). . . . . . . 20 
Tîrguri 91 
Sate. . 1159 
Sătuleţe . . 1 
Slobogii. .... , a. 82 
Cătune. . | „.. 826 
Mănăstiri și metâce. ..... . a. 19 
Falvarcuri (selişti MICĂ)... 193 
Fortăreţe (cetăți). . .. 2 
Coloniă, 4 
Staniţe (colonii militare), . . .. 4 

Aşă că, în ceea ce privesce densitatea locurilor locuite (se- lişti), în Basarabia vom av6 câte : 
Un oraş pentru. o suprafaţă de 4.286 verste pătrate. 

> posad > > > > 734 > > 
>  saţ » > > > 46 > > Și câte un cătun » » > » 46 » » DI 

(1) A se vedă la finele scrierii Dicţionarul geografic al Basarabiei.
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Din aceste seliști, aparţin proprietarilor particulari 2 oraşe 

şi 993 sate şi cătune; mănăstirile străine posedă 142 sate 

și cătune, iar mănăstirile neînchinate 22 sate, şi în fine statul 

are pe domeniile sale 78 sate. 
După judeţe, oraşele şi satele se împart în următorul mod: 

Judeţul Hotin. . . . . . .197 oraşe şi sate 
> Chişinei . . . . .179 > >> 
> Orhei . . , . . . 991 > >» 

> Soroca. . . . . . .914 >» o 

> laşi e. 919 > > > 

» Akkerman . . . .172 > >» 

> Bender . . . . . .194 > >» 

> Ismail. . . . . . .110 > >» > 

Aceste selişti se împart pe judeţe în următorul mod: 

  
  

  
  

  

      

| I UDETE 

| POL SELAŞII Ismail |Chişineii|] Orhei | laşi Soroca | Hotin | Bender [Akkerman 

| 
Oraşe. .... 4 1 1 1 1 1 1 1 

Posadi ..... — 8 — — i 3 4 4 

|Lirguri PR 6 1 4 2 3 4 5 2 

[Sate ma. 101 106 171 30 108 136 64 "35 

Cătune ..... — 33 29 | 157 61 30 — 16 

Slobodii ....| — | 14 6 38| -—- | 15 4 | 15 

Sătuleţe a. — 1 — — — — — — 

“Falvacuri, vile ete. — 14 8 12 31 6 25 46 

Cetăgi. .. 1 — — — — | = - 1 1 

Staniţe .. ...[] — — — — — — — 4 

Colonii ..... — 1 2 a 9 1 20 49 
|                 
După statistica oficială rusă pentru anul 1860, în oraşele și 

satele din Basarabia eraă 143.000 curţi (dvorî), din cară în 

oraşe 14.865. | 

Aceste curţi (dvorî) se repartisaii în anul arătat mai sus 

în următorul mod : 

La Chişinei . . . cc... 5.198 

> Akkerman . . . . - e. e + 2.9783 

> Hotin , cc... . 1.633 

> Bender .. . . . e. e e e e + 1.388 

> Băi ee 1944



La Soroca. . . . nn n» 570 

>» Orheiă . . . o 1. 563 

De atunci recensămîntul curților nu s'a mai făcut în Ba- 

sarabia decât la oraşe. Resultatul acestui recensămînt se va 
arătă mai la vale. 

După recensămîntul din anul 1860, în judeţe numărul cuu- 
ților eră de 139.000. Impărţind acest număr pe numărul 
locuitorilor din acelaşi an vom avs: 

In judeţul Chişineu 1 curte la 5 locuitori 
> > Orheiă 1 >» > 51/2 > 

> Bender 1 >» 51 > 

> » Soroca | > 51] 5 
3 pă B ălță 1 > > BI 19 >» 

> » Hotin 1 >  5if » 
> > Akkerman 1 >» i 6,7 » 

Suprafaţa pămîntului care aparţine orașelor. după arătă- 
rile statisticei rusesci din anul 1890, este de 24.389 deseatine, 
ceea ce face 1/, parte din suprafaţa întrâgă a Basarabiei. 

Ac6stă suprafaţă se repartisâză între oraşe în următorul 
mod : 

Deseatine  Stinjeni 
Chişineu. .. . . . . . 4392 1.180 
Bender ......._.. 5.870 571 
Akkerman . . . . . . 4289 1.098 
Bă 1.355 1.098 
Hotin .. 2.294 880 
Soroca . ... 2.036 1.169 
Orhei aa e 1982 650 
Ismail. , „ „1.008 12 
Bolgrad. .. ..... 1.202 1.200 
Reni... 808 1.202 

Oraşele din Basarabia, deşi 
de vedere economic, adecă se 
trec căile naturale de comunica 
conveniente mari pentru prop 
ț6lă în ceea ce privesce activita 
acaparate de alte oraşe rusesci 

suni aşezate bine din punctul 
află acolo toemai pe unde 
țiune, sufăr totuşi mult de in- 
ăşirea lor şi zac în amor- 
tea comercială şi industrială, 
mai ocrotite de ocârmuire.
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Oraşele din Basarabia sunt locuite de Evrei, cari ai 
concentrat în mânile lor întrega industrie şi comereiul local. 
Rutinari, lipsiţi de ori-ce avînt către progres, Evreii men- 
țin comerciul şi industria în stare înapoiată și, pe câtă 
vreme la Odesa comerciul şi-a însuşit dejă modul occiden- 
tal de a lucră, Evreii din Basarabia urmăză a practică mo- 

dul oriental de a conduce afacerile. Afară de Chișinei, în 

Basarabia nu există un centru propriii dis de activitate 

provincială; singur Chişineul cresce și se înavuţesce, deși 

îi lipsesce apa potabilă. După acest oraș principal vine 

Akkermanul, care produce vinuri renumite în Rusia;—cele- 

lalte oraşe zac într'o stare cât se pâte de miserabilă. Tâte 

aceste oraşe din urmă se compun din strade înguste, 
nepavate, fără trotuare, cu case mici, de o architectură veche. 

Casele sunt în mare parte construite saii de pâtră (oolit) 

saii de cărămidă. 

Cel mai important oraş, precum am dis, şi care are as- 

pectul unui oraş modern, este Chișineu. El e aşezat pe malul 

drept al riului Bîcu. Partea oraşului din spre rîu se com- 

pune din strade înguste, murdare, locuite de poporaţiunea 

evre6scă. Ac6stă parte a oraşului e insalubră şi locuitorii 
sufer mult de paludism; partea de sus a orașului, din contră, 

se compune din strade largi, în parte pavate, pieţe şi grădini 

publice spaţi6se. Aci sunt grămădite construcţiunile moderne 

şi edificiile publice. e 
In general, Chişineul este adevăratul centru al Basarabiei, 

atât din puntul de vedere administrativ, cât şi din cel econo- 

mic. Aşezat în centrul provinciei, spre acest oraş due căile 

principale de comunicaţiune din Mohilăi, Noua-Suliţă, Un- 

gheni, Reni, Ismail şi Odesa. | 

Al doilea oraş după importanţă este, precum am dis, 
Akkermanul. Oraşul e aşezat pe malul nisipos al limanului 

Nistru, de unde navele trec în mare; posiţiunea sa favo- 

vabilă, datorită căiei navale, pescuitul, viile numerâse ce-l 
încunjură, vi6ţa rodnică a coloniilor germane ce-l împre- 

sră şi în fine apropierea să de Odesa—tâte aceste fac 

din Akkerman un oraş cu viitor. 

După aceste două oraşe vine Benderul, care e aşezat între 

Chişineii şi Odesa, servindde port pentru vasele ce transportă 

bucate şi lemne de la nord spre mare. Aci vasele se descarcă
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şi se încarcă în vagonele căiei ferate. Cu t6tă posiţiunea sa 

favorabilă, Benderul nu progresâză şi rămâne un orășel mur- 

dar, lipsit de ori-ce mijloc cultural. Majoritatea locuitorilor 

sunt, Evrei. 
Oraşul Fotin e aşezat pe malul drept, înalt și stâncos, al 

Nistrului. Spre rîii acest mal e f6rte abrupt, aşă că pen- 

tru scoboriîş nu există decât două locuri: unul din spre 

m6dă-di a orașului, altul din spre cetate. Așezat pe malul 

unui rîii navigabil, în apropiere de graniţele din spre Bu- 

covina şi România dintr'o parte, iar din alta de hotarele 

guvernămîntului Podolia, Hotinul ar fi putut deveni un 
oraş important comercial, dacă n'ar fi făcut parte din Im- 

periul Rus, care distruge ori-ce activitate provincială în pro- 

fitul centrelor mari rusesci ca Kiev, Mosceva, Charcof etc. 

Hotinul e locuit de Evrei, cari se ocupă mai mult cu contra- 

banda decât cu comerciul. Oraşul e murdar, stradele sunt 

înguste, locuitorii inculți şi săraci. In partea din spre apus 

a oraşului se află mahalaua Rumlea, unde locuese funcţio- 

narii ruşi retrași; acâstă mahala are aspectul unui mic tîr- 
gușor fi6rte curăţel şi pitoresc. 

Soroca e aşezată într'o vale adîncă de lângă Nistru. A 
se scobori în acâstă vale, venind din spre malul înalt şi 
stâncos al riului, e lucru anevoe. Oraşul este locuit tot de 
Israeliţi, cari în genere se ocupă aci cu fabricarea Şi co- 
merciul tutunului, cumpărându-l prin sate de la ţăranii cul- 
tivatori. Rapacitatea Evreilor a nimicit pe aci încet cu încetul 
mica cultură a tutunului. Țăranul exploatat de Evrei, demo- 
ralisat de miserie, a ajuns acum la sapă de lemn. Soroca 
nu posedă port spre rîă, orașului îi lipsesce o cale bună 
de comunicaţiune, el a r&mas acum la o parte deori-ce ac- 
tivitate socială şi numai dărâmăturile unui castel genoves 
mai amintese încă, că a o fost vreme când Soroca jucă un 
rol în comerciul Basarabiei. De atunci însă multă apă a 
curs pe aibia bătrânului Nistru şi valurile sale ati orămă- 
dit de-a curmezişul albiei stânci de granit, formând nisce 
cataracte, cari astădi împedică navigaţiunea puţin mai sus 
de Soroca. 

Oraşul Bălţi este aşezat tocmai la r&spântia căilor de co- 
loa riul de la nordul Basarabiei; el e construit în va- 

. heut, acolo unde pîrăul numiţ Râulej îşi revarsă
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apele sale în Reut. Terenul pe care se află aşezat oraşul e 
mlăştinos, aerul e nesănătos, ceea ce a făcut ca oraşul Bălţi 
să câştige renumele urît de <cuibul frigurilor». Bălţi e pune- 
tul comereiului cu vite şi cai, cari de aci se exportă în Aus- 

tria. Locuitorii sunt Evrei, stradele sunt murdare, înguste, 

noroi6se. A locui Bălții e o adevărată nenorocire pentru un 
om cult. 

Orheiul este aşezat pe malul înalt al rîului Reut, care în 

apropierea oraşului formâză o întinsă mlaştină. Altă dată 

Orheiul eră reședința Serdarului Basarab. In anul 1835 Ox- 

heiul a fost declarat de capitală a judeţului. Locuitorii săi 

se îndeletnicesc cu comerciul lemnelor şi al varului, a că- 

ruia calitate e renumită în Basarabia; acest var se do- 

bândesce din muntele /vanos, care se află în apropierea 'ora- 
şului, 

Despre cele-lalte trei orașe din Basarabia, Reni, Ismail şi 
Bolgrad, credem de prisos a vorbi aci în general, descrie- 

rea lor fiind făcută de noi mai ia vale. 

In ceea ce privesce topografia satelor din Basarabia, apoi 

acestea sunt dincolo de Prut de două tipuri distincte: la 

mâdă-nbpte, unde poporaţiunea rurală e compact românescă, 
satele se compun din adunătura unor locuinţe rustice risi- 

pite, cari locuinţe saii case nu formâză proprii dis strade 
şi atit aspectul unor cătune adunate la un loc; la m6dă- 

di, din contra, casele sunt construite una lângă alta, formând 

un şir de strade mai mult sait mai puţin drepte. 

Satele din Basarabia sunt aşezate pe malurile rîurilor, 
lângă poduri, saii în fundul văilor, la marginea lacurilor 

sau iazurilor, pe pâlele d$lurilor, sai la r&spântia căilor nouă 

de comunicaţiune. 

In locurile pădurâse aie judeţelor Hotin, Soroca, Orheiii 

şi Chişineii curţiie sunt îngrădite cu zaplazuri de nuiele îm- 

pletite. Fie-care căsuţă ţărănâscă e umbrită de o grădiniță 

cu pomi, iar pe cdstele şi dâlurile ce încunjură satul se res- 
față la arşiţa sârelui viile sătenilor; în judeţele de la sud, 
unde lipsesc pădurile şi lemnul e scump, casele n'ai zapla- 
zură şi nu posedă alte acarete decât coşare pentru porumb, 

pe lângă cari se înalță schirde cu îîn şi paie, iar pe ici şi 

colea câte un puț cu cumpănă, numit cocosfâre. 

In judeţul Bălţi (Iaşi) satele sunt așezate în fundul băl-
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ţilor, ale căror ape formate din plâie se stăvilese cu zăgazuri. 
In satele boeresci, curţile proprietarilor sunt bine întreţinute 

și aprâpe t6te aii grădini mari cu pomi. La nord, în jude- 
ţele Orheiii, Hotin şi Chişinei, casele boeresciă sunt zidite din 

pâtră şi unele aii câte două caturi; la sud din contra, afară 

de puţine excepţiuni, precum de pildă palatul d-lui Rodo- 

canachi de lângă Gura-Galbină, vila familiei Ziloti din sa- 

tul Sahaidac ete. curţile boeresci au r&mas în stilul vechii, 
sunt răi întreţinute şi părăsite. 

Sate din judeţele de la mâdă-di au cu totul altă înfă- 

țişare. In judeţele Bender şi Akkerman, de-alungul Nistrului, 

malurile căruia pe aci nu sunt înalte, din care causă apele 

rîului revă&rsându-se formeză mlaştine, satele sunt mari şi în- 

cunjurate cu vii. Nistrul curge aci forte lin, deşi pe alocurea 

sunt multe bolbâce, multe locuri fără fund şi lozii dese cresc 
pe maluri. Oglinda rîului e lucitâre; el răsună de strigătul 
lebedei şi superbul gogol se lasă dus de valurile lui repedi, 
stoluri de becaţe cu penele roșietece şi de alte păsări de tâte 
soiurile se mișcă prin stufişurile de pe malurile lui. Locuitorii 
acestei părţi a Basarabiei sunt Români şi Ruteni. Infăţişa- 
rea acestor sate nu se depărtâză mult de tipul satelor de la 
nord; dar puţin mai jos, unde 'se începe dejă valea Bugt- 
cului, totul se schimbă: variaţiunea peisagiului dispare, în 
locul acestei variaţiuni ochiul nu vede înaintea sa decât 
câmpia nemărginită care dispare la orizont; pe ică, pe colea, 
se înalță câte o movilă, iar în slava cerului albastru plu- 
tesce lin marele vultur al Bugâcului. Din distanță în distanţă 
apare câte un sat locuit de băjenari. (1) Casele sunt bine 
aliniate, stradele sunt drepte. Lângă fie-care casă, câte un 
coteţ, două pentru porci, mai departe alte acareturi şi, dacă 
satul e rusesc, câte o banea (baie cu abur). Mai departe încă” 
spre sud, în judeţul Akkerman, se încep coloniile germane. 
Aci domnesce peste tot locul ordinea şi resultatul strălucit 
suna de ti înțelepte și tenace. Lângă fie-care sat planta- 

- » Câte un iaz bine într 
pasele potra snt perteet aliniate, fie-care casă are 
satelor suni lives ia nt bine îngrădite, iar împrejurul 

şi vii. 
ÎN a 

eţinut și mai multe pu- 

(1) Aşă numese Românii pe colonii Bulgari sau Ruşi.
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Chişineii. 

Chișinei, capitala Basarabiei, este așezat între 47 2' lati- 

tudine nordică şi 460 30 longitudine de Răsărit, după meri- 

dianul din Paris. (1) 
Chişineul se află aşezat pe malul drept al rîului Bîcu. Acest 

mal lângă oraşul propriii dis e mlăștinos, iar mai departe se 

înalţă, devine nisipos şi este acoperit cu livedi şi vii, cari 

împresbră oraşul din tâte părţile. 

Oraşul Chişineii este clasat, după geograiii ruşi, în cate- 

goria a doua a orașelor din Imperiul Rus. (2) Imprejurimile 

sale sunt pitoresci, deşi clima nu este tocmai salubră. 

Chişineul e un oraş noi, întemeiat abiă la începutul seco- 

lului nostru, şi anume imediat după ce Basarabia dintre Prut 

şi Nistru a fost luată de la Moldova. Locul pe care-l ocupă 

acum oraşul a fost altă dată ocupat de un mic şi cu totul ne- 

însemnat sat. Cercetând letopisiţele Moldovei, găsim un nume 

de localitate, care întru cât-va se as6mănă cu numele actual 

al oraşului. Acest nume se pomenesce în chrisovui lui Ate- 

xandru-cel-Bun dat boerului Vena în anul 1420 (3), «ca să-i 

fie de moşie în ohab o sf6ră de pămînt», ce aparţineă îna- 

inte mănăstirii Câșla-Vărzăresci. (4) Mănăstirea despre care 

e vorba în acest document istoric nu mai există; ea eră zi- 

dită altă dată pe locul ruinelor unui templu antic, distrus 

de 'Lătari. (5) 

Pe acest loc, pe care-l ocupă acum Chişineul, la începutul 

secolului nostru cresceă dejă o pădure seculară, care aparţinea 

mănăstirii. Spre malul drept al Bîcului, pădurea, rărindu-se, 

formă o poiană şi mai multe lunci, cari serviau drept pă- 

şune pentru vitele mănăstirii. Aci, pe una din lunci, se qice 

de bătrâni că există o câşlă, ce se numiă Câșla-nouă, în deo- 

  

(1) De la Chişineii până la Petersburg sunt 1.662 2/, verste, până la 

Moscva 1.370 verste, până la Odesa 165 verste. 

(2) Impositul funciar urban în Rusia se percepe după o anumită cla- 

sificaţiune a oraşelor. Tâte oraşele Imperiului sunt clasate de fise în 5 

clase: în întâia clasă sunt numai două orașe, Petersburg şi Moscva; 

în a doua clasă sunt 13 oraşe, printre cari şi Chişineii. 

(3) Benezaus Co6p. Jlano-CnoBacinxb rpamorz, p. 60, No. 10. 

(4) Emwnogspaapeza, ehrisovul lui Alexandru-cel-Bun din 1420. 

(5) Idem, Boxezure.
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sebire de o altă câșlă, Câșia-veche, care eră mai departe. 
Se crede că tocmai pe locul celei dintâi câșle s'a format 
mai târdii un sat, numit Câșlanou. (1) 

In secolul VII, după Cantemir, a existat dejă aci satul 
numit Chișneii, care aveă o biserică construită de către boerul 
Mazarachi ; biserica se zidise pe locul unde a fost altă dată 
mănăstirea Câșla-Vărzărescă. Biserica lui Mazarachi (2) există 
şi acum, fiind zidită pe un 4461 1e pe malul Bîcului. (Fig.1.) 

Pe la finitul secolului trecut, satul Chişineii se prefăcii 
dejă întrun tîrguşor, format din mai multe sute de case ță- 
rănesci, câte-va hanuri și dugheni evreesci. 

La 1812, când s'a luat Basarabia, Exarchul şi Mitropolit 
Gavril a ales anume acest tirguşor pentru reşedinţa sa, iar 
după acâsta şi administraţiunea rusâscă şi-a strămutat cen- 

“trul din Bender la Chişinei. Ruşii, după obiceiul lor, imediat 
ai şi adaos la numele românesc al tîrguşorului rusescul 
lor «of», pretăcând Chişinei în Chișinioft. 

La 1828, printr'un ukaz imperial, orăşelul a fost ridicat la 
rangul de capitală a nouei provincii. 

Instalarea administraţiunii centrale a silit, firesce, pe func- 
ționarii ruşi să-şi stabilâscă reşedinţa la Chişineii. Asemenea 
tot la Chişineii ai început a trage de prin alte locuri şi boerii 
moldoveni, cari trebuia să ieă parte la administrarea pro- 
(0) Numele Chişineului este scris în chrisovul lui Tliaș-Vodă Kemenes, ceea ce dovedesce că eră o localitate curaţ tătărâscă, unde se află o capelă pe pămîntul vre-unui mare Tătar, căci tătăresce Keşene însemnâză «ca- pelă pe mormînt». Etymologicum Magnum Romaniae, B.P. Hasdei, II], fasc. III, p. 2.800, col, 2, 

(2) Documente de ori-ce natură privitre la acâstă veche biserică nu există nici întro arehivă din Chişineii. Iată însă ce am putut găsi noi inti”un articol publicat în ziarul « Besarabskii Westnik» din anul 1889: «Părintele Michail Ciacâr din Chişineii povestesce cum că biserica Ma- zarachi a fost zidită pe la 1752—1772 de către S&rdarul Mazavachi în ur- aia ele imprejurări. Sărdarul aveă duşmani, cari Vaii pîrît Sultanului; Bendci Cncă e A fost dat în iudertă i rebus e judet 
nădejde de scăpare decât în Dumineca Taia i „darul ș der. el s'a jurat pe sf. cruce că dacă va scăj a cu vie MN pă . iza ca cu hramul Maicăi Preacurate. La Bender Sărd e Toi ae i tu torcendu-se acasă, s'a ţinut de cuvînt şi a id; arul a fost achitat şi, în- 

Se dice, cum că altă âată a existat A ina i puserica. ă 3 Stră care ar fi fost zidită la dr&pta ușii bisericii dar ace pată n potră, Biserica Mazarachi a fost restaurată i 1818. cestă pâtră nu mai există.
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vinciei, formând Consilsul superior al Basarabiei (BepxoBusrii 

coBărs Beccapa6in). Alăturea cu curţile boeresci, mult timp încă 

ai rămas şi căsuţele ţ&rănescă, cari însă încet; cu încetul 

ai dispărut, pentru a face loc unei poporaţiuni evreesci, care 

a năvălit din Rusia de sud şi mai cu s6mă din Podolia 

în Basarabia. După Evrei, cârduri-cârduri de eratici Ruși, 

Ruteni şi alte nâmuri s'aii așezat de asemenea prin tîrguș6- 

vele şi oraşele din Basarabia. 

Atât acâstă immigraţiune de eratic, cât şi clima, lipsa de 

apă bună, precum şi alte împrejurări, despre cari se va 

vorbi mai la vale, aă fost de un augur r&ii pentru viito- 

vul capitalei Basarabiei şi, dacă în loc de Chişineii sar fi 

ales alt; oraş ca reşedinţă a administraţiunii centrale, de pildă 

Bender sai Akkerman, de sigur că sar fi înlăturat cel puţin 

unele din desavantagiile existente. 

Malurile mlăştinâse ale rîului Biîcu tăcură la început ora- 

șul Chişineii fârte insalubru; pădurile cari împresurau ora- 

şul din t5te părţile, revărsările rîului cari inundau stra gle 

nealiniate din fundul văiei — tote aceste au silit în curînd 

pe locuitori a eşi din vale şi a construi locuinţe noue pe 

locurile mai înalte; partea înaită a oraşului, aliniată şi pla- 

unificată, dete nascere unui oraş modern. 

Lipsa însă de apă potabilă abundentă se simte până 

acum. Chişineul modern nu posedă decât un singur isvor 

de apă, care curge de sub dâlul stâncos pe care se află 

zidită vechia biserică a lui Mazarachi. 

Acâsta eră starea orașului Chişinei până la 1834. In 

diua de 2 August 1834 sa alcătuit noul plan al orașului. 

Punerea în practică a acestui plan bine chibzuit se dato- 

resce Generalului rus Fedorofi. (1) 

(1) Inaintea acestui General rus ai fost ca guvernatori ai Basarabiei 

urmâtorele persâne din înalta biurocraţie rusâscă: 4.deSturdza, Harting, 

Catacazi, Timeovski (1825—1828), "Purghenelf (1828 —1828 Februarie), Pra- 

jevski (1829—1838), Sorocunski (1829--1833), Averin (1833—1834), Fe- 

doroft (1834—1853). După Fedorofi ai mai fost guvernatori ai Basarabiei 

Generalii Harting, Fonton-de-Veraion şi Constantinovici, care adminis- 

tnâză şi aqi Basarabia. 
a 

In acest timp nobilimea Basarabiei aveă în îruntea sa următorii ma- 

veşali ai nobilimii: D. Başot (1825—1830), Leonară (1830—1831), Dumi- 

triu (1832—1841), Sturdza (1841—1850), Balș (1850—1853), Const. Moruzi, 

P. Cantacuzino, Iv. Catargi, iar după mortea acestuia sa ales d-l Kru- 

penski, care e şi acum mareşal.
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Din anul când s'a pus în practică noul plan al orașului, 
înălțimile nisipâse ale Bîcului începură a fi nivelate ȘI, în 
curgere de câţi-va ani, aceste înălțimi se acoperiră cu un 
şir de strade drepte, cari formâză astădi oraşul propriă dis. Acestă parte centrală acum a orașului se numiă pe acele vre- muri mahală, iar acum din contra vechiul oraş pârtă nume 
de mahală. 

Suprafaţa Chișineului, după arătările biuroului technic, este de 4.322 deseatine, 1.170 stînjeni, cari se împart în urmă- torul mod: 

Grădini şi parcuri. . . 3.430 deseatine (1) 
Cimitire. .... . 29 » 
Maidanuri. ...... 39 » 
Mahalale. . 48 » 
Albia Bîcului . . . . , 199 » 1.170 stînjeni Construcţiuni.. . 660 », 

Configuraţiunea oraşului are o formă neregulată, în lun- gime de 5'/, verste, iar în lărgime de 4 verste. Circumfe- raţiunea zonei oraşului, cu mahalale împreună, e de 32 verste împrejur. 
Orașul Chişineii se împarte în două părţi: orașul de sus sai centrul şi oraşul de jos sai cel vechii, Ambele părţi sunt împărţite în suburbii Şi anume: Baiucani, Sehinsa, Malaia (mică) Malina, Baişaia (mare) Malina, Valea Curva, Grădina franțusâscă și 'Tăbăcăria. 
Afară de aceste suburbii, pe malul stâng al Bîcului mai sunt două slobodii, anume Vesterniceni şi Rișcanovea. Slo- bodiile acestea s'au format în secolul XVIII, când Tătarii au silit pe locuitorii Chişineului să se adăpostâscă pe malul stâng al Bîcului, unde se află pe aceste vremuri moşia boerului moldovân Râşean. Dimitrie Cantemir, în cronica Moidovei, amintesce cum că în dilele Măriei Sale Râșca eră dejă un tîrguşor însemnat. Mai târgit însă, adaoge cronicarul, nisce negustori armeni, Turcii și Tătarii din Caușani, s“aă st 

cari făceaii comercit cu 
abilit din not în pustiitul 

  

(1) După arătările biuroului technic din Chişinei deseatine, pe cari sunt 1.034 grădini Zarzavaturi. fo. Gec, Bememea,) 

» grădinile ocupă 4.315 
cu pomi şi vii şi 31 grădini cu
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Chișineii şi Râşca s'a transformat într'o slobodie a noului 
oraş. 

La 1860, după recensămîntul făcut în luna Ianuarie, po- 

poraţiunea Chişineului numără dejă 87.477 locuitori, din cari 
bărbaţi 48.149 şi femei 39.298. 

După confesiuni, acestă poporaţiune se împărţiă în urmă- 
torul mod: (1). 

  
  

  

  

Anul 1860. 

i CONFESIUNI BĂRBAȚI FEMEI TOTAL 

| 
| Ortodoă .......| 38.292 | 27.843 | 66.185 
| Ruşi schismatici . . . . 1.50% 1.426 2.933 

Armenii ........ dl 538 1.049 |! 

| Catolii ........ 376 356 732 | 

| Protestanii ....... 141 109 250 

| Bei... | 7303 | 9.021 | 16.824           
Aşă dar, acum trei-decă şi ș6se de ani, Chişineul eră lo- 

cuit, de o poporaţiune formată în ?/, de ortodoxi şi 1/, alte 

confesiuni, cari se repartisau în următorul mod : 

Evrei. e... 1/6 

Ruși schismalici . . . - 1/a0 

Armenă . cc... o Les 

Catolică . . . . . . - - - 1/20 

Protestanţi . . . . . . - '/a0o 

După n&muri, poporaţiunea Chişineului se împărţiă în sus 

arătatul an în următorul mod: 

Români .. . . . . . - 50% 

Brel .. . . . e e e - 20/0 

Rugi......- „a 10% 

Greci ... .. . . e e 6% 

(1) Bamynrs, Mar. aaa Crarner,, 1862, p. 100.
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Bulgari .... . . . . 5% 

Ţigani . . .. .. . . . 5% 

Armenii... . . . . 20% 

Poloni . . .. . . . .  10f4 
Germani ete. . . . . . . 1% 

Elementul rus, afară de sectanţi (rascolnici), formâză stra- 
tul cinovnicilor, Grecii se ocupă cu comerciul, Armenii sunt 
bărbieri, comercianţi şi industriaşi, Bulgarii zarzavagii, Ți- 
ganii salahori, Evreii cârciumari, zarafi, samsari, cămătari, 
meseriași, bancheri. 

După arătările statisticei oficiale, Chişineul modern posedă 
0 poporaţiune de 122.917 locuitori, din cari: 

  

  

  

Impărțirea acestei 
și profesiuni, este ur 

  

Anul 1892. 

| CONFESIUNI LocuIroRi | 

| Ortodoxi .... 18.751 | 
| Sectanţi ruşi şi alţii] 3.001 | 

| Catoliă i 612 i 
| Protestanţi . . . 282 | 

| Evrei ..... 39.270 | 

poporaţiuni după starea civilă, caste 
mătârea: 

Nobilii : Total  : Bărbaţi Femei ereditari (potomstvenie dvoreane) 722 381 aa personali (licinie dvoreane) . . 1.239 611 628 Clerul : 

Ortodox | clerul mir6n . . . 1.039 626 413(1) monachi 18 13 5 Armân . 
5 5 — Catolice . 
3 3 | — Protestant 
5 3 Evrei a 204 84 35 Cetăţenii onorifici (2... 62 28 35 Comercianţii . , 1.904 1.202 102 

    

(1) In Rusia familiile d 
a parte; membrii de ori-e 

(2) «Cetăţeni onorifiei» 

uhovnicesei compun un fel de tagmă (soslovie) e sex ai acestei caste posedă deosebite drepturi. „» un fel de grad.
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Restul poporaţiunii sunt meseriași, agricultori, 6meni de 
muncă şi eraznocinţi», adecă 6meni cari nu aparţin nici uneia 
din categoriile stabilite de stat. 

Studiând tabelele statistice ale mișcării poporaţiunii orașului 

Chişineu începând din anul 1834 şi până la anul 1892, con- 

statăm că media crescerii prin nasceri este de 1.370 pe an, iar 
perderile prin mortalitate de 1.273, ceea ce ne dă o pro- 
porţiune de 100: 90, adecă un spor de 335 născuți. 

Cifra medie de căsătorii, cari se contractâză pe an, este 
de 577. 

Clima Chişineului, precum am mai spus dejă mai sus, nu 
este conformă cu cerinţele igienei moderne. După situaţiunea 
sa geografică (47%2” lat., 46030” long. de la l-iul meridian), clima 
localităţii este cevă mai jos de zona temperată, dar în rea- 
litate acâstă climă e nestabilă şi variaţă. 

In genere Basarabia sufere mult în spre centru de ar- 
șiţa sGrelui, radele căruia, încăldind tare atmosfera, o rarifică 
iar aerul rece al atmosferei munţilor carpatini, în cireulaţi- 
unea sa, precipitându-se spre a ocupă locul deşertat de 

aerul cald, produce mereă perturbaţiuni, dând nascere unor 
vînturi continue. | 

Acâsta trebue să fie causa vînturilor dese ce bântuesc la 

Chişineu. Firesce că aceste vînturi sunt causate şi de alte 

împrejurări, precum sunt : inclinaţiunea platoului dintre Prut 

şi Nistru spre mare, apropierea Mării Negre, stepele Bug6- 
cului deschise spre Ră&sărit, pădurile de la m6dă-n6pte etc. 

Anotimpurile la Chişinei nu sunt constante, ci fârte varia- 
bile. Primăvara e mai des uscată decât ploi6să ; vara sunt dile 

când temperatura se urcă la4+-3* până la4+-40* R, iar nptea 

scade la+-120 până la+15 R; tâmna e în general abundentă 

în pioi, iar une-ori uscată, une-ori caldă cu dile pline de 

s6re, alte-ori rece şi cerul acoperit; 6rna e anotimpul cel 

mai variabil: sunt ani când frigul ajunge până la—20 R, 
iar altă dată 6rna într6gă oscil6ză între 00 şi—30 R.; adese- 
ori zăpedile sunt abundente, iar une-ori zăpada lipsesce sau 

se topesce iute. 
Aceste variaţiuni se datorese schimbărilor dese ale curen- 

telor de aer: vînturile de la m6gă-gi şi sud-ră&sărit aduc plâie, 

crivățul şi vîntul direct de la nord-răsărit aduc seceta. 

In ceea ce privesce solul pe care e construit oraşul, apoi
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el se deosebesce după diferitele părţi ale oraşului; spre sud, 

unde se află partea centrală a orașului, solul e nisipos; spre 

nord petros, iar în fundul văiei, unde e vechiul oraş, lutos. 

Starea igienică a Chişineului e forte negligiată. Lipsa de 

canalisare, depositele de gunoiii etc. sunt causele principale 

ale bâlelor ca gastro-enterita, inflamaţiunile căilor respiratorii, 

ftisia, pneumonia ete. Mai cu sâmă poporaţiunea tînără 

sufere de tuberculosă. 

Cu t6te acestea Chişineul, în comparaţiune cu cele-lalte oraşe 

ale Rusiei, se bucură de o crescere a poporaţiunii destul de 
însemnată. 

Despre însemnătatea acestei cresceri ne pot da sâmă ur- 
mătdrele cifre: 

La 1812 Chişineul eră locuit, de o poporaţiune de 7.000 locui- 
tori. La 1828 el numără dejă 18.594 locuitori, din cari 3.603 fa- 
milii creștine (6.825 bărbaţi şi 4.532 temei) şi 1.763 familii evre- 
esci (3.989 bărbaţi și 3.243 femei), acestea Qin urmă venite din 
Podolia. După recensămîntul din anul 1835, Chişineul avea 
o poporaţiune de peste 34.989 locuitori de ambe sexe. La 1851, 
după recensămîntul al nouălea, poporaţiunea s'a stabilit 
la cifra de 58.849 suflete. La 1860 poporaţiunea eră de 
87.447 locuitori şi în fine la 1892 s'a ridicat până la 122.911 
suflete. 
_Aşă că în curgere de 25 ani (de la 1812 — 1838) oraşul 

ŞI-a întreit poporaţiunea, ceea ce probâză cum că crescerea 
anuală în curgerea acestor ani a fost de 2.135 suflete, din cari, 
dacă vom deduce crescerea normală datorată nascerilor 
vom av6 totuşi peste 1.800 suflete, a căror adăogire anuală 
trebue pusă pe s6ma îmmigrațiunii. 

Causele, cari au atras spre Chişineti pe locuitorii din alte provincii vecine ale Imperiului Rus, ai fost privilegiile 
ȘI drepturile, pe cari guvernul rus le dărui emigranților ce 
se aşezaii în noua provincie cucerită. 

Dejă la 1830, sub domnia Impăratului Nicolae 1, Evreii, rele rs cea ee on de rin 
diua de 26 Septembre 1830, ; ile iul e aPeria cata N 
sarabia, fiind scutiţi de Dia esiul de a se ageză in Ba- 
doi ani. Eveii din Polonia vu a Am posite n curgere de 
Herson căpătară alțe pr PuSosed, Și din guvernămîntul prerogative şi anume de a fi scutiţi
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de plata patentelor în curgere de cinci ani, îndată ce vor trece 
Nistrul şi se vor aşeză în Basarabia. După expirarea celor 
cincă ani, pentru a curăţi orașele din sudul Rusiei de pu- 
hoiul evreese, Impăratul Nicolae I dete al doilea ukaz, prin 
care emigranții evrei așezați în Basarabia s'aii scutit de 
ori-ce dare către stat pe termin de trei ani. Protegiarea 
Evreilor emigranţi a urmat apoi să fie întărită prin multe 
alte disposiţiuni, atât sub domnia Impăratului Nicolae I, cât 
și sub acea a Impăratului Alexandru II. Sub acest din urmă 
Țar, comercianții evrei din Basarabia se bucuraii de pre- 
vilegiul de a plăti pentru dreptul de patentă mult mai pu- 
ţin decât chiar comercianții ruşi. 

Ac6stă protecţiune a Evreilor din partea TŢarilor a avut 
de scop pe de o parte curățirea provinciilor rusesci de elemen- 
tul evreesc, iar de altă parte desnaţionalisarea Basarabiei. 
Scopul ţintii firesce ca fost atins şi tîrgușdrele şi oraşele 
din Basarabia s'au umplut curînd cu Evrei. | 
Pândind desnaţionalisarea pămîntului românese dintre Prut 

şi Nistru, guvernul rus nu s'a oprit la organisarea immi- 

graţiunii evreesci, ci a întins protecţiunea sa şi asupra tu- 

tulor eraticilor străini, deschidând pentru ei hotarele nouei 

provincii. De aceea privilegiile dăruite Evreilor au fost în cu- 

rînd întinse şi asupra comercianților străini, cari primiau 

cetățenia rusescă şi se aşezaiui în Basarabia. 

La 1832, printr'un noi haz imperial, s'a dat permisiune 

țăranilor din Rusia liberaţi de stăpânii lor, precum și ţăra- 

nilor robi cari sunt pe obroe (1), de a se aşeză şi a trăi prin 

oraşele din Basarabia 

La 1839 orașul Chişinei a mai fost gratificat cu următ6- 

rele privilegii excepţionale: <Comereianţii străini, cari se 
stabilesc în Basarabia», sună u/kazul imperial, «şi în special 

la Chişineii, şi în termin de doi ani de la așezarea lor 
vor construi acolo fabrici, dugheni sau alte edificii de co- 

merciii, vor beneficiă de privilegiul de a fi scutiţi de plata 

dreptului de patentă în curgere de dece ani; asemenea toţi 
cei din străini, cară se vor așeză în Basarabia, se vor scuti 

  

(1) Țăranii ruşi robi căpătai de la stăpânii lor dreptul de a părăsi sa- 
tele lor şi a se angagiă la muncă aiurea. Pentru acest drept ei plătiai 

stăpânului o sumă de bani anual, care se numiă obroe. 

Z. 0. Arbure, Basarabia. 17



258 

de ori-ce contribuţiuni, găsduire, dare de cai, căruţe sau alte 

rechisiţiuni pentru armată.» 
Aceste privilegii dăruite străinilor şi numai străinilor, îi- 

resce, ai trebuit să producă și aii şi produs mari turburări 

în vi6ţa economică a poporaţiunii autochtone române. Co- 

mercianţii români, neputând ţine pept puhoiului străin, pro- 

tegiat, şi ocrotit de către cuceritor, aii fost siliți a desface 

daraverile lor comerciale şi a părăsi ţera, sai a se ocupă 

cu altă îndeletnicire. 

Protegiând invasiunea străină în Basarabia, guvernul rus a 
oprit până acum trei-deci de ani printr'un şir de măsuri 
aşezarea coloniștilor ruşi. 

Causa acestei opriri faţă cu elementul pur rus trebue cău- 

tată de o parte în dorinţa dea nu vede provinciile rusesci 

despoporându-se, iar de aită parte în convingerea guver- 
nului central că ţăranii ruşi sunt absolut incapabili de a 

rusifică un alt nm, ci din contră, venind în contact cu o 

altă naţiune, ei singuri perd trăsurile lor naţionale şi se des- 
naţionalis6ză. Părerea acâsta, de alt-fel, în ceea ce privesce 

pe coloniştii ruşi din Basarabia, a fost oficios emisă de d-l 

Batiuşcofi în scrierea sa despre Basarabia. (1) Poporul 
chiar în lăuntrul imperiului n'a sciut să rusifice aprâpe pe 

nică una din naţiunile mici (2) pe cari le-a cucerit, şi rusi- 

(1) Deceapabia, neropnuecaoe Onueanie. Bariomnoga, 1892, p. 172. 

(2) Rusia mudernă este compusă din următârele nâmuri, pe cari le 
dăm mai jos împreună cu arătarea numerică a fie-cârui n6m, Însem- 

nând şi anul recensămîntului din care este luată cifra de faţă: Abugacă 

100 (1859), mahometani; Abhasi 60.000 (1886); Avari 96.000 (1883), maho- 

metani; A1fari 59.516 (1886), mahometani; Agrjani 107 (1857), mahome- 

tani; Agzori 2.272 (1891), creştini; Afeuţi, păgâni, 1.913 (1871); Arab, în 
provincia Samarcand; Armeni 954.642 (1891); Arnăuţi 1000 (1861), creş- 
tini; Baseaţi 200 (1859); Balcari 3000 (1875), mahometani; Başchiri 600.000 

(1887); Beltiri 3.100 (1887); Bessermani 10.820 (1891), creştini; Bizari 
(1883) 2.000, păgâni, Bobili în guvern. Perm, sunt păgâni; Bolgari 80.000 

(1870), creştini; Buriaţi 270.000 (1891), lamaişti; Buhari 9.000 (1880); Belo- 

Ruşi (1886) 5.000.000, catolici; Ruși puri (1886), 57.000.000, creştini; Voguli 
8 000 (1880); Vodi 4.500 (1862); Voteaci 380.009 (1888), păgâni și parte 
creştini ; Hileaci '.000 (1890), păgâni; Olandezi 2.000 (1850), catolici; lo- 
lizi 5.000 (1885), pe rîul Amur; Greci, 60.000 (1889); Georgieni, 408.000 
(1885), la Caucas; Farieni 16.000 (1885), în guvern. Cutais; Dargini 

54.300 (1891), mahometani; Dauri 14.000 (1892), la Amur, sunt Budiști; 
Dungani 11.582 (1892); Frei 5.007.000 (1884); Zirenă 120.000 (1865); Ijori
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ficarea în Imperiul Rusesc până acum s'a mărginit în cer- 
cul îngust al elitei societăţii, adecă al păturei culte, care este 
produsul firesc al şcâlelor publice, şi ca atare a învăţat să 
cugete, să simţă, să scrie şi să vorbâscă rusesce; în afară 
de acest cere destul de restrîns, în păturile de jos ale popâ- 
relor ce compun vastul Imperii rusesc, fie-care n6m și-a 
păstrat fisionomia sa naţională, fără a av cea mai rudi- 
mentară simpatie pentru unitatea etnică dominantă. Nu vom 
exageră nici de cum, când vom afirmă că popsrele cari lo- 

cuesc în Rusia, inclusiv şi poporul rus, cunosc tot aşă de 
puţin existenţa celebrilor scriitori ruşi ca Tolstoi, Dostoiewski, 
Puşkin etc. cât de puţin îi cunsce şi ţăranul nostru român din 
judeţul Dolj sai de aiurea. Ac6stă afirmaţiune o înregistrăm 
aci numai şi numai pentru a dovedi cât de slabă este le- 
gătura între pătura cultă rusificată din Rusia şi popârele din 
sînul cărora acâstă pătură s'a format, 

(1850), guvernămîntul Petersburgului, creştini ; Zmeritină 428.000 (1886), 
la Caucas, creștini; Inghiloini 9.000 (1886), dincolo de Caucas, maho- 
metani ; Zagași 28.000 (1891), mahometani; Induşi 860 (1876), la Tur- 
kestan; Zezidi 15.500 (1891), păgâni ; Cadjari 5.000 (1873), mahometani; 
Cazachi 1.100 (1893), mahometani; Cazi-Cumachi 24.000 (1891) la Dage- 
stan; Caybali 8.500, (1892); Calmuei 2.200.900 (1891), buddişti; Cama- 

sină 400 (1893), creştini; Cameiadali 3.849 (1892), creştini; Caragaşi 400 

(1893); Caraimi 10.000 (1893), mosaici; Caracalpachi 250 (1851), la Astra- 

kan; Carapapachi 24.000 (1892), la Cars; Caraciaenă 25.000 (1891), maho- 

metani; Corelt 300.000 (1875), protestanți şi oriodoxi; Cacieni 12.000 (1890), 
creştini; Chizili 6.000 (1839), creştini; Chili 1.000 (1883), păgâni; Ohirhişi 
3.000.000 (1890); Chirhizi-Cagyzaci 3.290.000 (1890), mahometani ; Chinezii 
12.000 (1894), Buddiști; Corei 16.200 (1893); Coreei 3.8i1 (1892), păgâni; 
Crevinghă 300 (1851), Cumichi 108.800 (1891), în Dagestan; Curdi 84.000 
(1891), mahometani; Cursli 2.000 (1860), păgâni; Ciuriţi 55.000 (1891), Da- 

gestan; Lamuţi 2.502 (1892), guvern. Iacut; Latişi 1.050.000 (1878), guvern. 

Curlanda, Lituania şi guvern. Covna; Lezghini 597.005 (1886) Dagestan ; 
Lituani 2.500.000 (1873), catolici; Lopari 3.380 (1859); Rutenă 17.110.000 

(18586) în guvernămintele Kiev, Poltava, Ciernigov, Charcov, Podolia, 

Volhinia, Curse, Voronej şi sudul Rusiei până la rîul Volga şi Cubani; 
Mangiuri 14.000 (1891), Buddiști ; Mescereni 160.090 (1886), pâgâni şi ma- 
hometani; Mingreli 214.000 (1891), Cutais; Moldoveni (Români) 1.492 000 

(1892) în Basarabia şi guvernămintele Podolia, Herson şi Ecaterinoslav; 
ilordvai 115.000 (1866), creştini ; Nohai-Tătari 61.560 (1891), mahometani; 

Germani 1.160.000 (1885), luterani, catolici, sectanţi; Osetini 164.000 (1886); 
Osteachi, 26.000 (1880), păgâni; Permeachi 90 000 (1886), creștini, Persieni 
32.800 (1889), mahometani; Polonă '.000.000 (1886), catolici; Sagaeni 11.720
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La m6dă-nâptea Basarabiei s'a demonstrat întrun mod 

patent cum că ţăranii Ruteni şi Ruși, cari s'ail aşezat pe acolo, 

s'aii romanisat într'un timp scurt; iar în general vorbind, 

în Basarabia întrâgă, proverbul moldovenesc: « Tata Rus, mama 

Rusă, iar lvan Moldovan» a devenit de mult dejă un ade- 

văr etnic. Rusia n'a rusificat până în dilele nâstre în Ba- 

sarabia decât acea pătură semi-cultă, care formâză straţul 

suprapus peste adevăratul popor. 

Immigraţiunea Cazacilor, precum şi colonisarea oraşelor cu 

elementul muscălesc, s'au făcut, precum am arătat mai sus, 

în contra voinţei ocârmuirii. Acâstă immigraţiune s'a format 
parte din robi fugăriţi din Rusia, parte din rascolnici, cari; 

fugind de persecuţiunile religi6se de sub domnia Impăra- 

tului Nicolae I, s'au aşezat la gurile Dunării. 

Oraşul Chişinei. s'a folosit de aceste elemente vagabonde, 
formându-și din ei o nouă poporaţiune. (1) La 1827 oraşul 

(1864), păgâni; Samoedi 22.000 (1859), păgâni; Sardi 690.300 (1876); Svaneţi 
14.035 (1891), creștini; Sârbi 200 (1879); Tabasoranți 14.460 (1891), în Da- 
gestan ; Tadjiki 137.280 (1879), mahometani ; Talişîni 50.510 (1886), ma- 
hometani; Zarani 51.097 (1892), mahometani; Tătară 2.500.000 (1866), 
mahometani; Tali 124.683 (1886); Telenguti 18.000 (1859), Buddiști; Zepteari 
130.000 (1866), mahometani; Thungudi 43.000 (1892), păgâni; Turci 10.216 
mahometani ; (1892) la Cars; Turcomani 262.700 (1897), la Cars; Ubachi 
25.000, (1876), Uzbeci 182.020 (1876), mahometani; Uranchaeni 18.000 
(1865), păgâni; Fini 2.000.000 (1890), Finlanda, guver. Petersburg, Ar- 
changhel şi Oloneţ, protestanți ; Tigani 18.970 (1875); Ceremişi 283.000 
(1892); Cerhezi 161.960 (1891), mahometani; Cehi 24.000 (1890), protestanți 
husiţi; Ceceni 195.900 (1891) mahometani; Ciuvaşi 540.000 (1866), ereștini; Ciudi 13.250 (1865), creștini; Ciueci 13.000 (1892), creştini; Suedeză 260.000) 
(1866), luterani; Scozienă 250.000 (1871), în Caucas-Piatigose; Esti 656.00 (1880); Zacuţi 330.000 (1893), păgâni. aa 

Dând acest cam lung registru al n6murilor, din cari se compune vas- tul Imperii Rus, am avut în vedere aci să arătăm într'un mod cert că istoricii oficioși ruşi, precum sunt Batiușcofti, 'Nakko et tatii quanti fac mare greșală, când declară în scrierile lor e 
nicește formâză un ce omogen și compact rus 
posedă astăgi decât 56 % din poporaţiunea sa totală pur 7usăseă, iar vestul de aprâpe jumătate se compune din alte nâmuri pe când Basa- rabia, din contra, din totalul poporaţiunii sale de 1.655.000 locuitori, nu- meră 1.009.000 de Români. (Statesman's Handbook for Russia, 1896.) (1) In archiva sucursală din Iaşi există peste 1.200 dosare rusesci privitâre la emigraţiunea robilor Ruşi în Basarabia. Unele din aceste dosare sunt adevărate monografii. 

um că Imperiul Rus er- 

esc. Rusia modernă nu



  

  

261 

Chişineu numără dejă peste 3.031 ease, iar la 1833 numărul 

caselor crescuse până la 3.264 de paiantă şi 495 de zid. La 

1834 s'a început zidirea părţii moderne a orașului, stradeie 
s'au nivelat de către inginerul Eytner, s'a organisat pri- 

mul servicii de pompieri şi s'au aşezât pe stradele principale 

întâiele felinare. 
In anul 1862 Chişineul numără dejă 5.794 case, iar în anul 

1892 numărul caselor eră de 1.823. În acest număr al ediii- 

cielor intră şi: 

Biserici ortodoxe de zid. . . .13 

> catolice . . 1 

Biserica armenâscă. 1 

» luterană .. . 1 

> rascolnică . . 1 

Templul israelit . a] 

Case evreesci de rugăciune . . 30 

Usine. . . ec. 14 

Şodle publice . . . . ... . . . 10 
Spitalul: militar. . ...... 1 

> civil . 1 

Temniţa . 1 

Farmacii 5 

Imprejurul orașului suni grădini şi vii; în slobodiile de 

lângă oraş se află: 
La Baiucani o biserică de zid . . . 1 

Usine şi fabrici. . . . a. 33 

La Sehinșica mori de vînt. 15 
>» Mica Malina o biserică. . . .. 1 

Ateliere .. . . . . . . . . . .84 

Mori de vînt . . .. ....... 1 

Chişineul modern posedă peste o sută de strade, două 

grădini publice, din cari una pârtă nume de Bulevard şi 

încunjură catedrala, spre care duce o frumâsă alee de plopi, 

ce trece printr'o monumentală prtă triumfală în stilul ro- 
man. (Fig. 3.) 

In faţa porţii triumfale, din partea stângă a stradei Ale- 
xandrovskaia, se înalță palatul Mitropoliei, reşedinţa Archie- 

piscopului Basarabiei. 

Afară de piaţa Soborna (a catedralei), oraşui mai posedă 
şi alte pieţe spaţise, precum acea a Poliţiei, a Chiristegiilor
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(Lesnaia), a Oborului de fin şi de vite (senaia) ; dar cele mai 

caracteristice sunt piaţa numită «Stari Bazar» (o adunătură 

de dugheni evreesci) şi piaţa Luminaria, unde se vînd zarza- 

vaturi. Tâte aceste pieţe sunt r&ii pavate, murdare şi noroi6se. 

Ca edificii publice Chişineul se mîndresce cu catedrala 
sa cu hramul Nascerii Domnului, construită la 1836 în stil 
italian. Acâstă biserică spaţiosă are trei mese sfinte, mai 
multe ic6ne scumpe şi este înzestrată cu vestminte sa- 
cerdotale bogate. I. P. S. Archiepiscopul Dimitrie Sulima 
îşi are sarcofagiul săi în interiorul acestei biserice ; asemenea 
fot în lăuntrul bisericei se află şi mormintele Archiepiscopului 
Mitrofan din Ierinopolis şi Episcopului Antonie. 

A doua biserică ce posedă oraşul, după catedrală, este 
acea a Inălţării Domnului, zidită la 1830. Cele-lalte biserică 
din Chişinei sunt: 

    
  

  

      

| 
| BISERICILE DIN CHIȘINEU ANUL ZIDIRIĂ 

St. Archanghel Michail. ......... 1803 
SE ie n 1806 
Buna-Vestire ... 1810 
Sf. Gheorghe .. ...... 1819 
Archanghelul Michail din Baiucăi . . .. 1825 
St. Haralambie. ..... A 1836 
Cimitirului ortodox... ....... 1830 
Sf. Tâder . . 1858     
Aşă dar cele mai vechi biserici din Chişineii datâză de la 

1803—1806; unele din aceste sfinte lăcaşuri posedă cevă avere 
în imobile, vii, grădini, daruri de la enoriașii Români. 

Ca edificii de stat Chişineul posedă un frumos licei (în- 
tâiul liceii), palatul guvernatorului, tribunalul şi o temniţă 
monumentală. Din casele particulare merită a fi menţionat 
frumosul, deşi vechii, palat al familiei Catargi. | 

Oraşul mai posedă şi două monumente publice. Unul, în memoria marelui poet rus Alex. Puşkin (Fig. 4), se află aşezat într'o alee de tei din grădina franţusâscă (cazionii sad). Alt monument, construit în memoria r&posatului Im-
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perat Alexandru II (Fig. 5), se află aşezat la intrarea aceleiaşi 
grădini. Monumentul acesta din urmă represintă pe Autoeratul 
Rusiei îmbrăcat în porfira Imp&raţilor bizantini; pe soclul de 

marmoră sunt gravate următârele cuvinte: <Ţarului-libera- 
tor, Alexandru II, i? Februarie 1855—1 Martie 1881.» 

Aceste ambe monumente firesce că sunt cu desăviîrşire 

străine Basarabiei: poetul rus Puşkin a scris frumâsele sale 
poesii în limba rusă, necunoscută poporului român din Ba- 

sarabia, şi bustul poetului rus nu amintesce locuitorilor Chi- 

şineului decât tristul fapt că în zidurile acestui oraș a fost 
exilat Puşkin de către Imp&ratul Nicolae şi că aci a scris dînsul 

mai multe din operele sale. 

De la 1886 oraşul Chișineii începi a se transformă; de 

atuncă încâce s'aii pavat cu pâtră peste 60.000 stînjeni pă- 

traţi de strade şi pieţe, s'a construit o linie de tramway, 

care percurge câte-va strade, şi, în fine, actualul primar, d-l 

Smidt, a elaborat un proiect de alimentare a oraşului 

cu apă. 

Până ce însă locuitorii Chişineului vor put6 să-şi poto- 
lâscă setea cu :apă potabilă, ei aă acum la îndemână un 

isvor bogat pentru a-şi potoli setea sufietâscă : acest isvor 

este frumâsa şi avută biblioteca publică a orașului. 

Sunt puţine oraşe în Rusia care posedă o analogă bibliotecă 

publică. Acâstă bibliotecă a fost inaugurată la 22 Octobre 1832 

de către guvernatorul civil al Basarabiei d-l Sorokunsky. 

Pâtra de temelie pentru înfiinţarea bibliotecei s'a pus de 

către Liprandi, Kelcher, Balen-de-Ballu şi Comitele Voronzoii, 

cari au dăruit într'acest scop o mulţime de cărţi bune. La 

1835, mulţumită donaţiunilor, biblioteca aveă dejă peste 329 

volume, din cari 50 cărţi rusescă, 19 francese, 20 germane, 

131 englese, 7 italiane, 42 danese, 13 latine, 2 grecesc, 

3 evreesci, 4 arăbescă şi o singură carte românescă —Psaltirea. 

La 1880, după o dare de s6mă tipărită, biblioteca Chişi- 

neului posedă 14.396 volume şi 92 colecţiuni de diare, din cari 

1047 francese, 761 englese, spaniole, grece, latine, arăbesci 

şi chiar sanscrite... şi nică o carte în limba română, dispă- 

rând chiar şi Psaltirea românâscă. 

Acstă'absenţă a vre-unei cărţi românescă, precum şi formala 

interdicere de a avâ în biblioteca publică vre-o carte sai vre- 

un diar în limba românâscă, este trăsura caracteristică şi
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manifest6ză tendinţa care a călăuzit pe guvernul rusesc în 
hotărîrea sa de a înzestră oraşul Chişineii cu o bibliotecă 
excepţional de avută. | 

Biblioteca din Chişineii are de scop a răspândi în pătura 
cultţă orășenâscă cultura, limba şi literatura muscălâscă. 

Odată cu acest isvor de cultură rusâscă, guvernul rus 
s'a îngrijit de a creă şi o presă rusâscă locală. Cel din- 
tâiu diar creat pentru acest scop a fost Oblasnie Wie- 
domosti, care a apărut pe la 1854; apoi a apărut Epar- 
hialuie Wiedomosti şi în fine PBesarabshki Iiestnik şi Be- 
sarabeţ. 'Tâte aceste diare. afară de partea ofici6să, se 
ocupă puţin şi de interesele locale ale Basarabiei. Din când 
în când în col6nele acestor diare se strecâră şi câte un a'- 
ticol preţios privitor la etnografie, starea economică şi so- 
cială. a locuitorilor; însă atitudinea acestei prese ofici6se 
rusesci a fost şi este pururea dispreţuitâre şi duşmană n6- 
mului nostru. In deosebi organul eparchial, care se tipăresce 
la Chişinei, se întrece în limbagiul violent faţă cu România, 
cu biserica română de la Cuza îneâce şi cu Regele Carol. (1) 

Oraşul Chişinei are ca marcă stema Basarabiei; acest 
semn eraldie i-a fost dat la 1826. Desemnul mărcei este 
următorul: un scut divisat în două: în partea de sus, pe câmp roşu, este desemnată acvila cu două capete a Rusiei; 
pe peptul acvilei, Sf. Gheorghe; în ghiarele acvilei, făclia ȘI cununa de lauri; în partea de jos, pe câmp aurit, e desemnat Capul de boi al Moldovei. Marea orașului Chişi- neii nu e şi a judeţului cu acest nume; pe marea jude- țului este desemnat nn arbore pe câmp albastru. 

Akkerman. 

„Orașul Akkerman, sai mai bine. dis Ak-Kerman, care sem- nifică în limba turcâscă «pâtră albă», este asezat pe malul drept al limanului Nistru; malul acesta e petros, înalt, şi posiţiunea sa geografică e sub 46 111,31“ latat. nordică şi 480 30'1/, long. de la Răsărit după meridianui Parisului. Aklkermanul se află la 40 kilometri departe de Odesa şi A 
| 

(1) A se vedâ articole d-lui Studnitski cu privire la P. 9. Ş, Melchisedec, la Academia Română, la 4-l D. Sturdza şi la propaganda catolică în România. Pnapeiaznu a Bnoomocmu, anul 1892
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5611/, kilometri de Chişinei. Şos6ua care-l legă cu portul 

Odesa trece prin Olviopol, orăşel așezat pe malul stâng al 

limanului, tocmai în faţă de Akkerman; comunicaţiunea 

între ambele oraşe se face cu vaporaşe speciale; aceste va- 

poraşe sunt însă de construcţiune fârte veche şi incomodă. 

Akkermanul proprii dis este construit de-alungul malului; 

tot pe mal se află vechia şi renumita cetate cu castelul sei. 

Mai departe spre apus se încep suburbile: ca o singură 

stradă jungă, nepavată se întinde suburbia Papuşoi; apoi, 

dincolo de dslurile acoperite cu vii, ce încunjură orașul, se 

află coloniile Şaba, Chimbet, Mica Catarjea, iar din partea 

opusă Turia (Turcii numiati Nistrul: Turia, Turiachi), Ciaiza 

şi colonia Bâcozâ. 

Pâte aceste suburbii şi mahalale comunică cu oraşul pro- 

priit gis printrun singur pod de petră, numit Crivda. 

Istoricul acestui oraş fârte vechiu merită deosebită aten- 

țiune; de trecutul săi sunt legate paginele de aur ale istoriei 

n6mului nostru. 

Cu patru, cinci secoli înaintea lui Christos (1) emigranții 

Greci din Mileta, acei cari ai fundat Olvia, au fost cei din- 

tâi cari întemeiară pe malul limanului Nistru o colonie, 

numită Niconia. (2) De altă parte, după Ammian Mareel- 

lin, dejă cu şâse secoli înaintea lui Christos a existat acolo 

colonia feniciană numită Ofiuza. Acâstă colonie, serie Herodot, 

a tost locuită de Nevrii, poporul care înaintea campanie 

lui Dariu în ţâra Schiţilor a părăsit seliştea din causa ma- 

rei înmulţiri a şerpilor. (3) Pe timpul lui Herodot, (4), în 

locul Ofiuzei există dejă oraşul 7iras (5), locuit de Tiritani, 

supuşi de Dariu la a.300 înainte de Christos. 

După mortea lui Alexandru Macedon, Basarabia a făcut 

parte din Thracia, apoi Regele Lisimach a fost biruit de că- 

tre Decebal (6) şi Basarabia a devenit partea integrantă a 

Daciei. 

“UA se ved6 Schiţia lui Herodot. . 

(2). Bugnion, p. 172. 

(3) Ofiuza, orașul şerpilor.—Bugnion, p. 81—90. 

(4) Herodot sa născut la a. 484 înainte de Christos. 

(5) Bugnion, p. 57. o 

(6) Lângă Akkerman sa găsit o monetă. de aur cu inșeripţiunea : <Ba- 

silios Lizimachi». A se vedâ Archiva de istorie a Societății imperiale 

din Odesa.
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Cam pe la a.200 înaintea lui Christos, în locul anticului Tiras 
eră o colonie grâcă, ai căreia locuitori făcea negoţ cu 
locuitorii Basarabiei; apoi, când Romanii aii ocupat Dacia 
şi legiunile lor aii trecut dincolo de Prut, vechiul Tiras a 
fost numit de dominatorii lumei antice Alba-Julia. (1) 

Alba-Julia deveni în curînd un oraş important, unde a 
fost stabilită o garnis6nă romană şi unde Romanii aveai 
factorii şi deposite de mărfuri, pentru a face negoţ de schimb 
cu popbreie sălbatice. Despre acâstă dominaţiune romană 
există mai multe medalii şi alte monumente, ale cărora r&- 
mășiţe se găsesc mereii împrejurul modernului Akkerman. 
Domnia romană a: fost spulberată de puhoiul Hunilor, cari 

pe la a.376 după Christ ai năvălit în Basarabia. Attila cu 
Hunii a pustiit Basarabia-de-jos. După Huni veniră rînd 
pe rînd alte popâre barbare şi actualul Akkerman, sub numele 
de Thiras şi Turis, pe la a. 545 după Christos, se află în mânile 
Andilor, apoi ale Cumanilor, cari îl numiaii Acliba, apoi ale 
Tiberilor şi în fine ale Slavilor, cari îl numiră Bel. Gorod. (2) 

Pe timpul Cruciaţilor, şi anume pe la 1099 când Cruciații 
ai luat Ierusalimul şi apoi mai târdiu, pe la 1204, când Cons- 
tantinopolea a cădut sub domnia romană și a Veneţianilor, 
comerciul de pe Marea Nâgră a fost ocupat de Romani, cari 
s'aii stabilit şi la Akkerman, pe care-l numiră Mon-Castro 
şi Mavwro-Castron. 

Imprejurul gurilor Nistrului se aflat dejă pe atunci mai 
muite lacuri fârte avute în sare, malurile rîului eraii aco- perite cu vii, iar apele mişuiaii de pesci. Aceste avuţii naturaie ispitiră pe Genovesi de a se stabili pe ruinele an- ticului Tiras. O colonie a fost funiată sub nume de Mon- Castro, care se numiă, precum se pare, şi Aspro-Castron. 

Veneţianul Iosif Barbaro, scriind despre Mon-Castro, dice că «Genovesii, la 1436, pentru a apără oraşul de revărsările Nistrului, precum şi pentru apărarea lor de eventualitatea unei năvăliri barbare, ai ridicat un val de pămînt împre- 

(1) D-l Krasehensky, Wspommnienie Odessy, Iedynan u Budzacu — Gr. G. Tocilescu, A]. Xenopol, M. Kogălnicânau, 
(2) Letopiseţul lui Nistor, ed. 1846, I,p.3; — Zomopia Tocydapemea Pocciitcnazo Rapamauns, I, pp. 24 — 40; — Baunenu 06. Her. n JlpeB. cara r, TTepnmrooa, — Bâzncea, np. Mock. YAuB. FZadeoeduna. Kpunaa, Hacnea. Benezune, pp. 133—220; B. P.: Hasdeu, Kaas Bepaaneriiă.
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jurul castelului.» In aceste timpuri Genovesii făceau din fac- 

toria lor un întins negoţ de grâne cu Polonia. Bucatele se 

aduceau pe Nistru, care eră pe atunci navigabil, şi la gura 

limanului deschis spre mare. In acest liman se revărsaii 

rîurile Asiac, Ofiuza şi altele, cari de atunci încâce ai secat 

şi ai dispărut. Mai târdii, apele înpuţinându-se, s'a format 

acea limbă de nisip, care astădi desparte limanul de Marea 

Nâgră, formând un lac cu apă dulce. 

După dispariţiunea coloniilor genovese din Crimea, Mon- 

Castro a mai păstrat preponderența sa pe Marea Nâgră. 

Bugnion, în cartea sa La, Bessarabie ancienne, serie ca Tă- 

tarii priviaui r5u pe Genovesi şi se tot încerca cu ajutorul 

Slavilor să-i isgonâscă de pe malurile Mării Negre. Hanul 

Hadji, simțindu-se destul de puternice pentru a cuceri ţera 

întrâgă, începă ostilitățile cu Genovesii. 

După mârtea lui Hadiji, fiii săi, certându-se pentru dom- 

nie, unul din ei, anume Menegli-han, a fost sprijinit de Ge- 

novesi, dar în curînd a fost alungat de Tătari de pe scaunul 

de domnie şi în locul săi sa urcat pe tron Haider-Ghirei. 

Acest din urmă Han a închinat Crimea tătărâscă lui Ma- 

homet II, iar acest Sultan, după ce a desarmat pe locuitorii 

Crimeei, a transportat peste 40.000 de Genovesi la Constan- 

tinopole. Unul din aceste transporte, expediat spre Caia, sub 

îndemnul curagiosului Genoves Simon Fornario a desarmat 

pe Turci şi, devenind stăpâni peste corăbii, Genovesii sai 

refugiat la Mon-Castro. 

Stefan-cel-Mare, gloriosul Domn al Moldovei, a întîmpinat 

pe refugiații Genovesi cu bunăvoință şi i-a adăpostit. Turcii, 

cari se puseră a.urmări pe fugari, năvăliră în Moldova, ase- 

diând Mon-Castro. (1) După plecarea armatei turce, Stefan- 

  

(1) iuazoai: Hirano Maromer, o6naas 'FaBpHa0IO, MOITE CE BOHHCTBOND 10 MOPIO; 

B85 razepaxb NOIb Paz2pab Bozoceniăi uxce u Aonnacmpuyi Ba3blBaeICA, cocrasiniii 

Ha YCTIAXE JĂHecrpoBcRHXD, ra oii B5 Vlepuoe MOpe BIIAMAETE, HI, OOCIŢDIBUIA . 

AtBCTOKO IPHETYUAIA Kb Hey; 10 2 Creipans, Boegoxa Bonocegiii, Oxpaesule Orb 

1bx5 mB0REIZ5, TYPROBE TyOAnIl. O5aue B3Ama TŞpka rpanb T0i, TaROXWAe 1pesb 

nomade, HO BCROpE 10 OTIracrBi TYpEOBP, Crebans BOeBOMA BOCNpIANE €r0, ACTaB- 

AeHHEIX5 B5 HEMP ŢYpROBE H3OHBNIA». Blisa, p. 858;— Oremer, Libr. XVIII, 412; 

— Naruszewica Taur, 106. 

In fine, Brun dice că Maghiarii numiaii actualul Akkerman Ferievar 

şi apoi adaoge: «Bizantinii îi diceai Aspro-Castron şi Leveopolhiehnion, 

iar Impăratul Constantin Porfirogenitul îl numesce Aspron.»
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cel-Mare a măcelărit garnisâna şi a reocupat vechia sa ce- 
tate (1475), în care Genovesii ai trăitpână pe la sus arătatul an. 

Inaintea năvălirii 'Turcilor, pe la 1450, Alexandru-Vodă, 
fiul lui Iliaș-Vodă (1), a fost ajutat de Regele Cazimir al Po- 
loniei şi a învins pe Bogdan,iarapoi a fost silit să tugă îm- 
preună cu mama în Polonia, pentru că Bogdan Va scos din 
domnie. Domnul biruit a trimis atunci solie către Cazimir, 
închinânduii țera. Despre acâsta găsim următârele în cartea 
lui Albertrandi: «Moldovenii cerea să fie alipiţi la Polonia, 
şi ţâra lor e bogată şi importantă pentru portul Bielgorod.» 
La 1451, după mârtea măprasnică a lui Bogdan-Vodă, Po- 
lonii ai ajutat pe Alexandru-Vodă să-şi recapete seaunul 
perdut şi Burgolab a ocupat Bielgoroă. 

Genovesii, fugind din Mon-Castro, s'aii adăpostit în caste- 
lul din Soroca, unde exista altă dată mai multe insecrip- 
țiuni latine pe zidurile turnului. 

La 1484, teribilul Baiazet, fiul lui Mahomet, a cucerit Chilia 
şi Akkerman, silind pe Stefan-cel-Mare să se retragă dinaintea 
hordelor tătare, cari năvăliră în Basarabia, pustiând ţ6ra 
întregă. Cu tâte aceste, Turcii n'aii distrus cetatea lui Stefan 
şi zidurile cetăţii, cu inscripţiunile măreţe ale marelui Domni- 
tor al Moldovei, aii păstrat amintirea glori6sei domnii pămîn- 
tene. Acum opt ani, pe la 1890, s'a găsit lângă Akerman un 
monument istorie de pe aceste vremuri glori6se. 

R&măşiţa areheologică găsiţă se compune dintr'un soclu 
făcut dintr'un monolit calcar în lungime de 24 centimetri şi 
înalt de un metru, cântărind 20 puduri. Pe acâstă pâtră se află săpată următârea inscripţiune : 

TEMPORI BON 

OP (RO) SALYTE 

DOMINORYM 
NNL SEPTIMI 
SEVERI PERTE 

NACIS ETM 
AYREL ANTON 
INI AYQQ ET 
L SEPTIME (GE 

, . TAE CESARIS. 
Fig. 5 represintă fotografia petrei cu inscripţiunea latină. Do 
(2) Albertrandi, us I, p. 71; asemenea şi în Wspomnienie alui Kraskew- Y, 3v.
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Archeologii ruşi consideră acâstă pâtră ca fărâmătura unei 

col6ne romane de pe anul 201 şi restabilesc inscripţiunea în 

următorul mod: (1) _ 

«Tempori bono, pro salute dominorum nostrorum Lucii 

Septimii Severi Pertinacis et Marei Aureliu Anionini Au- 

gustorum, el Lucii Septimii (Getae Caesaris).» 

Cu patru ani înaintea acestei preţi6se descoperiri archeo- 

logice, adecă pe la 1886, s'a găsit tot la Akkerman un alt 

monument istoric forte scump nouă Românilor. Săpându-se 

temelia caselor Evreului Trachtmann, care casă se află toc- 

mai în apropierea cetăţii, la adîncime ca de un stinjen 

s'a găsit mai multe petre cioplite, iar sub aceste petre o 

tablă de marmoră în lungime de 45 centimetri și înaltă ca 

de 1/, metru. Pe tabla de marmoră este gravată o inscrip- 

țiune slavă f6rte lisibilă. Ac6stă tablă se află acum în pă- 

strarea Museului de archeologie din Odesa al Societăţii de 

istorie. Fig. 6 represintă fotografia tablei. 

Intrega tabiă de marmoră, cu ornamentaţiunea şi inscrip- 

ţiunea sa, e frumos lucrată. Ornamentaţiunea ocupă partea 

superi6să a tablei şi represintă, în mijlocul frunzişului, Capul 

de boii cu stâua de-asupra frunţei, adecă stema Moldovei. 

Urechile drepte ale animalului sunt săpate orizontal, mai sus 

de ele sunt cârnele, în mijlocul cărora e stâua cu ş6se rade. 

Lângă cornul drept, sus, altă stea; lângă cornul stâng, sus, 

luna, sai mai bine qis semi-luna; iar de-asupra e6rnelor o 

corână. Corpul animalului se râzimă pe un scut aplecat, des- 

părţit în două: într'una din despărţitură sunt patru linii 

adîne săpate, în despărţitura cea-laltă flori. lată acum și 

textul inscripțiunii. 
-P NOA AETH BX nazupenni 

ArHA pâVAH CABEPUIACĂ BEAHNA 

&păTă BRAAHRH BEAACOUECTHRATOHC 

Tebana BWERWAE H BE AHE 

MARS AS WHAnWy Xepaanev. 

Adecă: «In anul de la nascerea Domnului 1438 au îost 

zidite marele porţi; în dilele cuviosului Stefan Voevod şi 

în qilele boerului Luţian Herman.» 

Archeologul rus, care a cercetat şi a studiat rămăşiţele . 

  

(1) Zammueeo, Inse. ant. Ponti Eua., No. 3, p. 9 No. 3.
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aceste archeologice chiar pe locul unde sai găsit ele, scrie 
următârele : ' 

«Acum vr'o 25 ani maiestâsa pârtă a cetăţii, turnul cel 
mare patrunghiular, cu ambrasurile şi gurile sale de foc, ai 
fost unite cu malul printr'un pod de lemn, care treceă peste 
rîpa cetăţii ce încunjură întrega ruină. Nimic din tâte acestea 
n'a rămas acum; în locul podului e un strat mare de băligar 
— gospodărie căzăcâscă! Nisce colâne (?) săpate adînc în 
pâtra de la intrarea în turn, atât dintr'o parte, cât şi din 
alta, arată cum că porţile se scoborai din sus în jos, alu- 
necând pe nisce burlane. La depărtare de câţi-va stînjeni 
înlăuntrul turnului eră a doua p6rtă, care duceă în curtea 
cetăţii. Apropiându-mă de turn, am observat, imediat la 
drâpta de la intrare, sus, o gaură pătrata în zid; acestă 
gaură are întocmai forma tablei găsite.» (1) 

La 1497 cetatea Akkerman a cădut în mâna Turcilor. lar 
la 1503, sub domnia lui Bogdan Voevod, Turcii ai arborat 
semi-luna pe vechia cetate a lui Stefan-cel-Mare. 

In anul 1516 Hetmanul Zaporogilor Eustatie Daşcovici (2), 
împreună cu Polonii, ai asediat cetatea. Cu i6te aceste 
Akkermanul, deşi aveă în cetate garnis6nă tureâscă, se con- 
sideră chiar de Turci ca făcând parte din Moldova. (3) Do- 
vadă este şi actul de pace de la 1510 încheiat între Sigis- 
mund I şi Bogdan-Vodă la Camenița în giua de 22 Ianuarie, 
prin care Domnul ţării dă drept Polonilor de a face negoț 
în Basarabia şi a-şi trece grânele spre Cetatea Albă. (4) Aşă 
dar istoricui rus d-l Batiuşcoti greşesce, când, în cartea sa 
despre Basarabia, pretinde cum că dejă în secolul XIV 
Basarabia formă parte integrantă a Imperiului Otoman. 

La 1569 Sultanul Soliman a permis Tătarilor Noghai de a 
se strămută în Bugec. 

Pe la finele secolului XVI, Bogdan-Vodă a asediat cetatea 
Bender, dar a fost respins de către beiul Mir-Ahmet ; iar 
plecând de sub cetatea Bender, Vodă a isbit Cetatea-Albă. 
  

  

(1) Banucenu Hmnep. Ooec. Oou. ue. u Opesnocmei, XV, pp. 512—527. (2) Bantisch Kamensky, |, p. 3. 
(3) A se vea documentele polone culese de către a-l Gr. G. Tocilescu la Moscva şi Petersburg privitore la Basarabia. 
(4) Colect. Senkowsky, pp. 1—92; — Archiva Areheol, a d-lui Gr. G. Tocilescu. .
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Turcii chemând atunci pe Adil-Ghirei, Hanul 'Tătarilor, ai 

zădărnicit vitejia Moldovenilor de a pune mâna pe vechia 
lor cetate. (1) 

La 1626 Polonia a încheiat un tractat cu Turcii, prin care 

Pârta se obligă de a scâte pe Tătari din Bugâc şi de a 

da poruncă aspră beilor din Silistria, Bender, Nicopole şi 

Akkerman de a nu călcă hotarele Poloniei. (2) Aceste porunci 

straşnice.s'aii dat apoi şi de alţi Sultani în anii 1630—1631 

beilor Cantemir, Teymir şi Urak, precum şi 'Lureilor din 

Cetatea-Albă. 
Plângerea Regelui Vladislav în anii 1643—1644 în contra 

Tătarilor, cari aii apărut iarăşi în Bug6c, arată că Poionia 

se simţiă strîmtorată din causă că Tătarii împedicai. nego- 

țul ei cu Cetatea-Albă. La 1700 Turcii, după ce ai bătut ce- 

tatea Camenița, ait adus la Cetatea-Albă 142 tunuri uşore, 

122 de tuciii şi 23 mortiere. (3) 
In aceste timpuri dejă negoţul de pe Nistru se micşorase 

mult, din causa scăderii apelor, precum şi din pricina ne- 

siguranţei drumurilor, păzite de hordele Tărtarilor; cu tâte 

aceste, Akkermanul făceă încă şi în secolul XVIII Gre-care 

negoţ cu fructe uscate, lână, miere, piei şi vin unguresc 

şi moldovenesc. (4) 

Pe timpul celor dintâi răsbâie ale Rusiei cu Imperiul 

Otoman, cetatea Akkerman a fost de trei ori bătută de Ruşi. 

Intâia dată la 1770 în diua de 17 Septembre, Mareșalul Co- 

mite Rumeanţeff a asediat-o şi, după un asedii! de 10 dile, 

a şi luat-o de la Turci. După tractatul de pace de la Ku- 

ciuk-Kainargi, Ruşii părăsiră cetatea, întoreând-o 'Tureilor. 

A doua ră, la 1787, în diua de 28 Septembre, Principele Po- 

teomkin, curtisanul Impărătesei Ecaterina, a bătut cetatea 

şi a luat-o după mare vărsare de sânge. 

Fig. 7 arată aspectul cetăţii Akkerman de pe acele tim- 

puri, după o gravură rusâscă din anul 1790. 

Turcii ai părăsit cetatea, eşind cu arme şi muniţiuni, şi 

având în fruntea lor pe Paşa de la Salonic. 

(1) Senkowsky, p. 123. 

(2) Ibidem, I, p. 182. 
(3) Ibidem, 1V, p. 208. 

(4) Coze, 1786, trad. par Mellect,, III, p. 100.
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A treia Gră Rușii ai bătut cetatea la 1806 şi, fără nici 
o vărsare de sânge, Turcii au capitulat, remiţând cheile ce- 
tăţii comandantului armatei ruse, Generalului Loveico. j 

De atunci şi până în dilele nâstre vechea cetate a lui Ste- 
tan-cel-Mare se află în mânile Ruşilor. Cetatea proprii disă 
a fost desființată dejă jpe la 1832 şi de atunci numai zi 
durile negre cu turnurile sale şi valul ce încunjură dără- 
măturile amintesc încă timpurile glori6se ale acestui vechiu . 
port. 

_ 
Visitând în persână oraşul Akkerman în anul 1864, am gă- 

sit cetatea lui Stefan-Vodă în următârea stare, studiată de 
noi cu deosebită veneraţiune : partea principală a ruinelor 
eră încunjurată cu un zid de pâtră, solid construit; cir- 
cumferinţa acestui zid, măsurată cu pasul, eră ca de 1000 de 
stinjeni. De-alungul zidului exista 26 turnuri. 

Zidul cetăţii a trebuit să aibă trei porţi, din cari una spre 
câmp, unde altă dată eră podul de lemn, şi alte două 
porţi spre liman. 

j 
In lăuntrul cetăţii se mai află ruina unei construcţiuni 

genovese cu patru turnuri. Acolo însă intrarea visitatorilor 
eră oprită de santinelă, care păziă pe la 1864 două piv- 
niţe pline cu praf de puşcă. Printre ruinele din lăuntru există 
asemenea și r&mășița unei g6mii; apoi mai sunt două cor- 
puri solide, cari servesc de casarmă sarnis6nei. 

Cetatea propriu disă se află încunjurată din două părți cu 
apele limanului. Aspectul ei e posomorit, tăcut şi impună 
tor. (Fig. 8.) 

Pe frontispiciul porţii principale s'a conservat până la 1864, alăturea cu locul rămas gol şi unde altă dată eră placa 
găsită mai târdii şi pe care am descris-o dejă mai sus, cifra încureată a Sultanilor; aceeaşi cifră există şi pe două edificii 
din lăuntrul cetăţii; valul şi rîpa, cari încunjură zidul ce- tăţii, aveai şâpte stînjeni în lărgime şi pe alocurea rîpa eră săpată în stâncă. Valul posedă în vîrtul săi un platoi, aco- perit acum peste tot cu burueni şi 6rbă. Nisce ciceroni 10- cali, Gmeni bătrâni, ai obiceii de a arătă visitatorilor 
unul din turnuri, în care, povestesc ei, celebrul Coneţpolsky a fost întemnițat, fiina legat de Turci cu un lanţ de zid. Am visitat şi acest turn Şi, scoborîndu-ne într'o subterană, care se află în turn, am inspectat pivniţa întrâgă, care nu re-
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presintă astădi absoiut nimic din grâznicul ei trecut. Iată 
însă ce serie despre acâstă subterană autorul Rodowodu : 

«Temniţa de sub turn n'a fost nici odată curăţită, la curme- 

zişul subteranelor stă până acum atârnat un lanţ lung, de 
care sunt legate alte lanţuri cu catene.» (1) 

Intrând în întâia curte a cetăţii, tocmai la mijloc, pre- 
cum am dis, s'a mai conservat ruina unei g6mii; pe vîr- 

tul svelt al minaretului s'a conservat bine cerdacul, de pe 

care muezinul sati hogea, sub sgomotul valurilor ce se sbat 

de zidurile cetăţii, chemă la rugăciune pe credincioşii lui 

Mahomet. In aceeaşi curte am mai vădut o mulţime de petre 

cu inscripţiuni în limbele grâcă şi armână. Tâte aceste petre 
sunt aruncate, fără ca cine-va să fi descifrat inscripţiunile. 

Unele din turnuri posedă nisce scări de pâtră bine con- 
servate ; aceste scări duc sus spre ambrasurile unde altă- 
dată veghiă sentinela cetăţii. 

In curtea a doua se află un zid cu două turnuri; acest 
zid desparte cetatea de restul ruinelor. 

Curtea a treia e forte îngustă; pe unul din ziduri s'a păs- 
trat încă o parte din stema Moldovei: se vede bine semi- 

luna, stâua, o bucată din ornamente şi dungile scutului. In 

acea curte se află şi o pivniţă pentru prai de puşcă; pe 

frontispiciul ei e cifra Sultanului eu o inscripţiune turcâscă. (2) 

De pe platoul cetăţii se desfășură o privelişte pitorescă. 

Jos la picidrele platoului valurile albastre ale Nistrului, pe 
suprafaţa cărora în6tă vesel pasări s&lbatice; spre m6dă- 

n6pte şi spre nord-răsărit malul limanului e acoperit cu 

stufărie, care servă pe aci atât ca material de construc- 
țiune (învelitori, zăplazuri, haracă, etc.), cât şi ca combusti- 

bil. Cantitatea enormă a stufului nu se consumă nici odată 

întrâgă şi partea rămasă netăiată tâmna se arde. Atunci 
împrejurul oraşului nopţi întregi cerul reflectâză grâzni- 
cul incendiu aprins de locuitori, şi vechia cetate, în mij- 
locul flacărilor, par'că se deştâptă din somn, aducându-și 

aminte despre gloriosul ei trecut, când de pe zidurile sale 
bubuiai tunurile, iar pe vîrfurile turnurilor fâlfâiă stegul lui 

Stefan-cel-Mare. 

(0) Pamiatnili o Konieepolskich wyd. Praytenckiego, Lwow 1842, p. 171. 

(2) Inscripţiunea acâsta sună cum că pivniţa a fost reparată la 1171 

(chidjri), 1756. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 183
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Malul opus al limanului, care lângă cetate e în lărgime 
de aprâpe 8 kilometri, e posomoriît şi pustiii—acolo se încep 
dejă stepele Ociacovului; într'un singur loc, puţin cam spre 
răsărit, se vede orășelul Olviopol, care face parte de guver- 
nămîntul Herson. 

Pe apele limanului plutese mereu vase şi un vaporaş, 
două. Navigaţiunea însă e slabă, activitatea comereiului 
aprâpe nulă. 

Spre mâdă-qi, la picidrele cetăţii, se află oraşul Akkerman, 
iar dincolo de oraş se întind vii şi grădini cu pomi. Mai 
departe, dincolo de vii, tot pe linia malului, se vede frumâsa 
şi avuta colonie elveţiană $aba. 

Spre apus, din altă parte a cetăţii, sunt mahalalele ora- 
şului; căsuţele locuitorilor sunt îmbrobodite cu verd6ţa gră- 
dinilor, iar dincolo de grădini se întinde dejă, perdându:se 
la orizont, nemărginita câmpie a Bugscului. 

Suprafaţa pămîntului ce aparține acum oraşului Akker- 
man este de 4.289 deseatine, 258 stînjeni. Cea mai mare 
parte din acâstă suprafaţă este ocupată de vii. 

Poporaţiunea oraşului, după datele oficiale pentru ultimii 
ani, eră următârea : 

  

  

= 

ANII .| Bărbaţi Femei Băeţi | Fete | 5 nascuţi | născute     

| 
| | 
| | 1889 | 21.150 | 20.014 | 279 | 2 | 1890 22 300 21.040 319 35V | 1891 25.823 | 24.520 | 527 | 589 1892 28.619 | 27.002 | 612 | 538 | |. 1893 28703 | 27510 | 679 | 549 |   

'Aşă dar poporaţiunea oraşului 
tori de ambe sexe. 

La Akkerman se nasce în termin 1 
prunc pentru 40 locuitori. 

Mortalitatea este represintată cu pro din totalul poporațiunii. Aşă că nase țile abiă cu 10 prunci pe-an 

este de peste 55.671 locui- 

nedii pe an câte un 

porţiunea de 1: 443 
erile covîrşese mor- 

Oraşul posedă 2.048 case, din cari peste 900 de zid, iar
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restul de paiantă. Printre edificiile de frunte a oraşului sunt 
trei biserici ortodoxe, una armenscă, sinagoga şi două 
bezmedraș (case de rugăciune evreesci). 

Biserica armenâscă e un templu vechiu şi merită o mică 

descriere. Ea se află zidită într'o stradă îngustă, în mijlo- 

cul unui cimitir încunjurat cu un zid solid de p&tră. Printr'o 

portiţă făcută întregă din petre de pe morminte, acope- 

rite încă cu inscripţiuni în limba armenâscă, se intră în curtea 

bisericei. Biserica e mică, înfundată în pămînt. Uşa biseri- 

cei, podelele şi strana sunt făcute din petre supulcrale, 

i6te purtând inseripţiunile lor. Biserica posedă o antică că- 

delniţă de argint săpat, cu inscripţiune ebraică. Ieânele sunt 
zugrăvite în vechiul stil bizantin. (Fig. 9.) 

Mai departe, tocmai pe unul din malurile "stâucâse ale li- 

manuiui, se ailă o altă biserică forte veche, numită biserica 

orâcă. Se dice că acâstă biserică a fost zidită în secolul XIV. 

Lângă dînsa e acum o capelă, construită pe iocul unde Sf. 

Ioan din Sucâva a fost martirisat de Turci. In capelă ard 

mereii mai multe candele, prinos al credincioşilor” enoriaşi. 

In lăuntrul capelei, în podele, e zidită o pâtră mare funerară, 

care se dice ca fost ridicată de pe mormîntul sfintului 

martir; pe pâtră sunt săpate două ramure de palmieri cu 

următorea inscripţiune în limba slavă bisericâscă : «Sfîntul 
martir loan cel noii din Trapezunt; martirisat la Akker- 

man:la 1492, în diua de 2 Iunie. Sfintele sale mâşte se 

află acum la Sucâva.» (1) (Fig. 10.) 

(1) Vi&ţa Sfintului Ioan cel noii e descrisă în mineul bisericesc, iar 

diua onomastică a Sfîntului se serbâză la 2 Iunie. 

După Kumie serisă de Mitropolitul Voliniei Grigorie Zambiae (1415- - 

1413) martirul Loan eră de origine din Trapezunt şi de profesiune negustor. 

Ei a venit din ţâra.sa pentru daraveri de comereiii, îimbareându-se pe 
o corabie eare aparţinea unui catolic. Pe drum proprietarul corăbiei s'a 

încercat a-l înduplecă să trecă la catolicism, dar Ioan combăteă cu 
multă convingere superioritatea pretinsă a catolicismului faţă cu orto- 
doxia. Aceste diseuţiuni teologice deșteptară ură în inima proprietarului 

corăbiei și, când corabia a sosit la Akkerman, proprietarul ei a mers la 

comandantul cetăţii, care eră un Persan fetişist, şi i-a spus că pe corabia 

sa a venit un om avut, care doresce să îmbrăţișeze religia persană. 

Comandantul a chemat imediat la el pe Ican şi, comunicându-i cele audite, 

i-a propus să renege credinţa creștină şi, în faţa mulţimii, să proslă- 

vâscă sârele, luna: şi stelele. Ioan a refusat să devie renegat; a fost bă-
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Iată legenda despre martirul Sfîntului, așă precum ea se 
povestesce adi de câtre locuitori: 

«Pe. timpul 'Tureilor a venit odată o corabie din Trape- 
zunt. Corabia acâsta aparţineă unui negustor avut, anume 

loan; el adusese multă marfă scumpă şi voiă s'o desfacă 
aci. Neguţătorul acesta eră bun creştin. Paşa din Akker- 
man, lacom, precum sunt Turcii, și-a pus în gând să pună 
mâna pe averea negustorului şi a dat poruncă ca să-l ares- 
teze. Negustorul a şi fost arestat şi aruncat într'o închisâre 
întunecâsă de sub cetate. Turcul, după ce a pus mâna pe 
bietul creştin, nu s'a mulţumit acum cu averea, ci a vroit 
să-i ieă și sufletul, qicându-ă că, de voiă să scape cu vi6ţă, să 
se turcâscă. Sf. Ioan a refusat să-şi mântue viâţa lepădân- 
du-se de credinţa n6stră. Atunci Paşa a poruncit ca martirul 
să fie legat de c6da unui cal sălbatic. Așă s'a şi făcut. Calul, 
după ce a alergat cât -a alergat, tîrînd prin câmpii trupul 
siîntului, a venit îndărăt şi s'a oprit pe acest loc, şi-unde 
s'a oprit calul, a ţiîşnit din pămînt isvor şi a spălat faţa sfîn- 
tului. Turcii aii lăsat trupul acolo şi numai a doua di Pau 
îngropat... Mâștele sfîntului ait r&mas aci ca vre-o sută de 
ani, şi multă lume pe atunci s'a vindecat de bâle, cerând 
ajutorul sfintului; dar apoi, când aă venit Muscalii, Moldo- 
venii au ridicat sf. mâşte şi le-ai dus peste Prut, de frică 
ca nu cum-va Ruşii să le ieă, ca să le ducă la Moscva.» 

  

tut cu vergi de spini; a doua di martirul a fost chinuit şi mai grâznic, 
iar a treia di trupul săi acoperii cu răni a fost legat de c6da uuui cal şi 
tîrît prin oraş. Nisce Evrei, alergând după cal, aruncaă cu petre în martir, iar unul i-a retezat capul. Cadavrul a fost aruncat apoi, dar n6ptea locuitorii ai vădut lângă cadavru o mulţime de candele aprinse în aer şi trei bătrâni în haine albe cântând leturghia. Unul din Evrei, văgend acesta, a apucat o săgâtă şi a vrut s'o slobâdă în bătrâni, dar mâna sa a încremenit în aer şi aşă a rămas până diminâţa. 
Aflând despre cele întîmplate nGptea, comandantul cetăţii, speriat, a permis creștinilor să înmormînteze rămăşiţele pămîntesci ale martirului, ceea ce s'a și făcut. 
In acest timp, veneticul trădător, muncit de remuşcările consciinţei, a conceput planul de a fură sfintele m6şte și a fugi. Dar când mâștele ail fost desgropate, Sf. Ioan a apărut în somn preotului și Pa îndemnat sa se sedle și să alunge pe prădători, ceea ce s'a şi făcut. 
Martiriul Sfintului loan, după 'Țamblac, s'a întîmplat pe la 1330 sau pe la începutul secolului XIV. In 1402 Domnitorul Moldo-Vlachiei Ale- xandru-cel-Bun a transportat m6ştele sfintului la Sucâva,
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Aşă povestesc locuitorii despre martiriul sfîntului. 

La 1402 Domnul Moldovei Alexandru-cel-Bun (1), aflând 
despre mâşte, a propus Turcilor să le răscumpere şi Turcii 

ai consimţit, însă au cerut atâta aur cât vor cântări m6- 

ştele. Legenda spune cum că, punându-se pe o cumpănă sf. 
mâşte, iar pe alta o liră, cântarul a stat drept. Tureii, mirați, 

au remis mâştele, refusând ori-ce plată, şi sf. mâşte au fost 

transportate la Suceva. (2) 
Biserica bulgărescă, care se află în strada Bulvărâscă, e 

de o frumâsă construcţiune şi se află încunjurată de arbori. 
Dar principala biserică a oraşului este catedrala, de o con- 

strucțiune modernă, cu o mare cupolă aurită. Biserica acâsta 

e zidită pe un teren năsipos, afară din oraş, ceea ce e fârte 
incomod. Catedrala s'a clădit la 1832. 

In partea centrală a orașului se află o grădină publică, 

însă forte rău întreţinută. Imprejurul acestei grădini sunt cele 
mai frumâse case ale orașului. Intre case e şi acea în care 

s'a subseris la 1826 Tractatul de pace între Rusia şi Impe- 

riul Otoman. Intrunirea diplomaților s'a făcut în diua de 25 

Septembre, când s'au ratificat unele capitole din Tractatul 

de pace din Bucuresci, prin cari capitole s'au şi stabilit nouele 
hotare dintre ambele Imperii. Convenţiunea de la Akkerman 

a dat apoi prilegii unui noii răsboiu, care s'a sfîrșit la 
1829 prin Tractatul de pace subscris la Adrianopole. 

Dincolo de grădina publică, pe malul limanului, Rușii au 

construit la 1838 nisce vaste cazarme, cari însă acum repre- 

sintă adevărate ruine. In apropiere de aceste ruine, chiar 

pe malul limanului, curge de sub stâncă, un alt renumit isvor 
de apă cristalină, numit îsvorul Sfintei Paraschiva. Locuitorii 

sunt convinşi despre marile calităţi terapeutice ale acestui 
isvor. Despre el ni s'a povestit următorea legendă: 

«De mult, de forte mult, pe când pe aci mişuiau hordele 

tătăresci, o bandă de Tătari a pus mâna pe oîată de o tru. 

museţe mare, care se numiă Paraschiva. Prisoniera a fost 

vîndută în haremul unui Pașă din Akkerman. Pașa, cum a 

(1) La 1562—1564, după Kogălniceanu, a domnit Ioan Vodă. 

(2) Colonelul Cornilovici, în manuseripiul săii, serie că mâșştele Sfîn- 

tului Ioan cel noi ai fost transportate în secolul XVIII, după porunca 

lui Iosif II.
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vădut acea fată, a cădut iărmecat de atâta frumuseţe şi a 

voit s'o înduplece cu fel de fel de daruri scumpe ca să-i 
fie de nevastă. Dar totul a fost în zadar, fata n'a voit să se 
facă cadână. Atunci Pașa a turbat de mânie şi într'o nâpte 
a voit s'o ieă cu sila, însă fata a isbutit să fugă din harem. 
Soldaţii trimişi ca s'o prindă ai găsit-o pe malul limanului 
şi, când eraii să pue mâna pe dînsa, ea s'a prefăcut într'un 
isvor.» 

Orașul Akkerman progresâză din an în an; causa princi- 
pală a propăşirii sale sunt renumitele vinuri din podgoriile 
ce-l încunjură. Aceste vii sunt astădi atacate de filoxeră. 
De altă parte, coloniile germane, cu gospodăria lor model, 
dai un f6rte bun exemplu, iar pescuitul în apele lima- 
nului este o bogată ramură de activitate pentru poporaţiune. 

Comerciul de export al orașului a perdut de mult dejă 
vechia sa importanţă; ca port, el a fost invins de Odesa, 
din causa împuţinării apelor Nistrului, iar guvernul rus nu 
tace absolut nimic pentru a redă acestui vechii oraş valdrea 
sa naturală. 

Comerciul din lăuntru al oraşului se mărginesce la dilele 
de tirg, care se ţine de două ori pe s&pt&mână, Lunea şi Vi- 
nerea. Iarmarocul cel mare se face odată pe an, pe la 6—22 
Decembre, 

Activitatea manutacturală a orașului e circumscrisă în trei 
usine pentru topirea seului. Sunt în “oraș şi două fabrici de 
tutun, o fabrică de cărămidă şi mai multe ateliere de olă- 
rie ordinară. Ramura principală a activităţii economice este 
viticultura. 

Viile de aci ai fost renumite, precum am mai dis, chiar în 
antichitate. Aceste vii sunt sădite pe un pămînt năsipos, 
despărțite prin alee de dud, nucă, caiși, vişină şi încunju- 
rate cu garduri vii făcute din planta arenaria. Dudii se cul- tivaii aci altă dată pentru borangic, dar acum acestă cultură casnică a decădut din causa rapacităţii Evreilor. 

| Cele dintâii vii ce s'au sădit lângă Akkerman ai fost cul- 
tivate încă de Genovesi, cari, precum se scie, aii fost buni 
viticultori. (1) 

Apoi Turcii şi Tătarii aveati mare veneraţiune pentru tâte 

  

(1) Keppen, Sirucoff şi Kraschewsky.
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plantele cultivate de om, ceea ce dovedese tapii, cu cari 
Hanii protegiau pe viticultorii creştini. In secolul XVIII 
Clemans, căistorind prin Bug6c, amintesce în descrierea că- 
lătoriei sale despre frumâsele şi întinsele vii ce cultivat 
Tătarii la Akkerman, (1) 

După luarea Basarabiei la 1812, Ruşii ai constatat, exi- 
stenţa împrejurul Akermanului a 1.094 vii părăsite de Turci. 
Pentru o parte din aceste vii s'aă presintat apoi fapii de 
către particulari şi guvernul rus a cedat proprietatea lor ace- 

stor particulari, iar peste 540 de vii s'a declarat proprietar 

statul. Aceste din urmă vii ai fost încet cu încetul distruse, 

Pe la 1825 guvernul rus a atras în fine atenţiunea ober- 

forsehtmeistrului, Basarabiei, Comitelui Paravicini, asupra 

viilor din Akkerman, şi de atunci administraţiunea locală a 

făcut câte cevă pentru viile statului rămase nedistruse. 

In dilele n6stre, judeţul Akkerman produce anual peste 
220—300.000 vedre vin negru și alb. Vinurile negre se vînd 

la Odesa, Pultava, Charcoff sub denumirea de Bordeaux ; de 

la 1889, aceste vinuri și-a găsit debuşei şi în Europa. Preţul 

medii pe loc şi fără vas variază de la 1!'/,—2:/, ruble vadra. 

Marea orașului Akerman, întărită prin ukazul imperial 
cu data de 2 Aprilie 1826, este: pe câmp roșu o ramură 
de viță. 

Pender. 

Orașul Bender, capitala judeţului cu același nume, este 
aşezat pe malul riului Nistru, la depărtare de 80 kilometri 

în sus de gurile şi limanul rîului. Posiţiunea sa geografică 

se află sub 460 51/ latitud. nordică şi 470 16' longit. de la 
Răsărit. 

Oraşul modern se compune din ș6se cartiere şi anume: 

cartierul propriă dis al oraşului, care este construit. pe un 
platou în apropiere de Nistru,— pe acest loc altă dată există 

cara ian-8arai, —- cartierele Priteagailovea, Lipcani, Bori- 

sovca, Ilâsca şi Cetatea. 

Printre cetăţile întemeiate în Basarabia de către Genovesi, 

a existat altă dată şi renumita cetate 7ihin sau Tigline, nu- 

mită de Slavi şi 7ihinta. 

(1) Călătoria prin Bugee la 1768, traduc. în limba rusă, Eneuans, St. 

Petersburg î183, p. 142.
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Istoricii ruşi ca Batiuşcoff, Nakko şi alţii, pentru a evită 

cestiunea privitâre la dreptul istorie al nemului nostru asupra 

Basarabiei, tăgăduiesc faptul că, după desfiinţarea domniei ge- 

novese, Tiglin a îost ocupat de Moldoveni şi numai în secolul 

XVI, după mortea lui Stefan-cel-Mare, afcădut în mânile 

Turcilor. Istoricii oficioşi ai Rusiei trec cu tăcerea peste 

lupteie crâncene al marelui Domn al Moldovei cu Baiazet, 

peste lupta de la Valea-Albă și Vasluiii, şi se mărginesc a 
declară cum că după ce Mahomet II a luat Cata, Turcii ai 

ocupat și Cetatea-Albă şi Tiglina. 
Cetatea Tiglina ocupată de Turci a fost numită de ei Ben- 

der, ceea ce semnifică în limba turcă <aşă voesce». (1) Turcii 
dejă pe la 1708 au întărit vechia cetate genovesă, făcând din 
ea, împreună cu Cetatea-Albă şi cetatea de la Hotin, o linie 
de apărare în contra Rusiei, a Cazacilor şi a Poloniei. 

Pentru întreţinerea cetăţii Bender, Turcii, după obiceiul 
lor, aii întemeiat aci o ragă sai zonă, care cuprindea 
mai multe sate menite a servi la întreţinerea garnis6nei ; 
aceste sate fură numite rajaua Benderului. Zona întrâgă 
a fost pusă sub administraţiunea unui Paşă, care în același 
timp eră şi comandantul cetăţii. 

Pe timpul răsboiului Rusiei cu Imperiul Otoman, cetatea 
Bender a fost bătută de trei ori de Ruşi: Intâia dată la 1770 
în diua de 17 Septembre. După diferite isvâre militare ru- 
sesci, cetatea aveă pe atunci dece basti6ne, din cari două spre 
Nistru, iar opt încunjurate cu o ripă adîncă, având păreţii 
zidiţi cu pâtră (escarp şi contra-escarp). Intr6ga linie de apă 
rare avea lungime de 1.600 stînjeni. Cetatea avea şâse porţi 
de pâtră şi patru poduri, cari se ridicau. In lăuntrul fortă- 
reţei se află o altă cetate, zidită de pâtră şi construită încă 
de Genovesi. Acâstă din urmă cetate avea opt turnuri şi eră 
încunjurată de un val. Afară de ac6sta, în curtea cetăţii 
mai erai palatul comandantului, cazarmele şi alte edificii. (2) După Tractatul de pace de la Kuciulk-Kainargi, Turcii ai reocupat din noii Benderul. Pentru a doua Gră cetatea a fost 
bătută de Ruşi la 1789, iar după Tractatul de pace de la laşi la 1791 a fost din noă ocupată de Turci. In fine pentru a treia 

  

(1) Banauereu O. Ile. u dpeon., II, p 806. 
(2) Manuscriptul Cornilovici şi formularul cetăţii Bender.
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Gră cetatea Bender, împreună cu partea Moldovei dintre Prut 

şi Nistru, a cădqut în puterea Rușilor după răsboiui de la 
1812. (Fig. 11.)(1) 

Trecutul istoric al Benderului are mai multe pagine de un 
interes excepţional pentru istoria n6mului nostru. Legenda 

poporului pretinde chiar că tocmai pe acolo Impă&ratul Traian 
a construit un pod peste Nistru. 

După ce Turcii ai ocupat vechia cetate a Moldovei, adecă 

pe la 1595, Domnul Moldovei Bogdan s'a încercat a goni 

pe păgâni, dar a fost respins de hordele numerâse ale lui Mir- 
Ahmet. Apoi pe la 1684 Hatmanul. Cazacilor Cunitski sai 

Conaşea, cum îl numiă poporul, a trecut Nistrul şi, unindu-se 

cu Moldovenii în contra 'Tureilor, a isbutit să pue mâna pe 
o parte din întăririle cetăţii. 

Pe la 1770 Hanul Tătarilor Crîm-Ghirei a visitat cetatea 
Bender. 

Primirea solemnă ce s'a făcut acestui Han este descrisă 

de către Baronul 'Todt. (2) 

(1) Formularul cetăţii Bender şi memoriile Generalului Bogdanovici 
despre campania lui Rumeanţeff şi Suvaroff. Gravura nâstră represintă 

o parte din cetatea Bender în planul al doilea, iar în planul întâiu este 
desemnat episodul dilei de 4 Novembre 1789, când demnitarii turci ai 

închinat cetatea comandantului suprem al armatei ruse. 

In fruntea acestora, şâde pe un scaun favoritul Impărătesei Ecaterina, 

Principele Poteomkin. 

Gravura nâstră în miniatură este se6să după un desemn săpat pe o 

scăndură de aramă de către gravorul Schiitz în anul 1790 şi care apar- 

ţine acum d-lui P. Daşcoff. 
(2) «La o depărtare Gre-care de oraş Hanul tătărese din Crimea a 

fost întimpinat de către Vizir, care, apropiându-se de Han, s'a scoborii 

de pe cal şi a voit să-l introducă în cetate, mergând pe jos şi ţiind de 

căpăstru calul, pe care eră călare Hanul. Crim-Ghirei a retusat acâstă 
one şi a silit, după multă ceremonie, pe Vizirul să încalice. 

«Plecând apoi mai departe şi ajungând la malul Nistrului, Hanul a 

observat cum că pentru trecerea sa s'a făcut peste ghâţă un fel de 

pod. Invitat să trâcă podul, Crîm-Ghirei, dând din cap, a gis: câm un 

obiceiii mult mai bun de a trece rîuri!» şi dieâad aceste cuvinte a şi 

dat drum calului peste ghâță în fuga mare, invitând pe Vizir să-l 

urmeze. | 
«Calul se seobori pe ghâţă, care, fiind subţire, crăpă sub copitele sale, 

dar Hanul cu suita a isbutit totuși să trâcă rîul fără vre-un accident, 

Vizirul, neavând acum ce face, Pa urmat cu îrică mare, mirându-se că 

nu Sai înnecat cu toţii în Nistru.» (Craschewski, VIII, p. 235.)
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Din tâte amintirile istorice privitâre'la oraşul Bender, cea 
mai dramatică este incontestabil episodul privitor la Carol 
XII, care a locuit mai multe luni vestita cetate. Până acum 
încă se pote ved6 lângă Varnița, sătuleţ ce se află la de- 
părtare ca de vre-o trei kilometri de cetate, locul unde a 
fost lagărul Regelui Suediei. Carol XII, în retragerea sa 
din anul 1709, după învingerea ce a suferit sub Pultava, a 
mers spre Ociacoff şi de acolo la Bender. Locul de lagăr 
ce şi-au ales Suedezii se află întw'o vale și legenda rutână 
dice cum că aci tocmai a murit valorosul Hatman al Caza- 
cilor Mazepa; asemenea tot aci sa întîlnit cu Carol XII şi 
detronatul Rege al Poloniei Stanislas Lescinski. 

Locuitorii cred. cum că în acea vale sunt ascunse comori 
nestimate. 

Primit de Turci ca un aliat, Carol XII a petrecut la 
Bender mai multe luni, voind a reîncepe răsboiu cu Rusia. 
La 1712 Sultanul Achmed III a propus Regelui Sue- 
diei să plece neturburat în ț6ra sa, dar propunerea Padişa- 
hului n'a fost primită, şi atunci Sultanul a dat un firman 
prin care învită pe Carol XII să iasă din cetatea Bender. 
Aflând că Tureii au de gând să-l scâţă din cetate cu sila, 
vitezul Rege, cu trei sute de ostaşi ce mai aveă, a ţinut pept 
la 20.000 'Tătari, cari asediară cetaţea. Firesce ca la urma 
urmelor Suedezii au fost învinşi și Regele lor a fost luat în plean. 

| 
Turcii aă expediat pe prisonierul lor la cetatea Demirton ; de aci Regele Carol XII a plecat în fine la Stralsund în Pomerania. 
La 1801, în luna Martie, cetatea Bender a suterit mul; din causa unei grozave explosiuni a trei-deci de care cu praf de puşcă, cari se transportaii din Ismail. O parte din cetate a cădut în ruine, omorînd multă lume. 

Ă Oraşul Bender este aşezat tocmai jos pe malul Nistrului, intro vale descoperită şi plană. Imprejurimile orașului sunt acoperite cu vii şi livedi. 
„Suprafaţa orașului este de 5.870 deseatine, 571 stînjeni, din cari peste 3.000 deseatine sunt sub esplanada cetăţii şi peste 1000 deseatine sub vii. | La 1860 oraşul Bender aveă o poporaţiune de 21.538 locui- tori de ambe sexe, din cari bărbaţi 13.865 şi temei 7.673.
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După religiune, acestă poporaţiune se împărţiă: 

  

  

  

| CONFESIUNI BĂRBAŢI FEMEI 

| Ortodoxă. „| 10811 | 4998 | 
i Schismatici ruşi 565 491 

| Catolidi. . .. . 299 41 

Protestanţi. . . 20 3 

Evrei ..... 2.170 2.140     
După recensămîntul făcut la 1892, poporaţiunea oraşului 

Bender s'a constatat a fi de 45.908. Din acest total Evreii 

sunt acum în număr de 22.000 suflețe de ambe sexe. 

După clase (soslovie), poporaţiunea se împarte în urmă- 
torul mod: 

  
  

  

          

| 

| CLASE BĂRBAŢI| FEMEI 

Nobili ereditari . . . 25 20 

| » individuali. . 74 61 

| Clerul ortodox . . . 122 120 
>» evrei. . ... 8 8 

Comercianţi. . . . . 444 418 

Meseriaşi. ...... 185 65 

Militară. . . . . . | 401] — 

Restul poporaţiunii e înscris în rubrica tîrgoveţi, agri- 

cultori şi diverse (raznocinți). 
Crescerea naturală a poporaţiunii oraşului în termin 

medii pe an este următârea:. Se nasce pe an. 1 prune la 

31,4 locuitori; mâre pe an 1 om din 35 locuitori; la o sută 

băeţi se nasc 87,4 fete. 

Oraşul Bender se compune din 2.388 case, din cari 122 

sunt în incinta cetăţii. 

Din edificiile publice ce. posedă oraşul, mai întâiu următ6- 

rele biserici atrag privirea visitatorului: biserica ortodoxă 

a Sf. Alexandru Newski, construită pe la 1833 în incinta ce-
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tăţii ; catedrala cu hramul Schimbarea Domnului la faţă. 
Biserica acâsta are trei mese sfinte şi anume una cu hra- 
mul Schimbării la faţă, alta cu hramul Adormirii şi a treia 
cu hramul Sf. Nicolae. Catedrala a fost zidită la 1825. 

Edificiile statului sunt numai două, un foişor de foc şi 
nisce cazarme cu temniţă. 

Activitatea industrială şi comercială a orașului în dilele 
„n6stre e aprâpe nulă, deşi posiţiunea Benderului e cât se 
pote de avantagi6să, orașul fiind aşezat pe malui unui rii 
navigabil şi având două artere de cale ferată, din cari ura 
îl l6gă cu Chișineul spre apus şi cu Odesa spre resărit, iar 
alta merge la Reni de pe Dunăre. 

Stagnaţiunea şi amorţâla în care zace Benderul ai de 
causă pe Evrei, cari aă monopolisat totul în mânile lor. 
Rautinari din fire, inculţi şi habotnici, ei se mărginesc în 
specularea poporaţiunii prin camătă, cârciumărit și micul 
negoţ de bâlciuri. 

Oraşul Bender nare absolut nici un debarcader pe Nistru. 
In dilele de tîrg comercianții străini nu vin din causa caka- 
iului evreese, care deţine în mânile sale atât administraţi- 
unea, cât și primăria (duma), 

Ca fabrici există la Bender o fabrică de lumînări de sei, 
trei tăbăcării, o fabrică de cărămidă şi câte-va manufacturi 
de tutun. 

Marea oraşului Bender, precum şi a judeţului, este: un 
scut despărţit în două; pe câmpul superior e desemnat cu 
aur un vultur cu două capete, ţinând în ghiare fulgerul, ale 
cărui săgeți sunt îndreptate în jos; pe peptul paserei e : 
zugrăvit Sf. Gheorghe; în câmpul inferior, de colâre nâgră, 
stă culcat un leă. Acest leu, explică heraldiștii ruși, amin- 
tesce pe Carol XII, biruit de Ruși la Pultava. Scutul ora- 
şului Bender, după afirmaţiunea unora, este opera perso- nală a Imp&ratului Nicolae 1. 

Bălg 
Bălţi sunt capitala judeţului cu același nume, care însă se mai numesce şi judeţul Iaşi. Orașul e situat sub 47045'49,7 latitudine nordică şi 47055 long. de la Răsărit. Construit toc- mai în fundul văiei Reutului, şi anume la gura Rîuleţului
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seliştea orașului este proprietatea familiei Catargi şi Cal- 
muţehi. 

Ruşii în scrierile lor despre Basarabia seriii cuvîntul Bălți 
cu %, cregând cum că acest cuvînt se derivă din cuvîntul 
slav 6nauă, alb. 

Invederat că acâstă părere a Ruşilor e cu totul greşită; 
cuvîntul Bălţi provine direct de la baltă, ceea ce se ex- 

plică prin faptul că valea Reutului e forte băltâsă. 
Pe timpul domniei pămîntene, Bălţi nu eră comună ur- 

bană, nici măcar tirguşor, şi în locul actualului oraş eră, 

un mic sătuleţ înămolit în nisce bălți. O simplă împre- 

jurare a făcut ca acest sat forte rău așezat să fie trans- 
format în oraş capitală de judeţ. 

La 1818, în diua de 19 Aprilie, Imp&ratul Alexandru T, ve- 
nind din spre Hotin şi mergând la Chişinei, a fost nevoit 

să înopteze la Bălţi, unde s'a înămolit grâua trăsură im- 

perială. Aci i-a sosit scire despre nascerea nepotului seii 

Alexandru II şi, în amintirea acestui eveniment de fa- 

milie, dînsul a dat satului Bălţi prerogativele unei comune 
urbane. 

Noul oraş, aşezat toemai la mijlocul platoului dintre Nis- 

tru şi Prut, a devenit în curînd un centru de comerciă pen- 
tru nordul Basarabiei. 

Imprejurimile oraşului Bălţi sunt puţin pitoresci şi fârte 

„triste. Nici un arbore, nică o livede, afară de parcul familiei 
Catargi, nu înveselesce priveliștea. Oraşul are strade strimte 
nepavate, noroidse tâmna, băltâse 6rna şi pline de praf 

vara; o jumătate din oraş, anume cea centrală, se compune 
din dugheni evreesci, cârciume, hanuri —tâte construite aprâpe 

sub acelaşi acoperiş colosal. Tâmna, pe la Novembre, și apoi 
în primăvară, întregul oraş se cufundă, cu strade cu tot, 
într'o mlaștină pestilentă, care exală iriguri palustre din 
cele mai resistente. Aceste friguri decimă poporaţiunea şi 

renumele trist de cuibul frigurilor se potrivesce minunat ora- 

șului Bălți. 

Suprafaţa oraşului e de 1.355 deseatine și 1.098 stinjeni, 

din cari 300 deseatine sunt pășune. 

Poporaţiunea Bălţilor, după recensămîntul din anul 189, 

s'a constatat a fi de 11.118 locuitori, din cari 5.968 bărbaţi 

şi 5.130 femei.
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După confesiuni, acâstă poporaţiune se împarte în urmă- 
torul mod: 

Bărbaţi Femei 

“Ortodoxi. . . . . . 1641 1.089 
Catolică ..... 7-4 55 
Armenii .. PN 125 100 
Ruși (sectanţi) . . . 111 100 
Evrei .. . . . . . 3.600 3.543 

După clase (soslovie), poporaţiunea se compune din: 

Nobili de nascere . 116 126 
» individuali. . 204 248 

Cierul ortodox . . . 12 11 
» catolic. . . . 1 _— 
> armân a 2 — 

> evreu. .. . 3 2. 
Comercianţi . . . . 745 620 

Restul poporaţiunii sunt tîrgoveţi (mesciane). 
După datele statisticei oficiale, poporaţiunea oraşului nu 

cresce de loc pe cale naturală, de Gre-ce mortalitatea e în 
termin medii de 1: 29 de locuitori şi nascerile asemenea 
de 1: 29 de locuitori. 

Oraşui Bălţi numără peste 2.016 case, din cari abiă 80 sunt 
de zid, iar restul de paiantă şi lemn. Edificii publice sunt 
trei: un spital militar pentru 160 paturi, temniţa şi casarma 
cu magasiile intendenţei. Tâte aceste edificii sunt într”o stare 
miserabilă. 

Oraşul posedă o singură biserică ortodoxă, una catolică, 
una sectantă rusâscă, o sinagogă şi 7 case de rugăciune 
evreesci, 25 dugheni de pâtră şi 265 prăvălii de scânduri. 

Construcţiuni solide şi moderne oraşul mare decât casele 
familiei Catargi şi un mare pod de p&tră peste rîul Reut. 

Biserica ortodoxă din Bălţi a fost construiță de către 
Gheorghe Panaioti pe la 1795. Pianul bisericei Pa făcut ta- 
lentatul architect Weisman, după modelul bisericilor catolice 
din Galiţia. Iconostasul, compus din fârte frumose icâne, este opera măiastră a pictorului nostru Eustafie, care a fost adus de la Iaşi la Bălţi încă de către Principele Potiomkin. Cu tâte bălțile ce încunjură oraşul, cu t6tă defectuositatea
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drumuriior de comunicaţiune, cu grâsnica şosea pururea îno- 
molită în stratul lutos al solului, Bălți până acum încă aă 
un rol în comerciul cu vite. Sunt nu mai puţin de 11 iarma- 
roce pe an, când se adună la Bălți mare număr de negus- 
tori de vite. Iată datele acestor iarmaroce: 2 Februarie, 

3 Martie, în septsmâna întâia a Postului mare, 28 Mai, 24 Iu- 

nie, 20 Iulie, 6 August, 8 Septembre, 15 Octobre, 26 Novem- 

brie şi 20 Decembre. Daraveri destul de mari se fac cu cai 
şi cu vitele mari, cari se exportâză în Austria. 

In ultimii ani însă comerciul a început să scadă, atât din 

causa lipsei de export, cât şi din causă că crescerea vitelor 
în Basarabia a degenerat mult. 

Marea oraşului Bălţi, precum şi a întregului judeţ Iaşi,a 
tost întemeiată printr”un ukaz imperial la 1826. Ea re- 

presintă: pe câmp roşu un cap de cal. Despre stabi- 
lirea desemnului, jurnalul ministerial se explică în urmă- 

torul mod: «Marca veche a ținutului Iaşi represintă pe un 

cal întreg, dar de Gre-ce până acum numai o parte din 

acest județ s'a alipit id Imperiu, apoi, în amintirea acestei 
despărțiri în două, s'a fizat noul desemn, care represintă 
numai capul animalului trunchiat.» (1) 

Explicarea heraldică nu cere alte comentarii! Limpede şi 

lămurit. | 

Orheiă. 

Capitala judeţului Orheiu este așezată pe malul stâng al 

rîului Reut; posiţiunea sa geografică cade sub 47022' lati- 
tudine nordică şi 462% longitudine de la Răsărit. 

Actualul Orheiii e un orăşel trist, posomorit, murdar şi 

plin de Evrei saraci; seliştea oraşului aparţineă acum doi, 

trei ani d-nei Aristiţa Pangelos, care a murit nebună la 

Chişineii. 
Oraşul este zidit în apropriere de antica cetate dacă Pe- 

frovada, ale căreia ruine Orhenii le numesc până acum «ve- 

chiul Orheiii». Rămășițele antice ale cetăţii au tost explorate 
de archeologii Ruși și se compun din nisce ruine ce se află 
printre stânci, precum şi din subterane, în cari s'au găsit 

monete antice. (2) 

(1) Zo-mmoe cospunie Baxonoes, I, No. 232. 

(2) Banuewu -oGuuecmaa. Mem. u 0pezu., II, p. 805, articole de d-l Stamati.
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Pe a finele secolului XIII şi la începutul secolului XIV, 
Orheiul a fost reşedinţa serdarilor Basarabi. Pe atunci Or- 
heiul eră bine cunoscut Cazacilor Zaporogi sub nume de 
Irgheef (1), iar Ruşii îl cunosceaii sub numele de Orâga. Is- 
toria oraşului e de alt-fel bine cunoscută, după cronicarii 
noștri, cari mereii pomenesc în cronicele lor despre Orheiă 
şi Orheieni. 

La începutul secolului nostru Orheiul eră un: orăşel ne- 
însemnat, încunjurat de păduri seculare, vii şi livedi. La 1836 
guvernul rus l'a înălţat la rangul de capitală a judeţului şi, 
imediat după acâstă favâre, orăşelul a fost inundat de pu- 
hoiul Evreilor, ce a curs spre el din Podolia. Evreii ai trans- 
format frumosul oraş român întrun tîirguşor murdar şi in- 
salubru. 

Un şir lung de incendii, de cari a suterit apoi oraşul, nu 
i-a folosit întru nimic; din mormanele de cenușă el pururea 
se ridică mai sărac şi mai murdar. Stradele sale sunţ în- 
guste, nepavate, noroi6se. 

Orheiul posedă de alt-fel tot ce trebue pentru a deveni 
în. viitor un oraș avut şi plin de activitate. Capitală a unui 
judeţ, el se află în fruntea celui mai avut şi bine înzestrat 
judeţ din Basarabia; pămînt fertil, păduri întinse, deşi ne- 
îngrijite şi răi gospodărite, apă abundentă, o arteră mare 
de comunicaţiune între Chişineii şi N oua-Suliţă. Dar cu tâte 
acestea, mulțumită unei administraţiuni străine şi unui regim 
politie care ucide iniţiativa privată, Orheiul depere, părăsit. 

Suprafaţa oraşului Orheii e de 1.582 deseatine, 650 stîn- 
jeni, din cari sub selişte sunt abiă 400 deseatine, iar restul 
sub islaz și maidane. 

Pe domeniul oraşului se află şi d6lul /vanos, din care se extrage var minunat. Peste o mie de stînjeni cubici de 
acest var se exportâză din Orheiă, fiind întrebuințat pentru 
construcţiuni în Basarabia. Dâlul Ivanos se dă de primărie 
in arendă unor Evrei, cari plătesc comunei 15.000 ruble 
anual. 

Poporaţiunea oraşului, după recensămîntul din anul 1892, este de 7.340 locuitori de ambe sexe, din cari 3.500 bărbați şi 3.840 femei. 

    

(1) Costamaroft, Bunopoareena a Cho,



  

    
  
Piciorul unei col6ne cu inscripţiune latinâscă din anul 201, 

găsită lângă Akkerman în anul 1890. Se află acum la Museul din 
Odesa.
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După confesiuni, acâstă poporaţiune se împarte în: 

  
  

  

      

CONFESIUNI BĂRBAȚI | FEMEI 

Ortodoxi .. ... 960 067 
Ruşi sectanţi 0). 71 15 

Catolici . .. . 19 11 
Armeni.. .... 51 “1 

Evrei . . PI 3.208 2.997 

După clase (soslovii), poporaţiunea se compune din: 

    

  

      

| CLASE BĂRBAŢI | FEMEI 

| Nobili ereditari . . 19 | 11 
| > individuali . 17 5 

| Clerul ortodox . . 14 14 

pa » armân .. . 1 2 

> evreu ... 16 9 

| Comercianţi . ... 450 286 

Restul poporaţiunii sunt mesciane (tirgoveţi). 

După datele statisticei oficiale, reese că în Orhei se nasc 

pe an în termin mediu 209 copii, adecă vine câte un născut 
pentru 20 locuitori pe an. | 

De altă parte mortalitatea anuală fiind în termin mediă 

de 136 inşi, ceea ce dă câte 1 mort pentru 32 locuitori, prin 

urmare sporul în crescerea normală este de 76 pentru to- 
talul poporaţiunii oraşului pe an. 

Numărul caselor este de 762. T6te casele sunt construite 

de pâtră calcară, care se extrage din nisce cariere din apro- 
pierea oraşului. 

  

(1) In general vorbind, Ruşi sectanţi locuesc în Basarabia prin oraşe 
şi lângă orașe şi tîrguşore. Numărul lor se urcă aproximativ până ia 
20.000 suflete. In număr mai mare ej locuesc în judeţele: Ismail, 9.000 

Smeni; Hotin, 3.000; Bender, 2.000; Soroca, 1.300 ; Orheiiu, 500; Akker- 

man, 300; Bălți (jud.), 200; lângă Chişinei și în Chișinei 1.200. amane, 

En. Băa. 1890, No. 14—15, p. 628. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 13
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Orașul posedă două biserici ortodoxe, o biserică armenâscă, 
o sinagogă şi mai multe case de rugăciune evreesci. 

Biserica catedrală a oraşului cu hramul Sf. Dimitrie a 
fost zidită de către Vasile Lupu, Domnul Moldovei (1), pe la 
1636—52. De-asupra uşei de intrare s'a păstrat până acum 
următ6rea inscripţiune în limba slavă: 

«WsBoxzenuem Orna u c5 nocnemeniem Cema Hi CBpBuIenieM UBa- 
«Taro yxa Hâua n CP3Aa CP XpPaM BP Mb eBATaro CIaBHar'0 Bea 
<EaTO MyYeRuka MHporouaBar Jlamurpue uyAorBopG lo Bacixie BOeBoA 
«BOmEb MAIOGTIIO FOenoAap 3emue MoamaBciou u roenos er 'Tozocia u 
<YaA HXB loaH BOeBora». 

Adecă: <Cu voia Tatălui, ajutorul Fiului şi săvârşirea Sf. 
Duh, a început şi a zidit acestă biserică în numele sfintului 
slăvit și mare martir Dimitrie făcetor de minuni, lo Vasile 
Voevod, cu mila lui Dumnedeii Domn al Moldovei, şi Dom- 
nița Sa Tedosia şi fiul lor loan Voevod.» (Fig. 12.) 

Anul de pe inscripţiune e şters cu desăvîrşire şi ilisibil. 
Biserica acâsta nu posedă cevă deosebit în architectura 

sa, iar în lăuntru are multe icâne frumose şi, între cele 
sfinte, o cruce de lemn fârte veche. Acâstă cruce e obiecţul 
unei mari veneraţiuni a enoriașilor. Se dice de către b&- 
trâni, cari ar fi audit la rîndul lor de la părinţi, cum că pe 
timpul Tătarilor, când locuitorii saă închis în biserică, sf. 
cruce a fost străpunsă de mai multe sulițe tătaresci şi a 
cădut jos; ridicată, ea a fost ascunsă în podul bisericei până 
pe la 1848, când în fine a fost din notă seâsă din pulbere 
şi pusă într'un serin cu gemuri. 

Oraşul Orheiă numără peste 149 prăvălii. Activitatea sa 
comercială e neînsemnată. Afară de var, 
ducţiune locală ; tăbăcăria, confee 
cu cari altă dată se îndeleţ 
părut. 

Orheiul are o singură ședlă publică primară. 
Marea oraşului, precum și a judeţului, întărită la 18%, este următârea: pe câmp albastru un arbore. (2) 

nu există altă pro- 
țiunea lumînărilor de sei, 

niciaă locuitorii, astăgi ai dis- 

    

(1) D-1 Nakko, istoricul muscălese al Basarabiei, scrie în cartea sa că biserica acâsta a fost zidită de Stefan-cel-Mare; aceeași greşâlă o face şi d-l Zasciuc. Ambii de sigur că p'aii sciuţ despre existenţa inscripţiunii. (2) Mozmoe Coâp, Bamonos, I, No. 232,
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Oraşul Soroca este așezat lângă Nistru, înti”o vale adîncă, 
care face parte proprii dis din malul drept al rîului. Posi- 
țiunea geografică a orașului cade sub 48036 latitud. nordică 
și 460 longit. de la Răsărit. 

O călătorie mai pitorescă prin Basarabia nici că se pote 
face, decât alegând şosâua cea mare dintre Bălţi şi So- 
roca. Drumul merge merei de-alungul văiei Reutului. In- 
ir6gă acestă vale e de o fertilitate uimitâre: la drâpta 
şi la stânga şoselei, cât pote cuprinde ochiul, se întind la- 
nuri cu bucate suculente; în apropiere de Soroca prive- 
liştea se schimbă, peisagele ce se desfăşură amintesc ai- 
doma locurile cele mai pitoresci de pe Rin sau Elba. 
Malurile Nistrului se ridică trufaşe, acoperite aci cu păduri, 
colo cu stânci uriaşe de granit; mai departe, spre vale, 
şos6ua șerpuesce sub umbra pădurilor seculare, a căror 
maiest6să tăcere e întreruptă de sgomotul isvârelor ce curg 
spre Nistru. Urcând în fine cel de pe urmă a6l, şosâua se în- 
drâptă de-alungul Nistrului, care în ziezaguri îşi stredelesce 
printre stânci albia sa maiestâsă. 

Oraşul Soroca posedă o climă superbă; apele Nistrului îi 
daii pescele cel mai delicat, ca cega şi nisetrul, icre prâspete 
etc, grădinile şi viile sale sunt vestite, câmpiile ce-l încun- 
giGră sunt din cele mai blagoslovite din Basarabia 

Partea veche a orașului este locuită numai de Evrei. Acâstă 
parte îşi păstrâză întăţişarea orientală. Din oraşul vechii, 
pentru a intră în oraşul noii, e necesar a urcă o stradă 
cu pantă mare. Tot din oraşul vechii, urcând o cărare, că- 
l8torul ajunge printre stânci uriașe la nisce peşteri săpate 
în pâtra calcară a muntelui. Aceste peşteri au păstrat până 
acum înfăţişarea mistică a unor temple antice. Se crede 
cum că în adevăr suntem aci în faţa unor r&mășite preţise 
ale vechei domnii dace. In aceste locuri se adăpostiai ereş- 
tinii Daci, fugind de urgia persecuţiunilor lumii păgâne. Bisericele din stâncile de lângă Soroea aii conservat până 
acum nisce subterane cu coridâre, în cari, ca şi în catacom- 
bele Romei, se ascundeati creştinii în dile de urgie. Lângă 
satul Grădişte, sait păstrat chiar şi r&măşiţele unei bise- 
rică antice.
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Sub domnia Genovesilor pe Marea Nâgră, oraşul Soroca 

a tost o emporie, cunoscută sub numele de Olchionia. (1) 

Aci Genovesii aveai întrepositele lor de marfă, aci de ase- 
menea se adunaii bucatele, lâna, etc, ce ei aduceaă din 

Podolia. Olchionia pe aceste vremuri eră decă o staţiune în- 
tărită pe drumul dintre Moncastro şi Sucâva. 

După cucerirea Constantinopolei de către Mohamet II, când, 

sub invasiunea Musulmanilor, sai nimicit coloniile italiene 

de pe Marea Nâgră, a sunat ultima oră şi pentru Olchionia. 

In secolul XV Stetan-cel-Mare a reconstruit vechile întă- 

riri genovese de la Soroca şi pâte din uceste timpuri tocmai 

orașul își căpătă şi numele de Soroca (2), de Gre-ce Domnul 

Moldovei a sorocit un termin pentru ridicarea noutlor în- 

tăriră. Oraşul Soroca, ca punctul cel mai expus din spre 
răsărit, în trecutul său istorie a fost pururea arena celor 
mai grâznice invasiuni. Aci, la picidrele zidurilor sale, se 

desfăşurau răsbâiele cele crude şi sângerâse dintre Polonia şi 

Turcia, dintre Tătari, Moldoveni şi Cazaci. 

In anii 1634-—-54 Hatmanul Zaporogilor Bogdan Chmelnitski» 

pentru că Lupu-Vodă i-a refusat mâna fiicei sale Ruxandra? 

cerută de soţie pentru Timuș, fiul Hatmanului, a prădat și 

devastat Soroca. 
Mai târdiii Soroca a fost pentru a doua 6ră prădată de 

Valachi, cari goniră pe Lupu-Vodă și-l siliră a fugi la Ci- 

hirin. La 1654 Timuș Chmelnitșki, în fruntea a 8.000 Cazaci, 

a ocupat Soroca, a risipit pe inimică şi a: redat lui Lupu 

socrul săii, tronul Moldovei. 

La 1692 Soroca a fost ocupată de Poloni, cari s'aii apărat 

aci în contra lui Mustafa-Pașa. 

La 1711 Petru-cel-Mare, trecând cu armata spre Prut, a 

ocupat Soroca, măcelărind pe locuitorii săi. La Prut Ţarul 

(1) Weliman, p. 88; — Stamatti, Juncu 0âuu. ucmop, i dpeati., II;—Can- 

temir, Cron. Mold. 

(2) C. Chanatski, Ooeceniii Bmemnuns din 1859, No. 61, serie următârele: 

:In alte timpuri locuitorii săraci prigoniţi de Tătari se ascundeau prin 

codrii şi stâncile de pe malul Nistrului. Aci s'au format apoi nisce 

schituri, şi vechile ruine genovese serviaii de adăpost. . Locuitorii în- 

vecinaţi diceaii acestor fugari saraci, de aci şi seliştea lor a fost nu- 

mită Saraca.»
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a fost bătut de Turcă şi a fost silit să accepte cele mai ru- 
şin6se condițiuni de pace pentru a nu fi luat în plean. . 

La 1738 Soroca a cădut prada lui Cannist din Mirgorod, 
care a ars-o. 

Actualul oraş Soroca se află aşezat în mijlocul unui judeţ 
poporat şi industrial. 

Suprafaţa orașului este de 2.036 deseatine, 1.168 stînjeni, 
din cari */, sunt sub pășune, stânci şi maidanuri; popora- 
țiunea orașului, după recensămîntul din anul 1892, eră de 
12.118 locuitori, din cari bărbaţi 6.095 şi femei 6.023. 
După confesiuni, poporaţiunea se împarte în: 

      
  

  

  
  

  

| 

| CONFESIUNI BĂRBAŢI FEMEI ] 

oradea PR 3.500 3.076 | 
Catoliii .... 15 21] 
Armenii .... 43 ? | 

| Evrei . . . . .| 2.700 21763 | 

După clase (soslovie), poporaţiunea acâsta se compune din: 
Nobili ereditari . . . . . 36 

» imdividuali . . . . 10 
Clerul ortodox. . . ... . 19 

» evrei, . , 7 
Comercianţi . . . . . . .913 

Restul poporaţiunii sunt tirgoveţi (mesciane). 
Din studiul tabelelor statisticei oficiale, atât ale Statului, cât și ale Zemstvourilor pentru mișcarea poporaţiunii oraşului Soroca pe anii 1889—1892, reese că în termin medii se nasc pe an 215 copii, ceea ce face un prunc pentru 23,4 locuitori; mor pe an în termin mediă 160 inşi, adecă 1 pentru 313 locuitori. 
„Aceste două medii demonstră că Soroca se bucură de o climă sănătâsă şi că sănătatea publică este păzită acolo de imprejurări naturale fericite. 
„Soroca posedă 1.780 case, o biserică ortodoxă, o sinagogă Şi 16 case de rugăciune evreesci. Fiind așezat pe malul Ni- strului, orașul, cu tâţe neajunsurile de cari sufere, cu t0tă administraţiunea rea, totuşi încarcă până acum peste 100 de



galere cu bucate, cari se transportă de aci în jos spre Ma- 

iaki. Griul este de obiceiii obiectul principal al negoţului; 

cantitatea de grîu transportat anual din Soroca se urcă la 

respectabila cifră de. 50.000 cetverti. (1) 
In timpii din urmă s'a concentrat în Soroca mare parte din 

industria tutunului din Basarabia. Ac6stă industrie, care acum 

dece ani luase un mare avînt, tutunurile din Basarabia în- 

cepând a concură pe pieţele Rusiei cu tutunurile din Caucas 

şi Crimea, astădi a decădut, din causa rapacităţii nechib- 

zuite a Ivreilor, cari, printr'o exploatare necumpănită a cul- 

tivatorului ţăran, Pau silit să părăsâscă cultura acestei plante. 

Locuitorii mărginaşi din Soroca se mai ocupă totuşi încă cu 

cultura tutunului, dar numai pentru 'consumaţiunea locală. 
De la satul 7ipila întregul judeţ altă dată se ocupă cu acâstă 

îndelednicire, vîndend tutun Evreilor din Soroca, cari îl 
asorta, apoi asortat în păpuşi îl vindeau fabricanţilor din 

Odesa, Jitomir, Berdicef, Balta şi parte pentru export în 
Galiţia. Din fabricele rusesci, tutunul de calitate superidră 

treceă dejă în consumaţiune sub nume de tutun turcesc; ca- 

litatea interidră se strecură prin Bălţi, ca tutun de contra- 

bandă, în România. Acum acest comereiă a decădut cu totul. 

Un pud (2) de tutun din Ţipila se vinde la Odesa cu preţ 

de 15—20 ruble în foi, iar pe loc ţăranul nu capătă de la 

Evrei decât mult 2 :/,„—3 ruble. 
Atară de tutun locuitorii din Soroca se ocupă şi cu viile, 

iar oraşul Soroca posedă împrejurul săă peste o sută de 
vii, cari produce anual vre-o 10.000 vedre vin. Mai cu s6mă 

acum câţi-va ani a fost renumită via lui d-l Gafencu, cu 
viţa sa de Bordeaux. 

In orașul Soroca se mai fac pe o scară mică cojâce, re- 

numite altă dată. 

Hotin. 

Oraşul Hotin, capitala: judeţului cu același nume, se află 

la marginea extremă a Basarabiei de la m6gă-npte. Posi- 

țiunea sa geografică cade sub 48023 lat. de la Nord şi 44010 

(1) Cetveric=—57.747.668 galloni=—2.623.771.935 litri. 

(2) Pud=—0,327202 centner.
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long. de la Răsărit. Oraşul este așezat la distanţă de5 verste (1) 
de la graniţa austriacă şi la 22 verste de oraşul Podoliei 
Camenița. 

Hotinul e construit pe malul drept al Nistrului; acest mal 
e abrupt, înalt şi se află format din pâlele a două dâluri, 
cari se unesc. Din causa configuraţiunii solului, oraşul se 
desparte în patru şi anume: în oraşul central, mahalalele 
cațapescă şi rusescă, unde e cetatea, şi mahalaua Rumna: a 
patra parte o formâză cătunul Cameni-Iar. 

Hotinul e vestit în analele ţărilor românesci şi letopiseţele 
n6stre pomenese merei falnicul săi nume. 

Intemeiătorul Hotinului, după legenda istorică, fost Cotizon, 
care a domnit în secoiul III după Christos şi a fost ucis de 
Romani sub conducerea lui Lentul. Oraşul dac se numiă pe 
atunci Choțim, de unde se trage şi actualul săi nume. 

In ceea ce privesce cetatea, apoi ea e pur genovesă, 
ceea ce se dovedesce perfect prin ârchitecțura antică a turnu- 
lui construit pe înălţimea de pe malul Nistrului. Este însă probabil că acest turn făcea altă daţă parte din întăririle 
cari încunjurai staţiunea comercială, precum acâsta se ob- 
servă pretutindenea unde Genovesii îşi aveai factoriile lor 
pe Marea Nâgră. 

După domnia genovesă, Hotinul a devenit un oraş însem- nat al Moldovei, ceea ce se dovedesce şi prin faptul că dejă 
la 1459. Stefan IV, Domnul țării, încheiase o convenţiune 
cu Regele Casimir al Poloniei, prin care acesta din urmă se legă de a nu neliniști pe locuitorii Hotinului, de a nu popri pescuitul şi dea nu împedică circulaţiunea vaselor în jos pe Nistru. (2) 

- Stefan-cel-Mare a restaurat vechile întăriri a cetăţii şi a ridicat importanţa oraşului. La 1476, după răsboiul cu Ma- homet II, vitâzul Domn sa retras sub zidurile Hotinului, 
de unde apoi, după opt ani, iarăşi Orheienii, Codrenii şi cu alți Moldoveni ai daţ pept cu grâznicul duşman. După m6rtea lui Stefan Turcii ati năvălit asupra Moldovei şi ai 

  

(1) Versta=700 stînjeni, 
metri. 

(2) Banurc. 06, uemop. i Opre, II, p. 805. 

stînjenul=7 picire. O verstă=—0,937398 kilo-
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ocupat şi cetatea Hotinului. (1) In curînd însă au fost siliți 

a redă Moldovei vechia sa cetate. 
La 1563 Despot-Vodă se pregătiă la Hotin pentru răsboiii 

cu Wisehnevetski, Hatmanul Cazacilor. 

La 1600 Michaiu-Vitâzul, învingând sub Hotin pe Moldoveni, 

în fruntea cărora eră Stefan Movilă, a ocupat, cetatea, silind 

pe Ieremia Movilă să fugă în Polonia. Peste un an după 

acâsta Moldovenii au reocupat cetatea. 
In secolul XVII, peripeţiile luptelor s'aii desfășurat mereii 

sub zidurile Hotinului, unde au curs şirâie de sânge româ- 
nesc, ce a stropit acest pămînt român. Cetatea Hotin ba. 

treceă în mânile Polonilor, Cazacilor, Turcilor, ba eră reo- 

cupată de stăpânii săi. Aşă de pildă la 1617 Hotinul a fost 

ocupat de Hatmanul Cazacilor Jolehewski, iar la 1621 Polonii 
aii luat cetatea, unde s'au apărat în contra lui Osman, dar 
la 1650 Hotinul iarăşi a fost al Moldovei şi în zidurile sale 

s'a închis Lupu-Vodă, împresurat de Cazacii lui Chmelnitski 

La 1653, după mortea lui Timuş, ucis sub zidurile Sucevei, 

Bogdan Chmelnitski a distrus armata lui Cazimir, împresu- 

rând-o lângă Ivanţa (sat de lângă Hotin). 

La 1673 Hotinul a căqut pradă Turcilor, iar loan Sobieski 

în fruntea a 50.000 de 6meni cât pe aci eră să smulgă ceta- 

tea din mânile Turcilor; chemat grabnic la Varsovia pentru 

a se urcă pe tron, ela părăsit câmpul de bătaie şi s'a retras. 

La 1674 Turcii, sub comanda Sultanului Mahomet IV, 
ati asediat Camenița, iar cetatea Hotin a fost întârsă Mol- 

dovei; armata turcâscă, părăsind-o, a trecut în Ukraina şi în 

unire cu Hatmanul Cazacilor Doroșşenco a făcut răsboiii 

Rusiei. 

La 1689 Ioan Sobeski, Regele Poloniei, voind să sil6scă pe 

(1) Există o legendă poporală, cunoscută şi agi Hotinenilor, după care 

cetatea Hotin a fost apărată de Domnița Maria, soţia lui Stefan-Vodă Şi 

fiica lui Radu-Vodă. Paşa, care comandă armata turcă, va îndrăgostit de 

Domniţă şi i-a propus a deveni soţia sa, iar Domnița, prefăcându-se că 

primesce, a pus condiţiunea ca Turcii să înceteze de a bate cetatea, să 

ajute la repararea cetăţii şi s'o înarmeze cu guri de foc. Turcii ai 

îndeplinit t6te, şi atunci Moldovenii, puind mâna pe cetatea reparată, 

ai început o nouă luptă. Ori-cum însă, vitejii ai fost învinși și, înainte 

de a se retrage armata română, Domnița Maria s'a aruncat de pe fe- 

râstra turnului în valurile Nistrului.



2% 
Constantin Cantemir a declară răsboiii Turcilor, a asediaţ 
Hotinul. | 

La 1711, după fuga lui Dimitrie Cantemir în Rusia, Turcii 
au ocupat Hotinul, unde au şi lăsat o garnis6nă. Pentru în- 
treţinerea acestei garnisâne Pârta a dăruit aprâpe întregul 
judeţ cetăţii orașului. Domeniul dăruit a fost numit raiaua 
Hotinului. Ocupând cetatea, Turcii ati reconstruit cu ajuto- 
rul inginerilor francesi întăririle sale. 

Fig. 13 arată înfăţişarea acestei veche cetăți românescă 
în dilele nâstre. 

Pe timpul răsbâielor Rusiei cu Turcia, cetatea Hotin a fost de mai multe ori bătută de Muscali. Intâia Gră Feldma- veșalul rus Minich, asediând cetatea şi negăsind în ea de- cât 765 'Turcă comandaţi de Colciac-Paşa, a luat-o fără mare versare de sânge. După tractatul de pace încheiat la Belgrad în anul 1739, Ruşii ai părăsit cetatea. 
La 1768 Sultanul Mustafa III, declarând răsboii Rusiei, a concentrat armata turcă lângă Hotin. După un asedii lung, Turcii au remis cetatea Ruşilor. Iar după încheiarea Trac- tatului de pace de la Kuciuk-Kainargi din anul 1774, Ho- tinul a fost din notă ocupat de Turci. 
In anul 1787 cetatea a fost iarăși asediată de Ruși, aliaţi astă dată cu Austriacii, sub comanda Principelui de Coburg. In diua de 18 Septembre 1787 armata austriacă a silit în fine pe Turci a capitulă şi cetatea Hotin cu 167 tunuri şi mare cantitate de muniţiuni de răsboiii a căqut în mânile Au- striacilor. 
La 1788 garnisâna austriacă a remis cetaţea garnisânei rusesci, iar la 1791, după pacea de la laşi, Turcia a reocu- pat vechia cetate a Moldovei. 
La 1806 Ruşii sub comanda lui Michelson aii asediat Hotinul, Turcii au capitulat, puind ca condiţiune liberarea garnis6nei cu arme Şi bagagii. Condiţiunea a fost acceptată şi armata rusă, fără a fi făcut un singur act vitejesc, a ocu- pat cetatea. La 1812, după Tractatul din Bucuresci, Turcii au cedat Rusiei întrega parte a Moldovei dintre Prut şi Nistru şi guvernul rus a cucerit acest pămînt românesc fără vărsare de sânge, fără jertfe vitejesci. Cetatea Hoţin a fost imediat decretaţă fortăr6ţă de gradul al] doilea. De atunci şi până pe la 1850 Ruşii restaurară mereă ve-
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chile întăriri ale cetăţii, iar la 1856, după ce o comisiune de 

ingineri militari a emis părerea că cetatea Hotin, construită 
într'o înfundătură dominată de mai multe înălțimi ce o în- 

cunjură, nu corespunde menirii sale, guvernul rus a des- 

fiinţat cetatea. 
In trecutul săi sbuciumat, Hotinul a fost un oraş frumos 

şi avut; încunjurat cu grădini, el aveă şi mai multe edificii 

mari. Acum, firesce, din tâtă acea splendâre de altă dată ni- 

mie n'a mai r&mas. Edificiile mari de altă dată ai cădut în 

ruină, grădinile cu pomi şi fântânele au dispărut, și în locul 

unde poporaţiunea plină de vlagă ţineă pept atâtor dușmani, 

astădi locuese nisece Evrei săraci, cari, după obiceiul lor, ati 

pângărit Hotinul de altă dată, prefăcându-l întrun murdar 

tîrguşor. Şi dacă s'ar sculă acum din mormîntul săi vre-unul 
din Paşii, cari se resfăţaii în zidurile vechei cetăţi românescă 

şi ar ved6 Hotinul modern, de sigur că ar plânge pe ruinele 

sale, precum ar plânge un Maur pe dărămăturile Alhambrei. 

Actualul Hotin posedă o suprafaţă de 2.224 deseatine, 880 

stînjeni, din cari 1/, pămînt se află sub livedi. 

Poporaţiunea Hotinului după recensămîntul din anul 1892, 

s'a constatat a fi de 20.283 locuitori, din cari peste 14.000 

sunt Evrei. 

După clase (soslovie), poporaţiunea se împarte în: 

Nobili ereditari . . ....... 81 

» individuali . . .. . . . . 410 

Cierul ortodox . . . . . . . . . . 127 

> armâ6n cc... cc... 2 

» evrei. . . . . 33 

Comercianţi . - . - PE 1795 

Restul poporaţiunii sunt mesciane (tîrgoveţi). 

Din tabelele statisticei rusescă privitâre la mişcarea po- 

poraţiunii oraşului reese că în termin medii se nasc pe 

an peste 416 prunci, ceea ce dă câte un născut pentru 33 

locuitori; mor pe an în termin medii 329 inşi, adecă unul 

ia 42 locuitori. Diferenţa deci în plus între nasceri şi mor- 

talitate este de 871 pe an. 

Oraşul Hotin posedă 1.982 case, din cari 49 edificii de stat, 

3 biserici ortodoxe, una armenâscă, una catolică şi 12 case 

evreesci de rugăciuni. 

Posiţiunea oraşului în apropiere de graniţa austriacă şi
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de oraşul Camenița face ca viâţa să fie acolo eftină Şi co- 
modă; de aceea tocmai funcţionarii ruși din Basarabia şi 
Podolia, după ce se retrag la pensiune, se stabilesc cu locu- 
inţa la Hotin. Mahalaua Rumile e plină de acești funcţionari. 

Comerciul și industria Hotinului sunt nule. Evreii se ocupă 
mult cu contrabanda. 

Marea Hotinului e: pe câmp de aur trei turnuri, din cari, 
cel din mijloc are la vîrf semi-luna, de-asupra căreia sunt 
atârnate două săbii încrucișate, iar de-asupra săbiilor o 
cruce de argint. 

Ismail. 

De la punctul extrem ai Basarabiei de la meEdă-npte să 
trecem acum la punctul tocmai opus al Basarabiei de la 
mâdă-di. 

In descrierea oraşelor din acâstă parte a Basarabiei vom fi 
mai scurți, pentru că oraşele Bolgrad, Ismail, Reni, Chilia ai fost nu de mult încă obiectul unor numer6se scrieri publi- cate, atât în mod oficial, cât şi particular, de publiciştii şi istoricii noştri pămînteui. 

Pe malul braţului Chilia, la depărtare ca de 72 kilometri de gurile Dunării se află așezat oraşul Ismail, 
Altă dată o cetate formidabilă, Ismailul, prin întăririle saie, pote îi considerat de o cetate fGrte veche; în ceea ce pri- vesce însă oraşul proprii dis, el a fost întemeiat abiă pe la 1811 de către Generalui Tucicoft, care-l creă dintr'un singur tîrguşor (posad) neînsemnat. 
Cetatea Ismail a fost altă dată una din întăririle turcesci de primul rang. Sup zidurile acestei cetăţi s'au desfăşurat peripeţiile unor răsbâie crâncene dintre Rusia şi Imperiul Otoman. 
La 1790 în diua de 11 Decembre cetatea Ismail a fost luată de către vestitul Suvaroft. Turcii au perdut în acea di peste 23.000 de ostași, iar Ruşii aprope tot atât. După tractatul de pace, cetatea Ismail a trecuţ din noii la 1791 în mâna Tureilor, iar la 1809 Ruşii a reocupat-o din notă. In anul 1830 Impăratul Nicolae I a dăruit oraşului Ismail un fel de autonomie administrativă în înţelesul rusesc,
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adecă o autonomie militară, şi Ismailul formă un gradona- 
cialstvo, administrat de un General. 

După Tractatul din Paris din anul 1856, Ismailul a trecut 
la România; Moldova își recăpătă vechiul săi pămînt. Dar 

în diua de 14 Aprilie anul 1877 armata rusă îl ocupă din 

noii şi Tractatul din Berlin alipi din noi Ismailul la Impe- 

riul Rus. (Fig. 14). 

Oraşul Ismail este în dilele nâstre centrul judeţului cu 

acelaşi nume. Poporaţiunea sa, după recensămîntul din anul 
1892, s'a urcat la cifra respectabilă de 32.534 locuitori, din 

cari 15.634 bărbaţi şi 17.892 femei, 

Chilia. 

Chilia de astădi este un neînsemnat tirguşor (zaştatni) din 

judeţul Ismail. 
Poporaţiunea sa, după recensămîntul din anul 1892, este 

de 8.014 suflete, din cari 8.086 bărbaţi şi 3.928 femei. 

Posiţiunea geografică a Chiliei cade sub 45%26' longit. Nord 

şi 4056 latid. de la Răsărit după l-ul meridian. De la Chişi- 

nei până la Chilia pe şosâua cea mare sunt 365 verste. 
După unii din istoriografi, Chilia actuală se află aşezată 

tocmai acolo unde în antichitate a fost Achilea; de aci, die 

unii, din cuvîntul grecese Axjhez, derivă cuvîntul Chilia. 

Aşă dar, în afară de anticul său nume de Licostioma, cum 

numiai acest oraş Venețienii şi Genovesii în secolul XIV, 

după spusele lui Cantemir, oraşul mai aveă şi un alt nume 

mai clasic, în ondrea deului Achileos, a căruia insulă se ailă 

la gura braţului Chilia. 
Pentru noi Românii, Chilia ne-a conservat până acum unul 

din vechile monumente istorice forte însemnate. Acest mo- 

nument românesc este biserica Sf. Nicolae făcătorul de minuni. 

Biserica acesta a fost zidită la 1648 de către Vasile Lupu, 

Domnul Moldovei. 

Zidurile bisericii sunt construite din pâtră şi cărămidă şi 

formâză un pătrat prelung, care spre răsărit se isprăvesce prin- 

tr”un semi-cere. In acest; semi-cere se află sf. masă. Lungimea 

bisericii e de 8 stînjeni, iar lărgimea de 3 stînjeni. Biserica 

e afundată în pămînt, având ș6pte trepte pentru scoborîş. 

Sus la ușa de intrare este o placă de pâtră, acoperită cu o
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inscripţiune slavă, frumos săpată. lată textul inseripţiunii: 

«HaBoxenieu Ora n nocn$meniem Cina U CBBpBIIeHieMB CBararo 

«/lyxa HaBoan Gaarouecrugiu n xpucromoGnBin Io Bacnaie BoeBoaa, 

«Boiierlo MBIOCTIIO COCNOAAPE BEM Monmagekoe (sama NepkoBE 110 

«cpbab rpax Kuiicriii. II ce xpaut CBATOTO iepapxa HI WIOAOTBAplă 
«Hnkoaae. H nava sara B5 abro 3PH3 mbesua Maia A n CBBpPINE 
«B5 aBro BPH3 mbcana Maia A.» 

Adică: «Cu voinţa Tatălui, ajutorul Fiului şi săvîrşirea 
Sf. Duh. Cu voia prea cuviosului şi de Christos iubitorului Io 
Vasile Voevod, cu mila Lui Dumnedei Domnul ţării Moldovei, 
a făcut biserică în mijlocul oraşului Chilia. Şi acesta este hra- 
mul Sf. Ierarch şi făcător de minuni Nicolae. Şi a început 
a zidi în anul 1648 Maiu 1 şi a isprăvit în anul 1658 Mai 1» 

Aşă dar inseripţiunea lămuresce pe deplin când şi către 
cine a fost zidită acâstă biserică. 

Uşa de intrare în biserică e una singură şi aceea mică, 
Şi, din spre drâpta, ea duce în pridvor, din care apoi băr- 
baţii se îndrâptă spre drepta, iar femeile la stânga, unde 
pentru acestea din urmă este construit un fel de promon- 
torii, care în tote bisericile vechi din Orient se numiă 
«cămară». Biserica capătă lumină din afară prin dece fere- 
stre mică. Există o intrare specială pentru preot, dar intrarea 
de adi cu galeria sa sunt de o construcțiune nouă. 

Iconostasul bisericei e de. lemn sculptat şi datâză de la 
1809, când a fost făcut pentru a înlocui cel vechii; sub ico- 
nostasul actual se găsesce însă o scândurică din cel vechii 
şi pe dînsa stă scris: «Darul robului lui Dumnegeii Dumitru, 
fiul Io Privan.» Podelele bisericei sunt făcute din petre fu- nerare cu inscripţiună grecesci, turcesci, armenescă; tâte aceste 
inscripţiuni datză din secolul trecut, 

Biserica din Chilia a fost altă dată a mănăstirii şi în anul 1191 a primit ca dar 206 deseatine şi 60 stînjeni pămînt în ju- deţul Akkerman, lângă satul Gălilesci, locul numit Mecet, ase- menea şi dreptul de a pescui în rîuleţul Catlabug, parte din spre satul Chisliţa. Darul acest i-a fost făcut de către Generalul rus Goleniscett-Cutuzott, care nici odată n'a fost proprietar asupra pămîntului dăruit. Cu tâte acestea Ţarul a întărit da- rul printr'un ukaz imperial cu data de 26 Novembre 1826. Biserica posedă altă dată 0 evanghelie fârte rară din se- colul XVII, care acum se păstrâză în Museul nostru din
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Bucuresci. Evanghelia acâsta are portretul lui Mateii Basa- 
rab și al soţiei sale Elena, îmbrăcaţi în costumele Domnilor 
din acea epocă. (1) 

Bolgrad. 

Acest oraş pote fi considerat drept capitala coloniilor bul- 
gare din Basarabia. In dilele nostre oraşul este lipsit de 
ori-ce importanţă administrativă, sai cum die Ruşii <za-șta- 
tom». După recensămîntul din anul 1892 oraşul numără o 
poporaţiune de 10.179 locuitori de ambe sexe şi face parte 
din judeţul Ismail. 

Oraşul are un gimnasiii și un liceii numit «Liceul Impă- 
ratului Alexandru II». După trecerea celor trei judeţe din 

Basarabia spre Rusia, guvernul rus a interdis imediat pre- 

darea obiectelor în limba bulgărâscă, atât în gimnasiii, cât şi 

în liceă, şi acum fostul jicei bulgar s'a prefăcut în şcâlă 

rus6scă. Firesce că nici prin gând n'a trecut patrioţilor bul- 

gari de a protestă, căci în Rusia ori-ce protest de acest fel 

se isprăvesce în Siberia. Bulgarii aii înghiţit hapul, cum în- 
Shit mereu porecla disprefuitâre cu care Ruşii aii obiceiii să-i 

gratifice, numindu-i <bratușeăi». 

Edificiul cel mai însemnat cu care are drept să se mîn- 

drâscă oraşul Bolgrad este frumâsa sa catedrală. Istoria 
construirii acestei biserici, cu hramul Schimbării la faţă, 

merită a fi povestită cel puţin pe scurt. In. primăvara anu- 

lui 1820 a visitat oraşul Bolgrad cel dintăiu tutor (popecitel) 
al coloniilor bulgare Maleavinski. Adunând pe fruntașii co- 

loniei Bolgrad, Maleavinski a cetit în biserică cu mare ce- 

remonie şi pompă manifestul împărătesc către coloniștii bul- 

gari, prin care li se dăruiă pămînt (60 deseatine pecap de 

familie) şi alte privilegii. După ce manifestul, scris pe per- 

gament, a fost cetit, el s'a depus spre păstrare în biserică. 
Bulgarii presenţi în biserică, sub îndemnul lui Maleavinski, 

ati hotărît de a zidi, pentru păstrarea documentului, o altă 

(1) La 1819 Archiepiscopul Chișineului Pavel s'a adresat către Minis- 

teriul nostru de Externe, cerând restituirea acestei evanghelii, pe temeiii 

cum că îmbrăcămintea Domnilor Ungro-Vlachiei desemnaţi în carte este 

aidoma acea a Ţarilor ruşi pănă la Petru-cel-Mare.
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biserică de zid. Făgăduiala dată a r&mas însă nerealisată 
până pe la 1833, când şi-a adus aminte despre ea nadvorni 
soveinic (Consilierul de curte) Butceoft. Acest popecitel (îngri- 
jitor) al coloniilor bulgare, setos de a fi decorat, a silit pe 
Bulgari să se ţină de cuvîntul dat. 

Sub îndemnul biciurilor căzăcesci, ai fost adunaţi peste 
10.000 de colonişti la Bolgrad şi, în curgere de 12 gile, câte 
500 de Gmeni săpară fundamentul nouei biserici, Cazacii 
îndemnai pe lucrători la muncă așă de energic, în cât peste 
1000 de stînjeni cubici de pâtră au fost puşi la temelie. 
Biserica deveni în modul acesta cevă grandios şi în dilele 
n6stre catedrala din Bolgrad pâte trece drept cea mai 
vastă biserică din Basarabia. După ce biserica a fost gătită, 
ea s'a sfinţit la 1838 în presența Generaluiui Inzoff. Bulgarii 
presenţi la sfințire se mirai cau putut construi cu propria 
lor cheltuială o biserică așă de mărâţă, secretul însă îl cu- 
nosceă bine Butcoff, care l'a și păstrat pentru posteritate, 
povestindu-l în memoriile sale. (1) 

In același mod a fost sădit şi splendidul pare, cu care se mîndresce adi orașul Bolgrad. Parcul acesta grandios se află pe malul lacului Ialpug; în interiorul grădinei sunt nume- rose fântâni, grote, basenuri şi cascade, chioscuri ete. Mai cu semă sunt superbe aleele de plopi şi priveliștea nemărgi- nită spre lacul Jalpug și stepe. 
Posiţiunea geografică a Bolgradului se află între 45046 latit. de la Nord şi 46029 long. de la Răsărit după l-ul me. ridian. 

Reni. 

Despre Reni, orăşel aşezat pe malul Dunării în judeţul Ismail, cel mai pasionat admirator al acestui orășel n'ar av6 să dică multe lucruri. Posiţiunea geografică a oraşului se află sub 45027 latit. de la Nord şi 45% long. de la Răsă- rit după l-ul meridian. + Ă 

    

(1) V. Dedioff B. Aecd noa, Br capan KOMMYHE, p. 97,
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locuitorii săi altă dată petreceai privind mișcarea pasageri- 
lor din port; acâstă plăcere este însă oprită acum de poliţie, 
care nu permite locuitorilor să se -apropie de linia malu- 
lui Dunării. ” - a 

Reni e legat cu o linie de cale ferată cu Benderul; linia 

acâsta, construită forte răi, e o adevărată suferinţă pentru 

călători. 

Cahul: 

Cahul nu mai e astădi centrul unui judeţ, ci o simplă 

comună urbană, în care se află o autoritate administrativă 

de a treia mână. După recensămîntul din anul 1892, oraşul 

numără o poporaţiune de 5.980 locuitori de ambe sexe, 

_ Posiţiunea geografică a oraşului se află sub 45050 latit. 

nordică şi 45% long. de la Răsărit după l-ul meridian... 

Legat cu capitala provinciei printr'o şosea, forte răi între- 

ţinută, în lungime de 207 verste, Cahulul pare astădi un oraș 

cu desăvirşire părăsit, uitat. Câte-va familii de Greci, câţi-va 

Armeni şi Bulgari mai fac cevă negoţ, iar Evreii se ocupă 

mai mult cu contrabanăa şi câreiumăritul. : 

“Tirguşărele din Basarabia. 

Dintre tîrguşdrele Basarabiei, cele mai de frunte, cari j6că 

după oraşe un. rol Gre-care în vi6ţa provinciei, sunt urmă- 

t6rele: | 

Atachi, tirguşor aşezat în judeţul Soroca, pe malul drept 

ai Nistrului, tocmai în. faţa oraşului Mohilăi din Podolia. 

Tîrguşorul e construit. într'o vale la pâlele malului d6lu- 

ros a rîului şi seliștea sa este proprietatea familiei Can- 

tacuzino. | , NE | 

Posiţiunea geografică a orăşelului e sub 48%27 lat. nord 

şi 45027 long. de la Răsărit. Poporaţiunea sa numeră, după. 

recensămîntul din anul 1892, peste 5.930 locuitori de ambe 

sexe, din cari jumătate Evrei. .. e , 

Tîrguşorul are 0 biserică ortodoxă, o sinagogă şi mal 

multe case de rugăciune evreesci. Numărul curților e de 

185. Există şi o. şedlă primară. i Să 

Ocupaţiunea principală a locuitorilor e agricultura, pen- 

X mada | 20 
Z. C. Arbure, Basarabia.



tru care ei arendâză pămînt de la proprietar. Afară de agri- 
cultură locuitorii se mai ocupă cu tăbăcăria. Există peste 
50 de tăbăcării în orăşel. 

Briceni, sai cum pronunță Ruşii Briceani, tîrguşor din 
judeţul Hotin. Tîrguşorul e aşezat într'o vale, în fundul 
căreia curge rîulețul mlăştinos Lopata sai Lapotnie. Oră- 
şelul suferă mult de lipsă de apă bună; apa din puțuri 
are gust amar-sărat. 

Posiţiunea geografică a tîrguşorului e sub 48014 lat. nordică şi 4441 long. de la Răsăriţ după 1-ul meridian. De la Chi- şinei până la Briceni e cale de 219 verste. 
“Tîrguşorul Briceni, fiind la r&spântia căilor de comuni- cațiune spre Hotin, Mohilăă, Noua-Suliţă şi Lipcani, este centru pentru comerciul de transiţ de la nordul Basarabiei. 

Acum 10 ani, el eră renumit prin oborul săi de vite, unde se stabiliau preţurile de tîrg. Acum, de când s'aă făcuţ căi ferate, cari l6gă Mobhil&ul dintro parte cu linia mare a căilor ferate rusesci, iar din altă parte cu caiea ferată din spre Un- gheni-Chişineă, Briceni a perdut mult din importanţa sa. Poporaţiunea tirguşorului, după recensămîntul din anul 1892, este de 4.254 suflete. Numărul curților e de 1004; tîr- guşorul are o biserică frumâsă și o sinagogă. Orăşelul po- sedă trei fabrici de săpun. 
Vadu-Râșeovului se află în judeţul Soroca, așezat pe malul drept al Nistrului, şi posedă o recetore comodă peste rîu, care se face cu ajutorul unui pod plutitor funi- cular. 
Tîrguşorul acesta, prin situaţiunea sa între Bălţi şi Balta, orăşel din guvernămîntul Herson, ar fi putut să devie la rîndul săi un punct important de activitate, dacă n'ar fi fost supus administraţiunii desastrâse a departamentului Domeniilor. Tîrguşorul Vadu-Râşcovului aparţinea mănăs- tiriiă Golia de la laşi. 
Poporaţiunea tirgușorului, după recensămîntul din anul 189%, este de 2.917 suflete; locuiţoriă se ocupă cu agricultura şi cărăușia, iar Evreii cu negoţul de grâne şi cherestegia. Nu- merul curților e de 312; tîrguşorul are o biserică şi o si- nagogă. 

Găncesei se află în judeţul Chişineă, - la depărtare ca de două poşte de capitala Basarabiei, Tîrguşorul e aşezat în
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valea rîului Cohalnic şi s'a întemeiat pe la 1816 pe proprie- 
tatea Principelui Manuk-Bei. Tîrguşorul e locuit de Români 

și Evrei în număr de 3.570 suflete. In tîrgușor există şi o 
fabrică de spirt. Imprejurimile sunt pădurâse şi muntâse. 

Camrat, colonie bulgară, se află așezat pe malul rîului“ 

Ialpug, la depărtare de 80 km. de Chişineii. Poporaţiunea 
tîrguşorului e de 6.070 locuitori. Casele sunt încunjurate cu 

vii şi grădine. Tîrguşorul posedă o frumâsă biserică, peste 
40 prăvălii şi nouă usine de boiangerie, cărămidărie, olărie, 

fabricaţiune de săpun şi lumînără, o moră de apă. La Cam- 

rat se fac bâlciuri mari. 

Cubeii se află aprope de graniţa Prutului, în judeţul 

Akkerman. Poporaţiunea sa, după recens&mîntul din anul 

1892, se urcă la 2.400 suflete. Depărtarea sa de capitala 

Basarabiei e de 259 verste pe şoseua cea mare. 

Criulenii se află în judeţui Orheiit. O parte din tîrguşor 

aparţine unor proprietari mari, parte unor răzeşi. Tîrguşorul 

se află aşezat pe malul drept al Nistrului, şi anume pe șos6ua 

cea mare dintre Chişineii şi Dubăsari din guvernămîntul 

Herson. Poporaţiunea e de 1.927 locuitori, în cea mai mare 

parte Evrei. Numărul curților e de 473; tirguşorul are şi 

o biserică ortodoxă. Locuitorii se ocupă cu transportul şi 

comereiul de lemne şi alabastru; în tirguşor există o fabrică 

de spirt şi pe Nistru o moră plutitore, asemenea şi o plută 

mare pentru trecerea Nistrului. | N 

Lipeanii este un tirguşor limitrof cu România. Posiţiu- 

nea sa geografică cade sub 48% latit, nordică şi 44013' long. 

de la Răsărit; depărtarea de la Chişineu e de 299 verste. 

Tîrguşorul se află aşezat pe malul înalt al Prutului şi face 

parte din judeţul Hotin, având o şosea bună spre Botoşani 

şi laşi. Tîrguşorul Lipcani e forte vechii, eră locuit altă dată 

de către immigranţi din Lituania, cunoscuţi: sub nume de 

Acum tîrguşorul aparţine Principesei 

oporaţiune de 3.118 suflete, din 

cari %/, sunt Evrei, vre-o €0O familii de Ţigani şi restul Ro- 

mâni. Evreii sunt vestiți contrabandiști, Românii agricultori 

şi comercianţi de vite. Altă dată prin Lipeani trecea. sarea 

din- Moldova; acum se face cevă comerciii cu vite pentru 

«Lipea» saii curieri. 

Ghica şi este locuit de o p 

Austria. 

Mâzir se află în judeţul Bender şi aparţine Principesei



Gagarin, care s'a încercat a sădi aci pădure. Aceste încer- 
cări sunt acum părăsite. Tirgul posedă spital. Poporaţiu- 

nea sa e de 780 suflete. 

Bairameea e o staniţă a Cazacilor din Noua-Rusia, care 

“până pe la 1856 se numără printre tîrguşdrele judeţului 

Akkerman, iar la 1856 a fost răscumpărată de la proprietarii 

săi şi dăruită de 'Ţar Cazacilor drept răsplată pentru alte 
pămînturi ce ai trecut spre Moldova. 

Bairamcea e aşezată în mijlocul stepelor Bugâcului şi anume 
în valea rîuleţului Chadji-Dere. El posedă o poporaţiune de 
1.830 suflete. 

Noua-Suliţă se află în judeţul Hotin, pe malul Prutului ŞI 
al rîuleţului Rac/hitna, tocmai pe graniţa Bucovinei și a Ro- 
mâniei, la depărtare de 20 km. de Cernăuţi. 'Tîrguşorul 
aparţineă nu de mult familiei Sturdza. E] posedă, după re- 
censămînțul din anul 1892, o poporaţiune de 3.000 locuitori, 
din cari !/, sunt Evrei. Printre edificii paiatul familiei Sturdza 
e cel mai însemnat, fiind încunjurat de o frumâsă grădină 
şi pare. Sunt şi alte case trumâse, unele având câte două 
caturi. Tirguşorul posedă două biserică ortodoxe, o piaţă 
de cherestegie şi un debareader pe Prut. Noua-Suliţă e 
un punct însemnat pentru comerciul Basarabiei de mâ6qă- 
qi; aci se face negoţ cu lemnărie, care se transportă pe us- 
cat până la Nistru. 

| Căușaniă-noi se află în judeţul Bender şi aparţine dome- 
niilor statului. EI se află alături de Căuşanii-veehi, un sat 
neînsemnat astădi. 

Distanţa de la Căuşani-tirguşor până la Bender e de 20 Km. ; distanța până la Chişinei, 76 km. Posiţiunea geogra- fică e sub 46%38' latit. nordică şi 4709 long. Răsărit. Popora- 
iunea, după recensămîntul din anul 1892, e de 2.249 locui- tori de ambe sexe. 

Tirguşorul e construit într'o vale mlăștinsă a rîului Botna; 
locul unde e actuala seliște a tîrgușorului, altă dată. a fost seliştea unui sat care se numiă Chişnei. Se crede cum că ac a fost ȘI vechia cetate Hușa sai Hussein, întemeiată de Tătari ȘI apoi distrusă de Cazaci în secolul XVI Hanul Tătarilor din Bugâc ceruse ca Domnii Moldovei să recon- et de e ma a Tre rpată onr | e românescă, dar Domnii Mol- 

-



dovei ait refusat cererea Hanului, care apoi, în locul seliştii 

vechi, a întemeiat o altă selişte nouă, numind-o Căuşani. 

Acești Căuşani au şi fost, până la plecarea 'Fătarilor din Bu- 

g6c, reşedinţa de vară a Hanilor. (1) 
Căuşanii-noi aii o frumâsă biserică şi peste 398 curţi. Ca 

industrie locală sunt vestite vasele de lemn, cari se fabrică 

acolo. 
Peresecina se află în judeţul Orheii, fiind aşezată în va- 

lea riuleţului Işnovă&ţul. Imprejurimile tirguşorului sunt aco- 

perite de păduri. Numărul locuitorilor e de 2.783, numărul 

caselor 417. Poporaţiunea se ocupă în special cu viile şi pru- 

năria. Sătenii posedă vii întinse şi livedi mari; e o popora- 

ţiune de răzeși plină de vigâre. Parte din acești răzeși al 

emigrat la 1873 în C'aucas. 

Seuleni se află în judeţul Iaşi (Bălţi), fiind aşezat în valea 

Prutului, pe malul stâng al rîului, la depărtare de o poştă 

de laşi. 

Posiţiunea sa geografică cade sub 47020” lat. nordică şi 45017 

long. de la Răsărit după 1-ul meridian ; depărtarea de la Chi- 

şineii pe şosâua cea mare este de 175 verste. Tîrguşorul, situat 

toemai la graniţă, făceă comerciii de transit; acest comerciii însă 

e greii lovit acum prin traficul liniei căiei ferate de la Ungheni. 

Poporaţiunea tirguşorului e de 3.038 locuitori după recen- 

sămîntul din anul 1892, 17, din poporaţiune sunt, Evrei. 

Poporaţiunea română se ocupă cu agricultura, Evreii cu 

negoţul şi mai cu s6mă cu contrabanda. Sculenii aparţin îa- 

miliei Rosnovanu, care se bucură de o protecţiune deosebită 

din partea guvernului rus, pentru simţemintele sale ru- 

sofile. 

TParutino saii Anceerae e o colonie germană; până dăunădi 

a fost reşedinţa administraţiunii coloniilor. Ancecrac, pre- 

cum îl numesce poporul, sau Tarutino, precum îl numesce 

administraţiunea, este aşezat în valea braţului rîului Cun- 

duc. Posiţiunea sa geografică e sub 46015' lat. nordică şi 

41043” longit. de la Răsărit. Depărtarea de la Chişineii, 104 

verste. Poporaţiunea, după recensămîntul din anul 189%, este 

stabilită la 3.642 locuitori. 

  

(1) Bau. Oâur. en ÎL, p. 108 — 814; — Hucopocciiieniii > Ruondap, 1858, 

p. 122;— Mou. Cnuu Cra.iunoaeniii, IL, p. Bi.



310 

Colonia formâză o singură stradă bine aliniată, casele sunt 
de zid, având fie-care acarete solide. Numărul curților e de 
312; colonia are o biserică luterană şi o bună ŞcOlă ger- 
mană. Lângă şcâlă e o grădină spaţi6să şi o pepinieră re- 
numită. La Ancecrac se fac acum mari bâlciuri de cai. 

Tatar-Bunar se află în judeţul Akkerman; până la 1879 a fost tocmai la hotarele nâstre. Acest tîrgușor e forte vechii. Cantemir şi Thunmann emit părerea că aci tocmai a fost re- ședința Hanilor tătărești, care eră cunoscută sub numele de Carabuna (1), iar apoi s'a numit Tatar-Bunar, adecă «Isvo- rul tătărese», din pricina unor puțuri cu apă abundentă. Pe timpul câna Bugâcul eră bulevardul hordelor tur. cești, acest popor sălbatee făcuse din Tatar-Bunar un fel de întreposit pentru tot ce se adună prin jaf şi prădăciune. In secolul XVIII, pe timpul răsbdielor Rusiei cu Turcia, satul acesta a fost mere teatrul unor lupte sângerâse. La 1806— 1811 'Tătarii Pau părăsit în fine, iar după încheiarea păcii de la Bucuresci, satul pustiit s'a poporat cu Români, apoi mai târdiă s'au așezat pe acolo şi vagabondi ruşi. (2) Poporaţiunea satului, după recensămîntul din anul 1892, este de 3.395 locuitori, Posiţiunea sa geografică cade sub 45%50' lat. nordică Și 47017 long. R. Depărtarea de Chişinei e de 186 verste. Satul aparține acum domeniilor» statului, iar până la 1879 a fos acolo un punct de vamă, care acum s'a desfiinţat. Numărul caselor e de 402; există o fabrică de postav, ale cărei afaceri însă merg rău. 
Telenesci se află în judeţul Orheii, pe şosâua mare dintre Bălţi şi Orhei. Tîrguşorul e așezat la pâlele dlului, tocmai în fundul văiei riuleţului Ciulac, care vara se usucă cu desă- vîrşire. Tîrguşorul aparţine familiei Teodosiu şi este locuit de Evrei, Români Şi Ruşi din secta lipovenâscă. Poporaţiu- nea e de 3.093 locuitori, cari se ocupă în genere cu agri- cultura. Numărul caselor e de 563; există O biserică orto- doxă, 50 de dugheni şi o curte frumosă boerâscă a pro- prietarului, d-l Teodosiu. 

| Lângă sat se mai pot ved6 ruinele unui edificii turcesc. Telenescii ati fost locuiţi pe timpul Dacilor. Cantemir scrie în 

  

(1) Topografia Basarabiei antice de Brun; Kazenoapu, Hocop., 1858, p. 139. (2) Bona. Danae. Br. Ante, 1854, Aprilie 17 şi 18.



Cronica Moldovei, că pe aceste locuri a existat un oraş 

gotic; la 1796 tîrguşorul a căpătat de la Alexandru Cali- 

mach un chrisov, prin care i se dăruiaii prerogative spe. 

Fălesci se află în judeţul laşi şi s'a întemeiat pe la 1792. 

Târgușorul aparţineă altă dată familiei Balș, care s'a ruinat 

însă pe timpul când mai trăiă încă mareșalul nobilimii din 

Basarabia d-l Balş (1855). Tirguşorul este aşezat la pâlele 

unui d6l, pe marginea unui iaz. Poporaţiunea sa, după re- 

censămîntul din anul 1892, este de peste 5.317 locuitori, din 

cară ?/, sunt Evrei. Fălescii au fost altă dată un punct însem- 

nat de negoţ cu slănină, sură şi lumînări. 
Saba, colonie elveţiană, lângă Akkerman. Poporaţiunea 

coloniei, după recensămîntul din anul 1892, este de 2.381 

locuitori. Posiţiunea geografică sub 46014” lat. nordică şi 48022 

long. R. Sunt renumite vinurile din viile acestei colonii. 

Tuzii, tîrguşor acum neînsemnat; poporaţiunea e de 1.834 

locuitori. Despre acest tîrguşor s'a vorbit dejă mai sus. 

Turiaelki, tîrguşor cu o poporaţiune de peste 5.202 locui- 

tori, după recensămîntul din anul 1892. Posiţiunea geogra- 

fică cade sub 46012 lat. nordică şi 48%28 long. Răsărit. De- 

părtarea de la Chişinei, 186 verste. Poporaţiunea pe jumă- 

tate evreiască. Locuitorii se ocupă cu agricultura. Se fac 

bâlciuri mari. | 

Ungheni, tîrguşor din judeţul Bălţi. Locuitori 2.017, după 

recensămîntul din anul 1892. Altă dată acest tirguşor apar- 

țineă Principelui C. Moruzi, fost mareșal al nobilimii din 

Basarabia; după mârtea Principelui, tîrguşorul s'a vîndut, 

Unghenii acum j6că mare rol, ca punct de trecere în Rusia pe 

nia căiei ferate spre Odesa. 

Stavuceni, tîrgușor cu 0 poporaţiune de 1.206 locuitori, 

Posiţiunea geografică cade sub 48%28 lat. nordică şi 44010 

long. Răsărit. Distanţa de la Chişinei e de 283 verste. Lo- 

cuitorii sunt agricultori şi cărăuși. 
Păpuşoi, colonie sai mai bine dis slobodie lângă Akker- 

man. Poporaţiunea, după recensămîntul din anul 1892, e de 

1.916 locuitori, cari se ocupă în genere cu viile şi agricultura. 

Leova, acum în judeţul Ismail, iar până la 1879 în ju- 

deţul Akkerman. Poporaţiunea este de 2422 locuitori. Tîrgu- 

şorul face puţin negoţ cu grâne.



Vileov, tîrguşor din judeţul Ismail, cu o poporaţiune de 2.184 de locuitori. Posiţiunea geografică sub 4524! lat. nordică Şi 47017 long. de la Răsărit, Locuitori sunt Rusnaci pescari: 
Volcănesei, colonie din judeţui Akkerman, cu o poporaţiune de 3.763 locuitori. Posiţiunea geografică sub 4547 lat, nor- dică şi 46%15' long. Răsărit. 

„Despre cele-lalte orăşele sai tirgușâre din Basarabia a se vede la finitul volumului. 
Oraşele şi tîrguşdrele Basarabiei, din punctul de vedere fiscal, sunt divisate în categorii, precum tâte orăşelele şi tîr- guşorele Imperiului Rus sunt de asemenea divisate în cinci categorii. Categoriile acestea ai de temei legea impositului pe locuinţe. 
In categoria I-a sunt clasate numai două oraşe din Imype- riul Rus, adecă ambele capitale Petersburg şi Moscva. In ac6stă categorie legea impositului pe locuinţe prevede ur- măt6rea dare: | 
Casele cu venit de 300 ruble 5 ruble pe an. > > » > 480 > 7 > >» 

> < » >» 1.000 > 33 > 
> > pă poi 2.000 > 83 > . > 
>» > > > 3.000 > 173 > > 
> . E > 4.000 > 263 2 > >» In categoria IL a sunţ clasate 13 oraşe, între cari fiourâză ȘI orașul Chișineii. Impositul pe locuinţe în aceste orașe este următorul: 

Categoria II de imposit pe locuință. 
i 

    
  

  

  

      

n 
ÎI 

—— j sa 
IMPOSIT 

| 
VENIT SAU CHIRIE PE LOCUINŢĂ 

1 dela... 225 până 280 ruble 3 ruble 2, DD 210 » 380 » G » 3 > Da - 360 bă 450 » 8 » 4 pp PI 450» 510 » ll > Doo. îi. 540 > 630 » 14 » 10»... E 1.000  » 1.100 » 33 » Mo | 1.100 1.200 » | 37? » 20 Pa 2.000» 2109 » 95 » 25 po, e 2 | 2500 „3, 600 » 143 „» | 29 PD . 3.100 » 3.300 » 201 » 
54 >», . Di 4.100 » 4.800 > 390 > 
36 oo... lao a» 4.600, 10%, din venit |  
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In categoria ill sunt clasate în Rusia. 68 orașe, între cari 
figureză şi oraşul /smai. Impositul pe locuinţe în aceste 

oraşe este următorul: 

Categoria III de imposit pe locuință. 
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VENIT SAU CHIRIE 
IMPOSIT 

PE LOCUINŢĂ 
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150 până 280 ruble 

180 » 240 » 

3170 »* 390 » 

42U » 480 » 

1.000 » 1.000 » 

3.000 în sus   
2,60 ruble 
4 > 

î » 

11,50 » 

33 » 

10%, din venit . 

In categoria IV sunt clasate 158 oraşe şi tîrguri, între 

cari figureză şi următârele oraşe din Basarabia: Akkerman, 

Bender, Soroca şi Hotin. Impositul pe locuinţe în aceste oraşe 

este următorul: 

Categoria IV de împosit pe locuința. 
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120până la 144ruble 

144  » » 192 » 

192 n » 240 » 

240 » » 988 > 

288 » p 335 v» 

335 » » 884 5 

384 v v» 482» 

432 v» v» 480 » 

480 >» » 500 » 

500  »„» » 600 » 

1.000  » v» 1.100 » 

1200  »  » 1.300 » 

1.30) n  v» 1.400 » 

1.500  „  » 1.600 » 

1.800  » > 1.900 » 

1 .900 » » 2.000 » 

2.000 » » 2. 100 » 

2200  »  » 2.300 » 

2300  » » 2400 » 

2.500 în sus   

2 ruble | 

3 » | 

550 o. 
6 > | 

350 o». 
9 . 

11 > 

13 , 
1550 > 
16,50 > 
46,50» 
63,50» 
1350» 
9650» 
136,50» 
15250 _» 
16850» 
20250 >» 
2250 >» |   10%, din 'chirie



In ultima categorie a V-a, sunt clasate în Imperiul Rus 453 oraşe, între cari figureză și următrele oraşe din Basara- bia: Bălți, Fălesci, Sculeni, Râșcanovea, Atachi, Râșcova, Bolgrad, Chilia, Cahul, Reni, Briceni, Noua-Suliţă, Lipcani, Păpușoi, Turlachi, Saba, Tatar-Bunar, Orheiii, Telenesci, Puzora, Rezina, Găncesci. Impositul pe locuință în aceste oraşe este următorul: 

Categoria V de împosit de locuinţă. 
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> 

VENIT SAU CHIRIE | „4 LOCUINȚĂ 

Iudea... GOpână la  72ruble 1 rublă | i 2 72 > 96 » 1,50 » Bop 9% > 120 2 p Pe 120 > > 144, 3 | Ido 144 a ea i 350 > 6» a 167 » 192 4.50 > | To 192 a. ip 5,50 , Bo 27 ov . 940 6,50 9, e 240 >» » 300 „ 3 | 12 pn | 500» 600 23 „18 Po son 100» 22 | Id >», ED “00 » > 300 >» 42 2 | ij d N Re 1.000  „ » 1.100 » 101 > ; 
ID o 1.200 în sus 100/, din chirie | 
Acest imposit pe locuinţe nu dă statului rus sume mari, ceea ce se pâte vedă după tabela următre, în care se cu- prinde suma totală percepută în Imperiul întreg: 

Anul 
Ruble 

188... „227.338 1889... . 230.985 1890... . 226.496 1891... „244 259 1892. „258.293



II. 

MĂNĂSTIRILE DIN BASARABIA. 

Până la anul 1812 au existat; dincolo de Prut peste 40 

de mănăstiri românesci. După ce însă acâstă parte a Mol- 

dovei a trecut către Rusia, cea mai mare parte din mănăs- 

tiri au dispărut, fiind prigonite economicesce; s'au desfiinţat 

însă mai cu s6mă mănăstirile românescă aşezate pe pămîntul 

statului sau al particulariior. 

Guvernul rusesc, care a combătut cu înverşunare marea 

operă de secularisave a averilor mănăstiresci din 'Ţâra-Ro- 
mânâscă sub domnia lui Cuza-Vodă şi care a declarat-o de. 

faptă anti-religi6să, în Basarabia din contră, printr'un şir 

de <ukaze», a lichidat în folosul statului averea celor mai 

multe din mănăstiri, aşă că în momentul de faţă nu mai 

există în tâtă Basarabia decât 78 mănăstiri sai schituri 

din cari 13 de călugări şi 5 de călugăriţe. 

lată nomenclatura acestei mănăstiri: 

Mănăstirea Chipriani Mănăstirea HMârjauca 
Schitul figănesci > Prumușica | 

> Călăraşi » Soruceni 

Jaba Mănăstirea Condriţa 

Mâneul Coșeleva 

i Herbovef Chivova 

> Dobruşa Tabora 

Cureova | Rectul 

Saharnenă | Vărzăresci 

Din aceste mănăstiri, mănăstirea Chipriani împreună cu 

shitul Condriţa sunt închinate mănăstirii Zogravul din mun- 

tele Athos; dintre cele-lalte Jaba, Herboveţul şi Călăraşi, 
precum şi mănăstirile de călugăriţe Reciul şi Vărzăresci, 

din românesci ce ati fost, astăgi aii devenit rusesci. Acâstă 

schimbare s'a făcut încet cu încetul, călugării și călugărițele 

ruşi s'au strecurat treptat treptat, pe furiș și pe pitiş, până 

ce aii gonit cu totul elementul român. Astădi în aceste mă- 

năstiri serviciul divin se oficiază dejă în limba rusă și numai
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panahidele, pentru cari plătesc deosebit megiaşii ţărani, se 

oficiază une-ori în limba ţării. 

Mănăstirile din Basarabia sunt așezate în grupuri: unul 

din aceste grupuri se află în judeţul Chişinei şi este com- 

pus din mănăstirile Chipriani sati Căpriani, Condriţa, Hâncul, 

Sorucenă şi Vărzăresci. 
Grupul al doilea este aşezat în judeţul Orheii şi se com- 

pune din mănăstirile Chirova, Curcova, Tabora, Țigănesci, 

Frumușica, BReciul, Herboveţul şi Hârjauca. 
Grupul al treilea e aşezat de alungul Nistrului, la depăr- 

tare mare unul de altul (în judeţele Chişinei şi Orheiil) şi 

se compune din mănăstirile Saharneni, Călăraşi şi Jaba. 

Tâte aceste mănăstiri sunt așezate în locuri retrase, aco- 

perite de păduri, în fundul văilor adinci, printre munţi şi 

codri. Causa că anume asemenea locuri se alegeaii pentru În- 

temeiarea mănăstirilor, bine înţeles că, în afară de dorința 

celor cari se retrăgiaii din lume de a-şi petrece vi6ţa în 
singurătate, mai eră şi viâţa sbuciumată, plină de peri- 

cole, în care se află acâstă parte a Moldovei, merei căl- 

cată de puhoiul invasiunilor, mere ameninţată de barbari. 
Aceste mănăstiri erau nu numai locaşuri sfinte de rugăciuni 
şi de reculegere sufletscă pentru creștini, ci şi adăpost pen- 
tru locuitorii megiași în timpuri de urgie, când Cazacul şi 
Tătarul năvăliai prin sate şi cătune, prădând ţâra întrâgă 
de la Nistru până la Prut. 

Firesce că de atunci s'aii schimbat lucrurile, pădurile se- 
culare s'aii rărit, ba pe alocurea ai dispărut, distruse fără pri- 
cepere de industriașii lemnari; împrejurul mănăstirilor sai 
întemeiat sate nouă, iar mănăstirile, rusificându-se, ai rupt 
ori-ce legătură între ele şi poporul indigen. 
„Din punctul de vedere istorie, mănăştirile din Basarabia 

au puţină valbre; ele nu posedă mâşte sait icâne rari, afară 
de mănăstirea Herbovăţ, unde se află icâna Maicăi Preacu- 
ratei tăcătâre de minuni. 

| Cele mai vechi mănăstiri din Basarabia, după acte auten- 
tice, sunt schitul Vărzăresci, întemeiat pe la 1420, mănăs- 

te aa Sana at sect 1, 
fost aşezate în peşteri de Ano a j.emejarea e I i, de sigur că sunt forte 

 



vechi, dar, din nenorocire, despre aceste mănăstiri nu există 

absolut nică un act vechii cunoscut. 

Cele-lalte mănăstiri din Basarabia ai fost zidite în seco- 

lul trecut, iar unele în secoiul nostru. 

In general tâte mănăstirile din Basarabia și-au înstrăinat 

dejă actele şi archivele, așă că, pentru a studiă originea 

lor, aiurea trebue căutat, iar nu în aceste locașuri. Mă- 

năstirea Chipriani posedă însă până acum unele chrisâve 

domnesci referitâre la mănăstire, dar şi acestea sunt acum 

în archiva mănăstirii Zogravul din muntele Athos; asemenea 

şi mănăstirea Hîncul are trei chris6ve vechi. 

In ceea ce privesce averea mănăstirilor, apoi cele mai 

avute sunt Hârjauca, Curcova şi Dobruşa, cari au acarete 

bune şi edificii solide şi spaţi6se. Mănăstirea Chipriană to- 

tuşi e cea mai bogată: dînsa posedă 15 sate cu pămînt de 

arătură în întindere de 12.850 deseatine şi 27.100 deseatine 

de pădure. 

Aceste mănăstiri, cari se ocupaii cu agricultura pe o scară în- 

tinsă, mai cu s6mă cu grădinăria, pomicuitura, albinăritul, eres- 

cerea vitelor ete. au înflorit altă dată, dar de când guvernul rus 

a întemeiat o administraţiune specială pentru gerarea ave- 

rei mănăstiresci, rapacitatea funcţionarilor ruşi a nimicit 

gospodăria mănăstirâscă. Altă dată mănăstirile Dobruşa, 

Cureova şi Herbovăţ aveai herghelii de cai, turme de oi, 

făceaii negoţ cu lână şi brânză, iar în mănăstirile de călu- 

găriţe se fabrică muchaira (un tel de postav). Tote acestea 

sunt acum în deplină decadenţă. 

Mănăstirea Chipriană (1) 

Se află în judeţul Chişinău, la depărtare de 35 km. de 

oraşul Chişineii. Ruşii o numesc Uspensky, pentru că biserica 

mănăstirii e închinată hramului Adormirii Maicăi Domnu- 

lui; dar poporul propriii dis nu cunâsce alt nume de cât 

acela vechi de Chipriană sau Căpriani. Cel dinţâiii nume 

se trage de la întemeiătorul mănăstirii, die unii, deşi des- 

pre acest întemeiător nu există absolut nici un document 

istorie; cel din urmă se pretinde cum că se datoresce fap- 

  

2 

(1) Mypsaneauuz, Onucanie Gece. AMORACHUIDEU.
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tului că altă dată în pădurile ce încunjură sfinta mănăstire 
eraii multe căpridre sălbatice. 

Mănăstirea Chipriani e așezată în mijlocul unor codri, cari 
acopăr un grup pitorese de înălţimi. Intre dâluri şerpuesce 
isvorul Işnovăţul, care, find stăvilit printr'un zăgaz solid, 
formâ6ză tocmai la intrarea mănăstirii un mare și frumos 
lac. 

Când s'a zidit acâstă mănăstire, nu se cunâsce: dar tra- 
dițiunea poporală sună, cum că Petru-Vodă ar fi fost zidito- 
rul mănăstirii, care s'a întemeiat pe la 1545. «Mănăstirea», 
scrie din altă parte Venelin, «s'a zidit lângă satul Chiprieni, 
care se numiă şi Lemnul lui Chiprieni. 

«Se crede că biserica cu hramul Adormirii a fost zidită 
de către Stefan-cel Mare şi isprăvită de Alexandru-Vodă.> (1) 

Pe temeiul unui act istorie se stabilesce într'un mod cert 
că la 1559 în diua de 11 Aprilie Alexandru Lăpuşnânu, 
a dăruit mănăstirii Chiprieni 12 sate pentru pomenirea 
sufletului răposatului săi părinte. (2) 

In anul 1698 Antioch Constantin-Vodă, printr'un alt chri- 
sov, a închinat mănăstirea Muntelui Athos. 

«De Gre-ce mănăstirea Chipriani>, sună chrisovul Domnito- 
rului fanariot, «mult a slăbit și a devenit orfană de ori-ce acarete şi de tote cele necesare pentru hrana monachilor, şi ac6sta din trândăvia şi neîngrijirea acelor cari locuese în sf. mănăstire, fiind leneși şi netrebnici înaintea lui Dum- nedeă şi răi călugări, închinăm pentru vecinizie în ohab mănăstirii Zograv acea mănăstire Chipriani, de re-ce lo- cuitorii sfîntului locaș Zograv din muntele Athos sunt pă- rinți sfinţi şi cinstiţi, Sârbi şi Bulgari, virtuoşi și buni mo- nachi.» 
Chrisovul în cestiune se isprăvesce cu tradiționala for- mulă: «Iar cine din urmaşii noştri, fie din trupul nostru, sati de alt nm străin, va îndrăsni să distrugă saii să desfacă darul nostru şi întocmirea nâstră, acela să nu fie ertat de Dumnedei, care a făcut cerul şi pămîntul, şi de Maica Preacurată şi de cei 318 Sfinţi Părinţi din Nichea. Ana- 
III 

(1) £. Benezuna, p. 326. 
(2) Zbiderm, PP. 171 și 826, ed. 1848,
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tema să fie şi maranafa şi să aibă partea lui Iuda şi a lui 
Arie în vecii vecilor ete.» 

In anul 1813 mănăstirea Chipriani, împreună cu averea 
sa întregă, a devenit, cu tot blestemul lui Antioch-Vodă, 
după un ukaz imperial iscălit de răposatul Impărat Ale- 
xandru I, proprietatea casei episcopale din Chişineii. Acest 
act, s'a făcut sub îndemnul Exarchului Gavril. Episeopia din 
Chişineu se obligă însă a plăti muntelui Athos o dare anuală 
de 1.500 lei vechi. 

In anul 185%, după un alt ukaz alIlmpăratului Alexandru 

II, averea mănăstirii Chipriani a trecut iarăşi la mănăs- 
tirea Zograv. Despre administrarea actuală a acestei averi 

după nouăle disposiţiuni ale guvernului rusesc, se va vedă 
în capitolul privitor la «Biserica în Basarabia». 

Mănăstirea Chipriani are două biserici: una de vară cu 

hramul Adormirii, restaurată din temelie în 1820; alta de 

&rnă, cu hramul Sf. Gheorghe, zidită la 1840 de către egu- 

menul Ilarion. 
Biserica cea veche a mănăstirii, zidită de Domnul Mol- 

dovei, a fost distrusă de un cutremur. Biserica construită în 
locul ei are o clopotniţă zidită de Mitropolitul Gavril; în 

dosul sf. mese din biserica de vară e mormîntul acestui 

Mitropolit. 
Mănăstirea are o casă cu două caturi, construită la 1826, 

şi alte două edificii spaţi6se; în tote aceste case sunt chi- 

liile monachilor. 
Mănăstirea posedă o bibliotecă compusă din cărţi biseri- 

cesci, din cari multe sunt rarități mari bibliografice. Intre 

aceste din urmă merită mai cu s6mă a fi notată Fvanghe- 
Ha slavonă dăruită mănăstirii de Petru-Vodă în diua de 

11 Octobre 1545; evanghelia e scrisă pe pergament forte 

frumos şi lisibil. 

La început stă scris: «Cnasanie pbemastrite Bcero IBTa A uecao 

eBanremcroe.» Apoi se dice ce trebue cetit la biserică după 

dile, începând de la Sf. Pasci. Seorţa evangheliei e întoc- 

mită din două scânduri legate cu argint săpat și aurit și 

peste tot împodobite cu petre scumpe. Scândura superidră, 

adecă cea de la faţă, are desemnul Invierii Domnului şi re- 

presintă pe Christos liberând din iad pe cei drepţi, după 

vechiul testament. Pe scârţa din dos este desemnată Ador-
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mirea Maicăi Domnului. Imprejurul acestui din urmă desemn, 

forte frumos lucrat, stă seris cu litere săpate: <Baarovecruzin 

a xpnerozoduiu lo Ilewpr Boegoga Boiiero Maazocriio Tocnoaunt 

Bcueoii MoaAoBIaxiăckoH BeMIu Hi COCNOAHHa €ro Faena II CEIHOBe 

roenoncrBa Ma Vaiama BoeBoza un Credana ui  HoncranTruHa n GOTBU- 

pPUX HA OYKpacHX CEH TETpOeBrIIE HN AAA0X €rO Bb MOAPA TOCIIOACTBA MIL 

B'5 Hoeocssdanunoe (1) namen monacrriipa oyenaie npeuneraii Boropo- 

Auna 2z020xeniu renpuana B5 Ibro BHL mbcaue ORTroMGpin Il a.» 

Adecă pe românesce : «Drept credinciosul şi de Christos iu- 

bitorul Io Petru Voevod, cu mila lui Dumnegei Domn a 

întregei Ţă&ri-Românesci și a Moldovei, şi Domnița Sa Elena 

şi fiii Domniei Sale Iliaş Voevod şi Stefan şi Constantin 

au făcut şi au împodobit acesta Tetravangheliii şi lau dat 

pentru rugăciuni despre Domnia Lor la mănăstirea n6stră 

din noi creată a Adormirii Maicăi Domnului, numită Chi- 

priani, în anul 7053 (2) luna Octomvrie.» 

Mănăstirea Chipriani a fost în deosebi obiectul îngrijirii 
Mitropolitului Gavril Bănulescu şi a Archiepiscopului Dimi- 
trie Sulima. Despre ctitorii şi egumenii de altă dată nu există 
în mănăstire nică registru, nică alte acte. De la 1813 şi 
până pe la 1837 mănăstirea a fost oblăduită de mai sus 
pomeniţii ierarchi, iar la 1837 şi până pe la 1859 mănăstirea 
a fost ocârmuită de egumeni greci şi anume de către stari- 
țul Ilarian, archimandritul Metodie şi ieromonachul Teoctist. 

Mănăstirea posedă în dilele nâstre următorea avere ne- 
mişcătâre: satele Chipriani, Lozova (dăruit de boerul Zam- 
tirachi Ralli) Vorniceni, Scoreni, Malcociu, Condriţa, parte 
din satul Şendreni, Todoresci, Popauţă, Parehina. 'TOte aceste 
moşii aii peste 12.850 deseatine pămînt de arătură şi peste 
21.100 deseatine pădure. După datele consistoriului din Chi- 
şine, suprafaţa totală a proprietăţilor mănăstirii e de 21.734 
deseatine, iar după datele Ministeriului Domeniilor Statului 
(Departoment), suprafaţa întrâegă a proprietăţii e de peste 
39.950 deseatine. 

  

  

(1) Moaocasdaninoe pare a arătă că mănăstirea a fost din noi creată, 
dar cuvîntul 2zazozemiu face de altă parte a se presupune că mănăstirea 
eră dejă zidită dinainte şi se numiă Chipriani. ” - 

(2) '7053 sai 1545 după Christos: 
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Pâ&tra de pe frontispiciul porţii de la fortărâţa 

Cetăţii-Albe (din anul 1438).
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Schitul. Condriţa 

este aşezat pe proprietatea închinată mănăstirii Zograv 
din muntele Athos, la depărtare de 25 kilometri de Chiși- 
ne, pe malul isvorului Catarga, şi e încunjurat din tote 
părţile de munţi şi codri. 

Când şi de către cine s'a întemeiat acest schit, nu se cu- 

n6sce. Schitul are o biserică de zid cu hramul Sf. Nicolae, 
restaurată pe la 1820 de către stariţul ieromonachul Rafail. 
Chiliile sunt în număr de dece. | 

De la 1813 s'au succedat următorii egumeni: ieromonachii 
Rafail, Iacob, Teoctist, Vitali, Teodosie, Silvestru şi Var- 

sonofie. 
„Călugării, cari locuese acum în schit, nu primesc nici un 

ajutor de la stat şi-şi agonisesc vi6ța prin agricultură şi cu 

industria călugărescă. 

Mănăstirea Hâncul 

se află în judeţul Chișinei, la depărtare ca de două poște 

de capitala Basarabiei. Mănăstirea este aşezată la pslele 

dslului, fiind adăpostită din spre m6qă-n6pte de o verigă 

de munţi; spre apus şi răsărit se înalță alţi munţi. Tote aceste 

înălţimi sunt acoperite cu păduri, iar spre m6dă-di, în fundul 

văiei, curge Cogălnicul. | 

Altă dată Hîncul eră mănăstire de călugăriţe. Intemeia- 

rea mănăstirii datâză de pe la 1678, când a fost zidită de 

către Stolnicul Michalache Hîncul, mare proprietar al oteinei 

Scareni. Stolnicul Michalache a zidit sf. mănăstire după 

voința fiicei sale, în călugărie Paraschiva. Pentru întreţine- 

rea sf. locaş şi hrana călugăriţelor, Stolnicul Hincul a dăruit 

mănăstirii 797 fălci (1.040 deseatine) de pămînt, acoperit cu 

pădure. In amintirea întemeiătorului său, mănăstirea s'a numit 

cu numele s&ii, deşi întemeiătorul i-a dat un alt nume anume, 

Vlădica, după numele locului. Astăgi mănăstirea e cunoscută 

sub numele duplu de Hâncul- Paraschiva. | PI 

Călugăriţele, cari s'au stabilit în mănăstire, ai părăsit în 

curînd lăcaşul sfînt, de frica Tătarilor din Bugsec, și sau 

risipit. Mănăstirea părăsită s'a pustiit şi ruinat. Peste câţi-va 

ani după acâsta veni ieromonachul Varlaam din mănăstirea 

Vărzăresci, chemat de către familia Hîncul, şi-şi luă grija 

21 
Z. C. Arbure, Basarabia.



riașii «nu cunosc limba rusâscă, iar în judeţul Chişineului 
se lăţesce secta ştundistă». 

Averea mănăstirâscă se compune din 616 deseatine pămînt. 
Călugării se ocupă cu agricultura, ai 3 vii de 4 poz6ne, 
cari produc 300 vedre vin. Arăturile se fac prin clacă. Veni: 
tul mănăstirii e de 6.000 ruble pe an. 

Mănăstirea Văraărescă 

se află în judeţul Chişinei, la depărtare de 60 km. de ca- 
pitala Basarabiei. Ruşii numesc acâstă mănăstire Dnitrevski. 
Mănăstirea este aşezată lângă satul Vărzăresci, în apropiere 
de satele lurceni, Dolna şi Grădiştea. Din spre nord şi răsărit 
mănăstirea e apărată de munţi. 

Mănăstirea acâsta e cea mai veche din tâte mănăstirile 
din Basarabia. Dejă pe la 1420 se pomenesce despre mă: 
năstirea Vărzăresci înt”'un chrisov al lui Alexandru-Vodă (1) 
care o numesce schitul Chîșno-Vărzăvesci. Restaurată apoi la 
1710 de către protopopul Constantin Măcărescu, împreună cu 
preotul Vlas, tatăl protopopului, care apoi, în vi6ţa mona- 
chală, s'a numit Varlam, mănăstirea şi-a păstrat aspectul 
săi cel vechii. 

Pe la 1796 însă mănăstirea a devenit iarăşi prada 'Tăta- rilor, cari ai jefuit-o. 
Mănăstirea Vărzăresci a fost în curgere de patru secoli 

schit de călugări; de la 1815, când în mănăstire nu mai 
eraii decât patru călugări, schitul sa prefăcut în mănăs- 
tire de călugăriţe, permutându-se cei patru călugări aiurea, lar călugărițele din mănăstirea Căsauţeni destiinţată ati ocu- pat locul lor. 

| Mănăstirea n'are nici bibliotecă, nici archivă. Posedă o singură biserică cu hramul Sf. Dimitrie, zidită pe la 17% de către protopopul Măcărescu, pe cari Ruşii îl prefac ba în Macarofi, ba în Macarovici. Mănăstirea e locuită (1890) de 
25 călugărițe, cari sunt t6te Rusdice ; serviciul divin se ofi- ci6ză naumaă în limba rusă. Schitul posedă 190 deseatine pămint şi o vie în satul Iurceni, 
a III 

(1) Bonaxo-Boaraperiu Tpamorst, Î0. Benezuno, 1810, p. 61.
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Mănăstirea Chirova 

se află în judeţul Orhei, la depărtare de o poştă de 

oraşul Orheii. Este așezată în desişul unei: păduri mari, în 

valea riuleţului Chirova. Ruşii numesc acâstă mănăstire MWi- 

colaevski sau Chirovski. Imprejurimile mănăstirii sunt mun- 
tâse şi sălbatice. - 

Când şi cine a întemeiat acâstă mănăstire nu se scie. 

După spusele poporului, mănăstirea a fost la început de 
călugări, apoi pe la 1803 ar îi ars. 

Archiva mănăstirii posedă un act de danie făcut de către 

răzeşii satului Isăcescă şi datat din 1 Maiti 1805, prin care se 

dovedesce că răzeșii mai sus pomenitului sat dăruese mă- 

năstirii 149; fălci de pămînt şi că tot ei au zidit cu cheltuiala 
lor o biserică de lemn cu hramul Sf. Nicolae. După un alt 

act al mitropoliei Moldovei, mănăstirea a fost locuită de că- 

lugăriţe fără adăpost. 

Acum, în dilele nâstre, mănăstirea are şi o altă biserică,cu hra- 

mul Sf. Nicolae, zidită de schimonacha Lisaveta în anul 1836. 

Biblioteca mănăstirii se compune din cărţi bisericesci ro- 

mâne din secolele XVII şi XVIII. 

Numărul călugăriţelor este (1890) de 48. 

In biserică, la stânga de la intrare, se află mormîntul că- 

lugăriţei Pelagia, sora Mitropolitului Gavril -Calimach. 

Mănăstirea Curcova 

se află în judeţul Orhei, cale de 10 kilometri de orașul 

Orheiti. Mănăstirea e aşezată pe malul riuleţului Vatie şi 

este încunjurată de munţi, acoperiţi pe dintregul cu vii şi li- 

vedi, cari tote aparţin mănăstirii. 

Mănăstirea s'a zidit pe la 1773 de către mazilul Iordachi 

Curea. lată legenda privitâre la întemeiarea mănăstirii: 

In satul Buzescă, din judeţul Orhei, locuiaii altă dată doi 

fraţi, anume Iordachi şi Miehaiu Curea, cari, împreună cu 

preotul satului Teofan, cu preotâsa şi cu doi copilaşi, au fugit 

peste Prut de îrica “Pătarilor. Curînd după acâsta preotul 

a muriţ în Moldova, iar peste un an de dile Iordachi Curea 

hotărt să se întârne acasă la Buzesci, pentru a da drumul
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unor albine de-ale lui și ale preotului, pe cari ei le închisese 
într'un beci, lăsându-le pentru hrană multă miere. După 
rugăciunea preotesei, Iordachi luă cu el şi pe copiii preo- 
tesei. Inaintea plecării sale, preotâsa îi destăinui în ce loc 
anume preotul îngropase nisce bani, însărcinându-l să ieă 
acei bani pentru copiii ei. Iordachi a primit însărcinarea şi 
a plecat cu copiii. Când însă a sosit acasă, dete peste nisce 
Tătari, cară câț pe aci erai să-l omâre, dar omul a scăpat, 
lăsând însă în plean la Tătari pe copiii preotesei. Curînd 
după acâsta a murit şi preotâsa, iar peste puţin ambii frați 
Curea s'au întors în Basarabia. La vederea satului de baş- 
tină jetuit de Tătari, Iordachi simţi remuşcări de consciință, 
pentru că a lăsat copilaşii în mânile Tătarilor şi că acum 
deveniă el stăpân asupra comorii preotului. Pentru a-și is- 
păși păcatul, Iordachi a plecat la Iaşi şi s'a spoveduit Mi- 
tropolitului Iacob ; după binecuvîntarea ierarehului, ambii 
iraţi Curea sai călugărit şi ati zidit mănăstirea Curcova, 
tocmai pe locul unde eră comâra preotului. 

Incet cu încetul mănăstirea s'a poporat. La 1810 un Român 
din Ardsl, anume Toâder Soba (Ruşii Vai prefăcut în So- 
boff), fiind parucic în armata rusă, a cumpărat satul Pripi- 
ceni şi, cu binecuvîntarea Mitropolitului Gavril, a zidit în 
curtea mănăstirii o biserică de zid. Acum mănăstirea are 
două biserici, una cu hramul Maicăi Domnului, alta cu hra- 
mul Sf. Dimitrie. Locuinţele călugărilor se află în două edi- 
ficii. 

Biblioteca mănăstirii e săracă. Numărul călugărilor e 
de 44. , 

Averea mănăstirii se compune din 3.900 deseatine pămînt, 
afară de 200 deseatine pădure. Mănăstirea mai posedă şi o casă la Chişineii, dăruiţă de Soba, care s'a prestavit la 1817. 

Mănăstirea Tabora 

se află în judeţul Orheiii, cale de 20 kilometri de Orheiii și 70 kilometri de Chişineii. Ea este aşezată între dâluri, pe un plaiă de lângă rîuleţul Vatie. Imprejurul mănăstirii sunt, păduri. 
Istoria mănăstirii e puţin cunoscută. Se dice cum că bi. serica cea veche a mănăstirii a fosţ Zidită de către boerul
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Gheorghe Rusu la 1784; după alţii iarăşi, mănăstirea s'ar 

fi zidit pe la 1775 de Vătavul Dariu Carp. Numele de Zaboră 
s'a dat mănăstirii, pretind unii, pentru că aci altă dată au 

tăbărit nisce creştini prigoniţi de Tătari. - 

In vechime .mănăstirea a fost de călugări, iar apoi pe la 

1815 au fost mutate aci'călugăriţele din mănăstirea Pântâna 

Domnei, desfiinţată de guvernul rus pe la 1814. 

Mănăstirea are două biserici: una cu hramul Adormirii, 

zidită la 1828; alta, mai veche, cu hramul Sf. Treime, zidită 

pe la 1810. | N 
Mănăstirea n'are nici bibliotecă, nici archivă. Numărul că- 

lugăriţelor e de 57. Leturghia până pe la 1863 se oficiă în 

limba românâscă, iar acum se oficiază rusesce. 

Averea mănăstirii se compune din 142 făici pămînt, pen- 

tru cari mănăstirea a avut un lung proces cu răzeşii sate- 

lor Puţuntei, Gulboca şi Gâtila. 

Mănăstirea Țigănesei 

se află în judeţul Orheiii, cale de 30 kilometri de oraşul 

Orhei. Este aşezată într'o poiană pitorescă şi încunjurată 

din trei părţi cu munţi, de la răsărit, apus și nord, iar 

spre m6qă-gi se află valea Ichelului. Din spre răsărit curg 

două isvâre de apă limpede, care formâză lângă mănăstire 

un lac. 

Numele mănăstirii se trage de la satul Ţigănesci, care se 

află în apropiere. o 

Când şi de cine a fost zidită mănăstirea nu se scie ni- 

mic cert. . 

Se dice cum că mănăstirea acâsta există dejă pe la 1741. 

După spusele unui preot bătrân, ar îi existat nisce chris6ve 

privitâre la mănăstire în mânile unui proprietar din Dubă- 

sari, anume Macri. Cercetând însă faptul, s'a dovedit că din 

familia Macri, despre care vorbiă preotul, n'a rămas ni- 

meni în vi&ţă. Altă tradiţiune poporală sună că în acâste 

locuri ati fost altă dată păduri întinse, în cari se ascundeau 

creştinii de urgia Tătarilor. Aceşti creştini au construit o bi- 

sericuţă de lemn în mijlocul poenei, iar peste puţin Sărdarul 

Lupu Deicu a întemeiat aci o mănăstire. Din pricina Tăta- 

rilor însă, călugării au fugit, apoi peste mai mulți ani iarăşi



Sail întors şi-au ocupat astă dată pămînturile Medelniceru- 
lui Ruset, proprietarul otcinei Olonesci. La 1803 s'a iscat pîră 
între Ruset şi călugări, cari aii câștigat pricina pe la 1833. 

In dilele n6stre mănăstirea are o biserică de pâtră, cu 
hramul Adormirii, zidită pe ia 1846. , : 

Mănăsţirea: are şi o bibliotecă de cărţi românescă. 
Averea mănăstirii se compune din 38 fălci (50 deseatine) 

de pămînt, trei mori de apă şi livedi cu vii. 

Mănăstirea Frumușica 

se află în judeţul Orheiă, cale de 28 kilometri de Orhei, 
şi este așezată. pe o înălţime de lângă vaiea Ichelului. Spre 
megă-npte, răsărit şi mâqă-qi sunt munţi, acoperiţi cu pă- 
duri. Spre apus sunt viile mănăstirescă și livegi cu pomi: 
Imprejurimile sunt f6rte pitoresci și acâsta a fost causa 
că Mitropolitul Gavril a dat mănăstirii numele de Frumușica. 

Mănăstirea a fost întemeiată la 1807 de către nisce țărani 
români din satul Bravicenă, şi anume de răzeşii Efraim şi 
Iordachi Jureu şi Grigorie şi Antioch Sapotânu. 

Mănăstirea are astăgi o biserică de zid cu hramul Ador- 
mirii, zidită la 1851, în locul vechei biserici de lemn con- 
struite pe la 1807. 

Biserica posedă cărţi bisericesci românesci, dar cari suni 
închise în pod şi nu se arată visitatorilor. Leturghia se ofi- 
ciază în limba românâscă, de 6re-ce călăgării nu sciii rusesce. 

Archiva mănăstirâscă posedă următârele acte vechi: 
Il. Un zapis de danie pentru 211 deseatine pămînt, dă- 

ruite de răzeşii satului Braviceni la 1807 ; acest act e întă- 
rit de Divanul Moldovei ; 

2. Un alt act dat tot de răzeşi în anul 1819; 
3. Al treilea act cu data de 1847 se referă la Constantin 

Pasaţ, răzeş din satul Braviceni, prin care dinsul afirmă că 
a vîndut mănăstirii 2414 fălci pămînt, pe un galben falcea. 

| Afară de aceste trei documente, mănăstirea mai posedă 
şi alte documente de la 1810, pe temeiul cărora revendică 
drepturi asupra a 800 deseatine pămînt, stăpânite acum de nisce răzeşi megiaşi. - 

Din causa acestui proces, există înţr i e călugări şi ţărani o 
mare vrajbă, care nu se potolesce.
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Mănăstirea . Reciul 

se află în judeţul Orheii, la depărtare ca de 36 kilometri 
de Orheiu, şi este aşezată într'o_ vale a rîului Ichel. In apro- 

piere de mănăstire se afiă satul Reciul. | 

Mănăstirea s'a întemeiat la 1797 de către preoţii satului 

Paşcani din Basarabia, anume părinţii Andrei şi loan Roşca, 

cu ajutorul enoriaşilor lor răzeşi din acelaşi sat Simion şi 

Constantin Stratilat. (1) 

Până pe la 1811 mănăstirea a fost de călugări, iar apoi 

s'au strămutat acolo călugărițele din mănăstirea Mana, des- 
fiinţată de guvernul rus şi care a existat ca schit pendinte 
de mănăstirea Curcova. 

Mănăstirea are două biserici: cea principală, cu hramul 

Nascerii Maicăi Domnului, e zidită la 1845 şi a doua, cu hra- 

mul Sf. Nicolae, e zidită la 1722, 

Numărul călugăriţelor este de 65, iar averea mănăstirii 
se compune dintr'o sforă de moșie de peste 495 deseatine 

pămînt. 

Mănăstirea Gârboveţul 

se află în judeţul Orhei, la depărtare de 40 kilometri de 

Orheiă, şi este aşezată pe malul chiar al Ichelului. De la apus 

e încinsă cu vii şi livegi, spre m6qă-n6pte se ailă satul 

Gârbov&ţul, construit pe un picior de plaiu, iar spre m6dă- 

gi şi răsărit curge Ichelul în valea sa adîncă. | 

Intemeiătorul mănăstirii a fost boerul Armaş Constantin 

Carpuz, care a zidit-o pe la 1'730. 

Până la 1812 mănăstirea acesta a fost de trei ori arsă şi 

prădată de Turci şi Tătari, din care causă în mijlocul flă- 

cărilor a perit şi întrâga archivă a si. lăcaş. Aii rămas însă 

scăpate de distrugere ş6pte chris6ve de ale Domnitorilor 

Moldovei, din cari cei mai vechii este al lui Duca-Vodă de 

la 1671. 

(1) D- Murzakevici în vol. II din Banucru Vu. Homo). u opea, 1848, 

p. 324, serie că mănăstirea s'a zidit la 1798 de către preoţii satului Pașcani 

Ioan Charea şi Leonte Baraie. Documentele mănăstirii, din contră, con- 

firmă cele arătate de noi.
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Mănăstirea are şi o bibliotecă compusă din cărţi românesci 

bisericesc, din cari unele sunt adevărate rarităţi bibliografice. 

Biserica mănăstirii, cu hramul Adormirii Maicăi Preacurate, 

a fost zidită la 1816, cu cheltuiala poliţmaistrului (poliţaiii) 

din Chişineu Stefan Lupu, care apoi s'a călugărit sub numele 

de schimonach, Serapion, schimbând uniforma de poliţaiii 

rusesc pe sutană şi poteapiu. Soţia sa, născută Elena Brăe- 

scu, de asemenea s'a călugărit, luând nume de Elpidia, şi 

s'a așezat în mănăstirea 'Tabora. 

Biserica mănăstirii posedă o icână făcătâre de minuni a 
Maicăi Domnului. Ac6stă sf. icână a fost dăruită de mama 
unui Colonel rus, anume Aladuieft, ucis de cal în curtea mă- 
năstirii. Stefan Lupu a îmbrăcat-o în argint, ferecat şi aurit, 
iar enoriaşii aii împodobit-o cu petre scumpe. In dosul ic6- 
nei stă scris: «1816 Martie 31». De la 1859 icâna se trans- 
portă în fie-care an cu mare ceremonie religi6să din Gâr- 
bovă&ţ la Chişinei, unde rămâne în biserică mitropoliei șâse 
săptămâni de dile, până pe la 17 Aprilie. 

Numărul călugărilor este de 40, cari sunt parte Români și 
în majoritate Ruteni. Leturghia se oficiază în limba rusâscă. 

Averea mănăstirii se compune din 2.414 deseatine de pă- 
mâînț,*din cari o parte e a răzeşilor din satul Chirişeni, cari 
ati proces mare cu călugării. 

Pe proprietatea mănăstirii se află satele Gârbovă&ţul și 
Hoginesci. Locuitorii acestor sate sunt fârte săraci şi se ocupă 
cu olăria. 

In anul 1802 Novembre 14, un mare cutremur de pămînt 
a schimbat mult suprafaţa locurilor unde se află mănăstirea. 
Satul Gârbov&ţ, care altă dată eră aşezat toemai la pâlele 
muntelui, acum e în vale; vechiul saţ a fost distrus de cu: 
tremur şi a dispărut împreună cu un lac, ale cărui urme nici 
nu se mai pot constată. 

Mănăstirea Hârjauca 

se ailă în judeţul Orheiii, la depărtare de 50 kilometwi de oraşul Orheii, şi este aşezată la p6lele unui munte, întrun loc forte pitoresc, încunjurat de dâluri acoperite de codri. 
Muntele principal este cultivat până la i vîrful s&ă şi acoperit 
peste tot cu vii şi livedi. Mănăstir ea posedă şi o grădină



  

mare cu pomi de t6tă frumuseţea, cu bănci pentru public, 
numerdse fântâni și chioşceuri. : 

Mănăstirea pârtă numele isvorului Zârjauca, care curge 
tocmai pe lângă zidurile sale. Ea a fost zidită pe la 1740; 
valea în care e aşezată serviă altă dată de bun adăpost 
pentru creştinii fugiţi de urgia Tătarilor. In secolul XVIII 
aceşti fugari au zidit aci o mică biserică; apoi, când puhoiul 
Tătarilor s'a retras, Românii s'au întors fie-care pe la că- 
minul s&ui, lăsând biserica părăsită. Pentru a îngriji st. lă- 
caş a r&mas numai un bătrân pustnic, anume Teodosie, având 
de gând a întemeiă pe lângă biserică o mănăstire. 

La îniemeiarea schitului s'aii asociat doi călugări din mă- 
năstirea Nemţului, anume ieromonachul Varsonofie şi mona- 
chul Efraim. Aceşti trei călugări, ajutaţi de boerul Niculiţă, 
aii şi zidit mai multe chilii şi au reparat biserica. In curînd 
vestea despre noua mănăstire s'a r&spândit prin Moldova 
şi mai mulţi călugări au venit din tâte unghiurile ţării. Mo- 
nachul Tedosie (în călugărie Teoctist) a fost ales de stariţ, iar 
după prestăvirea sa mănăstirea a moştenit moşia r&posa- 
tului din satul Călăraşi şi Şipoteni din Basarabia. 

Mai există însă şi altă versiune privitâre la întemeiarea 
acestei mănăstiri. După acâstă versiune, mănăstirea a îost 
întemeiată pe la 1750 de,către monachul Inocentii Sava, că- 
lugărit la Iaşi, dar care de origine eră din satul Călăraşi, 

limitrot cu Hârjauca. 
Acest călugăr ar fi dăruit mănăstirii otcina sa Şipoteni ; 

în curînd după acâsta un unchiit al lui Sava, anume Marin 
Badiuc, a dăruit mănăstirii o altă moşie. Mai târgiu, pe la 

1811, nepoţii lui Marin, Vasile şi Ursu Badiue, aii confirmat 
acest dar. 

Incet cu încetul mănăstirea a prosperat, egumenui ei Ta- 

ras a căpătat de la Divanul Moldovei un chrisov noi, prin 

care s'au întărit mănăstirii drepturile sale asupra moșiilor dă- 

ruite; de asemenea tot acelaşi egumen Taras a zidit şi o nouă 

biserică. In locul acestei biserică, mai târdiu, s'a zidit alta 

de cărămidă, cu hramul Inălţării Domnului. 
Pe la 1818 mănăstirea se ocârmuiă de către egumenul Spi- 

ridon Filipovici, despre care d-l Nadejdin serie următârele: (1) 

(1) IIpooy.ma no Deceupaiu, Iludeueditntă. 1839 v.



«Filipovici a fost Muntenegren de nm. Incă de tînăr el 
s'a călugărit, dar apoi a părăsit mănăstirea şi s'a intors 

în lume. In Europa domniă pe atunci Napoleon I. Preotul 
muntenegren eră admirator al Rusiei şi, împreună cu alţi 
Muntenegreni, s'a angajat: ca marinar în marina rus6scă, 
In acâstă. calitate dinsul a cutreerat porturile europene, 
fiind martor la nisce mari evenimente, când Rusia mână în 
mână cu Germania a r&pus pe Francesi. După tractatul de 
pace din Viena, părintele Spiridon, primind daruri de la 
Ţarul rusesc, s'a retras din marină şi s'a stabilit la Hâr- 
jauea. Curînd după acâsta dînsul a ademenit pe câți-va 
Moldoveni să se aşeze pe pămîntul mănăstirii, devenind 
clăcașii călugărilor.» 

La 1845 mănăstirea Hârjauca a devenit proprietatea epis- 

copiei din Chişinei. Unul din episcopii ruși din Basarabia a 
construit la Hârjauca o biserică de 6rnă cu hramul Sf. Spiridon. 

Mănăstirea are acum şâpte corpuri de clădire pentru lo- 
cuinţa călugărilor, două biserici şi numerâse acareturi. 

Mănăstirea nu posedă acte vechi; biblioteca se compune 
de 400 volume, cărţi bisericesci românesci şi slavonescă. Că- 
lugării sunt parte Români, parte Ruteni. Leturghia se oficiază 
în două limbi: cea românâscă şi cea rus6scă, adecă în 
timpul serviciului pe unul din clirose se cântă rusesce, iar 
pe altul românesce. 

Mănăstirea posedă 1.775 deseatine pămînt şi este forte visi- 
tată de enoriaşi. 

Mănăstirea Dobrușa 

se află în judeţul Orheii, la depărtare de. 50 kilometri de 
oraşul Orheiii şi de 90 kilometri de Chişineu. Aşezată lângă 
satul Dobruşa, ea pârtă numele acestui sat. Mănăstirea 
se află construită pe polele unui d6l, fiind umbrită din 
spre sud-apus de munţi acoperiţi cu codri. De sub dâlul 
pe care se află mănăstirea curg două isvâre, cari adapă 
grădinile mănăstirii şi apoi, unindu-se, formâză trei lacuri 
cevă mai jos de mănăstire. Din aceste lacuri ese rîuleţul 
Dobrudșa sai cum îl numesc locuitorii Dobruşa. 

Intemeiătorii mănăstirii at fost monachul Ioasaf din mă-
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năstirea Probota şi ieromonachui Efraim, călugăr al mă- 
năstirii Curcova. 

După spusele călugărilor mănăstirii, pe la 1772 mănăsti- 

rea Probota a trimis pe monachul Ioasaf în Basarabia ca 
să facă inspecţiune pe la moşiile ce aparţineaii mănăs- 

tirii. Inspectând otcina Dobruşa, călugărul a fost fermecat 
de locul unde acum se află mănăstirea. Cu binecuvîntarea 

arehimandritului mănăstirii Probota, monachul Ioasaf, împre- 

ună cu monachul Efraim, au construit în curînd o bisericuţă 

de lemn. Apoi losaf s'a întors la Probota, iar Efraim a ră&- 

mas. La 1785, când biserica a fost sfinţită, în mănăstire s'ait 

aşezat cinci călugări din mănăstirea Curcova, anume Teofan, 

Pamva, Ezechiil, Arsenie și Macarie, toți Români. După dis- 

posiţiunea mănăstirii Probota, monachii nouei mănăstiri ai 
luat în arendă moşia Dobruşa, plătind anual renta de 40 

lei vechi. Mai târqiă, când mănăstirea din Moldova Probota a 

fost închinată Sf. Mormînt, mănăstirea Dobruşa sa obligat 

a plăti Patriarchiei din Ierusalim câte 80 lei vechi pe an, iar 

de la 1807 câte 25 galbeni olandezi. 

Incet cu încetul mănăstirea Dobruşa a prosperat; nu- 

mărul călugărilor s'a înmulţit, aşă că în curînd s'a simţit 

lipsă de apă pentru locuitorii mănăstirii. Ac6sta tocmai a şi 

fost causa, pentru care călugării au hotărît a părăsi chi- 

liile zidite pe vîrful dslului şi a construi o nouă mănăstire 

la pâlele înălțimii. Construirea nouei mănăstiri a durat 

până pe la 1822, când s'a sfinţit şi noua biserică zidită cu 

ajutorul boerului Toma Cosma. Biserica ac6sta are hramul 

Sf. Nicolae. 

La 1839 s'a zidit şi altă biserică, pe virful înălţimii, 

în locui celei vechi; împrejurul ei adi e cimitirul mănăstirii. 

La 1847 s'a zidit alte construcţiuni pentru locuinţa călu- 

sărilor şi pentru pelerini. 

Archiva mănăstirii nu posedă acte vechi, biblioteca este 

compusă din cărţi românescă tipărite în secolele XVII şi XVIII. 

Numărul călugărilor (1890) este de 89. Actualul egumen 

e un călugăr rus, iar toţi cei-lalţi sunt Români. Leturghia se 

oficiază, cu tote aceste, în limba rusă, deși încă pe la 1863 

se oficiă în limba română. _ Sa 

Mănăstirea posedă 1872 deseatine pămînt în diferite lo- 

curi, afară de moşia Dobruşa, în întindere de 1.690 desea-
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tine, din al căror venit o a 5-a parte se trimite Patriarchiei 
din Ierusalim. Mănăstirea mai are şi 5 livedi, cari ocupă 97 
deseatine, trei vii lângă mănăstire şi o vie lângă Chişineu 
în întindere de 15:/, pogâne; are peste 420 capete de vite, 
100 cai şi peste 2.000 oi. 

Mănăstirea Coșeleva, 

se află în judeţul Soroca, la depărtare de 35 kilometri de 
orașul Soroca și de 7 kilometri de mănăstirea Dobruşa. Este 
aşezată pe malul rîuleţului Cerna; din spre răsărit are o câm- 
pie, din cele-lalte părți păduri. Mănăstirea s'a zidit pe la 1790 
de către văduva răzeşă Maria Tocanaș, din satul Cotiugeni, 

Schitul are o biserică de zia cu clopotniţă, construită pe 
la 1841 în locul celei vechi. Numărul călugăriţelor e de 46; 
sunt t6te Rusdice. Schitul Coşeleva posedă 60 deseatine pă- 
mâînt, dăruit mănăstirii de către răzeşii satului Cotiugeni, 
și 4 livedi cu pomi. De unde îi vine mănăstirii actualul ei 
nume de Coşeleva, nu se scie. 

Mănăstirea Saharnenă 

se ailă în judeţul Orheiii, la depărtare de 40 kilometri de 
Orheiii şi 82 kilometri de Chişineii. Mănăstirea e aşezată pe 
trei proeminențe, grămădite una peste alta; scoboriîşurile de 
o înălţime la alta sunt pavate cu pâtră. Mai jos curge Nistrul, pe malul căruia e aşezat satul Saharneni. Impreju- rul mănăstirii sunt d6luri, parte acoperite cu păduri, parte stâncâse; către mănăstire nu există decât un singur drum 
din spre rîu. 

Mănăstirea a fost fundată de către monachul Bartolo- meii Ciungul, pe care Ruşii Vai poreclit Crivorucica, din causă că aveă o mână străpunsă de un glonţ. Data fun- dăriă se raportă pe la 1776. Monachul Ciungul, împreună cu mai mulţi călugări, s'a aşezat în aceste locuri retrase cu permisiunea proprietarului satului Saharneni, Ioan Christo- Verga, care a dăruit călugărilor 120 deseatine pămînt.
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Mănăstirea Grădiştea sai Peştera. 

Intre munţi, spre apus de la mănăstirea Saharneni, îna- 

intea venirii în aceste locuri a lui Ciungul, a existat un alt 

schit forte vechiu, numit Grdădiște, în care a fost o bise- 

rică cu hramul Buna-Vestire şi cu mai multe chilii, tote 

săpate chiar în stâncile muntelui. Cine a fundat acâstă mă- 

năstire nu se scie, dar Ciungul a reparat vechia biserică 

şi, împreună cu alți călugări, s'au stabilit în chiliile din 
stânci. 

Mănăstirea Grădiște se crede că a existat dejă în se- 

colul XII, fiind întemeiată de creştini fugari, cari aci sati 

adăpostit de urgia Tătarilor. Modul de construcţiune a aces- 

tor chilii, săpate în stânci arată că creştinii cari le-aii făcut, 
m'aii fost Slavi, căci altele sunt înfăţişarea şi modul de lu- 

crare a chiliilor de pe malul Nistrului şi altele ale vechilor 

chilii din Kiev. 
Tot ce se scie întrun mod cert despre actualul: schit 

Grădişte constă în faptul că el a fost reînființat pe la 1756 
când muntele în care sunt săpate chiliile făceă parte din 

otcina Logofătului Radu Racoviţă, care a dăruit acest 

pămînt mănăstirii Dobrov&ţ din Moldova. Numele de Gră- 

dişte i s'a dat schitului pentru că în apropierea existat acolo 

altă dată cetatea Grădiște. 
La început schitul a fost zidit la marginea abruptă a ma- 

lului, cu chiliile săpate în stâncă, spre cari merge o singură 

potecă forte îngustă. Mai târdii călugării s'au mutat din 

aceste chilii incomode, alegând loc de locuit mai spre vîr- 

tul muntelui, unde aii construit altă biserică şi alte chilii. 

Biserica din stâncă eră fârte mică şi neîncăpătâre, dar la 

1765 monachii ai mărit-o. 

La 1842 pămîntul întreg al mănăstirii Grădişte, care se 

prenumără printre proprietăţile mănăstiriă Chiprian, a de- 

venit de fapt proprietatea acestei din urmă mănăstiri. 

Mănăstirea Grădişte a rămas fără mijl6ce de _traiii şi a 

fost desființată, alipindu-se definitiv la mănăstirea Sa/ar- 

nenă. PI _ 

Imprejurimile fostei mănăstiri Grădişte sunt forte origi- 

nale şi pitoresci. Stânca petrâsă din spre mal formăză pă- 

reţii de faţă, adecă fațada vechiului locaş sfînț, iar mănăsti-
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rea cu biserica, cinci-spre-dece chilii şi trapeza sunt în lăun- 
tirul stâncii. 

Tot acolo e săpată şi clopotnița mănăstirii. Muntele din. 
partea de ia apus e acoperit peste tot cu codru de ste- 
jari, din partea de la răsărit şi medă-nbpte e Nistrul, iar in 
spre megă-di sunt câmpiile mănăstirii, vii şi livede. 

După întemeiarea mănăstirii Saharneni, schitul Grădişte 
a rămas locuit de câţi-va călugări, iar călugurii cari s'au 
mutat în noua mănăstire şi-a ales de stariţ pe monachul 
Bartolomeiă Ciungul saii Crivorucica. 

Mănăstirea are astădi două biserici: cea veche, săpată în 
stâncă, cu hramul Bunei-Vestiri: cea nouă, zidită împreună 
cu clopotniţa pe la 1821 de către Taras, egumenul mănăs- 
tirii. De o architectură simplă, cu iconostasul modest, bise- 
serica acâsta posedă totuşi unele obiecte forte scumpe: o 
cruce mare de chiparos incrustată în aur și argint şi o fru- 
mOsă evanghelie îmbrăcată în aur şi petre scumpe. Aceste 
obiecte sunt dăruite bisericei de către Cazacii qe la Don, 
cu ocasiunea răsboiului cu Napoleon 1. 

Biblioteca mănăstirii se compune ain cărți românescă şi 
slavone tipărite în secolele XVII și XVIII. 
Numărul călugărilor (1890) este de 16, toţi Moldoveni. 
Mănăstirea posedă o proprietate de 420 deseatine pămînt, 

care încunjură mănăstirea ; parte însemnată din acestă su- 
prafaţă se află sub pădure, altă parte, fiind petrâsă, nu e bună pentru agricultură, aşă că mănăstirea abiă cultivă 20 deseatine. Mănăstirea posedă încă în diferite locuri grădini 
cu pomi şi două vii. In apropiere de mănăstire se mai află 
ȘI O prisacă, care-i aparţine. 

Mănăstirea, Călărași 

se află în judeţul Soroca, la depărtare de 60 verste de ora- şul Soroca şi de 160 de la Chişineii. Este aşezată lângă malul Nistrului, pe scoborîşul unui d6l. Din trei părţi mănăstirea e încunjurată cu munţi acoperiţi cu păduri, iar din spre me€dă-n6pte curge Nistrul. Numele mănăstirii se trage de la satul Călăraşi, care se află în apropiere. - Din actele aflate în archiva mănăstirii, reese că acestă ma- năstire eră metoc al mănăstirii Sf. Sava din Moldova. In acest
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metoc locuiau altă dată călugării mănăstirii Sf. Sava, ocu- 
pându-se cu administrarea moşiei Călărași, care aparţinea 

acelei mănăstiri din Moldova. Pe la 1780, când biserica de 

lemn a metocului s'a ruinat, unul din locuitorii orașului Mo- 

hil&ă, anume Hadji-Marco-Donici, a zidit; o altă biserică îm- 

preună cu clopotniţa. | 

Biserica nouă a fost sfinţită pe la 1782. Patriarchul leru- 

salimului Avram, drept răsplată pentru acâsta, a numit pe 

Hadji-Donici epitrop al mănăstirii. După mortea epitropului, 

pe la 1809, a fost epitrop ieromonachul Lazăr, care a admi- 

nistrat, averea mănăstirii până pe la 1813. Până la 1813 însă 

mănăstirea Călăraşi plătiă mănăstirii Sf. Sava o rentă anuală 

de 100 Lei vechi pe an. De la acâstă dată mănăstirea n'a mai 

plătit nimic mănăstirii din Moldova, iar astădi nu mai de- 

pinde decât de eparchia din Chișinei. 

Mănăstirea are acum două biserici: una cu hramul Ador- 

mirii, construită de Donici şi forte avută în ie6ne vechi, cari 

ai fost transportate aci dintro mănăstire rusâscă rascolnică 

(Sircovski staroobreadceski) ; altă biserică de €rnă, cu hramul 

Sf. Mitrofanie, a fost zidită la 1853. In acâstă biserică se află 

o părticică din mâştele Sfîntului Mitrofan, păstrată într'o 

raclă bogată de argint săpat. 

Mănăstirea are multe edificii bune şi numerâse acarete. 

Numărul călugărilor (1890) este de 1], cari sunt parte Ro- 

mâni, parte Ruși. Leturghia se oficiază în limba rusă. 

În curtea mănăstirii se află mormîntul unui General Izbaş, 

dar când s'a înmormîntat, acest general nu stă scris. 

Mănăstirea posedă peste 300 deseatine pămînt, din cari o 

sută sunt sub pădure. Via mănăstirii e de 5 pog6ne, prisaca 

dă pe an peste 30 puduri de miere. 

Mănăstirea Șaba. 

oca, la depărtare de 40 kilometri de 
Se află în judeţul Sor 

i onunţă Jeba şi 
oraşul Soroca, lângă satul Șaba (Ruşii pr 

Jaba) şi tîrguşorul Camenca. j 

Mănăstirea e aşezată pe un platou stâncos, în formă de 

semicerc, format de munţi înalţi. Imprejurul mănăstirii sunt 

liveqi şi vii, jos la pâlele munţilor câmpia se scoboră spre 

Nistru, care curge la o depărtare de jumătate kilometru. 

22 
Z. C. Arbure, Basarabia.
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Dincolo de Nistru e tîrguşorul Camenca cu parcul şi palatul 
Mareşalului von Witgenstein. Spre nord-apus de la mănăs- 
tire sunt două lacuri formate de două isvâre. 

Mănăstirea Şaba s'a întemeiat în secolul XVII. Există ur- 
mătdrea legendă cu privire la întemeiarea măn ăstirii: In secolul 
XVII a venit aci un ieromonach anume Ezechiil din mănă- 
stirea Deleni şi, împreună cu dînsul, alţi călugări, cari ai 
săpat în stânci câte-va chilii şi ai construit o biserică. Până 
pe la 1770 însă nimic nu se scie despre acâstă mănăstire, 
dar în anul mai sus arătat a venit din Deleni alt ieromonach 
Teodosie și a găsit schitul pustiit de 'Lătari. Peste puţin împrejurul lui Teodosie s'a adunat iarăşi un rup de că- lugări, cari ait poporat schitul. Teodosie a primit apoi în dar pentru mănăstire o bucată de pămînt de la proprietarul satului 
Şaba şi a construit pe acest petec de pămînt biserica cu hramul Inălţării Crucii şi câte-va chilii de nuiele. Curând upă întemeiarea nouelor locuinţe, Teodosie a cumpărat de la răzeşii satului Şaba peste 500 fălci pămînt, a construit mora şi a plantat o grădină cu pomi. La 1818 Mitropolitul Gavril Pa făcut egumen al mănăstirii, 
Mănăstirea are acum trei biserici : cea principală, cu hramul Inălţării Domnului, e construiţă la 1825 de către boerul din Moldova Costachi Andron. In biserică se păstreză o părticică de Si. Cruce şi o pâtră de la St. Mormînt. Racla în care sunt păstrate aceste sf, odâre e de aur şi argint, bogat împodo- biţi cu petre scumpe. A doua biserică, cu hramul Sf. Archi- strateg Michail, a fost zidită la 1849 de către un cinovnie rus din Chișinei, anume Loboff. A treia biserică, care se află în afară de curtea mănăstirii, este cea veche, care a fost reparată pe la 1852. E Mănăstirea are o bibliotec 

rite în secolul XVII. 
Numărul călugărilor la 1890 eră de 34, din cari jumătate sunt Români. Sfînta leturghie se oficiază în dou limbi: cea română şi rusă. 
Mănăstirea posedă 910 deseatine pămînt. Pădure are forte puţină. Din trei părţi mănăstirea e încunjurată cu grădini cu pomi şi o vie cu 3.200 butuci, care dă anual peste. 700 vedre de vin bun. Mănăstirea are şi o prisacă, forte bine în- 

ă de cărţi vechi românesci tipă-
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treținută. In genere vorbind, acâstă mănăstire e cea mai 
avută din Basarabia, pelerinii se adună acolo cu mii la săr- 
bătârea hramului bisericii principale. 

Mănăstirea Noul-Nemţ. (1) 

Mănăstirea Noul-Nâmţul se atlă în judeţul Bender, este 

situată într'o vale fârte pitorescă dintre două oraşe capitale 
de judeţe: Bender şi Tiraspol; din trei părţi mănăstirea este 

încinsă de Nistru, care, curgând aci în zig-zag, formâză o 

peninsulă. Tocmai pe acâstă peninsulă, în direcţiunea din spre 
Bender către mănăstire se întinde o vale acoperită cu pă- 

șuni verdi suculente, grădini, pădure. Primăvara întrâcă 

acea vale este acoperită cu apă. Mănăstirea este construită 
pe cr6sta muntelui și de aceea biserica si. locaş se vede dejă 
de departe atât din stepele guvernămîntului Herson, cât şi 

din spre valea Bugsâcului. 

(1) Mănăstirea acâsta posedă o bibliotecă preţiosă de cărţi şi manu- 

scripte în limba română. Iată o parte din aceste cărţi şi manuscripte, 

al căror catalog îl găsim în scrierea actualului Procuror superior al Si- 

nodului rusesc dil 0. P Pobedonosfeff, Pyceniii Bucmunin:o, 1842, Ioaiii, p. 82: 

1. Istoria creştinismului şi a îerarehiei în Moldova, 1867, manuscript 

de 369 câle. 

2. Istoria creştinismului şi a serarehiei în Valachia, 1860, mss. de 

67 câle. 

3. Istoria despre începutul einuluă monachal, 1864, mss. de 109 cdle. 

4. Istoria lavrei Nemțului până ia 11719—1855, mss. de 238 c6le, 1361. 

5. Idem a măndstirii Secului de la 1855, mss. de 308 câle, 1876. 

6. Despre averea mănăstirilor Nemţul şi Secul, cu registrul tuturor 

călugărilor până la 1859, mss. de 298 c6le, 1860. 

7. Istoria prescurtată a mănăstirilor Nemțul şi Secul, tipărită în ti- 

pografia Nemţul, 1857. 

3. Istoria despre zidirea în 

9. Cartea minunilor săvârşite de îcona Maicăi D 

stirea Nemţului, mss. de 42 câle, 1855. 

10. Istoria mănăstirii Secului până la 1115, mss. 

11. Visţa staritului Paisie Velicicovsky, 1859, mss. ÎI N 

12. Vicța comună a monachilor, orânduită de stafiţul Paisie, 1194, 

mss, de 241 c6le, scris la 1874. 

13. Despre schiâsmaticiă Moldoveni, 

ănăstirii Nemţul, mss. de 193 c6le, 1873. 
omnuluă din mănă- 

mss. de 108 c6le, scris la 1839.
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Numele mănăstirii se trage de la mănăstirea Nemţului din 
judeţul N&mţ. Noul-Nâmţ este un fel de metoc sati mai bine 
dis o colonie, a cărei metropolă este frumosa nâstră mănăs- 
tire, şi ca atare se află legat de drept şi de fapt de dinsa. 
Poporul însă din Basarabia nu numesce acea mănăstire 
Noul-Nemţ, ci îi gice mănăstirea Chifeani, după numele unui 
sai, care există în apropiere și care acum a dispărut. Satul 
Chiţeani eră aşezat pe pămîntul mănăstiresc şi după hotă- 
rîrea instanţelor judecătorescă, fu silit să restitue pămîntul, 
fiind transportat de guvernul rus pe pămînturile statului, 

  

14. Călttorie la Ierusalim, mss. fără an, de 118 câle. 
15. Călătorie la Kiev, idem. 
Autorul acestor manuscripte se dice că este schimonachul Andronic. 
16. Amintiri din visa preoțescă, 1856, mss. de 85 câle. 
17. Acatist și candne, 1851, mss. de 454 csle. 
18. Sinaesar pentru întregul an, 1860, mss. 
19. Despre iubirea creștinuscă a luă Mazim Ispovednicul, mss. din 

sec. XVIII. 
20. Leţopiseţele Zemli Viachiscoe, 6798 — 7197, mss. 
Cărţ: în Zimba slavă: 
1. Zpednuns sec, XVII, tipărit în Moldova, fără prima pagină. 2. Cayoreeânune, tipărit la Buzeii, 11702, 
3. Peunzezioni cupă Bracoanemie, tipărit în 1665, la Lipsca. 
4 „ Knatea cAn0n02.2420248420 Gaaacentazo Ace, 1653, unde s'a tipărit nu se scie, 
5. Iloxsanza Ilpeconmoă Dozopoduun, 1106, tip. la Cernigoi. 
Manuscripte în limba slavă: 
1. Mpopoteemeo Iepemiu. Pe pagina din urmă stă scris: «In anul 1475 (?) Fepsacie ieromonahul a scris acea carte». 
2. Psaltire scrisă de monachul mănăstirii Bisericani, 1618. 3. Psaltire scrisă de monachul mănăstirii Saul, 1730. 4. Aaeuda upopona u uapa mivcene, Psaltirea, mss. de către ieromonachul mănăstirii Nâmţu la 7037 (1529). 
5. Evanghelia slavă torte veche, fără an, mss. 6. Apostol, 1842, mss,, frumos scris, 
1. Tpednurra apziepeiicriti, sec. XVII, scris de către Grigorie 'Țamblac, după cum stă scris pe ultima filă : «Cie ocBamenie HepKBH NWCAIp a3%5 pyROIO MOEI «cuapeaniiii Tpuropiii Ianina Murponcănră Cieperiii, ramurii m Bceapoctiil, “YIATEAE 3EMAN NONAOBxHAxilicas vi NEYMeEE cBarenii pexuriii monacriips Ilapropa- YTOpOBT exe riMeHyeres Hamens n Grrgmmaro Ha, OCMOME coGopl na Gropennpia». 8. Muneu. Pe ultima pagină stă scris: «Gavril a scris aceste luni în anul 6957» (1449), 
9. He 60 csamuze omua Hatueeo Ipieopia Boeoc.rocu, ss. la finele căruia stă scris: «In anul 6932 rs: (1424) Gavril monachul mănăstirii Nâmţu a seris acestă carte.» 
10. Ip — A „. sas 

O. Iencuv 03 Acenapă uapa unditicnoata, mss fără an.
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la o distanţă ca de vre-o 8 kilometri departe de vechia 
selişte a satului. Din acâstă causă parte din sătenii Moldo- 
veni at plecat dincolo de Nistru şi s'a aşezat pe malul 
drept al rîului Bug, parte refusă şi până acum a părăsi 
osemintele părinţilor şi trăesce pe pămîntul mănăstirii. 

Mănăstirea are două biserici: una veche, alta începută la 
1861 sub oblăduirea bisericâscă a crudului rusofil Archiepi- 
scopul Pavel şi isprăvită în luna Novembre 1878. Călugă- 
rimea mănăstirii locuesce înti”'un frumos edificii de pâtră 
cioplită, iar stariţul are un compartiment spaţios a parte. 
Pentru mireni, din cari un număr mare de pelerini bate mere 
la ușa mănăstirii, există un alt edificiii, pe care Ruşii îl nu- 

mesc han, «Gostiniţa» sau ospătărie. Acest han, ce e drept, 
este întreținut f6rte curat şi dă adăpost ospitalier ori-că- 
ruia din enoriașii cu dare de mână. Mănăstirea are două 
grădini, una mică nouă, alta veche mare, care se află dincolo 

de ograda mănăstirâscă; pe câmpiile întinse aie mănăstirii 
cresc lanuri mari de bucate, pasc ciredi de vite, oi, iar pe 

câstele delurilor se întind viile cu prisace, etc. 

Vi6ţa duhovnicâscă a călugărilor este regulată după ti- 

picul mănăstirilor din muntele Athos, întocmit aci de mă- 
năstirea Neâmţului, considerată, precum am mai spus, de 
metropola mănăstirii Noul-N6mţ. Frăsura caracteristică a 

acestui tipie constă în serviciile divine forte lungi, cari se 

oficiază aci dilnic, fie în gi de lucru, fie în di de să&rbă- 

târe. In qilele de lucru, leturghia (utrenia şi miedul-nopţii) se 

începe tocmai la miedul-nopţii, precum cere ustavul biseri. 

cese: «La miedul-nopţii sculatu-m'am, pentru a mă împărtăşi 

cu numele tăi.» După «polunoşniţa», precum dic călugării 

de aci, urmâză utrine (pe la orele 4 a. m.), apoi cetirea aca- 

tistului dinaintea icânei Maicăi Preacurate, care cetire du- 

râză cel puţin un ceas şi jumătate, şi în tine vine leturghia. 

La orele 3 d. a. vecernia. Acestea sunt serviciile divine dilnice. 

In qilele de sărbătâre ele sunt şi mai lungi. _„Bdenie de 

n6pte se începe la 8 s6ra şi se isprăvesce la 3 nptea ; apoi, 

după un repaus de un ceas, începe leturghia de diminâţă, 

apoi cetirea acatistului și leturghia a doua. _ _ 

Pentru un mirean este prea obositore acestă muncă de ve- 

j i di &stă ă “i-cine din ortodoxii 
ghere şi, tocmai din acâstă causă, or
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evlavioşi visit6ză acâstă mănăstire r&mâne surprins de pu- 
terea nervâsă a călugărilor acestei mănăstire, cari după atâta 
închinăciune şi rugăciuni mai pot munci şi pe la chiliile lor. 

Imi permit să pomenesc aci pe doi din călugării ruai cu 
s6mă: pe părintele Teofan Cristi, fostul stariţ al mănăsti- 
rii, şi pe ieromonachul Adronic, care, la 1881, când am vi: 
sitat mănăstirea, ţineă locul de stariţ, până la numirea unui 
candidat la acest post. (1) 

Teofan Cristi e Român din Bucovina, care se făcuse pos- 
lusnic la mănăstirea Nâmţului din Moldova pe la 1828; vor- 
besce perfect vechea limbă moldovenâscă, pe care n'a stâl- 
cit-o de loc cu cuvinte rusesci, asemenea scie limba noua grâcă, 
germană și puzin rusesce. Părintele Cristi a muncit mult 
pentru întocmirea mănăstirii, al cărui. stariţ a fost. Pe ia 
1858 dînsul eră împuternicitul metropolei, apoi la 1864 
s'a făcut stariţul mănăstirii, iar acum e depărtat, din causa 
tendinţelor rusofile ale Archiepiscopului Pavel, care nu putii 
să erte septuagenarului călugăr că nu s'a rusificat şi că 
ţine a fi în fruntea clirosului român la oficiile divine din 
mănăstirea Noul-N6mţu. Pe părintele Teofan Pam găsit în 
chelia sa cetind o carte bisericâscă veche. (2) 

— Siinţia Sa mereii cetesce sati serie! mi-a explicat pos- 
luşnicul. 

Convorbind cu Sfinţia Sa despre trecutul mănăstirii, am con- 
statat că bătrânul călugăr eră torte desilusionat, că fusese altă 
dată partisan înfocat al protectoratului rusesc, ba chiar do- 
vise ca Moldova să fie alipită de Rusia, dar apoi... s'a con- 
vins că a greșit şi că dorise lucruri, pe cari «Dumnedei 
nu le-a voit». Rusofilismul părintelui 'Teofan s'a risipit îndată 
ce el a cunoscut Rusia. 

Alt călugăr ilustru al acestei mănăstiri a fost ieromonachul 
Andronic, elevul mănăstirii Nemţului, unde a trăit de la 1831 până la 1861. Urcând treptat t6te treptele ierarchiei du- 
chovnicesci de la posluşnie până la mare schimnic, părintele 
Andronic în câsurile sale de odihnă s'a ocupat mult cu ce- 

= tirea şi scrierea unor opuri de teologie. Pe când eră încă 

  

sp Numirea se face de către Mitropolitul Moldovei şi se întăresce de A mod rusesc, după lege, dar de tapt se îace toemai vice-versa. (2) Părintele 'Feotan Cristi a murit la 24 Oetobre 1883.
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la mănăstirea Nâmţului, dînsul a început a scrie istoria 

acestei mănăstiri. O parte din acea lucrare a intrat în scrie- 

rea sa /storia prescurtată a mănăstirii Nemi, tipărită la 
tipogratia Nâmţului la 1857. La 1881 părintele Andronic se 
ocupă în chilia sa din mănăstirea Noul-N6mţ cu aduna- 
rea şi sistematisarea documentelor privitre la mănăstirea 

Nâmţului din Basarabia. Acâstă operă e scrisă de aseme- 

nea în limba românâscă, cu chirilice; o mare parte din lu- 

crare privesce viâţa politică şi socială a României de sub 

Cuza-Vodă. Ca călugăr rusofil, părintele Andronic firesce că 
este un critie pasionat al domniei lui Alexandru-Vodă. 

Alţi călugări din comunitatea mănăstirii se ocupă în 

chiliile lor cu fel de fel de meserii: unii sunt tâmplari, alţii 

strungari, alţi cismari, alţii fac poteapiuri, cos haine ete. Ma- 

joritatea sciii carte, dar f6rte puţini cetesc rusesce; chiar unii 

din ieromonachi nu vorbesce rusesce. Toţi au fost supuși ro- 
mâni şi ai emigrat sub Cuza în Basarabia. 

Pentru ca legăturile strînse ce existaii în trecut între me- 

tropolă, adecă mănăstirea Nâmţului din Moldova, şi co- 

lonia sa mănăstirea Chiţeani sai Noul-Nemţu, să fie bine 

înţelese, credem nemerit a împrospătă următorele fapte is- 

torice privitâre la aceste aşezăminte de pietate. Mănăstirea 

Nâmţului din Moldova este zidită la 1367. Trei călugări, 

anume Sofronie, Pimen şi Siluan, împreună cu câţi-va dis- 

cipoli, aii trecut Dunărea, venind din spre Tîrnova, sait așe- 

zat în munţii Carpaţi, acolo unde sa zidit apoi mănăs- 

tirea Nâmţului. Cuviosul Stefan-Vodă cu propria sa chel- 

tuială a qăruit acelor călugări trei moșii şi a zidit o biserică 

de pâtră. De la acea dată începură a curge la mănăstire 

darurile bine-credincioşilor. In diferite timpuri Domnii Mol- 

dovei dăruiră mănăstirea cu sate, păduri, Ţigani şi altele.— 

Asemenea şi 'Ţarii Rusiei trimiteau din când în când aces- 

tei mănăstiri câte un dar 6re-care. Darurile ce făceau Dom- 

nii tării erat tot-deauna confirmate prin anumite chris6ve 

domnesc. Aşă, de pildă, la 1626, Miron Movilă Vodă printr un 

chrisov întăresce mănăstirii proprietatea unor munţi; la 1722, 

Michail Racoviţă face din noii aceeaşi întărire; la 1487, Ste- 

fan-cel-Mare, dăruind mănăstirii nisce 'Ţigani, serie urmă- 

târele în chrisovul săi: «Şi, după m6rtea nostră, cine va fi 

Domn în ţâra n6stră, fie din fiii trupului nostru, sai în de obște
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pe cine Dumnedei va alege să fie Domn al Ţării Moldove. 
nesci, acela să nu se încerce a strică porunca n6stră, ci dim- 

potrivă s'o întărâscă. Iar cine va cuteză să strice cele orîn- 

duite de noi blestemat să fie de către Dumnedeu şi Mân- 

tuitorul nostru Isus Christos şi de Prea Sfînta Maica Dom- 

nuiui şi de cei patru Evanghelişti şi cei 12 Apostoli şi cei 

318 Părinţi din Nichea şi de toţi sfinţii, şi să aibă partea 
lui luda şi Arie şi să se prenumere printre cei Jidovi, cari 

au strigat către Dumnedei: sângele sBu pe noi şi copiii no- 
ştrii să caqă.» La 1527 Petru- Vodă a dăruit mănăstirii Nem- 

ului idtă oteina Copanca, cu Chițcani, cu câmp, pădure 
şi peste apa Nistrului. 

Așă dar de la acest Domnitor a primit mănăstirea N6m- 
țului în dar moşiile sale de dincolo de Prut. Darul lui Pe- 
tru-Vodă a fost apoi întărit de succesorii săi. 

Din mănăstirea Nâmţului a eşit în curgerea acestui timp 
o pleiadă de ierarchi, cari ai luptat cu bărbăţie pentru res- 
pândirea creștinităţii. 

Mai cu smă Rusia datoresce în acâstă privinţă mult aces- 
tul locaş Sfînt, adăpostit în munţii Carpaţi. Fără un Petru 
Movilă din Suc6va, fără un Ţamblac, Rusia de astăgi ar 
: ŞI mai puţin pravoslavnică decât este; şi qicând așă 
înţelegem prin acâsta că nici o ginte de religiunea creştină 
răsăritână n'a dat şi nu dă pe iaţă mai multe eresii şi secte 
ca gintea rusă. 

__Aşă dar dejă la 1439 egumenul mănăstirii N&mţului a fost 
ilustrul Grigorie 'Țamblac, care a devenit Mitropolitul Kievului 
ŞI in acâstă calitate a luat parte la soborul din Constanţa. 

la teapa unite despre preoutul Mitropoliei, să trecem acum 
care a dat Rusiei E e noi, când faţă de Moldova, 
alţi bărbaţi iluştri acest etru Movilă, pe un Ţamblac ȘI 

operă a lui Cuza. Vodă gta să zădărnicâscă marea 

mănăstirești şi la naţion isa Gre la secularisarea averilor 
slavonisata. isarea bisericei nâstre grecisate şi 

Părerea guvernului rusesc, oficial exprimată în serie- rea sinodală intitulaţă 
i «Nova-Neameţehii moanstiri» (1), în 

  

(1) IZoc0-HZametcifi Aonacuu, isineii i : - i pale, 1881. pb Chişineii, tipografia casei arhiepisco- 
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ceea ce privesce marea reformă a lui Alexandru Ioan [, este 

următorea.: 

«Guvernul lui Alexandru Cuza (ministerui Kogălnic6nu) a 

fost din cele mai liberale. (1) Membrii acestui guvern con- 

sideraiă biserica pravoslavnică drept o instituţiune mortă 

şi, pentru învierea spiritului religios în popor, voiaii a in- 

troduce în România unirea catolică. Biserica aveă o avere 

mare — atât mişcătore cât şi nemişcătore; puterea princiară 

a pus mâna pe acâstă avere, hotărînd a ocârmui singură 

acea avere. Acâstă nelegiuire nu datâză însă de la Cuza- 

Vodă, ci-şi are începutul săi mult mai înainte. Dejă Mi- 

tropolitul Veniamin la 1835, în contra can6nelor Aposto- 

lilor, a întocmit un comitet mitropolitan pentru a administră 

averea biseric6scă. 

«Apoi în diua de 1 Iunie 1859 Al. Sa Principele Principa- 

telor-Unite a dispus să se pună averile mănăstiresc sub ocâr- 

muirea Ministeriului de Culte, fără a pomeni măcar despre 

drepturile mănăstirii Nâmţului. Pe temeiul disposiţiunii prin- 

ciare, averea întrâgă a mănăstirii, precum şi tote acaretele, 

Sai dat în arendă prin licitaţiune şi administraţiunea aren- 

daşilor s'a întins până la pârta mănăstirii. Pentru hrana 

călugărilor şi întreţinerea mănăstirilor N6mţ,. Secul, Văratic, 

Agapia, Varona şi Adam sai făcut mezaturi, aşă că cele 

sfinte aii devenit lucru de speculă în mânile speculanţilor 

Evrei şi alţii.» 

Aşă descrii prelaţii ruşi marea operă de secularisare a 

averilor mănăstiresci în România, ţăcând mâle despre dis- 

posiţiunile anal6ge luate mai pe urmă puţin de guvernul 

imperial rusesc cu privire la averile mănăstiresci din Impe- 

riul Rus. 

«Regula serviciului divin», stă mai departe tipărit în scrie- 

rea oficială, «în bisericile române a fost schimbată. Letur- 

ghia în limba, rusescă a fost oprită la mănăstirea Nâ6m- 

țului; s'ai scos chiar din biserică cărţile bisericesc rusesci.» 

Acâsta tocmai a durut tare pe Ruși, cari în disposiţiu- 

nea guvernului român privitre la naţionalisarea bisericei; 

aă vădut distrusă cea mai puternică armă de rusificare a 

Principatelor-Unite. 
  

(1) Ibidem, p. 12. Cuvintul «liberal» Rusul îl întrebuinţâză ea insultă.
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«Tipografia, proprietatea mănăstirilor Nemţului şi Secului 
a fost înstrăinată pentru tipărirea cărţilor românescă de isto- 
rie. Aşă că bisericile şi mănăstirile ai r&mas fără tipografia 
necesară pentru tipărirea cărţilor în limba bisericâscă (adecă 
slavă bine înţeles). In același timp guvernul a scos semina- 
riul Socola de sub directa oblăduire a Mitropoliei.» 

După acâstă descriere a marei reforme de naţionalisare, 
documentul oficial încheie în următorul mod: 

«Pentru mai grabnica și etficacea catolicire a bisericei pra- 
voslavnice din România, în curînd după acâsta s'a înlocuit 
şi pravoslaunica chiriliță cu literele latine în tipărirea căr- 
ţilor bisericesci. Lucru firesc că asemenea măsuri trebuiait 
să ridice nemulțumiri mari în clasa duhovnicâscă. Unii din 
călugări ai părăsit mănăstirile şi au pribegit în lume, alţii fură 
persecutați. Cutezătorul apărător al religiunii lui hristos 
Mitropolitul Moldovei Sofronie sa pus în fruntea celor ne- 
mulţumiţi, el a protestat în contra ordinelor guvernului şi 
pentru acâsta a fost arestat şi exilat. Intr'o serisâre a sa, 
acest, martir scrie în privinţa exilului săă: «Providența a 
«scăpat era de tirănia Ministeriului Kogălniceanu, care a fost 
<înlocuit cu Panu şi alţi Ministri cu mintea sănătâsă. Şi ei 
«am tost liberat, permiţându-mi-se a trăi la Iaşi, unde şi 
<locuese acum. Dorința mea cea mai înfocată este de « 
«trece în blagoslovita Rusia.» 

Sora însă n'a voit ca acestă dorință să i se îndepli- 
nescă, dar de altă parte mulţi alți călugări ai trecut graniţa 
ŞI S'aii aşezat în “Basarabia. Imprejurarea care făceă pe 
aceşti călugări să trâcă graniţa eră că mănăstirea Nâmţului 
posedă şi posedă acum în Basarabia maă multe moșii, pe 
cari pe atunci le administră împuternicitul mănăstirii egu- 
menul Teofan Cristi. 

Despre aceste moșii documentul oficial rus face următo- 
rul istorie: (1) 
_<La 1593 Turcii ati rupt de la Moldova o parte din ţ6ră, ŞI anume judeţele Bender, Akkerman, Ismail şi altele. Cu 

acestă Ocasiune, Turcii ai pus mâna şi pe moşiile mănăs- 
tirii N6mţ, pe cari le-ati stăpânit până la 1806. In acest an 

  

(1) Zbidem, pp. 20—296.
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Rusia ocupă acâstă parte a Moldovei şi atunci (1) mănăs- 
tirea Nâmţului a cerut de la guvernul rus restituirea averii 

sale. Guvernul nu se grăbi însă a face dreptate şi nu- 

mai pe la 1845 a apărut ukazul imperial datat din diua 

de 26 Octobre şi iscălit de Impăratul Nicolae I, prin 

care se porunciă ca moșiile acelea să fie luate pe s6ma 

statului, iar costul lor, adecă suma de 224.183 ruble şi 62 

copeici, să fie remisă mănăstirii N6mţului, care cu aceşti bani 

să-și cumpere alte moșii în Moldova.» 

Iată acum cum se exprimă documentul oficios despre acest 

ukaz împărătesc: 

«Dumnegeii aşă a orînduit ca acea hotărire să nu fie rea- 

lisată. In diua de 10 Ianuarie 1838, ieromonachul 'Teofan. 

Cristi a fost numit împuternicit al mănăstirii Nemţului asu- 

pra averii mănăstiresci din Basarabia. Şi afacerea privitore 

la acâstă avere iarăși s'a început. 

«Remiţând visteriei statului rusesc venitul moşiilor, în 

sumă de 112224 ruble 242/, capeici (de la 1821—59 venit to 

talisat), ieromonachul "Teofan Cristi ceri de la guvernul 

rus restituirea moşiilor mănăstirescă. Afacerea eră pendinte 

la Consiliul de stat din Petersburg, dar tocmai în acest timp 

Cuza-Voqă hotăriîse dejă secularisarea averilor mănăstiresci.» 

Aci documentul oficios rusesc intercal6ză următorea în- 

tîmplare, pe care o explică drept o intervenire directă a Pro- 

videnţei în favârea clerului rusofil, nemulţumit cu ocârmuirea 

lui Alexandru Loan-Vodă: 

«La 1858, Mercuri spre Joi, în întâia s&ptămână a postului 

celui mare, în qiua de 8 Februarie, unul din părinţii sf. mă- 

năstiri a Nâmţului, s'a culcat în chilia sa pentru a se odihni 

puţin şi a cădut la gânduri triste cu privire la nisce nere- 

guli mănăstiresci. E] se temeă că aceste neorîndueli vor 

atrage asupra mănăstirii urgia dumnedeâscă. Cu aceste 

gânduri el a adormit şi în somn a văgut următârele : Intr'un 

loc al mănăstirii sa adunat întregul sobor al lavrei; ec- 

dlesiarchul superior şi ieromonachul Teodosie începură a 

distribui odăjădii şi făclii poporului şi clerului. “Toţi erai 

veselă. In fine eclesiarchul s'a apropiat de cel care visă şi-l 

vugă a se învesmîntă cu odăjdiile sacerdotale, dicându-i : 

  

  

(1) Greşit ; intervenirea sa făcut mult mai târqiă, și anume la 1818.
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— Imbracă-te, vom oficiă leturghia şi vom da afară pe Ruși 
din cliros! Audind acâsta, călugărul s'a speriat şi a r&spuns 

eclesiarehului: — Acesta este un obiceiii lăsat de Prea Sfintul 
stari Paisie Weliciconsky, care încă la Athos a orînduit ca 
serviciul divin să fie oficiat în două limbi, rusă şi română; e 

păcat chiar de a ne gândi la alt cevă! Neluând însă în sâmă cele 
dise, eclesiarchul insistă, ca călugărul să îmbrace odăjăiile, 

dar călugărul se opuneă. De odată întregul sobor s'a trans- 

portat ca prin minune în biserica Inălţării Domnului și acolo 

s'a despărţit în trei părţi: o parte, nu tocmai numerâsă, s'a 

așezat înaintea icânei Maicăi Domnului, în partea de mâgă- 

nopte a hramului, adecă acolo unde se dice a fi partea 

rusâscă a bisericii. Aci s'a aşezat în picidre şi călugărul 
adormit. A doua parte, şi mai mică, s'a stabilit la sud, drept 
în faţa mormîntului Episcopului Pavel, şi în fruntea acestui 
grupuşor stăteă stariţul mănăstirii, archimandritul Gherasim, 
având lacrimile în ochi; a treia parte, fârte numerâsă, s'a aşezat 
la “mijloc, ocupând într6ga biserică, curtea şi tot locul îm- 
prejur. Şi iată, în mijlocul tăcerii, apără de odată într'o lu- 
mină mare un stariţ cu poteapiii pe cap; în mânile sale el 
țineă sf. cruce. Ridicâna crucea sus de trei ori, el a gis tân- 
guindu-se:—Ei unul pentru sf. cruce am părăsit lumea, îm- 
prejurul crucii adunat-am ucenicii; dar pe voi nu vă mai pot 
îndură! După acâsta stariţul începu a lovi cu sf. cruce peste 
capetele mulţimii din mijloc. (1) S'a făcut mare sgomot, se 
audiai ţipete: oi, oi! Uniă fugiaii afară şi călcaii peste Gmeni, 
alții aveaii spume la gură. După acâsta stariţul s'a adresat 
către partea clirosului rusese şi a qis:—Bine i-am învăţat! ? 
Nu-i mai pot suferi. Iar voi să n'aveţi frică! După acestea, 
stariţul s'a scoborît în mormîntul prea fericitului părinte ar- 
chimandrit Paisie Weliciconsky. 

__ “Acest vis arată», dice apoi povestitorul, «că numai cei aleși 
în pace pot căută asil în Rusia. Şi iată că la 1859, când Prin- 

cipele Alexandru Cuza, ca un Iulian Renegatul, ca un Leon 
Isaurianul ŞI un Constantin Copronim, a început prigc- 

ici ztiră le monamale din Româna, puț das năstirea Nâmţului și fugiră în Rusia.» 

(1) Un vis al ieromon _ achului din mănăstir 6 Ş inăs tirea Noul-Nemţ, p. 23. rea Nâmţului, Mănăstiri
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Acestea dise, să ne întârcem iarăși la şirul intrerupt al 
faptelor istorice povestite de cronicarul rus în ofici6sa sa 

sa dare de sâmă mai sus menţionată. 
Ieromonachul Teofan Cristi, find în Basarabia şi aflând 

acolo despre disposiţiunile de naţionalisare ale lui Cuza-Vodă, 

a dat în diua de 29 Iunie 1859 o petiţiune Archiepiscopului An- 

tonie din Chişinei, rugându-l să întervie pe lângă Imp&ratul 

Rusiei în favârea mănăstirii Nâmţului din Moldova, «perse- 

cutată» de guvernul românesc. In acâstă petiţiune (1), între 

altele, cetim şi următorul pasagiiu forte semnificativ prin ten- 

dinţa sa rusofilă: «Dacă guvernul va îndeplini rugăciunea 

mea privitore la remiterea moșiilor din Basarabia nouei 

mănăstiri Noul-N6mţ, atunci mănăstirea N6mţul din Mol- 

dova, care întreţine pe socotâla sa un seminarii, se va obligă 

prin mine împuternicitul ei a întreţină pe lângă mdnăstire 

încă o şedlă cu scopul special, ca elevii acestei şcâle, îspră- 

vind studiile lor, sub înalta ocrotire a guvernului rusese 

în spiritul adeveratei pravoslavniciei, să, devie folositori în 

Moldova faţă cu actuala stare politică de lucruri, precum 

şi faţă cu propaganda Curiei Romane.» 

Că acest nepatriotie demers al părintelui Teofan Cristi 

n'a fost făptuit de dînsul din propria sa iniţiativă, se dove- 

desce prin faptul că tot în arehiva consistoriului din Chi- 

şineii mai găsim două scrisori ale I.P. S. Sofronie, Mitropolitul 

Moldovei, în care Inalt Prea Sfinţia Sa, dând de scire lui 

Teofan Cristi despre tâte cele privitâre la naţionalisarea 

bisericei române şi secularisarea averilor mănăstiresci (cu 

data de 30 Decembre 1859), serie despre același lucru şi 

Archiepiscopului Antonie din Chișinei o seris6re, în care îl 

râgă a interveni pe lângă Impăratul Rusiei în fav6rea 

bisericei şi mănăstirilor din România. 

Aceste solicitari ale prelaţilor din România, precum se 

scie, n'ait isbutit; secularisarea s'a făcut, cu t6tă protestarea 

Rusiei; dar mănăstirea Nâmţului din judeţul Nemţ totuşi a 

beneficiat. In diua de 8 Decembre 1860, a apărut ukazui împe- 

rătesc, prin care se dedeă porunca de a se remite mănăstirii 

Nemţului moşiile sale Copanca şi Chițcani din Basarabia. 

Imediat ce a eşit acest ulkaz, sa întîmplat o încurcătură 

(1) Archiva consistorială din Chişinei.
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forte nostimă. Guvernul rusesc voi să facă o favâre în 
folosul călugărilor -din mănăstirea Nâmţului, al cărei îm- 
puternicit eră ieromonachul Teofan Cristi, iar guvernul ro- 
mân, v&dând cu drept cuvînt purtarea nepatriotică a că. 
lugărului Cristi, Pa descărcat de ori-ce împuternicire, nu- 
mind în locul să pe d-l Aronânu. 

După o tărăgănire de doi ani, guvernul rusesc s'a văqut 
nevoit a remite în fine moșiile Copanca şi Chiţeani mănăs- 
tirii Nemţului, care a şi intrat în stăpânirea averii sale. 

În anul 1861, în diua de 22 Octobre, s'au adunat în satul 
Nemţeni din Basarabia peste 24 călugări fugari din mănăs- 
tirea Nâmţului, cari au adresat guvernului rusese următ6- 
rea petiţiune : (1) 

«Asuprirea legii creştinesci, precum şi a clerului ortodox, 
făptuită de guvernui Moldovei ne-a silit să părăsim zidu- 
rile pacinice până acum ale lavrei Nemţului şi să căutăm 
refugiit în Imperiul Rusesc, unde mănăstirea Nâmţului po- 
sedă mai multe moşii, ce se află în Basarabia. După prigo- 
nirea şi miseria, pe cari le-am?suterit în patrie, causa princi- 
pală a emigrării nostre în Basarabia a fost speranţa în reu- 
şita rugăciunii n6stre înmânate guvernului imperial prin 
representantul lavrei părintele 'Teofan....» 

Acâstă petiţiune se isprăviă cu cererea călugărilor fugari 
de a li se permite să încâpă cât mai iute zidirea unei mănăs- 
tiră în satul Copanca. Ca răspuns însă la acâstă petiţiune 
guvernul rusesc, după doi ani de dile, a decis în fine 
că representantul mănăstirii Nâmţului nu pâte fi părintele 
Teofan, care nu este recunoscut ca atare de către guver- 
nul Moldovei, ci ieromonachul Andronic, trimisul guvernu- 
lui şi al Mitropolitului Moldovei. 

In fine, în diua de 13 Ianuarie. 1864, Imp&ratul Alexandru II, 
după avisul sinodului, a subscris un. noi ukaz, pe temeiul 
căruia se permitea călugărilor. mănăstirii Nemţului de a construi pe moşiile Copanca şi Chiţeani o nouă mănăstire 
Noul-Nâmţ, cu hramul Inălţării - Domnului, și de a adă- 
posti în acea mănăstire peste. 50 de călugări, cu condiţiune 

  

(1) Archiva cons, din Chişinei, copie de pe petiţiunea ieromonachului Sevastian șia monachilor David, Anfilochie ete. către Ministeriul Aface- rilor străine din Rusia.
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însă ea soborul călugărilor să al6gă din sînul săă pe un 
egumen, care va fi întărit de către Mitropolitul Moldovei, 
iar în cas când scaunul acesta va fi vacant, de către Sf. 
Sinod rusesc; ca acea mănăstire Noul-Nâmţ să fie consi- 
derată ca copila (tșeri) lavrei Nâmţului şi ca atare să fie 
pendinte de lavra (vzavisimosti ot Lawr?) şi prin urmare 
ierarehicesce de mitropolia Moldovei, fără prejudiţii însă 
pentru autoritatea eparchiei din Chişineii. De aceea, diceă 
decisiunea Sinodului rusese mai departe, stariţul mănăstirii, 

precum și cei-lalţi, pentru a fi chirotonisiţi, se vor trimite, 

spre încercare, la episcopia din Chişineii; asemenea tot 

către episcopia din Chişineui mănăstirea are să se adreseze 
pentru sfinţirea bisericilor, pentru antimis şi altele. 

In acelaşi timp Sinodul rusese a dispus ca anual lavra 

Nemţului să capitaliseze câte 5.000 ruble până la formarea 
unui capital de 50.000. Acest capital va servi pentru darea 
de burse elevilor din seminariul din Chişineii. Aceşti elevi, 
învățând rusesce, erai meniţi a compune falanga unui cler 
rusificat şi a deveni propagatorii rusificării bisericei. 

Acesta este istoricul mănăstirii Chițcani sati Noul-N&mţ, 
din Basarabia. (1) 

(1) Afară de aceste mănăstiri, cari există până acum în Basarabia, 

după programul întoemit de către Archiepiscopul Dimitrie Sulima (1821), 
au existat în Basarabia următrele mănăstiri, a cărora descriere ne o dă 

P. S. Dimitrie Sulima în scrierea sa: 

Mănăstirea Caratura, aşezată în judeţul Orheiă, le depărtare de 90 

verste de Orheii, pe unul din malurile stâncâse ale Nistrului. A fost în- 

temeiată pe la 1771 de monachii Gaudilion și Rafail, 

Biserica a fost cu hramul Bunei-Vestiri. Mănăstirea a fost de călugă- 

riţe. Schitul eră așezat pe pămîntul boerului Petrache Catarsi. 

Mănăstirea e acum desfiinţată. 

Mănăstirea Cosovăţu, aşezată în judeţul Iaşi, la depărtare de îă verste: 

de la Bălţi. A fost zidită pe la 1729 de către schimnicii Pavel şi Gavril. 

Numele mănăstirii se trage de la satul Cosoveţ, proprietatea boerului 

Iordache Vartolomeiă. La 1812 schitul a fost clasificat de către Mitropo- 

litul Gavril printre mănăstiri. - 

Acum e desfiinţată. _ 

Mânăstirea Lomata se află în judeţul Bălţi, depărtare de 55 verste 

de oraşul capitală a judeţului. Eră aşezată sub munte, lângă Nistru. 

Schitul sa întemeiat la 1728 de către călugărița Elisaveta, iar la 1802 

sa reconstruit de către starițul Teodosie, care-l administră pe când



Despre averea mănăstirilor. 

Inainte de a încheiă capitolul privitor la mănăstirile din 

Basarabia, este necesar să dăm s6mă, cel puţin în resumat, 

despre actuala organisare economică a acestor mănăstiri. 

Mănăstirile nostre ai jucat un rol important în cursul 

istoriei n&mului nostru. Aruncând o privire retrospectivă 

asupra trecutului atât al nostru, cât şi al întregei Europe, 

cu destinele căreia pururea a fost strîns legat şi destinul na- 

ţiunii române, observăm că vâcul de mijloc în genere a 

lăsat o amintire tristă în istoria culturei europene. 

Acâstă epocă este considerată ca o vreme de întuneric şi 

de ignoranță. Nu numai la Orientul Europei, unde propăşirea 

culturală a fost zădărnicită de împrejurări nefaste, precum 

au fost invasiunea Hunilor, aceşti strămoşi ai Maghiarilor, 

a Tătarilor etc., dar şi la Occidentul Europei cultura în evul 

mediu a fost înăbuşită. 

In acele timpuri negre sciinţa îşi găsise adăpost în zi- 

trăiă Archiepiscopul Dimitrie Sulima. Numele mănăstirii se trage de la 

satul Lomota sati Lomona. Schitul a fost construit pe moșia mănăstirii 

Răchitosa din Moldova. 
Acum mănăstirea Lomata e desfiinţată. 
Mânăstirea Rezina se află în judeţul Ovheiă, la depărtare de 95 verste 

de Chișineă. Eră aşezată lângă Nistru. S'a zidit la 1770 de câtre preo- 
tul Roman Pereteateu. Numele mănăstirii se trage de la satul Rezina. 

Mănăstirea acum e desfiinţată. 

Mănăstirea. Ruda se-atlă în judeţul .Hotin, la depărtare de 105 verste 

de Hotin; eră așezată lângă Nistru, în apropiere de satul Ruda, de la 
care i se trage şi numele. S'a întemeiat pe la 1772 de către Simion 

Dociul, precupeţ din Mohilăii. 

Mănăstirea e desfiinţată. 
Mănăstirea Soroca saii mănăstirea Sf. Nicolae se află în judeţul 

Bălţi, la depărtare de 50 verste de Bălţi. Eră aşezată pe malul Nistrului 

și sa întemeiat de către boerul Emandache Ruset pe la 1752. 
Mănăstirea e desfiinţată. 
Mănăstirea Ciura, se află în judeţul Orheii, lângă pîrăul Ciura, de 

la care 1 se trage şi numele. Mănăstirea acâsta de călugăriţe a fost în- 

temeiată de către protoiereul Coretski, în ce an anume nu se scie. Schi- 
tul aveă o făşie de moşie lângă satul Neacvoea, dăruit mănăstirii de 
răzeși. (Murzachevici Banuc. Ociu, Ile. u opean. 1850; Eparh. Vedom. 1883, 
No. 16, preotul M. Ganitsky.) 
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durile mănăstirilor, cari singure rămăsese întru cât-va la 
adăpost de ori-ce nestatornicie. Este incontestabil că, în 
afară de importanţa lor religisă, mănăstirile în evul medi 
ai mai avut şi o mare importanţă pur culturală; ele erai 
adevărate centre de lumină şi de studiu, având biblioteci, 

ateliere de copiarea manuscriptelor, archive. 

In fine, mănăstirile pe atunci dedeai între zidurile ior adă- 

post tuturor prigoniţilor şi obijduiţilor. Zidite pe locuri 
înalte, une-ori întărite ca nişte adevărate cetăţi, mănăstirile 

în momente de grea cumpănă deschideau porţile lor femei- 

lor şi copiilor, bătrânilor şi bolnavilor, pe când bărbaţii 

apărau ţâra. 

T6te aceste împrejurări firesce că dăduse mănăstirilor o 

mare importanţă socială şi de aceea tocmai mănăstirile aveai 

un rol însemnat şi se bucurai de o înrîurire meritată. Mă- 

năstirile de pe acele timpuri nu erai încă locaş de trândă- 
vie, de corupţiune, de intrigi şi alte viciuri lumesci, căci cores- 

pundeai unei meniri altruiste, aveau un ideal măreț de ab- 

negaţiune şi suferinţă. Pentru a-și put îndeplini sarcinele, 

atât din punctul de vedere religios, cât şi din punctul de 

vedere filantropic, căcă credinţa fără fapte e mortă, mănăs- 

tirile aveaii nevoe de mijlâce materiale, şi mijlâcele aceste 

ele le căpătaii ca dar din partea credincioşilor. Toţi Gmenii de 

bine, precum şi cei cari credeaii necesar a-și ispăşi păcatele, 

dăruiaii printrun act juridic mănăstirilor o parte din ave- 

rea lor mişcătâre şi nemişcătâre. Şi nu numai Gmenii de 

rînd, dar mai cu sâmă Impăraţii, Regii şi boerii înzestrat mă- 

năstirile cu averi, atât pentru pomenirea sufletelor lor, cât 

şi pentru zidire de ospicii, şedle şi spitale. 

Ceea ce se făceă în evul medii în Europa apusână se 

făceă asemenea şi în Ţâra Românâscă, acest hotar de la r&- 

sărit al lumii civilisate de pe atunci. 

Cronicarii noștri vorbesc merei despre obiceiul Domni- 

torilor şi boerilor pămînteni de a zidi mănăstiri, înzes- 

trându-le cu averi însemnate. In chrisâvele Domnilor, pre- 

cum şi în testamentele olografe ale boerilor, donatorii pioşi 

impun mănăstirilor obligaţiunea de a întrebuinţă venitul 

moşiilor dăruite, atât pentru hrana călugărilor, cât şi pen- 

tu acte de binefacere anume arătate. Unele din aceste chri- 

s6ve, privitore la mănăstirile din Basarabia, precum am v&- 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
23
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dut, s'a păstrat încă prin archivele acestor mănăstiri, altele 
sunt, secfestrate de căiugării greci. In t6te aceste documente 

de mare interes istoric, este scris că averea mănăstirilor li 

se dă cu obligaţiunea neînlăturabilă ca din venitul darurilor 
nu numai să se satisfacă cele trebuincidse mănăstirilor, dar și 

să se zidâscă şedle, spitale, asile, să se ajute săracii, să se 

r&scumpere cei căduţi în plean sau robie, să se ospăteze că- 
l&torii, ete. 

Şi mulţumită dărniciei Domnitorilor și a boerilor, încet 
cu încetul peste 1/, parte din pamîntul românesc a devenit 

proprietatea mănăstirilor. Dăruind însă aceste averi, dona- 

torii s'au îngriiit mai pre sus de tâte de a îngrădi darul 

făcut de ori-ce eventualitate, de ori-ce schimbare a scopu- 

lui pentru care făcuse darul, mai cu s6mă că şi starea 

lucrurilor de pe atunci eră cât se pâte de nestatornică. De 

aceea în chrisGvele lor dăruitorii stabilesc cu amănuntul modul 

de a administră darul; controlul cheltuelilor şi cele-lalte (1) 
sunt lăsate în sarcina unui consilii, compus din membrii fa- 
miliei dăruitorului, din fruntașii ţării sai chiar Domnul. Acesta 
din urmă adese-ori se bucură de dreptul larg de a vechii 
asupra administraţiunii moșiilor dăruite. 

Din tâte acestea reese vădit cum că înzestrarea mănăstiri- 
lor cu averi în Valachia şi Moldova m'aveă de scop numai 
pietatea, ci şi o menire socialo-politică, ce se manifestă prin 
expresa dorinţă a donatorilor de a creă şi susţine instituțiuni 
de cultură naţională şi de cele pur filantropice. 

Pe la finitul secolului XV donatorii, în chrisâvele lor, afară 
de condiţiunile mai sus pomenite, aii început să adaogă 0 
nouă clausă, anume aceea ca unele din mănăstirile româ- 
nesci să fie închinate Locurilor Sfinte. Inchinarea mănăstiri- 
lor n6stre, precum se scie, constă în faptul că, din avere 
lor, după satisfacerea trebuințelor locale, prisosul ce va ră- 
mân6 să se dea ca dar anual Locurilor Sfinte. 

Care să fi fost causa închinării? Din tâte explicările date, 
cea mai verosimilă este aceea pe care ne-o dă Dimitrie Can- 
temir în Cronica sa. <Ori-ce Domn saii boer, scrie Cante- 

    

AD) Sbornie Besarabskago Zemstva, 1875. No. 2 — 3, p. 417—449. Chri- sOvele mănăstirilor Cotroceni, Văcăresci, Verbiţa, ete.
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mir, înzestră mănăstirea zidită de dînsul sai de un altul cu 
o parte din averea sa egală cu partea fie-căruia din copiii 
săi. Dar, având tâmă ca nu cum-va disa sa să fie apoi 
stricată, mănăstirea o închinaă vre-unei mănăstiri din 
Orient şi apoi dejă acest ei din urmă îi puneau obligaţiune 
să menţină t6te în bună rînduială, pentru care sîrguinţă îi 
dedeau şi ei o parte din venituri, şi anume ce va prisosi din 
venit.» 

Acestă părere a lui Cantemir-Vodă este temeinic basată 
pe un şir de documente istorice privitâre la mănăstirile în- 
chinate. Chrisâvele și testamentele, pe temeiul cărora mănăsti- 
rile nâstre tură închinate mănăstirilor grecesci, conţin expresa 
voință a dăruitorilor, ca mănăstirile închinate să fie ocâr- 
muite de egumeni locali pe temeiul legilor ţării, ca veniturile 
moşiilor să se întrebuinţeze pentru hrana călugărilor, în- 
treţinerea şeâlelor şi locaşurilor de binefacere, iar restul 

din venituri să se trămită mănăstirii la care mănăstirea din 

ț6ră se află închinată. Firesce că Domnitorii fanarioți, închi- 
nând mănăstirile, au stricat acâstă rînduială; dar stricarea 
rîinduelii făcută de aceşti Domni se explică prea bine prin 
chiar scopul nelegiuit ce pândiau ei în acest cas. 

Așşă dar, documentele istorice privitore la mănăstirile închi- 

nate demonstră neîndoelnic că dreptul de proprietate asu- 

pra averilor mănăstiresci aparţineă exclusiv mănăstirilor 
nstre şi că mănăstirile grecescă nu aveai alt drept decât 

acela de a se folosi de un ajutor Gre-care, ce mănăstirile 
vor bine-voi a le da din prisosul veniturilor lor. Nu există 
un singur cas când vre-o vie, casă sau moșie să fi fost lăsată 
ca dar direct vre-unei mănăstiri străine, ci din contră toţi 

dăruitorii lăsau darul lor mănăstirii locale închinate unei 

mănăstiri străine. Alt-fel nici că puteă să fie, de dre-ce 
în Moldova şi Valachia din vechime există legea fun- 

damentală, pe temeiul căreia străinii, şi mai cu semă su- 

puşii otomani, n'aveaii voe de a deveni proprietari funciară; 

acâstă lege îmbrăţişă chiar averea funciară, lăsată drept 
zestre. Prin urmare, pentru a deveni proprietar funciar, 

trebuiă neapărat ca cine-va să devie pămîntân. In Moldova 

şi Valachia mănăstirile nu se închinau numai mănăstirilor 

străine, dar şi unora din mănăstirile locale mai renumite; 

față cu aceste mănăstiri însă, mănăstirea închinată se con-
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sideră de metoc. (1) Aceste metocuri erai un fel de colo- 

nii ale mănăstirii principale și averea metocului se adminis- 

tră de către delegatul mănăstirii-metropolă. Tocmai în acesi 

cas din urmă erati mai multe mănăstiri din Basarabia, 

închinate sai mănăstirii Nemţului saă Sfântului Spiridon. 

Acestea stabilite, să trecem la cercetarea cestiunii întru cât 

mănăstirile grecescă s'aii conformat cu voinţa testatorilor și 

dacă aceste mănăstiri străine şi-au îndeplinit datoriile lor 

faţă cu națiunea română, care printir”un şir de evenimente 

grele pe la finitul secolelor XV—XVI a cădut sub duhovni- 

câsca ocrotire a clerului grecesc. Documentele secolului XVII 

ne arată, în mod cert, că averile mănăstirilor n6stre închi- 

nate ati devenit prada unei exploatări rapace a călugărimii 

srece. Mănăstirile grecesti, folosindu-se de neorînduelile 

lăuntrice ale Principatelor, înainte de tote şi-aă însuşit 

dreptul de a trimite în fâră representanţi ai lor, înves- 

tindu-i cu prerogative mari; acești egumeni greci, prin 

intrigi, isbutiră încet cu încetul de a înlătură de la admi- 

nistraţiunea averilor mănăstiresci atât pe egumenii români, 

cât şi ori-ce control al puterii civile, devenind stăpâni asupră 

avutului mănăstirilor închinate. Pentru a legitimă nelegiuirea 

lor, egumenii grecă puseră mâna pe mare parte din documen- 

tele istorice privitâre la mănăstiri, parte distrugându-le, parte 

transportându-le afară din ţâră. Pentru a sprijini pe cevă legal 

aceste usurpaţiuni, egumenii greci se înfăţişară în curgerea 

anilor înaintea Divanurilor ţării ca adevărații proprietari i 

averilor inănăstiresci, încheiând tâte contractele de arendare, 

vîndără de păduri, ete. în numele lor proprii. Mulțumită 

stării anarchice de lucruri, veniturile averilor mănăstiresci 

deveniră isvorul de înavuţire a unei drâie de călugări greci 

şi a rubedeniilor lor, venite din tte unghiurile Greciei. In- 

bogăţindu-se cu ajutorul banilor ţării, Grecii deveniră apoi 

stăpâni peste ţ6ră, stăpâni peste cultura şi biserica română. 

Firesce că, înti”o asemenea stare de lucruri, nu se mai po- 

meniă măcar despre voinţa testatorilor. Mănăstirile nostre 

cădură în ruină, se pustiiră, bisericile se dărâmară, şe6lele se 

() Wenelin în cartea sa Vlaho-Bolgare şi Daco-Slave hrizove derivă 

cuvi i "na « , RA . 
de i metoch din grâca: ueroxi, participare; peroyos, participator. 

> .
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închiseră şi instituţiunile de binefacere periră. Nemulţu- 

mindu-se cu atât, călugării greci, ajutaţi de Domnii fanarioți, 

în curînd căpătară alte moşii, acaparând și averile mănăsti- 

rilor neînchinate. Cinismul călugărilor greci în acâstă privinţă 

a ajuns până acolo, în cât la 1710 Domnitorul Nicolae Ma- 

vrocordat, print”un chrisov, a închinat mănăstirea Hîncu 

Patriarchiei din Alexandria, sub cuvînt că acâstă patriar- 

chie grâcă n'a primit încă nici odată ajutor din Moldova. 

Firesce că acâstă stare de lucruri n'a putut dură decât atât 

cât pot dură inichitatea şi nedreptatea ; fruntașii naţiunii 

române erai siliţi a căută mijlâce de a pune capăt despoie- 

rii ţării de către nisce străini rapaci. Dejă în secolul XVII 

Domnitorii Moldovei şi ai Valachiei cei mai energică dedeau 

numerâse porunci cu privire la averile mănăstiresci, călăuzin- 

du-se în aceste porunci de sfatul boerilor pământeni. Prin aceste 

porunci domnesci ţâra recăpătă averea sa jefuită, călugă- 

vii greci se depărtaii de la administraţiunea moşiilor mă- 

năstivesci şi se interdiceă pe viitor ori-ce închinare a mănă- 

stirilor nouă unor mănăstiri străine; unele din aceste poruncă 

domnesci fixa anume partea ce mănăstirile închinate _tre- 

buiati să plătâscă mănăstirilor la cari au fost închinate. (1) 

Pentru a ilustră activitatea patriotică a acestor Domni pă- 

mînteni, extragem aci următorea citaţiune din chrisovul lui 

Mateiii Basarab : (2) 

«De atunci de când, de la un timp înece, s'au ivit pe 

scaunul domniei şi din Mitropoliţi Gmeni străini nouă, nu prin 

sfinta credinţă, ci de n6m, de limbă şi alte obiceiuri, adecă 

Greci, cari, călcând şi nesocotind vechile nâstre obiceiuri şi 

datine, ai adus ţâra la mare jale şi cumplită pustiire, iar 

după acâsta nu sait sfiit de a atinge şi sfintele mănăstiră 

şi au îndrăsnit a clătină pravila monachală şi poruncile ve- 

chilor Domni testatori, nimicindu-le şi spurcându-se cu mită, 

ati început a tîrgui cu sfintele jocaşuri, închinându-le drept 

dijmaşii a altor mănăstiri din ţ6ra grecâscă și din Si. Munte, 

făcând cărți fără scirea Divanului și contra voinţei Sobo- 

rului duhovnicesc. 

(4) Chrisovul lui Leon Voevod (1631), Mateiii Basarab (1640—1641), 

Radu şi Leon (1667), Constantin Basarab (1657), ete. 

(2) Sbornik, Bassarab, Zemstva, P. 156--451.
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«Şi de aceea, noi, Mateiu Basarab, cu scirea Divanului şi 

consimţemîntul Soborului duhovnicesc, am orînduit: de 6re- 

ce acele sf. mănăstiri domnesci au fost închinate cu mi- 

tuire de către Domnii străini și vlădicii altor mănăstiri din 

Grecia şi de la muntele Athos, şi anume: Tismana, Arnota, 

Argeş, Gura-Murşului şi altele, apoi să nu fie aceste locaşuri 

sfinte turburate de către mănăstirile străine, către cari ai 

fost închinate cu mituire, și să r&mâe acele mănăstiri nea- 

târnate, după pravila făcută de ziditorii lor şi ctitorii, sub 

paza ocârmuirii, precum au fost înainte, iar mănăstirile cari 

aii fost zidite de Domni sau boeri şi cari aii fost închinate 

de ziditorii lor altor mănăstiri pot să r&mâe sub ocrotirea 

călugărilor străini, însă cu condiţiune ca să se facă tâte pre- 

cum au stabilit testatorii în cărţile lor. Iar care din Domni 

chemaţi de Dumnedeii pentru stăpânire după mârtea n6stră, 

sait din vlădică, sau din Episcopi, saii din boeri, saii din cei 

puternici vre-odată, va îndrăsni, pentru mită, solicitaţi şi ru- 

aţi de călugări străini, sai după sfatul altor Gmeni, fie pă- 

minteni, fie străini, să dea ascultare unor cărţi false privi- 

tor la închinare și acâstă a nâstră poruncă o va ascunde şi 

o va strică, să fie proclet de către Soborul duhovnicesc, adu- 
nat înaintea n6stră și a tuturor dregătorilor ţării.» (1) 

La 1706 Domnitorul Moldovei Antioch Cantemir a stabi- 
lit în fine şi partea de ajutor, pe care anual mănăstirile în- 
chinate erai să o dea mănăstirilor străine. Apoi Michail Ra- 
coviţă, Domnul Moldovei, printr”'un chrisov datat în 1716, 
a recunoscut porunca lui Nicolae Mavrocordat, prin care la 
1710 mănăstirea Hîncul s'a închinat Patriarchiei din Alexan- 
dria, ca nedrâptă şi prin urmare nulă. (2) 

Unii din prelaţii greci, cu consciinţa mai curată, aii opinat 
pentru aceste drepte disposiţiuni ale Domnitorilor pămînteni. 
Aşă de pildă a făcut Patriarehul din Constantinopole Par- 
tenie, Patriarehul din Ierusalim Teofil, cari, printr'un hrisov 
de la 1641, aii recunoscut de drâptă şi bună porunea lui 
Mateiii Basarab. In acel chrisov, Patriarchul Partenie dice: 
«Nică Domnitorii cei-lalţi, nici Mitropolitul, nică Episcopul, nică 
boerii, nică Divanul, de acum înainte să n'aibă voe de a în- 

  

(1) Câopnuns Baceapa6. SemerBa, p. 436 —457. 
(2) Ibidem, p. 500.
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chină acele mănăstiri, cari să se ocârmuiască după pravila 
ziditorilor lor.» 

După acâsta iarăși, mulţumită unor timpuri de restriște, 

situaţiunea mănăstirilor închinate s'a schimbat în spre mai: 
mare ri. La începutul secolului XVIII, imediat după răs- 
boiul din 1711, Turcia, revoltată din causa simpatiilor firesci 

ale Moldovei pentru Impăratul Petru-cel-Mare, voind a se răs- 
bună în contra lui Dimitrie Cantemir, sili pe acest Domnitor 

să fugă în Rusia, iar pe Constantin Brâncovânu cu doi 

nepoți ai s€i îi decapită la Constantinopole. Folosindu-se 

de aceste evenimente, Grecii din Fanar isbutiră a deveni 

stăpâni asupra destinelor ţărilor. Domnitorii fanarioți conside- 

raii postul lor ca o moşie arendată și o exploataii în con- 

sciinţă, fiind absolut indiferenți dacă după dînșii va veni 

potopul sait nu. Firesce că aceşti Domnitori fanarioți erai 

cât se pâte de favorabili mănăstirilor grecescă și, mulțumită 

sprijinului lor, mănăstirile închinate din noi cădură pe mâ- 

niie egumenilor greci. Aceşti noi veniţi din Grecia ai inau- 

gurat un jaf şi mai colosal în administraţiunea averilor 

mănăstiresci; pădurile seculare ale mănăstirilor începură a 

se topi ca câra sub securea arendașiior, acaretele de pe moșii 

se ruinară, iar şedlele şi instituţiunile de binefacere periră. 

Jatul şi nelegiuirea deveniră aşă de colosale, în cât siliră chiar 

pe unii din Domnitorii fanarioți să mai astâmpere poftele 

rapace ale consângenilor ior. Aşă de pildă Alexandru Ip- 

silanti, la 1775, a ordonat ca mănăstirile grecesci să nu ieă 

de la mănăstirile închinate mai mult decât este stabilit prin 

actul testatorilor; Constantin Mavrocordat, la 1761, a stabilit 

ca normă 5%, din venituri, pe cari trebuiă să-i preleveze mă- 

năstirile grecesci din averea mănăstirilor închinate. Porun- 

cile Domnitorilor Constantin Hangerli (1798); Constantin Mo- 

ruzi (1799), Ghica (1748), Caragea (1817); ai întărit acâstă 

disposiţiune. , _ 

La 1821, după Eterie, Porta a dat firmanul prin care că- 

Jugării greci se isgoniaii din Moldova și Valachia. Acest 

firman desfiinţă prerogativa nelegiuită a mănăstirilor, gre- 

cesci privitâre la averea mănăstirilor închinate. Pe _basa 

acestui firman, călugării greci se expulsară din mănăstiri, 

iar moşiile mănăstirescă trecură sub administraţiunea unor 

comisiuni, compuse din boerii pămînteni, având de preşe-
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dinte pe Mitropolit. Firmanul în cestiune s'a aplicat până 
pe la 1828, când, după încheiarea păcii, representanţii mănăs- 

tirilor grecesci, cu încuviințarea Porții, sub protecţiunea Ru- 

siei, au pus mâna iarăşi pe averile mănăstiresc din ambele 

Principate. De la acest an cestiunea averii mănăstirilor în- 

chinate pasionă mult stratul înalt al societăţii ruse din 

Petersburg ; călugării greci mituiră pe unii din demnitarii ruşi 

şi cu acest mijloc își asigurară deplină libertate în Moldova şi 
Valachia. 

Iată ce scriii în acâstă privinţă chiar Ruşii: (1) 

«Guvernul rus la început a luat sub a sa ocrotire in- 
teresele obştiilor duhvonicesci din Orient, firesee pentru 

că ma fost în cunoseinţă de causă şi nu cunosceă caracte- 

rul activităţii Omenilor de încredere ai acestor comunităţi 
duhovnicesci. Dar apoi, ocârmuind în anii 1830 afacerile 
Principatelor, guvernul rusesc a făcut, de aprâpe cunoscinţă 
cu modul cum se administrai averile mănăstiresci de către că- 
lugării greci. Atunci, dînsul a insistat întrun mod tenace 
ca călugării Greci să împartă de bună voe, fie cu o parte 
măcar, cu instituţiunile de cultură din Principate, venitul 
anual al averilor mănăstiresci. Dar tocmai pe când cestiu- 
nea acâsta preocupă diplomaţia, Gmenii de încredere ai 
mănăstirilor grecesci se puseră pe un jaf cumplit şi, presim- 
țind că în curînd vor f alungaţi, dedeai în arendă moşiile 
mănăstiresci pe un preţ de nimie şi pentru un timp forte 
lung. Aceste nelegiuri atraseră asupra lor atenţiunea Comitelui 
Kiseleff, care, printr'o circulară cu data de 11 N ovembre 1833, 
a anulat tâte contractele de arendare şi a destituit pe cei 
culpabili, După acâsta, convingându-se că este imposibil a 
termină în mod pacinie acâstă cestiune, guvernul rus, 
luând în vedere opiniunea Divanurilor, a introdus în Regula 
mentul Organic (1832) disposiţiuni speciale privitâre la ave- 
rile mănăstiresci. In aceste paragrafe s'a emis părerea legiui- 
torului că revisuirea şi studiarea aprofundată a actelor mă- 

năstirescă se impune, pentru a se put6 fixă partea anume 
În a 

(1) Câophuna Beccap, 3enemea, p. 502 ; 
2. XXXI, VI, p. 22 
— Benezune «<Hsaan.> 

— Aypnaze Munucmn, Hapod. IIpoceotu. 
3;— Ouepri ucmopiu npas. uepreeie ToayGuneriii 336 —338 p.; 

  
_
.
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din veniturile averilor necesară şi de drept pentru întreţi- 

nerea instituţiunilor de binefacere, precum şi a şedlelor 

pendinte de aceste mănăstiri; asemenea se prevedeă cer- 

cetarea amănunţită a administraţiunii culpabile de până 

atunci a acestor averi, precum şi alcătuirea unui regula- 

ment de administrarea averilor în cestiune analog cu acela 

pe temeiul căruia se ocârmuese averile mănăstirilor neîn- 

chinate.» 

In adevăr, iată cum sună art. 363 din Regulamentul Or- 

" ganic: 

«Pentru înlăturarea risipei şi fără-de-legilor făptuite de 

egumenii greci ai mănăstirilor închinate, este necesar să 

se alcătuiască o comisiune specială, menită a fixă partea 

din venituri necesară pentru întreţinerea instituţiunilor de 

binefacere şi a şcâlelor din Principate.» 

La 1833 Martie 15, după propunerea făcută de către 

Comitele Kiseleff, s'au fixat următorele condițiuni, cari ai 

fost înmânate celor patru representanţi ai mănăstirilor 

grecesci, afiaţi la Bucuresci: repararea radicală a edificiilor 

mănăstiresci, deschiderea instituţiunilor de binefacere pe 

lângă mănăstiri, fixarea părţii de ajutor care anual trebue 

să se trimită Sf. Locuri, arendarea moşiilor mănăstirescă prin 

licitaţiune. 

Acest lucru sa întărit apoi prin «memorandum» din 

Buiuk-Dere, publicat de guvernul rusesc cu data 1 August 

1843. 

Pâte aceste bune intenţiuni ale guvernului rusesc aii ră- 

mas însă literă mârtă şi în curînd clerul grec, cu cadouri 

pe la puternicii din Petersburg, a reuşit să zădărnicâscă 

pornirile bune şi morale ale Comiteiui Kiseleff. De altă 

parte şi guvernul rusesc, condus de o politică de interes 

şi temându-se de a găsi în clerul grec un element ostil ten- 

dinţelor sale în Peninsula Balcanică, n'a admis vederile îm- 

puternicitului s&ă, Comitele Kiseleff. Aceste tote făcură că 

aplicarea paragrafelor din Regulamentul Organic privitore 

la averea mănăstirilor închinate s'a stabilit a se face numai 

după expirarea unui termin de 10ani, apoi după alt termin 

de 9 ani. Şi acâstă intârdiare sa admis, contrarii protes- 

tatiunilor Divanurilor şi ale Domnitorilor, cari merei solici- 

tai de la Rusia şi Turcia aplicarea Regulamentului.
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Intr'o altă scriere rusâscă (1) privitâre la acâstă cestiune, 
d-l Şcegloiff, serie următârele : 

«La începutul deceniei a 50-a, guvernul nostru (rusesc) a 
aprofundat în fine cestiunea mănăstirilor închinate şi, după 
studiarea acestei cestiuni, şi-a schimbat părerea. Guvernul 

deveni neîncredător la cele dise de călugării greci și începi 
a respinge solicitările lor nedrepte, de 6re-ce ei pretindeau 

că averile mănăstirilor închinate din Moldova şi Valachia 

sunt proprietate absolută a Sfintelor Locuri. Neîncrederea gu- 
vernului rusesc se oglindesce perfect în următârea instruc- 
ţiune dată ambasadorului rusesc la Constantinopole cu data 
din 1852. In acestă instrucţiune se notifică d-lui Buteneft mo- 
tivele amestecului Rusiei în afacerea mănăstirilor închinate: 

<Veţi da a înţelege comunităţilor duhovnicesci grece tâtă 
«importanţa pentru ele de a se supune în interesele lor ma- 
<teriale legilor şi disposiţiunilor Domnitorilor. Datoriile ce in- 
<cumbă comunităţilor duhovnicesci decurg din chiar actele şi 
«documentele pe temeiul cărora averile aii fost testate, precum 
<şi din condiţiunile înscrise în aceste acte, cari tâte ati fost ne- 
«socotite de către călugării greci. Veţi arătă în fine Patriar- 
«ehilor că datoriile lor directe sunt de a pune capăt fără-de- 
«legilor egumenilor greci, de Gre-ce aceste tără-de-legi nu 
<fără temeiu apasă întrâga ocârmuire duhovnicâscă grâcă.» 

Şi apoi mai departe: «Guvernul nostru (rusesc), recu- 
noscend dreptul legal al Principatelor asupra averilor mă- 
năstiresci, a propus comunităţilor orientale să împartă de bună 
voe din veniturile averilor închinate o parte Gre-care pentru 
întreţinerea mănăstirilor locale, pentru ședle şi instituţiuni 
de binefacere, iar restul de venituri să-l păstreze în folosul sf. 
locașuri. Dar t6tă solicitudinea şi sforțările guvernului rusesc 
de a aplană lucrurile pe cale pacinică fură zadarnice. Im- 
puterniciţii mănăstirilor grecesci au răspuns mereii la tâte 
propunerile guvernuiui că mănăstirile grecescă posedă drep- 
tură de proprietate asupra tuturor moşiilor mănăstiresci din 
Moldova şi Valachia şi, ca proprietari, nu se consideră da- 
îGre a da cevă din venituri pentru întreţinerea mănăstiri- 
lor locale, a şedlelor şi a instituţiunilor din Principate. 
Pentru a sprijini acâstă pretenţiune, împuterniciţii mănă- 
  

  

(1) CGopuner Beccapa6. Bemera., p. 468.



363 

stirilor grecesci n'aiui adus nici odată vre-un act sai docu- 
ment, şi acesta din pricină că arătarea acestor documente şi 

acte le-ar fi dăunătâre lor. De altă parte printre documentele 

publicate privitâre la averile mănăstirilor închinate până 

acum nu se găsesce nici unul, din care ar resultă că mănăs- 

tirile grecesci sunt în drept de a ridică veniturile întregi 

ale acestor moşii. In aceste documente este dis, sau că Sfintele 

Locuri pot să beneficieze de restul din venituri întrebuințate 

pentru trebuinţele mănăstiresci conform cu voinţa testato- 

rilor, saii că mănăstirile locale se declarau de metocuri ale 

sf. mănăstiri, adecă se faceaii părtaşele lor în administraţiunea 

averilor dăruite. Timpul şi practica au demonstrat că în 
contra intrigilor împuterniciţilor mănăstirilor grecesci sunt 

necesare măsurile cele mai hotărite şi energice. Asemenea 

măsuri au și fost luate în Principatele Dunărene la 1863 de 

către puterea legiuitore, care a secularisat averile nemișcă- 

târe ale mănăstirilor, remiţându-le Ministeriului de Domenii (1) 

şi lăsând întreţinerea mănăstirilor pe s6ma statului; seculari- 

sarea a îmbrățișat nu numai averea mănăstirilor închinate, 

ci şi pe aceea a mănăstirilor neînchinate.» 

Acestea rememorate, să trecem acum la mănăstirile din 

Basarabia. In Basarabia activitatea egumenilor grecesc eră, 

firesce, aceeaşi ca şi în într6ga Moldova. 

In Basarabia există urimătârele categorii de averi mănăs- 

iresci : 

1. Averile mănăstirilor şi schiturilor neînchinate. 

2. Averile mănăstirilor din Moldova neânchinate. 

3. Averile mănăstirilor închinate Sfintelor Locuri. 

In categoria celor două din urmă averi sunt următârele 

mănăstiri în Basarabia: E 

Mănăstirea  Vatopedon posedă 45 moşii; Sinai, 13; 

şcăla elino-secampela din Epir, 3; şodla naţională din 

Constantinopole, 2; Episcopia de Huși, 10; Mitropolia din 

Iași, 1; Sf. Mormânt, 35; Lavra Nemţului, 14; muntele 

Athos, 2; biserica Sf. Gheorghe din Iași, |; comunitatea 

mănăstirescă din Athos, 3; scaunul Patriarchiei din Antio- 

  

(1) Autorul rus greşesce aci, căci Ministeriul de Domenii nu există 

pe atunci.
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chia, 1; Sf. Pavel din Teodoreni, 1; Pangariţa, |; Ivirul, 1; 

Slatina, 3; Chiprian, 24. 

Din tâte aceste mănăstiri închinate din Basarabia, o posiţi- 
une excepţională are mănăstirea Chipriani cu schitul Con- 
driţa, care a fost închinată mănăstirii Zograv din Athos ia 

1698 de Antioch Cantemir. 

Considerantele pe temeiul cărora este aşezată excepţiunea 

privitâre la ac6stă mănăstire le găsim într'un document al lui 
An. Cantemir, care dice că: «Stefan-Vodă a fost ctitor mă- 

năstirii Zograv, pentru darurile numerâse ce a dat direct 

acestui sf. locaş din Athos.» Şi de aceea, stă scris în chrisov, 

«cu bună chibzuială să fie metoc vecinic sf. mănăstire Chi- 
priani a sf. mănăstiri Zogravu.» De atuncă şi până la 1813 
averea mănăstirii Chipriani a fost administrată de împu- 

terniciţii mănăstirii din Athos, cari ridicai întreg venitul, 

fără ase îngriji măcar de trebuinţele metocului. După lua- 

rea Basarabiei de către Rusia, printr'un ukaz imperial de la 21 
August 1813, mănăstirea Chipriani cu averea sa a trecut 

drepi proprietate a casei episcopale din Chișineii, cu con- 
diţiune ca mănăstirea Zogravu să primâscă anual 1.500 lei v. 
ajutor. (1) Cele-laite mănăstiri din Basarabia, ca şi acele din 

Principatele Dunărene, aii fost supuse aceluiaşi regim ; şi aci 
ca şi dincolo de Prut, «dreptul de proprietate asupra moşii- 
lor manăstiresci aparţinea mănăstirilor locale şi nu celor 
străine, cari, după voia testatorilor, în schimb pentru solici- 

tudinea morală, n'aveai alt drept decât pe acela de a se 
folosi de restul din venituri, care se numiă ajutorul Si. 
Locuri». 

Averile mănăstirilor închinate din Basarabia fură până dău- 
nădi administrate de către representanţi trămiși de mănăs- 
tirile grecesci. 

Cum ai administrat călugării greci aceste averi colosale, 
a căror întindere în Basarabia ocupă un spaţii de peste 
209.563 deseatine, se pote veds din dările de s6mă tipărite 
în Monitorul Oficial Rusesc. (2) 

Aceste dări de sâmă desvăluiră tâte jafurile şi tâlhăriile 

    

(1) Moracmnpu 8 Deccapasiu. Kun. Enap. Ba., 1883, No. 163, p. 39. (2) Mpaoume avcrmcernu ăi Bnenmnuna, NO, 235 din anul 1873. 
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comise de către călugării grecă, cu singurul scop de înavu- 

ţire personală. Pentru a caracterisă starea lucrurilor de pe 

acel timp vom menţionă aci în mod sumar următârele 

fapte, înregistrate de către comisiunea oficială rus6scă în 

raportul sBi dresat la trecerea moșiilor mănăstirescă sub ad- 

ministraţiunea statului : 

«Pe moşiile mănăstirescă, stă scris în acest raport, pă- 

durile mănăstiresci s'a găsit aprâpe tâte tăiate. Imputer- 

niciţii greci, în contractele lor încheiate cu exploatatorii pă- 

durilor, pai fixat spaţiul dat pentru tăiere, cu singurul scop 

de a nu se descoperi preţuriie derisorii de 14 ruble pentru 

deseatină, cu cari vaii vîndut aceste păduri. Moşiile aren- 

date dedeai arendi mici şi mai multe din aceste moşii erau 

date în arendă advocaţilor, împuterniciţilor mănăstirescă, 

precum şi la pers6ne fictive. Când aceste moşii s'au dat 

apoi în arendă prin liciţaţiuni, sa dovedit că arendile sunt 

îndoit şi întreit de mari decât aii fost acele dinainte.» 

Şi de aceea tocmai Monitorul Oficial Rusese conchide în 

următorul mod părerea anchetei : «Cunoseinţa mai de aprâpe 

a stării lucrurilor a convins guvernul imperial că vechia 

stare de ocârmuire a acestor averi este pericul6să pentru 

țâră, a cărei 1/, parte din teritoriu se află în mânile unor 

împuterniciţi a mănăstirilor» străine. Lucru firesc că acâstă 

stare chaotică nu se mai puteă toleră şi că trebuiă neapărat 

să se ieă măsuri energice pentru curmarea r&ului și salvgar- 

darea veniturilor acestor moşii, conform cu destinaţiunea 

lor. În ceea ce privesce moşiile măndăstiresei aparținetore 

mănăstirilor din Moldova, măsuri speciale sai, luai dejă 

pe la 1564. Când cu alipirea (prisoedinenie) Basarabiei la 

1812 aii trecut spre Rusia și averile nemişcălore cari apar- 

țin mănăstirilor din Moldova ; guvernul rus, luând în con 

sideraţiune voința testatorilor şi scopul pentu care ei au 

făcut daruri, pentru UR timp Ore-care (ma pervîch porach) 

a recunoscut dreptul de proprietate a acestor mănăstiri. 

Aceste mănăstiri administrai deci direct moşiile lor din Ba- 

sarabia până la anul 1844. Dar în acest an în Moldova s'a 

înfiiinţat o instituţiune laică, sub denumire de Departamen- 

tul trebilor bisericescă, care a fost însărcinată cu administra- 

ţiunea tuturor moșiilor din Moldova şi Basarabia aparţină-
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t6re mănăstirilor. (1) Pe atunci guvernul nostru nu puneă 
în discuţiune schimbarea făcută în Moldova cu privire la 
averile mănăstiresci; dar, mai pe urmă, când în Moldova 
s'au secularisat aceste averi, a credut de cuviinţă să-şi schimbe 
atitudinea. Prin ukazul imperial de la 15 Mai 1864 s'a or- 
donat ca averile mănăstiresci din Basarabia să fie date în 
arendă în presenţa împuterniciţilor mănăstirilor din Moldova 
prin licitaţiune. Iar în diua de 9 Martie 1873, după un alt ukaz 
imperial, s'a dispus ca averea nemișcătâre a mănăstirilor 
din Moldova, precum şi acea a mănăstirilor grecesci, să trâcă 
sub administraţiunea Ministeriului de Externe. (2) Punctul 
al patrulea din sus-menţionatul ukaz ordonă aducerea la 
cunoscinţă a chrisâvelor şi alţoracte de donaţiune privitâre 
la moşiile mănăstiresci, precum şi a stabili întrun mod 
cert ca condiţiunile înscrise în aceste acte de către testatori 
să fie puse în practică. 

<Ac6stă disposițiune aveă în vedere a da la lumină par- 
tea anume din! venituri care trebuiă să trâcă în folosul mă- 
năstirilor grecesci. Din tâte aceste ukazuri reese că guver- 
nul rusesc în cestiunea averilor mănăstiresci se călăuziă de 
singura dorinţă de a face ca veniturile averilor mănăstiri- 
lor să fie întrebuințate anume pentru scopurile pentru cari 
fusese lăsate de testatori.» 

Resultatul acestor disposiţiuni a fost următorul: venitul 
întreg al moșiilor mănăstiresci a fost împărţit în cinci părți, din cari :/, parte se destină pentru întreţinerea administra- 
țiunii averilor mănăstiresci, precum şi pentru formarea unui 
capital de reservă necesar pentru acoperirea cheltuelilor 

„extraordinare reteritâre la aceste moşii ; 2/, părți se distri- 
buiaii mănăstirilor grecesci, cărora averile acestea fusese 
închinate; restul de */, se destină Zemstvo-ului din Basa- rabia, pentru întreţinerea şedlelor și bisericilor. Acestă din urmă disposiţiune a fost însă întru cât-va zădărnicită, mul- 

    

(1) Afară de următârele șese mănăstiri : Iași, Huşi, Slatina, Panga- raţi, Bogdan, Nâmţu, cari, pe temeiui chris6velor de la Domniiorii Sturdza şi Ghica, ai fost lăsate să-și administreze singure averile lor din Basarabia (vedi Sbornik, Zemstvo, p. 414). 
(2) In diua de 8 Septembre 1873, un alt ukaz imperial ordonă că nu- mai Ministeriul Domeniilor Statului să aibă drept de a da permisiuni pentru exploatarea pădurilor mănăstiresci,
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țumită intervenţiunii Archiepiscopului din Chişineui Pavel (1), 

cu sprijinul r&posatului Procuror superior al Sinodului rusesc, 

Comitele Dimitrie Tolstoi. Pe temeiul intervenţiunii acestor 
doi rusificatori fără scrupul, Impăratul Alexandru II a dis- 

pus, printrun noi ukaz de la 21 Maii 1876, ca din cele 
2/; din veniturile averilor mănăstiresci. să se dea o parte 
eparchiei Chişineului, alta Ministeriului de Culte şi numai o 

parte la Zemstvo. Archiepiscopul Pavel, cu ac6stă ocasiune, 
a căpătat privilegiul de a cheitui o parte bunicică din bani 

pentru rusificarea clerului din Basarabia. 
Călugărul Pavel imediat ce a căpătat acâstă prerogativă, 

sa pus pe lucru. Din suma de 50.000 ruble, partea care ise 

cuveniă lui pe an, Archiepiscopul Pavel a înseris în budget 

30.390 ruble pentru şcâlele duhovnicesci din Basarabia, în- 

terdicând în aceste şedle cu desăvîrşire limba română. Afară 

de acâsta, dînsul a mai cerut suma de 89.307 ruble pentru 

următorul scop: 27.000 pe an pentru şedla duhovnicâscă din 

Edineţ, 45.889 ruble pentru șcâia duhovnicâscă din Chişinei, 

16.418 ruble pentru șe6la eparchială de îete. Tâte aceste 

şedle funcţionâză astăgi în Basarabia, având de scop a ru- 

sifică clerul local în dauna poporaţiunii române, care până 

la venirea Archiepiscopului Pavel aveă cel puţin suprema 

mângâiere de a se închină lui Dumnedei în limba părinţilor 

săi. Archiepiseopul Pavel, în ard6rea sa de a rusifică clerul 

din Basarabia, a mers până, acolo în cât a produs în unele 

sate de pe Nistru, un curent până acum ne mai pomenit în 

istoria n6mului nostru, anume acela de a împinge popora- 

țiunea română pe povârnișul alunecos al schismei; în mai 

multe sate românesci din judeţul Soroca, țăranii români aii 

îmbrățișat « Ștunda», adecă un fel de protestantism sai generis. 

Din veniturile moşiilor mănăstiresci pe 1885, Zemstvo din 

Basarabia a primit suma de 136.000 ruble, cari ai servit 

pentru zidirea unui spital de alienaţi; acest spital percepe 

acum anual suma de 12.000 ruble pentru întreţinerea sa. Ac6sta 

şi alte sume percepute de Zemstvo din Basarabia sunt sin- 

gurele cheltueii folositâre poporaţiunii, cari se mai fac în 

  

(1) Archiepiscopul Pavel a închis în Basarabia 336 biserici sătesci, 

pentru rusificarea poporaţiunii.
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momentul de faţă din colosala avere a mănăstirilor din Ba- 

sarabia. 

In anul 1898 cestiunea privitâre la definitivă lichidare a 
averilor mănăstiresci din Basarabia s'a ridicat din noi. In 

cercurile înalte din Petersburg acâstă cestiune a fost ridicată 

mulţumită intervenirii M. S$. Reginei Greciei, care a emis 
părerea că ar fi tocmai acum necesar pentru Grecia, îndato- 

rată din causa răsboiului cu Turcia, să se resolve acâstă ces- 

„tiune în fav6rea mănăstirilor grecesci. Firesce că înalta in- 
tervenţiune a deştepiat imediat atenţiunea Zemstvo-ului din 

Basarabia, care din partea sa a intervenit, cerând ca lichi- 

darea averii mănăstirilor închinate să se facă în folosul şc6- 

lelor şi bisericilor din Basarabia. 

III. 

ANTICITĂȚILE DIN BASARABIA, 

Afară de anticităţile Moldovei, despre cari am vorbit 
mai sus, dincolo de Prut mai există multe alte rămăşiţe 
antice, din cari unele ai fost întru cât-va obiectul cercetă- 
rilor archeologice, iar altele ai rămas nestudiate de către 
Smeni competenţi. 

Cel mai vechii monument istoric, cea mai antică r&mă- 
şiţă istorică, ale cărei nume s'a mai păstrat pe ici pe colea 
până în dilele n6stre dincolo de Prut, sunt incontestabil 
Cheile Bâcului. | 
Despre aceste Chei ale Ricului, numele pur poporan, 0 

singură cercetare profundă și magistrală cunâscem până 
acum, ȘI anume aceea care se datoresce eruditului nostru 
om de sciință în înţelesul europân al cuvîntului, d-lui B. 
P. Hasdei. 
lată ce scrie d-sa despre Cheile Bâcului: «Nu prin nume 

Bâcul areo importanţă istorică, ci printr'un monument dintro 
epocă imemorabilă, cu mulți secoli mai veche decât prima 
aparițiune a Slavilor pe țărmurile Dunării, 

«Acel monument se ch6mă în popor Cheile Bicului. 
«lată ce serie Cantemir: 

enătati Nu aaa tul Bicu, este un tirguşor fără însem- 
el se găsesce un şir de petrâie fârte
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«mari, aşezate în linie drâptă, ca și când le-ar fi pus acolo 

«meşteşugul omenesc, deşi acâsta nu se pote crede, atât din 
«causa mărimii lor, precum şi din acea a mărimii spaţiului 

«pe care ele se întind. In adevăr, unele din acele petrdie 

«sunt nisce pătrate de trei saii patru coţi şi șirul lor, trecând 
«peste Nistru, merge până la Crîm. Locuitorii le numese 

«Cheile Bîcului şi naivitatea ţărănâscă crede că ele sunt 

«opera dracilor, cari au voit printr'însele să astupe rîul Bicu.» 
«In urma lui Cantemir, cestiunea Cheilor Bicului a fost 

atinsă nu odată. 
«La 1781 Sulzer (Gesch. d. transalp. Daciens, 1.405), după 

ce reproduce cele din Cantemir, dice că acel mur a putut 

să fi fost construit sai de Avari sai de Romani sau de 

Goţi, adecă nu se rostesce de loc. 

«Puțin după aceea, Colonelul rusesc Meier din timpul Im- 

părătesei Ecaterina vorbesce despre Cheile Bicului. El le 

- numesce «cărare de pâtră, care dintro parte atinge Bicul, 

«iar din cea-laltă merge pe o întindere destul de mare şi se 

«perde lângă Orhei». Meier crede că acâstă construcţiune 

a fost făcută de Ioan Huniade, spre a trage hotar între Mol- 

dova şi Basarabia, o ipotesă cu totul absurdă. Meier vor- 

besce despre Cheile Bîcului numai de pe audite și fără a 

se fi uitat măcar pe o chartă geografică, unde ar îi vădut 

că Orheiul este despărţit de Bîcu prin alte două rîuri, Ichel 

şi Reut. 

«Poetul Constantin Stamati, care locuiă chiar în Chișinei, 

înt”o notiţă scrisă rusesce despre anticităţile Basarabiei 

dice: că la trei verste mai jos de Chişinei se vede un şir 

în linie dr6ptă de lespedi forte mari, îngropate până la ju- 

mătate în pămînt, pe cari locuitorii le numesc Cheile râului 

Bicu. Acest şir de petre se începe de Il; Prut, construit în 

chip de părete, trece prin codrii Căpriani și taie în lat în- 

tvega Basarabie. 

«Apoi Căpitanul Zăstiul, în cea mai bună descriere statis- 

tico-geografică a Basarabiei, dice: «De la actualul Chişinei, 

«în divecţiunea către Prut, prin codrii Căprianei, se întindea 

«odată un şir de lespedgi pe jumătate îngropate în pămînt. 

«Acele lespedi s'a mai conservat încă în unele locuri, iar 

«despre altele mai povestese ţăranii, cari le-au luat rînduri 

«rînduri pentru trebuinţele lor.» 

Z C. Arbure, Basarabia, 
24
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«In fine, după o notiţă manuscriptă rămasă de la. tatăl 
meu, se constaţă că el însuşi a v&dut acele blocuri de pâtră 
înfipte în pămînt, aprope de Chişineii, pe moşiele Petricani 
şi Ghidighiș, — singura indicaţiune topografică precisă pe 
care o avem până astădi. 

«Din cele de mai sus rămân următârele date: 
<a) Acest zid se începeă la Prut, înaintă de acolo spre ră- 

sărit prin vestiţii până astădi codri ai Căprianei, treceă la 
nord de Chişineii prin satele Ghidighiş şi Petricani, cari se 
află lângă Bîc (1), şi, mergând înainte, se. isbiă de malul 
Nistrului ; 

«b) Din zidul cel primitiv locuitorii de primprejur răpiail 
treptat petrâiele ce le erai de trebuinţă, aşă că construcţiu- 
nea se desființă mere pe nesimţite şi, dacă n'a ajuns încă, 
dar este de sigur ameninţată de a ajunge peste puţin la o 
nimicire totală; 

«0) Expresiunea lui Cantemir «în linie dreptă» nu trebue 
să fie înţel6să literal, de 6re-ce de la Prut până la Nistru, 
adecă de la apus spre răsărit sati vice-versa o linie drâptă 
nu pâte să trâcă prin satele Ghidighiş și Petricani tot odată, 
căci aceste două sate sunt așezate unul în privinţa celui-lalt 
înti”o direcţiune aprâpe de la nora spre sud. 

«Prin linie drâptă, «recta linea», Cantemir înţelege căpe- 
trOiele nu sunt aruncate întrun mod neregulat. ci că înfă- 
ş6ză cevă având un rost, o direcţiune. Dar ce fel de direc 
ţiune ? 

„Cheile Bîcului taie în două părţi Basarabia, nu printr'o 
linie de la vest spre est, nică printi”o linie de la sud-est spre. 
nord-est, ci printr'o linie de la nord-vest, plecându-se spre 
sud-est, ceea ce se pote represintă grosso mode prin urmă 
tr ea figură, în care săgâta indică aproximativ punctul unde 
zidul treceă de pe un mal al Bâcului pe malul cel-lalt.» 
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nariile privitore la cestiune, d-sa cată a cercetă cine a zidit 
acâstă zidărie originală şi mărâţă: 

In chrisovul de la Alexandru-cel-Bun din 1420, despre 

care dejă am vorbit mai sus în capitolul privitor la oraşul 
Chişineii, cetim următorele : 

«Iar hotarele acelor sate cari sunt pe Biîcovă&ţ: de la Chi- 
şineul mănăstirii Vărzar în sus la prisâca lui Acibec, pe 

vîrful grădiştei în sus la Lozova, la podul lui Grălan, de 
la fântâna mică până la cea mare, iar de la fântâna mare 

în sus la poiana de la Târnova, de la poiana Căpriană mer- 

gend pe malul lui Bîcov&ţ,...» 

Din acâstă parte a chrisovului, d-l Hasdeii deduce urmă- 

t6rele patru puncte: 

<a) Intre anii 1420—1435, intervalul între chrisovul lui Ale- 
xandru-cel-Bun şi între acela al fiului s8u Iliaş-Vodă, Chi- 
şineul eră împărţit între doi stăpâni: pe de o parte o colonie 

tătărâscă, din care eră prisecarul Aci-bek, tătăresce «Domn 

«sărac», şi în fruntea căreia se află Ak-baş, tătăresce «Cap 
«alb», pe dealtă parte o mănăstire numită Vărzar sau a lui 

Vărzar; 

«b) Posesiunea lui Ak-baş priviă spre Nistru, de vreme 

ce moşiile enumărate în chrisovul lui Iliaş-Vodă ating nu 

numai rîul Bîc, dar şi rîurile Ichel şi Reut, iar posesiunea 

cea mănăstirâscă priviă spre Prut, de vreme ce, vorbindu-se 

despre ea, se pomenesce Căpriană, care se află între Prut 

şi între Chişinău; 

«c) Numele Chişinăului este scris în chrisovul lui Iliaş- 

Vodă: Remenes, ceea ce dovedesce că eră o localitate curat 

tătărâscă, unde se află o capelă pe mormîntul vre-unui mare 

Tătar, căcă tătăresce Keșen€ însemnâză «capelă pe mormînt»; 

<d) Spre apus de Chişinăul (1) cel mănăstiresc, adecă în 

direcţiunea Căprianei, hotarul mergeă «pe viriui grădiștei, 

no Bepza 20poduua». 

«Ce însemnăză 6re zopoduuwe, forma rut6nă din paleo- slavi: 

cul epaduwe, de unde al nostru grădiște ? 

«In România sunt o mulţime de localităţi numite Gră- 

diştea (Frundescu, Dic. top., 222). Românii din Ard6l nu- 

(1) Spre apus de Chişin&ă, cale de 40 verste, întw'o vale se află și 

acum satul Vărzăresci, moşia moștenitorilor lui Alexandru Ralli.



312 

mesc aşă în ţâra Hațegului locul unde fusese Sarmisege- 

thusa—nume pe care Ungurii îl traduc prin <Varhely» de 

Ja «vâr=cetate», iar Nemţii prin <«Lagerdorf» de la «lager= 
«tabără». Chiar în Basarabia sunt vre-o două trei localităţi (1) 
numite până astădi Grădişte, mai ales frumosul schit aşe- 

zat în districtul Orheii pe vîrful unui munte în fața Nis- 
trului. 

«La Miklosich zpadaauşe se explică prin epobpovy, castrum, iar 
sensul cel fundamental al primitivului zpad se ă la dînsul 
70i70s, murus. De la acel 2paoz limba românâscă are familia 

de vorbe: «gard», <îngrădese», <sgardă», cogradă» ete. Ast- 
fel grădişte vrea să dică: locul unde a fost sai este o zi- 

dărie veche, o ruină, neapărat de o întindere însemnată, cel 
puţin cât o cetăţue. Polonul Broniovius, seriind la 1579, ex- 
plică iârte bine «Horodisce» prin «territorium ruinosum la- 
«pideum». Ei bine, în apropierea Chişinăului neexistând nici 
o zidărie de felul acesta afară şi numai de Cheile Bîcului 
este evident că tocmai despre o parte din ele se vorbesce 
Ja 1420 în chrisovul lui Alexandru cel Bun: «hotarul merge 
«pe viriul grădiştei de la prisâca lui Acibec în sus pânăla 
«Lozova.» Să se observe că în acest pasagiii, dacă ar fi vorba 
numai de vre-un castru aşezat pe o înălţime, textul ar fi gis: 
«Ha Gepzs 20poduua» cu preposițiunea na, ca în restul chriso- 
Vului : aa 6epza nacuxi, ua cepza „03060 WTb BETIIRON Ep'BHELIBI 
BepxoM Ha, pe când preposiţiunea no întrebuințată numai des- 
pre ropoaume, arată că aci grădiştea nu eră un punct, ci 0 
linie, un mur, un lung zid, de-asupra căruia înaintă hotarul 
între două puncte. 

<Ori-ce grădiște presupune o existenţă cel puţin de un 
secol a împrejurării care dete nascere acestui nume. Prin 
urmare, menţionate ca «grădişte» dejă pe la 1420, Cheile Bi- 
cului cată să-şi urce originea mai sus de anul 1300, ba şi 
de 1200. Să cercetăm dar, ca ce fel de popor înainte de 
1200—1300 ar fi putut să clădâscă uriaşul mur, care, de la 
Prut pînă la Nistru, tăiă Gre-când în lat Basarabia actuală 
aprâpe în două jumătăţi. 

cAr î ridicol de a atribui executarea unei asemenea cons- 

trucţiuni unui popor care n'a locuit mult timp în porţiunea 
  

  

(1) A se vea la finele volumului repertoriul de toponimie al Basarabiei.
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sudică a Basarabiei, ci numai dâră a pustiit-o în trâcăt, sau 

unui popor care ocupase nu numai acâstă regiune, dar își 

întindea stăpânirea și mai sus la nord, ast-iel că ar fi fost 

din partei a înstrăină el însuşi tot pămîntul dincolo de zid. 

De aci resultă ca cevă de bun simţ, chiar fără probe isto- 

rice, că constructorii Cheilor Bâcului au fost : 

<a) Un n6m aşezat statornic, în curs de mulţi ani, în Ba- 

sarabia de jos de Bîc până la gurile Dunării; 

«b) Un n6m pe care nu-l interesă Basarabia de sus decât 

numai întru cât el trebuiă să se apere de năvălitorii străini 

din acea parte. 

«Prin aceste două criterii eliminative, cercetarea se uşu- 

vâză forte mult, de Gre-ce se exclud din ea Cumanii, Pece- 

negii, Ungurii ete. cari nu întrunese condiţiunile de admi- 

sibilitate. Dar mai este un al treilea criterii, nu mai puţin 

important. 

«Tătarii, când cuprinseseră partea de jos a Basarabiei, ai 

numit-o Bugiac, ceea ce în tâte dialectele turcesc însemnâză 

«unghiii». Dar de ce «unghii»? Dacă e vorba de Basara- 

bia actuală întrâgă, nici o asemănare cu un «unghii». Dacă 

e vorba numai de Basarabia de jos, apoi unde Gre anume 

trebue să te pui pentru ca să poţi închipui forma de <un- 

«ghiil» 2... 

«Pentru ca Tătarii să fi dat Basarabiei sudice numele de 

unghiă, trebuiă să fi fost vre-o împrejurare teritorială sus- 

ceptibilă de a fi lesne observată de către ori-cine, tără charte 

şi fără bal6ne. Trecând Nistrul, la intrarea lor în Basara- 

bia, ce fel de împrejurare teritorială anume întimpină re 

pe Tătari? Şi noi vorbim aci nu de Tătarii cei propriii-giși 

«Bugeceni» de prin secolii XVI şi XVII, ci avem în vedere 

pe 'Tătarii cei aşezaţi pe acolo cu mult mai de înainte, pe 

acei Ak-başi şi Aci-beki cu «săliştile tătăresci» de lângă 

Keşenă, pe cari îi găsise dejă la Bie Alexandru-cel-Bun 

pe la 1420. Aceştia, nu alt cine-va, fuseseră în partea locu- 

lui primii fabricanți ai nomenelaturei tătărescă topice, pe care 

Tătarii cei posteriori au găsit-o gata și n'aii avut decât să 

şi-o aproprieze. 

« Cheile Bîcului se începeaă la Nistru lângă gura Bicu- 

lui, pe malul cel nordic al acestui rîu, şi mergeaii de acolo 

pe lângă Bîcu până la Chişinăă, în apropierea căruia
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unde-va, nu departe de satul Ghidinescă, petrâiele treceau 

Bicui, ca şi când ar fi vrut să-i astupe cursul, şi apoi de- 

părtându-se întru cât-va de malul sudic al Bîcului, înaintau 

prin codrii Căprianei până la Prut, oprindu-se... unde?.. 

Priviţi pe o chartă în acâstă direcţiune, şi nu va fi greu să 

daţi îndată peste satul Ungheni. «Ungheni» însemnâză lo- 

cuitorii de: la unghia, întocmai după cum <«Muntenii» se 
châ6mă locuitorii de la munte, « Câmpeni» locuitorii de la 

câmp, «Văleni» locuitorii din vale ete. Prutul, cotind pe lângă 

Ungheni ca şi pe aiurea, nu formeză acolo nici o figură de 

unghii ; din dată însă ce vom restitui zidul cel numit Cheile 

Bîcului, pămîntul închis între Prut şi între acel zid va luă 
aspectul : 

  

Ungheni = LOzova 

o ŞT 
Vărzăresci „ > Căpriană 

adecă devine un unghii în t6tă. puterea cuvintului, un 

unghii f6rte ascuţit, pe care nu putea să nu-l observe din 
capul locului ori-cine se apropiă de el şi pentru care <Ak- 
«başii» şi <Aci-bekii» nu aveaii nevoe de chartejsait de ba- 
I6ne. Iată de unde vine numele Bugiae. 

«In acest mod noi căpătăm un al treilea criteriă, şi anume: 

<0) Cheile Bîcului sunt anteridre epocei când s'a dat nu- 
mele de unghii porțiunii meridionale a Basarabiei. 

«De aci putem să ne urcăm de-adreptul la năvălirea Bulgari- 
lor către gurile Dunării în secolul VII. Despre ea în secolul VIII 
vorbesc Bizantinii Nicetor şi Teofan, ambii după fântâne con- 
temporane evenimentului, pe cari însă Nicefor le-a utilisat în 
acâstă privinţă cu mai multă esactitate, după cum se unesc a re- 
cunâsce toţi. Ore ce ne spun Nicefor şi Teofan? Cam pe la 
anul 650 Principele bulgar Asparuch, despărţindu-se de cei- 
lalți fraţi ai săi din regiunea Volgei şi a Donului, a venit 
să se aşeze la Dunăre între Nistru şi între Prut, în ţ6ra 
numită de locuitori Onglu, <0mhos» sai «O-pphoe», adecă din 
punct în punct cuvîntul paleo-slavie rază, care însemnză 
<unghiii», întoemai ca şi numele posterior tătărese «Bugiac:



__3%__ 
Nici în privința posițiunii geografice a acestei feri, nici 

sub raportul numelui «0-prAos> nu există controversă. Se scie 

însă că Bulgarii lui Asparueh nu erai Slavi, ci Turani din 

ramura finesă, şi prin urmare nu dînșii au numit ongiu Ba- 

sarabia de jos, ci găsiră acest nume dat de mai înainte de 

către Slavi. Mai adaogem că şederea Bulgarilor între Prut 

şi între Nistru a tost de fârte scurtă durată, urmând fără 

zăbavă trecerea lor peste Dunăre. 

<Aşă dar înainte de anul 650, pe când Basarabia meri- 

dională eră ocupată de Slavi, existau dejă Cheile Bicului; 

ş'apoi pe atunci, firesce, ele existaii nu prin acele slabe re- 

mdășiţe despre cari vorbesce Stamati şi Zasciuk, ba nică chiar 

aşă cum le văduse Cantemir, ci existau în deplinătate, ca: 

un adeverat zid ciclopie de blocuri de pâtră: pătrată, înalt 

de trei saii patru coţi, întins de la Prut până la Nistru și 

tăind latul Basarabiei actuale în două jumătăţi. Ori-ce po- 

por treceă Nistrul în intervalul dintre Dubasari şi Bender, 

trebuiă să dea peste acest zid, care-l duceă drept, la unghii 

“saii drept în unghii. 
«La Ammian Marecellin se află un preţios pasagiii despre 

pregătirile Regelui Athanaric contra Hunilor, cari îl bătuseră 

dejă odată,în Galiţia actuală, pe malul Nistrului, nu departe 

de Carpaţi, trecuţi pe neaşteptate printr”un vad al acestui 

fluvii, destul de mie pe acolo. Scăpat în munţi și apoi po- 

gorîndu-se spre Dunăre, Athanaric concepuse aturci un plan 

măreț: a ridică un zid înalt, ca să unâscă Prutul (Gerasus= 

la Ptolomeii Hierasus) cu Dunărea şi din dosul căruia dînsul 

să se potă apără contra năvălirii de la nord a Hunilor. În 

adevăr Hunii, fiind grâsnici numai călări, se zăpăciau di- 

naintea unui zid; dar zidul lui Athanaric, chiar să fi fost 

destul timp pentru a-l realisă, totuşi r&mâneă nefolositor, 

pe cât timp Hunii din Galiţia puteai să străbată la Dunăre 

prin Basarabia şi să trecă de acolo în refugiul lui Athana- 

rie prin vre-unul din vadurile Prutului. Resultă dar că din 

partea Basarabiei Athanaric se credeă asigurat şi nu putea 

să fie asigurat dacă n'ar îi existat, dejă de pe atunci Cheile 

Bîcului, cele de la Nistru până la Prut, ast-fel că el nu în- 

treprinsese alt cevă decât anume a prelungi linia acelei for- 

tificaţiuni de la Prut până la Dunăre. Se pote chiar dice 

că opera lui Athanaric eră să fie o simplă imitaţiune a zi-
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dăriei din Basarabia, căci asemenea construcţiuni erau cu 

totul străine Germanilor, ca şi Slavilor. 

«Ast-fel dar pe la anul 370 aceste Chei erai dejă în fiinţă 
şi ne vine rîndul de a ne întrebă: înainte de acea dată 

atât de depărtată, cine 6re ai putut să fie constructorii lor? 

«Dintre poporele, cari în anticitate aii ocupat mai mult 

sait mai puţin Basarabia sudică, cel mai remarcabil şi cel 

* mai caracteristice au fost Bastarnii. Cu doi secoli înainte de 

Christ ei apar în istorie ca aliaţi ai Regelui macedonân Per- 

sei contra Romanilor, pe când despre Germani nu se sciă 

încă nimic. Polybiui, Plutare, Appian şi alţii îi descriil ca te- 

ribili prin mulţime, prin staturi uriaşe şi prin vitejie. Cuibul 

“lor, din care ei se revărsaii din când în când şi unde se 

întorceau iarăși, eră la gurile Dunărei, în ţâra dintre Prut 
şi Nistru. Strabone dice lămurit că ei se învecinaii cu Ty- 

rigeţii, cari ocupai regiunea la răsărit de Nistru, şi că o 

parte dintr'înșii stăpâniau gurile Dunării cu insula Peuce, 
din causa căruia o ramură de Bastarni purtă numele de 
Peuceni. Istoricii germani, cu Grimm în frunte, sunt plecaţi 
a crede că Bastarnii erau Germani. Niebuhr însă admite 

posibilitatea că ei să fi fost Celţi germanisaţi, şi acâsta ni 

se pare a fi părerea cea mai apropiată de realitate. In ade- 

văr, scriitorii mai vechi, Polybiii, Plutare, Tit-Liviu şi alţii 

ni-i arată ca Celţi, ba Tit-Liviăi dice anume că «ei aveai 
«aceeași limbă şi aceleaşi moravuri cu Scordiscii», al cărora 

celtism este recunoscut de către toţi. Numai scriitorii poste- 

riori ni-i presintă ca Germani, căci în epoca gotică, fără în- 
doială, ei s'aii şi fusionat pe deplin cu Germanii, părăsind 
tot odată gurile Dunării. Pe noi însă ne preocupă aci în- 
tun mod exclusiv primii doi secoli înainte de Christ, atunci 
când Bastarnii locuiaii în Basarabia de jos şi când o im- 
portantisimă inscripţiune pandică de la Olbia în apropiere 
de Criîm, o inseripţiune tocmai de pe la anul 218 înainte de 
Christ, îi numesce forte limpede Celţi: Tahzrar, după cume 
silit a mărturisi însuşi Zeuss. Pe atunci, repet încă odată, 
Bastarnii locuiată dejă la gurile Dunării, de unde făcea in- 
vasiuni spre răsărit până la Crîm. Inscripţiunea de mai sus 
ne spune că Sciţii şi toţi locuitorii de pe împrejur nu se 
temea de nimeni ca de aceşti Celţi. Intăriţi la sud prin stă- 

o
g
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pânirea insulei Peuce, nu cum-va Bastarnii vor fi fost aceia 

cari at căutat a se întări la nord prin Cheile Bîcului ? 

«Din partea lor ar fi avut un sens chiar acea prelungire 

a Cheilor Bâcului până la Crîm, despre care vorbesce Can- 

temir și pe care noi am lăsat-o afară din desbatere în stu- 

diul de faţă. Să nu uităm apoi că tocmai Celţii, nu Slavii, 

nică Germanii, aă fost în vechime clăditoră speciali ai mo- 

numentelor de pâtră brută: «cormlechi», <peuvani», «men- 

«hiri», barowi», «galgali», etc. 

«Deci singura conclusiune la care ne este permis până 

acum a ajunge printr'o cercetare sciinţifică metodică este 

că originea Cheilor Bâcului, anteridră erei creştine, se da- 

tor6ză naţionalităţi celei celtice a Bastarnilor: dînşii şi-au 

fost format din Basarabia sudică o formidabilă cetate, în- 

cunjurată din trei părţi de Prut, Nistru, guriie Dunării și 

Marea Nâgră, iar din partea a patra apărată de o zidărie 

gigantică, din care, după o durată de două mii de ani, se 

colul viitor nu va mai găsi nică o urmă» 

Acesta serie d-l B. P. Hasdeii despre Cheile Bâcului. De 

la apariţiunea acestei importante scrieri, suntem veseli a 

put6 şi noi adaoge cevă la cele arătate de eruditul nostru 

istorie şi filolog. Unul din profesorii ruşi de la liceul din 

Clişinăii, d-l Cerneawsy, ocupându-se de geografia Ba- 

sarabiei şi călătorind singur prin unele locuri, în descrierea 

văii rîului Biîcul, serie următârele în manuseriptul săi: (1) 

«Pentru a străbate din valea Bugscului spre înfundătura 

(cotlovina) din Bălţi, dincolo de Orheiii, singura cale este 

aceea care duce spre Orheiii din Chişinăi prin Paşcani; 

dar şi aci călătorul e oprit prin veriga munţilor, cari la 

nord se încep cu înălţimea muntelui Măgura. Acâstă con- 

figuraţiune a solului Basarabiei centrale firesce ca fost 

şi causa pentru care în anticitate poporele slave, cari lo- 

cuiat la sudul Basarabiei şi dincolo de Nistru, precum şi la 

gurile sale, aii numit acâstă parte a ţării «ugob. Linia Bi- 

cului, care se isprăvesce spre nord-vest tocmai prin linia 

verigei muntelui Măgura, iar de la sud-vest prin satul Un- 

ghenă, nume ce derivă din cuvîntul moldovenesc unghii, 

(1) Manuscriptul acesta se află acum în mânile nepotului autorului, 

d-l M. Condratsky.
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formâză un unghii ascuţit perfect, care desparte Basarabia 
de la nord de Basarabia de la sud. Configuraţiunea acestui 
unghiă neapărat că a fost observată de tote popârele slave 
imediat ce treceau Nistrul şi se aşezaii în Bugâe. Ca po- 
pre de câmpii nemărginite, Slavii în mersul treptat spre 
apus întilniau pentru întâia dată în calea lor înălţimi aşă 
de uriaşe ca Măgura, și acâstă verigă trebuiă să-i impre- 
sioneze.» 

Din altă parte, unul din amicii noştri, Român din Basara- 
bia, d-l Alex. Petica, după ce a cetit magistrala cercetare des- 
pre Cheile Bîcului a d-lui B. Hasdeiă, scrie în acestă privinţă 
următdrele din Chişineă: « Cheile Bîcului nu s'aă distrus pînă 
acum şi chiar secolul viitor totuşi va mai moşteni cevă din 
r&măşiţele uriașului zid, care altă dată a despărţit Basara- 
bia în două jumătăţi. In codrii mănăstirii Căprieni, prin qe- 
sişul pădurilor, pe drumul spre Lozova, cale de vre-o opt 
verste, se află şi acum 23 petrâie mari, aşezate în pămînt, 
cari formâză un adevărat zid, aşă că drumul le încunjură; 
aceste 23 petrâie ocupă în lungime o distanţă de peste 9 stîn- 
jeni, fie-care pâtră e de doi coți cel puţin de-asupra pă- 
mîntului. Poporul d'acolo povestesce despre aceste petre 
următbrea legendă: pe timpul Tătarilor, un călugăr din 
mănăstirea Hîncul săi Vărzăresei, mergând prin pădure a 
fost întîmpinat pe acest loc de Tătari, cari mergeaii pe o 
cărare unul după altul; călugărul, speriat, s'a întors către 
păgăni şi i-a afurisit cu o cruce ce avea pe pept, şi într'o 
clipă toţi Tătarii s'aă prefăcut în lespegi, cari aă şi rămas 
locului.» 

Valul lui Traian. Valurile, cari trec Basarabia meridională 
de-a curmezişul de la Prut spre Nistru, sunt în genere cunos- 
cute sub denumirea de valurile lui Traian. 

Despre direcţiunea principală a acest valuri vorbesce Can- 
temir în Cronica Moldovei, arătând direcţiunea lor de la Du: 
năre şi Prut spre răsărit, 

In partea Basarabiei, pe care am perdut-o după Tracta- 
tul de la Berlin, mergend de la Prut spre răsărit, trece așă numitul valul lui Traian de jos. Acest val se începe lângă satul Vadul-Isachi şi, încovoiându-se, trece până la punctul 
de la mâgă-npte al lacului Ialpug; aci, trecând pe lângă colonia bulgară Tabac, se îndrâptă spre m6qă-gi şi se is-
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prăvesce lângă lacul Catlabug. Aci, în apropiere de ve- 

chia şosea dintre Akkerman şi Ismail, se desparte, aprope 

sub un unghii drept, de valul de jos al lui Traian, o altă 

„ramură de val, care ieă direcţiunea spre nord-răsărit și prin- 

im'o linie sfărâmată merge de: de-asupra lacului Catlabug şi 

lacului Chitai, ajungând în. apropiere de satul rusese Spas- 

coe, de unde apoi se îndrâptă direct spre răsărit până la la- 

cul Cunduc. | 

Spre nord-apus de Akkerman, pe scoborîșul malului înalt 

al Nistrului, lângă satele Hanchişla, Tudorova şi Caremasi, 

se văd pe alocurea rămășițele unui val, pe care poporul îl nu- 

mesce valul zmeilor, iar Ruşii, confundând cuvîntul zmei 

cu cuvîntul rusesc <şârpe>, îl numese valul şerpilor. Mai 

departe spre nord, acolo unde rîul Botna îşi revarsă 

apele în Nistru şi se formâză mlaştine mari, în apropiere 

de satul Chircaesci, se începe iarăşi un val, cunoscut sub 

nume de valul de sus a lui Traian, care merge la înce- 

put pe malui înalt (cel stâng) al rîului. Botna, de unde apoi 

fără a se întrerupe trece spre apus într6ga Basarabie în 

curmeziș şi se isprăvesce lângă Leova de pe Prut. 

De la tîrgușorul Leova până la Vadul-Isachi, în fostul 

judeţ Cahul, de-alungul malului Prutului, se văd asemenea 

rămăşiţe de urme ale unui val. 

Mai există în Basarabia şi prin alte locură rămăşiţe vădite 

încă de aceste valuri, făcute de mâna omului. Aşă în judeţul 

Soroca există un val între satul Solonţa şi satul Senatovea; 

în judeţul Orheii un val între satul Malovata şi satul Jose; 

de aci acest val trece în Podolia. 

Afară de legenda istorică, care pretinde că aceste valuri 

ai fost făcute de Impăratul Traian pentru a apără ţâra de 

năvala barbarilor, sunt; alţii, ca Weltmann, cari emit părerea 

că aceste valuri ai fost ridicate de înşişi barbarii. Malte- 

Brun, vorbind de Bastarni, ca şi 4-l B. P. Hasdei în privința 

Cheilor Bâcului, emite părerea că aceste valuri ai fost ri- 

dicate de ei pentru a se apără de Romani; alţii încă sunt 

de părere că valurile saii cel puţin valul de jos al lui Traian 

a fost făcut de Geţi, pentru a se apără de năvala Hunilor. (1) 

Ori-cum, până acum nu ne este cunoscută absolut nică o lu- 

(1) Banaenn Oecer. our. merop. II ADEBiI, II, p. 805.
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crare metodică privitâre la aceste rămăşiţe antice, analogă 

cu cea datorată maestrului descriitor al Cheilor Bâcului. 

Cetățile întărite, opera Genovesilor, se află pe linia Nie- 

trului. Pe alocurea aii rămas din aceste antice cetăţi nisce 

turnuri dărîmate, aşă există ruine de cetăţi genovese pe 

la Hotin, Bender şi Akkerman. La Soroca există ruinele unei 

cetăţi genovese; lângă satul Palanca, pe malul Nistrului, în 

judeţul Alkerman, asemenea au existat dărâmăturile unui 

turn antic, care însă a dispărut pe la 1858, fiind distrus până 

în temelie de către locuitori. 

Lângă oraşul Orheiti, în pădure, acum dou&-deci de ani, 

existau ruinele cetăţii dacice Petrovada. Acum, din aceste 

ruine n'a mai r&mas absolut nimic. Lângă satul Brănesci 
de lângă Orheiu, există în pămînt mai multe subterane cu 

pivnițe spaţiGse pardosite cu pâtră cioplită, iar de-asupra 

acestor subterane sunt r&măşitele unor ziduri şi împrejurul 

zidăriei rîpi. Aci anticarii ruşi au găsit mai multe lucruri 
antice şi monete. 

Mai sus de Soroca, în stâncile malului Nistrului, există ur- 

mele unor întăriri uriaşe, precum şi ruinele unei biserici 

creştine construite în pămînt. 
Din timpurile domniei glori6se a lui Stefan-cel-Mare ai 

mai r&mas urmele unor întăriri ale cetăţii Hotinului şi ale 
cetăţii Akkermanului, asemenea şi întăririle cetăţii Soroca şi 
dărâmăturile cetăţii Hușa de pe Nistru; mai jos de tirgu- 
şorul Căușani, în apropiere de satul Ciobureea, unde altă 
dată a existat o părcălabie, sunt ruinele unor întăriri. 

In Bugâc, lângă Tatar-Bunar, există o mare întărire făcută 
de pămînt; asemenea întăriri de pămînt se văd şi lângă 
satul Căușanii-vechi. 

Lângă Soroca, am omis a mai notă existenţa rămășițelor 
unor redute construite de Petru-cel-Mare pe la 1711. 

Movile. In Basarabia meridională, există în mai multe lo- 
cură nisce movile, unele ridicându-se solitar în mijlocul 
câmpiilor, altele în grupuri de cinci, şâse, dece. Aceste mo- 
vile sunt făcute în timpuri forte vechi de către poprele 
cari ati locuit Basarabia în anticitate. Unele din aceste 
movile sunt mormintele şefilor schiţi. Schiţii aveai obiceiul de 
aridică pe mormîntul Regilor lor mormane mari de pămînt. De 
asupra acestor morminte, pe vîrful movilelor, ei puneau că-
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păţine de cai, înfipte în prăjini. (1) Dar afară de Schiţi, şi 

Dacii aveai asemenea obiceiul, după ce ardeaii rămăşiţele pă- 

mâîntesci ale şefilor lor, să ridice de-asupra urnelor cu cenușe 

mormane de pămînt. Bugnion, în scrierea sa despre Basara- 

bia (2), vorbind de aceste movile, qice că <într'una din aceste 

movile desgropate s'aii găsit osemintele unui om de o statură 

înaltă, spătos, cu căpăţina mare; lângă mâna drâptă a sche- 

letului eră un paloş, lângă mâna stângă desemnul unei 

pasări şi nisce nasturi de os». «Intw'o altă movilă destupată 

s'au găsit mormane de oseminte omenesci, iar într'o altă 

movilă o cuirasă şi o scară de aur de la şea» 

D-l Manstein a făcut în anul 1730 mai multe săpături în 

Bug&c şi, desvelind unele din aceste movile, n'a găsit în ele 

decât urne cu cenuşă şi monete antice. (3) 

Există însă movilea căror anţicitate nu este tocmai mare; 

despre asemenea movile locuitorii posedă încă legende. Aşă 

de pildă lângă Bălţi, pe malul rîului Reut, există o movilă 

pe care poporul o numesce «Movila tătărâscă»>, povestind 

cum că acolo s'a îngropat îiul unui Han Tătar, care sa 

înecat în riul Reut. Lângă satul Varnița, din judeţul Bender, 

există două movile una lângă alta. Poporul numesce pe una 

din aceste movile Movila Svegilor,iar pe alta Movila Turcilor, 

povestind că în cea dintâiă s'aă înmormîntat Svedii lui Ca- 

rol XII, iar în cea a-doua Purcii căquţi în lupta de sub Bender. 

Un tip deosebit de movile se ivesce anume pe locurile cu 

orizont deschis, atât lângă Prut cât şi lângă Nistru, aseme- 

nea chiar şi în câmpiile Bugscului. Aceste movile a un 

ensemble, fiind distanţate una de alta în mod întru cât- 

va sistematic. Se crede cum că aceste din urmă movile ser- 

viat de avant-posturi pentru sentinelele cari veghiau pen: 

tru ca locuitorii locului să nu îie surprinşi de năvala n6mu- 

rilor sălbatice. Aceste movile se asemănă mult în formă cu 

movilele din Podolia, Herson și stepele Ociacov. 

Movilele de acest tip, cari există în Basarabia, formâză mai 

cu s6mă două linii deosebite. Una din aceste linii începe 

  

(1) Bugnion. La Bessarabie ancienne et moderne, p. 19- 20. 

(2) Ibidem. 

(3) Ban. Ooece. Oâw. ucmopiu 4 Opeâ, III, p. 351, art. d-lui Spasky. Ase- 

menea Voyages du professeur Pallas dans plusieurs provinces de i Em- 

pire de Russie, 1V, p. 242—916, Paris 1193.
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cam la patru kilometri în jos de Bender și merge în 
semi-cere pe drumul spre Căuşani, iar de aci se îndrâptă 
brusc spre Nistru ; ultima movilă din acâstă linie se află 
lângă satul Copanea. Aceste movile în popor ai numele lor - 
respectiv: movila de lângă Bender se numesce «Movila 
Potiomkin», altă movilă lungărâţă spre sud se numesce 
«Movila Svedilor», mai jos o altă movilă se numesce «<Su- 
varov». Movila de lângă satul Chireaesci se numesce «Mo- 
vila Îndragostiţilor sait Drăguţilor»; movila de lângă satul Co- 
panea se numesce «Movila Hanului»; două movile de lângă 
satul Şorba se numesce «Movilele Gemenilor». 

O altă linie de movile de aceiași tip există în judeţul Iaşi 
(Bălți) şi se începe lângă Prut, acolo unde sunt gurile 
riuleţului Ciugur, anume între satele Costesci şi Brănesci. 
Pe aceste movile poporul le numesce Suta de movile. 

(1) Kraschewsky, Wspomnienie Odessy, Zedyssanu, Budzaku, LU, 
p. 116.



CARTEA V. 

AGRICULTURA. — PROPRIETATEA FUNCIARĂ ȘI DISTRIBUIREA SA.— 

POMICULTUR A.— GRĂDINĂRITUL.— VITICULTURA.— ALBINĂRITUL. — 

SERICICULTURA.— TUTUNUL. — CRESCEREA VITELOR. — 

SILVICULTURA. — PESCUITUL. 

I. 

AGRICULTURA. 

Gospodăria agricolă depinde direct de calitatea solului, eli- 

matul şi caracterul poporului ţării; dependința acâsta însă, 

fiind studiată mai profund, ne arată că, pe cât caracterul, 

poporului unei țări pune sigiliul săi special asupra gospo- 

dăriei agricole, tot așă şi cultura unor anumite plante la 

urma urmelor întipăresce propriul său caracter asupra mo: 

ravurilor şi caracterului poporului, care cultivă şi se hră- 

nesce cu acele plante cultivate. 

In al doilea rînd, asupra gospodăriei agricole are în- 

rîurire mare debuşeul producţiunii agricole, precum şi capa- 

citatea industrială a locuitorilor. 

Basarabia, mărginită de albiile Nistrului şi Prutului, pre- 

cum am v&dut, se întinde de la mâ6dă-n6pte spre meqă-qi 

peste 5%; de aceea, firesce, climatul ei, precum şi solul, va- 

riază şi se deosibesce. 

Platoul fertil al Hotinului, cu malurile sale pitoresci de-a- 

lungul Prutului şi Nistrului, cu pădurile de la Orhei, se 

deosibesce mult de stepele Bug6cului.
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Intr'o ţâră aşă de variată prin bogăţiile sale naturale, fi- 
resce că şi agricultura se deosibesce mult. 

Cu tâte aceste însă, agricultura şi crescerea vitelor sunt şi 
rămân ocupaţiunea de căpetenie a omului în acâstă partea 
vechiului pămînt românesc. Uşurinţa de a transportă produ- 

sele agricole, cererea mare a acestor produse în Galiţia, 

Rusia şi la Odesa, portul de export de pe mare, fac din 

Basarabia un adevărat grânar. 

Pentru a da o apreciare drâptă a importanţei acestui grâ- 

nar, cred bine a aminti aci în trăsură mari topografia Ba- 

sarabiei, despre care am vorbit dejă pe larg la începutul 
volumului nostru. 

Prutul și Nistrul, eșind din munţii Carpaţi, compun ca: 
drul natural al Basarabiei ; veriga de la sud a înălțimilor, 
care intră în acest cadru, se isprăvesce printi”un platoii în- 
tre Bălţi şi satul Cornesei. Acâstă verigă formâză linia de 
despărţire a ambelor basenuri de apă, cari adapă acâstă ţâră. 
De aci spre mare solul se înclină treptat şi la vre-o trei-deci 
kilometri de la Chişinăii în jos se încep dejă câmpiile Bu- 
g6cului. 

Albiile rîurilor, bălțile, pârlogele, ravinele formate de pîrae 
şi isvore incadrâză aci tâte văile (numite de geografi vallees 
d'&rosion) cari, începând de la platoul Bălţilor, cu cât riu- 
rile se apropie de revărsarea lor în Nistru, Prut şi Dunăre, 
se tot lărgesc mai mult şi mai mult, malurile devin tot mai 
jOse, iar câmpiile între rîuri mai largi— şi fauna, supusă in- 
îluenţei vînturilor de la sud, slăbesce şi se micșor6ză. 

Climatul de la mâgă-nâpte e continental, cel de la sud 
are t6te calităţile şi defectele unui climaţ de „mare, adecă 
e variabil, cu ernele schimbătâre şi puţin constante, cu vîn- 
tură cari usucă, cu lipsă de plâie în partea câmpâsă, din 
causa absenței pădurilor. 

Aşă dar împrejurările naturale climatice sunt propice în 
Basarabia—la nora pentru agricultură, la sud pentru cres- 
cerea vitelor. 

Stratul superior al solului săi, farma, e în Basarabia de o 
calitate superidră, aşă în cât dînsul anume e temelia între- 
Sei avuţii naturale. Dar, precum se scie, huma (terre v6g€- 
tale) nu este singurul strat al solului care influenţeză di- 
rect asupra fertilității şi bogăției unei faune; huma com- 
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pune în general stratul care zace de-asupra unui alt strat 
de sub-sol. Acest din urmă strat constitue un fel de in- 

termediar între stratul stâncos şi huma. Sub-solul de-asu- 

pra căruia zace huma j6că şi el un mare rol în vi6ţa vege- 

talelor, şi anume în ceea ce privesce pătrunderea şi con- 

servarea umidității şi căldurei înmagasinate. 

Huma în Basarabia posedă un mic adaos de nisip şi lut. 

Malurile rîurilor, în genere, pe înălţimi, ai humă argilosă 

amestecată cu petriş (gravier), iar în văi lut6să şi nisipâsă. 

In general geologii clasifică huma din Basarabia printre 

aşă numită terre & fromont. Pămînturile nisipâse de lângă 

vîuri sunt excelente pentru cultura grîului, porumbului, 

secarei şi inului, iar câstele d6lurilor pentru vii. Locuitorii 

tocmai de aceste calităţi inherente pămîntului se şi călău- 

zese în gospodăria lor agricolă. 

Huma Basarabiei până acum nare nevoe de îngrășare ; 

singurul mijloc care se practică pentru a redă pămîntului 

fertilitatea sleită de cultură constă în a-l lăsă pentru un timp 

Gre-care să se odihnâscă. Pămîntul lăsat ast-fel în voia na- 

turei, se acopere cu buruieni tutâse şi înalte; apoi, recăpătând 

putere se transformă treptat în câmpii acoperite cu mă- 

zărică, pirei şi alte erbură; în fine, pe ică şi pe colea începe 

a apăr6 scipa pennata, şi apariţiunea acestei plante o con- 

sideră agricultorii ca semn că pămîntul s'a odihnit și a re- 

căpătat putere. Procesul de refacerea pămîntului se produce 

deci cu ajutorul propriilor forțe ale naturei, pe calea des- 

compunerii plantelor şi a reformării prin fermentaţiune a săru- 

rilor şi alealoigilor. Este sai nu raţională acâstă metodă de a 

lăsă pe s6ma naturei repararea forţelor pămîntului, lăsăm 

pe Gmenii competenţi a se pronunţă. 

Sistema de irigaţiune în Basarabia în întinderi mari până 

acum nu se pâte aplică, din causă că rîurile şi tâte apele 

se află în ravine adinci, pe când pămîntul de arătură şi 

câmpiile sunt pe locurile înalte, unde e anevoe de a urcă apa. 

In Basarabia irigaţiunea se practică numai pe locurile j6se, 

unde sunt bostănarii şi grădinării. 

Deosebirea dintre pămîntul Basarabiei de sus și cel al 

ţării de jos constă în treptata micşorare a grosimii stratului 

de humă, care în părţile pădurose de la m6dă-n6pte ajunge 

la grosimea de un cot şi mai mult, precum de pildă în valea 

7. C. Arbure, Rasarabia. 
25
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Bîcului, a Ciugurei, de-alungul Reutului şi a Racovăţului; iar în Bugâc abiă josedă o grosime de 20—25 centimetri, aşă în cât plugul, rostogolind-o, descopere dejă stratul nisipos sai argilos al sub-solului. 
Precum am dis mai sus, sub-solul acesta se compune din argil, mergel, nisip şi petriş (e ravier) ; însă aceste ingredi- ente rare-ori se găsesc curate de ori-ce amestecătură, ba din contra sunt între ele amestecate. La nord Şi în centrul Ba- sarabiei sub-solul se compune mai cu s6mă din argil com- pact şi lipos, amestecat cu mergel; la sud sub-solul e nisipos şi amestecat cu petriș, din care causă nu reţine umegâla, inmagasinată pentru huma suprapusă De la calitatea pămîntului depinde bogăţia vegetaţiunii Şi varietatea Pădurilor Basarabiei de sus, unde planta își are rădăcinile înfipte întrun pămînt fertil, aşezat pe un strat lutos, reservoriă natural al umidității înmagasinate, care este datorită straturilor superidre ale solului. Din contră, sub-solul nisipos al Basarabiei din sud face ca apele să se scurgă prin el mai jos, aşă că rădăcina plantelor, neavând umidi- tate îndestulătâre, sufere de secetă. De aceea în sudul Ba- sarabiei e mare nevoe de păduri, Plantaţiunea pe acolo își capătă vlaga numaj din humă, care vara în câte-va dile se usucă. Atunci câmpiile din Bugâc se prefac în stepe arse de sâre. Numaj pe alocurea, unde cresce trestia, adecă prin locurile mlăştinâse şi de-alungul apelor curgă&tore, se mai păstrâză cevă verdâţă, încunjurată de pretutindenea de câmpii îngălbenite, îviste, monotone. 

Agriculțura Şi crescerea vitelor sunt totuşi ocupaţiunea prin- cipală a locuitorilor Basarabiei, Mulțumită influenţei omului: asupra naturei, împrejurările defavorabile pentru aceste 
dou Ocupaţiuni Principale ale sale încet cu încetul dispar 
Şi, treptat cu ameliorările făcute, agricultura Își lărgesce ansformând păşunele şi fîneţele de 
altă dată în Og6re. 

In judeţele de sus: la Hotin, parte din judeţul Bălţi, So- 
roca, Orheiă, agricultura e dejă întru cât-va raţională şi m odernisată, Acâsta se datoresce de o parte faptului că E do desi e Scump, iar de alta că poporaţiunea „e des- " A8ticultorii din acestă partţe a Basarabiei sunt
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descendenţii unor generaţiuni întregi de agricultori, iar mo- 

şiile sunt gospodărite de înşişi moşierii. 

La sud, în judeţele de jos, în mijlocul câmpiilor întinse, 

pasc miliâne de animale domestice, iar pe alocurea, cu ajuto- 

rul maşinelor agricole, lanuri de bucate încep a ocupă 

locurile vestite altă dată ca pășune. 

Dar în genere în Bugâc până acum modul de a gospo- 

dări e cu desăvîrşire primitiv. Fără nici o cumpănire, pro- 

prietarul pămîntului ridică ţelina sub in saii grîu și, după 

ce a sleit pămîntul cu desăvîrșire, culegând acelaşi product 

5 — 7 ani de-a rîndul, îl lasă să se odihnâscă termin de 

4—5 ani. In acâstă privinţă mai cu s6mă sunt vestiți aren- 

daşii Evrei şi Ruşi. 

Din causa abundenței pămîntului, precum şi a depărtă- 

riior mari între sate şi câmp, din causa drumurilor rele de 

comunicaţiune şi mai presus de tote din causa lipsei de 

braţe, ar fi de sigur avantagios pentru Basarabia sistemul 

schimbării semănăturilor. Acest sistem însă până acum 

nu se. practică decât de agricultorii fruntaşi. Mulțimea face 

gospodărie primitivă, s6m&nă aceeaşi plantă până la sleirea 

pămîntului şi apoi, fără a da țarinei timpul necesar pentru 

a-şi repară puterea, din noii începe a cultivă aceeaşi plantă. 

Pămîntul Basarabiei, după datele statisticei oficiale ruse, 

este despărțit, după calitatea sa şi modul de gospodărie agri- 

colă, în următorul mod: 

  

Sub acarete | pe arătură, pă- Lemne de Pămînt 

grădini, li- : | construcţi- 

JUDEŢE vedi, vii | SUne finețe. | unişi de foc. sterp. 

Deseat.| Stînj. 

  

  

  
Deseatine !| Stînj. Deseat.! Stînj. Deseat.] Stînj. 

  

| 
| | 
| 
| Soroca. . | 95.791] 1.azz| 293.688 1.200] 25.402] 2.155] 6.921) 1.866, 

Banți. . - „iazo9 esa] 34902 121| 22600| 228|10.723] 822) 
| 1.741] 3.209] 232) 

Hotin . . .| 84825] 175| 256.392 110 i 472| 7.514] 267: 
2 

      

      
Chişineii, | 57.149] 266] 208.866] 1.298] 77.923 
Bender | „| 54.496] 383] 492.62 | 1.702] 27.704] 110[ 14.855! 1.856! 

Akkerman . [190.304] 1.370] 502.811] 1.789] 2.100] 2.070]32.083] 512 

Orheii. . .| 76470) 869| 201-107! 1.251] 51.662] 1.942] 5.060/ 1.049 

Ismail. . . | 48320] 213|: 572.000) 1.200] 43| 127] 16.232] 1.280) 
  

  

          Total . . |699.965, 570] 2.880.868] 2.570|23.827, 1.647 96.804 3.354
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Din acâstă tabelă reese că Basarabia posedă 70%, din to- 

talul pămîntului bun pentru arătură şi fîneţe, sub acarete, 

grădini şi seliști de tot felul sunt 20%, pădurile ocupă nu- 

mai 8%, şi pămîntul sterp 2%. 
Din cele 2.880.000 deseatine pămînt, după arătările statis- 

ticei Zemstvo-ului, peste 1.600.000 deseatine, adecă 50%, sunt 

ocupate propriii qis cu bucate, iar numai restul e sub fînețe 

şi păşune. 

In. anul 1895 recolta întrâgă a Basarabiei, adunată de pe 

acest spaţii! cultivat, a dat: bucate de tâmnă: secară 7.4785 

mii de pud (1), grâi 14.125,7 mii de pud; bucate de primă- 

vară: grâu, 95.389.000 pud, secară 3.863.000 pud, orz 162.312 
pud, griș 955.000. şi rîn 15.139.000 pud. În ceea ce privesce 
porumbul datele lipsesc. 

Tot după statistica Zemstvo-ului, pe fie-care cap de locui- 
tor din Basarabia veniă în acest an câte 1 deseatină fără 

cevă de arătură şi câte 1%/, deseatine de fie-care cap de 

locuitor rural. 

Din punctul de vedere al proprietăţii, pămînturile Basara- 

biei se împart în următorul mod: 

Pământul orașelor : 

Hotin . . . . . . 9.994 deseatine 

Bălți. . . . . . . 1.355 » 

Soroca . . . . . . 92.036 

Orheiu . . . . . . 1986 

Chişineu . . . . . 4.322 
Bender. . . . . . 5.870 , 

Akkerman . . . . 4289 > 

Cahul . , . . . . 1.003 

Zsmail . . . . . . 8270 » 

Bolgrad . . . . . 2.197 x 
Reni . . . . . . . 1201 > 

Ac6stă suprafaţă nu este, firesce, ocupată propriii dis de 
seliştea oraşelor, ci figurâză numai ca pămînt al oraşelor, 
fără chiar să fie cuprins în zona lor. Parte din el se află 

(1) Pud=10 funturi rusesci. Funtul rusesec=0,40919 kilogram sai un 
kilogram este egal cu 1,22095 funt. Așă căun pud=0,16381 chintal noă 
(100 kilogr.) sai un centner==3,05237 pud. 

o.
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sub păşune şi vii. Coloniile stabilite pe pămîntul dome- 

niilor statului ocupă un spaţiii de 284.126 3, deseatine; în 

cifra acâsta însă nu intră de ioc pămîntul domenial ce se 

află în cele trei judeţe de la sud a Basarabiei alipite la 

Rusia după Tractatul din Berlin. Din acâstă suprafaţă sunt : 

Sub seliştea coloniilor , . . 3.419 deseatine 

Arături şi fineţe.. . . . . 262.280 » 

Pămînt sterp. . . . . . . 18428, » 

Administraţiunea domeniilor statului posedă în Basarabia : 

  
    

  

  

Sub Sub | Pămînt] 
| JUDEȚE selişte | arătură | sterp | 

| 

| Rotin „| 462 8.377 4.315, 

      
Bender . . | 1.2335/4117.2341/a] 7.533 

Akkerman . | 1.723:/,[136.669 110.443 

Totalul pămîntului domenial este deci în judeţul Hotin 

9.270'/, deseatine, în judeţul Bender 126.021; deseaţine şi 

în judeţul Akkerman 148.8351/,. Afară de acâsta, pădurile 

statuluă în Basarabia ocupă un spaţiii de 13.352 17, deseatine. 

Totalul pămîntului, care aparţine în Basarabia coloniilor 

germane, este de 130.612 deseatine, 1.968 stînjeni (1) şi se 

împarte în următorul mod: 

  

  
  

  

| PĂMÎNTUL SUB: DESEATINE STÂNJENI | 

| 

: Seliştea coloniilor . . . - - : 3.040 1.600 

"Păşuni, cc. 48.147 150 

| Pineţe . e „|. 84.349 1.200 | 

"Plantaţiuni. 2.402 133 

| Drumuri, mlaştine . . . -- 3.051 367 

' Arătură . . a 39.621 936 

  

(1) Cifra acâsta e arătată în darea de sâmă a Zemstvo-ului din anul 

1882.
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Pământul coloniştilor Bulgari. Coloniștii Bulgari posedă 

în Basarabia peste 285.386 deseatine pămînt şi anume: 

  
    

    
  

1755st.] 1.200 st.i 1.200 st. 

:Bug6cul-de-sus] 1.438 d. 324 s.| 30.739 q.| 13.025 d| 37.997 4] 813 d. 

| Ş Sub Sub |, _ i 
| OCOLURI selişte arătură Păşune Fîneţe | Pădure | 

| | 
enescu ien 2.829 d 23.876 d.| 48.612 d] 54.413 d] 1.519 A. 

  

            
| 1.494st, 1.300 st 
IJudeţul Ismail. 503 d. 1.7005] 9.435 4.| 15.836] 13.930 aq. 368 a| 

| Total . 477 aq. 64.050 d.|107.492 4.[106.340+/,4.] 2.731 a. 

Iar pămîntul Cazacilor din Noua-Rusie (Novorosiiski), 

care se află în judeţul Akkerman, se împarte în: 

  

Pămînt sub selişte . . . . 4.524 deseatine, 1.901 stînjeni 

» de arătură . . . . 51.557 » » » 

Total . . . 56.081 deseatine, 1.901 stînjeni 

Pământul mănăstirilor. Pămînturile mănăstirilor din Ba- 
sarabia sunt sai proprietatea închinafă mănăstirilor de la 
Athos, Sinai şi Ierusalim, sau proprietatea statului român, 

precum am arătat dejă în capitolul privitor la averea mă- 

năstirilor. Deşi în scrierile rusesci privitâre la acâstă ces- 
tiune nu există până acum nici o lucrare completă, totuşi, 
din datele culese din dările de s6mă eparchiale (1), reese 
că cantitatea pămîntului care aparţine mănăstirilor este ur- 
mătrea : 

  
  

    
  

      

JUDEŢE DESEATINE JUDEȚE DESEATINE | 

| 
| Hotin... . . .] 15385 |Băpi.. . . . .| 58.954 | 
| Soroca . . . . .| 70318 | Bender... ... 5.600 
| Orhei . . . . .| 85.970 | Akkerman . . .| 10.450 | 
! Chişineu . . . „1 45.293 Total. . .| 242.000 | 

Aşă dar, totalul pămîntului care aparţine mănăstirilor 
tormâză în Basarabia un domenii de peste 242.000 deseatine, 
adecă ocupă un spaţii care face o şeptime din spaţiul în- 

  

(1) Enapriaznua a Bmooaocmu, 1892. 
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treg al Basarabiei. Din acâstă cantitate de pămînt însă, 

mănăstirilor propriu dis le aparţin numai 26.636 deseaţine; 
restul este proprietatea mănăstirilor grecesci. Pămîntul di- 

rect pendinte de mănăstirile din Basarabia se împarte după 
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mănăstiri în următorul mod: 

Mănăstirile de călugări Mănăstirile de călugăriţe. 

  
  

  

  

  
După un dosar care se află în archiva consistorului din 

Chişineii, cu titlul: Despre numerul mănăstirilor de peste 

graniță (za-granicănich) şi cantitatea pământului ce posedă, 

aceste mănăstiri în Basarabia» reese că mănăstirile ur- 

  

  

  

  

MĂNĂSTIRI DESEATINE | MĂNĂSTIRĂ 
i 

. Herbov&ţul > 414 | i Tabora 
+ Hârjauea 1.155 | | Chirova . 
| Saharneni . . 420 | | Coşeleva 
 Ţigănesci . 50 | | Reciul .. 
! Curcova. . 3.900 i | Grădiştea . 

| Dobruşa .. 3.652(1) 
„Frumuşica . . 1.720 

! Şaba 910 : 
+ Hîncul 1.050 ; 

| Vărzărescă 190 | 

„ Călărași. 300: 

; Suruceni 616 | 
Episcopia din Chişinei] | 3.440(2)   
mătâre posedă moşii în Basarabia : 

Mănăstirea Golia 

> 

> 

>» 

> 

> 

(1) Din acest pămînt numai 1.872 des 

Văratie .. 2.000 

Nem „12.050 

Dancu - 1.800 

Todoreni . 5.200 

Slatina . » 3.254 

restul de 1.790 sunt închinate Sfintului Mormînt. 

() Tot Episcopia din Chişineii 

seatine pămînt. 

41.805 deseatine 

> 

> 

> 

eatine aparțin mănăstirii, iar 

mai posedă lângă Akkerman 10.450 de- 
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Mănăstirea Frumâsa . . . . 10.875 deseatine 

> Dobrovej . . . . 400 > 

» Cetăţuia . . . . 1.200 » 

Mitropolia Moldovei . . . . 3.350 ; 
Epitropia Gusti . . . . . . 8.879 » 
Mănăstirea Căprieni . . . . 26.164 

» Sf. Mormânt . . 51.800 
= Popăuţeni . . . 1.440 : 
>» SF. Spiridon din lași. 23.970 > 
» Erinopol . . . . 800 : 
> Aron-Vodaă . . . 885 : 
> Sf. Bogdan . . . 2400 > 
> Pângăraţi . . . 800 3 
> Athos. .. . . . 903 > 
» Trei Ierarehi . . 4.150 
» Borduși . . . . 3.000 > 

Ședla din Sealpeni . . . . . 300 » 
» > Barabiu . . . . . 2981 > 

Despre modul cum se administrâză aceste moşii şi în ce 
anume chip se repartisâză venitul, am vorbit dejă în capi- 
tolul privitor la averea mănăstirilor. 

Proprietatea funciară rurală în Basarabia. Proprietarii 
particulari posedă în Basarabia peste 2.270.000 deseatine 
pămînt, adecă peste */, din totalul pămîntului provinciei. După 
judeţe, acâstă proprietate se repartis6ză în următorul mod: 

  

  

  

  

      

JUDEŢE DESEATINE 

Hotin ....... . | 318.242 | 
Soroca .... . . . .| 349420 
Orhei pa | 837.850 
laşi . aa | 424.600 
Chişinăă . aa. | 807.000 
Bender aaa + | 202.000 
Akkerman . - 1 840.000 

Cele trei judeţe din sudul Basarabiei n'aă intrat în acâstă tabelă, de 6re-ce două din ele, Cahul și Bolgrad, astădi sunt
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contopite într'un singur judeţ, Ismail, ale cărui date statis- 

tice în acâstă privinţă lipsesc. 

Din acâstă suprafaţă, care formâză proprietatea par ticu- 

lară în Basarabia, ţăranii stăpânese 61.528,5 deseatine pă- 

mînt (1) şi arendâză 887.419 deseatine (2); acâsta în afară de 

ţăranii domeniali. 

Recapitulând cele dise mai sus despre proprietatea îun- 

ciară în Basarabia, putem dresă următorul tablou privitor la 

Distribuirea proprietăţii funoiare : 

  

  

  

    

  

  

          

n 
| 

| DA ŞI ANUME DESEATINE | 

JUDEŢE Da 

opere O Ca i ec ei Toma IA 
| Şi oraşe | Oraşe domenial, germane bulgare În Stiri tiri culară | 

IHotin . .| 345.122 2210 | 9.271 | „| = | — | 15.385] 318.242 

| Soroca „| 421.725] 2037| — i — — -- 170.318| 349.420 

"Orhei „1 375.100] 1.280, — o | — — 35 970| 337.850 

Bang 8) .| asaaa] a00| — | — | — 2 58.954] 424.600 

| Chişinău „1 34688381 4,332 | — — | — — 45.293| 307.000! 

„Bender . . 586.776] 5.780 126.021 — 125.000 — 5.600| 202.000 

| Akkerman | 727.300] 4.289 1148 836|130. 612) 1160. 386| 56.085| 10 js 340.000 

! 'Potal . 43.290.8'70|21.300 284 126|130.612, 285. 386| 56 085|241. 970|2.271. 360! 

n 

.. 

Aceeaşi împărţire a proprietăţii în procente ni se înfăţi- 

şsză în următorul mod: 

Mănăstirile posedă 7%, din totalul proprietăţii 

Coloniile germane » 40 > » » 

Coloniile bulgare » 89%» . : 

Teraniă domeniati 38%» , 

Cazacii 
> 20, >» 

Oraşele 
> 60%, >» » > 

Proprietatea mică şi cea mare » 710/, > 

După un vechiii registru amănunţit al pământului din Ba- 

sarabia, registru ce se află în archiva guvernamentală din 

(1) C6. Bec, Cr. Kou. 

(2) Omurmur Craz. IscaaoB. IO Simoaa. crp. 9. Ipunomegie. 

(3) Cadastrul deplin al moşiilor din acest judeţ pentru întâia oră se 

tipăresce mai jos, fiind alcătuit de autorul scrierii de faţă.



394 

Chişinăi, reese că pe la 1857 erai în Basarabia întregă 900 
de proprietari mari funciari, şi anume: 

Nobili ereditari (nemeşi) . . . . 500 moşii 
Nobili individuali . . . . . . 100 > 
Comercianţi .. ... . . . . 1.130 >» 
Mănăstiri . 156 

Numărul moșiilor răzesci nu este arătat în acest registru. 
De atunci încâce firesce că lucrurile s'aă schimbat, mai cu 
semă în ceea ce privesce numărul moșiilor nobilimii ere- 
ditare, care a vindut multe din moşiile sale de baştină. 

Singur Rodocanachi din Odesa a cumpărat în Basarabia 
peste 40.000 deseatine. 

Onor. 4-1 1. Kalinderu, în ședința Academiei de la 29 Mar- 
tie 1898, făcând mai multe observaţiuni şi constatând de- 
tecteie şi lacunele cari există în serierea de faţă privitâre 
la Basarabia, între altele cu drept cuvînt a obiectat că în 
acest capitol privitor la împărţirea proprietăţii nu se arată 
şi proporțiunea de Români printre proprietari. (1) 

Mulţumind onor. d-n academician pentru sîrguinţa cu care 
mi-a atras atenţiunea asupre defectelor. lucrării mele, am 
căutat să îndrept aceste defecte şi să umplu lacunele pe 
cât mi-a fost cu putinţă; n'am putut însă dresă întreg şi 
deplin cadastrul proprietăţilor rurale din Basarabia, care 
până acum nu există încă dresat şi tipărit oficial. Cu tâte 
acestea am isbutit a-mi alcătui tabelele depline ale proprietă- 
ților rurale dintrun singur judeţ, anume ale județului Bălți, 
pe care le aștern aci mai la vale. Deosebire între judeţele 
Hotin, Soroca, Chişinei şi Bender neexistând de loc în 
acestă privinţă, tabelele judeţului Bălţi ne dai o idee gene- 
rală precisă în ceea ce privesce proporțiunea proprietăţilor 
rurale ale Românilor în Basarabia. 

Aşă dar, putem dice cu siguranță că proprietatea rurală în Basarabia nu s'a desnaţionalisat, ci până acum a rămas a Românilor. 

  

(1) Analele Academiei Române, seria II, ţ. XX, p. 192.
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Proprietăţile rurale din județul Bălți. 

  
  

NUMELE MOŞIEI ȘI AL PROPRIETARULUI 

| | 
De

se
at

in
e 

pă
mî
nt
 

  | 
Alezandreni (Zabriceni) a d-nei Marcobrun . 

| > » a ţăranilor . 

| Alunișu > a ţăranilor . 

| Asnageni (Mică) a familiei Catargi 

> > a ţăranilor. . , 

| Alezandreni (Zavedeni) a d-lui Pavel Leonard . 

| > » » coloniştilor Evrei 

« Alezandreni (Catranîc) » familiei Ciuflea 

| > > > țăranilor. 

! Avramenă a mănăstirii Trei- Jerarchi 

| » » ţăranilor . . 

| Alezandreniă (Iugani) a familică Bonaru 

| > > > ţăranilor. 

| Albinesci a d-lui Bucharin 
> > țăranilor 

|| Bratușani >» d-nei Aleinicoff . 

> » d-lui Petru Cuzminsky 

» » d-nei Dobrograeva. . . 

| > » d-lui Niculae Gafencu . 

> > d-nei Ana Kuzminska . 

» „ »  Beaterina Gafencu. 

» „» Elena Gafencu. 

» » țăranilor 

Bleşcenouţi a d-lui Solomon. 
> > țăranilor . 

vici şi Leondari 

  

Baraboi a ţăranilor - 

Bovoseni-Noi a d-lui Râşean 

> > » » Ciolac. . 

| > » > > I. V asilewsky 

| > >» ț&ranilor   : | Brânzeni (şi partea din jumătăţi a d-lor Ogono- 

| > (şi partea din jumătăţi) a ţăranilor .. 

280 

520 

1.074 

1.083 
1742 

1.945 

1.100 

3.662 

1.004 

495 

4179 
503 

181 

3.634 

1.283 

597 

1.02 

104 

243 

243 
243 

243 

1.268 

466 

523 

2.261 
1.112 

2.140 

124 

2.088 

650 

1.017 

       



398 

    
  

NUMELE MOȘIEI ŞI AL PROPRIETARULUI 

De
se

at
in

e 
pă

mî
nt

 

  

Grădiște a ţăranilor . 

> » prop. Stîreea . 

> > ţeranilor î. . 

Hecea-Noud a prop. Catargi . 
» >» țăranilor 

Hecea- Veche » prop. Catargi . 

> > ţăranilor . 

Glingeni a ţăranilor . 
Hiliceni >» prop. Laşeinsky . 

> > ţăranilor 

Grinoiţi >» ţăranilor. . a 

> » coloniştilor Germani . 
Groseni » prop. N. Bucharin . 

» » ţăranilor - 
Herma >» prop. Grig. Soroceanu . A 

» >» Herman Grig. Olşevsky .. . 
> » >» Emma Cacerovsky. 

o » mănăstirii Golia. 
| > » răzeşilor. . 

» » ț&ranilor 
Hălăesci a prop. Ana Mayer .. 
Hârcesci >» _» Cupei . 

> > > Maria Lazo. . 
> » răzeşilor . 

Horesci >» » Da 
Golata (Coligarii) a mănăstirii Sf. Mormînt . 

» a ţăranilor. ..... . 
Hijdieni a mănăstirii Sf. Mormânt . 

> > ţăranilor . 
Holășani a prop. Marasli 

>» > > Dabija . 

» >» ţăranilor . - 
Dr uța » prop. V. Vârnav . 

    

Glodeni » propr. Chiriac şi Nicolae Leonasă . 

  

206 
3.026 
1.217 
626 

1.036 
1.118 

911 
665 

2.985 
2.267 
1.207 
322 
356 
453 
466 
77 

100 
150 
407 | 
84 

572 
667 
360 
52 

1.150 
503 

2.598 
253 

1.449 | 
2.128 
1.896 

198 
580 

1.449    
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NUMELE MOŞIEI ŞI AL PROPRIETARULUI 

De
se

at
in

e 
pă
mî
nt
 

  

Druţa a ţăranilor. .. .. E 390 

! Druitori > mănăstirii Păscăuţi (desfiinţată) . 1.038 
> > ranilor. . . ... 675 
iDanul >» mănăstirii Sf. Mormânt... 2.554 

» » ranilor . . cc... „| 1321 

| Dumenă » răzeşilor . . . . | 964 
Dumbraveni apropr. Epimach Cuţicu . a 225 

» -» » Deleanu. . .. A 200 
> » şe6lei grece din Scamelsea | 534 | 

Dumbraviţa » răzeşilor. . . . . e. e a o ss - | LT700 || 

Drujinenă  »propr. Matieieii. . .. ... 619 

> > 5 țEranilor cc... 403 

Duşmană  » mănăstirii St. Mormint .. . . . .[| 1.134 

> » țăranilor . . cc... 1.292 

Domașeană » răzeşilor .. . . cc... 31% 

» »propr. V. Preco......... 225 

> > »  I.Preco. . .. 112 

Dănuţenă  » Principelui A. Moruzi ...... 3.381 

| > » țăranilor Po 915 

Dumeni >propr. V.Heţii. ......-- 500 

Elisavetovea » >» Catargi. . -. 789 

>» > țăranilor .. e 1.120 

Elenovea » prop. Elena Gatencu a | 146| 

> > țăranilor cc... | 729 

Ezerenă > propr. Concioti. .. . .. . . | 1.395 

> » familiei Leonard. .. .... 1.174 

> >» d-nei Filatofi . . . . 221 

» » ranilor . . cc... 648 

Julesci » văzaşilor .. . . 120 

Zăbricenă, Porculenă şi Onesci a propt. Michail Ciu- 

gureanu. . cc... 968 

Zăbricenă, Porculeni a ţăranilor . . . . . . . 1.077 

Zahaicană a ţăranilor . . - cc... 2.109       
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NUMELE MOŞIEI ŞI AL PROPRIETARULUI 35 
= 

Zăbriceni, Poreuleni şi jumătate din T iurga a d-nei 

Safonoft 1.808 

Zahaicani, Stolniceni, Pociumbăuţi şi jumătate 

din Tiurga a familiei Stroescu (mort) . . 2.504 

Zgordesci a răzeşilor . 2.248 

Zazulenă  » propr. Carachet Anuşa 2.293 

» » ţăranilor. 437 

Zaganameca, £ a mănăstirii Sinaia 375 

> > ţ&ranilor . , 467 

Işcălăi » moştenitorilor Leondari 1.030 
» » d-lui Ciolac , 800 

Isvdrele şi Rosîpeni a propr. D. Bantişu. . 1.465 
> » » ț&ranilor 879 

Cupeino a d-lui C. Buznea. 165 

> >» PP. Gusti. , 428 
, » d-nei Ana Tudorovici . 966 
» > ţăranilor 665 

Carpacii a d-lui Raisa. 835 

» > ţăranilor . 1.549 

Costesci _» d-lui Scordeli 350 
» >» Strâmbeanu .. 60 
» > iăranilor . 750 

Coconesci » d-lui general Grabe (crabbe). 192 
» > ț&ranilor . , , 884 

Copăceni (Copăcânca) Racaria şi Nagor enă . 6.860 
> a ţăranilor . 710 

Cucueţi  » propr. Drăgan . 300 
» >» Ciugurean . 300 
> >» Ciolae. 300 

>> Sajin , 30 
y > mănăstirii Sf. Mormânt . LI 

>» răzeşilor . 330 
> > țăranilor . . 228 

Chetroşica-Nouă şi Veche a mănăstirii st. Mormânt. 554      



401 

  
    

NUMELE MOŞIEI ȘI AL PROPRIETARULUI 

Do
se

at
in

e 

pă
mî
nt
 

  

Chetroşica-Nouă a ţăranilor 
> Veche » » 

Chișcăreni > » 

Chișcăreni, Gliujeni, Ter ebna şi Pravila- -de-jos : a 

propr. N. Casso . . 

Cuchmnesci a propr. A. Bodescu 

  
>» » ţăranilor 

Calinesci şi Gancesci a propr. Cheşco (vâna. la 1898) 

> a ţăranilor . . 
Camenca » » Pe 

Cozesci  » propr. Andronovici 
| > > >» Straton . 

| > » moștenitorilor Timoteeft 

5 - propr. Bocianciu . 

| » » , ranilor . 
! Hârjauca » propr. Chanan Halperi in 

Cucidia  » răzeşilor . . 

> > propr. Deleavski şi Tpirot 

> „* > Petru şi Andreiil Cristi 

> >»  Caramasecu , 
» Mariei Banacofi 

+» Mariei Dunin 

» » ţăranilor . . . 

Châşia, Delniţa şi Măcăresca a văzeşilor . 

Coșcodeni-Delniţa a răzeşilor. 
Cornesci a propr. Mihailofi 

> 3 >» Albut .. 

» >» lui Gr. Buznea . 

: » răzeşilor . a 

Coiuceni >» mănăstirii Frumuşica .     » Pădure mănăstirâscă. . 

» a ţăranilor . 

Chirileni >» răzeşilor 

Condrătesci» > 

Z, C. Arbure, Basarabia. 

  

900 
210 

2.175 

10. 608 
1.297 

1.607 

4.845 
2.128 

898 

348 

334 
400 

400 
256 

502 : 

919 
149 

56 
134 

30 

158 

10 

651 

1.135 

354 
540 

540 

1.833 

581 
200 

539 

1.406 
2.502 |    



    
  

    

NUMELE MOȘIEI ȘI AL PROPRIETARULUI 

De
se

at
in

e 
pă
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Cubani a propr. V&ntura.. 
» » ţăranilor . . 

Chetrişi  » mănăstirii Sf. Mormiînt . 
> > ţăranilor . . 

Cujba » mănăstirii Muntele Athos . 

» » ţăranilor. . 

Cuzmenii- Noi a răzeşilor . . 

Cuzmenii- Vechi» > , 

Chetrâsa şi Bocani a moștenitorilor Leondari . 
» a ţăranilor . 

Lucaceni » propr. D. Bantiş . 
Limbenii- Vechi a propr. Filipescu. . 

| > țăranilor . . A 
Limbenii- Noi» propr. C. şi N. Leonard 

> > 3 

> > > ţăranilor . . 

Logofeteni > mănăstirii Sf. Mormînt . 
Mihăileni » ţăranilor . 
Mălăesei > răzeşilor . 
Mărăndeni » propr. Agop şi Sergiu Popovici. 

> > ţăranilor . 
Mândresci >» răzeşilor . 
Mdnuilesci > prop. Tufescu 

» > ţăranilor , 
Mânzătescii- Vechi. a propr. Olga Naceu (vîndută | 

1895 lui Adrianopulo . 
> > > țăranilor . . 

Micleuşani > propr. Grig. Olşevski 
> >» țBranilor . . 

Medeleni _» propr. Grig. Adrianopulo | 
> > ţăranilor . 

Mircesci  » propr. Frunzeti 
> » țăranilor . . 

Măgura (Slobozia) a moștenitorilor Şafiroit 
» a ţăranilor .   

1.247 
1.833 
388 
792 

1.047 
1.149 
415 
320 
308 
876 
800 
698 

1.307 
3.505 

118 
1.480 
3.451 

650 
2.172 
1.231 
1.862 
355 
314 

218 
432 
419 
171 
253 
361 

1.758 

219 
1.192 
684    
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NUMELE MOŞIEĂ ŞI AL PROPRIETARULUI 

Do
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e 
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  Nicoreni şi Poporniţa a ţăranilor 
| Nacor enă a colonilor Ruteni . 

| LE » țăranilor . 
Napadeni . . 

|Nig gurenă prop. fam. Ianuşevică , 

| » a ţăranilor . 

Navîvnețu» d-nei Ana Donici. 

| » » ţăranilor - 

+ Ochit- Alb » > DDD a e 

Obreja >» propr. C. Buznea . -p.ș.- 

> » țăranilor. . 

Pociumbeni a propr. Vârnav. 

> >» ţăranilor 

Pociumbauţi » > a. 

Proscureni _» propr. Ciugur6nu. . 

» > țăranilor 

Poreiulenea > » a 

Pârjota » moştenitorilor d-lui Ciolac . 

> » ţăranilor - 

Jumctate-Brînzenă a propr.: Vîrgolică . 

Parcova a mănăstirii Sf. Mormînt 

» >» ţăranilor . 

Pelinea » propr. Hinshurg 

> » ţăranilor . 

Perliţa >» propr. Leontieft 

> >» ţ&ranilor     

Moreni a mănăstirii Muntelui Athos... 

pădurea mănăstirii . 

» » ţăranilor . 

Măgura » mitropoliei din Iași . A 

» » răzeşilor cătun cu același nume . 

iMăgurele  » > 
Mânzătesci » » , 

Musteţa » țăranilor . 
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NUMELE MOȘIEI ŞI AL PROPRIETARULUI 

De
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e 
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Pravila-de-Sus a L Propr Ina Casso . 
5 » >. Grinberg (Evr e). 
> > „ »  Pitehis (Bvreti). 
» ; > > Biţinsky . 

Perlița a propr. d-nei Bucharin 
> > &ranilor . 

Petvesci _» propr. d-lui U scatu 
> » >» dmeilurkoft, 

> » ţăranilor. - - 
Pelvușani şi Camenca a mănăstirii st, Bogdan . 

> > >» ţăranilor. 
Pânzărenă a d-lui Aristid Sinescu 

» » ţ&ranilor , 

Pascauţi > propr. d-lui Aga Stîrcea . 
> > d-lui Ciugurenu . 
> >» ţăranilor 

Racaria >» ţăranilor 
Recea >» » e 
Radoia » moștenitorilor d-nei Staroft . 

> > ranilor 
Reuţeli » d-lui Ohristofor Focşănenu 

» » d-lor Agop şi Sergiu Popovici . 
Rezoia » propr, d-lui Uscatu 

> >» ţăranilor . 
Redeni » mănăstirii Sf. Mormînt. 

> pădurea mănăstirii. . 

> > $&ranilor 
Rosîpenă » » 
Proprietăţile familiei boeresci Stau dza 
Stolniceni, Copăceni a ţăranilor. 
Stâneanjeni : a propr. Elionovsky 

» L. Feon (vîndută la 1895 lui Aari i0- 
nopol). . 

» » d-lui Nedelcovici ,      
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NUMELE MOȘIEI ŞI AL PROPRIETARULUI 3 E | 

! 
& = 

|Stâncauţeni a țăranilor. o 1.035 | 
„Sturzovea (Sturzeani) a ţăranilor. . . . . . . . [| 2.795 | 

Strâmba a ţăranilor. pu | 2.297 
' Sturzenă » mănăstirii Sf. Mormînt .. .. . .| 1.775 

| > » țăranilor . | 131 
|Singureni, » aşezămîntului Sf. Spiridon din Iaşi. | 1759(1) 

« > ţăranilor . Î. e 188 

| Singirea » propr. V. Calmutsky .  . . . . .| 9.655 

| > » țăranilor. . . | 2.809 

| Sculeni >» propr. lie Mafo ......... 117 
| Staţiunea Sculeni idem. . . . . . . . . . . . . [| 2.050 

» a ţăranilor. . cc... 541 

| Sinesci »propr. N. Coşciug ........ 120 

. >» M Roşea. ... | 120 
» > răzeşilor. . . ce a | 1782 

» » propr. Târșki . . . RR 256 

» > o D. Cutilă cc... 815 

|Scumpia > mănăstirii Sf. Mormînt. . . . . .| 1.963 

i » > țăranilor. . a | L422 

Btolmicenă . e] 859 

| > > țăranilor „e | 860 

| Semenă » mănăstirii Sinaia... . . . RR 226 

» > țăranilor. e cc. cc... 352 

ISarata- Veche a propr. Goilov . ......-.-- 624 

| > > > țăranilor . . cc. [| 015 

| Sarata-de-Mijloc a d-lui V. Goilowv . . . . . | 1.579 

Sarata-Nouă a d-lui F. Goilow. .. ...... 999 

: >» > > țăranilor Ne 580 

' Slobozia-Butesei a propr. Ciugurenu . . .:. . .| 1.004 

Spanciocani a răzeşilor A 1.016 

| » >» propr. lon Popa ........ 112 

(1) Autorul posedă un act oficial rusesc privitor la aeâstă proprie- 

tate a aşezămîntului Sf, Spiridon. In acest act se confirmă dreptul de 

proprietate al aşezămîntului de către Impăratul Alexandru II.



  

  
  

NUMELE MOŞIEI ȘI AL PROPRIETARULUI 
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Slobozia Chișeareni a ţăranilor 
Slobozia Bisericani a răzeşilor. . . 

Stânjineni şi Şoltoia a propr. d-nei Ermolinska . 
> > > țăranilor . 

Turia a ţăranilor . . 

Terebna a d-lui Aristid Casso . 
> > ţăranilor 

Teura a ţăranilor 

Sacşobeni a d-nei Culicotf . . 
» » >» Ema Corerovska 

Tacşobeni a răzeşilor 
» > ţăranilor. 

Teșcureni » propr. Muratoft 

> » ţăranilor. 

Tomesci » răzeşilor . 
Tomesci- Vechi a ţăranilor . 
Toderesci a propr. d-nei Bucharin. . 

> » țăranilor. ..... 
Ustia > propr. C. Filipescu 
E » țăranilor. ..... 

Unteni >» d-lui Ion Cujba . 
> » țăranilor . 
» » răzeşilor . - 

Unţesci a d-nei Nadeja Bucharin . 
> » țăranilor 

» » răzeşilor 
Ungheni » lui C. Buznea . 

> > țăranilor . 
|| Pântâna-Albă a mănăstirii st, Mormînţ . 

> > > ţ&ranilor . 
Făântâna-Nouă » mănăstirii St. Mormânt 

> » >» țăranilor 
Fundurile atost a d-lui C. Leonard, : acum ea a. lui 

Mavrocordat .   

150 

331 

3.837 

1.226 | 
485 

1.817 

1.180 : 

200 | 

172 

181 

334 

240 

L2 

1.045 

210 

542 

1.691 

1.625 

3.627 

1.359 

483 

201 

31 

1.908 

1.098 

912 

409 

758 

122 

496 

941 

2.514    
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» a ţăranilor -   

NUMELE MOŞIEI ŞI AL PROPRIETARULUI Ş= 
Ei 

Fundurile a ţăranilor 1.58 

Flămândeni a răzeşilor. . 1.213 

Florifoia >» d-lui D. Cuţilu . 1.698 

> „ »  Bodeseu . 206 

> » ţăranilor. . . 376 

Florescă şi Cioporecani a d-lui N. Baznea . 1.620 

> » » » țăranilor 295 

Floceni a răzeşilor 974 

Fălesci _» propr. Nicopulo 3.284 

> » țăranilor 580 

Chaneăuţi a d-lui Tuşiuski . 687 

> » țăranilor 
441 

Chiliuţi >» d-lui Ciolac. 1.350 

» > țăranilor . , , 1.273 

Tipliţesei > moștenitorilor Crijanovski . 513 

> » ţăranilor a. 456 

Tiplesci > lui Pitchis (Evreii) . 2.168 

> » ţăranilor. . . . 817 

Țighira » moștenitorilor lui D. "Giolae . 167 

> > d-nei Ecaterina Ciolac . . 600 

| » >» ţăranilor. . 710 

Ciuciusna » d-nei Maria Dunin . 1.532 

> > mănăstirii Hârjauca 1.032 

> » răzeşilor din Dumbroviţa . 70 

> > ţăranilor . 712 

Ciulucană » răzeşilor . 1.095 

» » lui loan Pop... 112 

» » » Costachi Macariu . 134 

Cioporeani » moștenitorilor lui D. Ciolac . 291 

Ciolacovea > > >> » 1.207 

> > țăranilor 1.083 

Cetivenă  » răzeşilor 
1.740 

Ciuciulea şi Viişora (cătun) a . familiei Buznea „| 3.890 
2.516      
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| 2 
| NUMELE MOŞIEI ŞI AL PROPRIETARULUI ş5 

= 

Şafraneania lui Lambo. Stel. Siremiadi ..... 633 
> » >» Spiridon Stremiadi . . . . . .] 1.302 
» >» țăranilor . . cc... 903 

> » lui Bejanuţa . . . . ....... 949 
>» > ţ&ranilor ae 216 

> » moşnenilor răzeşi. . ....... 435 
> » lui P. Calistro. . . . . .... 285 
> > > V.Heţiu.. . cc. 484 

Ştubienă > mănăstirii Curti ,. . . . . . . . „| 1.539 
Serbachi >» d-nei Topolska. . . . ......., 842 

> >» țăranilor . . . cc. 219 
Iablona-Noua a moştenitorilor Pantîşu.. . . . .| 3.052 

> » țBranilor . . . | 1.501 
Joblona- Veche » d-lui Camboli.. .. ...... 426 

» > > ranilor... cc. 851 
Iugani-Mivrceni a lui Varzar .. . .-. 451 

> » țBranilor .. . 266     
Intinderea pămîntului este arătată de noi în deseatine, 

precum se obicinuesce în Basarabia. 
Analisând tabelele de mai sus, vedem că judeţul Bălţi 

aparţine în întregimea sa poporaţiunii române ; pe ici, pe 
colea sunt moşii cari aii rămas moștenire unor văduve de 
amploiaţi Ruşi, unor Greci veniţi din Odesa şi la doi Evrei» 
Grimberg şi Pitchis, cari şi-aii dobânâit proprietăţi, cumpă- 
rându-le pe numele lui Teodor Semigradoff sai alt Rus, de 
Gre-ce Evreilor le este intergis prin legi de a dobândi proprie- 
tăți rurale în Basarabia. 

In general vorbind, aceste tabele privitâre la judeţul Bălţi 
sunt oglinda în care se reflectâză starea generală a lucrurilor 
pentru Basarabia de sus. 

In Basarabia de jos lucrurile sunt alt-fel. Acolo împro- priotărirea coloniştilor a schimbat situaţiunea întrun mod 
radical, 

Proprietatea funciară la răzeși. Răzeşii din Basarabia



până la 10 Martie 1847 s'au prenumărat între mazili și 

ruptaşi, iar de la 1847 s'aii egalisat cu <odnodvoşti», formând 

o clasă deosebită de mici proprietari. 

Proprietatea răzeșâscă în Basarabia se află aşezată în 

judeţele Chișinei, Orheiii, Bălţi şi Soroca. Răzeşii posedă pă- 

mînt în devălmăşâlă. Acâstă proprietate în devălmăşâlă nu 

are de origine cumpărarea pămintului de-avalma de către 

obştea ţărănâscă, ci s'a format din proprietatea individuală 

pe calea obiceiului pământului, admis şi recunoscut de către 

stat. La început răzeşii posedai moşii întinse, sait cum- 

părate de ei, saii dăruite lor prin anumite cehris6ve dom- 

nescă drept răsplată pentru servicii în oştire. (1) Cu înmul- 

ţirea moştenitorilor, moşiile acestea s'au micşorat, s'au în- 

bucăţit, mai cu s6mă că dreptul de moştenire eră egal 

pentru toţi copiii de ambele sexe. Incet cu încetul răzeşia 

s'a fracţionat în aşă mod, în cât răzeşimea din Basarabia, 

pentru a scăpă pămîntul părintese de peire, a alergat la 

minorat, introducând dreptul de moștenire al celui mai mie 

din moştenitori. Acest drept există şi până acum, 

Astădi în general răzeşii din Basarabia sunt parmacă (2) 

şi starea lor economică e forte miserahilă. 

Firesce că, devenind parmaci, răzeşii nu mai puteai r&- 

mân6 agricultori, dacă n'ar fi introdus din propria lor 

bună voe posesiunea în aevălmăşâlă a pămîntului de că- 

time obşte. Sate întregi, încet cu încetul, ai introdus din a 

lor proprie iniţiativă acâstă reformă, iar guvernul rusesc nu 

s'a opus şi a şi adoptat-o pentru unitatea fiscală. Dar deşi 

principiul proprietăţii în devălmășslă s'a stabilit în practică, 

totuşi fie-care familie răzeşâscă cunâsce perfect limitele ră- 

zeşiei sale proprii, deosebind-o de restul proprietâţii obştesci 

şi numind-o otcind, betrâna. Asupra bătrânei, fie-care ră- 

zeş păstrâză chrisovul familiei şi cele-lalte documente. 

Răzeşiile, firesce, nu sunt de o egală întindere, ci din 

contra, după cum sa divisat pămîntul şi s'a îmbucăţit din 

generaţiune în generaţiune, unele din aceste răzeșşii sunt mai 

(1) Aşă de pildă satul răzeșese Iurceni, jud. Chişineii, posedă ehriso- 

vul lui Petru-Vodă din anul 7033 (1525). 

(2) Parmac-—un fel de măsură. Opt parmaci=0 palmă; opt palme= 

o palmă domnâscă sati un stînjen. Cu parmacii se măsâră numai lă- 

țimea moșiei, iar lungimea nu. 
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mari, altele mai mici. Acestă deosebire în posesiune s'a re- 

flectat, bine înţeles, şi asupra dreptului răzeşilor la lotul : 

fie-căruia de pămînt, declarat proprietatea obştei. Aşă că 

parmacii, adecă acei din răzeşi cari posedă ca proprietate 

individuală unul sai doi parmacă, după dreptul cutumier 

pot să-şi zidâscă casele pe pămîntul obştei, adecă au drept 

la selişte, asemenea la pășune pentru două vite mari, la !/ 

de pogon vie, şi pentru acest pămînt nu plătesc obștei nimic. 

Aceşti parmaci primesc partea lor din venitul obştei, din 

cârciuma, morile şi chiria pămîntului răzeşese, ocupat de 
străinii obştei. Cu acâsta însă se mărginesce dreptul parma- 
cilor; la împărţirea pămîntului de arătură, la fineţe, parmacii 
nu ieaii parte, şi aceste pămînturi se împart obştesce nu- 
mai și numai între membrii obştei ale căror betrâne sunt 
destul de întinse, şi fie-care din aceşti membri din urmă 
capătă la împărţălă atât pămînt cât de mare i-a fost oteina, 
mărimea Jotului cumpănindu-se întrun mod cât se pâte de 
echitabil. 

Clasa răzeşescă a suferit mult sub domnia străină ; guver- 
nul rus, ocrotind clasa boerâscă, s'a arătat de la 1818 forte 
rău dispus pentru răzeși. 

Trecerea pămîntului de la un răzeş la altul în vremea 
veche se făceă printr'o simplă adeverinţă sai sinet scris cu 
scirea megiaşilor de primprejurul răzeşiei. Acest mod de 
trecere a proprietăţii dintr'o mână în alta a dat nascere 
unor procese numerdse; o drâie de vagabongi ruşi—cinov- 
nică şi tîrgoveţi (mesciane)—s'aii vîrît pe iuriş printre răzeși 
şi au răpit răzeșşiile de la adevărații lor proprietari. Lipsa 
de cunoscinţa legilor rusescă, nesciinţa de carte şi de limba 
rusă, textul vag al chris6velor în ceea ce privesce hotarele 
răzeşiilor —tâte acestea aii servit de minune pentru a des- 
poiă pe răzeşi de avutul lor. 

Proprietatea funciară la ferani. Emanciparea clăcaşilor 
în Basarabia s'a făcut pe temeiul împroprietăririi, deşi în 
contra acestui principii s'a ridicat întrega nobilime a ţării, 
cerând ca guvernul rus să nu resolve cestiunea liberării ță- 
ranului pe acelaşi temeiii pe care sa aşezat emanciparea ro- 
bilor din Imperiul Rus. 

Am arătat dejă mai sus atât modul cum s'a făcut Îîmpro- 
prietărirea ţăranilor din Basarabia, cât şi cantitatea pămîn-



du 
tului, adecă mărimea lotului de pămînt care a trecut în pro- 

prietatea ţeranilor. Acum nu vom vorbi deci decât de starea 

țăranilor dinaintea emancipării în Basarabia, precum şi de 

starea gospodăriei ţărănescă actuale. 

Țăranul român din Basarabia, de la 1812 şi până la 1869, 

a trăit, parte pe pămîntul său propriă, parte pe pămîntul 

proprietarilor mari şi al mănăstirilor. Cea mai mare parte 

însă din ţărani a fost aşezaţi pe moșiile particulare ale boeri- 

lor moldoveni. (1) Regulamentul privitor la Raiaua, Hotinului 

ne pâte servi drept model de drepturile şi datoriile ce aveai 

aceşti ţărani faţă cu proprietarii pămîntului, de aceea foc 

mai acest regulament a şi fost adoptat de guvernul rus drept 

tipie pentru alcătuirea contractului normal. 

După vechiul obiceiil şi vechile regulamente, țăranii aveau 

de la proprietar de la 3—6 fălcă pămînt de fie-care cap de 

familie ; acâsta în judeţele de sus a Basarabiei, unde po- 

poraţiunea a fost temeinic aşezată ; în judeţele de jos ță- 

ranii aveati de la 3 — 10 fălci şi mai mult de fie-care cap 

de familie. Deosebirea în «de la... până la> se întemeiă pe 

puterea ţăranului de a cultivă partea sa de pămînt, adecă 

după avuţia sa în boi, pluguri şi braţe de muncă. Pentru 

acest pămînt, țăranul plătiă moşieruiui în bani de lao ru 

dlă hârtie până la 3 ruble pentru falce şi mai dedeă și 

dijmă 1/,0—4%/so- Afară de acâsta mai eră dator a lucră pen- 

tru proprietar de la 8—20 gile pe an. Se mai adăogeau la 

tâte acestea drepturile de acareturi şi meremeturi, precum 

şi darea de pândaşă la curte. o 

Condiţiunile aceste, deşi forte grele, nau causat, însă tur- 

burări în relaţiunile reciproce dintre boeri şi ţerani, până ce 

boeriă trăia prin satele lor şi se ocupaii de agricultură. 

Vi&ţa patriarehală legase strîns interesele ambelor părți în- 

tratât în cât proprietarul moşiei veghiă în interesul său 

propriii la propăşirea gospodăriei țăranilor săi. Evenimen- 

tele politice şi trecerea Basarabiei sub domnia Rusiei pe- 

piclitară acâstă ordine de lucruri. Boerii pămînteni părăsiră 

satele lor, strămutându-se în oraşe şi tîrgușore, unii aren- 

dând moşiile, alţii înstrăinându-le pe la Greci, Armeni Și. 

  

(|) A se ved6 Regulament întocmit de Divanul Moldovei pentru 

Raiaua Hotinului, 23 Ianuarie 1810.
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Ruși. Atitudinea noilor stăpâni faţă cu ţăranii nu mai aveă 
absolut nici o asemănare cu aceea din trecut; între curtea 
boerscă şi sat se deschisese un abis fără fund. Țăranul, lip- 
sit de ori-ce sprijin, neavând drept nici măcar pe seliștea 
sa, neavând drept de embatic asupra viilor şi livegilor sale, 
căci acest drept n'a fost recunoscut de guvernul rus, încet 
cu încetul își luă lumea în cap şi începi a emigră din- 
c6ce de Prut sati dincolo de Nistru. Emigrarea acâsta a ț&- 
ranilor ar fi luat proporţiuni mari, dacă fantoma robiei în 
Rusia n'ar ti oprit pe ţgranul român. Acâstă grOsnică pers- 
pectivă îl opriă de a trece Nistrul şi de a se aşeză în ste- 
pele Rusiei meridionale, căcă acolo, spre răsărit, domniă 
robia cea mai cumplită cu tâte ororile sale. 

lată acum, după recensămîntul din anul 1859, numărul 
poporaţiunii rurale înainte de împroprietărirea feranilor. 

Totalul poporaţiunii pentru acest an, precum am ve&dut, 
este arătat de 902.944 suflete. Din acest total aprâpe 90%, 
aparţineaii poporaţiunii rurale, şi anume: 

Agricultori cu locuința pe pământul orașelor : 

            

TOTALUL : 

  

            

| CI BAr p AIE BĂRBAȚI] reuei POPORA- 

| 
| | Odnoavorti (1)| 24| 265| sul 17 1.228 i . 

Ţăranii . . . .| 9.952 195854 61.233 | 52.282 119515 | 
| Total. .| 2.976 [36099 | 61.544 52.899 120.143 | 

Agricultori de pe pământul statului: 

      
  

  

  

  

  

            

————— 
| CI BA- PAIE BĂRBAȚI! FEMEI | 1rOrAL 

[| Oânoavorti . . . 1 18 48 33 NI 
| Ţ&rani a 210| 13.313] 32.331| 29.954 62.285) | Coloni Bulgari . 694| 10.359] 25.15] 23576 48.701] 

| Coloni Germani. 105| 4.781] 125171 12052 24.569) 
Total... . . 1.010] 28.471] 20.051 65.615] 135.636 

(1) Odnovorti = răzeși, mazili,
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Agricultori de pe pământul particulavilor: 

    

  

  

CR A- ANI LIE BĂRBAŢI] FEMEI | TOTAL ! 

| 
| 

| Odnoavonti . . . 312| 5851] 13.817] 13.818] 26.985; 
i Ţărani Români . 8.430] 105.285] 235.782] 238.450 494.232] 

| Bvrei-coloni . - , 989| 6.060] 5.633] 11.693 
| Evrei-creştini . . > 1 1 1 2| 

| Țărani domenială. 5 26 127 111 289 

'Țigani agricultori » >] 2.978] 2.888 4.866, 

| Ţigani de curte . > > 2481] 2441] 4.922 

| Argaţi .... 26 22 23 89, 

Total... . 543.339 (î)|             
Agricultorii, atât acei de pe pămîntul statului, cât şi acei de 

pe pămîntul particular, ai fost împroprietăriți la 1869, după 

cum s'a arătat mai sus întrun capitol special. . 

Vite de muncă. In Basarabia, precum şi în România, ță- 

ranul îşi cultivă ogorul, cară bucate, transportă greutăţi, etc. 

cu ajutorul boilor; numai coloniştii Germani şi Museali aşe- 

zaţi în Basarabia cultivă pămîntul cu ajutorul cailor. 

Staţistica vitelor de muncă în Basarabia pentru anul 1862 

constată următârea împărţire a acestor animale după judeţe: 

Judeţul Hotin. . .....- 24.300 părechi de boi 

Soroca . . . „19.400 > a 

Iaşi ... . . . + 16.000 > 

: Orhei . . . . . „20.400 > 

» Chişineni . . . „ „18.100 > o 

3 Bender . . . . . . 8.000 » > 

Coloni Bulgari . . . . . . 581 , „> 

Judeţul Akkerman . . . .: 12500 = » 

Coloni Germani . . . . . . _563 : „> 

195.644 părechi de boi. 

Adecă 951.288 de eapete vite de muncă, ceea ce făcea 

aprâpe câte o păreche de boi de jug pe cap de familie 

agricolă. 

(1) Meno Omnemz Ruseunoă nazanu, 1859.
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Afară de boi de jug, în judeţele de sus ale Basarabiei, 
țăranii Români, răzeşi şi mazili aui avut pe la 1859—62 aprâpe 

în fie-care curte câte un cal, doi. In ceea ce privesce caii, 

apoi numărul lor la 1862 eră în Basarabia: 

In judeţul Motin. . . . . . „19.135 cai 

> > Soroca . . . . . . 9682 » 

> » Bălţi . . . ., . . . 1.988 » 

> > Orhei, . . . . . .10.182 >» 

> > Chişinei . . „. 93824 » 

> » Bender . . . . . .10.000 » 

> » Akkerman. . . . . 13.500 » 

Colonii . . . a e e e 4000 > 

Coloni Germani. . . . . . . .19787 » 

Total 89.798 cai 

Adecă în total în anul 1862 Basarabia avea 125.000 plu- 

guri sau care cu o păreche de boi şi 50.000 de căruţe cu 
doi cai. | 

Aceste date statistice le dăm aci în capitolul privitor la agri- 
cultura cu singurul scop de a arătă puterea de muncă mu- 
sculară, pecare a posedat o poporul agricol din Basarabia 
în ajunul emancipării ţăranilor. 

In ceea ce privesce propriii dis crescerea vitelor, apoi despre 
acâstă ramură a economiei publice se va vorbi într'un ca- 
pitol special mai la vale. 

Cultura bucatelor. Din plantele graminee se cultivă în 
Basarabia mai cu s&mă patru specii de grîă şi porumb (pă- 
puşoiii): griîul ca product de export, iar porumbul ca aliment 

principal de hrană a poporaţiunii: 
Grâul (triticum), precum am dis, e de patru specii, şi anume: 

griul de tâmnă (bl6 tendre), arnăut (bl6 dur), grâul de pri- 
măvară, îareă şi în fine ghirea (Wechselwaizen), numit şi 
îmblător (apiacene). 

Grâul de tâmnă cere o ârnă stabilă, cu solul acoperit de 
zapadă, sufere de secetă şi mai cu s6mă de îngheţurile şi po- 
leiurile lunii Martie, când pămîntul nu e acoperit cu zăpadă. 
Ac6stă specie de griîii se cultivă cu belşug bun în părţile 
dela mâgă-npte ale Basarabiei. 
Arndutul (bl6 dur) se sâmănă pe ţelină sai cel puţin pe 

pămînt odihnit, plin de vlagă. Acâstă specie nu se teme de
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secetă şi de aceea se cultivă mai cu s6âmă în judeţele de 

la m6qă-di ale Basarabiei, precum şi în văile judeţului Bălţi. 

Coloniștii veniţi de dincolo de Dunăre cultivă arudutul, 

iar ghirea, şi iarea sunt cultivate de coloniştii Germani. 

Porumbul (mais, bl6 de Turquie) se cultivă de țăranii Ro- 

mâni şi Bulgari, iar Rutenii şi Ruşii cultivă porumbul pentru 

export. 

Secara se cultivă în special de Ruși, cari se hrănesc cu 

pâne de secară; în judeţele unde există fabrici de spirt, 

secara se cultivă pentru aceste fabrici. 

Din plantele olei6se se cultivă cdnepa şi înul: cea dintâiu 

pentru industria ţărănescă casnică, cea din urmă pentru 

export. La sudul Basarabiei cultura necumpănită a inului 

a sleit răi pămînturile marilor proprietăţi. 

“potalul bucatelor ce produce Basarabia anual, după sta- 

tistica rusâscă, este arătat întrun mod deosebit după sor- 

gintea datelor, aşă că a se orientă în acâstă privinţă este 

forte anevoios. De aceea tocmai vom înregistră aci tâte is- 

vârele din cari am cules datele privitâre la acâstă impor- 

tantă cestiune. După Zasciuc (1), totalul bueatelor culese anual 

în Basarabia se urcă la 2.800.848 cetverti (2), ceea ce făcea 

pentru anii 1859—62 câte 26 cetverti pe cap de locuitor. (3) 

Academicianul Keppen (4) emite părerea că, pentru hrana 

unui om care muncesce, este necesar cel puţin 3 cetverti 

bucate pean. Luând acâstă cantitate în consideraţiune şi adu- 

cându-ne aminte că, pe timpul verei, în Basarabia, afară de 

poporaţiunea stabilă, mai vine şi o poporaţiune emigratore 

de lucrători din alte părți, vom ajunge la conclusiunea logică 

cum că cifra totală de 2.800.774 cetverti arătată în dările de 

s6mă oficiale e fârte departe de adevăr. ! 

| „7 | (E 

(1) Zasciue, p. 232. 

(2) Cetverti=2,099076 heetolitri; o baniţă=—0,4057 cetverti. Cetverti=—8 cel- 

verici, iar un cetverie =0.26238 hectolitre, sait un hectolitru=—3,81131 cet. 

verici. 
Să 

(3) Otceti Zemsiwa din anul 1890 arată totalul bucatelor culese în Basa- 

rabia de 8.300.205 cetverti, iar dările de sâmă pentru anul 1895 arată to- 

talul bucatelor în mii de puduri. 

(4) UVeber den Kopfbedarf Russiands Keppen. 
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Dările de sâmă oficiale ne arată că cifra totală a suprafeţei 
aflate sub bucate în anul 1860 a fost de 236.904:/, deseatine 
sub griu de tâmnă şi 453.445 deseatine sub grîu de primă- 
vară, în fine 22.781 deseatine sub cartofi. 

Tot pentru acest an găsim în dările de sâmă oficiale: cum 
că fabricele de spirt aii consumat în curgerea anului peste 
200.000 cetverti secară, că hrana. oştirii conservate în Basa- 
rabia a consumat 80.000 cetverti şi că în fine s'au înmaga- 
sinat în magasiile obştescă, ca reservă pentru timpul de f6- 
mete sau lipsă de recoltă în viitor, 76.162 cetverti. De altă 
parte, în rubrica privitre la export, găsim că în anui 1860 
s'au exportat 600.000 cetverti (1) prin Moldova via Turcia, la 
Odesa şi Austria. Adunând la olaltă tâte aceste cifre ară- 
tate mai sus, găsim că producţiunea totală pentru anul 1840 
wa putut să fie mai mică de 41/, miliâne cetverti, adecă 
aprâpe duplu de cum ne arată statistica oficială rusă. 

Greşâla dărilor de s&mă ale statisticei rusesci în ceea ce 
privesce cătimea producţiunii agriculturei din Basarabia 
provine şi din causă că proprietarii şi ţ&ranii arată canti- 
tităţile bucatelor culese în cHile (2), iar agenţii ocârmuirii 
dres6ză tabelele lor în cetverti, numărând chila drept cetverti. 

Preţul pământului. Valdrea pămîntului în Basarabia a 
crescut şi cresce merei într'un mod atât de brusc, în cât 
pentru a-și explică causa unei asemenea cresceri este ne- 
apărat necesar de a studiă întrun mod aprofundat mișca- 
rea immigrațiunii şi emigraţiunii, cari s'aii făcut în curge- 
rea secolului nostru între Pruţ și Nistru. 

Acum trei gecimi de ani/după Volsky(3), preţul mediii alunei 
fălcă de pămînt, în curgere de dece ani (1848— 1858), a fost 
în Basarabia următorul: 

(UI) Comerciul Portului Odesa, 1887. Osepri Ile. van, MOB. Bomckiăi, (2) Chila=2:/, cetverti. 
(3) Oveprr noropiu Xa%6noti Toprogan Xanap. Boweniit,
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Prețul unei fălci (1) de pământ de la 1849—1858. 

    

        

  

  

  
    
  

  

    

  

    

  

  

  

UDE aa 180 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857, media | 
ŢE 10 ani: 

PREŢUL ÎN RUBLE ŞI KOPEICĂ | . | 

Hotin .| 8.—| 9,15; 19.—! 17,50 13,30] 14.—| 13,35] _— [16,50 19,50] 14,50 

Soroca . si — | — 13. 6.— 16.—| 12,50 14,50! 19.—| 19,50 14.50] 

„laşi. „890| —| 8.—| — |1450| — | '750|18.—|17.—[18.—! 12,40 

jorneia - 8,50 13.—| 12,50 18.—| - 18.—| 14 — 22,—| 14.— — [14,15 

|Chişineii 12.—| 8.—|18.— 11.—| 12,50] 10.—| 11,75] 18,80) 28.—|  — [14,85 

Akkerman. | 5,60; —: — | '77.—| 6,20 7.—| 850 8,50) 19.—| 12,20] 10,50 

Ismail . |] | | | 
(Cahul). | 675| —| — | 7.—| 6,20 7.—! 850| 8,50; 8.—! 10,20) 7,76 

Bender. — | —| 8 —] | 9 | — |17.—! 14,50) 12,40,     
Din acest tabloii se observă că preţul pămîntului în Ba- 

sarabia variază după zone şi pâte să fie împărţit în trei ca- 

tegorii şi anume: | 

Categoria I îmbrăţişeză judeţele Hotin, Soroca, Chişineii 

şi Orheiii, unde pămîntul e scump; 

Categoria II îmbrăţişeză judeţele Bălţi şi Bender, unde 

falcea se vindeă acum 30 ani pe preţ de 12 ruble 50 kop.;; 

Categoria III îmbrăţişză judeţele Akkerman şi Ismaib 

unde pămîntul e comparativ eftin. 

După răsboiul din 1853 — 54 speculanţii de grâne din 

Odesa, Greci de origine, în frunte cu Rodocanachi, Papa- 

dopulo şi alţii, ai cumpărat, moşii întinse în Basarabia ; aşă 

de pildă Rodocanachi singur a cumpărat peste 40.000 de- 

seatine pămînt în judeţul Bender, cu satele Gura-Galbină, 

Grădişte, Ivanovca etc. Acâstă apariţiune a milionarilor 

Greci din Odesa a ridicat valdrea pămîntului, ast-fel că dejă 

pe la 1865 — 75 preţul pămîntului în Basarabia eră ur- 

mătorul: 

(1) Falcea=2.880 stînjeni pătraţi ; 10 fălci=13 deseatine. 

Z. C. Arbure, Basarabia.
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Prețul unei fălci de pământ de la 1865--75. 

  
  

1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873-1874 | 1875 

  

JUDEŢE 
  

PREŢUL ÎN RUBLE ŞI KOPEICĂ 
  

Hotin . . [25.—|25.—128.— 28,50| 26,50| 27.—| 28,50| 30.—| 30.—| 31.—| 34.— 

                              
Soroca .[26,50| — | —- | — [26,50 25.—125.—[26.—127.—| 21,50] 27.— 
Iași. , .[20.—| —| — | — [20.—(20.—!28.—l2a.—[22,50l23.— 22,50, 
JOrheiă .[19.—| —| —i -- [25.—125, -122.—la2,50| 24.—l24.—l25.- | 
Chişinei |20,50| — | — | — [25.—(25.—[30.—[30.—131,50| 35,50 30,50, 
Akkerman. [10.—| —| -— | — 113,50) 14.—14.—114.—|17.—[18.--11950 
Bender. [12.—| —| —| — ]12,50]12.— 13,50 16.—| 16.—! 15,50 17,50 

Ridicarea preţului firesce că nu s'a oprit. Dovadă urmă- 
„t6rea tabelă dresată pentru anii 1890-95: 

Prețul unei fălci de pământ de la 1930—94. 

        

  
    
  

  

                

i 1890 | 1891 | 1892 | 1893 1894 . | i JUDEŢE 

| ' RUBLE ŞI KOPFICĂ | 

| Hotin. . . . .[35.—[40.— 50.—] 56.--160—70 _r. 
Soroca . . . .[40.—[42.— 50.—|52.—ho—75 » 
Chişinei . . .150.—i56.— 60.—|65.—[75-—80 »| 
Iași. . . . . .1[35—l38.— 40.-—] 39.—[48--50 >» 
Bender .. . .[25 —198.— 30.—] 40.—135—40 >» 
Akkerman. . .[26.—[22..— 16,50] 28.—[30—40 >» 
Ismail... . . .|98.— 26,50] 28. —[ 3913035 » | 

] 

O talce de pădure se vinde cu 200—300 ruble, iar pămîntul 
de lângă Nistru, din judeţul Hotin şi cel de lângă Chişi- neă, Akkerman şi Orhei sunt fârte scumpe. 
Munca agricolă şi prețul mumncei. In Basarabia se cultivă 

spaţiuri întinse de pămînt; pentru a culege însă bucatele de 
pe câmp se simte mare nevoe. de braţe. Ori-ce proprietar de 
moşie, pentru seceriş şi cosit, are mare nevoe de mun-
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citori şi nici odată nu pote să se mulţumâscă cu angagia- 
rea numai a ţăranilor locuitori. 

Țăranul român din Basarabia anevoe merge la arendaş 

saii la proprietar pentru a se angagiă la munca câmpului, de 

Gre-ce în multe judeţe posedă încă chiar până acum destul 
pămînt propriii pentru a-şi put6 agonisi hrana. Din acâstă 

causă, firesce, munca de vară se plătesce în Basarabia o rublă 

şi 1 rublă şi 25 kopeică (1) fărăttain. Angagiamentul, de obiceiu, 

se face nu pe dile de muncă, ci pe bucată, adecă pe falcea 

de seceriş. In acest cas toemâla e calculată după prăjină (2), 

şi anume o falce trece drept 80 de prăjini (2.880 stînjeni 

pătraţi moldovenesci). 

Pentru arățura unei fălci se plătese 3—5 ruble; pentru 

seceriș, 6—12 ruble. 

Pentru a-şi angagiă de timpurii muncitori, arendașii Evrei 

şi Greci ai obiceiit de a recurge la următârele mijlâce, cari 

scobâră preţul muncii: ei împrumută ţăranilor 6rna cevă pa- 

rale sai bucate, în cas de lipsă saii în momentul ridicării 

birului. Imprumutul se face cu obligaţiunea de a înapoiă 

banii împrumutați în muncă. In acest mod arendașul sait 

proprietarul moşiei ajunge a obligă pe ţărani să se anga- 

geze a cultivă o falce de pămînt (arătură, semănătură şi se- 

ceriş) pentru 1:/, rublă, mult 2 ruble, ceea ce face că îm- 

prumutătorul de obiceiu capătă îndărăt 100 la 100, ba chiar 

une-ori 200 la 100 pentru tinip de trei luni cel mult. 

Aceste angagiamente onerose pentru poporaţiunea rurală 

sunt causa multor perturbaţiuni în relaţiunile dintre pro- 

prietari şi ţărani. | 

Incheiând un angagiament oneros, țăranii refusă vara să 

iasă la muncă şi, în acest cas, arendaşii recurg la ajutorul 

autorităţilor, cari silesc pe țărani a se conformă cu stipu- 

laţiunile contractului încheiat. 

Ori-cum, acestă stare de lucruri e cât se pâte de dăună- 

târe pentru ambele părți. Ţăranii, vara, fiind siliți a munci 

og6rele proprietarului, muncesc prost, perdând timpul cel 

mai scump, când ar fi putut să producă mult şi bine. Pro- 

(1) Prăjinae o măsură liniară, are 24 palme și e egală cu 3 stinjeni de 

Moldova. - | _ 

(2) Rubla=2 lei 50 bani sai 2 lei 70 bani. Rubla=—100 kopeici.
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prietarul, mulţumită unei munci rele, adese-ori îşi vede og6- 
rele r&ii arate, iar bucatele ridicate târgii şi deteriorate, 

Afară de aceste pagube al ambelor părţi, mai perde și 
statul, care la urma urmelor se alege cu remăşițe mereii 
crescânde şi cu forța contribuabilă a ț&ranului din ce în 
ce mai sleită. | 

In chaosul acestor relaţiuni orientale dintre țărani şi pro- 
prietari, intervine elementul maancitor străin. Cârduri de lu- 
crători de dincolo de Nistru, din Bucovina şi Galiţia, năvă- 
lese vara în. Basarabia. Folosindu-se de lipsa de braţe, lu- 
crătorii străini se angagiază pe un preţ destul de mic, dar 
şi acest preţ cât de mic trebue neapărat plătit cu bani 
gata. Proprietarii strîmtoraţi se împrumută în aceste ceasuri 
pe la Evrei, plătind procente mari. 

In anii din urmă presa rusă, precum şi Zerstvo, s'aii ocu- 
pat f6rte mult cu cestiunea ardătbre ;privitâre la mișcarea 
muncitorilor agricoli pe timp de vară. Mișcarea acâsta se 
face de la nord spre sudul Rusiei. Ca resultat al preocu- 
părilor adunărilor de Zemstvo, sunt mai multe proiecte de 
legi menite a regulă cestiunea lucrătorilor imigranţi pe tim- 
pul muncilor agricole. 

Tâte aceste proiecte de legi, firesce, nui se preocupă de- cât de interesul marei proprietăţi, în ajutorul căreia cer in- 
tervenţiunea directă a statului. 

Pe temeiul datelor culese din 'dările de sâmă ale Zemstvo- 
ului din Basarabia se constată că, vara, în Basarabia, se adună 
peste 130.000 de muncitori emigranţi. Toţi acești muncitori 
se împart după clase (soslovie) în 47%, ţărani foşti elăcași din guvernămintele Rusiei de mijloc, 28%, ţărani domeniali 
din Rusia, 14%, Cazaci, 5,4%, tîrgoveţi. Restul de 1,8%, sunt muncitori din Austria. , 

Datele privitâre la vîrsta și sexul muncitorilor emigranți sunt următârele : 

In vîrstă până la 15 ani. . . 11,8% bărbaţi . 8,7%, femei > > > 520 >. . 35,6%, > . 68,8%, > > > „> 60 3 514% >» „215 >» 

Așă dar majoritatea muncitorilor străini sunt în vîrsta cea mai aptă pentru munca fisică.
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Simbria medie lunară a acestor muncitori oscil6ză pri- 
măvara (Martie, Aprilie, Maiu) între 4 ruble şi 8 ruble pentru 

bărbaţi, 3--3 +/, ruble pentru femei şi 3--5 ruble pentru adoles- 
cenți până la 18 ani; vara, pe la Iunie, preţul dejă se urcă 

la 11 — 15 ruble şi 25 ruble pe la August, când se începe 

treerișul. 

Oscilaţiunile cele mai brusce se observă în preţul dilei de 

muncă. Plata cea mai mică a unui plugar pe di, atât primă- 

vara, cât şi tâmna, este de 15 kopeici, iar pe timpul cositului 

plata dilnică se urcă până la 3 ruble. In termin mediu însă 

preţul muncei în Basarabia este următorul: 

Arătura şi semănătura . . 30.— 45 kop. pe di de muncitor 

Secerişul . 40 — TD o > Do» > 

Cositul.. . . . . . . TOkop.— L rub. 50 kop.»> » 

Unii din proprietarii din sudul Basarabiei, și mai cu sâmă 

aceia cari ati servit în armata rusâscă, angagiază adese-ori 

vara pe soldaţi. Aceste angagiamente se fac, firesce, numai 

acolo unde sunt casarmări de soldaţi. Dar soldaţii ruși 

sunt muncitori r&, din causă că angagiarea lor se face prin 

intermediul superiorilor, cari din preţul muncei stipulat oprese 

de obiceiii sieși partea leului, iar jumătate din salarii, după 

lege, trece în cassa de economie a regimentului, aşă că sol- 

datul muncitor nu se alege aprâpe cu nimic. 

Acum doi ani, unii din proprietarii din sudul Basarabiei 

ati inventat un mijloc noi de a-și face arăturile de tâmnă şi 

primăvara. Ei isbutesc ca poliţia (zemskaia poliţia) să ridice 

cu sila două trei sate de ţărani pentru stîrpirea lăcustelor, 

desemnate de proprietari ca îngropate pe anumite locuri 

de arătură. Aceste locuri se ară tâmna, în scop de a ros- 

togoli ţărîna, supuind îngheţului ouăle insectei. Odată ară- 

tura isprăvită, se dres6ză raport cum că arătările au fost 

false, şi proprietarul se folosesce de munca făcută, pentru 

care n'a plătit scump. 

Modul de cultură şi uneltele de agricultură în Basarabia. 

In partea de la nord a Basarabiei, unde pămîntul e rodi- 

tor, se cultivă tot felul de bucate, între cari grâul face :/5 

părţi, porumbul 1/5 —?/5 Și 1/5 ov&sul, secara, orzul, fasolea, bobul, 

cartofii. Din tâte aceste plante din urmă, mai puţin se cultivă 

ovăsul, care aci în economia casnică este înlocuit cu ulcior.
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Secara se cultivă în genere pentru depositul obligatoriit 

în magasiile obștesci. 

Bucate de negoţ sunt grâul şi porumbul, cari se exportă la 

Odesa. La nordul Basarabiei, din causa densităţii popora- 

ţiunii, se simte lipsă de pămînt, ceea ce, firesce, are înriuri- 

re asupra modului de a cultivă bucatele, precum și asupra 

întinderii treptate a arăturilor în detrimentul pădurilor. Adi, 

adese-ori, grâul se sâme&nă pe acelaşi loc 2—3 ani neîntre- 

rupt, iar porumbul în curgere de 15—29 ani. Pe moşiile 

unde gospodăria agricolă e sistematisată şi cevă mai ra- 

ţională, după ce pămîntul s'a odihnit, se cultivă pămîntul 

în curgere de doi ani, şi anume pentru a curăţi ogorul de 

buruieni, precum şi pentru a <topi ţărîna»; după acâsta se 
cultivă dejă griii odată sait mult doi ani de-arîndui, apoi 

vine rîndul altor bucate şi în fine pămîntul iarăşi se lasă 
sub pășune. Alţi proprietari au obiceiii de a cultivă odată 

porumb, de două ori grîă, în intervalul cărora pămîntul se. 
lasă a se odihni. 

Pentru arătură, ţăranii întrebuinţâză vechiul plug greoiii 
tîrît de două părechi de boi. De vre-o opt ani de-abiă a în- 
ceput a se răspândi plugul de fer; dar proprietarii mari îl 
întrebuinţâză dejă aprâpe de 30 ani. Maşinele agricole sunt 

destul de răspândite pe la ţâră. La început introducerea 

acestor mașine a ruinat pe mulţi, din mai multe cause; 
acum însă, causele acestea dispărând, maşinele de treerat, 
de vînturat, sem&nătârele, locomobilele etc. s'au introdus în 

Basarabia pe o scară întinsă. Mai cu sâmă în Bug6c uneltele 
de agricultură moderne sunt r&spândite. 

— Arată-mi plugul tăă şi-ţi voiii spune cum stai cu gos- 
podăria ! zice colonistul german, conscient de legătura strînsă 
ce există între uneltele de agricultură şi gospodăria agri- 
colă. 

„Acest mod de a-și înfăţişă lucrurile al colonistului german 
din sudul Basarabiei este cât se pote de drept, de 6re-ce 
progresul agriculturei moderne e în adevăr în legătură 
strinsă cu uneltele moderne de muncă şi cu maşinele. 

In Basarabia dejă pe la 1872.—1875 Zemstvo (consiliile ju- 
deţene) a început să răspândâscă unelte perfecţionate de 
agricultură, dar activitatea rodnică în acâstă privinţă nu da- 
teză decât de pe la 1889. Iniţiativa în acest sens a fost
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dată de către Zemstvo judeţuiui Orhei, al cărui președinte 

propagă mai cu semă printre ţărani introducerea uneltelor 

perfecţionate de agricultură. 

La 1890 Zemstvo din Orhei a deschis chiar la Orheiii 

un deposit de unelte şi mașine agricole, aducând din Berlin 

(usina Ekkert) 333 pluguri de fer. Ţ6âte aceste pluguri ai 

fost vîndute la ţărani, parte cu bani gata, parte pe credit; 

la 1890 acelaşi deposit din Orhei a mai gîndut 500 câse 

şi 240 secere. Calitatea acestor unelte, fabricate bine în Ger- 

mania, câştigă deplina încredere a poporaţiunii agricole din 

judeţ. 
După impulsiunea Zemstvo-ului din Orheii, iniţiativa de a. 

răspândi unelte perfecţionate de agricultură 'şi-a însușit-o şi 

Zemstvo din Chişinei. Mai puţin acţiv, mai leneş, Zemstvo 

din acest judeţ recomandă plugurile fabricei Hehn, cari 

însă s'au dovedit a fi prea scumpe pentru - poporaţiunea 

agricolă, pe când din contra câsele germane din usina 

Wileik ati fost bine primite de ţărani. In ceea ce privesce 

semă&nătârea americană de mână a lui Husier, precum şi cele- 

lalte maşine de acest fel, ele ai fost răi criticate de ţărani, cari 

at dovedit cu mintea lor -sănătâsă neîndemânarea lor. 

Spaţiul nu ne permite a resumă aci dările de sâmă, de alt- 

fel fârte instructive, privitâre la ancheta făcută în acâstă 

privinţă printre țărănimea din Basarabia. 

Basarabia de la sud nu posedă, precum am mai arătat 

dejă, solul fertil şi plin de vlagă al pămîntului de la m6qă- 

nâpte a acestei ţări. . 

La sud se încep câmpiile întinse și, potrivit cu aceste 

câmpii, se schimbă şi modul de gospodărie agricolă. La sud 

grâul de tâmnă, din causa schimbărilor atmosferice brusce, 

precum şi din causa secetei de vară, nu cresce bine, și e 

înlocuit la răsărit cu grîul de primăvară sai cu ghirea, iar 

la sud-apus cu arnăultul sati caluz, un fel de vaiiaţiune a 

arnăutului, dar cu bobul mai tare şi mai voluminos. Ses6menă 

asemenea secară, în, 0rz, meiă, mai mult decât oves şi 

porumb. 3 Sa 

In acâstă parte a Basarabiei poporaţiunea pur agricolă se 

compune din Români, Bulgari, Ruteni şi Germani, iar Ruşii se 

mărginesc la bostănărie şi meşteşuguri prin oraşe. Bulgarii
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sâmănă pentru nutreţul vitelor meiti păsăresc, iar Germanii 
cultivă cartofi. 

In Bug&ce adese-ori bucatele se cosesc, iar nu se seceră, 
din causa vînturilor, cari culcă lanuri întregi de grîu şi se- 

cară. Griul se treeră cu cai saii se îmblătesce. In general 

se treeră tâmna, dar adese-ori parte din bucate rămâne în 

stoguri €rna din causa lipsei de braţe ; asemenea şi porum- 

bul se păstreză în sîsi6că, conservat în coceni. 

Magasiile obştesei. Pentru a subveni la nevoe, în cas de 
recoltă rea, guvernul rus, prin ukazul imperial de la 1822, a 
înfiinţat în 41 guvernăminte din Rusia nisce magasii obştesci. 
In anul 1834 acâstă disposiţiune s'a întins şi asupra Basa- 
rabiei. După acâstă disposiţiune, sa orînduit ca magasia 
obştâscă din fie-care comună rurală să conţie 1:/, cetverti 
bucate pe cap de contribuabil, iar casa obştei să incasseze 
câte 1 rublă 60 kopeici de fie-care cap de familie. Adunarea 
bucatelor şi a banilor trebuiă să se isprăvâscă în termin de 
16 ani. Recolta insuficientă din anii 1839-—40 a demonstrat 
însă că magasiile obştesei nu sunt îndestulătâre în cas de f6- 
mete. Din acâstă eausă s'aii luat măsuri aspre, pentru ca 
magasiile obştesci să fie umplute cât mai curînd. 

De atunci, după dările de sâmă ale Comitetului statistic, 
sunt în Basarabia peste 159 magasii obştesci. Aceste ma- 
gasii există: 

In judeţul Hotin. ...... 18 
» » Soroca a. 15 
> > Iaşi . e . . 15 

> > Orheiă .. . . . . 13 
> » Chişineă. ..- . . 13 
» > Bender . .. ..., 4. 
> > Akkerman .... 1 

In fine: 

Prin satele de pe domeniul staţului 7 magasii 
> » coloniilor bulgare . . . 43 » 
> » > germane . . 21 > 
» » Cazacilor ....... 9 » 

Bucatele înmagasinate în aceste magasii obștesci după tie- care recoltă nouă se înapoiază locuitorilor, cari în locul lor.
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aduc bucate din recolta nouă. Scopul magasiilor n'a fost 

atins; în anii de recoltă rea s'a constatat toi-deauna că 

" magasiile sunt pline cu bucate deteriorate, iar une-ori 

mâncate de şoreci saii vîndute de primari şi alţi amploiaţi 

ruşi. 
| 

Iată satele anume, în cari suntacum magasiile obştesciă : 

In judeţul Hotin : la Clişcovăţ, Lipcani (tîrg), Dreb- 

cauţa, Vascauţa, Larga, Corjeuţa, Gor- 

jinesci, Lomasauteni, Ocniţa, Secureni, 

Noua-Suliţa (tîrg), Cerleno-Mare, Băr- 

căuţa, Percovţa, Gruşova, Briceni, Raș- 

cova, Grozinţa. 

5 , Soroca : la Cobalta, Ciutulesci, Pepeni, Climau- 

ţeni, Atachi (tîrg), Arionesci, Cainari, 

Cotiugeni, Cobilca, Badiceni, Vascauţa, 

Ocolina, Voroncova, 'îrnova, Raş- 

cova (tîrg). 

» »  Bălţă: la Brînceni, Brătăşani, Copăceni, Glo- 

deni, Hilea, Sîngerei, Cornesci, Vul- 

pescă, Şoltoia, Strâmba, Heci-Noi, Scu- 

leni (tîrg), Călinesci, Bolotino, Fă- 

lescă (tîrg). 

pi Orhei : la Chiperceni, Somaşeani, Greblesci, 

Tuzora, Cinaşăuţi, Ciorna, Dişcova, 

'Felenesci, Paharniceni, Işnovăţ, Maş- 

cauţeni, Cecolţeni, Căzănescă.. 

> >» Ohişineă:la Găncesci (iîrguşor), Vasieni, Si- 

reţii, Vorniceni, Mireni, Ialoveni, Hirlă, 

Voleineţi, Nisporeni, Bolduresci, Zbi- 

roia, Bujora, Lopuşna. 

> » Bender: la Gura-Galbină, Teliţa, Djamana şi 

Cainari. 

» > Akkerman: la Parcarii. 

Incheiăm capitolul privitor la cultura proprii dis a buca- 

“telor în Basarabia prin următârea dare de s6mă privitore 

la recolta anului 1895, tipărită de către Comitetul central 

statistic din Petersburg : (1) ! 

    

(1) Cezvenoe u „ancnoe zoaaătemeo Pocciu Cn6 4895. 1. Jl enapramenra Bemnezbaisă 

aYpoaaii 1895» Cad. nam, Bremnuo ununcoa 1895 — 1896,



Recolta bucatelor din anul 1895 în Rusia meridională. 

Basarabia : bucate de tâmnă: secară 1.418.500 pud, grâu 
14.125.100 pud; bucate de primăvară: grîu 9.538.900 pud, 
secară 386.300 pud, orz 16.231.200, frişcă 95.500 pud, meiă 

169.800 pud, mazere 59.500 pud.: 
Totalul bucatelor culese în acest an în Imperiul Rus este 

arătat în acâstă dare de sâmă de: 

Secară de tomnă . . . .:, . . 1.213.493.000 pud. 
Grîu > > aa 918.827.800  » 

Secară de primăvară . . . . . 91.008.900 » 
Grâii . >» > aa 8385.914.100» 

Oves. . . . . , 6821795700 » 

Ora . e a a a. 8388.539.900 ,» 
Hrişcă . . 59.985.600 » 
Meiă n 85.115.300 » 
Porumb . . . . . . . 4911466800 » 

Mazăre n 44187400 
Cartofi . . . .  . . . . . . 1.320.223.700 » 

Am extras aceste cifre din' urmă, pentru a arătă locul ce 
ocupă Basarabia în -producţiunea grănelor faţă cu restul 
Imperiului Rusesc. :: 

Fîneţe. Sub fineţe” Basarabia posedă un spaţii de peste 
700.000 deseatine, adătă aproximativ 210, din suprafaţa sa. 
Fîneţele aceste sunt în cea mai mare parte compuse din câm- 
pii vaste, şi numai fîneţele cari se află pe malurile rîurilor 
Prut, Reut şi partea de jos a Nistrului sunt în primăvară 
acoperite cu apele eşite din albiile rîurilor. | 

Judeţele Bender şi Akkermân sunt cele mai avute în fi- 
neţe. In Basarabia în genere fîneţele nu sunt cultivate şi 
puţini din proprietarii mari s&mănă trifoiuă, lucernă ; iar Bul- 
garii obicinuese a-şi pregăti nutreţul pentru vite cultivând 
setaria italica, care în Bugâe cresce fârte bine. | ii 
| De obiceiii fînul se strînge la sudul Basarabiei pe la Maii, 
iar la nord pe la începutul lui Iunie. Dintr”o falce, când fi- 
neţele sunt bune, se strîng peste 400 puduri fîn, ceea ce în 
termin mediii ne va da 240.000.000 puduri fîn strîns în Ba-
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sarabia într6gă. Acâstă cantitate de nutreţ e suficientă pentru 

hrana a 100 mii cai, 600 mii vite şi 1'/ milion de oi, având, 

firesce, în vedere că 6rna la nordul Basarabiei e numai de 

4 luni, iar la sud de 3 luni. Afară de fineţe, Basarabia 

posedă întinse pășune, şi numai în judeţele Hotin şi Orhei 

se simte dejă lipsă de islaz. 

Fînul în Basarabia e eftin. În anii 1890—91 la Orheiu preţul 

unui stog de 250 puduri eră de 12 ruble, la Chişinei însă 

eră de 40 ruble şi chiar de 20 kopeici pudul. In anii de se- 

cete se întîmplă că pudul de fin să se urce la preţul de 25—30 

kopeici. 

In judeţele de la nord în anii 1890—91, o falce de imaş 

se plătiă proprietarului de la 2—4,50 ruble, iar la sud de la 

1—2:/4, ruble. 

Grădinărie. Clima Basarabiei e favorabilă pentru grădi- 

nărit ; cu puţină îngrijire, cu puţină muncă, dincolo de Prut 

cresc şi se desvoltă minunat tot felul de zarzavaturi. După 

Scalcowsky (1), dejă pe la 1861 existatui în Basarabia peste 

60.000 de bostănării, cari produceai 55 feluri de legume, 

între cari mai cu s6mă: ridichea n6gră şi albă de &rnă, ri- 

dichea de primăvară, sfecla roşie şi albă, morcovul, pătrun- 

jelul, păstărnacul, napul, hrânul, câpa (allium cepa, fisto- 

losum), usturoiul (allium sativum), prazul, pireul (allium 

porum), şarlota (allium ascalonicum), varză, gulia, anghe- 

narea (cinara scolymus), salate ete., mazăre, bob, fasole, linte, 

cartofi, topinamburi, pătlăgele roşii (solanum eseulentun), 

baclageni, (solanum. melongena,), sparanghel (48. offici- 

nalisi, verop, cardes, cicâre, mantă, măcriş;, din cucumera— 

pepeni verdi şi galbeni (eucurbita citrullas, cucumes melo), 

cantalup (melon maraâcher) dovl&e (cucuvbita pepo). 

Cultura cartofilor în Basarabia e î6rte recentă, ea dateză 

de la apariţiunea coloniilor germane, cari au adus şi: pră- 

sit acestă folositâre plantă. 

In dilele nstre recolta cartofului în Basarabia se urcă la 

respectabila cifră de 2.200.000 puduri pe an. | | 

In partea nordică din Basarabia, în judeţele Hotin, Chui- 

sineă, Orheiii şi Soroca, există sate întregi cari tao anume 

cultura unei anumite plante legumin6se; unii cultivă exclusiv 

câpă, alţii usturoiii, anis, varză sau tutun. 

  

(1) CnaapnoBeriii On. erar., v. 1], P- 308.
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La sudul Basarabiei, grădinăritul nu este aşă de răspândit, 

din causa climei defavorabile pentru acâstă îndeletnicire; 
numai Bulgarii şi Ruşii se mai ocupă pe acolo cu ast-fel de 

cultură, şi cu ajutorul irigaţiunii totuşi ajunge grădinăritul 

la resultate destul de satisfăcătore. Preţul pentru productele 

de grădinărie variază în Basarabia după cum e recolta. In 
termin mediu aceste preţuri sunt următârele : 

Un cetverti (baniţa mare) de morcovi. . 13—20 kopeici 

» de ridichi . . . . . . . . .15—20 » 
100 castraveți... . . . . . . . . . . . 5—10 » 

>» Verze , . si 1 rubl.—1,50kop. 

Ocaua de c6pă .... .... 3 — 4 kop. 
100 harbuji (pepeni verdi). . . . . . 1 rubl. 50 kop. 

Pudul de cartofi . .40—20 kop. 

Sfecla se cultivă fârte bine la nordul Basarabiei, produ- 

când un fruct suculent compact; la sud, din contra, solul nu 

e priincios plantei, care cresce r&ii şi dă un product mediocru. 
Tutunul se cultivă mult în Basarabia; Acum două-deci 

ani acâstă cultură luase un avînt fârte mare, promițând 

ţării întrun viitor apropiat belşug şi avuţie. Tutunurile din 

Basarabia câştigase renume în Rusia şi începură a con- 
cură cu futunurile din Crimea şi Caucas. In anii din urmă 
însă, comerciul tutunului cădând în mâna Evreilor, aceştia 

au sleit forţele cultivatorilor şi cultura tutunului a decădut, 
ne mai putând aduce ţăranilor decât miseria. 

Zasciuk, în cartea sa despre Basarabia (1), pretinde cum 
că tutunul a fost necunoscut locuitorilor acestei țări până 
pe la 1612, când Hatmanul Cazacilor Petru Conaşevici Sa- 
gaidacini l'a adus din Constantinopole. Părerea lui Zasciuk 
e greșită ; după dînsul ar eşi că Cazacii, vecini cu Moldo- 
venii, ai cunoscut întrebuinţarea tutunului înaintea Ger- 
manilor, pe când se scie că tutunul eră dejă întrodus în 
Europa pe la 1570, când cultura acestei plante în Anglia 
eră destul de răspândită. In Anglia tutunul a fost introdus 
din Virginia. Turcii n'a început a cultivă tutunul decât pe 
la 1610, iar Germanii pe la 1697. (2) 

  

(1) Beccapadcraa O6a., Zasciuk, v. |, p. 257. 
(2) Raphling.
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Obiceiul de a fumă s'a răspândit în Europa, pretind unii, 

de către marinari; apoi de la acâstă clasă de Gmeni s'a in- 

trodus şi în alte clase. Firesce că acestă părere e prea puţin 

întemeiată; obiceiul fumatului în Europa trebue să fie tot 

aşă de vechii precum acest obiceiii e vechii la poporele săl- 

batice şi semi-sălbatice din Asia și Africa. 

Cultura tutunului în Basarabia a progresat mult între 

anii 1851—1856. Iată datele statistice privitâre la acestă pe- 

ri6dă în ceea ce privesce recolta anuală a tutunului basa- 

rabân.: 

In anul 1851 s'aii cules în Basarabia 25.000 pud. tutun. 

>» 1852 » >» > > 30.000 > > 

> pa 1854 > > > > 24.000 > > 

> > 1855 > » » 16.000 » > 

> > 1856 >» > > > 56.000  » > 

In anii 1882—1892, după dările de s&mă publicate de că- 

tre Comitetul central de statistică din Chișinei, cultura tu- 

tunului din Basarabia a decădut treptat. Din an în an se 

observă că suprafaţa cultivată cu tutun mereii se micşo- 

râză şi, pe când altă dată suprafaţa pămîntului sub cultura 

tutunului nu eră decât de 543 deseatine (1), iar pe la 1856 

ocupă un spaţii de mii de deseatine, la 1882 acâstă suprafaţă 

ajunsese să îmbrăţişeze 13.000 deseatine, şi în anul 1890 s'a 

micşorat până la. 2.000 deseatine, iar înanul1892 eră dejă 

de 1.875. (2) 

Causele cari ai făcut ca cultura tutunului să decadă în 

Basarabia, după părerea plantatorilor, sunt următârele : Pro- 

prietarii plantaţiunilor nică odată nu sai hotărît a se dedă 

acestei culturi întrun mod raţional, n'a consimţit a între- 

buinţă un 6re-eare capital, construind acaretele necesare, edi- 

ficii speciale pentru uscarea tutunului etc. Fără asemenea 

construcţiuni, este absolut cu neputinţă a se produce un tu- 

tun bun. Uscarea tutunului. se face de obicei în clădiri des- 

tinate pentru alt cevă, precum de pildă în coşare, magasii 

(1) Bauer, v. III, p. 258. , , 

(2) Ultima dare de s6mă pentru anul 1891 arată dejă suprafaţa culti- 

vată de 1.778 deseatine.



430 

etc. A doua causă a decăderii culturei este că cu acâstă în- 
deletnicire mai cu s6mă s'au ocupat ţăranii, a căror stare 
economică miserabilă nu le permite a produce decât lucru 
prost. Cultura tutunului cere multă îngrijire şi muncă con- 
tinuă; ţăranii nu pot să dea însă plantaţiunilor lor decât un 
timp mărginit, fiind siliți a lăsă apoi tutunul semănat la voia 
întimplărilor. Având mereă nevoe de parale, ei sunt siliți 
a vinde produsul Evreilor, cari, folosindu-se de împrejurări, 
cumpără pudul de tutun cu preţ de 2—2 ruble 50 kop. Fi- 
resce că în acest cas nu se mai caută calitatea, ci cantitatea. 

Țăranul din Basarabia, după ce culege tutunul, îl lasă pu- 
țin ca să fermenteze, iar apoi îl adună în păpuși, înşirând 
frunza pe sfâră. Păpușile se pun la umbră, ca să se usuce. 

Iată şi întrâga manipulaţiune ce se facecu acest produs 
fârte delicat. | 

Evreii, primind tutunul în păpuşi, îl revînd în aceeaşi stare. 
Cumpărătorii angrosişti, adecă acei cari cumpără tutun din 
a doua mână, îl asortâză dejă, lăsându-l să fermenteze puţin, 
apoi îl împachetâză şi îl pun sub presă. În pachete, presat, 
tutunul din Basarabia se exportâză la Camenița, Jitomir, 
Rerdicev, Kiev şi Odesa, iar altă dată şi la Tulcea, Brăila 
şi Galaţi. In orașele Rusiei meridionale tutunul intră în fa- 
brici, de unde eşiă asortat, tăiat sati nu, în consumaţiune. 
Unele calităţi superidre se vindeau în Rusia drept tutun 
turcesc. 

Inaintea înfiinţării monopolului tutunurilor în România, tu- 
tunul din Basarabia, fabricat la Odesa, intră la noi sub eti- 
cheta adevăratului tutun turcesc. 

Pe aceste vremuri fericite plantatorii de tutun din Basa- 
rabia câștigaii multe parale şi se dedai cu bucurie culturei 
tutunului. Pe la 1861—67 Principele C. Cantacuzino, d-nii In- 
glezi, Pavel Leonard, Dicescu şi alţi proprietari mari, sem&- 
nai tutun turcesc şi-l vindea cu preţ de 10—18 ruble pudul; 
tutunurile lui Inglezi se plătiaii şi cu 35 ruble pudul. (1) 

Cultura intensivă a tutunului în Basarabia s'a făcut pe 
la 1856—57 şi a durat până pe la 1870—76, iar de atuncia 
început să decadă. 

Mai cu s6mă se ocupă cu cultura tutunului poporaţiunea 

  

(ID) iKypaars Manner. Toeyaap, Huy. 1859 — 1860.
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agricolă din judeţele Orheii, Chişineii şi Hotin, precum şi 

din unele părţi ale judeţului Soroca. a 

In acest din urmă judeţ, tutunul din ocolul Ţipilă şi-a câş- 

tigat un renume deosebit. Ocolul acesta pe la 1860—6' pro- 

duceă peste 100 mii de puduri tutun pe an, ocupând bra- 

ţele a 5.728 lucrători, şi anume câte opt cultivatori pe de- 

seatina de plantaţiune. 

In judeţul Soroca, unde şi până acum e centrul principal 

al daraverilor de tutun, oraşul Soroca se ocupă mult cu 

asortarea şi a doua împachetare a tutunului: aci se desface 

păpuşa confecţionată de cultivator şi se reface păpuşa nouă. 

La Soroca aprâpe întrâga poporaţiune evreâscă, cu mic şi 

mare, lucr6ză qiua şi n6ptea la asortarea tutunului; cerda- 

curile şi hambarele sunt pline de tutun, cumpărat pe preţ de 

nimic de pe la ţăranii megiaşi. Iată ce scrie despre acâsta 

un martor ocular: (1) | 

<Tâte daraverile privitâre la comereiul cu tutun s'a trans- 

format în Basarabia într'un gr6znie flagel pentru țărani. 

Păranul moldovân, având nevoe de parale, se împrumută 

pe la Evreii din oraş, sperând a achită datoria cu ajutorul 

recoltei tutunului. Imprumutul se contractâză la oraș în vi- 

zunia unui avocat. Terminul achitării poliţei Evreul îl fix6ză 

neapărat pe la August, când se face recolta tutunului. Odată 

terminul sosit, Evreul apare în sat cu titluri executorii şi ri- 

dică tutunul pe un preţ de nimic. Cu acest sistem Evreii 

aii isbutit să-şi aproprieze munca țăranilor pe timp de 5—8 

ani de dile.» 

Un ait scriitor rus, vorbind despre decăderea culturei iutu- 

nului în Basarabia, scrie în ac6stă privinţă următorele : (2) 

«Industria tutunului, după ce nu mai folosesce întru ni- 

mic ţăranului, de 6re-ce Pa robit la Evrei, mai are şi o în- 

rturire forte vătămătore asupra agriculturei în genere. Intin- 

derea treptată a culturei tutunului a răpit altă dată multe 

braţe de la munca câmpului; unele sate au părăsit cu de- 

săvîrşire agricultura, aşă că nu mai semănaii nici chiar 

porumb pentru hrană, nădăjduind ca să cumpere cele ne- 

cesare pentru existenţă cu paralele de pe tutun. 

  

(1) Oneceriii Brcrmuas, No. 140—141. 

(2) Beceapa6. B5ouoeru, 1889, No. 28.
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«Proprietarii şi arendaşii, lipsiţi de braţe, fură nevoiţi a 
micșoră întinderea semă&năturilor ; prin oraşe chiar, amplo- 
iaţii şi locuitorii în genere cu greii își găsiaii slugi, şi chiar 
breslele indispensabile îşi vădură atelierele golite de calfe 
şi ucenici. Ac6stă perturbaţiune în relaţiunile economice n'a 
putut dură mult, cu atât mai mult că din exploataţiunea tutu- 
nului nu se folosiră decât Evreii. După un timp Gre-care, 
țărănimea, sleită şi sărăcită, încet cu încetul s'a lăsat de 
cultura tutunului şi în dilele nâstre cultura acestei plante 
a decădut cu desăvîrşire.» 

Faţă cu acâstă stare de lucruri, guvernul rusesc a cregut 
de cuviinţă să vie în ajutor culturei tutunului, cu atât mai 
mult că tutunurile din Basarabia câştigaseră un renume în 
Rusia. Pentru acest scop şc6la de agricultură din Chişinei 
creă o pepinieră pentru aclimatisarea mai multor specii 
de tutun. De altă parte Departamentul de Agricultură din 
Petersburg a înființat importaţiunea permanentă a semin- 
țelor de tutun din Havana, Virginia, Mariland, Turcia şi 
Persia; acest departament, printr'o circulară datată încă de 
la 1860, a anunţat pe cultivatori că distribuesce gratuit să- 
mînţă de tutun. In Basarabia, în curgere de 5 ani, s'a distribuit 
s&mînţă pentru semănarea a 11.520 deseatine şi, împreună 
cu semînţa, Departamentul de Agricultură, cu ajutorul poli- 
ţiei, a răspândit şi o broşură rus6scă privitâre la cultura tu- 
tunului. S'aii mai luat apoi disposiţiuni privitre la Evreii 
cari cumpără tutun de la ţărani, interdicându-le visitarea sa- 
telor fără un răvaş de drum liberaţ într'adins. Sa trimis la 
Cuba un agronom specialist pentru a studiă cultura tutunului. 

Tote aceste disposiţiuni bune n'ai adus nică un resultat 
folositor; ţăranii din Basarabia, necunoscând bâbă rusesce 
n'ai cetit broșura privitâre la tutun; iar Evreii, cu ajutorul 
mitei, aii isbutit a face ca tote disposiţiunile privitâre la 
camătă să zacă în cartânele cancelariilor. 

După darea de s&mă a Departamentului de Agricultură, 
recolta tutunului în Basarabia pentru cei trei ani din urmă 
a fost următârea:
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i 1893 - [Specii] 1894  |Specii] 1895 [Specii 

| 
i 

  

| 
i 
| 
l 

i 

| 
Basarabia.| 120.000 pudi 18 [104.000 pud.] 23 [ 83.000 pud. a) 

Rusia . .)4957.707 pud.| 48 14.130.246 pud]  — [3.918.349 pud. —| 

            
“Pabela acâsta arată perfect ce rol puţin însemnat jocă 

acum Basarabia în producţiunea generală a tutunurilor cară 

se consumă în Rusia. 

Pomicultura e o îndeletnicire forte veche a locuitorilor din 

Basarabia. La nord până la Chişineii se cultivă mult prunele 

(perje), din cari însă nu se fabrică ţuică, ci prunele, useându- 

se, intră în comerţ sub forma de aliment sănătos; se mai cul- 

tivă apoi mere domnesci şi un alt soii numit țigancă. 

In judeţul Hotin grădinile cu pomi încunjură nu numai 

curţile boerilor, ci fie-care căsuţă sai colibă țărăn6scă. 

La sud, coloniştii Bulgari ai imitat pe Români în acâstă 

privinţă şi cultivă asemenea câte-va specii de pomi. Dar în 

acâstă parte a Basarabiei, clima şi solul nu sunt tocmai pro- 

pice pentru pomicultură. 

La nord grădinile cu pomi sunt bine întreţinute şi aduc un 

Gre-care venit; aceste grădini în general ai fost instalate 

pe pămîntul proprietarilor de moşii, dar după o lege ana- 

logă cu legea nostră privitore la răscumpărarea embaticului, 

sai răscumpărat acum şi sunt proprietate țărănâscă. Dis- 

posiţiunea privitore la răscumpărarea embaticului dat6ză în 

Basarabia de la 24 Novembre 1834, şi legea în acâstă pri- 

vinţă a fost redactată în următorul mod laconic: «Grădinile 

cu pomi și viile ţăranilor stabilite pe pămîntul proprietari- 

lor de moşii sunt şi rămân proprietatea ţăranilor, cari pot 

să le vîndă, având în casul acesta dreptul de răscumpărare 

în prima linie proprietarul moşiei. Preţul răscumpărării se 

stabilesce de comisiune.» 

Grădinile cele mai bune şi vaste sunt așezate pe malu- 

rile rîurilor Prut, Reut, Nistru şi Biîcu. Cele mai renumite 

altă dată aii fost ale lui Rosetti (cumps&rate apoi de Inglezi), 

Z. C. Arbure, Pasarabia. 
28
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Dim. Balș (acum distruse), Galli, Ghenu, ale Principesei Stur- 
dza, a bătrânului C. Casimir, a lui Româneneu etc. 

In totă Basarabia se numără peste 27.000 grădini cu pomi, 

ceea ce dă în termin mediu câte 12 grădini pe sat. Bulparii 

şi coloniştii Germani posedă peste 1.500 grădini. 

Din tâte aceste grădini, fârte puţine sunt întreţinute bine, 

şi aceste din urmă se ailă în judeţeie Hotin, Soroca şi lângă 
Akkerman, Chişineii şi Bender; restul sunt proprii dis nisce 

liveqi de prun;, cireşi, vişini şi meri. 
Adese-ori viile au în mijlocul lor nucă mari şi alţi arbori, 

a căror umbră vat&mă viţa. 

Ori-cât de r&u întreţinute sunt aceste grădini, totuși ro- 

ul lor dă 6re-care venit; merele şi prunele din Basarabia 

se export6ză în cantităţi mari în guvernămîntul Herson, unde 

prunele se usucă şi în acâstă stare intră în consumaţiune. In 

guvernămîntul Herson, dincolo de Nistru, se află satul rute- 

nesc Maiachi, unde se concentrâză exportul merelor şi al pru- 

nelor din Basarabia. La sud, anume în Bug&c, mână în mână 
cu pomicultura merge silvicultura. Acolo, aprope în fie- 
care grădină cu pomi roditori se cultivă şi diferite specii 

de arbori. In acestă privinţă merită a fi menţionată superba 

altă dată pepinieră din satul Manzăr, a Principesei Gagarin, 
tosta Comitesă Edling, născută Sturdza. Există acum pepi- 
niere mai mult saii mai puţin bine întreţinute şi la alți mari 
proprietari, iar coloniștii Bulgari şi Germani îngrijesc mult 
în grădinile lor fel de fel de arbori, fără însă a isbuti să 
cultive într'un mod serios pepinierele lor. 

După dările de sâmă oficiale, proprietarii mari şi ţăranii 
din Basarabia posedă în dilele nstre în Basarabia peste 
25.000 grădini cu pomi. Aceste grădini sunt impărţite prin 
judeţe în următorul mod: 

in judeţul Chişinei 159 grădini la proprietari şi 4.290 la ţărani 
» Bender 110 >» » 3 » 1.173 >» > 
> Bălţi 180 > > > > 600 > >» 

» Orhesă 394 a > > > 4901 >» >» 
> Hotin 228 î > > >» 4881 >» 3 

» Soroca 9232 > , » > LIBL >» > 
» Akkerman? >» » > > 1700» > 
> Ismail 23 > > >» > 495» >»
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In acest numer nu întră grădinile publice şi cele de pe 
domeniile statului, precum şi cele mănăstirescă. 

| In tâte aceste grădini se află, după arătările statisticei ofi- 

ciale rusescă, 2.391.843 pomi roditori, 4.144 dudi şi peste 

3.000.000 arbori de alte specii. (1) 

Iată acum şi preţul fructelor pe pieţele Basarabiei pentru 

speciile cele mai răspândite : 

  
  

  

  

                  

| FELUL FRUCTELOR 1892 1893 1894 1895 

Preţul pe pud în ruble şi kopeici. 

| Cireşe ..... —.60 1.— 1.— 1,75 

| Vişine. .... |  —.50 1,25 2.— 1,15 

+ Zarzăre, . . . —.49 — — — 

i Caise ...... 2.— 2.— 1,—- 1.— 

i Persică ..... 2,50 4,— 3.— 3.— 

| Prune negre. . . —.30 15 -—.15 — 

+ Pere. „. ...- —.80 1.— —.15 —.80 

' Mere... .. „| —.60 1,40 1.— 1,20 

Chizi ...... —.30—40 —.30— 40 — — 

| Gutui ...... — 5.— 4.— 5,50 

| Nuci (câte 1.000) . — 2,— 1,50 1,50 

! Struguri .. ... —.80 —.r5 —.80 1.— 

| Prag. ....| 275 3,40 4,15 5,20 
| 

Dintre grădinile publice din Basarabia, cele mai spaţise 

şi bine întreţinute sunt: grădina publică din Chişineii (Ca- 

zeni sad.), grădina publică din Akkerman şi frumâsa grădină 

din Bolgrad, precum şi grădina Calmutsky din Bălţi. 

Viticultura. Românii de dincolo de Prut forte de mult 

se ocupă cu cultura viței. Dintw”o scriere privitore la viti-" 

cultura în Basarabia, a d-lui Keppen, membru al Academiei 

din St.Petersburg, precum şi din alte scrieri (1), resultă 

că viţa a tost adusă în Basarabia de Genovesi, cari au 

sădit viţa aci în acelaşi timp când ai sădit-o şi în Crimea. 

  

(1) Onze erar. one. Hos. pas t., II, p. 223. 

(1) Banner Va. OGum. ceabearo Xosatcrga Rene, 1843. N. |. Manamnaa 

Kucuonena DBeccapad. Jennnuneu. 1862. Kraschewsky în Wspomnenie Budjaku. 

1768, p. 195, de Rizemenm? 
(2) Ilymeuecmâie 63 3eA410 DBydarcanon ud MaMapb 

(traducţiune tipărită la 1783, St.Petersburg).
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Se constată asemenea din nisce chris6ve ale Hanilor tătă- 

vesci din secolul XIV,că dejă în acest secol ţăranii aşezaţi 

pe malurile Nistrului aveaii fapîi asupra viilor lor; în se- 

colul XVIII viile din Bugâc aparţineaii Tătarilor şi Clemant, 

în descrierea călătoriei sale prin aceste locuri, gice în acâstă 

privinţă, că «strugurii sunt f6rte dulci şi sunt mulţi, dar nu 

sunt lăsaţi ca să se cocă bine, şi de aceea toemai vinul e 

acru». ” 

Intr'un memoriu al Colonelului Cornilovici se scrie că, pe 

la 1808—1810, la sudul ţării, pelângă Akkerman, de-alungul 
Nistrului şi Prutului, existau peste 1.994 de vii, cari t6te 

aparţineau Românilor, după fapiile făcute pe numele unor 
Turci. Guvernul rus a vesolvat cestiunea privitore la aceste 
proprietăţi parte în folosul poporaţiunii indigene, partie în 

tolosul statului, declarând tâte viile asupra cărora nu existaii 
tapii proprietatea statului. (1) Firesce că întrun timp forte 

scurt tote aceste vii, declarate de proprietatea statului, s'a 
pustiit şi au perit. 

După datele statisticei oficiale, la 1819 mai existaii în Ba- 

sarabia peste 665 vii de ale statului şi 1.332 vii particulare, 
în cari se făceă vin alb şi negru: 

In viile statului .. . . „6.588 vedre 

» > particulare . . . .40.606 » 

Ac6stă cantitate de vin, arătată de Colonelul Coruiloviei 
în memoriul s&ii, de sigur că este greșită. Dînsul scrie în 
acâstă privinţă următârele: 

«Afară de vinul care se exportă în oraşele Ovidiopol, Ti- 
raspol, Odesa, media vinului cules anual trebue să fie ca de 
60.000 vedre. Parte din acest vin se consumă pe loc, parte 
trece numai în Rusia. Vinul cel mai bun se face lângă Akker- 
man şi, dacă ar fi îngrijit mai bine, ar fi şi mai bun. Vadra 
de vin din Akkerman se vinde cu 3-—6 ruble hârtie (acesta 
la 1820), iar preţul vinului din alte locuri este de 2—6 lei 
vadra.» (2) 

  

(D) In archiva din Iaşi există un număr mare de dosare rusesci pri- 
vitOre la viile dimprejurul Ismailului (TPucicov), pentru cari locuitorii 
se judecaii cu statul. Dosarele acestea datează de la 1816—22. 

(2) Hamar. xunz&. noa, Xopnu.z06ua.
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La 1829, după propunerea Ober-forschtmeister-ului Comitele 

Paravicini, viile statului ai fost vîndute pentru suma de 

120.000 ruble (asignaţi) şi ai trecut în mânile particularilor. 

Cea mai mare parte ati fost cumpărate de cinovnicii ruși 

pe un preţ de nimic. 

Viile particulare pe aceste timpuri eraă într'o stare înflo- 

ritâre, ceea ce arată că starea economică a Basarabiei în 

momentul anexării sale de către Rusia a fost forte bună, deci 

în zadar istoricii oficioşi ruşi se căznesc a dovedi contrariul. 

Memoriile şefilor armatei rusesci constată în unanimitate că 

armatele ruse, trecând Nistrul, aii găsit pretutindenea belşug 

şi abundență în bucate şi furagiii, pe cari le ai rechisiţionat. 

Afară de numerâsele vii de lângă Bender, de-alungul Ni- 

strului şi Prutului, coloniştii Bulgari, Armenii, Tătari şi Mo-. 

şierii, precum şi mănăstirile, posedaii numerose vii. În apro- 

piere de Chişinei, precum şi în părţile Basarabiei de mijloc, 

viile produceau în genere vin bun, din care mai cu s6mă 

eră vestit vinul din viile de-alungul Ichelului, precum şi vi- 

nurile mănăstiresci. (1) 

Starea actuală a viticultuveă. După un calcul aproxima- 

tiv există acum în Basarabia cel puţin peste 25.000 de vii». 

cari produc anual în termin medii de la 2.500.000 până la 

3.009.000 vedre de vin. (2) 

De-alungul rîului Prut, pe lângă Sculeni, de-alungul Nis- 

tului până la Akkerman, aprâpe nu există sat fără viă, iar 

unele sate se bucură de un produs anual de peste 50.000 

vedre ; aşă de pildă la Fălescă, tirguşor care a aparţinut fa- 

miliei Balş, proprietarul ridică altă dată ca dijmă peste 5.000 

vedre. 

Din datele statisticeă oficiale, acum trei-deci de ani pro- 

dusul vinului din Basarabia eră următorul: 

„Vedre. 

IQ 
3.000.000 

859 cc... 
„2.100.000 

Boema» 
2.680.000 

  

  

Fi pasarabia, Calendar din anul 1837. Se 

(1) Articolui Piticultura în ara, , 3 e 

menţionâză că în acest an existai în jud. Bender şi Akkerman 50 vii 

de ale statului, 462 vii mănăstiresci şi 12.500 vii particulare, cari pro- 

duceai anual peste 100-—800.000 vedre vin. —. N 

(2) ikgpnaas Munncr. Toeyaap. Iuyu. 1861—1871. Beccap. hazenaapE 1891.
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” Vedre 

1855... e a 1.960.000 
1856, . . . „ua a + 1.030.000 

1857... e a a a 1.700.000 

După ac6stă treptată decădere a producţiuniă, viticultura 
începu iarăși să progreseze, precum ne arată următârea 
tabelă: 

Vedre   
1875... .. . . . . . 5.800.000 
1876... . . . . . 5.100.000 
1877... 2 2 2 6.300.000 
1878... 0 2 2 2 6.100.000 
1879... 2 2 5.800.000 

De aci înainte începe iarăşi regresul, datorat de o parte 
şi filoxerei, care începă a bântui în Basarabia. Iată produ- 
sul total al anilor din ultima decenie: 

Vedre 

1890... 2 . 97600.000 
1891... 2 2 3.800.000 
1899... e 2 8.100.000 
1893. . . . . . . . . 2 41000.000 

„La sudul Basarabiei, în cele trei judeţe anexate de Rusia 
pe temeiul Tractatului din Berlin, viile se cultivă pe lângă 
Chilia şi Ismail, iar produsul total a acestor vii se urcă la 
300.000 vedre. La Ismail acum e sediul Comitetului filoxeric 
din Basarabia. (1) 

Producţiunea vinului în Basarabia se împarte după loca- 
lități în următorul mod: 

Veare 
de la-—până la 

PePruţ. 450 000 - 600.000 
Pe Nistru. ...... 300.000 — 400.000 
Jud. Chişineii . . . . 4.350.000—4.400.000 
Nordul Basarabiei. . . 2.400.000-—2.450.000 

  

(1) Comitetul acesta are în fruntea sa oameni erudiţi în acâstă ra- 
mură, ca d-nii Recalv, Crasilnicoff şi alţii.
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Yedre 

de la până la 

Basarabia de mijloc. . . 2.70.000— 2.30.900 

Coloniile germane . . . . 300.000— 500.000 

» bulgare .. . . . . 200.000—- 300.000 

Jud. Akkerman . . . . . 270.000— 450.000 

Modul de a cultivă viţa desparte Basarabia în două re- 

giuni (2): Unele din viă, cu tăietura scurtă, precum se taie şi 

la noi, posedă peste 5—7.500 buturugi pe deseatină de su- 

prafaţă (aprope 4 pog6ne). Acest fel de cultură se practică 

pe lângă Akkerman şi Bender; asemenea şi în sudul Basara- 

biei, din causa lipsei de haraciă, fie-care buturugă, pentru a 

fi menţinută vertical, se legă cu o viţă mai lungărâţă şi apoi 

dece la altă buturugă vecină, cu care se legă a doua 6ră. 

Viile ast-fel cultivate nu produc pe deseatină mai mult de 400 

vedre vin şi preţul vinului nu se urcă peste 75 kop. ori 1 rublă 

vadra. Alt mod de a cultivă, numit modul moldoveness, 

constă în a nu lăsă pe fie-care buturugă mai mult de 10—15 

viţe lungăreţe, cari se l&gă pe mai mulți haraci, înfipță cir- 

cular împrejurul centrului plantei. Viile cultivate în acest 

mod at câte 1.200 rădăcini pe deseatină şi produc anual 

500--700 vedre vin cam mediocru, acru şi al cărui preţ nu 

se urcă mai sus de 25—15 kopeici vadra pe loc. In viile cul- 

tivate moldovenesce adese-ori se pot ved6 butuci vechi, 

cari daii câte 5—6 vedre vin fie-care. Posiţiunea viei, costa 

de 46| sati vale, direcţiunea spre răsărit sait apus, mEqă- 

qi sai m6dă-n6pte, calitatea solului, firesce că ridică sai 

scad valârea viei. Cele mai bune vinuri din Basarabia se 

fac lângă Akkerman, şi anume în următârele locuri: lângă 

satele Șaba, Carmaz, Purcara, Ciuburcea,; lângă Chişinei, 

pe lângă Malina, Varzaresci, mănăstirea Hârjauca, Herbo- 

vă, Lăpuşna, Hidighiş, Truşană ete. Asemenea sunt multe 

vii bine situate de-alungul Prutului. 

Dar oră-cum, judeţul Akkerman produce cele mai bune vi- 

nuri din Basarabia. 
_ 

Lipsa unei zone vinicole în Rusia — care nu posedă lo- 

calităţi vinicole decât în ţările cucerite pe câmpul mai mult 

  

(2) Viticultura în, Novo-Rusia de C. Tardan. 
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diplomatic decât de răsboiii, precum sunt Caucasul, Crimea şi 

Basarabia,— face ca vinurile din Basarabia să aibă un de- 

buşeii mare p8 pieţele Imperiului Rus. Rusia bea vinuri fal- 

sificate ; dar şi pentru aceste vinuri, în afară de esențe, tre- 

bue totuşi o picătură măcar de vin natural. Vinul negru din 

judeţul Akkerman se vinde la Odesa drept adevărat Bor- 
deauz şi se plătesce cu 4—8 ruble vadra. La Moscva, din 

aceste vinuri se fabrică Sauterne, şampanie şi vinuri de 

Rhin. După analisa vinurilor ce se culeg în Imperiul Rus, 

vinurile din Basarabia (după tărie) sunt clasate în următo- 
rul mod: 

Vinurile din Crimea Vinuri de Don 

Negre . . . .10,06—145% ' Negre (Ţimleansc) . .8% 

Albe . . . . . 150-167, : Albde(Don). .. . .9%% 

Dulci . . . . 1030 —153% 
Vinuri de Caucas 

Negru (Cachetin) 9,0, —144%9 
Alb 2 leo —1450f, 
Negru (Chizlear)10,0'.—145%/ 

Vinuri din Basarabia 

Negre . . . . 106%/,—115% 

Albe . . . . 11ș0f - 12,0 

In Basarabia se cultivă următârele specii de viţă: muș- 

cat negru şi alb; Isabelle, cu gust de zmeură, de coldre 
n6gră; Tocai cu bob mare; la bonne rousette, dă vin de o 
colGre rosă; negru afundat, cu bob mărunt, e6ja grâsă ; les 
doigis des dames, cu bob lungăreţ diafan; pomdă-cârnă, cu 
bob mare; pomă-tivda saii poma fetei, cu bob mărunt, alb, 
iGrte dulce; mușcat de Crimea; poma epurelui, mărunt 

negru; pomă păsărescă, mărunt alb; pomă de Țarigrad, 
verde bob, c6jă grâsă; fifa-caprei, verde deschis, iungăreț; 
Risling ; Alvarni (le traminer) ; Sereesia (malvoisie) ; Bor- 
decuz ; Ochiul-Boului, Madjorcă, Tămâidsă, Flega, Ciauș, 
Parmac- Usum, Pomă-de- Akkerman. | 
„Aşă dar viticultura în Basarabia este, incontestabil, una 

din ramurele de căpetenie ale agriculturei. Comerciul vinului, 
precum vom vede în capitolul privitor la acâstă producţiune, 
aduce fol6se însemnate locuitorilor și vinurile din Basarabia, 
cari până dăunădi nu se vindeaii decât pe pieţele Rusiei, 
acum incep a se exportă şi în Europa. Aşă de pildă în anii 
1891—93 vinurile din Basarabia au ajuns să se vîngă în
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Francia, şi la ultima exposiţiune naţională din Bucuresci, or- 

ganisată de societăţile n6stre cooperative, unele vinuri din 

Basarabia aii fost bine apreciate. 

Acest isvor de avuţie se află însă acum ameninţat de fi- 

loxeră. Grâznicul parasit a apărut pentru întâia dată în ju- 

deţul Orheiit în viile din satul Teleşeva ale d-lui I. V. Cristi. 

Descoperirea lugubră a fost făcută de către entomologul A. 

Poghibceu, care a dovedit cum că filoxera a fost adusă aci 

din Erfurt, de unde proprietarul şi-a importat pe la 1886 

nisce viţe decorative. Curi6să coincidenţă! Familia Cristi 

este una din acele familii vechi boeresci, cari, rusificându-se, 

ati devenit în Basarabia mai ruse decât Muscalii, ura lor 

în contra elementului indigen al ţării este cunoscută în Ba- 

sarabia ; a trebuit deci ca toemai pe moşia unei atare fa- 

milii boerescă să-şi facă cuibul un parasit grâznie, menit a 

aduce nenorocirea ţării întregi! 

Din Teleşeva filoxera în curînd s'a întins peste întregă 

Basarabia, pentru că din via lui Cristi se cumpăraii mereii 

vlăstare tinere de răsad. In curînd după acâsta existența 

filoxerei s'a constatat întrun mod oficial. 

Societatea basarabenă a agricultorilor (Geccapadenoe o6ur. 

cepekui xoaueBb), vestită de apariţiunea gr6znicului parasit, 

a fost imediat convocată de preşedintele său, d-l C. V. Leo- 

nard, care a recomandat societăţii patru pers6ne pentru a 

formă o comisiune filoxerică. Aceşti patru au fost d-nii 

C.D. Kiriac, L V. Cristi, P. E. Leonard şi Neruceff. Co- 

misiunea, alcătuindu-se, a ales de experţi pe A. Covalevsky, 

profesor de Universitate, şi pe Generalul Raewsky, preşe- 

dintele comisiunii filoxerice din Caucas. Aceşti domni ai 

elaborat un regulament privitor la combaterea flagelului. Ca 

metodă pentru a vindecă răul s'a admis mijlocul drastic: 

distrugerea viilor atacate de filoxeră, iar pentru despăgu- 

„birea proprietarilor s'a admis asigurarea mutuală a viilor. 

Pentru acest din urmă scop, societatea agricolă a votat un 

imposit de 20—40 kopeică pe deseatina de vie, admiţend 

preţul de asigurare pentru deseatina de vie distrusă de la 

200 până la 400 ruble hârtie. 

Mulțumită măsurilor energice de o parte, iar de altă parte 

mulţumită activităţii competente a Gmenilor chemaţi de a 

se luptă cu filoxera, precum ai fost d-nii Recalo, Braga
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Crasilnicoff, etc. cercul atins de parasit s'a putut circumscrie, 

aşă că răspândirea gr6znicului flagel este ori-cum zădărnicită. 

Afară însă de filoxeră mai există în Basarabia şi o altă 

bâlă a viei, anume fmîldew. Se scie că acâstă bâlă a viței s'a 

adus pela 1878 din America, iar pe ia 1881 mildewul a fost 
dejă descoperit prin viile Peninsulei Balcanice. In anul 1885 

entomologul Crasilnicofi a constatat pentru întâia dată exis- 
tenţa mildewului în viile de lângă Leova în Basarabia. In 

curînd după acestă descoperire, existenţa mildewului s'a con- 

statat aprope în tâte viile Basarabiei. Mildewul, vătămână 

vița, paralis6ză planta într'atât în cât nu numai că mieşo- 

r6ză cantitatea vinului cules, dar şi înfluenţeză asupra cali- 

tăţii sale ;. când bla acâsta atacă numai frunzişul viței, şi 

atunci dejă se simte înriurirea sa văt&mătâre asupra orga- 

nismului întregei plante; iar când mildewul a atacat viţa în 

timpul eGcerii strugurilor, atunci bâbele strugurilor nu se 

desvoltă și sucul lor lipsesce de zahăr. Acâsta din causă că 
parasitul vegetal, atacând frunzele plantei, îngreuiază res- 

piraţiunea sa şi prin urmare opresce înmagasinarea carbo- 

natului. Sucul strugurilor e lipsit prin urmare de ingredi- 
entul care e basa zahărului. De aceea tocmai viile atacate 
de mildew dati un vin acru şi de o calitate inferidră. Chiar 

vinurile superidre provenite din viile bolnave de mildew 

perd buchetul şi în general valdrea lor. . 
Ori-cum însă, mildewul nu e aşă de periculos pentru viță 

ca filoxera. In Basarabia combaterea mildewului se face în 
următorul mod: se întrebuinţâză un anume medicament, da- 
torat d-lui E. D. Recalo şi care constă întrun lichid compus 
din 2:/, livre de cuprum sulfuricum disolvate în 4 livre 
de apă caldă. Acâstă porțiune se amestecă apoi cu 17 vedre 
de apă și servesce pentru vindecarea a patru pogâne de 
vie. Cantitatea de 17 vedre costă 1 rublă 55 kopeici, iar pen 
tru aplicarea medicamentului se întrebuinţâză munca unui 
singur om. 

Vindecarea viței se face de patru ori pe an, începând cu 
luna Maii, şi aplicarea medicamentului prin stropitâre se prac- 
tică pe timp uscat și lin, | | 

Stîrpirea mildewului se practică în Basarabia numai de că- 
tre proprietarii mari, ţăranii încă nu s'au convins că bâla 
acesta se datoresci unei ciupercă parasite, ci cred că viile
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lor sufăr» de un fel de <câţă nâgră». Acâstă părere greşită 

nu s'a putut combate, din causă că cuvîntul tipărit nu r&s- 

besce în Basarabia printre ţărani şi, chiar dacă ar fi r&s- 

bit, ei necunoscând limba rusâscă, ori-ce broşură saii earte în 

acâstă limbă e pentru dînşii ca şi limba păsărâscă. Comi- 

siunea filoxerică s'a încercat a răspândi printre ţărani nisce 
broşuri privitre la mildew, dar t6te aceste broşuri rusesci 

ai fost întrebuințate pentru ţigări, drept foiţă. 

Sericicultura. Cultura vermilor de mătase este puţin răs- 

pândită printre ţăranii Români, Ruteni şi Bulgari din Basa- 

rabia. Cu acâstă îndeletnicire se ocupă în special popora- 

țiunea femeiască din judeţele Bălţi, Soroca, Orheii, precum 

şi alocurea prin coloniile din sudul ţării. | 

Sericicu' ţura este o ocupaţiune destul de veche a ţărăni- 

mii basarabene, şi borangicul intră altă dată ea o stofă in- 

dispensabilă pentru îmbrăcămintea femeiască. De la Ro- 

mâni borangicul s'a răspândit şi printre Ruteni. Turcii de 

lângă Akkerman de mult dejă se îndeletniciau cu cresce- 

rea dudilor, cari s'au conservat şi până acum în sudul Ba- 

sarabiei. Fructul negru al dudilor viticultorii de pe acolo 

ai obiceiti de a-l culege şi de a-l presă apoi împreună cu 

strugurii negrii, pentru a da vinului o col6re mai închisă. 

Sericicultura în Basarabia în dilele nâstre e în deplină de- 

" cadență; asemenea»şi plantaţiunile dudilor, lăsate în voia 

întîmplărilor, deper şi dispar. Contecţionarea borangicului 

acum patiru-deci de ani, după statistica oficială, eră urmă- 

torea: (1) 

La 1850 s'a cules borangic 1.40v livre 

> 1851» > > 1.121 » 

„ 1852 > > pp 500 » 

> 1853 > » » 300 > 

> 1855 »  » > 250 » 

In anul 1877 sai cules abia 10'/ puduri de mătase, şi 

anume lângă Chișineii și Akkerman, precum şi în colo- 

niile bulgare. (2) 

In dqilele nâstre mai există 

(1) Articolul d-lui Denging, 

(2) Tuaoporeiăieniii, Razendapb 1897. 

lângă Ismail şi Chilia grădini 

  

  

ZRyph. Pune. Tueydap, Im. No. 7, 1835.
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frumose cu dugi şi, după spusele unora, în sudul Basarabiei 

sunt cel puţin 50.000 de copaci de acâstă specie. Cu tâte 

acestea fabricarea borangicului este părăsită atât de colonişti, 

cât şi de Români. O baniţă de gogoşi de mătase se vinde în 
Basarabia cu 3—4,50 ruble, iar dintr'o baniţă se tore 70—90 

sololnici, adecă 280—360 grame mătăse. (1) Pentru un kilo- 
gram de aţă de mătase se plătesc 20 ruble. Ţă&rancele însă 

nu fac comerciii cu borangic, ci îl confecţionâză pentru tre- 

buinţele casei. 

Cultura plantelor manufaeturale şi medicamentose. Clima 

Basarabiei e favorabilă pentru cultura mai multor plante fo- 
fositâre manufacturei şi drogheriei, dar poporaţiunea agri- 

colă, sărăcită de starea actuală a lucrurilor, nu se ocupă 

decât cu muncea agricolă circumserisă în cercul îngust al ex- 

ploataţiunii unui număr forte restrîns de plante. 

Din plantele u/es6se, la nordul Basarabiei se cultivă înul, 

mai cu s6mă pentru aţa de pânză. In Bugâc nul se s6 
mă&nă la câmp, dar adese-ori se înăbuşecu buruieni şi, din 

causa lipsei de braţe, se cosesce, ceea ce dă un produs fârte 

mediocru. Cu t6te acestea recolta dă adese-ori 16: 1 şi acum 

câţi-va ani proprietarii mai semănau lanuri întinse de in 

pentru s&mînţă, care se exportă prin Odesa. 

Cânepa se cultivă asemenea în proporţiuni fârte mici. 
Macul se s6mănă în grădini, pe lângă prisăci, mai cu 

s6mă de Ruteni. Recolta macului e fârte bună tot-deauna. 

In general, atât nul, cât şi cânepa, în Basarabia, se cultivă 

acum numai pentru trebuinţele casnice. După dările de semă 
pentru anii 1890 — 93, din Basarabia s'a exportat la Odesa 

următorea cantitate de sămînţă de în: 

1890... .. . . . . . . 15.000 pud. 
1891... 2 17000 > 
189 . . 93000 » 
1893 2 19500 a 

Iar firele de in şi cânepă nu se exportă de loc, fiind în- 
„trebuinţate pe loc pentru trebuinţele interne. In economia 
generală a Imperiului Rus, în acâstă privinţă Basarabia nu 

(1) Zolotnic = 4,26552 grame.
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j6că absolut nici un rol, căci Rusia în anii arătaţi mai sus 

a produs: 

sămînţă 

In anul 1892. . . . 14.530.000 pud. in, 
| 9.064.247 » cânepă 
>» 1893. . . 22.619.000 » în 

15.864.000 » cânepă 

> o 1894. . . . 25.111.000 > in 
15.602.200 » cânepă 

Flora Basarabiei e avută în plante manufacturale, dar din 

causa lipsei de braţe şi de industrie locală, aceste plante 

cresc în stare sălbatecă. Vom înregistră aci unele din aceste 

plante folositore. Aşă de pildă e f6rie respândită poma-că- 

nelui (carateus), care cresce în judeţul Bender, pe malurile 

Nistrului, pe lângă Chițcani, Todora, ete. s&mînţa jacestei 

plante dă colorile n6gră şi verde superbe; sumach (rus, co- 

tinus), căruia i se qice de popor scumpie şi cu care se dă pelei 

col6re galbenă şi verde forte frumosă. Din plantele colorante 

locuitorii nu se folosesc decât de: droghița, din care se ta- 

brică colorea galbenă; de savur (origani vulgaris) pentru fa- 

bricarea colorilor roşie şi n6gră; de rădecina plantei naramdji:, 

care dă colârea carmen,ete. Din plantele medicamentose se 

cultivă manta, reţinul, 6rba Sf. Ion sai precum îi dice Românul 

din Basarabia jaleșul de câmp (salvia), cicorea, romăniţa 

etc. Culegerea buruienilor se face de către babe, cari se şi 

ocupă prin sate cu meşteşugul doctoricesc, vîndând şi la 

drogherii rădecina dulce (radix Liquiritis) şi altele. 

Albinăritul a tost o îndeletnicire î6rie veche în Basara- 

bia. «Cu mult înainte de colonisarea romană, qice ilustrul 

nostru istorie şi filolog d-l B. F. Hasdeii (1), Dacia eră dejă 

vestită prin albinetul săi, căci pe timpul lui Erodot Tracii 

spuneai cu emfasă Grecilor că pe aici nu pot străbate de 

mulţimea albinelor.» 

In dilele nâstre albinăritul nu mai este o îndeletnicire r&s- 

pândită şi nică că constitue o ramură seri6să de industrie. Cu 

albinărițul se ocupă ţăranii de prin judeţele pădursse de la 

nord, pe unde împrejurările vieţii rurale mai permit agti- 

(1) Ehymologicum Magnum, t. 1, p. 141—152,
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cultorului îmbătrânit să se dedeă acestei ocupaţiuni pacinice. 

Cu albinăritul se ocupai prin sate bătrânii retraşi din vi6ţă 
ca veterani ai muncei, călugării, popii. 

La sud, în partea câmp6să, albinetul aprope a dispărut. 

Cu tte astea bătrânii răzeşi de prin judeţul Orheiului po- 

vestesc că ei au apucat încă pe când albinănritul eră fârte răs- 
pândit pe la sate. Din scrierea Colonelului Cornilovică reese, 

că în adevăr pe la 1818 în sudul Basarabiei, adecă tocmai 

pe acolo unde în dilele nâstre aprâpe de loc nu mai există 

albinăritul, şi anume prin judeţul Bender şi Akkerman, erai 

peste 153 prisăcă cari posedau 19.409 stupi şi produceai pe 

an 6.273 puduri de miere şi 1.275 puduri de eâră. In acelaşi 

memoriu al lui Cornilovici găsim arătarea că produsul albi- 
netului din Basarabia pe aceste vremuri se exportă din ţâră. 
Nimicirea pădurilor, seceta din acâstă causă, precum şi sbu- 

ciumările politice aii făcut încet cu încetul ca acâstă pari- 

nică îndeletnicire să decadă; iar apoi, când s'aă inventat stea- 
rina, parafina şi cele-lalte, deşi preţul pe câră n'a cădut, 
dar cererea ei s'a micşorat mult. După arătăriie statisticei 
industriale a Rusiei, vedem că Basarabia exportă altă dată 
în Austria: 

Miere la 1845. . . . . . 1.770 pud. 
> > 1852 e. 1.740 > 

> > 1853. Îi. 765 » 

Şi anume în curgere de gece ani s'aii exportat 4.275 puduri 

de miere. Preţul mierei pe atunci eră de 3-6 ruble pudul. 
In ceea ce privesce era, apoi o parte însemnată se între- 

buinţă de ţărani pentru fabricarea lumînărilor ordinare de 
ceră, iar o parte se vindeă pentru fabricarea lumînărilor 
bisericesci. Aceste lumînări se fac şi acum de către o fa- 
brică din Chişinei, care produce anual peste 1.400 puduri de 
lumînări de câră, al căror preţ se urcă la 20.000 ruble. Fa- 
brica de lumînări din Chișineii este supusă supravegherii 
directe eclesiastice. 

Altă dată, adecă pe la 1860, lumînările de e6ră fabricate 
la Chişineii se exportau şi în Moldova şi, din vechile dări 
de s6mă privitore la export, se vede că Moldova importă din 
Basarabia anual peste 1.000 puduri de lumînări de câră. Preţul 
cerei la Chişinei pe la 1860 eră de 16-—-30 ruble pudul.
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In dilele n6stre albinetul în Basarabia produce anual miere 
pentru suma de 4.000 ruble şi câră pentru modica sumă de 
3.000 ruble. 

II. 

SILVICULTURA. 

După o lucrare specială (1), pădurile Basarabiei ocupă o 
suprafață de 252.000 deseatine; o altă luerare rus6scă arată 

acest spaţiu de 288.0911/, deseatine. Acâstă cantitate de pă- 
dure se împărţiă acum două decenii în următorul mod după 

judeţe: 

Judeţul Hotin. . . . . . . . .40484!/, 
- Soroca . . „a. 95.403— 
Bă e 92.600— 

> Orheiu . . . . . . . . 08.394— 

>» Chişinei . . . . ... . 78.1233/, 

» Bender. . . . . . . . 31.945, 
y Akkerman . . . . . . 4144— 

Acum, după două-deci de ani, din aceste păduri n'au r&- 

mas în picidre decât cel mult jumătate, şi încă din cele ră- 

mase cea mai mare parte nu sunt decât păduri tinere, neîn- 

grijite şi compuse în genere de lemn de foc, iar nu de con- 

strucţiune. 

Stîpirea acestor păduri seculare a adus mare nenorocire 

asupra Basarabiei, de atuncă de când s'au nimicit aceste pă- 

duri clima ţării s'a schimbat spre defavârea omului şi natura 

se r&sbună în contra risipei necumpănite ce s'a făcut cu te- 

saurul îngrijit şi crescut de ea cu atâta cumpătare. 

Pădurea, codrul verde şi des a fost tot-deauna «<irate cu 

Românul» şi Românul iubiă şi iubesce pădurea, care me- 

rită de a fi iubită şi îngrijită. căci e plăcut şi sănătos de a 

(1) D-l Tengoborsky în Etudes sur les forces productives dela Russie, 

p. 75, arată în Basarabia 255.000 deseatine pădure; d-l Strucofi în Do- 

rea de sâmă a inspeeţiunii agricole din sudul Rusiei arată aceste pă- 

duri de 270.000 deseatine. Ori-cum, părerea nâstră este că ambele cifre 

sunt exagerate; agi Basarabia nu posedă decât 13.602 deseatine păduri 

cari aparţin statului şi mult 120 000 deseatine păduri aparţinând parti- 

cuiarilor. Iată dar în ce gr6znie mod s'au stîrpit pădurile în Basarabia 

în curgerea ultimului pătrar de secol.
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trăi lângă pădure. Cele-lalte două mari spaţiuri, pe cari 
le posedă natura, deşi sunt mai bătătre la ochi—marea şi 
munţii, — totuşi nu se pot compară cu pădurea, cu codrul. 

Marea ne domină, ne uimesce, ne absârbe prin mărimea sa; 

sgomotul valurilor sale ne asurdesce, ne face să simţim mi- 
cimea n6stră; marea pare că se unesce la orizont cu cerul; 

același aspect îl are şi șesul. Munţii ne uimesc asemenea 

ne lasă în extas la prima vedere, dar apoi ne subjugă, ne 

opresc a privi cerul la orizont, ne împresâră, ne mărginesc 

spaţiul. Singură pădurea pare proporţionată cu firea măr- 
ginită a omului pe pămînt. Pădurea posedă tâte farme- 
cele, pentru a corespunde dorințelor nâstre. Copacii săi sunt 

destul de înalţi pentru a ne fărmecă prin maiestâsa lor mă- 
rime. Pătrungând cu privirea nâstră în desişul codrilor, 

ochiul descopere colonadele nemărginite ale trunchiurilor, 
cari se perd în perspectivă. 

Frumuseţea ţării românesci de la Nistru şi până la Se: 
verin aii fost tot-deauna pădurile sale măreţe, codrii săi 

verdi; şi frumuseţea unei ţări nu este lucru mic, căci şi 
acestă frumuseţe cumpănesce cevă în mîndria locuitorilor 
Ea este o verigă mai mult, care ne l6gă pe toţi de patria 
n6stră comună. Despre ce re fie-care din noi își aduce 
aminte în exil? Despre acele locuri unde a copilărit, unde a 
fost casa părintâscă, de pe ferâstra căreia se vedeă grădina 
cu pomi, iar dincolo de grădină pădurea, codrul verde! 

Se dice, cu drept cuvînt, că locuitori! munteni ŞI c0- 
dreni sunt mai nebiruiţi, mai resistenţi în faţa unei invasiuni 

str ame, că ei cu greii își plâcă grumazul sub jugul unei ti- 
ranii, ei rămân tot-deauna mai neatârnaţi, mai caracteristici 
decât locuitorii din văi. Şi acâsta e şi firesc lucru; viţa 
pentru munteni şi codreni e mai plăcută, are mai mult far- 
mec, şi apoi în vinele lor curge o vlagă mai caldă, mai oxi- 
genată. 

Istoria nemurilor ne arată pe globul nostru o mulţime de 

regiuni, altă dată înfloritâre, vestite prin civilisaţiunea lor 
ȘI cari apoi s'au prefăcut în nisce pustietăţi sterpe, acope- 
rite cu ruine. Popdrele cari aii locuit aceste regiuni le-ail 
Di a prefăcut în câmpii aride, unde ochiul omului 
torilor ne măi să se oprâscă, unde imaginaţiunea locui- 

pote săsi nimic pentru a se desvoltă. De
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aceea. tocmai mare crimă comit aceia, cari, fără cumpstare, 

cu singurul scop de a se înavuţi, devasteză ţera lor, despu- 

iând-o de păduri, prefăcând tesaurele sale naturale în bani, 

fără a se gândi măcar că generaţiunile viitâre îi vor blăs- 

temă, pentru că nu vor moşteni decât pustietăţi sterpe, 

câmpii aride, climă uscată şi, prin urmare, miseria şi deso- 

aţiunea. 

Spaţiul cel mai avut în păduri şi codri, care a mai rămas 

în Basarabia, se află adi spre mijlocul acestei părți din ve- 

cehia Moldovă, şi anume în judeţele Iaşi, Orhei şi Chişineiu. 

Aci pădurile încep de pe platoul din înălţimea Măgurei, de 

lângă 'Lescureni şi Bachmul, şi din acest punct se despart 

în două părți, scoborînd înălțimile. Una din aceste părți are 

o lărgime ca de 10 kilometri şi se întinde spre răsărit până 

pe la Orheii şi Criuleni, unde se împreună cu pădurea ce 

cresce pe malurile Nistrului, iar din altă parte până pe la Chi- 

şineii. Acestă întindere de păduri, altă dată seculare, are cel 

puţin 80 kilometri în lungime. Altă parte, care se îndreptă 

spre m6dă-di, are o lungime de vre-o 20 kilometri şi este 

întretăiată cu văile şi rovinele mai multor rîuri, precum 

Cogâlnie, Botna, etc. | 

Afară de acesie două ramure principale de păduri, în ju- 

deţul Hotin, toemai la graniţa austriacă, mai există o în- 

tindere de păduri ca de vre-o 40 kilometri în lungime și 10 

kilometri în lărgime ; dar aceste pădună, altă dată seculare, 

astădi sunt devastate şi înti'o stare cât să pote de mise- 

rabilă. In judeţul Soroca asemenea mai există o pădure 

mare între satele Solonețu, Unchitescă, Dobruşa şi Cugurescă. 

Asemenea întregul spaţii dintre Prut şi Nistru în direc- 

țiunea tirguşorului Lipcani şi până la satul Babina de pe 

Nistru, precum şi de la tîrgul Fălesci până la Atachi, şi ehiar 

până aprâpe de satul Badicenii, este acoperit cu nisce pă- 

durişti, despărțite unele de altele prin vii şi lunci. De-aci îna- 

inte până la Orhei, unde altă dată cresceaii nisce codri 

vestiți, adi orizontul e deschis larg și descoperit. pe Nistru 

păduriştea apare din noii la Rezeni şi acopere câmpiile până 

pe la Criuleni, apoi se întinde până la vechii Dubasari, 

treeând prin urmare în judeţele Soroca şi Ovrheiii, iar de aci 

în judeţele Bender şi Aklserman. 
_ 

Partea câmpâsă de la m6qă-di (Bugâcul) are abiă pe alo- 

2 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
23
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curea rămășițe din vechile păduri. Aşă de pildă maj există 
nisce parchete pe lângă colonia germană Crasna (40 desea- 
tine), păzite bine de ţăranul german cumpătat Şi cu minte, 
altele pe lângă satul german Kulm şi pe lângă colonia Leipzig, 
o mică pădure de stejari lângă satul Bolboca, pe şosâua cea 
mare dintre Chişineii şi Bender, apoi grupuri de arbori în- 
tre Bender şi satele Caușani, Caşcalia, şi nisce codri lângă 
satele Ciuburcea şi Purcari. 
„Pe malurile Nistrului de lângă Bender până la Carmaza, 
mai există nisce păduri ale statului, precum e pădurea nu- 
mită Valea-Turcului, în întindere de peste 470 deseatine, 
alta numită Stenchi sai Zidul:Verde, în întindere de peste 
70 deseatine, pădurea Ciuburcea şi trei parchete lângă sa- 
tul Talmazic, un parchet de vre-o 30 deseatine şi altul de 
vre-o 44 deseatine, şi în fine codrii Tusculi-murta, de vre-o 
36 deseatine, lângă Ermoelia. 

In Bugâc, atât coloniştii Germani, cât şi guvernul pun 
mari silinţe pentru a redă localităţii o parte din vechile 
sale păduri. In aceste câmpii arse de sâre, omul, speriat 
de opera sa şi simțind remuşcarea consciinţei, se sforţeză 
prin urmare de a repară greşala generaţiunii trecute. Dar 
câte sacrificii, câtă muncă şi cât, timp vor trebui, pentru a 
obţin întrun mod imperfect ceea ce Dumnedeii dăduse 
acestei ţări într'un mod gratuit prin legile imuabile ale 
naturei ! | 

Se obiecteză de către unii că solul Bugâcului ar fi 
neapt pentru crescerea pădurilor; dar acâstă obiecţiune nu 
se pâte consideră de seri6să, căci se scie că solul n'are decât 
o influenţă secundară asupra existenţei pădurilor, pentru 
că nu există propriu dis pămînt, fie cât de sărac, care să nu 
convie unei specii Gre-care de arbori. 

Pădurile de la nordul Basarabiei se compun în general de ste- 
jar (Quercus robur şi Q. pedunculata), pe alocurea amestecat 
cu fag, ulm, carpen, ulm (pendulus), frasin, anin ; în pădurile 
judeţului Hotin crese mest6cănul, părul sălbatic; iar prin bălți 

„ȘI pe malurile rîurilor chizilul (cornus mascula), hus coriaris, 
rhus cotinus, rhamnus catarihicus, arbutus unedo, arbutis 
aa ursi sait Autostophilos (raisin d'ours), căruia Românii 
H Zic poma ursului, sambucus ebulus, sam. acemosa, ti:
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burmaun lantana, salcea, saliz triundra, s. aurila, s. caprea, 
s. purpurea. “ 

- In judeţul Iaşi, pe drumul de la tîrgul Fălescilor spre Prut, 

câmpiile, cât. pâte cuprinde ochiul,.sunt acoperite cu prunus 

spinosa, pe care ţăranii se încârcă a-l nimici cu ajutorul fo- 

cului. i 
După o scriere oficială rusâscă, cantitatea pădurilor exis- 

tente în Basarabia este arătată în următorul mod : 
. Deseatine 

Pădurile proprietarilor şi răzeşilor . . 221.69 */, 

» mănăstirilor străine. . . . . 40.933, 
> mănăstirilor. neînchinate.: . . 5.322 %/ 

» statului .. . . . . . . . a 13602 — 

oraşelor (1)... 45014 
> coloniilor - i. 168 *j, 

Aceste păduri se împart după judeţe în următorul mod 

(după cadastrul oficial) : - ie 

Judeţul Hotin. 

Pădurile proprietarilor: şi ale răzeşilor . 40.444 deseatine 

> mănăstirilor închinate . . . . . 3.1050, » 

> statului (acum particulare). .. . 1.9294 » 

Judeţui Soroca. 

Pădurile proprietarilor şi ale răzeşilor ..20.038 1/, » 

> mănăstirilor închinate . . . . . 48634 > 

> neînchinate 269 1/, » 

> oraşului N 
231 1/ș < 

Județul Iaşi. 

Pădurile proprietarilor şi ale răzeşilor . 19,740 '/, » | 

> mănăstirilor Moldovei. . . . - : 2.859 > 

Judeţul Orhei. | 

„61.643 > 
Pădurile proprietarilor şi ale răzeșilor | 

» mănăstirilor închinate . | 6.098 Rai 

neînchinafe . . . . 3.653 > 
> > 

- 
  

  

(1) Aceste păduri aparţin oraşelor Soroca şi Bender.



Judeţul Chişinei. 

„ Pădurile proprietarilor şi răzeşilor . . 55.609 1/, deseatine 

>». mănăstirilor: închinate . . ., ..22514:/ » 

Județul Bender. 

Pădurile proprietarilor. . a a 10225 o 

» statului .. . a a a 032411, > 

mănăstirilor închinate... . . . 1.265 o 

> oraşului. 918 

Județul Akkerman. 

Pădurile mănăstirilor închinate ... . .  228'/, >» 

3 » neînchinate . . . 400 > 

» coloniilor 166 

Din acâstă tabelă oficială reese că Basarabia posedă: încă 

o suprafaţă de peste 288.091 deseatine acoperită de păduri. 
Cele mai bine conservate păduri din Basarabia sunt ale 

statului, iar în al doilea rînd vin pădurile mănăstirilor. 

Din pădurile statului, cea mai frumosă este pădurea de 

lângă satele Copanca şi Chițcani. 
Restul pădurilor din Basarabia -se află într?o stare de- 

plorabilă, și cele mai r&ă îngrijite sunt pădurile răzeșilor. 

Fie-care din aceşti mici proprietari taie pădurea sa fără nici 
o pricepere, fără a se gândi la.viitor, Și nici o disposiţiune 

legală nu există propriu dis pentru a pune capăt acestor 

devastaţiuni. (1) Din lipsă de pămînt pentru arătură răze- 

şii stîrpesc pădurea, iar în pădurişte lasă cir6da satului 

să pască; mulţumită vitelor, păduriştea se transformă în 

curînd într'un câmp sterp, acoperit cu buturugi şi buruieni. 

In genere vorbind, păduri seculare nu mai există de loc 
în Basarabia, şi cele mai bine îngrijite din judeţele Hotin, 
Orhei, Chişineii, abiă posedă grupuri de arbori de 100-—150 

(1) Şi când îţi. aduci aminte că vechia lege romană, legea salică, pe- 

depsiă cu aceeaşi amendă atentatul în contra unui arbore ca şi în con- 
tra unui om. Legea ripuara eră şi mai rigurâsă. La Lombardi ea pre- 
vedeă tăierea pumnului aceluia care a tăiat un arbore.
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ani. Proprietarii pădurilor împart pădurea în parcuri, cară 

se taie apoi din 25 în 25 ani, terminul cel mai lung. Firesce 

cum că acest termin nu este îndestulător pentru deplina des- 

voltare a unor lemne de construcţiune; dar nici acest termin, 

abiă suficient pentru crescerea unor arbori buni pentru lemn 

de foc, nu se prea observă. | 

In genere, lucrurile în Basarabia se petrec ast-fel: „de 

obiceiă ţăranul, constrîns de nevoe, se presintă la proprie- 

tarul pădurii şi-i plătesce 2—3 ruble pentru dreptul de a 

tăiă şi a încărcă un car de lemne. Țăranul încarcă carul 

bine, apoi pe drum spre tîrg împarte lemnele tăiate în dou& 

care. Ajungând la tîrg, el se opresce la vre-un han, unde pen- 

tru adăpost şiun pahar de rachiu, plătesce cu lemne din car, 

iar restul îl încarcă <coţcăresce» şi după acâsta se opresce dejă 

în mijlocul pieţei, expunând maria la vîngare. La tirg fie-care 

car se vinde cu 3—4,50 ruble. Firesce că câștigul ţăranului 

nu e mare; munca sa în pădure, drumul greii spre tîrg, chel- 

tuelile la han—tâte, luate la olaltă şi socotite cinstit, dove- 

dese că numai şi numai cu <coţeăria» a mai ajuns dînsul 

să nu fie în pagubă. Dar dacă câştigul săi nu e mare, pa- 

gubele în economia ţării sunt imense; din causa gospodăriei 

destrăbălate a omului, în diiele n6sţre tâte pădurile parti- 

culare din Basarabia sunt ră vătămate și dejă acum se 

simte lipsa de lemne pentru construcţiune, cari nu se mai 

află decât în pădurile statului. | 

Tristă şi desolătore e priveliştea unui spaţii, altă dată 

ocupat de o pădure seculară şi care astădi ni se presintă 

pe ici pe colea acoperit cu buturugi găunâse, abiă îmbrăcat 

cu o vegetaţiune miserabilă. Firesce că odată cu dispariţiu- 

nea pădurilor s'a schimbat şi clima, aerul perdând umidi- 

tatea, iar isvorele secând şi nivelul rîurilor scăgend. _ 

Mai cu sâmă ai perit aprope cu desăvîrşire codrii îru- 

moşi de pe malurile Bîcului, de lângă Chişineii şi în jude- 

țul Soroca, pe lângă satele Văscauţeni, Temeleuţi, în jude- 

țul Orhei, pe lângă oraşul Orheiii. Lângă acest oraş s'a 

creat industria varului, care a şi fost causa distrugerii ves- 

tiţilor codri de la Orhei. | 

Buturugile colosale şi lemnul împetsit, ce se găsesc în 

părţile de la sud a Basarabiei şi despre cari scriu d-l Stru-
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coft şi inginerii Culzin şi Bleda în cartea Pădurile Basa- 

rabiei, dovedesc că şi în acestă parte a Basarabiei existaii 

altă dată păduri întinse. 

Bătrânii din judeţul Akkerman povestesc asemenea că pă- 

rinţii lor îşi aduceaii aminte despre existenţa unor codri pe 
acolo pe unde astădi nu există decât câmpii arse de sâre. 

In archiva familiei Balş din Chişineii există un :losar, din 
care reese că unul din Hanii tăţărescă s'ar fi adresat către 

Sultan, cerându-i voe de a se folosi de pădurile de pe moșiile 

bălşescilor, de Gre-ce, se plângeă Hanul, pădurile din Bugte 

tote s'azi tăiat. 

Aceste păduri din Bug&c mait perit tocmai din causă 

că au fost tăiate, ci din obiceiul pop6relor nomade de a da 

foc câmpului. Turcii nu sunt devastatori ai pădurilor, ei din 

contra acest popor se îngrijiă de codri şi grădini, dovadă 

că Ruşii, când au luat Akkermanul, aii găsit acolo numerâse 

grădini cu pomi, cară tote aii fost apoi distruse de ei. Până 

acum 'ca prin minune a mai r&mas pe lângă satul Şabalata 

o grădină tureâscă, carea scăpat de stricăciunea Muscalilor. 

In acâstă grădină s'au conservat nisce ulmi mâiestoşi (ul- 

mus tuberosa), atât de rari acum. 

Industria lemnului. In locurile pădurose ale judeţelor Chi- 

șineii şi Orhei locuitorii se îndeletnicese cu fel de fel de 

meşteşuguri legate de „pădure: se fac rote pentru eare și 

căruţe, se fac care şi căruţe pe dintregul lor, pluguri, grape, 

butâie (polobâce), vase, albii, talere, linguri, cofe și cofiţe, 

strachine şi celelalte obiecte de gospodărie. Tâte aceste 

produse industriale se vînd mai cu sâmă la Chişineii, Orheiii 

şi Bălţi, în dilele de bâlcii; de acolo se împortă apoi pe la 
tîrguri şi se exportâză chiar dincolo de Nistru ; marfa pen- 

tru export se zugrăvesce şi se acopere cu cevă lac. O că- 

ruţă de lemn neferecată sai un car se vînd la Bender pe 
preţ de 15--25 ruble; o râtă, cu 3 ruble; ferecată, cu 5 ruble; 

butoiul, după mărime, de la 5—20 ruble. 

O altă îndeletnicire răspândită în aceste locuri pădurâse 
este facerea cărbunelui sait mangalului, care se exportă 
la Odesa în mari cantităţi. 

Pe loc, în pădure, stînjenul de lemn de stejar se vinde 

cu 4,50—6 ruble, iar dintr'un stînjen se obţin până la cinci
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cetverti (1) de cărbuni. Lucrătorul pentru munca sa primesce 

drept simbrie o rublă pentru stînjenul de lemne prefăcut în 
cărbuni, iar un car de mangal se vinde la Odesa cu 15--20 

ruble. In car nu intră mai mult de /, din stînjen bine ars. 

In judeţul Hotin locuitorii.nu se mai ocupă cu mangal şi 

lemnul tăiat se vinde ca lemn de foc şi ca material de che- 

restegie. | 

Cu exploatarea pădurilor se ocupă în Basarabia Evreii, 

cari cumpără de la proprietari pădurea pentru tăiat, pe 

care apoi o revînd speculatorilor de a doua mână; aceștia 

din urmă sunt Greci, Armeni, Bulgari; Ruşii nu se ocupă 

decât cu cherestegia prin oraşe, cumpărând lemnul dejă con- 

fecţionat pentru comereiu. 

Pădurea pentru tăiere se vinde cu îalcea, care se plătesce 

50—100 ruble pentru o pădure de 15—25 de ani; iar pădu- 
rea mai veche se vinde cu falcea pe câte 200—250 ruble pe 

veci. Evreul, după ce a cumpărat pădurea pentru tăiat, se 

desface de ea în următorul mod: dacă pădurea cumpărată 

e tînără şi arborii nu sunt bună nică pentru foc, atunci din- 

tW'însa se confecţion6ză haracă, doge, prăjini, ete. Toâte ace-. 

stea se vind cu suta şi cu mia de bucăţi şi se întrebuinţeză 

pentru împletirea coşarelor, proptirea viței şi altele. Dâgele 

se confecţionâză de dogari, cari se stabilesc în pădure, unde 

aleg lemnul, pe care-l despică şi din care fac dogele, plătind pro- 

prietarului pădurii pe 1.000 de dâge contecţionate. Dogarii, în 

genere, strică mult pădurea. Dacă pădurea e bună pentru 

lemne de foc, atunci Evreul o vinde cu carul la ţăranii de 

prin sate vecine, sai face stînjeni şi-i vinde en gros co- 

religionarilor săi engrosişti de prin oraşe. Preţul unui stîn- 

jen de lemne de foc, după cum e calitatea şi lemnul, este în 

Basarabia de la 12 până la 14 ruble pe loc. La Chişinei stin- 

jenul se vinde dejă cu preţul de 20—25 ruble cerul, la Bălţi : 

20.—22 ruble, la Akkerman 22—30 ruble. 

De-alungul Nistrului Evreii se ocupă nu numai cu exploa- 

tarea pădurilor, dar şi cu transportul lemnului pe plute până 

la Maiachi, de unde apoi lemnele se încarcă pentru Odesa. 

Crengile şi fărămătura se consumă pe loc; ţăranii numesc 

(1) Cetverti == 0,0216122 stînjeni cubi = 209,901754 litri. Sai un stîn- 

jen cub e egal cu 46,269941 cetverti. -
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acest lemn dărămătură şi plătese pentru un car încărcat 

în pădure 75 kopeici—1 rublă. | 

Tăierea fără rost, absolut fără nică un sistem raţional, a 

pădurilor din Basarabia, precum şi puţina grijă pentru cre- 

scerea arborilor, ai făcut ca în sudul ţării să dispară cu de- 

săvîrşire pădurile, iar la nord, dincolo de Orheiii, să se în- 

tinqă câmpii mari lipsite de vegetaţiune. Firesce că, faţă cu 

asemenea stare de lucruri, simțindu-se tâte desavantagiile 

lipsei de păduri, s'a redeşteptat în fine în societatea cultă 

consciinţa răului care bântue ţera. 

încercările de a plantă păduri s'a şi început pe alocurea, 

mai cu s6mă la sud. In judeţele Akkerman şi Bender există 

dejă câte-va pepiniere. Aceste pepiniere până acum nai 

dat resultatele dorite, de 6re-ce sunt proprietatea statului şi 

nu există decât pentru legitimarea existenţei unei drâie de 

funcţionari lefegii. Din când în când silvicultorii statului fac 

pe ici pe colea câte o plantaţiune, care apoi se usucă şi pere. 

Pe lângă coloniile bulgare din judeţul Akkerman se cultivă 

salcâmul, care cresce bine; apoi s'aii plantat nisce păduri 

lângă satul Manzîr al Comitesei Gagarin şi vre-o 16 desea- 

tine de pădure lângă Bâcoza. 

Comerciul de lemne în Basarabia se mărginesce la da- 

raveri interne, şi afaceri cu Odesa se fac puţine. Lemne de 

construcţiune, scânduri, grinqi, ete. nu numai că nu se exportă, 

dar din contră se, importă pentru trebuinţele locale. 

Aceste lemne vin din Austria şi Podolia, pe calea Ni- 

strului. Pe acâstă cale intră în Basarabia lemne de con 

strucţiune pentru suma de 454.700 ruble pe an. Aceste lemne 

însă nu sunt destinate numai pentru Basarabia, ci parte din 

ele trec în guvernămîntul Herson, lipsit cu desăvîrşire de 

„ori-ce pădure. 

In Basarabia nu există fabrici de cherestea şi, afară de 

lemnul confecţionat cu toporul şi ferestreul pus în mișcare 

de doi Gmeni, alt mod de fabricare nu există. 

Lemnele introduse din Austria întră pe teritorul rusesc prin 

punctul vamal de la Isacovăţ; de aci, plutind în jos pe Nistru 

se descarcă treptat pe la Perebiicov, Ruchotina, Darabani, 

Neporotova, Soroca, Dubasari, Tiraspol şi Bender; în fine 

plutele se oprese definitiv la Maiachi. Tîrgul Atachi, satul 

com 
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Vasileuţeni şi Dubasari sunt puncte unde lemnul se încarcă 

şi se transportă pe uscat. 

III. 

CRESCEREA VITELOR. 

In Basarabia, din timpurile cele mai vechi, crescerea vite- 

lor eră dejă o ramură însemnată a ocupaţiunii locuitorilor. 

Păşunile bogate produceaii hrană abundentă pentru turme 

nenumărate de oi şi ciredi de vite mari. Apoi în Bug&c, 

când ai năvălit hordele tătăresci, împreună cu acest popor 

sălbatice ai venit herghelii numerâse de cai. 

După luarea Basarabiei de către Rusia şi plecarea Tăta- 

rilor în Crimea, turmele de oi şi ciredile de vite de la nordul 

țării s'aii scoborit în Bugee, unde animalele găsesc hrana 

şi în mijlocul ernei. Tot, în aceleaşi câmpii păsceau pe-atuncă 

şi turme numerâse ale mocanilor din Transilvania. 

In anul 1818, după spusele lui Cornilovică, afară de vitele 

cari aparţineail locuitorilor din Bug&c, se mai aflau pe acolo 

peste 562 câşle de ernat pentru turmele locuitorilor de la 

nordul Basarabiei. Acâstă mărturisire a lui Cornilovică ni- 

micesce afirmaţiunea istoricilor ruso fili, ca Nakko și Batu- 

şcoft, cari pretind că Basarabia luată la 1812 s'a alipit de 

Rusia despoporată şi devastată cu desăvîrşire de Tur. 

In ceea ce privesce crescerea vitelor, apoi fivesece că, treptat 

cu înmulţirea succesivă a poporaţiunii și mărirea suprafeţei 

ocupate de agricultură, se micşoră încet cu încetul întin- 

derea păşunilor şi a fineţelor, micşorându-se paralel cu 

acâsta şi numărul vitelor. 

Cu crescerea vitelor se ocupă mai cu s6mă poporaţiunea 

judeţelor. Bender şi Akkerman, unde există câmpii întinse 

de păşune. Oborul principal de vite se ţine tot ia Bălţi, piaţă 

legată cu relaţiuni comerciale întinse cu Sadagura din Bu- 

covina; dar acest punct comercial nu mai are acum impor- 

tanţa de altă dată. Comercianţii de vite cumpără vite de la 

Bălţi, fie ele nutrite cu borhot pe la fabrici de spirt, fie 

ele nutrite la câmp, și le expediază prin Noua-Suliţa spre Sa-
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dagura, de unde ele se îndrâptă apoi către Lipsca, Olmiitz, 

Viena. o ia 

Afară de Bălţi, aprope fie-care tîrguşor din Basarabia 

are iarmarâce şi bâlciuri la cari se aduc vite. 

In anii 1844—48 şi 1852, apoi mai târgiu pe la 1861—65, cresce- 

rea vitelor în Basarabia a suferit mult din causa epizootiilor. 

După răsboiul de la 1878, imediat ce Basarabia de sud 

a trecut pentru a doua Gră la Rusia, un număr însemnat, 

de mocani şi Ruteni au trecut împreună cu turmele lor în 

Dobrogea. După statistica oficială rusescă, sudul Basarabiei 

a perdut prin acâstă emigrare peste 200.000 oi şi 200.000 ca- 

pete de vite mari. 

In sudul Basarabiei există mai multe abatorii de vite 

fârte primitiv organisate. Românii numind acestea batorii za- 

hamale, Ruşii le-ai prefăcut în salhani. Aceste abatorii 

turnis6eză grăsime pentru fabricile de sei, pastramă, piei 

pentru tăbăcării, păr şi lână, Tâte aceste derivate animale 

se exportâză. e 
Extragem din statistica oficială rusâscă următorele dout 

tabele, în cari se oglindesce starea crescerii vitelor în îre- 

cut şi în present în Basarabia : 

      

  

! | Numă- | 3 : iii 33 E: 
! Numă&- A Numărul oilor | Numă- | Numă- | 

! 22 21 rul vite- me _ 
p Ani rul caii lor | iasă rasă | _ [Ul rul ca- IMăgari | Bivoli TOTAL | 

| lor | cornute] simplă | fnă | Porcilor prelor p 

  

i 
i 

1848 | 88.7461570.238 192.048|717.324 142.870] 15.498] 1.198] 995 2253914 

    
= — —. | 

1850 | 86.863[547.0404718 2771158.172 124.794] 10.497] 1.706] 319] 2.247.668, 

  

1851 | $6.265|531.928(817.199;836.3061129.582] 9.797] 2.743| 219 2.403.836 

  

1, 1852 | 90.1891569.803 869.133!767.638 129.930] 23.582] 1.263] 230] 2.499.834 

  

| 
_ 

| 
|           ! 1856 [100.634[463.010 935.904 590.635 178.660) 30.930|' 1.218] 374| 2.301.442     

  

După retrocedarâa Basarabiei 'de sud. 

    159 3 

541 2   97| 1.759.562; 

9 i 1858 | 94.1491421.845 119.681 439.654 205.382] 23.650 

| 1857 83.396(412.671|696.335 392.554 515 Ă 1. 

| 

0| 1.990.192;   

<
a



Anii 1881-- 1893. 

  
  

Numărul Numărul oilor 
| 

, 

| 
| 

| 

    
  

    
Anii Numărul | viţelor |=—= 2 Port” G - Măzari | Bivoni 
! i - = orcă apre ăgari ivoli 
) cailor | cornute ordinare „ne: P g 

  

"1881 | 129.105] '795.096 609.306) 200.830) 207.047] 35.783 5170 190 

' 1891 293.173] 789.735 1.109.734 109.384] 270.057] 22.837 412 435. 
— 

„1893 | 345.411] 792006] 1.628.454. .. | 380.516] 17.785 "aus 396           
- Comparând: ambele tabele vedem, că Basarabia sărăcesce 

din ce în ce în vite. | e 

Numărul cailor, afară de caii armatei, după datele stati- 

sticei oficiale se urcă în Basarabia modernă la 345 mii de ca- 

pete, din cari însă numai 170 sunt cai demuncă, şi anume: 

      

  

        

ÎN-JUDEȚELE cailc de tuncă 

Hotin. | 7.000 

Soroca .. ii | 7.700 

aşi 8.000 

Orhei ee 6000 

| Chişineii. <<. | 12.000 | 

"Bender -. co | 14.000 

"Akkerman. e] 25.000 | 

| "Domeniul statului. . . . E 20.000 | 

| Coloniile bulgare Pa | 214.000 

| > germane... ... 12.787 

| Satele căzăcesi. .. ..... 4.9172 

Deducând numărul cailor de muncă din cifra totală a cai- 

lor, vom avâ că hergheliile din Basarabia se compun din
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peste 200.000 cai. Aceste nerghelii, în număr de 71 principale, 

se află în următorele judeţe: 

| " Judeţul Chişinei. . . . . 4 

. pi Hotin a... „6 

: di Iaşi. aa. „28 

| „> "Soroca i-a i i. 8 

Po Orhei e. d 
». Bender ..-.:.. “ 

> Akkerman . . . . 20 

Afară de aceste herghelii, există pe la răzeşi şi coloniști 

în judeţul Ismail herghelii mici de 20—60 capete. In centrul 

Basarabiei, eraii vestite acum dou&-deci de ani hergheliile 

d-lor Vârnav, Calmutsky, Leonard, Ciolac, Mililiu şi Hasnaș. 

"P6te aceste herghelii acum ai dispărut. 

Basarabia exportă cu t6te acestea anual în Austria peste 

1000 de cai, iar în România peste 500—600. In ultimul răs- 

boii Basarabiă a. dat peste 4.000 cai de cavalerie. 

Rasa cailor din Basarabia nu e frumâsă, caii nu sunt 

înalţi, aii capul mare, picidrele gr6se, dar sunt de five blândi 

şi resistenţi la drum, fără a cere multă îngrijire. 

Preţul unui cal'bun variază între 30—"75 ruble. 

Pentou îmbunătăţirea rasei cailor, încă de la 1847 guvei- 

nul rusesc a înfiinţat grajduri de încrucișare. Aceste graj- 

duri, fiind speculate de amploiaţii statului, nu dai nică de 

cum resultate. 

Vitele cornule de'specia bovină din Basarabia se împart în 

trei specii mari, cari se numesc de locuitori : rasa balcanică, 

rasa ukrainenă, rasa din Moldova. 

Rasa balcanică este o specie veche şi indigenă, care, 

după spusele specialiştilor, s'a creat prin înerucişarea vite- 

Jor din Basarabia cu tauri din Bulgaria. Vita e mică de sta- 

tură, roșcată, slăbăndgă şi neaptă pentru munca câmpului» 

săracă în carne şi lapte. Ac6stă specie compune cel puţin 1/4 

“parte” din totalul vitelor Basarabiei şi în timpurile de epi- 

zootie e cea mai puţin resistentă. 

Rasa ukrainenă, numită şi circasca sai circasiană, s'a in- 

trodus de către coloniştii Ruteni. Vita e înaltă, puternică, se în- 

orașă lesne şi e bună de muncă, dar dă lapte puţin. Acâstă 

Aa
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rasă e preţuită de agronomi; vita are întăţişare îrumosă, 

cu e6rnele mari, urechile negre şi părul sur. Aceste vite se 
exportă în Anglia şi Belgia, unde sunt bine preţuite. 

Rasa de Moldova e de origine din Transilvania, de unde 

a fost adusă acum 50 de ani, când cu răsboiul de la 1848. 

Vita e de statură mijlocie, bine făcută, cu gâtul scurt, capul 

larg, ochii mari, peptâsă, plină, cârnel6 scurte la vaci, părul 

ârna cresce şi e de 'col6re sură-cenuşie sait deschisă, bătând 

în galben. Rasa se consideră mai resistentă decât, cea ctrcasea 
pentru transporturi, dă carne gustsă şi de aceea se vinde 

mai scump, lapte are gras şi se mulge lung. Rasa acâsta 

s'a aclimatisat periect în Basarabia, dar degenerâză din 

causa lipsei de apă bună. 
Vitele cornute de specie bovină se exportă din Basarabia 

în Bucovina. Preţul se urcă după greutatea vitei, iar greu- 

tatea maximă a unei vite este de 5-—-6 cetneri. 

Anual se exportă din Basarabia peste 18.000 capete de 

vite, vre-o 13.000 piei pentru suma de 400.000 ruble. Afară 

de exportul vitelor în Austria, se exportă şi în Rusia, din- 

colo de Nistru, dar despreiacest. export, din causa lipsei de 

graniţă, cifrele lipsesc. 

O păreche de boi de jug (juncani) se plătesce la Chişineti 

40—50 ruble, o păreche de boi crescuţi bine 70—100 ruble. 

Oi. Din timpurile vechi: Basarabia eră dejă vestită prin 

turmele nenumărate de oi, cari păsceau pe câmpiile sale smăl- 

tate. Apoi, cână din Crimea s'a revărsat, peste ţâră oriaua 

tătărâscă, acest popor nomad a adus cu el alte turme ne-: 

numărate de oi. 

La -finitul secolului trecut şi începutul secolului nostru 

Rusia se furnisă din Basarabia şi stepele Ociacovului cu 

lână. Din descrierea Basarabiei a lui Cornilovici (în anul 

1818) reese că pe acele timpuri între Prut şi Nistru nu exis- 

tati oi de rasă fină,ci numai de rasa ordinară, adecă specia 

cunoscută sub denumire de «6ia ţigănâscă» şi «6ia valachă;, 

a cărei lână e aspră, dar lungă şi compactă. Ac6stă specie 

_de oi aii carne gustâsă, iar din laptele lor se fabrică brânză 

şi caşcaval bun. 

Pe la 1841 s'a întrodus în Bugec rasa «merinosă», a: că- 

reia lână se cumpără pentru fabricele din centrul Rusiei, Ru- 

teniă, Germanii şi Bulgarii se ocupă cu crescerea acestei specii;
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dar. de la 1877- 78 tur mele de a oi s ai împuţinat. Cu alipir ea 

Dobrogei la România, multe turme de. <merinosă» ai tre- 

cu dincolo de Dunăre, în Dobrogea. 

pina, cu lână aspră, e6da bifureată, grâsă, care cânţăresce 

ea singură 5 livre; metisa, cu lână fină, t6rte lăptâsă, şi rasa 

oltenepi, cu lână forte fină, încreţită, care se întrebuinţâză 

ca piele pentru căciuli. 

După datele statisticei oficiale, crescerea oilor în Basara- 

bia se presintă ast-fel: 

Anul 1893. 
  

  

              

| | ÎN JI v D E E L E „Oi simple | oi fine 

| | 
"Hotin... 105.455 5.450 

„Soroca... . 107.944] 13.382] 

Băi 128.877 5400 

Orhei. . 89.700 8.900] 

! Chişineă . 232.628 6.025 

| Bender. . 317.052 ce. 
| „Akkerman a. 222.802 » 99.414 

N „| Germani Ă ISS 
| Coloniștii | Bulgari . 262.164 326.359 

Cazacii .: 119.440 1.500 

| Ţeranii. . 200.619 1.500) 
| |   
Totalul după acâstă tabelă este de 1.699.680 oi ordinare 

şi '340.000 fine, ceea ce ne pare cam exagerat, (1) | 
Cele mai bune turme de oi se află în judeţele Bender şi 

Akkerman, precum şi în judeţul Ismail. Altă dată erai ves- 

tite turmele de oi ale marilor proprietari pămînteni şi străini, 

ca Hamalia, Principele Gagarin, Ponset, Caso, Leonară, Micha- 

(1) După darea de sâ&mă a comitetului veterinar al Ministeriului de In- 

terne din Petersburg totalul oilor din Basarabia este de 1.929.453 capete.



lachi Ralli, Principele Willenstein, Calmutsky. Dar acum parte, 

din aceste târle de oi au dispărut. 

Lâna de die -se exportă la Odesa şi în Austria, iar lâna, 

țigănâscă spălată se cumpără de fabricanţii ruşi. Preţul lâ- 

nei e în termin mediu următorul: 

Lână spaniolă nespălată . . . 10—17 rubie pud. 

» », spălată. .. . . .30—40 » > 

> să rău spălată . .22—25 » > 

In ultimii ani s'a exportat anual peste graniţă peste 47.000 
puduri lână, la 1890 exportul a scădut până la 42.000 puduri. 

In termin medii, lâna din Basarabia produce :anual un 

venit de 1.224.000 ruble. | 
Afară însă de acâstă materie brută, proprietarii mai ati 

venituri şi din vîndarea pieilor de miei, a cărnii de miel şi 

în fine a laptelui, din care se face brânză şi cașcaval. Aceste 

două producte se exportâză pe an în termin medii ca la 

vre-o 8.000 puduri. 

După calculul făcut de către inspectoratul Departamentuiui 

de Agricultură, o die de rasă ordinară dă un venit anualde 

2 ruble, ceea ce ar face prin urmare pentru Basarabia într6gă 

anual suma de.3.200.000 ruble ; o6ie de rasă bună dă venit 

anual de 1 rublă 25 kopeici. Aşă că venitul Basarabiei din 

crescerea oilor sar urcă la 3.800.000 ruble. 

Cu tâte aceste, este neîndoielnic că în genere în Basarabia 

crescerea vitelor n'a făcut absolut nici un progres în curgere 

de un secol întreg. Acum, ca şi cu o sută de ani îndără&t, ra- 

mura acâsta de gospodărie a rămas în starea sa primitivă, 

deşi clima şi multe alte împrejurări sai schimbat în de- 

favârea acestei stări de lucruri înapoiate. Cu distrugerea 

pădurilor, s'ai micşorat isvârele cu apă potabilă, a slăbit 

vegetaţiunea câmpiilor şi ernele aii devenit mai aspre, şi 

cu tâte aceste ciregile şi târlele de oi se îngrijesc în Ba- 

sarabia ca şi pe timpul Tătarilor. 

Numai unii din proprietarii mari, cari ati moșii în jude. 

ţele de la nordul ţării, se îngrijesc de îmbunătăţirea rasei, in-. 

troduc specii bune de oi, construese acaretele necesare pentru 

ernatul târlelor, precum şi pentru ferirea nutreţului de 

umedâlă şi putredire. Restul poporaţiunii lasă vitele în voia
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întîmplării, 6rna hrănesc, neîndestulător vita, silind-o să-şi 

caute hrana sub zăpadă. 

FErna cu viscolele şi frigul, primăvara cu bâlele epizootice 

decimâză acest avut al ţării: oile sufăr mai cu s&mă de vărsat, 

complicat cu inflamaţiunea splinei, vitele pier de ciumă şi 

altele. Ingrijite răi, hrănite prost, ele nu pot.resistă şi cad cu 

miile prada morţii. 

Capre se num&ră în Basarabia peste 17.000, de o rasă 

forte ordinară. Caprele se ţin în calitate de conducători ai 

turmelor de oi; afară de acâsta, poporaţiunea evreâscă şi colo- 

niștii Bulgari și Germani ţin capre pentru lapte. In judeţele 

pădurose acest, animal vat&mă mult pădurile tinere. 

Porcii în Basarabia se ţin de țărani, de coloniştii Rulgari și 

mai cu sâmă de Ruși. Acest animal altă dată se îngrăşă în 

mare număr de colonişti Germani, acum însă Germanii 

aprâpe nu mai posedă poră, din causă că acest animal 

strică fîn6ţa, care la colonişti se află în apropierea satelor. 

In Basarabia există două specii d» porci: cea ordinară, 

care dă păr depore fârte bun, şi specia fără păr, «cu cercei». 

Preţul unui pore de rasă, care cântărește 6—10 puduri, este 

de 60-—80—100 lei. 

Vânatul. Din animalele sălbatice, cari trăese prin păduri, 

cât şi cele de câmp în Basarabia există lupul, vulpea, îepul- 

pele la noră, prin munţi căpridrele, pisicele sălbatice, iar prin 

bălțile Nistrului rar de tot măstreții. 

Vînătârea, ca o îndelednicire ce dă mijloc de traii unei ca- 

tegorii de 6meni, în Basarabia nu există; ţăranii aii per” 

dut cu desăvîrşire obiceiul de a vînă, şi prin satele Basa- 

rabiei arare-ori există acum 0 căsuţă ţărănâscă în care să 

se afle vre-o armă de foc. Cu vînătârea se mai ocupă pro- 

prietarii, arendaşii și militarii; de asemenea moşieriă nai per: 

dutincă cu desăvîrşire vechiul obiceiii boeresc de a face din 

când în când câte o <g6nă mare» pentru stârpirea lupilor. 

Lupul din Basarabia e de două specii, cari se deosibese 

una de alta : «lupul de pădure» e mai mic, slab și fricos ; 

«lupul de câmp» e peptos, mare, îndrăsneţ şi forte feroce. 

, G6na de lupi se face de obicei pe la Aprilie şi Maiii ; co- 

erigti Germani one în în Beear în it i 
aril p Aprilie, când lupul atacă turmele 

de oi în câmp.



465 

In giua anume hotărîtă pentru g6na lupilor, fie-care co- 

lonie trimite spre locul de întîlnire câte 10 călăreţi, înar- 

maţi cu pusci, pistâle şi baltage. (1) In revărsatul zorilor 

g6na se începe, 6menii încunjură locurile acoperite cu buruieni 

sait pădurişte şi ridică fiara pitulită; apoi se începe g6na 

prin luncă şi rîpe. 
Odată ce lupul s'a ridicat din vizuină, vînătorii îl aş- 

tâptă, înşiraţi în anumită direcţiune.; cei cari gonesc fiara, 

adese-ori, înferbintaţi, o şi omâră cu baltagele, în g6na mare 

a cailor. Se întîmplă ca dintr'o singură g6nă să se: stîr- 

pâscă 20—30 lupi. Răzeşii aii obiceiu de a goni lupii 6rna 

şi tâmna, când fiara începe a se adună în potaie, asemenea 

şi coloniştii Bulgară vîn6ză iepurii 6rna pe zăpadă. 

Vînătârea căpridrelor şi a mistreţului a trecut - astădi în 

domeniul povestei; sunt mulți cari nici nu mai cred în exis- 

tenţa acestor animale în Basarabia. 

Câmpiile de la sudul ţării, bălțile, iazurile şi riurile mi- 

şuie în Basarabia de rațe sălbatice, lebede, pelicani, gâsce 

sălbatice, cocori, dropii, etc. 

VI. 

PESCUITUL. 

In Basarabia pescuitul se face pe riurile Prut şi Nistru. 

In cele-l alte ape, prin riuleţele mici, se pescuesce cevă pesce 

mărunţel şi raci, dar şi acestea în cantităţi mici. Din punctul 

de vedere comercial, numai limanul Nistrului şi malul Mării 

Negre pe alocurea ait în acestă privinţă Gre-care însem- 

nătate. 

Pescuitul din Basarabia cuprinde proprii gis spaţiul ma- 

lurilor de la satul Şaba de pe Nistru pînă la gârlele Stam- 

bulului din limanul Akkermanului, apoi golful Șaba cu tâte 

iericile(2) artificial create pentru a uni golful cu limanul ; în 

fine spaţiul întreg al Mării Negre dintre gârlele Stambul 

şi Vîlcov, pe distanţă ca de peste 45 kilometri 

  

(1) Baltagul pentru vînătOrea lupilor are un cârlig ascuţit la vîrf. 

(2) Ieric, cuvînt rusesc, semnifică: canal care se face pentru a captă 

pescele. 

7. C. Arbure, Basarabia. 30
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Tâte aceste ape, precum şi acele ale Dunării şi braţului 

Chiliei, aparţin «domeniilor statului şi se exploatâză prin 

arendare. 

Sistemul de arendare este cât se pote de dăunător, atât 

pentru poporaţiunea pescarilor, cât şi pentru acâstă avuţie 

importantă a ţării. Iată cum se exprimă în acâstă privință 

inspectorii domeniali a Rusiei: (1) 

«Până la 1859, suma pentru arendarea apelor limanului 

Nistrului a fost de 1.000 ruble, iar la 1861 s'a urcat la 3.090 

ruble şi, în fine, la 1887 a ajuns la suma de 11.250 ru- 

ble pe an. Firesce că acest venit e dejă cevă pentru Depar- 

tamentul Domeniilor Statului, dar trebue să mărturisim cd 

tocmai el este şi causa principală a stagnaţiunii şi deca- 

denţei pescuitului de pe Nistru. Unii cred că decăderea pes- 

cuitului se datoresce micşorării cantităţii pescelui în Marea 

Nâgră, şi mai cu sâmă în liman, precum şi în golful Șaba, 

unde chefalul vine către primăvară. Ac6stă părere este cu 

totul greşită, căci există alte consideraţiuni vădite şi necon- 

testabile. Pentru a dovedi acâsta n'avem decât să studiăm 

starea lucrurilor din limanul Nistrului şi din golful Şaba, 

unde altă dată se pescuiă în abundență pescele cel mai 

scump, Chefalul, cambola, anciousul vin primăvara din mare 

şi tree prin ambele gârle ale Nistrului în interiorul limanu- 

lui, unde şi rămân până la îngheţat. Cantitatea acestui 

pesce, care altă dată veniă din mare în număr colosal, nici 

că puteă să fie prinsă de pescari, mai cu s6mă pentru că 

limanul e f6rte mare şi luntrile pescarilor prea șubrede pen- 
tru a put să înfrunte puterea vîntului aspru, ce suflă 

peste liman. Guvernatorul Basarabiei Principele Voronzofi, 
pentru a încuragiă pescăritul, a înlăturat acest inconvenient 

prin construirea unor canale (ierici), cari unese limanul 

cu golful. Dreptul de a săpă canale s'a dat pe atunci fie-cărui 
pescar, cu condiţiune de a se conformă unor regulamente 

speciale, cari aveaii de scop menţinerea căiei de comunica- 

țiune cu Buguzul, unde se află pe atunci sentinela de caran- 

tină. Construirea canalelor cari unesc limanul cu golful 

Şaba se făceă pe o adîncime regulamentară de un stinjen, 
canalele trebuia să fie ţinute în perfectă curăţenie, având 

(1) Beceapas. Bnoox., 1861—'19—83.
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pe alocurea podişti, pe unde canalele tăiaii vre-o cale de co- 

municaţiune ; tâte aceste lucrări cereau o cheltuială de peste 

200—300 ruble pentru canal. Firesce că asemenea cheltueli 
eraii fârte mari pentru un pescar mic; dar, de 6re-ce pes- 

carii nu se dedeaii îndăr&t, având în vedere că munca lor 

proprie micşoră cuantumul cheltuelilor, în curînd între 

liman şi golful Şaba, pe o distanţă de 4 kilometri, s'au 

săpat şi construit de către pescari peste 200 de ferici, în 

lungime fie-care de 50—300 stînjeni. Prin aceste canale pes- 

cele de mare întră în golful Şaba, unde şi r&mâneă vara, 

mulțumindu-se cu apa sărată din goif. Când începeă îri- 

oul, pescele se îndreptă iarăși în liman, trecând prin canale, 

unde, fiind acum oprit de nisce stavilare (garduri), eră prins 

cu năvodul. După spusele pescarilor acest pesce eră forte 

gras, dar nu se prăsiă în golf. Acest pescuit aducea veni- 

turi colosale locuitorilor, cari însă păziau regula de a pu 

prinde pescele vara, când el eresce şi se îngraşă. In aceste tim- 

puri. se pescuiaii miliâne de chefală, eambola, ancious ete. 

La tîrguri şi bâlciuri țărănimea se aprovisionă cu pesce; 

piaţa eră în abundență servită cu acest, aliment de hrană. 

«Totul însă s'a schimbat imediat ce pescuitul a intrat sub 

administraţiunea Domeniilor Statului, care a introdus nefas- 

tul sistem de arendare a pescuitului în apele statului. Mo- 

nopolul antreprenorului a nimicit pe proprietarii iericilor ; 

după contract, antreprenorul aveă drept la 25%, din resul- 

tatul pescuitului. Pescarul, înainte de a vinde produsul pes- 

cuitului, trebuiă să fie taxat; firesce că tărăgănâla cu ta- 

xarea lăsă la disereţiunea antreprenorului pe nenorocitul 

pescar, care în loc de 25% plătiă şi 50%, numai şi numai să 

fie taxat înainte de a ved6 putredind produsul muncei sale. 

Printwun şir de vexaţiuni antreprenorul deveni stăpân ab- 

solut asupra poporaţiunii pescarilor, de altă parte chel- 

tuelile pentru a menţine în bună stare iericile fiind mari, 

încet cu încetul pescarii lăsară în părăsire canalele lor, 

cari, întinându-se, s'au astupat şi ai dispărut; adi, cele r&- 

mase neastupate sunt focare de friguri palustre şi de b6le 

pentru tâte vieţuitorele de apă. Şi, în realitate, ce folos să 

mai tragă pescarul, când după tote cheltuelile pentru în- 

treţinerea uneltelor sale, pentru munca sa obositâre, mai 

trebue să plătâscă încă 30—45%, din produsul muncei sale.
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Invederat că, sărăcind, pescarul se vedeă silit a părăsi în- 

deletnicirea sa, căutând alte mijlâce de existenţă. Sa ob- 

servat, că pescuitul chefalului în limanul Nistrului încet cu 

încetul sa stins ; chefalul nu mai intră în liman decât în 

cantități neînsemnate, iar pescuitul în general se micşor6ză. 

Acâsta se datoresce de o parte modului sălbatic cu care 

antreprenorii ai pescuit până acum, iar de altă parte fap- 

tului că ericile sai nomolit.» | 

Ac6stă părere a Gmenilor competenţi “cu privire la ex- 

ploatarea pescuitului prin sistemul de arendare a convins 

pe guvernul rusesc ca să intervină. Departamentul Domeniilor 

Statului a elaborat un regulament menit a pune capăt stării 

anormale şi sălbatice de lucruri. Resultatul obţinut până 

acum ma datînsă râde bune, din causa corupţiunii tuncţio- 

narilor statului, cari, în loc de a veghiă la aplicarea regu- 

Jamentului, îşi agonisiaii averi, exploatând în beneficiul 

lor pescăriile de pe Nistru. 

Afară de pescuitul de pe Nistru, în Basarabia mai există 

de-alungul malului mării, începând de la liman şi până la 

vechia graniţă românâscă, opt chirhanele, din cari patru 

pentru prinderea pescelui cu undiţa. şi patru cu voloci şi 

alte unelte. Chirhanelele cu undiţe posedă câte 12.000 de un- 

diţe fie-care, ocupând spre mare un spaţiu de 2 kilometri 

pentru stabilirea acestor pringătâre. Fie-care zăvod. ocupă 

patru lucrători şi lucreză 8 luni de dgile pe an. tu undiţele 

se prindeă pesce de mare de valâre; altă dată fie-care chir- 

hanea pescuiă 1.500 puduri pesce pe an, iar acum abiă 600 

puduri. Chirhanelele cu voloci prind scrumbia (balamut) 

cum îl numese pescarii, și aii câte 14 lucrători fie-care. 

In limanul Nistrului şi în mare se prind acum: chefal, 

cambola, nisetru, somn, serumbii, cegă, crap, şalâii, raci, etc, 

După statistica rusâscă, pescuitul din Basarabia pune în 

consumaţiune pe an:



  

  

    

| 

| FELUL PESCELUI Pud sau bucăţi 
| 

| Nisetru . .... .- „300 pud. | 

MOorun.. . ... 500» | 

| Cambola.. ..... 200 » |] 

| Barbulea.. . . ..| : 50» i 

i Somn... .... 550 » | 

Crap... 1.500 > i 

| Scrumbie ...... 3500 » 

" Ghefal.. . . . „ [1.000.000 bucăţi   
In ceea ce privesce cega, apoi acest soiil delicat de pesce 

a dispărut apr6pe cu totul. Afară de acâsta se mai pun în 

vîngare peste 10 puduri de icre de crap. 

Venitul total al antreprenorilor pescuitului este de 30—35 

mii ruble pe an. 

De la Akkerman în sus pe Nistru, până la Hotin, se pes- 

cuesce aprâpe pretutindenea, dar acest, pescuit e de îfârte 

_mică importanţă. Acolo se pescuesce numai primăvara, când 

apele sunt mari; se prinde cegă şi crap. Locurile mai renu- 

mite în acâstă privinţă sunt pe malul drept al rîului lângă 

Palanca, "Tudora, Caremazi, Olănesci, Purcari, Rășcăuţi, Tal- 

mazi, Copanca, Marcauţeni, Vâşeauţi, Lopatna, Grădişte, Za- 

harna, Rezeni, Vadul-Raşeova, Senafovea, Zaluceni, Vasil- 

cova, Soroca, mai sus de cataracte la Coşauţi, Cremenciuc, 

Atachi, Mereşova, Naslavcea. 

Pescuitul de pe Prut e fârte neînsemnat. Pescele e de o 

calitate mediocră, mirse a baltă, dar cu t6te acestea intră 

şi el în consumaţiune. 

VII. 

CONCLUSIUNE. 

Din deserievea făcută de noi a stării actuale a gospodă- 

riei agricole în Basarabia reese că, afară de puţine excep- 

ţiuni, cari privesc parte pe o mână de proprietari mari, buni
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şi erudiţi agricultori, iar parte pe coloniştii Germani, restul 

poporaţiunii agricole se ocupă de agricultură întrun mod 

cu totul barbar şi rutinar. 

Solul fertil, câmpiile întinse; veniturile bune ce daii mo- 

şiile exploatate fără multă bătaie de cap, fac ca proprietarii 

să nu consimţă a cheltui capital pentru îmbunătăţirea averii 

lor. De aceea arare-ori se pot ved6 pe la moșiile boerilor 

acarete bune, magasii, grânare, ete. T6te construcţiunile sunt 

şubrede, ruinate. | 

De altă parte lipsa de braţe şi preţul scump al muncei 

aii silit pe proprietari să recurgă la maşini, dar mașinele 

agricole cer îngrijire, mecanici, remont — şi tte acestea lip- 

sesc. De aceea toemai în Basarabia adese-oră se pote veds 

armane şi arii, unde, alăturea cu locomobila şi maşina de 

treerat părăsite, se treeră grîul cu ajutorul cailor înhămaţi 

la care sai tîrînd bolovani cilindrică de pâtră. Acest mod 

de a treeră e mai cu sâmă răspândit în Bugâc. 

Rotaţiunea se face la nordul Basarabiei numai de către 

proprietarii mari, cară însă o aplică până la desăvîrşita sleire 

a pămîntului. 

La sud, din causa colonisaţiunii, care nici până acum nu 

s'a isprăvit, colonii veniţi din alte ţări, cu alte clime și alt 

sol, adese-ori gospodăresc într'un mod contrarii condiţiu- 

nilor naturale ale Bugâcului, încercând a aplică acolo mo- 

dul lor de a cultivă. Firesce că aceste încercări sunt abso- 

lut zadarnice. 

La moşierii mari, alt vicii : din causă că mulţi boeră nu 

se ocupă singuri cu gospodăria şi dau moşiile lor în arendă. 

Arendaşii Greci, Evrei şi Armeni fac tot ce se pote face pentru 

a stârce din moşia arendată venitul celmai mare, fără a se 

îngriji de viitor. Ă 
Arendaşii nu aduc absolut nici o îmbunătăţire trainică şi 

temeinică în moşie, sleiesc pămîntul şi sărăcese poporaţiu- 
nea, făcând-o neaptă pentru a da muncitori harnici. De 
aceea tocmai în Basarabia există şi dicători poporale, cari 
caracteris6ză clasa arendăşâscă: <arendășia perde moșia» 

saii «Jidanul cu balabusta sunt ca lăcusta». | 

Din poporaţiunea agricolă, numai coloniştii Germani fac 

o gospodărie raţională, însă pilda lor n'are absolut nici o 

învîurire bună asupra restului poporaţiunii, din causa vieţii
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cu totul separate ce duc agricultorii Germani, cari nu se pun 

în contact cu cele-lalte n&muri. 

Altă dată proprietarii mari se ocupai cu crescerea vitelor 

în proporţiuni mari, ţineaii târle numerdse de oi şi speculai 

asupra lânei; dar din causa deselor epizootii, din causa lipsei 

de ori-ce servicii veterinar serios, acâstă îndeletnicire a slă- 

bit şi depere. 

In timpul din urmă pomicultura a luat un avînt Gre-care. 

Grădinile cu pomi se înmulţesc, şi proprietarii scot venituri 

bune din grădini şi livedi. 

Viticultura face progrese nediscutabile. Am arătat dejă 

mai sus starea ei actuală; sunt podgorii în Basarabia, ale 

căror vinuri şi-aii câştigat renume la Odesa. Via, pentru 

țeranul din Basarabia, are un mare preţ, căcă din venitul ce 

dînsa qă, el îşi plătesce dările către stat. 

Altă dată, atât în lăuntrul țării, cât şi pe malurile Nis- 

tmului se cultivă cu succes. futun de o bună calitate. Ac6stă 

îndeletnicire aduceă frumâse resultate ; dar acum cultura 

tutunului în Basarabia a decădut cu desăvîrşire. 

Silvicultura, afară de domeniul statului, e într'o stare de 

plâns. 

Distrugerea pădurilor urmâză pe o scară întinsă. Din causa 

destrăbălării cu care se exploatâză pădurile, Basarabia în- 

trâgă sufere. Sunt petrâni, cari îşi aduce aminte că acum 

30-40 ani Basarabia eră avută în isvâre de apă bună, în 

dumbrăvi, poieni și codri ; tote acestea dispar, şi acolo 

unde acum trei decenii cresceă o vegetaţiune bogată, adi se 

întind câmpii sterpe, lipsite de umeqâlă, desolătâre. Sunt 

rîuri, precum de pildă Botna, cari acum 40 de ani mişuiail 

de pesce şi cari astădi s'aă prefăcut în nisce pîraie neîn- 

semnate. 

La depărtare ca de trei kilometri de Chişinei, pe la 1828, 

curgea încă un rii frumos, cu apă limpede, şi care adi de- 

abiă şerpuesce pe ică pe colea, secând cu desăvîrşire pe timpu 

verii. 

Şi ce va deveni Basarabia, când securea.nemilosă va dis- 

truge şi ultimele păduri ce i-ati mai rămas?



CARTEA VI. 

INDUSTRIA.— COMERCIUL, — CĂILE DE COMUNICAȚIUNE. 

INDUSTRIA. 

Industria în Basarabia e de-abiă la începutul desvoltării 
sale. Causa principală a inerţiei în acâstă ramură a activi- 

tăţii sociale constă în faptul că, solul ţării fiind de o excep- 

ţională fertilitate, locuitorii, firesce, aii rămas strîns legaţi de 

cultivarea pămîntului, care le-a dat pururea cu belșug rod 
abundent în tite ramurele gospodăriei agricole. 

De altă parte, alipirea Basarabiei la Imperiul Rus în se- 

colul nostru, când industria manufacturală s'a desvoltat şi a 

luat un avînt mare în guvernămintele învecinate de dincolo 
de Nistru, trebuiă să paraliseze în favârea acestor guver- 
năminte protegiate de guvernul rusese ori-ce încercare ana- 

l6gă într'o ţâră abiă cucerită, 

După alipirea Basarabiei la Imperiul Rusesc și până la 
1819, dincolo de Prut existau forte puţine stabilimente in- 
dustriale. In manuscriptul Colonelului Cornilovici găsim în 
acâstă privinţă următorele arătări: 

«In Basarabia se află fârte puţine fabrici pentru bosrea 
pânzei şi a postavului, fabrici de lumînări de săi şi de 
ceră, trei usine pentru fabricarea cărămidei şi o singură 
fabrică de var.»



413 

După o altă scriere mult mai sistematică despre Basara- 

bia, datorită d-lui Fonton (1), găsim că dejă la 1830 acolo se 
afla peste 144 fabrici şi anume: tăbăcării 64, lumînărării 31, 

fabrici de săpun 23, de spirt 23 şi de bumbac 3. 

Apoi pe la 1848 numărul fabricelor a mai crescut până la 

cifra de 297, cari împreună abiă produceau martă pentru" 

suma de 99.181 ruble pe an. 
In fine, după spusele lui Criucoif (2), Basarabia posedă 

următârele fabrică la : 

1850 : 295 fabrică cari produceaii anual pentru 508.366 ruble 

1851: 293 > > > > > 493.298 > 

1852: 294 > > > > » 467101 >» 

1836: 519 » > > » > 1.128.521 » 

După o altă dare de s6mă, pentru anii 1891 —92 numărul 

fabricelor şi atelierelor (fără ateliere de industrie casnică) 

în Basarabia este de 175, cari în anul 1891 aii produs martă 

pentru suma de 5.623.000 ruble; iar în anul 1892 numărul 

fabricelor eră deja de 222, cari produceaii mariă pentru 

suma de 6.105.000 ruble. 

Aceste fabrici şi ateliere se află: 

La Chișineii 28, din cari o usină pentru obiecte de tuciu. 

aramă şi fier a d-lui Crimarjevsky, 10 fabrici de tutun, 

un bun atelier de lăcătuşerie -şi conducte de -apă al d-lui 

Merjvinsky, 6 fabrici de cărămidă, 2 tăbăcării, o moră cu 

aburi, etc. 

In județul Chişineii se află 2 fabrici de spirt: una în satul 

Boiceni, proprietatea lui G. Leonard, alta în satul Găncesci, 

proprietatea lui Manuc-Bei. 

In județul Hotinului sunt Il fabrici de spirt, şi anume 

în satul Tarasovţa, proprietatea Principelui Cantacuzino, în 

satul Ceponosa, proprietatea d-lui Dimitriu, în satele Vasi- 

“leuţi şi Sicureni, la Ianaşauţi, proprietatea lui Cazimir, 

la Colencauți, proprietatea mănăstirii Slatina, la Cepeleuţeni, 

Corasauţeni, Blacenescă, proprietatea d-lui Marasli; 2 fabrici 

de bere: una la Tarasauţi, a Principelui Sturdza, şi alta la 

Ceponosa, a d-lui Dimitriu. 
  

(1) Emuarnonezurzeeriii fenesos, V, ar. M. Ponton, 

(2) Onepns manybar. ni npouprur. că Pocciu. Kproroo, 1808.
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La Hotin sunt : o fabrică de bere şi o fabrică de cărămidă. 

In judeţul Soroca sunt 8 fabrici de spirt, şi anume în 

'satul Cobil&nca al d-lui G. Catargi, în satul Vertiujeni al d-lui 

Demi, la Vascauţeni al d-lui Macarescu, la Coguresci-de-sus 

al d-lui Maghela, la Şostaci al răzeşilor, la Drochii al d-lui 

Casu, la Mândiîc al d-lui Petrino, la Atachi al d-lui Cantia- 

cuzino. 

La Orhei sunt 9 fabrici de pielărie, o fabrică de tutun, 

2 fabrici de cărămidă şi o fabrică de var. 

In judeţul Orheii, se află 6 fabrici de spirt, şi anume în 

satele Moroseni şi Paharniceni, la Criuleni, Tuzora, Slobo- 

zia, Dişcova; iar în satul Cineşeuţi peste 230 de ateliere de 

olărie; la Telenescă 5 tăbăcării. 

La Bălţi: o fabrică de pălării evreesci, o fabrică de.tutun 

şi una de cărămidă, 

In judeţul Iași: o fabrică de spirt în satul Zabriceni al 

d-lui Ciugureanu şi 2 fabrici de tutun. 

În județul Bender: 2 fabrici pentru topirea grăsimii, 3 

de tutun. 

La Akkerman : 3 fabrică pentru topirea seului şi deposi- 

te mari de vin. 

In fine, în județul Ismail: 9 boiangerii, 2 fabrici de să- 

pun, 2 de cărămidă şi o mică fabrică de postav. 

Aşă dar, din acâstă dare de semă sumară privitsre la in- 
dustria din Basarabia reese vădit că dînsa se află într'o 

stare rudimentară, că nu transformă decât o parte f6rte 
neînsemnată de materie brută în producte de manufactură 

şi, prin urmare, poporaţiunea Basarabiei consumă producte 

de manufactură importate. Se importâză aceste producte în 

mare parte din Rusia, şi anume din Moscva, Kiew şi pro- 

vincia Poloniei. 

Pentru ca cine-va să-și pâtă da o idee precisă asupra lo- 
cului pe care-l ocupă Basarabia în activitatea sa industrială 
comparativ cu provinciile învecinate ale Imperiului Rusesc 

dăm mai jos următorul tabloi (1), în care se reflectâză sta- 

rea actuală a lucrurilor: 

  

(1) CBoax aannrxu o pap. npomnur. Be Poccin sa 1891 mau. Jlenapr. ToproBau: 

ui Many. Munncr. Ounancor, Ykagarear paGpune 1 BaBomos Ep. Poccin cocr. 

IL. A. Opionr, 1894.



    

  

  

” 3 Numărul | Suma pro- [ Numărul [suma al 
Provincia  |fabricelor| ducţiunii în | fabricelor i produc- 

la 1891 ruble la 1892  [tiunii în rublei 
| 7 

| - 

| Basarabia . 15 5.623.000 229 6.105.000 | 

| Guvern, Herson. 436 31.613.000 492 - 86.414.000 | 

| Podotia. . 300 16.004.000 436 321164.000| 

Polonia rus.| 4.172 | 228.307.000 | 

| Rusia europ.| 19.507 [1.348.524.000 | 
|           

In numărul fabricelor şi usinelor nu intră ateiierele de in- 

dusirie casnică, al căror număr firesce că e forte mare. 

II. 

COMERCIUL. 

Isvorele istorice ne arată că începutul unor relaţiuni comer- 

ciale între aiferiteie popâre cari locuiau Basarabia şi ţările 

învecinate cu ea s'aii stabilit dejă pe la secolul IV înaintea 

erei creştine. După campania lui Dariu în ţâra Schiţilor, Gre- 

cii cari era în armata acestui Rege, apreciând valGrea ţări: 

prin care trecuseră în curînd s'au aşezat pe alocurea, pentru 

a tace comerciii cu poprele ce locuiaii pe malurile Pontului 

Euxin. La început, barbarii se feriai de colonii Greci și se 

depărtat de ei, retrăgându-se în lăuntrul stepelor; dar apoi 

mulţumită dibăciei Grecilor, neîncrederea a dispărut şi bar- 

barii consimţiră a începe relaţiuni comerciale cu noii veniţi. (1) 

(1) Bauneru Ozec. Our. Her. ui ApeB. Hezopis Wepuo-Mopenoii roproBăs Iljecmoca ; 

Bugnion, La Bes. ancienne et moderne; 055 'Toprouu Ca.unio6chazo; -0 

xrBonoii ToproBau Boaerazo; Allgemeine Encyklopedie von Wissenschaften. 

Niebur serie că cele dintâi colonii grece s'aii așezat pe la anul 370, 

înaintea lui Crist. Herodot serie că, înaintea lui Dariu, la gurile Tira- 

sului trăiă un popor de gintă elenă şi aveă acolo orașul Tiras sai 

Ofiusa. Ammian Marcellin consideră că Ofiusa a fost fundată de Feni- 

cieni (Weltman, p. 6—7).
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Schiţii în curînd ai împrumutat de la Greci modul de-a purtă 

haine, găteli pentru femei şi sai deprins la b&uturi spir- 

tse. Comerciul, firesce, se făceă. cu ajutorul schimbului : 

„Schiţii aduceau piei, blăni şi robi de răsboiti. 

Romanii goniră pe Greci şi concentrară comerciul în mâ- 

pile lor. Akkerman deveni pe timpul domniei romane cen- 

tru de întreposite. Invasiunile aii desfiinţat acâstă colonie ro- 

mană, nimicind pentru un timp îndelungat ori-ce comerciit 

între Prut şi Nistru. | 

Mult mai târgiii după acâsta găsim aci colonii genovese 

apoi pe Pisani şi Veneţieni. De-alungul Nistrului colonii -ri- 

dicară înţăriri temeinice, ale căror urme au r&mas şi până, 

acum. Aşăla Hotin, la Soroca (Oichion), la Bender (Tighin), 

la Akkerman (Moncastro) există până adi rămăşiţe de tur- 

nură şi cetăţi construite de Genovesi. (1) 

In curgere de patru secoli aceşti coloni ait stăpânit Ma- 

rea Nâgră, prefăcând în aur produsele ţărilor de pe malu- 

rile Pontului Euxin. 

Pe acele timpuri gurile Nistrului erai deschise pentru 

navigaţiune, iar popârele se locuiaii pe malurile rîului înce- 

puseră dejă ase dedă agriculturei. Pieile, blănile, deşi erai 

obiectele principale de schimb, dar dejă în locul robilor ca 

obiect de comerciii figurait şi bucate. Venețienii transportail 

de aci grâne la Constantinopole şi Cairo. (2) In curînd apoi 

comerciul cu grâne luă mare desvoltare ; Moncastuo deveni 

port însemnat, spre care se îndreptaii luntrile Lituanilor, în- 

căreate cu bucate din Lituania, din Podolia, Galiţia şi Vo- 

linia. (3) | 

(1) B. P. Hasdeu, giarul 7raian, 1869, Mavrigti: Richerehe sul co- 

mercio Veneto libr. XIII;—Alex. Papadopol-Calimach, Sofia Paleologu şi 

Domnița Olena, p. 115;— Bilske serie: «Popârele Pecenegi şi Polovţi, când 

au eşit din Lituania, sai aşezat întâiii la Bosforul Cimeric, unde sunt ce- 

tăţile 'Turcilor Gherei şi 'Taman; de aci aii legat prieteșug cu Genovesii, 

cari stăpâniaii Crimea, şi acei Genovesi, împreună cu Moldovenii şi Bas- 

tarnăă, adecă locuitorii Bugecului, ai zidit cetăţile Mangupul, Kerkel 

Cafa, Oceacovul, Muncastrul, Chilia», p. 239;— Cantemir, Hronicul Moldo- 

Românilor. III, p. 188; idem, Descrierea Moldovei, p. 31;—Uriear, III, 

p. 282, 
(2) Cyponemeniit Coop. Ieropnu. n craz, cBbabaili Banyegr, I, p. 128. 
(3) Sannenu Oace. Oânr. uem., I, p. 29—40. cc
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La 1413 Împăratul Bisanţului Manuil s'a adresat către La- 

dislau II Jagello, rugându-l să-i trimită bucate, cari, din 

causa 'Turcilor, nu mai veniaii din Tracia, devastată. Aceste 

bucate ai venit la Constantinopole pe Nistru. 

In secolul XV Turcii ati devenit stăpâni peste Moncastro. 

De altă parte comerciul de pe Marea Nâgră a mai primit 

şi o altă lovitură, cu ocasiunea descoperirii Americei. Po- 

pârele comerciale părăsesc Marea Nâgră, peste care începe 

a domni nesiguranța, şi se avîntă spre alte ţări. Genovesii și 

Venețienii se mai încercă a redă viâţă comerciului de pe Marea 

Nâgră, încheie cu Mahomet un tvactat, consimţind a-i plăti 

20) (1) şi din nou comereiul ieă avînt, din noii portul Kici-bey 

(turcesce Hadji-Bey — actuala Odesa) și Moncastro, cunos- 

cut acum sub numele de Cetatea-Albă, devin centre de ac- 

tivitate comercială. 

Regii Poloniei, pentru a av calea Nistrului deschisă 

pentru comerciul cu grâne, încheiau mereii tractate de co- 

mereiii cu 'Tureia şi Domnii Moldovei. Mai multe documente 

polone culese de d- Gr. G. Tocilescu în archivele din Peters- 

burg vorbesc despre aceste tractate. 

In acelaşi timp comerciul cu grâne din Ucraina spre Ocia- 

cof şi Constantinopole ieă un avînt din ce în ce mai mare. 

Tot spre Ociacof mergeait pe uscat şi bucatele culese din- 

colo de Nistru. (2) 

Afară însă de nesiguranța ce Turcii şi Țătarii creară co- 

merciului, în aceste timpuri comerciul de. pe Nistru începi 

a simţi formidabile pedice din causa formării cataractelor 

de pe acest mare rîu. Că aceste cataracte n'au existat altă 

dată înta”un mod aşă de pronunţat ne dovedesce chiar for- 

maţiunea lor. Aceste cataracte sunt opera ridicării vulcanice 

a unei părţi din albia rîului; când, în ce anume timp s'a pro- 

dus acest eveniment, este absolut imposibil de determinat, 

deşi mai jos de Nistru există locuri, unde un cutremur de 

pămînt întîmplat acum 80 de ani abiă a schimbat vădit 

suprafaţa solului, făcând se dispară un mare lac. 

Solicitudinea Poloniei pentru a-și asigură calea Nistrului 

pentru comerciul cu grâne ne dovedesce într'un mod cert 

(1) Darus, Hist. de ia Republique de Venise, Il, p. 512. 

(2) Ouepr X$6noii roprogaz HoBop. Kpaa. Boaoeniit, p. 47. 
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că rîul Nistru a fost înaintea formării cataractelor naviga- 

bil pe într6ga sa întindere. Sub Sigismund August, nun- 

ciul Comendoni, de origine venețian, stăruiă la Varsovia ca 

Polonia se încheie cu Veneţia un tractat de comereiu, obli- 

gându-se a garantă calea navală de pe Nistru. Nunciul asi- 

sură pe Regele Poloniei că Veneţia are să ridice singură 

t6te bucatele din Polonia şi Ukraina. După stăruinţele lui 

Camendoni, Regele Poloniei aveă să solicite de la Sultan li- 

bera trecere a vaselor prin Dardanele, precum și dreptul 

de a construi un port la gurile Nistrului. La 1623 un amba- 

sador a fost trimis la Constantinopole pentru a tractă cu 

Sublima Poârtă şi resultatul acestui demers a fost satisfăcă- 

tor. «Acest ambasador, întorcându-se acasă, a inspectat vîul 

Nistru şi a găsit că la depărtare de trei dile de la Came- 

nița existau, nisce cataracte, cari fac imposibilă trecerea va- 

selor.> (1) 

Aşă dar, la începutul secolului XVII, pentru întâia dată 

se stabil întrun mod oficial existenţa cataractelor de pe 

Nistru. Noutatea adusă la Varsovia despre cele descoperite 

pe Nistru a fost causa că sa părăsit calea de apă pe 

acest rîii şi s'a ales o nouă cale spre mare-—Dniprul. (2) 

Pe la jumătatea secolului XVII mişcarea comercială de pe 

Nistru a încetat cu desăvîrşire. Apoi în secolul XVIII Re- 

gele Poloniei Stanislas August iarăşi s'a încercat a redă 

acestei artere mari de comunicaţiune valbrea sa, ocrotind-o 

de prada Cazacilor. Cel dintâii comerciant de grâne, care 

plecă în jos cu vase încărcate cu bucate, a fost un 6re- 

care Dzeduschinski. Nenorocitul a cădut în plean la Ben- 

der, unde Paşa Pa arestat sub cuvînt că comerciantul m'aveă 

firman în regulă de la Sultan. După o corespondenţă di- 

plomatică dintre Regele Poloniei şi Portă, Dzeduschinski a 

fost liberat şi şi-a urmat drumul până Akkerman, unde a 

vîndut bucatele. (3) Firesce că acest comerciant a trecut 

(1) Mysli o sposobach dania bezpiecanego splavu szekom Polskim 

Zitevskim 1167 roku. 
(2) Allg. Encyklop. von Wissenschaften, XXVII, p. 216. 

(3) Walski. |
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cataractele aşă precum se trec şi acum, cu ajutorul trans- 

bordării. (1) 

La începutul secolului nostru guvernul austriac s'a încer- 

cat a face Nistrul navigabil pe tâtă a sa întindere; pentru 

acest anume scop s'aii trimis la 1803 în jos mai multe vase 

sub comanda lui Kretz-Hauptmann von Dikke. Aceste vase 

aii parcurs în 27 ile o distanţă de 870 kilometri, adecă ai 

ajuns până la tîrguşorul Maiachi. 

Moldova, de altă parte, precum şi Rusia, se interesară 

mult la cestiunea de a face Nistrul navigabil. Ducele de 

Richelieu, guvernatorul Odesei, observând la rîndul săi 

marea importanța ce ar av6 acâstă cale de apă pentru 

portul Odesa, trimise pe inginerul Principe Nassau-Zighen 

pentru a face nouă cercetări. Acest Principe a și făcut două 

călătorii pe Nistru, una la 1802 și alta la 1804, pentru 

a face sondagiul albiei pe tot parcursul ei. Cu ocasiunea 

acestor călătorii s'a construit un vas anume, în lungime de 120 

şi în lăţime de 40 picidre. Călătoria s'a început pe la Aprilie, 

de la Rasvod din Galiţia, de unde Nistrul devine dejă navi- 

gabil, şi a durat ş6se săptămâni, până ce vasul a ajuns în 

fine la tîrgușorul Maiachi. 

In anul când s'a făcut acâstă călătorie, la Maiachi ai anco- 

rat peste 95 vase încărcate cu bucate şi rachiu din Podolia. 

In luna Iulie Principele Nassau a pornit apoi iarăşi îndă- 

r&t spre locul de unde începuse călătoria, întrebuințând 

pentru acâsta numai 59 dile. Resultatul dobândit, după son- 

dagiii minuţios, a fost considerat ca satisfăcător. Guvernul 

rusesc, prin ukazul imperial datat, din 17 Martie 1805, înte- 

meiase la Maiachi un punct vamal, destinat pentru comer- 

ciul Moldovei şi Bucovinei cu Odesa. 

  

(1) Din Basarabia se mai exportaii bucate şi în Asia mică. Bugâcul, pe 

timpul 'Turcilor, eră dator a expediă anual la Constantinopole o canti- 

tațe anumită de bucate şi acâstă obligaţiune aduceă venit mare 'Tătari- 

lor. In anii de lipsă însă, folosul dâveniă ponos; așă de pildă la 1757 

obligaţiunea de a trimite bucate făcă ca în Bugâe să bântue î6mea. 

In zadar Hanul porunci ca orguzuri-le să fie deşertate, căci nici acâsta. 

ma îndestulat trebuințele locale. Atunci Hanul sa adresat la Polonia. 

Din causa fâmetei. Tătarii Nogai s'aii resculat şi la 1758 ai ridicat la Ha- 

nat pe Kerim-Ghirei. (Clemans, P. 125;--Baron de Thot, Memoires sur les 

Tures et Tatars, Amsterdam 1185, Oua zonoscriii. )



La 1812, după încheiarea tractatului între Imperiul Otoman 

şi Rusia, Basarabia a fost alipită la Imperiul Rus. Rîul Ni- 

stru n'a beneficiat nimie din acâstă schimbare, din contra, 

oră-ce mişcare comercială pe acâstă cale de apă a încetat. Abiă 

pe la 1820 un noi impuls a venit să deştepte Nistrul din 

amorţălă; pe la 1830 dejă peste o mie de vase şi plute aii 

străbătut apele rîului, aducând bucate la Maiachi; la 1848 

o nouă stagnaţiune se observă, numărul vaselor a scădut 

la 693. 

In anii 1889-1890 mişcarea din noii se redeşteptă şi în 

decenia nostră riul Nistru şi-a redobândit -aprâpe vechiul 

săi renume, deşi guvernul rus ma făcut nici până acum ni- 

mie pentru a înlătură pedicele naturale ce se opun navi- 

gaţiunii. 

Sesonul de navigaţiune pe Nistru e acum de 24 — 261 

dile pe an; pe apele sale plutesc 11 vapsre, cari ridică | 

peste tot 25.000 puduri greutate şi 1.660 vase cari încarcă 

3.929.000 puduri. După darea de sâmă oficială pentru ultimii 

cinci ani mişcarea comercială de pe Nistru se presintă în 

următorul mod : 

Mişcarea comercială de pe Nistru. 

    

  

  

  

| |Saăimoănoat| Greutatea ncăroată Preţul mărfii încărcate __! 

MR | | | 
| = se | pita pe vase || pe plute |iTotal pud.| pe vase | pe plute nu ruble 

| i i 

|     
| ! : , il 

| 1890[2.3521.139119.402 000| 3.169.000:'15.3'71.000 1.183.000! 90.2000) 8.035.000 
| 

139 

1 i | 
| | E 

1891|2.739:1.031113.7'29.000 2.900.000 16.753.000 1.911.000) 723.000, 3.634.000 

! 622| 8.952.000 3.928.000 12.881.000 4.242.000] 844.000! 5.136.000 

Lei j | | | 
| 97 4.352.000) 2.308 000 6.840.000j 1 539000] 621.000) 2.480.000 

| 945 10.090.000] 4.194.000)4.280.000 3.193.000! 608 000, 4.401.000) 

i ] i i 

189211. 

| 1893|1. 

189442 
i             
Acâstă mişcare comercială de pe Nistru nu îmbrăţiseză 

propriu qis Basarabia, ci guvernămintele învecinate cu ea, 

iar în întâiul rînd Podolia şi Bucovina cu Galiţia. 
„Comereiul Basarabiei m'are pe Nistru, afară de Bender, 

nică un debarcader bun şi, în general vorbind, avuţiile na- 

turale ale ţării nu-şi găsesc destul debuşeii pe pieţele Impe- 
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riului Rus. Sârta a legat Basarabia cu marele Imperii Rus 

şi a transformat basenul rîurilor Prut-Nistru, dintr'oţâră anume 

făcută pentru o existenţă legată firesce de Moldova, într'o 

provincie fără nici o însemnătate a vastului Imperii Rusesc. 

Capitalurile de cari dispune Basarabia specul6ză asupra ma. 

teriilor brute ce se dobândesc în ţâră; în locul acestor ma- 

terii brute se importă obiecte de manufactură rus6scă. 

Comereiul Basarabiei se pâte împărţi în trei ramure: cel 

din lăuntrul ţării, care se concentrâză în cele opt oraşe şi 

câte.va tîrguşore ; cel din afară, care se subdiviseză în co- 

merciul cu Rusia şi comerciul cu Europa, care se face prin 

porturile de pe Dunăre, la Ungheni, Noua-Suliţa şi Odesa; 

în fine comerciul ae transit, care cuprinde mișcarea mărfu- 

rilor pe Nistru şi calea ferată dintre Odesa şi Iaşi. 

Mărturile cari sunt obiectul comerciului Basarabiei se pot 

şi ele împărţi în patru grupuri mari: primul grup se com- 

pune din mărfurile produse în “Basarabia sai aduse din 

Rusia pentru a fi exportațe în Austria; al doilea grup se 

compune din mărfuri cari compun traficul Basarabiei cu 

România ; al treilea grup îl formâză obiectele importate pen- 

tru trebuinţele Basarabiei, atât din Rusia, cât şi din Austria; şi, 

în fine, al patrulea grup îmbrăţişeză marfa de transit care 

merge din Europa în Rusia via Basarabia. 

Obiectele de trafic cu Austria se compun parte din marfă 

rusâscă, ca fer, tuciii, miere, pielărie, şi parte din. produse 

ale Basarabiei, ca grâne, grăsime, iână, pesce, piei, şi ca obiect 

principal cai, vite, oi şi capre. 

In România se exportâză cai, vite, pesce sărat, frânghii, 

lână, iar ca marfă de transit: olărie fină, lucruri de aramă, 

ferărie, tuciui, marfă de cauciuc, pielărie, bumbăcărie, pânză, 

lemn lucrat, ceaiii, blănărie. Acâstă marfă de transit compune 

peste ?/, din totalul exportului ce se face spre România. În 

ultimii ani produsul pescăriilor rusesci şi-a găsit un mare 

debuşeii în România. - 

In ceea ce privesce importul .mărturilor, apoi locul întâiu 

aparţine manufacturei austriace ; din România în ultimii ani 

se observă o urcare simţitre a importului lemnelor de con- 

strucţiune, cari până acum nu veniai în Basarabia decât din 

Austria, şi anume din Bucovina. Totuşi şi acum preponde- 

renţa în acâstă privinţă rămâne pe s6ma Austriei. Aseme- 

Z. C. Arbure, fasarabia. 
31
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nea se importă din România sare, nucă, petre de mâră, 

piei de miei, lână văpsită, obiecte de îmbrăcăminte. Acâstă mar- 

fă nu se consumă în Basarabia, ci trece în Rusia. 

Punctele principale de export pe calea de uscat sunt urmă- 

t6rele: 

Din Austria : 

1. Prin Podvolocise şi calea ferată din Podolia, de aci prin 

Mohilei şi Atachi ; 

2. Prin Noua-Sulița, care însă acum a perdut mult din 

importanţa sa de altă dată ; 
3. Prin Ungheni. 
Din România : 

1. Prin Ungheni; 
2. Prin Lipcani, cari aparţineaii altă dată Principesei Ghica 

şi se află în judeţul Orheiu, la o distanţă de la Chişineă de 

226 verste ; 

3. Prin Sculen:, la o distanţă de la Chişineu de 176 verste. 

Punctele principale de comerciii în Basarabia sunt la Hotin. 

Soroca, Bălţi, Atachi, Raşcova, Chişineii, Orheii, Bender, 

Akkerman, Criuleni, Cauşani, Leova, Cubei, Ismail, Bolgrad. 

Portul Odesa este de o mare importanță pentru comer: 
ciul Basarabiei; prin acest port se exportă aprâpe totali- 

tatea bucatelor ce produce Basarabia, tutunul, pielăria, lâna ete. 
Inainte de a fi construită linia căiei ferate care l6gă adi 

centrul provinciei Chişinei cu Odesa, transporturile de 

marfă treceaii pe calea cea mare care merge din Chişinei via 
Bender și Tiraspol şi a cărei lungime este de 166 1, verste, 

In ceea ce privesce comerciul Basarabiei cu guvernămintele 

vecine ale Rusiei, apoi acest comereiii e concentrat pe la 

bâlciurile și iarmarcele anuale din Chişinei, Bălţi, Akker- 
man. Marfa rusâscă, care intră în Basarabia, vine din Podolia, 

Volinia, Polonia industrială, Moscva şi anume din Iarmo- 
lineţ, Berdicev, Balta, Umani, Pultava, ete., unde merg in fie- 
care an comercianții basarabeni, pentru a se aprovisionă. 
Bâlciurile din aceste oraşe rusesci, şi mai cu s6mă din Ia- 
molineţ, care se deschide la 29 Iunie, aii o mare importanţă 

pentru Basarabia, căci acolo se stabilese preţurile pentru 
spirt, piei, lână, etc. Recolta în guvernămintele Podolia, 
Volinia și Kiew, fiind dejă cunoscută, preţul bucatelor din 

Basarabia asemenea se pote stabili. Comereianţii de grâ-
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ne numai după ce află cuantumul aproximativ al recoitei 

din Rusia, precum şi cererile din Odesa şi Bordeaux, și sta- 

bilese preţurile, încep a încheiă contracte de cumpărare cu 

agricultorii din Basarabia. 

La bâlciurile oraşelor rusesci, Basarabia aduce pieiărie 

crudă, tutun în papuşi, vin, pesce sărat, cai vite, prune us- 

cate, şi importă în schimb marfă de manuiactură rusescă 

fer, tuciă, lucruri de aramă şi olărie fină, cosmetice, ceaii, 

zahăr şi blănărie. 

Importul mărfurilor rusescă, după arătările statisticei oti- 

ciale, nu covîrşesce pentru Basarabia suma de 800.000 ru- 

ble pe an. Punctele principale ale acestei mișcări comerciale 

sunt: la nord—Hotin, Atachi, Raşcova, Soroca, Bălţi ; în cen- 

tru--Orheiă, Chişineii(1), Criuleni, Bender; la sud—Akkerman 

Bolgrad, Ismail. Mai cu s6mă Chişineul j6că rolul de între- 

posit pentru mărfurile rusesci, aci sunt toptangiii cei mari, 

iar Bălţi este piaţă de vite, Soroca centrul comerciului de 

tutun şi Akkerman al celui de vinuri, 

Din bâlciuri şi iarmarce, 32 sunt, de căpetenie şi anume: 

pâlciurile de la Ataki, cari se fac pe la 5 Ianuarie, Hotin 

în diua de 6 Ianuarie, la Bălţi 2 Februarie şi 3 Martie, Raş- 

cova la a patra săptămână din postul cel mare, Hotin în diua 

de Sf. Gheorghe, Rezeni şi Criuleni tâmna, la Bairamcea 

şi Cemişlia tâmna, Cauşani la 9 Maiii, Hotin la 18 Maii, 

Bălţi obor de vite în Maiă şi Iunie, apoi în August, la Chi- 

şineii în Oetobre, Criuleni şi Akkerman tâmna, etc. 

(4) După diarul « Basarabeţu», comereiul ia Chișineii ni se presintă pen- 

tru anul 1896 în următorul mod: 

«Chişineul posedă la 1896 restaurante, birturi, oteluri, hanuri, cârciumi 

şi pivnițe cu debit de vin 341, cu un personal comercial de 50L inși, 

făcând daraveri pe an în sumă de 950.700 ruble ; prăvălii cu pesce şi 

măcelării 225, cu personal de 260 inși, făcând daraveri pe an de 220.000 

ruble; magasii de făină 23, brutării 142, cu personal 152, daraveri pe an 

496.120 ruble; prăvălii de zarzavaturi şi fructe 1170, făcând daraveri 

pe an 176.000 ruble; băcănii 307, cu personal de 365, daraveri pe an 981.850 

ruble, magasii de ceaiii 4, daraveri pe an 39.280 ruble ; magasii de mo- 

bile 13; prăvălii de stofe 163, personal 188, daraveri pe an 412.000 

ruble ; pânzării 3, daraveri pe an 240.000 ruble ; magasii de haine 92 

personal comercial şi lucrători 119, daravareri pe an 261.000 ruble ; de- 

bite de tutun 129, daraveri pe an 210.000 ruble; tăbăcării 31, pălărierii 3, 

mănuşerie 1, magasin de îlori 1.
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Punctele vamaie, prin cari intră în Basarabia produsele de 
importaţiune sunt, precum am arătat dejă mai sus, Noua: 

Suliţa, Lipcani, Sculeni, Ungheni, Reni, Ismail, iar altă dată 
a fost şi Leova. 

Obiectele de import precum şi de export prin aceste puncte 
se pot împărți în dou& grupuri: obiecte de comerciii cu Au- 
stria și obiecte de comercii cu România. 

Exportul produselor rusescă de transit spre Austria se în- 
dreptă altă dată prin Noua-Suliţa; pe acolo treceă o parte 
însemnată din exportul ce veniă din Mohil&i şi anume: grâne, 
grăsime, fer, pesce sărat, vite, cai. Acum, de când sudul Ru:- 
siei se află legat cu cele două reţele mari de căi ferate 
Lemberg - Podvolocise şi Lemberg - Cernăuţi-Iaşi - Ungheni- 
Odesa, Noua-Suliţa și-a perdut importanţa sa de odinidră. 

Pe graniţa din spre România se exportâză vite, lână, fer, 
obiecte de aramă, olărie fină, ceai. 

Până la 1857 Basarabia aprovisionă Bucovina şi Galiţia 
cu pesce sărat, dar de atunci acest export a scădut treptat 
şi astădi e de o mică importanţă. 

De la 18414—1854 se exportă în termin mediă anual prin 
nordul Basarabiei următârea cantitate de martă: 

Cai . aaa "700 capete 
Vite .. . . . . . . . 2 2. 294000 7» 
Piei. ...,.. a 8.000 bucăţi 
Lână e 41.300 puduri. 
Grâne. ... , . . . . . . 98.100 cetverti 
Sei, grăsimi. .. 5.200 puduri. 
Pesce ......, „a 9000 >» 
Miere .. ... 1700 > 

Acest export priviă numai pe Austria; iar în ceea ce pri- 
vesce Moldova, apoi media anuală a exportului spre acâstă 
ră este arătată în tabelele statistice ast-fel: 

Frânghii, cabluri. . . . . . . 9.100 puduri. 
Câră şi lumină. ...... 1100 » 
Fer, alte metale ...... 16.800 >» 
Pesce.. ....... a. 15.100» 
Lână „24000 >
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Cai ... . , . . „ . ..„ „ „+ 450 capete 

Vite. ..... . . . . . . „ 2500  » 

Piei rusescă „ua e 1400 bucăţi 

Marfă de manufactură pentru suma de 12.000 ruble. 

In ceea ce privesce importul din Austria în Basarabia în 

dilele nstre, apoi, din causă că acest import şi-a schimbat 

punctele vamale şi acum trece sait prin Podvolocisc sai 

transit prin Ungheni, de unde apoi se împarte pe la Chi- 

şineii, Bender, Odesa, este imposibil de a despărţi din tîo- 

talul importului destinat pentru sudul Rusiei partea proprie 

a Basarabiei. Ori-cum, după datele statistice rusesci, în ter- 

min mediă' se importă anual în Basarabia din Austria: 

Lemne de construcţiune . . 407.000 ruble. 

Câse istriane . . . . . . . . 20.800 » 

Saci de pânză . . . . . . . 15.000 » 

„Art. de lână, stofe de mătase 216000  » 

Articole de bâlciu .. . . . .130.09%  » 

Articole de ferărie. . . . . . 10.500 » 

Iar din România se importă în Basarabia, fie ca marfă 

de transit, fie ca mariă de consumaţiune în lăuntrul ţării: 

Lemne .. cc... „1.500.000 lei 

Pesce sărat .. . . . . . . 110.000 » 

Sare gemă. . . . ...: * „1.700.000 » 

Petre de mâră. ....-.: 15.000». 

Obiecte de lemn . . . . . 50.000 » 

Țesătură, jută ordinară . . 40.000» 

Păr de pore .....-.:: 10.000 » 

Alte obiecte. . . . : : - - 225.000 » 

Din dările de s&mă oficiale privitore la exportul din anii 

1884 — 1892 reese cum că sa exportat prin Ismail, Reni, 

Ungheni, Sculeni, Leova, ete., urnăt6rea marfă : 

Grâne .. cc... 670.829 cetverti 

Lână o... 30.000 puduri 

Cai şi vite .. . cc... 25.103 capete
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Pici . . . . . a a. + 96.800 puduri 

Pesce . . . .. . . „+ 15.693 » 

Frânghii .. .... .  . - 92.783 » 

Manufacturi . . . . . . . . . 495.000 » 

Caşcaval, brânză . . . . . . 14000 » 

Fer, aramă, ete. .. . . . . 10.000 » 

Acest export privesce Austria, România, Serbia și Bulgaria. 

III. 

CĂI DE COMUNICAȚIUNE. 

Căile de comunicaţiune sunt într'o legătură strînsă cu co- 

merciul, de aceea este firesce a trece imediat după studiul 

comerciului unei ţări către acela al căilor sale de comuni- 

caţiune. In dqilele nâstre, când importanţa căilor de comunica- 

- ţiune jâcă un rol imens în propăşirsa economică a unei ţări, 

a cunsce cât mai în amănunt căile de comunicaţiune ale unei 

ţări vecine este absolut necesar. Marele strateg al Imperiului 

German Moltke, când a fost întrebat despre victoria repurtată 

de armatele germane în răsboiul din 1870—71, a gis că acâstă 

victorie se datoră în mare parte şi cunoscinţelor Statului-ma- 

jor german de căile de comunicaţiune ale Franciei. 
Tâte căile de comunicaţiune ale Basarabiei, afară de reţelele 

căilor ferate, formâză dou8 sisteme, despărţiteunul de altul prin 

înălţimi, a căror linie trece între Sculeni şi Orhei: cdsle Ba- 

sarabiei de nord şi căile Basarabiei de sud. Oraşele Bălți 
şi Ohișinei, sunt două centruri, în cari'se concentrâză: la Bălţi 

drumurile şi căile cele de la nord, la Chişineiă cele de la sud. 

Ambele centruri sunt la rîndul lor legate printr'o soşea mare 
(pocitovaia). 

Căile Basarabiei se împart în: 
şosele principaie (pociătovaia). 
drumuri comerciale (torgovaia), 

drumuri vicinale (proselocinaia), 

Drumurile sau șoselile principale sunt în lungime de 1.060 
verste (1) şi anume : 

(1) Versta == 500 stinjeni ; un kilometru =— 0.937.398 verstă.
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a) De la Chişinei la Hotin . . . ..- „268:/, verste 

>» » prin Gura-Galbină 

la Cubeii şi Ismail .167/ » 

bo o > la Bender ... . . 584, » 

c) > > » la Dubasari .. . . 38 > 

d) >» » Bălţi prin Soroca la Atachi. . 10434  » 

e >» >» >» > > la Sculeni . 55 > 

7) » >» Bender la Akkerman. . . . -108/ » 

9) » » Stanilesci până la Noua-Suliţa . 204 2 

4) >» » Akkerman până la Cubei . .1l6 » 

h) > > Atachi până la Glinaia . . . - 513, > 

) » » Gura-Galbină până la Carpineni 2614, - » 

m) > >» Pavlovea până la Tatar-Bunar 17 D 

m) » » Cecolteni > >» Telenesci . 2414 >» 

Acestea sunt şoselele principale. 

Incepând acum de la nord, şi anume dela tirguşorul Ata- 

chi, de-alungul întregei Basarabiei spre 'sud frece marea 

şosea de postă; acâstă şosea l6gă între ele oraşele IHo- 

tin, Bălţi, Orheiă și Chișinei. Aci la Chişineii șos6ua se bi- 

furcă: o ramură merge spre Gura-Galbină, colonia Camrat, 

colonia Cubei şi până la Ismail; altă ramură trece de la 

Chişineii spre Bender, făcând parte din şos6ua mare care 

duce la Odesa. 

Acâstă şosea formâză calea principală a Basarabiei atât 

pentru comercii, cât şi pentru comunicațiunea postelor şi a 

mesageriei. Şos6ua e bine întreţinută şi l6gă centrurile cele 

mai depărtate ale ţării între ele. De la dinsa merg în tote 

direcţiunile şosele de postă transversale, cari unesc între 

sle tirguşârele de pe Prut şi Nistru. Aşă de pildă dela Sta- 

nilesci merge calea şoseluită spre Noua-Suliţa, de la satul Gli- 

naia la Atachi. Aceste două ramure de şosele l6gă prin ur- 

mare cu ele Hotinul cu Noua-Suliţa şi Atachi şi Mohilăii cu 

Lipeani, Noua-Suliţa şi Hotin. 

Oraşul Bălţi e centrul altor şosele transversale: o şosea 

merge de la Bălţi până la Sculeni de pe Prut, alta prin So- 

roca până la Atachi, și prin urmare l&gă Sculenii cu Mohi- 

lăă şi eu marea şosea din Rusia care merge spre Kiew. 

De la Chişineii merge o şosea la Criuleni, dincolo de care
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se află Dubasari de pe Nistru, iar de-acolo se întinde marea 

şosea spre Balta din guvernămîntui Herson. 

Şoselele principale (de postă) ale Basarabiei se întreţin de 

Zemstvo şi se repară cu un sistem de prestaţiuni care apasă 

mult poporaţiunea. Aceste şosele trec, în genere, pe sol 

tare, lipsit de lut, şi încunjură înălțimile. Urcuşuri mari to- 

tuși pe alocurea există, neputând se fie încunjurate; aseme- 

nea urcuşuri sunt pe şosâua-dela Chişinei la Criuleni și la 

Orheiii, lângă Soroca şi Atachi. Din contră, părţile de șşo- 

sea de lângă Bălţi spre Atachi, precum şi între Cubei și 

Akkerman, pe timpul revă&rsării apelor sunt inundate. 

Şoselele principale posedă peste 200 de poduri, din cari cele 
mai lungi sunt: podul de pe riul Reut de lângă satul Sără- 

ţeni şi lângă Orheiă şi podul de ia Bălţi. Tâte aceste şoseie 

parte posedă plantaţiuni de-alungul lor, parte sunt hotărni- 

cite din ambele părţi cu râpi şi valuri de pămînt. 

Caile comerciale. Calea comercială principală a Basara- 
biei trece de la Hotin prin Bălţi şi Orheiii la Chișşinei, de aci 

la Bender şi Odesa. Acâstă cale e plină în t6te anotimpurile 

de mişcare, care se îndrâptă la nord spre Bălţi, iar la cen- 

tru spre Chişineii. Calea şoseluită dintre Bălţi şi Chişinei 

e cea mai bună; pe aci trec aprâpe tâte transporturile grele, 

deşi șos6ua dintre tîrguşorul Falesci şi Chişinei e mai scur- 

tă, acâsta pentru a nu urcă înălțimile orheiene. 

Afară de punctele comerciale mai sus arătate, comerciul Ba- 

sarabiei se concentrâză şi prin alte tirguşore, din cari me- 
rită mai cu s6mă a fi menţionate Briceni şi Cauşani, legate 
cu căi de comunicaţiune şoseluite. | 

Căile comerciale de la nord trece prin locuri bine popo- 

rate, dar munte, cu solul noroios şi parte lutos: Trecăto- 

rile prin isvâre, podiştile şi podurile de pe aceste şosele sunt 
răi construite şi rău întreţinute. 

Căile comerciale de. la sud n'ai ureuşuri, trec prin lo- 

curi plane, dar slab poporate, adese n'aii nici decum po- 
duri, iar tâmna şi primăvara devin nepracticabile. 

lată itinerariul căilor comerciale din Basarabia, aşă pre- 
cum ele există acum şi precum sunt arătate pe charta n6stră: 

1. De la Noua-Suliţa până la Bălți calea merge de-alungul 
iului Prut până la tîrguşorul Lipcani, de aci spre Bălţi se
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bifurcă în două căi: una merge prin satul G/inoe, tîrguşorul 

Edinți şi satul Cupcin, având lungime de 169 verste; alta 

la Alunișu, având lungime de 130 verste; acâstă cale e 

fârte muntâsă şi grea de străbătut. | | 

2. De la Hotin până la Noua-Suliţa, cale dreptă, dar mun- 

t6să, prin satul Dinauţi, în lungime de 35 verste. 

3. De la Hotin până la târguşorul Atachi, vechia cale de 

postă, prin tîrguşorul Briceni şi satul Ocniţa (1), în lungime 

de 99:'/, verste. 

4. De.la Hotin până la Bălţi, cale pentru transporturi de 

marfă, prin Briceni pe cea sus citată, iar apoi prin Tabană 

şi Glinoe, unde ese pe şos6ua mare, în lungime de 147 verste, 

5. De la Atachi la Noua-Suliţa, cale pentru transporturi 

grele, prin Briceni, prin vechia cale, iar de aci prin satul 

Gromadzeni la Lipcani, unde ese pe şoscua principală, în 

lungime de 110 verste. 

6. De la Atachi la Bălţi, vecha şosea merge între va- 

lea rîului Cobolta şi rîului Cainari, prin satul Chetrosa şi 

Dementievea, în lungime de 100 verste. 

7. De la Soroca până la tîrguşorul Vâădul-Rașcova, prin 

locuri muntâse şi pădurâse, prin satele Soloneţ şi Cuhuresci, 

în lungime de 55 verste. 

8. De la Soroca la Orheii, cale bătută, bună, prin satul 

Solonețu şi valea Dobruşa şi valea Ivanos, în lungime de. 

92 verste. 
| 

9. De la Valea-Rașcova la Orhei, cale bună, comodă, 

dreptă, prin satul Sîrcova şi valea Ivanos, în lungime de 

60 verste. 

10. De la Valea-Raşcova la Bălţi, cale de transporturi, 

merge înainte prin nisce dâluri până la satul Upehitesci şi 

de aci se scoboră în valea Reutului. 

11. Idem la Sculeni prin satele Dragonesci, Burghelea- 

Sociu şi Şoltoiu, pe dâluri, în lungime de 140 verste. 

19. De la Bălţi la Orheii, prin satele Telenescă şi Diş- 

cova, cale practicabilă numai vara, când e uscat. 

13. Idem la Chișinei, pe valea Bîcului, în lungime de 119 

verste. 

  

(1) La Oeniţa acum e cale ferată. A se vedă la rubrica Cdiilor ferute 

din Basarqbia mai la vale.
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14. Idem la tîrguşorul Gancesci, în lungime de 125 verste. 
15. De la Sculeni la Orheiii, cale dreptă pe d$luri, prin 

satul Cornesci şi de aci prin valea rîului Cula. 

16. Idem la Châșineu, vechia cale de postă, prin valea 

Bîcului, în lungime de 100 verste. 

17. De la Orhei la Chişineu, prin satul Ișnovej şi Lo- 
ganesci, în lungime de 40 verste. 

18. Idem la Criuleni, cale munt6să, grea, prin valea Reu- 

tului, în lungime de 37 verste. 
19. De la Chișineii la Bender, cale pe dâluri, prin satul 

Djamana, în lungime de 45 verste. 

20. De la Bender la Palanca şi Akkerman, prin Cauşani 

şi de aci pe malul Nistrului, în lungime de 97 verste. 

21. Idem la Tatar-Bunar, cale netedă pe valea rîuleţului 
Sărată în lungime de 113 verste. 

22. De la Bender la Cubei, cale bună prin tîrguşorul 

Manzîr şi colonia Zarutino, în lungime de 113:/, verste. 

23. De la Bender la Camrat, prin Cauşani şi satul rusesc 

Troiţa ; la Cioc-Maidan ese pe şos6ua principală. 

24. De la Akkerman la Tatar-Bunar pe şos6ua de la Is- 
mail, 

25. De la Akkerman la Camrat, calea merge până la Pav- 
lovea pe şos6ua cea mare, iar de acolo prin Tarutino, Chi- 
riutna şi Tamai, 

Afară de arătatele şosele principale şi căi comerciale, tâte 
satele din Basarabia sunt legate prin căi vicinale (proselo- 
cini) ; t6te aceste căi sunt răi întreţinute, noroi6se tâmna şi 
primăvara, lipsite de poduri şi podiștă. 

Afară de aceste căi, pe Prut, de-alungul malului, există 
calea aşă disă a patrulelor, expres făcută pentru cârdonele 
de paza granițelor. Acâstă cale se întreţine de locuitori. 

Următorea tabelă arată distanţele reciproce dintre oraşele 
Şi tirguşorele principale ale Basarabiei, calculate după căile 
de postă sai aşă numitele căi principale :
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Distanța între oraşele principale ale Basarabiei. 

  

| Chişineii 
    

  l268:/,| Hotin 
  

| 
1175.) 116| sora 

, 

  

12); 147 | 54| Bălți | 

azi 2 asi | 
41 | 228 134| 79, Orhei 

Lin ari anal ara, _vel ma | 

  

i i | i 

58 | 327| 283| 119, 99| Bender 

167 | 435 

272 | 51| 206 | 152| 231| 381, 440 Noua-Suia| 
  

e 
342| 238 208| 108, Akkerman 

  

  

  

226 | 13| 159 i 
|   

d i | 105| 185| 284; 393| a Lipeani 
  

PI NIN IE DR 
    NI 
203 | 103 | za) 184 234| 342 | 206 | 159 

  

175 
Sculeni 

  

  
  

| | Lon 
38 | 306 | 213| 159. 79| 96, 205| 310 264) 213| Oruleni 

    
  '       

| | ț : : ! _ „i ! | 

4 233 | 501 | 408, 33 | oral d: 63 | 505| 458 108| 271 | Tatar-Bunar 

! Îi
 

| 
255. 200! 120| 21! 8) 

  
i 

19 | 348 352 | 305 | 285 | 17| 153 po Cauşani   

  

In tabela acâsta n'a intrat oraşele: Ismail, a căruia dis- 

tanţă de la Chişinei este de 597 verste ; Cahul, 201 verste; 

Chilia, 365 verste; Cubeui, 259 verste; Leova, 98 verste de 

la Chişineu. 

"Dacă vom voi acum a face un tinerariă, amănunțit al unei 

călătorii prin oraşele şi tîrguşdrele principale ale Basara- 

biei, ţinând, firesce, s6âmă de şoselele principale ale ţării, apoi 

acest itinerarii, plecând din centrul Basarabiei, Chişinei, va 

fi următorul: 

De la Chişinei la Bender, pe şos6ua mare: 15!/, verste până 

la Mereni, apoi la Pinterenă 14 verste, la Bolboca 14 verste, 

Bender 151, = 581, verste. 

De la Chișineii la Odesa: până la Bender, 581/,; Tiras- 

pol, 12; s. Malievska, 13; Ciugurgan, 141/,; Elsas, 18; Pod- 

gorina, 15 verste; Dainiţa, 18; Odesa, 15:;, = 1641/, verste.



De la Chişineii la Akkerman. 

Bender ..581/, verste 

Cauşani. . . .21 > 

Popova.. . . .15 > 

Lotosa 161 > 
Gura-Roşă. . . 27 > 

Mologa.. . . .128%/, » 

Akkerman. . .16'/, _ > 

Total — 16717, v 1/. verste. 

Cubei . 11, verste 

Pandaclia . . .13 > 

Zadunaisk . . . 1% > 

Denneviţu . . .16 > 

Pavlovea . . .16 . » 

Sărata . . . . .14 » 

Bairamcea . . .23 » 

Tricani .. . . .16 > 

Akkerman . . 18 > 

Total 301*/, verste 

De la Chișineii la Soroca: 

oraş. Bălţi .. .121  verste 
staţiuneaCubolta 17:/, > 

s. Cainari . . . 17 > 

Soroca . . . .23 > 

Total 1'5:/, verste 

De: la Chişinei, la Sculeni: 

oraș. Bălţi . „121  verste 
Ss. Obreja 19/, > 

s. Bocşani . . .17:/, >» 
Sculeni . . . .17 > 

Total 176  verste. 
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De la Chişineu la Akker- 
man prin Camral.. 

Staţiunea Bacioi 14  verste 

s. Cigârleni . . 174 » 
s. Gura-Galbină . 15:/,  » 
Cimişiia . . . .18 > 
Cioc-Maidan... . 20 > 
Camrat. .. . .15 > 

Tomei . . . . 10 » 

Chiriutna . . . .18 » 
Tatar-Copeiaec. . 21:/, >» 

Total 156:,,verste 

De la Chişineii la Orheiă : 

Tîrg. Peresecina 241/, verste 

Orheiu . 1614 > 

Total 40:/, verste 

De ia Chişineii la Bălţi: 

Orheiii 403/, verste 
Ciocolteni . . .18 » 
Bănesci . . . .21 > 

Sinjera . . . .92 > 
Bălţi 19/, > 

Total 121 verste» 

De la Ohișinei la Ilotin: 

Bălți . „121  verste 

Alunesci . 1814, > 
Boruseni .. .:.18:/, » 
Cupeina . . . „18%: > 
Glina VU, > 
Corjeuţi . . . .14 > 

Lipcani .-. LT, > 

Stanilesci .. . .194, » 
Hotin. . 231, > 

Total 268:;,verste 

 



De la Chișineii la Noua- 

Suliţa: 

Bălţi . „121  verste 

Stanilescă . . . 12414 > 

„Noua-Suliţa . 2T1/, » 

Total 273 "verste. 

De la Chişineii prin Atachi 
la Hotin: 

Soroca . „1751/, verste 

Goloveinţi . „17 » 

Arionesci . „1634, > 

Tîrg. Atachi. . 16: _» 

Total 225%/, verste. 

De la Cubei până la Galaţi 

Bolgrad. . 18  verste 

Hadji-Abdula . 17 > 

Reni... . - 1 > 

Galaţi 1, > 

Total 69:/, verste. | 

Aceste sunt căile principale, 

formeză artere mari de comunicaţiune. 

" Cişmea-Varuită . 

Bârnova .. . . 11%, verste 

Magalaşani . . 17 > 

Glina -.. . .1€ » 

Corjeuţi . „14 » 

Lipeani . 1834 > 

Stanilesci . . .19:/4 >» 

Hotin - 231/, >» 

“'otal 34b verste. 

De la Chişineii la Dubasari: 

Aniţeani . . 27 verste 

Criuleni . . 11 (trecăt. pe Nistru) 

Total 38 verste. 

De la Cubei la Ismail: 

18 verste 

18 > 

„20 > 

otal 56 verste 

Bolgrad : . 

Ismail 

şoseluite, ale Basarabiei; ele 

Afară de aceste şosele, Basarabia posedă următârele re- 

ele de căi ferate: 

Calea ferată Chişinei-Odesa. 

lată itinerariul acestei linii, cu arătarea tuturor staţiu- 

nilor, precum și a lungimii lor în verste: 

Chişineii 

Staţiunea Mireni 

»  Buiboca 

» Bender . 

» "Tiraspol 

>» Novo-Savitska 

»  Ciucurgan 

>»  Razdelnă (1) 

  

19 verste 

39  » 

55  » 

67 > 

89 >» 

„99  » 

112 >» 

(1) Deaci calea ferată se bifurcă, o linie îndreptându-se prin Balta, Eli- 

savetgrad la Kiew-Petersburg.



Staţiunea Colontaievca . 
> 
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Carpova.. .... 
Vigoda ........... 

Gnileacova ...... - 

Odesa . . . . . . . 

138 

147 

158 

179 

Calea ferată Chişinei- Ungheni : 

Chişineu 

Straşeni. . .. 

Bicov&ţu. 

Călăraşi. 
Cornesci. 
Pereval. . 

Pârlita 

Ungheni 

Calea ferată Oeniţa-Bălţi 

Ocniţa 
Dondiuşeni 

Drochi 

Bălţi 

Calea ferată Bender-Reni 

Bender 

Cauşani 
Zaim 

Cainari 

Zlotii. 
Sechinâsa . .... 

colonia Leipzig . 
c. Kulm 

Ciadîr-Lunga . 
Cazaiaclia 

Valul-Troian . 

Viîlconesci 

Etulia . 

Reni . 

„116 

. 137 

„158 

„182 

. 204 

„227 

„243 

„268 

„ 24 

12 

„11 

„21 

13 

„14 

23 

45 

54 

Căi 

97 

„132 verste 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Afară de aceste linii proprii qis ale Basarabiei, la nord 

Noua-Suliţa e legată prin cale ferată cu Jmerinca din Po- 

dolia. lată percursul acestei linii: 

Calea ferată Jmerinca-Noua-Suliţa : 

Jmerineca 

Severinovea . . . . . . . . . „ 12 verste 

Bar e e 29 > 

Copaigorod ........--: 52 » 

Cotiujenii .... cc... 64 » 

Nemerei . cc... 6 >. 

Israilovea . . . . . . . .. . . 93 » 

Suleatiţa .... cc... „100 » 

Mohilbu . cc cc... 108 > 

Volcineţu . . . cc. „112 > 

Bârnova. .... aaa Î84 » 

Oenița .... cc... „145 » 

Romancauţi . .. ... „168 > 

lanouţeni . ... i „190 > 

Larga. . .. cc... „210 > 

Lipeani .. cc... „933 > 

Mamaliga . . . ..-:: „252 » 

Noua-Suliţa .... 208 > 

Lungimea tuturor liniilor de căi ferate cari străbat Ba- 

sarabia este de 797 verste 398 stînjeni. 

Aceste linii de cale ferată nu satisfac trebuințelor Basa- 

rabiei, mai cu s6mă de Gre-ce căile vicinale sunt într'o stare 

forte rea, aşă că transporturile până la staţiunile de cale 

ferată se fac cu mare greutate. 

Cu transporturile se ocupă ţăranii; ele se fac de obiceii 

tâmna, iar vara, din causa muncei câmpului, şi 6rna, din causa 

drumurilor rele, mişcarea aprâpe încetâză. Preţul transpor” 

tarilor, după datele stațisticei Zemtvo-ului, sunt următârele : 

De la Hotin pentru pud. greutate 

până la staţiunea vecină . . . 30 kopeici 

De la Soroca... . .. 20 » 

De la Orhei . . . . ...... 25 >»
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Cărăușii pentru transportul greutăților ieau: 

De la Akkerman p.100 kgr.. ... 60 lopeici 

> >» Bender > > > 60 >» 

>» >» Soroca >» pu. 80 > 
„> Bălţi >> > 80 » 

> » Orhei pp. 99 > 
> > Ismail pd 20 > 
: » Leova >» > 80 » 

> » Cahul >» > 40 > 

Afară de căile de comunicaţiune pe uscat, Basarabia posedă 
o cale de apă importantă, Nistrul. Pe malul stâng al acestui 
rîu se află judeţele Camenița şi Uşiţa din guvernămîntul 

Podolia; ambele aceste judeţe sunt avute în păduri; apoi 
vin judeţele Mohilsă, Iampoli, Balta, renumite prin grâne, 

obiectul principal de comereii cu portul Odesa. La Hotin, 

Mohilău, Raşcova locuesce o poporaţiune evreiască, care face 
comereiii cu Austria. Tot acolo, de-alungul Nistrului, se află 
şi moşii mari, cari produc grâne ce se transportă la Maia- 

chi. De la gurile rîuleţului Egorlic, malul stâng al Nistrului 

face parte din guvernămîntul Herson ; aci sunt domeniile 
statului din judeţul Tiraspol, plantaţiuni de tutun şi vii. Su- 

praveghiarea navigaţiunii de pe Nistru este împărţită, din 

punctul de vedere administrativ, în două distanţe, pendinte 

de Departamentul Lucrărilor publice. 

Intâia distanţă îşi are buirourile la tîrguşorul Ivanca, din 
guvernămîntul Podolia; distanţa acâsta îmbrăţişâză navi- 

gaţiunea pe Nistru de la hotarele Austriei până la satul 
Egorlic, care se află aşezat pe graniţa guvernămîntului Po- 
dolia spre guvernămîntul Herson. Lungimea acestei distanţe 
este de 280 verste. 

A doua distanţă își are birourile sale de administraţiune 
în satul Egorlic şi cuprinde întrâga linie de navigaţiune 
pe Nistru în jos până la liman; lungimea acestei distanţe e 
de 589 verste. E 

Pe Nistru, nu există absolut nicăieri un singur debarcader 
construit; t6te debarcaderele sunt în starea lor naturală, 
adecă primitivă. Vasele, plutele şi vapârele ancorâză şi abor- 
d6ză în următârele puncte : 

 



  

49% 

DISTANȚA 1. 

Malul drept-— Basarabia. Malul stâng— Rusia. 

La satul Perebiicovţi 

»  Ruchotina 

tirgul Atachi La tirgeul Jwanţa 

satul Malinovea 
| 

& oraşul Hotin Stara Usit 

S satul Darabani | , Dio șa 

> Câşla | . ijevea 

Z »  Lencovţi | > Daevţa 

Ş » Comarova | > Caliusa 

2 »  Molodova _ Leadova 
K Chermană | tîrgul Lampoli 

> Neporotova ! > Raşeova 

) > Ojevo 

g > Nislavţi 

e oraşul Soroca 

G satul  Vasilcova 

RE colonia Liublin 

A satul Cerna 

DISTANŢA II. 

Malul drept — Basarabia. Malul stâng — Rusia. 

La satul Reseni | La satul Malovat 
> Saharna 

. 
| oraşul Dubasari 

» Lalova , . 
» Grigoriopol 

> Ustea - Ey 
colonia Parcanii 

»  Malovat, i oraşul Tiraspol 
tîrgul Criuleni l Ju
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O
r
h
e
i
ă
 

Jud. Chişineă la satul Vadul- Vadului 

> Bender _» oraşul Dubasari vechi. 

» Bender 
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La Dubasari şi Tiraspol se descarcă în general lemnăria 

de pe plute, marfa şi alte greutăţi merg până la Maiachi. 

Malurile Nistrului sunt bine poporate ; cu tote aceste însă, 

vechiul rîti comercial, care printre stâncile sale până acum încă 

Z. C. Arbure, Basarabia.
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păstrâză urmele anticului comercii, astăqi nu mai are decât 

o importanţă pur locală. Incepând de la Atachi în jos, pe 

piîul Nistru se află următârele sate : 

Județul Hotin. 

Onuta, Perebiicovţ, Pol-Ruchotina, Ruchotina (domenial) 

Raşcova, Gordeuţi, Orastovea, Prigorodoc, Atachi, Hotin, 

Anadoli, Daraban, Chişla-Nedjimova, Percovţi, Bîrnava, Mo- 

şaneţu, Conovca, Voronoviţa (dom. statului), Macarevea, Na- 

gareni, Gruşevţi, Babin, Restev, Atachi-Restev, Comareva, 

Molodova, Chermani, Culişevea, Vetrana, Mihalcova, Nepo- 

rotova, Lomanciţi, Ojevo, Vasiliuţi, R&spopi, Voloşcova, Na- 

slavţa. - 

Judeţul Soroca, 

Verejeni, (mănăstiresc), Mereşovea, Codreni, Volcineţi, Ata- 

chi (moşia Cantacuzineseilor), Călăraşi, (mănăstiresc), Un- 

ori (mănăst.), Rudi-de-jos, Rudi-de-sus (răzeși), Samoilesci 

(răzeși), Tătarii Noi (răzeși), Balinţi, Iaruga, Cremenciuc, 

Cucueţi, Golovcinţi, Cureşniţa (răzeși), Torjineţu (mănăst.), 

Cosouţi, Egorovea, Bujerovăţ, Soroehi, Zastânea, Tritauţi, Va- 

sîlcova, Racovăţu, Slobozia-Voroncova (mănăst.), Voroncova 

(măn.), Liublin, Nemerovca, Cerlina (mănăst.), Zaluceni (mă- 

năst.), Vertiujeni (colonie evreiască), Napadoba, Senatovcă, 

Jabca, Namalov, Raşcova, Vâdu-Raşcova, Socolu (mănăst.). 

Județul Orheiiă. 

Poiana, Colatur, Torasova. Solonceni, Coşerniţa, Ciornea, 

Rezina, Stachnoia, Saharna, Buciuşea, Gradişte, Lalova, Sto- 

dola, Cobâlna, Lopatna, Jora-de-sus, Jora-de-mijloc, Jora-de- 

jos, Vişeauţeni, Oxenţi, Malovat, Marcaiţi, Holereani, Urtea 

(mănăst., la gurile Reutului), Criuleni, Slobozia-Duşea (răzeși), 

Aniţeani (răzeşi), Coşerniţa (la gura Ichelului), Vadul-Vodă, 

Malotogalin. 

Județul Bender. 

Cateleorjeva, Dubasarii- Vechi, Delacheii, Pugoceni, Şerpeni, 
Spea, Teliţa, Gura-Biîcului, Varnița (dom. statului, locul unde 

a fost lagărul lui Carol XII), Bender (pod plutitor), Hadjimus,
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Chiţeani, Copanea, Talmază, Ciuburei (malurile acoperite 

cu tufiş şi trestie). Aceste două sate din urmă sunt dejă în 

judeţul Akkermann. 

Județul Akkermann. 

Rascaeţi, Purcari, Olănesci (mlaștine mari lângă sat), Ca- 

remazi, Tudora, Palanca, Gura-Rosia, Mologa, Mîza-Liuba, 

Akkermann, Şaba. 

Tâte aceste sate se ocupă mai puţin sai mai mult cu pes- 

căritul şi cu cărăuşia, iar peste 3"/, din poporaţiunea bărbă- 

tescă se angagiază ca plutaşi şi marinari pe vase şi luntri: 

A'doua cale de comunicaţiune pe apă este Prutul. Naviga- 

țiunea pe acest rîu e cât se pâte de neînsemnată şi se măr- 

ginesce la plute de cherestegie, cari plutesc de la Noua-Su- 

liţa în jos. Depositele principale sunt la Caiuceni şi Sculeni, 

de unde parte se încarcă pentru Fălescă şi Bălţi, iar parte 

plutesce în jos spre Dunăre, la Galaţi.



CARTEA VII. 

BISERICA ŞI ŞCOLA — CONFESIUNILE—MORALITATEA, 

  

l. 

CULTURA ÎN BASARABIA. BISERICA ȘI ȘCOLA BISERICESCĂ. 

Basarabia actuală, adecă acea parte firâscă a marelui ba- 

sen format din rîurile Nistru şi Dunăre care eră şi a rămas 

patria gintei române, a fost altă dată hotarul lumii antice: 

Când discipolii Mântuitorului s'ai risipit prin lume pentru 

a propovedui religiunea creştină, atunci, dice Origen, Sf. An 

dreiti sa dus în Tracia şi Sciţia. Aci locuiaii, pe acele vre: 

muri, Geţii şi Dacii, ale căror moravuri erai blajiue și 

simple. Dacii eraii un "popor muncitor şi răsboinic, dispre- 

țuiai luxul avuţiei, înduraii cu resemnaţiune greutăţile răs- 

boiului şi credeai în nemurirea sufletului. (1) St. Apostol 

Andreiă găsi deci aci un pămînt rodnic pentru credinţa 

creştină, şi propoveduirea religiunii Mântuitorului, precum 

scrie cronicaul Nestor (2), se întinse în mare parte din Dacia. 

După acâsta Traian cuceri Dacia; dar atât printre colonii 

Romani, cât şi printre Daci erai dejă mulţi creștini, căci, 

precum scrie Irinea, în acest timp religiunea creştină se 

lăţiso în Germania, Spania, Galia, Egipt, Libia, fără a mai 

(1) Herod, 1. 1V, p. 91. 
9 > (2) «EI BeraBt 3a yrpa m pene 1% CYUNME CP HINE ŞUeHNRANB: BUJĂTE-An TOP 

cin». Nestor.
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pomeni Italia și Grecia antică. In secolul III apărură Goţii, 

cari cuceriră Dacia, iar în secolul IV Visigoţii încep a pri- 

mi religiunea creștină. Lucru firese că primii propagatori 

ai credinţei creştine trebuiaii să fie Dacii învinşi şi parte 

vobiţi. Sozomen (1) serie cum că Goţii, cari iocuiau pe ma- 

lurile Istrului înaintea luă Constantin-cel-Mare, erau creştini. 

Pe de altă parte, întemeiarea eparchiei gotice la nordul Ba- 

sarabiei a fost făcută de nisce preoți luaţi în «plean» şi apoi 

întărită de către St. Efrem, Episcopul Hersonesului, trimis 

de către Patriarchul Ermon din Ierusalim. Sf. Dimitrie din 

Rostow povestesce acestea în următorul mod: «Sf. Eira- 

im, părăsind Hersonisa, lăsând-o pe s6ma lui Sf. Vasile 

a mers la Sciţi, cari locuiau în împrejurimile Dunării, şi, 

propoveduind acolo, pe mulţi i-a făcut creştini, şi după 

multe bâle şi multă trudă suferită în numele lui Christos, 

a fost decapitat». (Vegi Vicza sfinţilor, luna Martie, seria 7.) 

Mortea năprasnică a Sf. Efraim dovedesce că guvernul 

bizantin persecută atunci pe creştini, cară erau numeroşi 

printre Goţi ; ceea ce reese chiar din compunerea soboru- 

lui din Nicea, la care luă parte şi Mitropolitul gotic Theoiil, 

pe care editorii actelor soborului îl numesc tot-deauna Go- 

ihiwme sive Getarum. (2) Acestă adăogire arată că aci eră 

vorba de Goţia apusenă sai Visi-Goţia, adecă ţera ce se află 

între Nistru şi Prut, actuala Basarabia. 

Fivesce că pe timpul când s'a adunat cel dintâi sobor 

din Nicea, majoritatea eparchiei gotice eră alcătuită din Daci, 

cei mai vechi locuitori al ţării, amestecați cu noii veniţi. 

Eparchia gotică eră pe atunci pendinte de catedra din Tesa- 

lonia, ceea ce dovedesce faptul că soborul a însărcinat cu 

comunicarea hotărîrilor sale eparchiei gotice pe Episcopul 

tesalonichian Alexandru. 

Creştinismul a fost răspândit printre Goţi de către Daci, 

de aceea tocmai nu găsim vorbindu-se despre creștinarea 

Goţilor până pe timpul lui Constantin, la 332, când acest 

Impărat, voind a pedepsi pe Goţi pentru călcările lor, trecă 

Dunărea şi-i respinse peste Nistru. (3) 

  

(1) Sozomen, cartea VI, cap. 21. 

(2) Kogălniceanu, Istoria Valahilor, P- 12, 

(3) Istoria bisericâscă a luă Sozomen, cartea I. $ VII, p. 34—35.
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După împărăţia lui Constantin, la soborul din Sardichia, 

luară parte Episcopii ambelor Dacii. (1) 

La 376 apărură Hunii; Atalarie, învins de hârdele săl- 

batice, cari ca un puhoiă s'au revărsat asupra Europei, tri- 

misela Constantinopole pe EpiscopulUifilla, ca să câră de la Îm- 

părat voia de a trece în Tracia; când însă Uifilla ajunse la 

scaunul împărăției, Arienii, drept răsplata sprijinului lor pe 

lângă Împărat, pretinseră Episcopului să îmbrăţişeze schisma. 

Ulfilla consimţi, trecând la Arieni, apoi propagă ac6stă schismă 

printre Goţii, cari se aşezară în Tracia, 

Din serisârea Sf. Ioan-Gură-de-Aur către Episcopul Leontie 

reese că creştinismul printre Huni a fost răspândit de Daci, 

elementul atunci aborigen prin locurile ocupate de Huni. 

Asupra Hunilor mai cu s6mă avură înrîurire civilisătore 

Episcopul 'Theotim, de origine tracă, pe care Huniă îl nu- 

miră «Deul Romei», şi Sf. Nichita, entusiastul propagator al 

creştinismului printre poporele sălbatice. (3) 

Acest propovăduitor, serie M. Kogălniceanu, a întocmit. 

episcopatul din Milcov. Despre răspândirea creştinismului 

la aceşti barbari, serie şi St. Ieronim: «Hunii învaţă psal- 

tirea ; Sciţii încep a se încălgi la radele creştinătăţii adev&- 

rate, armata roşilor şi bălanilor Goţi şi Daci pretutindenea 

transportă cu ei bisericile de câmp.» (4) Nu se scie de ce fel 

de Goţi vorbesce aci Sf. Ieronim, probabil .de acei ce s'au 

amestecat cu Hunii lui Atila. (5) 

După mârtea teribilului Atila, Basarabia căqă în partea 

fiului seii Inachi; puterea Hunilor însă se mieşoră, aşă că 

aceşti barbari fură supuşi de Greci, cari, pentru ai îm- 

blândi, îi creştinară. După Teotim în eparchia scită au fost 

Episcopi: 'Timoteiii, care a luat parte la soborul al treilea, 

Ioan şi Alexandru, care a asistat la soborul din Calcidon. 

După ei, istoria bisericâscă mai pomenesce pe Theotim II 

(454—457), pe Pateru şi Valentinian (542). 

(1) Scrierile Sf. Vasile-cel-Mare, $ VI, p. 159-—316. 

(2) Meropia Pyecroii uepnen, cartea V, p. 5. 

(3) Românii Băndţenă Qe B. P. Hasdei, 1896, Anal. Acad. Rom. 

(4) Istoria Valachiei de Kogălniceanu, p. 12; — Fleury, Histoire de la 
Moldavie, p. 1, cap. IV.— Despre călătoria Sf. Nichita în Italia şi cores- 

pondenţa sa cu Papa Bonifaciu, idem, p. 578. | 

(5) Kogălniceanu, op. cit.
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Inainte încă, pe la 529, pe timpul Împăratului Justinian, 

Basarabia deveni bulevardul prin care treceaii mereii hor- 

dele barbarilor, cari năvăliau asupra Imperiului Bizantin. 

Vechia Dacia suteri pe rînd invasiunile Hunilor, Longobardi- 

lor, Avarilor. 

In acele negre timpuri, relaţiunile de comerciti ale Greci- 

lor cu locuitorii Basarabiei încetaseră cu desăvîrşire; sub 

Atila dejă oraşele şi porturile construite de Greci erati pus- 

tiite, locuitorii lor fugind în munţii Carpaţi; nu rămaseră 

în Basarabia decât agricultorii, cari fură menagiaţi de bar- 

bari pentru că se folosiaii de rodul muncei lor. Firesce că 

aceşti agricultori şi-aii păstrat în mare parte naționalitatea 

şi religiunea lor. Ac6sta se demonstră prin faptul că Bulgarii, 

când se aşezară pe la 678 între Nistru şi Dunăre (1), iar 

la 679, când aii ocupat întrega Mesia, aii găsit, nu numai în 

Mesia, ci şi în antica Dacia, preoţi daci. 

Firesce că religiunea profesată de poporul învins n'a fost 

decât. tolerată şi că barbarii persecutaii pe proseliţii ei. Do- 

vadă despre persecuţiunile de pe aceste timpuri nestator- 

nice sunt ruinele bisericilor, ce se găsese până în dilele n6- 

stre săpate în stâncile de pe malul Nistrului. (2) Bulgarii, 

ocupând Basarabia, persecutară pe creştini, iar ei, îndurând 

martiriul, propoveduiai creştinismul printre cotropitori. (3) In- 

tre propoveduitorii creştinătăţii eră renumit un Dac Chi- 

naman, robul lui Obritag, fiul Principelui bulgar Cuvrata. 

Acest Dac a botezat pe Boian, fiul lui Obritag. Principele bul- 

gar Malomir, fratele lui Obritag, pentru a pedepsi pe nepo- 

tul săi, i-a tăiat capul; înainte de a muri, Boian predise că 

Bulgaria se va creştină. (4) 

Aşă dar iată fapte istorice, cară ne dovedesc cum că creş- 

tinismul a fost propagat pintre Bulgari de către Daci sai 

'Pracă, aborigenii Basarabiei şi a Mesiei. Sub domnia lui 

Boris apărură Chiril şi Metodii, cari au tradus în limba . 

bulgară Biblia şi cărţile bisericesci. In anul 863 Boris se 

(1) Kogălniceanu, op. cit, p. 155a— Caramzin, |. p. 29; — W'enelin. 

(2) Stamati, Banucru Ou. Oa. Hcrop. n ApeB, ŢII, p. 807, er. on Bpsaa, 

III, p. 453. 

(3) Mume Tusepionoacri ue MyjuenutoGu, Cap. 21, - 

(4) Kogălniceanu, op. cif., P- 15; — Rapamaune, |, p. 29; — Kpurnre. -Ha- 

cabaonania, 1849, p. 6.
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botâză, luând numele de Michail, şi după dînsul, la 867—8%0, 

întregul popor bulgar se creştină. 

Din acest timp datâză întocmirea episcopatelorş bulgare. 

Sub domnia lui Simeon, scrie istoricul rus Nadejdin, «s'a 

format şi o eparchie slavă, pendinte nu de Patriarchia din Con- 

stantinopole, ci de Arhiepiscopia bulgară». Unde a găsit d-l 

Nadejdin acest fapt istorie nu ne spune; lipsind prin ur- 

mare dovejile, aserţiunea sa cade de la sine. 

La începutul secolului X Basarabia deveni fprada Ma- 

ghiarilor şi a Cumanilor, și istoricul rus Nadejdin, pe sin- 

gurul motiv că Cn6zul Vladimir al Kiewului a luat în căsă- 
torie o Principesă bulgară, pretinde cum că pe acele tim- 

puri Rusia aveă mare influenţă religi6să asupra locuitorilor 

Basarabiei şi că chiar în secolul XV Moldova pe cale ierar- 
hică duhovnicâscă eră pendinte de Mitropolia din Kiew. (1) 

Acest mod de a faceistoria e în obiceiulistoricilor ruşi, cari 

nu ţin mult la adevărurile istorice. 

Un alt istorie însă Beliaeff (2) îşi întemeiază pe același 
fapt aserţiunea sa, cum că Basarabia de la Nistru până la 

Dunăre făceă parte din pămîntul Principilor ruşi până la 

invasiunea Tătarilor, adecă până la 1228. Neadevărul istorie 
al acestei aserţiuni nu mai merită aqi nici o critică. Istoricii 

ruși, din faptul că Ţarul Moscvei loan IV a ţinut în că- 

sătorie pe o Principesă din familia Paleologu, ar put pre- 
tinde că şi Imperiul Bizantin aparţineă pe acele timpuri 

Țarilor Moscvei. 

Distrugând domnia bulgară, Cumanii şi apoi Tătarii nu 
s'au putut așeză în Basarabia întrun mod statornic, ei 

nisce valuri trecătâre s'aii rostogolit peste acâstă ţâră, fără a 

isbuti să nimicâscă religiunea creştină, adînc înrădăcinată dejă 

în sufletele poporaţiunii indigene. Ierarchia bisericâscă a 

r&mas în picidre, fiind apoi transmisă Principatelor române 
Moldova și Valachi cari avură misiunea providenţială de 
a duce mai depart lupta lumii creștine în contia popâre- 
lor barbare ce năv iai din Asia. 

Biserica română uv la 1812.— Până ia 1808 biserica orto- 
    

o (1) A se vede «Czisancnaa nau 8 Ru.tiitenoii aeprau Ce. Hunozan.» Bau, 
ee. Odin. Ilcr. n ape, I. p. 296. Biblioteca Acad. Române. 
(2) O emsepro a Gopoen Uepn teo Apa. BbaaeBa, p. 8 46.
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doxă din Basarabia făceă parte întegrantă din biserica n5- 

stră naţională, fiind ierarchicesce pendinte de Mitropolia 

Moldovei ; de la 1808 şi până la 1812 în capul bisericei n6- 

stre naţionale se află Mitropolitul şi terarchul Moldovei 1. P. 

3. 3. Gavril (1), care cârmuiă şi biserica din Basarabia. După 

încheiarea păcii cu Imperiul Otoman, Rusia, prin Tractatul 

de la Bucuresci, în diua nefastă de 16 Mai 1812, şi-a alipit 

Basarabia. Imediat după acâsta, Mitropolitul Gavril împreună 

cu vicarul săi părăsi Iașii, stabilindu-se la Chişineia. (2) 

Terarehul înainte de tâte făcii o inspecţiune nouei pro- 

vincii cucerite de Rusia şi apoi îşi alese de reşedinţă oraşul 

Chişinei. In aceste timpuri Basarabia posedă 749 biserici(3), 

num&rându-se între acestea 31 biserici din eparchia Huşilor, 

cari însă aă rămas în partea Moldovei, de Gre-ce se aflau 

pe malul stâng al Prutului. Bisericile acestea erai cârmuite 

de protopopi, pendinţi ierarhicesce de Mitropolia Moldo-Va- 

lachiei. După aşezarea la Chişineii a Mitropolitului Gavril 

ele ai trecut sub oblăduirea sa. Protopopiile, ca şi ținuturile: 

eraii în Basarabia nouă şi anume: ținutul Orheiului, Lotriei, 

Hotarnic, Codrului ; Greceni, Soroca, Hotin, Fălesci şi Ba- 

sabia. 

Pentru trebuinţele bisericei și ale clerului, Mitropolitul Ga- 

vril a înfiinţat în curînd la Chişineii o dicasterie duhovni- 

câscă, care a fost inaugurată în 2 Octobre 1812 în presenţa 

sa şi a vicarului său Dimitrie (4); ăpoi în 31 Ianuarie 1813 

sa inaugurat şi seminariul din Chişineii. (5) Puțin după 

acâsta Mitropolitul Gavril a cerut de la sinodul rusesc înfi- 

inţarea unei eparchii speciale pentru Basarabia, întemeiân- 

du-se pe faptul că la Hotin existase altă dată un episcopat. 

Cererea sa a fost admisă și sinodul dădii nouei eparehii nu- 

mele de fEparchia Chișineului şi a Hotinului. In qiua de 

21 August 1813, Impăratul Alexandru I întări printr'un ucaz 

special acâstă disposiţiune sinodală. 

(1) A se vedă la anexe. 

(2) Delo, archiva consistorială din Chişineil, 1812, fâia 34 

(3) Ibidem. 

(4) Delo, areh. consistorială din Chişinei, p. 31. 

(5) Ibidem. 

(6) Delo 1813, ucazul sinodului rusesc de la 25 Sept. 1813, Arch. cunsis. 

Chişineti. 
|
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Noua eparchie, din consideraţiuni politice, n'a. îmbrăţişat 

numai Basarabia, guvernul rusesc refusând a da acestei țări 

orice autonomie, fie ea chiar pură eparchială, şi pentru 

acâstă consideraţiune la eparehia Chişineului și a Holinu- 

luă s'a mai adaos tâte bisericile de prin oraşele şi satele 

de dincolo de Nistru, anume din Tiraspol, Ananief, Odesa, 

cu judeţele ţării Ociacov. 

Aşă dar, noua eparchie pe acele timpuri cârmuiă peste 

826 biserică, cară erai sub ascultarea Mitropolitului Gavril. 

Mai târdiu sati desfiinţat vechile protopopii şi ţinuturi şi 

în locul lor sai creat judeţe (uiezdi) şi anume: jud. Hoti- 

nuluă, Iaşilor, Orheiului, Benderului, Akkermanuluă şi Leo- 

vei; iar la 1835 (1) din părţile celor trei judeţe de la înce- 

put s'aii mai format două judeţe, anume al Sorocei şi al Chi- 

şineului, iar judeţul Leova s'a numit jud. Cahulului , mai 

târdii, dintro parte a jud. Akkermann s'a alcătuit Dome- 

iul colonial (colonialnoe upravlenie) şi comuna Ismail 

(Gradonacialstvo), pusă sub o administraţiune specială. 

La 1837, după o lungă şi labori6să corespondenţă, biseri- 

cile de dincolo de Nistru fură scâse de sub oblăduirea epar- 

chiei basarabene, pentru a fi alipite la eparchia Ecaterinos- 

lavului. 

Mai târdii, după 'Tractatul din Paris de la 18 (30) Martie 1856, 

o parte din sudul Basarabiei s'a întors îndăr&t către Moldova, 

împreună cu 94 biserici ortodoxe (2) deslipite din eparchia 

Chişineului şi a Hotinului, şi anume 2 biserici din judeţul 

Chişinău, 29 din judeţul Cahul, 8 din judeţul Akkerman, 37 
ale coloniilor şi 18 din judeţul Ismail (gradonacialstvo). 

La 1864 guvernul român a creat eparchia Dunării-de-jos 

cu scaunul episcopal la Ismail. Acest scaun Pa ocupat r&- 

posatul P. S. Melchisedec Stefănescu. Noul Episcop înfiinţă 

în curînd un seminarii în Ismail şi se dedă unei munci te- 

nace de poprire a răspândirii schismei lipovenesci printre 

poporaţiunea rusă din eparehia sa. Mulțumită administraţiu- 

(1) Legile imperiului rusesc, ÎI, tom. 10, din 1835, p. 8.683. 
(2) Cifra de 94 este arătată în lucrările oficiale rusesci, dar în realitate 

S'ai întors Moldovei 104 biserici, cu o poporaţiune de 127.030 locuitori 

de ambe sexe şi 862 stabiliţi pe insulele Dunării. A se ved6 Ruaeaneaenia 
uapz. Bnoomoenu, 1883, No. 15, extras din memoriul Generalului Şebeco.
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nii românesci, partea Basarabiei întârsă către patria mumă 

începu a se românisă. Incet cu încetul se deschiseră în acea 

parte şeâle române, aşă că la 1878, când pentru a doua 

oră Rusia a anexat acâstă parte a Basarabiei, acolo func- 

ționă un liceii clasic la Bolgrad, un gimnasiu la Ismail, pa- 

tru şcâle primare urbane de câte 4 clase şi 121 şeâie pri- 

mare rurale ; în total 145 şcoli publice, cu o poporaţiune 

şcolară de 7.000 băeţi şi 944 fete. 

Când la 1878 acea parte a Basarabiei se deslipi de Ro- 

mânia, eparehia din Chișinei primi sub oblăduirea sa 118 

biserici, cu o poporaţiune ortodoxă de 157.451 locuitoră, ceea 

ce arată că în scurtul interval de la 1856 până la 1878 s'ail 

construit sub pravoslavnica ocârmuire română peste 24 bi- 

serici nouă. In tâte aceste biserică se oficiă serviciul divin 

în limba ţării; astăgi acele biserică sunt sărăcite şi ruinate, 

serviciul divin făcându-se în limba rusă, iar din causă că po- 

poraţiunea rusă, ale cărei colonii se aşâză exclusiv în acea parte 

a ţării, aparţine numerâselor secte religiose cari de secoli de- 

cimă poporul rus, biserica ortodoxă e lipsită de credincioşi. 

După acâstă schiţare a istoriei bisericei din Basarabia, să 

trecem direct la starea actuală a ocârmuirii bisericesci, pre- 

cum şi la educaţiunea duhovnicâscă. 

In capul eparchiei Chişineului şi a Hotinului, pe temeiul 

unui ucaz al Sf. Sinod rusesc (de la 16 Iunie 1821), se află 

pus un Arcehiepiscop. Eparchia Chişineuiui, după o anumită 

clasificaţiune rusâscă, e de clasa a doua. La 1858 scaunul epis- 

copal fu ocupat de către Archiepiscopul Antonie, sub ocâr- 

muirea căruia, la 1859, bisericile din Basarabia fură împăr- 

țite în ocoluri, numite blagocinieh ocrujnic. Fie-care ocol 

are 25—35 biserici, dintre cari unele sunt simple, altele bla- 

gocini, unde se află câte un protopop. 

Biserici cu protopopi saii blagocini sunt: în judeţul Chi- 

şinei 4, în Akkerman 3, în Ismail3; afară de acestea mai 

sunt şi biserici blagocini urbane: una la Orhei, una ia Bălţi, 

una la Hotin, una la Sculeni; în total deci 34 biserici. 

Pentru ocârmuirea călugărimii, pe care 0 numesce guvei- 

“nul rus clerul negru, spre a 0 deosebi de clerul mirân, 

numit clerul alb, există protopopi ai mănăstirilor şi schi- 

turilor (blagocini), precum şi stareță şi stariţe (nastoiateli, nas- 

toiatelniți). Blagocini ai mănăstirilor sunt trei: în, jud. Chi- 
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şinăi, Orheiii şi Soroca. În Basarabia sunt 17 mănăstiri, des- 

pre cari s'a vorbit pe larg într'un capitol special; aceste 

mănăstiri au fie-care stariţul saii stariţa sa, şi anume stariți: 

în judeţul Chișineii 3, în Orheiii 7, în Soroca 2; stariţe: în 

judeţui Chişinăă 1, în Soroca 1, în Orheiu 3. 

La 1859, când s'a dat definitiv o organisaţiune administra- 

tivă bisericilor din Basarabia, eparchia din Chişinăii numără 

în sînul ei 843 biserici, din cari 318 de pâtră şi 525 de lemn. 

Din acestea, în oraşe: 23 de pâtră şi 1 delemn, și în judeţe: 

295 de pâtră şi 524 de lemn. 

Aceste biserici sunt: 

  

Biserici 

în oraşe şi sale Mănăstiri Capele 

de pâtră—delemn. de pâtră--de lemn. de pâtră—de lemn. Total 

La Chişinei . 1! — 2 — — — 13 

In judeţ.. . .36 73 6 1 — — 116 

La Orheii . . 2 i — — — — 3 

In judeţ.. . .77 91 10 —- — — 178 

La Hotin... 2 1 — — — — 3 

In judeţ... . .141 119 — — —— 133 

La Bălți... 1 — — — — — 1 

In judeţ. laşi . 24 90 — — 0 114 

La Soroca... . 1 — — — — i 

In judeţ... . . 44 81 6 — — — 137 

La Bender . 2 —- — — — — 2 

In judeţ.. . . 45 37 — — 1 13 96 

La Akkerman. 3 — — — — — 3 

In judeţ.. . .32 13 — _ — — 45 

La Ismail. . 3 — .— -— — — 3 

La Reni... . 2 — — -— — — 2 

La Bolgrad... 3 — — —- — _- 3 

In jud. Ismail . 23 41 — — — — 34 

In termin medii vine deci câte o biserică ortodoxă pentru 

1.500 locuitori, sait pe un spaţiu de 48 kilometri patraţi câte 

o biserică, . | 
Bisericile din Basarabia mai sunt împărţite în trei cate- 

gorii, după personalul duhovnicesc. lipit la ele: 4) biseri-
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cile cu un cliros pentru 57 familii de enoriaşi ati câte un 

preot ; asemenea biserică sunt în număr de 680 în Basara- 

bia ; b) bisericile cu doi cliroşi pentru 150 familii au câte 

un preot şi un diacon; biserici de acest grad sunt în nu- 

măr de 117; cj biserici cu trei cliroși, adecă cele din oraşe 

şi tîrguşore, aii mai mulţi preoţi şi statul complet de ser- 

vitori bisericesc ; biserică de acest; fel sunt 46. 

Starea economică a bisericilor din Basarabia, precum și 

modul lor de construcţiune, sunt cât. se pâte de sărăcăci6se. 

Rusia pravoslavnică, care prin excelenţă îşi însuşesce 10- 

lul de protectore a pisericei de la Răsărit în afară de Imperii, 

nu s'a ocupat nici odată serios de îmbunătăţirea stării eco- 

nomice a bisericilor din Basarabia. Biserica, pentru guvernul 

rus, a fost şi este o armă de rusificare a poporelor subju- 

gate, aşă că, punând mâna pe Basarabia,prima grijă a Im- 

periului Rusa fost desnaţionalisarea clerului şi rusificarea po- 

porului român prin ajutorul pisericei. Aşă încet cu încetul 

se scâseră din bibliotecele pisericesci şi şcolare cărţile Dise- “ 

picesci române, înlocuindu-se cu altele rusesci; limba româ- 

nă, la început tolerată, fu în urmă interdisă în şedle, iar 

sub ocârmuirea duhovnicâscă a Archiepiscopului Pavel, că- 

lugăriă septuagenară de prin mănăstiri fură obligaţi, ca nisce 

copii, să înveţe limba rus6scă. 

După datele statistice mai recente, se constată că la 18%0 

eparehia Chişineului posedă 833 biserică, din cari 404 de p6- 

tră şi 429 de lemn; iar la 1890—91 eparchia numără 929 cir- 

cumseripţiuni bisericescă (prihoâi).(1) Aceste circumseripţiuni 

aveaii o poporaţiune pravoslavnică de 1.220.439 locuitori. 

In scop de a rusifică Basarabia, guvernul rus a supus-0 

unui regim special în ceea ce privesce învățămîntul public. 

In Basarabia învățămîntul e supus direct la două autorităţi: 

Ministeriului Instrucțiunii, şi Departamentului de Culte al Sf. 

Sinod. 
La 1870 eparchia Chişineului posedă în Basarabia sub pro- 

pria sa ocârmuire 175 şeâle ce funcţiona pe lângă diferite 

mănăstiri şi biserică. (2) Aceste şedle aii menirea specială de 

a învăţă rusesce pe copiii enoriașilor români. In anul 1887, 

ÎI 

(1) FumuneB. Euapx. BBIOMOCTI, 1891, No. 22, p. 112. 

(2) Ibidem, 1811, No. 6.
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după stăruinţele Archiepiscopului Sergiă, Si. Sinod rusesc 

orîndui ca, din venitul moșiilor închinate mănăstirilor, să se 

dea suma de 58.000 ruble pentru înmulţirea ședlelor duhovni- 

cescă. Mulțumită acestei disposiţiuni, dejă la 1888 se adao- 

seră încă 20 șe6le bisericescă şi 10 mănăstirescă. (1) In anul 

şcolar 1887-—88 eparchia Chişineului posedă 80 de şedle, din 

cari 2 model (obrasţiovi) pendinte de seminarii şi una de fete; 

63 şcâle bisericesci cu o singură clasă şi 15 şedle pentru în- 

văţat chirilica.(2) In anul şcolar 1889-—1890 eparchia posedă 

151 şedle bisericesci, în cari învățau 3.015 băeţi şi 529 fete, 

în total 3.544 copii. (3) In anul şcolar 1890—1891 eparchia nu- 

mă&ră 87 şeâle bisericesci şi 131 şcâle de învăţat chirilica, în 

total 218 şedle eparchiale, cu o poporaţiune de 6.673 băeţi 
şi 1794 fete.(4) 

Aşă dar, se vede chiar din crescerea repedea numărului 
şedlelor în ultimii ani, că guvernul rus grăbesce rusificarea 

poporaţiunii basarabene prin mijlocul şedlelor. In acâstă 
privinţă merită a fi menţionată părerea vestitului rusifica- 

tor al Poloniei d-l P. N. Batiuşcoff, însărcinat; de Impă&ratul 
Alexandru III să tipărâscă un studiu istorie privitor la 
Basarabia, studiu care a şi apărut la 189, tipărit de Mini- 
steriul de Interne. (5) 

«Chiar după anexarea Basarabiei la 1812, scrie d-l Batiuş- 

coft în cartea sa (6), cu tâtă ocârmuirea guvernamentală, 

Sai menţinut aci mai multe obiceiuri favorabile români- 

sării ţării, şi poporaţiunea rusă nu se folosesce până acum 

de prerogativele unei naţiuni dominatâre. Aceste obiceiuri 

trebuesc stîrpite, Basarabia odată devenită o simplă gubei- 

mie. Până la 1871, când pe scaunul episcopal veni P. $. 
Pavel, în unele mănăstiri şi biserică serviciul divin se ofi- 
ciă în limba română. P. S. Pavel, imediat ce se sui pe scau- 

nul eparchial al Chişineului, orîndui ca în acele mănăstiri 

(1) Knmumnes, Enapx. Băaom. 1887, No. 23 și 1890, No. 7. 

(2) Ibidem, 1838, No. 23. 

(3) » 1890, No. 22. 

(4) » 1891, No. 22, p. 12—7144. 

(5) Beccapadia, neropnaecnoe omncanie, ce Buiconuituuazo couseozenia U30an0 upu 

Maunucn. enympenniro 0.7, IL, H. BamomoBs, St.-Petersburg, 1892. 
(6) Boceapadis, Bariomioss, 1892, p. 172—173. Biblioteca Academiei Ro- 

mâne. 
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în cară până atuncă se oficiă în limba română să se ofi- 

cieze eventual în două limbi: cea slavă şi cea moldove: 

nâscă ; asemenea hotări să se deschiqă şcâle mănăstirescă 

în cari să înveţe limba rusă şi călugării români din cei 

neîmbătrâniţi încă. 

«Cu tâte aceste disposiţiuni, avem sciri personale că în 

mulţe mănăstiri serviciul divin urmâză a se oficiă în limba 

moldovenâscă şi că rusesce nu se cântă decât: Gospodi 

pomilui (DOmne miluesce). 

«Drept scusă pentru acâstă nesupunere, unii Moldoveni 

ne-ai obiectat cum că poporul rural nu cunâsce de loc 

limba rusă şi prin urmare nu înţelege serviciul divin oli- 

ciat în acâstă limbă. Noi afirmăm că nu numai în fundul 

depărtat al Basarabiei, unde poporaţiunea a rămas com- 

pact românâscă, dar chiar la Chişinei am întîlnit ţărani 

Moldoveni cari nu sciali un cuvînt rusesc. Acest fapt nu 

se pâte explică printr”o tendinţă separatistă, ci numai şi 

numai prin incapacitatea ţăranului Moldovân de a învâţă 

şi de a se desvoltă, precum şi prin caracterul sei neapro- 

piabil. Ori-cum ar fi, acâstă necunoscinţă a limbei slave nu 

trebue considerată ca 0 pedică la introducerea limbei ru- 

sesci în biserică. Dacă voim ca poporaţiunea rusă să nu se 

româniseze, dacă voim ca Basarabia să nu devie obiectul 

dorințelor şi agitaţiunilor româno-file, ci din contră să se 

unâscă organicesce cu. Rusia, atună irebue, prin mijlocul 

şedlelor, să ne grăbim a face ca măcar: jumătate din ţă- 

ranii Moldoveni să devie Ruși. 

«Spre acâstă ţintă toemai tinde sistemul de înv&ţămînt 

public, adoptat acum de ocârmuire > 

Aceste cuvinte ale unui biurocrat cu vadă, ca d-l Batiușcoft» 

dovedesc lămurit tendinţele guvernului rusesc faţă de po- 

porul român din Basarabia. Cu tâtă dorinţa ce are guvernul 

rus de a-l rusifică, cu t6tă activitatea ce desfăşură în ultimi! 

ani, înmulţind şedlele bisericesci, un fapt de o mare gravi- 

tate pare menit a-i zădărnici lucrarea şi chiar a-l face să se 

oprâscă pe povîrnișul pe care a apucat. Mulțumită introdu- 

cerii limbei rusescă în piserică, s'a observat în Basarabia 

un indiferentism manifest pentru veligiune. Biserica unde 

oficiază preotul rus rămâne deşartă şi mulţimea sectanţilor
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cresce mereii. Românul din fire nu e aplicat spre schismă, 

cu tâte aceste, în judeţul Soroca se constată că şi ţăra- 
nii Români au început a profesă religiunea ștundistă, un fel 

de protestantism. 

Pentru a combate răspândirea printre poporaţiunea rurală 

a sectei ştundiste, eparchia întrebuinţeză două mijloce: acela 

al misionarilor, cari umblă prin sate şi fac predică, şi acela 

al distribuirii unor broşuri scrise în contra ștundei. Nică unul 

însă din aceste mijlâce n'aduce resultatele dorite ; misionarii, 

vorbind limba rusă, nu sunt înţeleşi nici de Români, nică de 

Ruteni, elementul dominant în ştundă, iar cărţile: « Convor- 

bitorul pravoslawnic» (npaBocnoBnuiii CoGecbaunnb) şi «Lectura 

de duminecă» (Bockpeenoe yuenie) nu se pot ceti de către po- 

poraţiunea fără de carte 

Diferite religiuni din Basarabia. — Cel "puţin 1, din lo- 

evitorii ţării sunt de religiunea ortodoxă de Răsărit. Din 

acâstă poporaţiune însă Românii posedă tradiţiuni şi cre- 

dinţe locale —— restul poporaţiunii ortodoxe: Ru, Ruteni, 

Bulgari, Sârbi, fiind elemente străine ţării, cari n'a nici o 

legătură istorică cu Basarabia, n'aii asemenea tradiţiuni şi 

credinţe. După Ortodoxi, în întâiul rînd vin Evreii, apoi Lu- 

teranii saă Protestanţii şi la urmă Rascolnicii, Catolicii şi 

Armenii. 

După statistica rusâscă oficială, la 1858 (1) poporaţiunea 

Basarabiei se împărţiă din punctul de vedere al religiunii în 

următorui mod: 

Ortodoxi . . . . 776.430 397.065 379.365 817% 

Evrei. . . . . , 8TBL 41.525 3.226 90/, 

Protestanţi . . . 922519 11.514 11.025 21/2%0 

Rascolnică . . . . 6.483 3.401 3.082 1% 

Catolici . . . . „ 3.020 1.553 1.467 1/4 “fo 

Armeni . . . . . 2.606 1.334 1.974 11, 9/ 
  

Totai. . . 889.829 456.892 433.43 

Ceea ce arată că, la 1858, lao sută de locuitori Ortodoxi, 
în Basarabia erai 15 locuitori de alte religiuni. Din pro- 
centul total al Ortodoxilor, 69 %, eră Români, restul se 

împărţiă în Ruşi, Ruteni, Bulgari şi Sârbi. 
  

(1) Samyreo «Mar.» Bee. o6a., p. 384. 
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După o altă lucrare staţistică rusescă, la 1861—1862 tota- 

lul poporaţiunii Basarabiei eră de 1.003.035 locuitori de ambe 

sexe, din cari 615.926 Români, 183.793 Ruşi și Ruteni, 95.923 

Evrei, 56.116 Bulgari, 30.020 Germani, 12.995 Ţigani, 3.914 

Poloni, 2.298 Armeni şi 1.956 Francesi. După religiune, ac6- 

stă poporaţiune se împărţiă în modul următor: (1) 

Ortodox. . . . . . . . . . . + 862.124 

Evrei .... a 87.830 

Protestanţi. . . . . . . . . . „ 26.706 

Rascolnici. . . . . . 0.196 

Catolică... . . a 4964 

Armeni gregoriani. .. ...- - 2.282 

Mahometani . E 32 

Total . . 1.003.035 

Pentru anii 1890 —1891 avem următârele date: Totalul po- 

poraţiunii fiind 1.641.559 locuitori de ambe sexe, acest nu- 

măr se împarte în statistica oficială în două grupuri: gru- 

pul ortodox de 1.220.439 locuitori şi grupul neortodox de 

421.120 locuitori, între cară intră şi rascolnicii. (2) 

Grupul ortodox în 1891 — 1892, după n6muri: Români 

1.009.000 şi Ruşi, Ruteni, Bulgari şi Sârbi 211.439. 

Seetanţii. — După datele statistice oficiale rusesci, totalul 

sectanţilor (rascolnicilor), cari locuesc actualmente în Basara- 

bia, e de 7.196. Acest număr e departe de a fi adevărat şi po- 

poraţiunea rascolnicilor din Basarabia covîrşesce de sigur 

cel puţin de două ori acest număr. Sectele principale cari com- 

pun poporaţiunea acâsta sunt următorele : 

Popovţi, sectă care tăgăduesce chirotonisirea bisericei orto- 

doxe oficiale, considerând-o falsificată de la Petru-cel-Mare; 

ei ai preoți şi Episcopii lor admit cele şâpte taine biseri- 

cescă, tăgăduesce însă resoluţiunile soborului al VI-lea, pre-. 

cum declară de falsificate tote cărţile bisericesci corectate sub 

Mitropolitul Nicon. | 

Bez popovții admit numai două taine: botezul şi spoveda- 

nia, pe cari nu le primesc din mâna archiereilor şi preoţilor 

(1) Kamueg. Enapx. PBnonocrn. 1801, No. 22, p. 172—115. 

(2) Bemenoe Gropo- Bec. craracriiă. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
33
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chirotonisiţi, ci de la enoriaşi aleși de sectanți. Ei n'a cler 

de loc. 

Duhoborţii sau creştini de suflet, cum îşi dice ei, cred în 

Dumnegeit-cuvîntul, care există în sufletul fie-cărui om: re- 

velaţiunea externă, tainele bisericescă, ritualul bisericesc, 

dogmele şi rugăciunile le tăgăduesc, considerându-le pe t6te 

ca fetişism. 

Molocanii şi-a luat acest nume din cuvîntul rusesc mo- 

loco (lapte), pe care-l întrebuinţeză în dile de post. Aceşti sec- 

tanți tăgăduesce resoluţiunile sobârelor şi nu admit decât, 

Biblia. Tainele bisericesci le admit numai spiritual. Serviciul 

divin, ritul, semnul crucii, îngenuchiarea, rugăciunea şi chiar 

biserica ca edificiă pentru rugăciuni nu sunt primite de ei. 

Ei nu cred în sfinţi, icâne, sfinte mâște, declarându-le idoli. 

Moloeanii s'aă stabilit în Basarabia pe la 1811. 

Ștundiştii sunt o sectă care întru cât-va se apropie de 

protestantism cu tendinţe fârte pronunţate către un socia- 

lism utopic. Ei tăgăduiesc ierarchia bisericâscă și nu admit 

din cărţile bisericescă decât Noul și Vechiul Testament, pe 

cari le cetesc în adunările lor intime. Ştunda în Basarabia 

s'a răspândit de către argaţii coloniştilor Germani, de la cari 

aă şi împrumutat ei multe obiceiuri germane. Cei dîntâi 

ştundişti în Basarabia aii fost nisce Ruteni, apoi secta a 

reuşit să-şi facă proseliţi şi printre Români. Ştundiștii inter” 

dic proseliţilor lor de a prestă jurămînt în numele lui Dum- 

nedet, de a intră în armată, ca şi menoniţii. Isus Christos, pro- 

pagă ştundiştii, a suferit pentru întrâga omenire, deci iubi- 

rea sa pentru diferitele n&muri a fost de o potrivă, de aceea 

şi bucuriile lumescă trebue să fie deo potrivă ale tuturora. 

«Cu sudârea feţei să mănâncă pânea ta», deci numai cel 

care muncesce ogorul săii are drept să fie stăpân pe el. pPă- 

mîntul, petrele, apa, animalele, sunt operele lui Dumnedeii și 
prin urmare Gimnenii pe nedrept fac din aceste bunuri pro- 

prietatea exclusivă a unora. Secta ştundiştilor interdice cre- 
dineioşilor săi întrebuinţarea băuturilor spirtose; ei duc o 

vi6ţă sobră, sunt în general gospodari buni, plătesc impo- 
sitele, şi birurile forte regulat și se ajută reciproc în cas de 
nevoe. 

__Prigunii (vedenţi) e o sectă quakeriană, care s'a răspândit 

în Basarabia pe la 1836, de un Gre-care Lukian Petrof, ve-
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nit din Moldova. Acest Rus, trecând Prutul, a declarat că el 

este Christos scoboriît din cer şi a ales pe doi Rusă, din cari 

pe unul Pa numit Sf. Ilie şi pe -cel-lalt Enoch. Pe urmă în- 

toemi o sectă rustică, care crede în pogorirea Sfîntului Duh 

în sufletul celor adunaţi pentru a-l primi. Serviciul divin, ofi- 

ciat de proorocii sectei, constă în cântece religidse şi dan- 

ţură ; de aci şi numele sectei: priguni (săltători). 

Chiâsti saii Gmenii lui Dumnedeii sunt panteiști creştini. 

Dumnegei, pentru a se individualisă, dic proseliţii acestei 

secte, se incorporâză din când în când în Fiul sati Sfîntul Duh 

şi se scobâră pe pămînt pentru a mântui lumea căgută în 

păcate. Asemenea incorporări s'aii făcut de multe ori. livau- 

ghelia ne păstrâză una din aceste incorporără. In dilele n6- 

stre Christos se incorporâză întrun om, pe care-l face să 

devie martir. Chlisti sunt contra căsniciei şi propagă pro- 

seliţilor lor <a nu se căsători, iar acei ce se căsătoresc să 

trăiască cu femeia sa ca şi cum ar fi soră; cei necăsătoriți 

rămâneţi becheri, cei căsătoriţi desfaceţi căsătoria». Adunați 

pentru rugăciune, Chlisti se învîrtese până ce ameţesc; 

atunci, într'un fel de extas, încep a prooroci. 

Scapeţii (castraţi) sunt o ramură a sectei Chlîsti, cară s'au 

despărţit de tulpină pentru că nu admit reîntruparea perpetuă 

lui Dumnegqeii. Ei die că Mântuitorul numai de două ori a fă- 

găduit să vie pe pămînt, odată sub înfăţişarea unui mo- 

dest şi umilit osîndit, care a şi fost, răstignit de Evrei, şi a 

doua 6ră încunjurat de aureola gloriei ; ultima dată s'a în- 

trupat Christos în pers6na unui Museal, anume Selivanoit, 

care a întocmit pe pămînt religiunea scapeţilor.— Selivanoii, 

die ei, eră născut fără păcat, având de mamă pe Impără- 

t6sa Elisabeta, fiica Imp&ratului Petvu-cel-Mare. El sa ur- 

cat apoi pe tron sub numele de Petru III, dar a fost detro- 

nat de duşmanii săi şi acum trăesce ascuns. Va veni însă 

diua când Selivanoit va apăr din noii şi, chemând la sine 

pe toți scapeţii, va mântui lumea. Proseliţii acestei secte se 

castrâză în două moduri: întâiul mod, care constă în stir- 

pirea testiculelor, se numesce «pecetea mică a Stintuiui Duh»; 

a] doilea mod, care constă în stîrpirea testiculelor şi a pe- 

nisului, se numesce «pecetea mare». 

Strannichii sai, beguniă sunt o sectă forte mistică, care 

crede că, pentru mântuire, omul e dator pe pămînt a se le-
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"pădă de tâte cele lumesci şi a deveni un călător pribâg. 

ti consideră de mare păcat a se înscrie în rolurile de per- 

cepţiune, a plăti bir, a av6 paşaport ete. Părăsind comuna 

natală, begunul își ieă un nume fals, sub care-și ascunde în- 

dividualitatea legală, trăind în păduri, pe la prisăcă stâne, 

saii chiar prin sate, la alţi ţărani cu cară simpatis6ză. Begu- 

nul odată prins ca vagabond declară autorităţilor că nu scie 

unde s'a născut şi cari sunt părinţi săi, că nu recunosce 

autoritatea ca legală, ci ca unâltă a lui Antichrist. Begunii 

n6gă căsătoria şi cer de la proseliţii lor abstinenţa. 

_“Dâţe aceste secte nu îmbrăţişâză în Basarabia decât po- 

poraţiunea rusă, Românii numai pe ici pe colea ai îmbrăţi- 

șat protestantismul șştundist ; causa nereuşitei acestor secte 

printre Români e invederat tenacitatea, cu care Românul de 

secole ţine la limba şi religiunea părinţilor săi, rugându-se 

lui Dumnedgeii în limba sa, iar nu în cea rus6âscă. 

Ştundismul printre Românii din Basarabia sa răspândit 

prin Societatea evangelică Britanică, care a introdus în 

Basarabia un număr Gre-care de evanghelii românesci. La 

Soroca aceste evanghelii se păstrâză ascunse cu mare pază 

de către proseliţii ştundiştă, cari dic că aceste evanghelii 

sunt singurele adevărate, cele-lalte fiind tipărite greşit. 

Catolicii în Basarabia posedă patru biserici și anume: 

la Chişineu, Hotin, Bălți și Bender. 

Fie-care din aceste biserici are câte un preot. Posiţiunea so- 

cială a acestor preoţi e forte dificilă, din causa intoleranţei 

religi6se, care este trăsura caracteristică a guvernului rusesc. 

Protestanţii au în Basarabia ş6se biserică, din cari una la 

Chişinăi şi 5 prin satele germane; afară de acestea mai 

există şi 18 capele sai case de rugăciune. 

Preoţii protestanți, în număr de 17, sunt retribuiţi de co- 

munităţile enoriaşilor şi cei din coloniile germane primesc 

16fă anuală de 400 ruble, având fie-care casă (presbiteriil) 

cu grădină şi cevă pămînt de arătură. | 
Armenii-Gregoriani ai în Basarabia un archierei al lor, 

dar bisericile sunt ierarchicesce pendinte de eparchia de 

Theodosia, din Crimea. 
Numărul clerului armân din Basarabia în momentul de 

faţă se urcă la 83 persâne. Bisericile armene sunt 4 la nu- 

măr, şi anume: la Chişineii, Akkerman, Hotin și Orheiiă.



Evreii din Basarabia sunt toţi de religiunea mosaică ori- 

entală şi evreimea spaniolă n'are acolo nici o biserică. 

După ultimele date statistice, forte necomplete, din causa 

încăpăţinării Evreilor de a nu răspunde adevărul la între- 

bările funţionarilor însărcinaţi cu vecensemîntul, în Basara- 

hia există 531 rabini titraţi, cari sunt distribuiţi pe la 1€ 

sinagoge şi 103 capele sai case de rugăciuni. 

După ultimul recensemînt din anii 1891--1892, Bvreii lo- 

cuesc: 

Bărbaţi Femei 

In judeţul Hotin . 10.005 —10.302 

> Soroca 7.238— 6.586 

Orhei 3.712-— 4.316 

Chişineu 11.272— 8.05 

Bălţi .. 4.986— 4.328 

> Bender . 2.896-— 2.244 

Akkerman 2911 - 2.258 

> Ismail . . 1.600— 905 

Total 43.126—38.126 

Cifra totală deci a poporaţiunii Evreilor din Basarabia, 

după datele culese cu ajutorui rabinilor, este de 81.252 lo- 

cuitoră. 

Firesce că acâstă cifră nu corespunde de loc adevăratei 

stări de lucruri şi, după părerea Gmenilor competenţi, ade- 

v&ratul număr al Evreilor din Basarabia întrece cel puţin 

200.000 de suflete. 

Clerul ortodox. — Clerul mir6n al bisericei ortodoxe de 

Răsărit, împreună cu familiile membrilor săi, cu călugării și 

călugărițele, după statistica eparchială a consistoriului din 

Chişinei, se urcă la cifra de 8.112 inşi. In acest număr intră: 

Preoţi... cc 
1.590 

Paracliseri ca 
2.388 

Copii de sex masculin 4131 

Călugări . 405 

Călugăriţe . 213 

Toţi aceştia, după legile rusesci, compun 0 clasă de Gmeni, 

are posedă drepturile sale 
numită  cfasa duhomjetseă, c 

[ 

i 

|
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speciale în ceea ce privesce impositele şi serviciul militar. 

Clerul ortodox în Basarabia nu este retribuit, de stat şi 

trăesce din ofrandele credincioşilor; numai clerul pendinte 

de 18 biserici din eparchia Chişineului primesce l6fă din 

un fond special, numit «Fondul de ajutâre». Acest îond re- 

tmibuesce 12 biserică cu un ajutor anual de 25 ruble 70 kop. 

de fie-care biserică, şi 6 biserici cu un ajutor anual de câte 

114 ruble 20 kop. Sumă mai mult, decât modică! (1) In ge- 

neral însă, preoțimea în Basarabia trăesce din ofrandele 

enoriaşilor şi-şi agonisesce viâţa prin munca agricolă. 

__ După obiceiul consacrat și admis de legea specială ru- 

sâscă pentru Basarabia, fie-care biserică posedă 33 făică de 

pămînt sai din partea proprietarului de moșie sai din par- 

tea comunei. 

Acest pămînt îl luer6ză prin clacă ţăranii enoriași. Până 

în anii din urmă, preoţii din Basarabia se recrutaii din s- 

nul clasei duhovnicescă indigene şi, ca Români de sânge, aveai 

legături strînse cu poporaţiunea. 

Aceşti preoţi de mir, deşi lipsiţi de cultură, se bucurail 

de iubirea enoriaşilor, cari adese-ori alergait la ei pentru 

sfat la vre-o nevoe saii nenorocire. Portul obicinuit al unui 

ast-fel de preot se deosebiă puţin de portul ţăranului, viâţa 

sa se petreceă între munca câmpului și leturghie. 

Guvernul rus începu de la 1859 să se îngrijscă de starea 

bisericei din Basarabia; privind biserica ortodoxă de RE- 

sărit, ca o armă puternică de rusificare, guvernul rus, înainte 

de tâte, a hotărît să-şi formeze din clerul miren o armată 

de agenţi panruseşci, răspândiţi prin sate. Pentru acest scop 

în primul rînd eră să serve drept pepinieră seminariul din 

Chişinei, precum și şe6la duhovnicâscă primară din același 

oraş. 
Seminariul din Chişinău se află stabilit chiar în palatul 

Mitropoliei. In acest seminarii nu se primesc decât copiii cle- 

vicilor. Iată mişcarea elevilor din acest seminariii pentru dece 

ani din trecut: 

(1) Enap. BEa. Rim. 1891, No. 7.
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Absol- Trecuţila Acad. 

Profesori Elevi venţi. din Kiew. 

1850 ..... 13 CI N | 
181 ......18 8 pi i 

182 ......13 2 e 
1853... „14 5 | 28 

1854... 13 169 | 
1855 ..... 13 184 | 39 — 1 

1856. ....13 im | 
1857 ......12 mp it ll 

1858 ......12 158 | 
1859 ......12 187 38 — 1 

Următârea tabelă arată mișcarea elevilor din seminarii 

pentru qece ani din urmă: 

1885 ......14 175 | 

1886 .... ..15 182 J 5 — 2 

1887 ......15 19% | 

1888 ......15 ap pl 

1889 .... . .16 183 Laz 

1890 .....16 97 | 3 

1891 ......16 175 | 

1892, ....16 193 | 1 

189 .... . .15 192 |, 

1804 ..... 15 o pl 
189 ......15 187 63—1 

Inv&ţămîntul în seminariul din Chișineii se predă în limba 

rusă, iar în limba română este oprit a se predă. Cursul 

întreg se desparte în trei categorii : 

Inferior . . . . Litere. 

Secunda . . . . - Filosofie 

Superior . . . Teologie 

Fie-care categorie îmbrăţișâză studii de doi ani. Elevii 

din seminarii se despart în interni, în număr de 60, şi externi. 

Pentru întreţinerea internilor statul cheltuesce derisoria su- 

mă de 48 ruble 60 kop. pe an pentru fie-care băiat. Din
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acâstă causă hrana şi întreţinerea seminariştilor este fârte 

miserabilă. Personalul corpului didactic se recrutâză din ab- 

solvenţii Academiei duhovnicesci şi printre. profesorii semi- 

nariului din Chişineii sunt Gmeni cu erudiţiune teologică 

solidă. 

Șeola duhownicesecă din Chişineii este condusă de rectorul 

seminariului, 

Acâstă şedlă are trei divisiuni: inferidră, secundară şi 

superidră. Afară de aceste trei divisiuni, mai există şi două 

sub.divisiuni: cea preparatore şi: paraclisieră. 

Invăţămîutul în fe-care divisiune durză doi ani. In 

anul 1895—96 în. şedla duhovnicâscă erai 160 elevi interni 

şi 149 semi-interni. Pentru întreţinerea unui intern guvernul 

us cheltuesce anual 28 ruble 56 kopeică; pentru un semi-in- 

tern 14 ruble 28 kopeici. 
In budgetul instrucţiunii publice seminariul din Chişinet 

costă statului anual suma de 14.965 ruble 85 lkop.; în acâstă 

sumă intră şi întreţinerea şedlei duhovnicesci. Salariul pro- 

fesorilor de la seminariii şi de la şe6la duhovnicâscă în bud- 
getul pentru anul 1895—96 este arătat de 7.325 ruble 35 

lkop., ceea ce vine în termin mediii 350—400 ruble salariii 

anual fie-cărui profesor de teologie. 
Cu aceste 400 rubie de salariii pe an un absolvent al Aca- 

demiei duhovnicesci este silit să-şi susţie familia şi să tră- 
iască ca un 'om cult, lucru aprâpe imposibil, dacă n'ar există 

pentru aceşti profesori lecţiunile particulare. 

II. 

a 
ÎNVEŢĂMÎNTUL PUBLIC. 

Când, după iniţiativa P. S. Mitropolitului Gavril s'a înti- 
inţat la 1813 seminariul din Chişineii, atunci, într'un mod pro- 

visoriii, sa admis ca în acest seminariu să se primâ6scă 

elevi nu numai copiii clericilor, ci şi copiii laicilor. Cu t6tă per- 
misiunea dată, în anii dintâi seminariul din Chişineii cu 

mare greutate a adunat în zidirile sale vre-o sută copii. «Și 
acei copii, se scrie într'un manuscript, de pe acele timpuri, 
aii fost luaţi cu şila de la Moldoveni.»
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Seminariul deschis de Mitropolitul Gavril aveă pe atunci 

şi propria sa tipografie, în care se tipăriait câte-va cărți 

şcolare -şi religi6se atât în limba rusă, cât şi în limba ro- 

mână, precum și predarea unor obiecte în acea limbă a 

fost permisă de guvernul rusese numai şi numai mulţumită 

insistenţei Mitropolitului Gavril, care, pe cât eră în puierea sa, 

își apără națiunea cotropită de străini. Acestă solicitudine 

pentru limba română, istoricul oficios rus al Basarabiei d-l 

Batiuşcoft nu o iartă Mitropolitului Gavril şi-l dojenesce în 

fantastica sa scriere despre Basarabia. 

După grija ce aveă guvernui rus chiar de la 1812 de a-și 

formă prin educaţiune un cler special menit a rusifică Ba- 

sarabia, o altă grijă a lui şi tot aşă de mare a fost rusifi- 

carea bosrimii pămîntene din acâstă țâră. La început gu- 

vernul rusa deschis la Chişineii o şedlă primară cu | clasă, 

inaugurată la 1822; o altă şeâlă primară sa deschis la Bălţi 

în 1824; apoi la 1827 una la Hotin şi alta la Bender; la 

1822 câte o şedlă primară cu 3 clase la Hotin, Bălţi, Bender 

şi Akkerman şi una cu 3 clase la Chişineii. La 1831, mulţu- 

mită iniţiativei particulare, sa deschis la Chişineii o biblio- 

tecă publică. In acelaşi an societatea armen6scă a fondat cu 

propria sa specie o şeâlă armenâscă la Akkerman. La 1833, 

în qiua de 12 Septembre, s'a deschis primul liceii cu 7 clase 

la Chişinei. In programul acestui liceii se prevedeă şi stu- 

diul limbei române, care obiect a şi tost predat de către d-l 

Donici, un profesor erudit şi iubit de elevii săi. Studiul 

limbei române a fost însă în curînd declarat de facultativ, 

iar la 1873 acest obiect s'a desfiinţat definitiv. La 1835, pen- 

dinte de acest liceii s'a deschis şi un internat pentru copiii 

boerimii locale, sub numele de pensionul nobilimii; tot în 

acelaşi an s'a mai înfiinţat şi o şedlă pentru copiii funcţiona- 

rilor inferiori. Sa mai deschis încă în acel an un asii pentru 

copiii orfani, fondat de mareşalul nobilimii d-l Gheorghe Balş. 

La 1839 s'a deschis o şcâlă primară la Akkerman, iar la 

Chişinei o şe6lă a comunităţii evreescă. Apoi la 1843 guver- 

nul înfiinţă şeâle lancastriene rusesci la Orheiii, Soroca şi 

Cahul, şi Generalul peodoroii, guvernatorul Basarabiei de pe 

atuncă, dădi autorisaţiune directârelor Rizeau să deschidă la 

Chişineii un pensionat de fete, subvenţionat de stat până 

la 1870.
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Pentru poporaţiunea de jos şi mai cu s6mă pentru ţ&ră- 

nime în acești ani guvernul rusesc n'a făcut nimic în ceea 

ce privesce învățămîntul, mărginindu-și activitatea numai şi 

numai în cercul şedlelor duhovnicesci, despre cari s'a vor- 

bit mai sus. Pe la 1836, unii preoţi sătescă, zeloşi de a se 

recomendă autorităţilor rusesci, deschiseră câte-va şcâle bi- 

sericesci: aşă se deschise o şelă rusâscă în satul Bacioi din 

judeţul Chişineii, la 1842 alte 8 şedle rurale s'ai înființat de 

preoţi în satele Rezeni, Mereni, Volcineţu şi Nisporeni din 

jud. Chişineului, în satul Folesci din jud. Iaşi, la Maşeauţi, 

Hârtopul-Mare şi Peresecina din jud. Orheii ; iar la 1843 0 

şcâlă rurală la Milesci, în satul Mamaliga din jud. Hotin, 
la 1844 o şedlă pe lângă catedrala din Chişinei şi la 1847 

alta în satul Vărzăresci din jud. Chişinei 

Bulgarii şi Germanii, în coloniile lor, îndată ce se aşezai 

în Basarabia, aveaii laudabila grijă de a deschide câte o 

şe6lă naţională. După datele statistice școlare din aceşti ani, 

reese că în Basarabia au urmat pe la 1847 la şeâlele sta- 

tului şi la cele particulare peste 3.102 copii; din aceeaşi sor- 

ginte aflăm că la 1857 poporaţiunea școlară eră dejă de 

11.037 copii. 
La 1858—59 starea învăţămîntului publice în Basarabia 

după dările de semă oficiale ni se înfăţişeză în următorul 

mod: 

Ședlele publice în anii 1858—59. 

    
No. Profesori Elev 

şedlelor Bărbaţi Fe Femei Băeţi Fete 

]. Licee clasice cu internat . . 2 3 — 342 -- 
II. Şe6le primare urbane de 3 clase . 7 54 — 513 — 

III. Şc6le primare de 2 clase: 
a) lancastriene . . ...... 9 13 — 421 — 
d) rurale . a 2 4 -- 58 — 

IV. Şcole evreesci de stat de gradul [4 14 — 129 — 
> » > II 1 5 -- 43. — 

Şcole particulare 7 2 10 66 184 

Acâstă tabelă ne arată în t6tă goliciunea sa starea forte rea 

a învățămîntului publice în anii 1858—59. 
Trecând la starea învăţămîntului public din dilele nâstre, 

găsim că în anul şcolar 1889 Basarabia posedă următorul 
număr de şcâle:
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Ședlele publice în anul 1589. 

Şeole secundare .......-: 13 

» rurale ..... 898 

> urbane şi altele ......- - 258 

Tn aceste şedle ai urmat studiile 29.855 băeţ şi 9.320 fete. 

Budgetul Instrucțiunii publice pe anul 1889 a fost pentru 

oraşe de 109.284 ruble, pentru sate de 286.568 ruble. Din 

acâstă sumă, statul cheltuesce 72.446 ruble, comunele urbane 

60.643 ruble, comunele rurale 227.459 ruble şi Zemstvo 6.041. 

Aşă dar rusificarea Basarabiei prin ajutorul ședlelor se 

face propriil dis cu cheltuiala poporului Român. 

Şc6lele secundare din Basarabia, în număr de 13, sunt ur- 

mătorele: la Chişineii 2 licee clasice de băeţi, 1 gimnasiii 

real, 1 gimnasiii cu ş6se clase pentru fete ; la Bolgrad: 1 

liceă de băeţi(1) şi 1 gimnasii de fete; la Akkerman: 1 

pro-gimnasiui de fete şi | pro-gimnasii de băeţi; la Ismail: 

1 pro-gimnasii de băeţi şi 1 de fete; la Bender: 1 pro- 

gimnasiii (2) de fete şi 1 seminariil normal la Bairamcea. 

In anii 1889-—-90 poporaţiunea şcolară, după dările de sâmă 

oficiale, a fost de 38.301 copiă, cari urmail studiile la 596 şcâle, 

din cari 101 chederi evreesci. 

O mai mare înmulţire a şedlelor întrun viitor apropiat 

e absolut imposibilă, din causa lipsei mijl6celor ; aşă das, 

luând de normă cifra şedlelor din anul 1889—90, vom dice 

că în Basarabia există în momentul de faţă câte o şe6lă 

pentru 3/2 comune.(3) Numărul copiilor ce aii urmat la şcâlă, 

comparativ cu poporaţiunea ţării, care la 1891 eră de 

1.548.470 locuitori, este decă următorul : 

(1) Acest liceii, bulgărese sub dominaţiunea română, a fost trans- 

format în 1879 în liceii rusesc şi predarea obiectelor se face adi acolo 

în rusesce. 

(2) Basarabia, Calendar 1891. 

(3) Basarabia are 1413 comune urbane şi vurale.
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În judeţul Chişineului 1 elev la 47 locuitori. 

» Bender » » 45 > 

» Orhei > > 63 > 

> Bălţi so» 102 o 
5 Soroca 2 > 100 - 

> Hotin > > 18 , 

» Ismail E) » 25 , 

» Akkerman po 192 3 

Aceste cifre ne arată că în judeţele unde poporaţiunea 

este aprope numai românâscă, precum judeţele de la no- 

dul Rasarabiei: Hotin, Soroca, Bălţi, procentul copiilor ce 

urmâză la şedlele statului e fârte mic, în timp ce în jude- 

ţele cu o poporaţiune parte rusâscă, parte germană (Akker- 

man), procentul copiilor cari frecuentâză şcâlele publice este 

mai mare. 
In ceea ce privesce judeţul Alklerman apoi, acolo copiii 

coloniștilor Germani mai cu s6mă merg cu plăcere la șc6- 
lele publice, de Gre-ce, după o disposiţiune specială, în acele 

șc6le se predă şi limba germană. Firesce că, dacă guvernul 

rus ar fi tot atât de bine-voitor pentru limba nâstră, popo- 
raţiunea română a Basarabiei war fi duşmană atât de mult 

a şcâlelor publice rusescă, 
“Comparativ cu poporaţiunea Basarabiei, vine câte un elev 

de şcâlă la 40 locuitori, dacă vom luă de basă numărul ele- 

vilor din anul școlar 1891. 
Cheltuiala anuală pentru un elev în oraşe, după spusele 

statisticei oficiale, este de 26 ruble 73 kopeică; iar pentru un 

elev de sat, de 9 ruble 39 kop. In general, costul anual al 
învețămîntului unui elev în şedlele publice din. Basarabia e 
de 11 ruble 71 kop. 

Numărul copiilor, cari frecuentâză şediele statului, compa- 

rativ cu numărul total al copiilor în vîrstă de a merge la 

șc6lă, după datele statisticei oficiale dovedesce că nică ju- 

mătate din aceşti copii nu urmeză la şcâlele statului. 
In anul școlar 1890—91 şedlele publice aii fost în număr 

de 398, iar şe6le pendinte de eparchie şi particulare 108, 
deci în total 501 ședle, în cari ati urmat 304610 băeţi și 
1766 fete. (1) 

(1) Beceapalia, Banoumons, p. 176.



525 

Ambele licee clasice din Chişineii, precum şi cel din Bul- 

grad, aii fie-care câte şepte clase liceale. Programul acestor 

licee este cu desăvîrşire analog programului liceelor nostre. 

Fie-care liceii posedă un personal didactice compus din 23 

profesori şi 8 pedagogi. 

Din dările de sâmă ale acestor licee vedem că, în cursul ul- 

timului decenii (1885 —1895), în două licee din Chişineii au 

intrat 1.827 elevi, cari, după clasele sociale din cari fac parte, 

se împart ast-fel: 

Copii de nobili şi de funcţionari . . . 982 

> comercianţi. . . . . . . . . 400 

» > alte clase. . . . . . . . . . 40 

>» orăşeni (mesciane) . . . . „400 

Din acest număr, 10%, sunt copii de bvrei, cari, după o 

lege specială rusâscă, nu pot fi primiţi în liceu decât 10%, 

din totalul poporaţiunii şedlei. O altă lege specială privi- 

t6re la admiterea elevilor în licee cere elevului, pentru a îi 

admis, un certificat prin care se dovedesce că părinţii săi 

posedă mijl6ce suficiente pentu a-l lăsă să urmeze şcâlele 

secundare, asemenea şi un certificat de bună purtare politică 

a părinţilor. | 

In cei qece ani din urmă ai eşit din şedlele statului: 

Elevi cari aii isprăvit studiile . . . 307 

» > paul > >» o. . 806 

> > aă părăsit şedla. . . . 704 

Elevii cari ati isprăvit vre-una din şcâlele secundare în 

acest timp sunt: 

Copii de. nobilă şi funcţionari 904 

» „ comercianţi. . : . . . . . 20 

i > orăşeni ..... 60 

«din alte clase... ... . . . 23 

Liceanii, aprâpe toţi, după examenul de maturitate își ur- 

m6ză studiile în şedlele superidre din Rusia, însă cea mai 

mare parte dintr'înşii se înscriu la aiferitele facultăţi ale 

Universităţii din Odesa.
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Invăţămîntul secundar nu e gratuit în Basarabia, ci fie- 

care elev plătesce statului anual 25 ruble. Taxele de înscriere 

la Universitate sunt de 100 ruble anual. 

Şcdlele secundare sunt în Basarabia o armă puternică, 

cu ajutorul căreia guvernul rusifică într'un mod constant 

pătura cultă a poporaţiunii indigene: Români, Bulgari, Sârbi, 

chiar Evrei; singurul element recalcitrant în acâstă privinţă 

sunt, copiii Poloni, cari, mulţumită educaţiunii patriotice cas- 

nice, trecând prin şedlele rusescă, îşi păstrâză intactă iubirea 

pentru nenorocita lor patrie; de aceea chiar elevii liceali 

Poloni din Basarabia sunt mai toţi răi notaţi de direcţiu- 

nea şcolară şi procentul lor e fârte mic. 

Trei feluri de şeole inferidre există în Basarabia: şe6le 

de judeţ (uiesdnie) cu trei clase. Programul acestor şc6le e 

analog programului şedlelor urbane cu patru clase de la no). 

In aceste şedle învaţă copiii orăşenilor, ai funcţionarilor in- 

feriori de stat şi un mie număr de copii de nobili. 

In şedlele numite prihodskie sunt două clase, iar în cele 

poporale (norodni) o singură clasă. 

In aceste şedle se caută a se desvoltă simţul religios şi 

patriotic la copii. In vederea acestui scop sunt aşezate t6te 

regulamentele şcolare. Studiul religiunii e fârte desvoltat, cân- 

tul bisericesc e obligatorii. In gilele de sărbători şi Dumi- 

neca atâta şcolarii cât şi profesorii sunt obligaţi a asistă la 

serviciul divin, corul şcolar e dator a cântă ia biserică, iar 

elevii a ceti Sf. Scriptură în cărţi bisericescă scrise cu chi- 

rilice vechi. Spovedania şi împărtăşania anuală sunt obligatorii 

pentru elevi şi profesori. După isprăvirea lecţiunilor fie-cărei 

dile, elevii cântă imnul naţional rusesc: <Boje 'Țarea hrani». 

Afară de partea religisă a învăţămîntului primar, profeso- 

„vii mai predaii istoria Imperiului Rus, alegând în special 

acele legende în cari se povestesce despre nemărginita cre- 

dinţă a poporului rus către Țar. 

Pentru a desvoltă şi întări în inimile copiilor acâstă cre- 

dinţă, Ministeriul Instrucțiunii distribue elevilor cărți de ce- 

tire, anume scrise în acest scop, pe cari elevii sunt datori 

să le cetâscă acasă. Afară de acestea, în programul şcolar 

al Basarabiei s'a introdus în anul 1876 şi gimnastica mi- 

litară, care e obligatorie. , 

Cu t6tă străşnicia regulamentului şedlelor primare, fie cele
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judeţene, fie cele poporale, scopul lor rusificator nu e ajuns de 

guvern, căci influența acestor şcâle primare rusescă asupra 

poporaţiunii neruse, Români şi alte naţionalităţi, e t6rte mică. 

Acest lucru îşi găsesce explicaţiunea, nu în faptul că activitatea 

pedagogică ar fi slabă, ci în acela că copiii în vîrstă îra- 

gedă sunt direct supuşi mediului de familie în care trăesc, 

aşă că şedla, unde tâte se învaţă într'o limbă străină lor, r&- 

mâne cu desăvîrşire străină de dinşii. Copilul, vorbind acasă 

limba părintâscă: Română, Bulgară, Rutână, Evreiască etc. 

limba rusă oficială rămâne pentru el o limbă de şcâlă, în 

care sunt serise cărţile sale didactice, nu tocmai plăcute lui. 

In timpul din urmă, anume la 1892, Ministeriul Rus al Instruc- 

ţiunii se preocupă cu mare insistenţă a lărgi instrucţiunea 

publică în Basarabia. În acest scop sa alcătuit dejă un vast 

proiect privitor la deschiderea unui număr de şedle nouă în 

Basarabia, pentru care statul va ridică edificii şi pe cari le 

va înzestră cu material didactice şi mijlâce de întreţinere. 

«Proiectul acesta, serie d-l Batiuşcoit în cartea sa «De- 

scrierea Basarabiei» (1), este ast-fel alcătuit în cât se pole 

speră că generaţiunea Hneră moldovenâscă din Basara- 

bia se va educă în spiritul pur rusesc și organicesce se 

va contopi cu patria năstră comună, Rusia.» 

Afară de şcâlele duhovnicesci, bisericesc şi publice, despre 

cari am vorbit mai sus, mai există în Basarabia şi alte şcole 

particulare. Despre aceste şcâle, supuse direct supravegherii 

Ministeriului Instrucțiunii, putem spune că ele jocă un rol 

cu totul secundar în instrucţiunea publică a Basarabiei. Di- 

plomele acestor şele mai absolut nică un drept recunos- 

cut de stat, aşă că, pentru intrarea în şedlele statului sail 

pentru obţinerea diplomei de bacalaureat, certificatul şedleior 

particulare este considerat ca nul. Elevii acestor şedle, având . . 

dreptul a se presentă la examen la şedlele statului, n'aii ne- 

voe, după lege, de a aduce vre-un certificat prin care să se 

constate că ai urmat întrun mod treptat studiile lor. 

Şedleie particulare din Basarabia sunt : 

Şedla de orfani din Chişineii, deschisă la 1858 prin ofrande 

particulare. Aci învaţă copiii orfani de la 9—12 ani. 

Asilul de copii Gheorghe Balş înfiinţat la 1845 la Chi- 

(1) Batiuşcolif, Basarabia, 1892, p. 116.



şineii de mareşalul nobilimii din Basarabia Gheorghe Balș. 

Direotâră a asilului, prin decret împărătesc, a fost numită 

Caterina Rosetti Rosnovanu (născută Principesă Ghica). După 

m6rtea lui Balş, averea sa fiind mult sdruncinată de datorii, 

moştenitorii p'avură de unde să plătâscă darul făcut asilului 

de r&posatul lor părinte ; de aceea şela a fost închisă, şi 

numai la 1858 redeschisă, mulţumită stăruinţei vice-guver- 

natorului Basarabiei Ciricovici. De la înfiinţarea Asiluluă 

Gheorghe Balș şi până acum (1845-1890) s'au succedat 618 

copii, din cară 500 băeţă şi 118 fete. 

Afară de aceste două şedle, mai există în Basarabia 23 

şeâle particulare, din cari la Chişineii 7, la Atachi ], la 

Hotin 1,la Akkerman 2, la Ismail 2, la Reni], la Bălţi 

2, la Bender 3, la Soroca 2, ia Dubasari 2. 

Şcdle evreescă în Basarabia sunt de două feluri: Unele în 

număr de 5, dise șcâle de stat, sunt întreţinute din impositul ce 

se percepe din vîndarea iumînărilor pe la sinagoge. Ase- 

menea şedle sunt la Chişineii 2, la Hotin, Bălţi şi Briceni 

câte. una. Al doilea tip de şeâlă evreiască sunt Ohedari 

sati Chedarimi, întreţinute de particulari. Acestea sunt în 

număr de 122, din cari 96 de băeţi şi 26 de fete. Numărul 

acestor şedle e forte problematic, de Gre-ce deschiderea lor 

nu e supusă nică unui regulament. Există o mulţime de che- 

darâ necunoscute de stat, cari prin urmare n'aii intrat în 

numărul stabilit de statistica oficială a instrucţiunii publice. 

In aceste şeâle nu se învaţă decât Biblia şi Talmudul în 

vechia limbă evreiască. 

Atară de acestea mai există în Basarabia peste 27 şe6le 

germane întreţinute de comunele gsrmane, 13 şe6le lipove- 

nescă întreţinute de comunităţile lipovenesci şi 18 școle bulgă- 

- rescă particulare. In tâte aceste şedle limba rusă e obligatore. 

Guvernul rusesc privesce însă cu ochii răi şedlele particulare 

bulgăresci, aşă că s'a interdis deschiderea de nouă şedle de 

acest fel, ba chiar şi din cele vechi s'au închis. Acelaşi lucru 

s'a întîmplat cu gimnasiul bulgăresc din Bolgrad, care s'a 
pomenit de-odată transformat din şeâlă secundară bulgă- 

râscă în gimnasiu rusesc. 
Printre instituţiunile de cultură, afară de şedlă şi biserică, 

guvernul rusesc a creat în centrul ţării o mare bibliotecă 

menită a deveni isvorul la care să se adape pătura lumi-



nată a naţiunii subjugate. In ajutorul şedlei vine deci o in- 

stituţiune specială pentru a propagă în cercurile culte indi- 

gene sciinţa, artele şi literatura în limba rusă. 

Mulțumită solicitudinii unui şir de guvernatori, oraşul 

Chişineii posedă adi o bibliotecă publică însemnată. Acâstă 

bibliotecă, creată la 1832, nu corespundeă până la 1860 me- 

niră sale ; în acest an însă guvernatorul Basarabiei Fon- 

ton-de-Werrayon, punând în capul bibliotecei pe un German 

inteligent, d-l Beller, a reuşit să dea acestei instituţiuni o me- 

nire culturală rusâscă de mare importanţă. In momentul 

de faţă acâstă bibliotecă posedă 14.396 volume şi primesce 
65 diare rusesci. 

Din aceste volume, 764 sunt în limbi străine Imperiului 

Rus: francesă, spaniolă, latină, grâcă ete. In limba română 

însă nu se găsesce absolut nici o carte. 

Acâstă bibliotecă e fârte mult visitată de tinerimea stu- 

di6să, care nu pâte ceti o carte românâscă decât la biblio- 

teca seminariului, ce posedă în special -cărți de teologie și 

unde nu poţi fi admis decât ca seminarist. 

Biblioteca seminariului a fost creată de P. S. Exarchul Ga- 

vril Badoni şi apoi reorganisată de P. S. Archiepiscopul Di- 

mitrie Sulima. 

In bibliotecele ce posedă diferitele licee nu se găsesce nici 

un crâmpeiii de carte românâscă. 

In patru librării particulare ce există la Chişinei, cărţi 

românesci de vîngare nu sunt. Pentru a av6 o carte ro- 

mânâscă trebue căpătată prealabil de la comitetul de censură 

din Odesa o autorisaţiune, care se dobândesce f6rte grei, 

numai mulţumită posiţiunii biurocraticea persnei solicitante, 

sai unei favori speciale. In Basarabia e riguros oprită in- 

trarea vre-unui iar român, de ori-ce coldre politică, şi pu- 

ţinele qiare ce trec Prutul venind din România sunt adre- 

sate pe-numele unor persâne ale căror principii rusofile sunt 

perfect cunoscute ocârmuirii ruse. In anul 1895 un judecător 

de instrucţiune, d-l Varzariprimi autorisaţiune de a face o co- 

mandă de cărţi românescă lă laşi, autorisaţiune care pro- 

duse aşă impresiune adîncă la noi în România, încât Pre- 

şedintele Ligei Culturale, d-l V. A. Urechiă, a adus-o la cu- 

noscinţa publică întrun discurs de ocasiune. In momentul 

de faţă, mulţumită solicitudinii unor Gmeni erudiţi din Ba- 

Z. C. Arbure, Basarabia. 34
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sarabia, solicifudine sprijinită de Archiepiscopul din Chişi- 

ne, se nădăjduesce că guvernul rusesc va permite pâte 

introducerea în Basarabia a cărţilor bisericescă şi mai cu 

s6mă a Evangheliei, Bibliei şi Vieţilor Sfinţilor.—Se va rea- 

lisă sai nu acâstă speranţă? Va av6 Românul din Basara- 

bia parte sau nu să cetâscă Sf. Scriptură în limba părin: 

ților săi, acâsta ne va arăţă viitorul ! 

Pătura cultă în Basarabia. — Sub regimul unei ocârmuiri 

autocrate, sub jugul domniei unui n6m fără cultură, Basa- 

rabia n'a putut nici să se desvolte pe calea culturală, nică 

să urmeze calea firâscă de propăşire pe care a păşit şi ne- 

întrerupt păşesce poporul român de dincoce de Prut. Dacă 

în România, mulţumită înrîuririi civilisaţiunii europene, s'a 

format o pătură cultă, care a şi creat o literatură naţională, 

a sădit sciinţa şi arta în patria sa, apoi în Basarabia, des- 

părţită de restul lumii civilisate printr'un zid chinezesc, Cu- 

rentul civilisaţiunii apusene n'a putut străbate. 

Mare şi bătătâre la ochi e deosebirea între sârta Româ- 

nului din Bucovina şi Transilvania de o parte şi Basarabia 

de alta. Românii din partea ţării românesci supuși la Im- 

periul Austro-Ungariei, robiţi politicește, au putul să se 

adape la isvârele nesecate ale culturei germane şi pe te 

meiul acestei mari culturi ai plămădit o pătură cultă în 

sînul lor. Ac6stă pătură cultă, germanisată prin cultură, în- 

cet cu încetul, venind în contact cu națiunea română, & 

mistuit şi prelucrat tesaurul culturei germane întrun început 

neperitor al unei culturi naţionale. Românii din Basarabia, 

subjugaţi de Imperiul moscovit, robiţi şi ei politiceşte, p'ai 

avut la îndemână nici un isvor de cultură la care să se potă 

adăpă. Cultură rusâscă nu există şi, dacă există, e așă de 

tînără, aşă de crudă, în cât existenţa ei chiar în qilele n6stre 

cu drept cuvînt se pote tăgădui. Şi tăgada acâsta este cu 

atât mai legitimă, cu cât chiar marele literat rus Ivan Tur- 

ghenett până la mârtea sa a tăgăduit-o întrun mod hotăriîtor. 

Românii din Basarabia ar fi putut să se adape la isv6- 

rele culturei europene; dar nici acâsta n'a stat în mânile 

lor, de Gre-ce acâstă cultură nu trece în Rusia decât prin 

sita unei censuri rigurâse. Despărţită de Europa printr'un 

şir de pichete căzăcesci, cari păzesc graniţele Imperiului, 

Basarabia a fost silită a da ca racul îndârăt şi, pentru a Nu
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se sălbătici cu desăvîrșire, a se mărgini în cercul îngust al 

unei şciinţe şi literaturi scrise cu litere chirilice. 

Şi nu dâră ai lipsit Gmenii de muncă intelectuală, nu 

a6ră că din sînul poporului român din Basarabia n'aii eșit 

pururea Gmeni de val6re netăgăduită, înzestrați cu un su- 

flet mare, cu dor de muncă. Omeni de valdre nau lipsit 

şi dovadă ne este pleiada mărcţă a bărbaţilor ca Alezandru 

Hasdeu, Bogdan Hasdeu, Iangiulo, Gamalia şi alţii; dar 

mai presus de puterea omenâscă ai fost şi sunt împrejură- 

rile politice nefaste sub cari geme poporul român subjugat 

de nâmul rusesc. 

In Basarabia, de la 1812 şi până în dilele n6stre, guvernul 

rus a oprit întrun mod riguros tipărirea cărţilor românesti; 

a mult - decât atât, ori-ce carte românescă a fost şi re- 

mâne oprită de a trece Prutul. Nici un diar românesc, nică 

o broşură romântscă nu sunt libere a trece în Basarabia 

fără a av6 expresă permisiune, căpătată de anumită per- 

s6nă, şi încă o atare permisiune nu se dă decât 6menilor 

consideraţi de ocârmuire ca blagonadejni, adecă cari sunt 

cunoscuţi ca rusofili turbaţi. Interdicerea de a tipări şi de 

a învăţă limba română echivaleză cu intergicerea de a serie 

în limba română; de aceea şi Românii din Basarabia nu scriii 

şi n'aă scris absolut nimic în limba lor părintâscă, ci dacă 

s'au manifestat pe arena sciinţei, artei sau literaturei, apoi 

operele lor sunt scrise în limba rusâscă: Aşă de pildă tote 

manuscriptele rămase după mortea eruditului Alexandru Has- 

deu sunt scrise în limba rusă. Tadeu Hasdeu, părintele lui 

Alexandru Hasdeu, a scris în limba polonă. Iangiulo serie 

în limba rusă operele sale de «Statistică comparativă». Ga- 

malia scrie operele sale bacteriologice în limba rusă. C. Sta- 

ati a scris românesce şi articole privitore la Basarabia 

în limba rusă. P. Leonard asemenea etc. etc. 

Afară de Români, mulţi din Ruşi au scris şi serii despre 

Basarabia ; tâte scrierile lor sunt însă scrise în limba ru- 

sâscă. Numele acestor autori precum şi operele lor cetitorul 

le va găsi în tabela bibliografică a Basarabiei, la îinitul 

acestui volum. 

Operele mai însemnate despre Basarabia, cari merită a fi 

mai cu s6mă citate, sunt: Desprecome reiul pe Marea Negră, 

de Şostac; Flora Basarabiei, de Deneking; Rassa cailor
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din Basarabia, de Grinevetski; cartea lui Bugnion, La Bes- 

sarabie ancienne et moderne ; Essai sur Vhistoire natu- 

pelle de Bessarabie, a lui Tardant; poema lui Cherba- 

novski, Valea albă, Hajdi-Bey, capul lui Baiazet, scrise ru- 

sesce după nişte legende poporale din Basarabia ; Fila- 

toff, Cântecele Moldovenilor, rusesce; Weltan, Havepmanie 

dpeeneii Hemopit Beccapabiu, 1828; Gerbanovsky, Capul de Boi, 

episod istoric, 1812; Ax. Nacu, Istoria Basarabiei; Batiuşcoft, 

Istoria Basarabiei. Despre aceste două din urmă scrieri, 

ilustrul nostru om de sciinţă d-l B.P. Hasdeii emite următorea 

părere : «Despre Basarabia cele mai noue scrieri sunt două: 

o istorie a Basarabiei rusesce de d-l Axentie Nacu în 2 

tomuri şi un mare studii oficial asupra Basarabiei, negreşit 

tot rusesce, de vestitul spion Batiuşkoff. 

«Batiuşkoff ca Batiușkoff, căci lui cel puţin i se aplică 

vorba lui Montesquieu : il faut 6corcher un Moscovite pour 

lui donner du sentiment; dar q-l Nacu, ea Român, mai bine 

ar fi făcut să studieze decât să ne spună că: «prin unire 

«cu Rusia, Basarabia a intrat în cercul culturei europene» şi 

apoi mai departe că: «sub umbra autocraţilor protectori, per- 

«fecţionându-se în regiunea cugetării şi a “spiritului, Basa- 

«vrabia înaintâză cu pași repedi pe calea civilisaţiunii.» Apoi 

de! Italiano tedescato & un diavolo încarnato.» 

Intrâga istorie a lui Nacu de alt-iel e o medioeră compi- 

laţiune istorică, făcută pe temeiul isvârelor rusesci, fără nici 

o originalitate şi nici o critică. In ceea ce privesce scrierea 

lui Batiuşcoff, apoi acâstă scriere este făcută în biurourile 

Ministeriului de Interne rusesc cu singurul scop de a pune 

în public o carte de istorie plină de neadevăruri. Scopul 

unor atari publicaţiuni oficiale, deşi nici odată nu ajunge la 

țintă, în Rusia e până acum patronat de guvern. Cartea 

a lui Batiuşcoft a fost tipărită din ordinul expres al Impăra- 

tului Alexandru III. (1) 

D-l Gheorghe Samureanu a scris mai multe lucrări însen- 

nate cu privire la storia Bisericei Române, cari s'au pu- 

bllcat în diare şi reviste teologice rusesci, asemenea şi în re- 

vista Ministeriului de Instrucţiune din Petersburg. 

(ID) A se vedă 0 carte tipărită din ordinul M. Ş. Impăratului Ru- 

stei, Bucuresci 1893. ”
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Afară de aceste puţine la număr scrieri, în Basarabia nu 

se tipărese nici cărţi, nici publicaţiuni periodice de Gre-care 

însemnătate. Guvernul rus se opune la ori-ce publicaţiune 

în limba ţării, iar în limba rusâscă se tipăresce o f6ie a 

eparchiei numită «Fparchialnie Wiedomosti», redactată de 

un cler rus în sensul rusificator, şi un diar rusesc <Besa- 

rabeț», redactat de un om de bine. 

III, 

CRIMINALITATEA. 

Starea actuală a unei ţări, răspândirea mai mult sait mai 

puţin întinsă a învăţămîntului public, sunt pururea în legă- 

tură cu starea economică şi starea morală a locuitorilor. 

După datele statisticei criminale ale Rusiei, în curgere de 

12 ani (1847—1838), tribunalele criminale (ugolovni sud) din 

Basarabia aii judecat 10.569 procese criminale. Numărul in- 

culpaţilor în aceste procese a fost de 5.501 inşi, din cari 

4.117 au fost condemnaţi la ocnă, knut și exil. lată în ce 

mod se repartizâză aceste procese pe ani: 
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Aceste cifre ne permit a deduce că media anuală pentru 

Basarabia este de un proces criminal pe 977 locuitori. Me- 

dia inculpaţilor e de 375 pe an, adecă un inculpat pentru 

2.350 locuitori. 

Criminalitatea după vîrstă şi sex se împarte în Basara- 

bia pentru anii 1847 - 1858 în următorul mod:



Numerul criminalilor după vârstă şi ser 
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1849 | 325! 23 _i — o 16) 129 6) 77 1 6 — 

| ss50 370 | a | — —| 202 28 iza) a 63 | si — 

| 1851 | 363 | 383 —— 183; 26] 181: 1] 63 4 = 

Iese | az! 2. | 24 10 168 15| 182 . 5) 70: — 

| asoa | 409: o7 | 24 11| 166 13 109 5] 40 2] 2 — 

| ses 23| 2 | 16 3] 94 8] 85 4 a — — 

|. 1855 255. 13 4 78 a aj 2 — -| — 

| 1856 | 283; 17 15, — 101, 8 2 2 19 1] — — 

(assz | ao 6 | 13| a] 8 12 9 2 18 1 — = 

|. 1658 asa 20 [29] 3] 93 7 58 1 2 — — -| 

Din acestă 

fiind pentru Basarabia de 353--370 bărbaţi, pe 1.28 

          
tabelă reese că media pentru criminali pe an 

tori vine câte un criminal pe an. 

După vîrstă, numărul cel mai mare de er 

pra poporaţiunii în vîrstă de 21—35 ani. 

După confesiune, criminalii din Basarabia se împart pentru 

decenia sus citată ast-fel: 

Oriodoxi . 

Sectanţi 

Alte rituri 

Evrei 

După starea civilă, în 

pentru crime: 

Nobili ereditari . 

individuali . 

Clerici 

3.391 
60 

19 

419 

330 

26 

8 locui- 

iminali cade asu- 

curgere de 12 ani ai fost osîndiți
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Comerdianţi .........-..- 56 

Tirgoveţi. . . . . . . . o e + . 2.229 

Răzeşi . cc. cc... 32 

Ţărani domeniali . . . . . . . . 328 

Ţărani foști clăcași . . . .....- 135 

Colonişti . . . co... 124 

Cazaci . . cc... . 41 

Rune ee 238 

Ţigani . cc... 127 

ATPMEDĂ cc... .. 10 

Soldaţi de poliţie . ......- 25 

Aşă dar nobilimea a dat pentru acest răstimp câte 29 cri- 

minali pe an, adecă un criminal pentru 120 nobili, iar ţăranii 

câțe un criminal pentru 2.570 inși. 

Delictele şi crimele în statistica oficială rusâscă sunt clasifi- 

caţi în următârele şâse rubrice: a) crime în contra religiu- 

nii statului ; b) crime în contra statului ; e) crime şi delicte 

în contra ordinii ; d) în contra bunelor moravuri ; e) în contra 

pers6nei şi în contra - proprietăţii. 

Din delictele şi crimele în contra religiunii cele mai obici- 

nuite sunt sacrilegiul şi jurământul fals. 

Din crimele în contra statului : participarea la vre-o socie- 

tate secretă, răspândirea de idei contrare stării politice, de 

scrieri oprite, resistenţa la ordinele autorităţii, insulta în con- 

tra persânei Ţarului, fuga peste graniţă. 

Delictele în contra moralei sunt fârte rari din Basarabia, 

Acele în contra persnei şi anume omuciderile 12 —15 pe an, 

rănirile 70; în contra proprietăţii 280—300 ceasuri pe an. 

Statistica criminală rus6scă demonstră că din Basarabia, în 

curgere de 10 ani (1822--1833), s'aii expediat în Siberia 848 (1) 

Gmeni; în curgerea deceniei de la 1842—1853, 335 bărbaţi 

şi 48 femei (2); în fine în curgerea deceniei 1880—1891, 723 

persâne, din cară 120 pentru crime de stat. 

Aşă dar, dacă vom presupune că statistica criminală pote 

servi drept cumpănă moralității unei poporaţiuni, atunci, din 

  

(1) Delo. Arch. cancel. guvern. din Chişineii, 1858, No. 818. 

(2) Zasciuc,
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cifrele mai sus arătate, reese că gradul de moralitate al lo- 

cuitorilor Basarabiei este destul de satisfăcător. 

Pentuu a completă acest capitol privitor la moralitate, 

invederat c'ar fi fost necesar ca să aşternem aci şi datele 

privitâre la instituţiunile de binefacere, ajutorarea săracilor» 

asilurile pentru bătrâni, pentru copiii orfani, pentru femeile 

lipsite de mijloce de traiti ete. Acâsta însă ne-a fost cu ne- 

putinţă din causă că instituţiunile de acest fel, forte putine 

la numer, nu tipăresc dări de s6mă privitâre la administra- 

rea lor şi puţinul lucru, ce s'ar fi putut vorbi despre ele; 

e necesar să fie cules personal la faţa locului. Ac6sta însă 

mana putut-o face.



CARTEA VIII. 

ADMINISTRAȚIUNEA ŞI JUSTIŢIA, — BIRURILE, IMPOSITELE, 

BUDGETUL.— ARMATA. 

Il. 

ADMINISTRAŢIUNEA ŞI JUSTIŢIA. 

Istoricii musealo-fili ca Nacu și Batiuşcoii pretind că pe 

la 1812 Rusia ar fi găsit în Basarabia instituţiuni tur- 

cesci, administraţiunea tureâscă, şi cu un cuvînt că de la 

Stefan-cel-Mare încâce Basarabia întregă eră o provincie 

a Imperiului Otoman. Acest, neadevăr istorie patent este de- 

monstrat printr'un şir de documente istorice netăgăduite 

şi Cantemir-Vodă, resumând trecutul istoric al Basarabiei 

serie: (1) 

<Teut Logofătul a venit la Soliman ca delegat al lui 

Bogdan, Principelui Moldovei, şi declară că are misiunea 

de la Principele şi de la poporul Moldovei de a oferi Sul- 

tanului amândouă Moldaviile sub condițiuni onorabile, în 

special ca religiunea se rămână neatinsă şi ţâra se plătescă 

tributul anual Porţei.> 

Intro notă mai jos Cantemir scrie: «Moldavia este îm- 

(1) Istoria Imperiului Otoman de D. Cantemir, part. 1, p. 2173-14.
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părțită în superidră şi inferidră. Moldavia înferidră, în- 

cepând dela Iaşi, reşedinţa actuală a Voevodului, se întinde 

spre răsărit până la Bender (2), pe care Moldovenii îl numesc 

Tighina ; spre m6qă-di se mărginesce cu Galaţi la Dunăre, 

la apus cu Valachia și cu munţii Transilvaniei, cari se în- 

tind de-alungul drumului numit Petra şi aparţin Moldove- 

nilor şi nu Transilvanilor. Moldavia superidră încă începe 

de la Iaşi şi spre apus se mărginesce cu munţii Carpaţilor 

sati Alpii Transilvaniei şi se întinde până la Sniatin, ce- 

tate din Podolia. De Moldova înferidră se ţineă odală 

tă Basarabia, numită la Turci Bugte ; aici sunt cele două 

cetăţi renumite Akkerman şi Chilia...» 

Acâstă parte din Moldova ruptă de la sînul patriei-mume la 

1812 se compuneă din trei părţi: 

a) din ţinuturile Moldovei numite : Greceni, Codreni, Ho- 

tărnicese, Orheiii, Soroca şi jumătate din ţinutul laşi ; 

V) fortărețele saii cetăţile Fotin, Bender, Akkerman, Chi- 

lia, Ismail şi Tomara (Reni), unde Turcii ţineai garnis6ne; 

e) în fine din Bugâc. 
Intreg acest litoral aveă o întindere de 39.911 verste pă- 

trate. 

La 1812 acest litoral a fost locuit; de 41.160 familii, așe- 

zate prin 17 tîrguşâre şi 685 sate, despărțite din punctul de 

vedere administrativ în 12 judeţe. 

Imediat însă ce Rusia a luat acâstă ţâră, guvernul rusesc 

i-a dat o administraţiune conformă cu sistemul rusesc de 

a cârmui. | 

După propunerea Admiralului Ciceagoff, în diua de 23 

Iunie 1812 Impăratul Rusiei a semnat 22 regulament spe 

cial pentru Basarabia, apoi în diua de2l August a apărut 

manifestul "Ţarului, prin care locuitorii Basarabiei căpătară 

sculire de ori-ce bir pe termin de trei ani, precum şi scu- 

tire de recruți pe an termin nelimitat în manifest, dar care 

n'a durat, cu tâte acestea, decât cinci ani. 

Regulamentul lui Ciceagoff, precum şi personalul admini- 

strativ alcătuit de către acest Admiral rusesc, fură aşă de 

vici6se, în cât poporaţiunea, desperată de ocârmuirea nouă, 

a început se părăsâscă satele şi orașe, fugind cu miile în Mol- 

(2) Bender îns&mnă turcesce pas, trecere.
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dova şi Turcia. In aceste timpuri grele pentru Românii din 

Basarabia, împreună cu r6ua administraţiune a mai cădut 

peste ţâră şi ciuma; ambele ai pustiit Basarabia. 

Guvernul rus priviă cu nepăsare cum se topesce n6mul 

român, începând a colonisă ţâra cu coloni Germani și Bul- 

gari şi dăruind moşii întinse biurocraţilor ruși, pentru a 

forma un strat suprapus în noua provincie cucerită. (1) 

La 1816, printr'un nou ukaz imperial datat din 26 Maii, 

Basarabia a fost înzestrată cu un noii regulament admini- 

strativ. Pe temeiul acestui din urmă regulament, mai bine 

alcătuit, Basarabia a fost decretată de Oblasti. (2) S'ai creat 

dou& departamente, compuse dintr”un număr 6re-care de 

consilieri, cari, întruniţi într'un singur consilii, general, for- 

mat, sub preşedinţa guvernatorului, instanţa superidră admi- 

nistrativă. 

Comandamentul cetăților Hotin, Bender, Ismail, Chilia şi 

Akkerman a fost, concentrat în mânile comandantului su- 

perior al armatei, iar şef suprem al provinciei sa numit 

guvernatorul Podoliei, Generalul Bachmetieft, cu titlul de 

«palnomocinii namestnik». 

La 1818 regulamentul de aaministraţiune iarăşi s'a modificat 

prin ukazul imperial de la 29 Aprilie. şi, în locul celor două 

departamente şi al consiliului general, s'a format un consiliul 

superior, alcătuit, de boerii ţării sau nobilă (dvoreane), sub 

preşedinţa guvernatorului. In acest consiliit se regulaii de- 

finitiv tâte afacerile privitore la vi6ţa, averea şi on6rea lo- 

cuitorilor. Consiliul acesta judecă, condemnă şi administră. In 

afară însă de acest consilii, numit verehovni sovet, regula- 

mentul prevedea formarea a trei departamente, numite în- 

stanţe, şi anume: instanţa saă expediţiunea statului (cazona), 

instanţa saii expediţiunea executivă şi expediţiunea civilă. Cea 

dintâiă se ocupă de afacerile statului, cea a doua de afa- 

cerile private privitore la administraţiune, iar cea din urmă 

de justiţie. 

La 1816 s'a făcut cel dîntâiă recensemînt al poporaţiu- 

(1) Manuseriptul lui Şomoff, din arch. Chişineului, manus. lui Smwinâsn 

a se ved6 resumat la anexe. 

(9) Cele-lalte provincii vusesci sunt simple guvernăminte. 
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nii şi, cu acâstă ocasiune, Basarabia a fost împărţită în opt 

judeţe : 

1. Judeţul Fotia. 

2, > Orhesă. 
3. »  Sorora. 

4. » Iaşi. 
5. > Bender. 

6. »  Codrenă sau Condreni. 

LA > I8mail. 

8. > G'receniă. 

Tîe-care judeţ, la rîndul săi, s'a împărţit în îsprăvnicia, 

cari, după întinderea lor, aveai în capul administraţiunii câte 

unul sati doi ispravnici. Ispravnicii la început s'aă ales din- 
tre proprietari nobili, iar apoi printre cinovnicii ruşi pe ter- 
min limitat de un an. Fie-care ispravnic aveă câte un sameș 

saii secretar, care eră şi cassierul isprăvniciei. Ispravnicul prin 
urmare eră capul administraţiunii judeţene, iar judeţul se 
mai împărţiă în ocdle, administrate de ocolași. 

Afară de acâsta, poporaţiunea mazililor se administră de 

către căpitani de mazilă, iar poporaţiunea tîrgovâţă se ad- 
ministră de către căpitanii de târguri. Ocolaşii şi căpitanii 

se numiai însă de ispravnici direct şi erai subalternii lor, 
aşă că, cu alte cuvinte, în mânile ispravnicilor se concentră 

absolut într6ga administraţiune judeţână, precum şi pute- 
rea judecătorâscă de prima instanţă. Ac6stă justiţie instru- 
mentă verbal. 

Aşă dar, precum se vede din chiar acâstă sumară expli- 

care a organisaţiunii introduse de Ruşi la începutul dom 
niei lor în Basarabia, mecanismul administrativ eră forte 

simplu şi întrega ţâră devenise moşia ispravniciior, cari o 

stăpâniau, împărțind venitul acestei stăpâniri cu membrii 
consiliului suprem. 

In anul 1823 în postul de General-guvernator şi namesnie 

plenipotenţiar al Basarabiei a fost numit Principele Voronzoft. 

Acest biurocrat, imediat ce a sosit şi s'a instalat, a vădut că 

este cu neputinţă a merge înainte cu starea de lucruri chao- 

tică, în care se sbuciumă nenorocita Basarabia. După ini- 

țiativa sa dar, s'a elaborat un noii regulament pentru ad- 

ministraţiune, care a şi fost confirmat prin decretul impe- 
rial cu data de 29 Februarie 1828.
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Pe temeiul acestui regulament, consiliul superior (verhov- 

ni sovet) a fost desfiinţat şi în locul sii s'a creat consiliul 

de guvernământ (oblastnoi sovet), care aveă menirea simplă 

de a servi drept instanţă consultativă pentru şeful provin- 

ciei—guvernatorul. Acest consilii se împărţiă în două depar- 

tamente : cel economie şi cel administrativ. Ocupaţiunea 

consiliului eră: a) de a face budgetul guvernămîntului sau 

al Oblastici, alcătuindu-l din 1/10 din suma totală prevădută 

ad-hoc pentru cheltuelile generale ale Basarabiei; b) în- 

toemirea impositului pentru Zemstvo (consiliile judeţene) ; 

c) elaborarea reformelor pentru îmbunătăţirea şi propăşirea 

agriculturei, industriei şi comerciului, dj construirea şcâle- 

lor; e) construirea edificiilor publice; f) intocmirea budgete- 

lor comunale urbane etc. 

La 1846, printr'un ukaz special, consiliul ablastnoi (gu- 

vernamental) a mai primit prerogativa de a stabili dreptu- 

pile claselor de mazili, ruptaşi, boeraşi, rupte-de-visterie, 

rupte-de-cămară, ete. ! 

Preşedintele consiliului eră de drept guvernatorul pro- 

vinciei, iar în absenţa sa vice-guvernatorul. Principele Voron- 

zoft, voind a scăpă Basarabia de abusurile cinovnicilor, n'a 

găsit alt mijloc pentru acâsta decât aplicarea aceluiași re- 

gim autocrat care domnesce în Rusia. Dînsul a concentrat 

dar în mânile sale într6ga putere administrativă şi chiar ju- 

decătorescă, făcând ca însăşi puterea legiuitâre, care emană 

de la Țar şi Consiliul de stat al autocratului, să legifereze 

călăuzindu-se de sfaturile sale. 

De atunci şi până în dilele nostre acest sistem de admi- 

nistraţiune a domnit şi domnesce în Basarabia şi cu ajutorul 

guvernatorilor a isbutit să rusifice aprâpe cu desăvîrşire pă- 

tura cultă a Basarabiei, a reușit să transforme pe boerii mol- 

doveni într'o clasă de biuroecraţi devotați Rusiei şi duşmani 

ai n&mului românesc. In casele acestor boeri rare-ori se vor- 

besce românesce şi mulţi, fârte mulți din boerii din Basarabia 

nici nu sciii a vorbi limba românâscă. Firesce însă că sunt 

excepţiuni și că unele din aceste familii vechi ai r&mas credin- 

ci6se n6mului din cari se trag; dar cu durere trebue sămăr- 

turisim că sunt puţine. Acum 25 de ani, autorul acestei seri- 

eri, fiind şi el nobil (dvoreanin) din Basarabia, n'a cunos- 

cut la Chişineii decât vre-o patru case boeresci, unde se mai



vorbiă românesce. Aceste case erati acea a Principelui C. Mo- 

ruzi acum r&posat şi al cărui fii Alexandru nu sâm&nă de 

loc cu părintele sei și de aceea e disprețuit chiar de Ruşi, 

a d-lui Paul Cantacuzino, a d-nei Cheşco, a Cazimirescilor 

şi a r&posatului Scarlat Pruncu, care a fost şi tutorul auto- 

rului acestei scrieri. | 

Mai târdiă, sub administraţiunea Generalului Fedoroii, în 

anii 1834--36, Basarabia a căpătat în fine şi o organisaţiune 

judecător6scă, formată la început din trei instanţe: camera de 

stat (caz6na palata), tribunalul civil şi tribunalul crimânal. 

Apel în contra decisiunilor acestor instanţe se făceă direct. 

la departamentul Senatului. 

Impărțirea administrativă a Basarabiei în opt judeţe și 

gradonacialstvo din Ismail a durat până la 1857. In acest 

an însă, după ce, pe temeiul Tractatului din Paris, partea de 

jos a Basarabiei s'a întors către patria-mumă, s'a făcut o 

nouă împărţire administrativă şi Basarabia s'a împărţit în 

şâpte judeţe, anume Akkerman, Bender, Chişinei, Orheii, 

Soroca, Hotin şi Iaşi sau Bălţi. 

Acestă împărţire a durat până la 1879, când Rusia a re- 

luat cele trei judeţe de la sudul Basarabiei. | 

La 1879, pe temeiul 'Tractatului din Berlin, sau alipit la 

Rusia judeţele Cahul, Ismail şi Bolgrad, din cari Rusia a 

format un singur judeţ Ismail, iar parte din judeţul Cahul 

şi Bolgrad s'a alipit la judeţele Bender şi Chişinei, parte 

la judeţul Akkerman. Organisaţiunea acestor judeţe nu să 

isprăvit încă nici în anul 1897 şi definitiva reorganisare se 

va aplică abiă la 1899. 

Fie-care judeţ, dupa regulamentul introdus sub Principele 

Voronzofi şi care formâză până aqi basa organisaţiunii ad- 

ministrative, se administrâză în oraşe de către polițai (80 

rodnicii), iar prin sate de către ispravnici. Aceştia din urmă, 

până la 1859, se numiaii în funcţiune de către guvernator, iar 

apoi se alegeaii de adunarea nobilimii. La 1890, după o re- 

formă făcută de răposatul Impărat Alexandru III, în capul 

administraţiunii judeţelor s'aii pus aleşii nobilimii, numiţi 

zemski nacialniki. (1) 

(1) In momentul de faţă judeţul Chişineii, fiind despărţit în 5 părți 

(uciastki), are 5 zemski nacialnici, judeţul Orheiii are 6 uciaski sait părţi şi
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Atribuţiunile acestor funcţionară-nobili sunt economico- 

poliţienescă, adecă pe de o parte ei posedă prerogativele con- 

siliilor nâstre judeţene, iar de alta sunt datori a veghiă 

asupra cetăţenilor în ceea ce privesce convingerile lor po- 

litice. 

Fie-care judeţ este împărţit în uciastehi. Impărțirea acesta 

este totuşi locală şi hotarele fie-cărui uciastoe (ocol) nu 

sunt bine determinate. Până la 1871 ocolurile se administrau 

de zasedateli, iar acum se administrâză de stanovoi pristav. 

Fie-care judeţ, e împărţit oficial în volosti, ale căror denu- 

miri le-am dat dejă mai sus. Fie-care volosti se compune 

dințr'un 6re-care număr de comune şi cătune; în fruntea 

volostei se află un staroste, numit volosinoi starosta saii 

starostea statului. Siguranţa publică în sate este suprave- 

ghiată de uriadnie (1), adecă un gendarm rural, care-şi are 

reşedinţa în volosti. 

Coloniile din Bugâc au fost împărţite, precum s'a spus 

dejă, în circumseriptiuni sau ocrughi şi anume : cele Ger- 

mane în trei: Cleastița, Maloiaroslavețu şi Sarata, admi- 

nistraţiunea coloniilor fiind la satul Tarutino. | 

Coloniile bulgare, împărţite în trei circumseripţiuni, precum 

s'a arătat mai sus, aveaii până la 1871 administraţiune specială, 

iar în acest an acâstă specială administraţiune s'a desființat 

şi poporaţiunea bulgară a coloniilor a intrat sub admini- 

straţiunea generală a guvernămîntului. Cu tote acestea, până 

acum încă coloniile bulgare situate în cele trei judeţe luate 

de Rusia după Tractatul din Berlin se bucură de legea 

comunală românâscă. Şi acesta va dură până la 1899, pre- 

cum se svonesce. 

Cazacii în fine, precum sa arătat dejă mai sus, aii admi- 

nistraţiunea lor semi-militară. In capul acestei administraţiuni 

se află Atamanul Cazacilor, care-şi are reşedinţa la Bairamcea. 

8 nacialnici, Soroca 5 nacialnici, Bălţi 5, Hotin 6, Bender 5, Akkerman 

8, iar Ismailul nare acâstă administraţiune specială şi o va căpâtă 

numai la 1899. 

(1) Uriadnicii sunt atât subalternii poliţiei civile, cât şi ai poliţiei poli- 

tice. In Rusia există dou€ departamente de siguranță publică: poliția 

civilă şi cea politică sai gendarmeria.



Instituţiunile administrative ale Basarabiei sunt pendinte 

de următârele Departamente sai Ministerii, al căror sedii 

se află la Petersburg: 

1. Instituţiuni pendinte de Ministeriul de Răsboiii 

2 > Ş 3 > > Interne 

3 > 3 > 3 îi JUS iți e 

4. > >» > > î Finanţe 

5. 5 » > > , Tustruețiune 

6 > > > > .. Domenii 

(i » > > > > Culte 

8 , > > > Lucrări publice 

9 » > > > Postă şi Telegraf 

I. Instituţiunile pendinte de Ministeriul de Interne sunt 

următdrele: 

1. Consiliul regional (oblastnoi) (1), pe basa cap. 2 din 

vol. II al legilor Imperiului (svod zaconov), se compuneă din 

preşedinte, care este tot-deauna însuși guvernatorul Basa- 

rabiei, din mareșalul regional (oblastnoi) al nobilimii (2), din 

preşedinţii tuturor tribunalelor, afară de preşedintele tribu- 

nalului de comerciii, şi din doi membri numiţi de Ministeriul 

de Interne. Acest consilii girâză afacerile privitre la inte: 

resele provinciei. Rolul s&i e absolut nul, de 6re-ce dînsul 

confirmă numai disposiţiunile luate de guvernator în per- 

s6nă. | 

2. Consiliul vegional administrativ (oblastnoe provlenie), 

compus precum am dis mai sus, mai are pendinte de dînsul 

departamentul de construcţiuni, consiliul sanilar, departa- 

mentul de silvicultură, comitetul de statistică, comitetul de 

vecrutațiune şi direcțiunea penitenciarelor. 'Tot de dînsul ie- 

rarchicesce este legată şi direcţiunea postelor şi telegrafelor. 

(1) Până la 1871 Basarabia formă o coblasti», iar de atunci încâce a 

fost decretată de simplă provincie sai gubernie. Conform cu acâstă dis- 

posiţiune și consiliul regional sa transformat în consilii de gubernie 

(gubernschi sovet). . 

(2) Nobilimea unei gubernii are în fruntea sa pe un mareșal al nobi- 

limii, iar fie-care judeţ posedă câte un mareșal al nobilimii judetului. 

Aceste posturi sunt eligibile. Alegerea se face din trei în trei ani.
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În tâte aceste instituţiuni de stat, în tâte comitetele şi con- 

siliile, preşedinte e guvernatorul provinciei, în mânile că- 

-uia e concentrată o putere aprâpe absolută, precum și cele 

mai varii îndatoriri. 

De re-care autonomie se bucură între aceste varii insti- 

tuţiuni singură adunarea deputaţilor nobilimii. Acâstă adu: . 

nare se compuneă până deunăqi din mareşalul nobilimii, 

Excelenţa Sa Ivan Egorovică Catargi (1), şi din deputaţii 

D. R. Rateu, V. G. Crupensky, P. M. Strolensky, D. Ii. Biberi, 

M. G. Crupensky şi Baron Al. Stuart. | 

Guvernatorul provinciei, pentru a corespunde variilor sale 

îndatoriri, are o cancelarie specială, compusă dint'un nu- 

meros personal de funcţionari. Pendinte de acâstă cancelarie 

există şi un consilii regional de statistică, î6rte bine or- 

ganisat. Acest consilii se compune din guvernatorul pro- 

vinciei, ca preşedinte, mareşalul nobilimii, vice-guvernatorul 

provinciei, preşedintele camerei de stat, protectorul (pope- 

citel) onorific al gimnasiilor, procurorul general al provin- 

cici, directorul ședlelor, administratorul domeniilor statului 

şi membrii comisiunii lucrărilor publice. . 

Firesce că toţi aceşti domni mai absolut nică o idee des- 

pre statistică, care se face de către un personal special; ei 

se mărginesc numai a iseăli hârtiile curente. Lucrările pri- 

vitore la statistica Basarabiei se datorese sîrguinţei şi eru- 

diţiuniă d-lor A. M. Cotruţa, D. R. Rateu şi M. V. Nerucefi. 

Comitetul guvernamental pentru 
alimentațiunea (prodovol- 

stvie) poporaţiunii se compune din inevitabilul guvernator 

al provinciei, în calitate de preşedinte, din mareşalul nobilimii, 

din preşedinţii curților, procurorul şi mareșşalii judeţeni ai 

nobilimii. Comitetul supraveghâză magasiile obştescă de re- 

serva grânelor, în cas de recoltă rea. 

Comitetul sănătăţii publice, în sarcina căruia cade igiena 

publică, se compune din guvernatorul provinciei, mareșalul 

nobilimii şi membrii consiliului sanitar. 

Asistența publică, ataşată pe lângă cancelaria guverna- 

(1) Mareşalul nobilimii â-l 1. Catargi a murit în 1897 şi adunarea ge- 

nerală a nobilimii basarabene a fost convocată pentru diua de 29 Aprilie 

1897 pentru a alege un noi maveşal. S'a ales ca mareşal al nobilimii 

d-l Crupensky. 

7, C. Arbure, Basarabia, . 33
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torului, se compune din guvernator, mareşalul nobilimii, 

doi membri delegaţi de adunarea nobilimii şi un membru 

ales din sînul comercianților. Instituţiunile asistenţei publice 

sunt: spitalul din Chișinei, o şe6lă pentru copiii funcţionarilor 

statului, orfelinatul din Chişinei și spitalul din Akkerman. 

Afară de aceste instituţiuni mai sunt pendinte de asistența 

publică şi tâte spitalele de prin judeţe. Asemenea spitale 

există: la Chişineii cu 25 paturi, la Orheiii cu 10 paturi, la 

Bălţi cu 15 paturi, la Hotin cu 15 patură, la Bender cu 15 

paturi şi la Akkerman cu 10 paturi. 

Consiliul sanitar al Basarabiei, pendinte de comitetul să- 

nătăţii publice, a fost creat în Basarabia încă pe la 1813 

şi se compune dinti”un inspector doctor în medicină, un chi- 

rurg, un doctor-mamoș și 4 sub-chirurgi. Inspectorul are l6tă 

de 2.000 ruble (rubla= lei 2,70), chirurgul 1.000 ruble, mamoșul 

1.000 ruble şi sub-chirurgul 400 ruble pe an. Fie-care judeţ 

din Basarabia posedă câte un medic de judeţ şi câte o mO$e; 

dar afară de acest personal medical judeţen, Zemstvo mai 

are şi câte doi trei medici ai săi, retribuiţi fie-care cu un 

salarii anual de 1.000 —600 ruble. Pe lângă consiliul sanitar 

există un comitet de vaccinare (ospeni comitet), care se 

ocupă în special cu vaccinarea și revaecinarea. După raportu- 

rile acestui comitet, se altoiesc în Basarabia, în termin medii, 

anual peste 25.000 copii. Cifra acâsta firesce că e exagerată. 

Afară de aceste instituţiuni, enumerate.mai sus, mai de- 

pinde de Ministeriul de Interne şi poliţia secretă sai aşă 

numită politică. Acestă poliţie însă nu e pusă sub directa 

autoritate a guvernatorului provinciei, ci e pendinte direct 

de Ministeriul de Interne, prin intermediul şefului local de 

gendarmerie. Foliţia secretă nu se ocupă de siguranța 

publică, salvgardarea căreia cade în sarcina poliţiei civi- 

le, ci numai şi numai de starea spiritelor, de mişcarea cul- 

turală şi vi6ţa intelectuală a societăţii, supraveghiând atât. 

pătura cultă cât şi poporul propriii dis în ceea ce privesce 

răspândirea ideilor contrare stării actuale de lucrură în Îm- 

perii. Puterea, cu care e învestită acestă poliţie, este atât. 

de mare, în cât chiar guvernatorii provinciei se inclină îna- 

ntea hotărîrilor luate de către comandantul gendarmeriei 

ocale. 
II. Până la 1870, când în Rusia s'a făcut reforma judecăto-



5417 

râscă, de Ministeriul de Justiţie depindeau în Basarabia ur- 

mătârelor instituţiuni : “ 

La 1813 a fost înfiinţat tribunalul civil sub denumirea de 

Intâiul Departament judecătoresc (IepBerii aenapramerrs). La 

1818 acâstă instituțiune a căpătat altă numire, mai confor- 

mă cu menirea sa, şi anume tribunalul civil regional. El 

se compuneă din preşedinte ales din sînul nobilimii dintre 

licenţiaţii în drept, un tovarăș al preşedintelui, un consilier, 

doi membri de şedinţă aleşi de nobilime şi doi membri 

aleşi de alte clase sociale. 

La 1871 acest tribunal a fost reformat, iar până la acest 

an activitatea sa se oglindesce în următârele cifre, extrase din 

statistica juridică: 

1854 . . .1.113 hârtiiintrate. . . 9.464 resolvate 

1855 . . .5.963 >» > „9.594 > 

1856 . . .6.210 > » „2. 10.501 » 

1851 . „1.162 >» > „19.852 » 

1858 . . .7.032 >» > „19481 > 

1869 . . .5.423 >» > „10.816 » 

In curgerea ultimilor dece ani, cât a funcţionat acâstă in- 

stituţiune judecătorescă, s'aii resolvat în termin medii peste 

325 procese civile pe an. 

La 1871, precum am dis, tribunalul civil a fost reformat- 

veorganisându-se după tipul tribunalelor de acest fel din Eu- 

ropa. Apel în contra hotăririlor acestui tribunal se face 

acum la Curte şi apoi la Departamentul de Casaţiune, pe 

lângă Senatul din Petersburg și Moscva. 

Tribunalul criminal regional (oblasnoi), cu sediul la Chi- 

şine, s'a înfiinţat în 1813, făcând parte din Departamentul în- 

tâiti civil. Else compuneă dintr'un preşedinte, un vice-preşe- 

dinte, un consilier, doi membri de şedinţă aleşi de clasa 

nobililor şi doi aleşi din alte clase. 

La 1871 acest tribunal a fost desfiinţat, atribuţiunile sale 

trecând parte la Curtea cu juraţi, parte la parchet (procu- 

rorskăi nadzor), parte la judecătoria de pace. 

Parchetul se compune din procurorul regional (gubernski) 

şi doi tovarăşi, unul pentru afacerile civile şi altul pentru 

afacerile criminale,



Tribunalul de comercii s'a înființat în Basarabia în giua 

de 2 Septembre 1824 şi, până la 1856, a funcţionat la Is- 

mail, iar de atunci s'a transferat la Chişinei, unde se află şi 

până acum. 'Tribunalul de comereciii se compune din preşe- 

dinte şi trei membri de şedinţă, un secretar şi un țransla- 

tor de limbă română. Acest din urmă post s'a desfiinţat la 

1878. Membrii tribunalului se aleg de către comercianții ca- 

tegoriilor întâia (1 ghildia) şi a doua pe termin de doi ani. Com- 

petinţa tribunalului comercial este stabilită printr”o lege spe- 

cială (cap. 1300—1311, vol. XI, partea LI, din Svod saconov). 

O reformă definitivă a contopit cele două tribunale (ci- 

vil şi criminal) într”o singură instanţă judecătorescă, ocraj- 

noi sud. . 
Ocrujnoi (tribunalul guvernămîntului) se compune dintr'un 

preşedinte, un vice-preşedinte şi 13 membri din membrii tri- 

_bunalelor judeţene, şi anume: unul din partea judeţului Chi- 

şineii şi câte unul din partea celor-lalte judeţe, apoi fie-care 

departament, adecă acel civil şi cel criminal, au câte un po- 

mojnic de secretar și în fine restul funcţionarilor se compune 

din archivişti, pristavi, judecători de instrucţiune şi copişti. 

Institutul judecătorilor de pace se compune pentru orașe 

din judecători de pace, iar pentru sate din Zemski na 

cialnici. Atât cei dintâi cât şi cei din urmă se aleg din no- 

bili; pentru a fi eligibil, candidatul la postul de jude- 

cător de pace trebue se aibă titlu universitar juridic, iar 

pentru candidaţii la posturile de nacialnici nu se cere nici 0 

diplomă, ci numai şi numai rangul de nobil (dvoreanin). 

III. Ministeriul de Finanţe posedă în Basarabia următârele 

instituţiuni direct pendinte de dînsul: 

Comitetul ocârmuitor al guberniei (Gubern. Rasporeadi- 

telni komitet) compus din guvernator, în calitate de ine- 

vitabil preşedinte, din mareșalul nobilimii, directorul ca- 

merei de stat, şeful postelor şi telegrafului, primarul ora- 
şului Chişineii şi comandantul armatei. Acest comitet supra- 

veghiază gestiunea financiară a guvernămîntului, elabor6ză 

disposiţiunile pentru incassarea dărilor către stat, ete. 

| Camera de stat (cazena palata) se compune din cinci sec- 
“țiuni, şi anume secţiunea revisuirilor, secţiunea controlului



acciselor (1), a industriei tutunurilor, supusă legii banderole- 

lor, şi secţiunea visteriei statului. . 

Camera de stat se compune dintr'un director şi nacial- 

nicii secţiunilor, din inspectori financiari și funcţionari de 

cancelarie. 

Pendinte de acâstă cameră e şi visteria guvernămîntului, 

precum şi dirzcţiunea circumseripţiunilor vamale ale Basara- 

biei. Aceste vămi sunt supraveghiate de autorităţile militare. În 

fruntea direcţiunii se află un General-Maior, care este aju- 

tat în funcțiunea sa de un revisor general şi mai mulţi ofi- 

ţeri de ordonanţă (ofiţeri dlea porucenii). Vămile Basara- 

piei cari există la Jsmail, Reni, Ungheni, Noua-Suliţa, Isa- 

coveț sunt de clasa întdia, iar vămile din Leova, Lipcani 

sunt de clasa a treia, şi în fine cele de la Fălciu, Cahul, 

Usti- Prut, Chilia, Vîlcov sunt nisce simple sucursale, numite 

Zastava. 

Pendinte de direcţiunea vămilor e şi instituţiunea de pază 

a hotarelor ţării. Ac6stă pază se face de către brigada stră- 

jerilor de la fruntarii. Sunt trei brigade de străjeri : una cu 

sediul central la Hotin, alta cu sediul la Sculeni şi a treia cu 

sediul la Ismail. Brigadele de străjeri sunt ajutate în tunc- 

ţiunea lor de către Cazaci şi gendarmi. 

Banca statului are la Chişineu o sucursală. Afară de acâstă 

instituţiune financiară de frunte, mai există următârele bănci, 

pendinte direct de Ministerul de Finanţe : 

Banca agrară a nobilimii din Basarabia. In fruntea 

acestei bănci se află un director numit de ocârmuire (2), un 

preţuitor-jurat şi doi membri aleşi de nobilime. Banca acâsta 

are de scop creditarea proprietarilor nobili posesori de 

pămînt. | 

A doua bancă pendinte de Ministeriul de Finanţe este Credi- 

tul agrar al țeranilor (Besarabski crestianski banc), a cărei 

menire este a credită pe ţărani, înlesnindu-le cumpărarea de 

pămînt. 

(1) Acum doi ani s'a introdus în Basarabia monopolul spirtoselor. Acestui 

monopol nu sunt supuse numai debitele de vin, dar ori-ce băutură spir- 

tâsă e supusă monopolului statului. Băuturile spirtâse se vind în anu- 

mite debite, ţinute de văduvele funcţionarilor, ete. ” 

(2) Acum este Baronul de Wranghel.
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Ca instituţiune de control Basarabia posedă o cameră de 

control, care ftuncţionâză separat de camera de stat. 

IV. Mânisteriul domeniilor statului, în Basarabia, afară de 

direcţiunea administraţiunii domeniilor, mai posedă şi o di- 

recţiune specială pentru administrarea averii mănăstirilor 

închinate din Basarabia. Directorul acestei administraţiuni 

din urmă este în momentul de faţă Principele N. Meşcersky. 

V. Ministerul de instrucțiune posedă în Basarabia urmă- 

t6rele instituţiuni: 

Consilii guvernamental de Instrucţiune compus dintr'un 

preşedinte, care de data acâsta nu e guvernatorul provinciei, 

ci mareşalul nobilimii, şi membrii consiliului: directorul şedle- 

lor primare, directorul I-ului liceit din Chişinei, primarul ora- 

şului Chişinei şi doi delegaţi, unul din partea nobilimii şi al- 

cul din partea clerului mirân. Acest consiliii supraveghiază în- 

tregul învăţămînt, atât cel primar, cât şi cel secundar. 

Pendinte de consiliul guvernământului este direcțiunea 
şcolelor primare, care se compune dintr'un director și ş6se 

inspectori de învăţămînt: unul pentru judeţul Chişineii, 

unul pentru judeţul Akkerman şi câte unulpentru Orheii, 

Hotin, Soroca, Ismail. | 

Direcţiunea şedlelor secundare se compune din mavreşalul 

nobilimii și profesorii liceali. 
VI. Rusia nu posedă un Ministeriii de Culte şi administraţi- 

unea cultelor se face de către Sinod, care este representat 

în Basarabia prin Episcopul eparchiei respective. 
Eparchia Chişineului, precum s'a arătat mai sus, a fost 

creată la 1813. Dejă de la 1808 şi până la 1812 pe scaunul 

Mitropoliei Ungro-Vlachiei și al Moldovei a fost P. S. Gavril 
Bodoni. După încheierea păcii între Rusia şi Imperiul Oto- 
man, în iua de 16 Maii 1812 Mitropolitul şi Exarehul Ga- 
vril, împreună cu vicarul seii(1), şi-aii strămutat reşedinţa din 

Iaşi la Chişineii. Plecând din Iaşi, Exarehul Gavril şi-a ales 
de reşedinţă tirguşorul Chişineu, preferând acest tirguşor» 

pe atunci cu totul neînsemnat, pentru posiţiunea sa centra- 

lă. Făcând apoi o călătorie prin Basarabia, răposatul Ar- 

chiepiscop a găsit în noua provincie cucerită de Rusia 749 

biserică, cari tâte erai administrate de protopopi. Fie-care 

(1) A se ved€ la Aneze.
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protopop administră o protopopie, care corespundeă unită- 

ţii administrative — ţinutul. Aşă că Basarabia aveă în total 

nouă protopopii, adecă protopopia ținutului Orhei, proto- 

popia Lopuşnei, Hotărnicâscă, a Condrului, Greceni, Soroca, 

Hotin, Folesci şia Basarabiei de sud. 

Pentru trebuinţele preoţimii, Exarehul Gavriil a înființat, 

imediat ce s'a aşezat în scaun, o dicasterie duhovnicâscă, 

care s'a şi inaugurat în qiua de 2 Octobre 1813. La inau- 

gurarea acestui tribunal duhovnicesc a asistat atât Mitropo- 

litul Gavril, cât şi vicarul său Dimitrie, Episcopul Bendetu- 

lui şi al Akkermanului. Mai târgiii acâstă dicasterie s'a trans- 

format întrun consistorii, iar în locul protopopiilor sa în- 

fiinţat în fie-care judeţ câte o blagocinie. 'Transformarea 

acâsta datâză însă dejă de la 1835. De atunci şi până adi 

blagocinii. (protopopi) concentr6ză în mânile lor întrega 

administraţiune bisericâscă. 

Pentru a rusifică cât mai iute clerul mirân din Basara- 

bia, dejă la 1813 s'a deschis la Chişineii un seminarii și o 

şedlă duhovnicâscă. In aceste şedle se primiaii exclusiv copiii 

clericilor. La început obiectele tâte la seminariii se predară 

în limba română, apoi încet cu încetul s'a introdus limba rusă, 

înlăturându-se în fine cu desăvîrşire limba română. 

Cu tâte acestea, de Gre-ce copiii internaţi în seminarii ur- 

maiia vorbi şi a gândi în limba română, la urma urmelor s'a 

crequt necesar a se obligă elevii de a nu vorbi limba pă- 

rinţilor lor în şeâlă — şi cu acâstă măsură, precum şi cu de- 

săvîrşita şi rigurâsa oprire a cărţilor românesti, s'a obţinut 

în fine resultatul dorit. Până pe la 1875 seminariul din Chi- 

şineii mai dedeă Basarabiei un număr 6re-care de preoţi ro- 

mâni, iar acum din acest seminarii nu es decât nisce clerici cari 

pică limba părinţilor lor, nică limba rusâscă nu o cunosc bine. 

In fruntea eparchiei Chişineului, inaugurată prin ukaz 

imperial la 1821, se află acum Archiepiscopul Neofit. (1) Epar- 

  

(1) Archiepiscopul Neofit a trimis acum câte-va luni un ordin,către pre- 

oţii rurală, poruncindu-le ca Dumineca, după sf. leturghie, să facă predici. 

Unul din preoţii din judeţul Bender, primind acest ordin, ja întrebat pe 

P. S. dacă este permis preotului din sat se facă predica în limba ro- 

mână, de 6re-ce ţăranii din satul săii nu înţeleg rusesce. Archiepiscopul 

Neoiit a r&spuns preotului în următorul mod:
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chia Basarabiei în Imperiul Rus este clasată printre eparchiile 

de clasa a doua. 

Sub oblăduirea Archiepiscopului Hotinului şi Chişineului 

se află în momentul de faţă trei instituţiuni principale: con- 

sistoriul din Chişinei, asistenţa clasei duhovnicesci şi semi- 

nariul din Chişineil. 

Consistoriul se compune din membrii consistoriului, pro- 

toereii, secretarul numit de Sinod, ajutorul săi, cassier, archi- 

var şi copişti. 

Asistenţa clericilor săraci şi a familiilor de clericise compune 

din tutorii orfanilor. 

Direcţiunea şedlelor duhovnicesci se compune din proto- 

popi sub preşedinţa Archiepiscopului. 

La 1850, după cererea r&posatului Archiepiscop Antonie, 

Sinodul rus a desfiinţat posturile de protopopi de judeţe 

(starşi blagocini) şi în locul lor s'aii înfiinţat protoieriile 

de ocol (ocrujnie). Cu acâstă ocasiune Basarabia a fost îm- 

părţită în 35 ocdle saii co crughi.» Administraţiunea mănăsti- 

rilor şi a tagmei călugăresci este orînduită de către pro- 

toierei-călugări, stariţi şi stariţe. 
Afară de administraţiunea bisericei ortodoxe de Răsărit, 

în Basarabia mai există şi următârele alte administraţiuni 

duhovnicescă: 

Dejă pe la 1812 şi până pe la 1856 la Chişineii a avut sediul 

s8ii Archiepiscopul armân P. S. Narses; tot de atunci a fost 

la Chişineii şi un consistorii armân. La 1856, în locul archie- 

piscopal s'a numit un Episcop, cu sediul însă în Crimea, la 

Theodosia, păstrându-se acestei Episcopii nouă denumirea de 
eparchia armeno-gregoriană a Chișineului şi a Nachaciva- 

nului.(1) De atunci consistoriul armân se află tot la Theodosia. 

Eparehia catolică din Basarabia pârtă denumirea de epar- 

chia Tiraspolului şi este pendinte de Episcopul catolic cu 
sediul tocmai la Saratof, unde se află capitolul, seminariul și 

consistoriul. Acâstă stabilire a unui scaun episcopal tocmai 
  

«Noi de o potrivă trebue să ne adresăm la tOte n&murile, propovă- 

duind evanghelia în limba poporului !» 
„Intemeiat pe acest răspuns preotul a și făcut de patru saii cinci ori pre- 

dici în limba română, dar apoi a fost oprit printr'un ordin emanat de 
la guvernatorul provinciei, Generalul Constantinovici, 

(1) Nachacivan, un oraș armenesc, care se află aşezat pe rîul Don. 
Poporaţiunea orașului e de 25.000 suflete.



  

întrun osaş, unde nu există de loc poporaţiune catolică 

este o glumă. 

Protestanţii din Basarabia ait autoritatea lor duhovnicâscă 

la Odesa, unde îşi are sediulun probsi, iar la Chişineii lo- 

cuesce numai un predicator, plătit de guvern cu salariu 

anual de 1.000 ruble pe an. 

Evreii din Basarabia ati pe rabinii lor, aleși şi confirmaţi 

de guvern. Fie-care sinagogă posedă câte o direcţiune com- 

pusă din pers6ne, alese de comunitatea israelită. Rabinii 

sunt aleşi pe termin de trei ani, având un salariii anual de 

500 ruble în oraşele mari şi 300 ruble în tîrguşore. 

Evreii în Basarabia mai drept de a locui prin sale, ci 

numai în tîrguşore şi oraşe. Acâstă disposiţiune a liberat 

Basarabia de mai multe mii de familii evreescă, cară încă 

de la 1884 at început a părăsi ţera şi de atuncă încâce ne- 

contenit emigrâză în România. După spusele diarelor locale, 

în ultimii ani ai emigrat în ac6stă direcţiune din Basara- 

bia peste 20.000 de Evrei, cari s'au stabilit în România. Mare 

parte din acești Evrei locuesc adi în Dobrogea. Emigrarea 

Evreilor de prin sate a avut bun efect asupra economiei po- 

poraţiunii indigene. 

In locul cârciumelor evreesci, prin sate s'aii înfiinţat du- 

“ oheni și prăvălii, ţinute de ţărani chiaburi, a căror exploa- 

tare a muncei ţerănescă e mult mai uşoră pentru poporaţiu- 

nea indigenă decât eră aceea a Evreilor. Numai prin satele 

unde s'au stabilit Ruşi (Velicoroși) şi Bulgari în locul Evrei- 

lor, poporaţiunea n'a câştigat absolut nimic, de Gre-ce noii 

veniţi s'aii constatat şi mai rapaci decât Evreii. 

VII. Ministeriul de Răsboiti posedă în Basarabia o însti- 

tuțiune militară locală : coloniile Cazacilor, şi o înstituțiune 

militară permanentă. : batali6nele (brigade) de străjeri, co- 

manda de invalidi şi gendarmeria locală. Apoi vin la rind 

spitatele militare, fortărâţa Bender şi întendența armatelor 

casarmate în Basarabia. (1) 

(1) In Basarabia în momentul de faţă sunt casarmate următârele re- 

gimente de armată permanentă : In judeţul Chişineii, divisiunea XIV de 

infanterie sub comanda Gener.-Leiten. Daniil Conarjevski ; în judeţul Ben- 

der, brigadaXIV de artilerie sub comanda Gener.-Maiorului Anoprienco ; 

în judeţul Akkerman și Ismail, bateria de artilerie sub comanda Colo-



554 

In ceea ce privesce instituţiunea militară locală, adecă re- 

gimentele de Cazaci, apoi acestea, precum s'a arătat în capi- 

tolul special privitor la coloniştii Cazaci din sudul Basara- 

bici, locuese în judeţul Akkerman, posedând pămînturi în- 

tinse, dăruite lor de cârmuirea rusâscă. 

Armia Cazacilor din Basarabia este supusă adi autorită- 

ţei guvernatorului Basarabiei şi se administreză de către 

un macaznoi ataman, având gradul de Colonel. Acest Colo- 

nel cu cancelaria sa aii de reşedinţă târguşorul Bairamcea 

din judeţul Akkerman. Folosindu-se de mai multe privilegii, 

Cazacii aceștia sunt datori în timp de pace a da statului 

dou€ regimente pentru ţinerea cordânelor şi serviciul de 

siguranţă publică prin oraşe ; asemenea tot din ei este for- 

mată garda de ordonanţe a guvernatorului-general din Odesa. 

Afară de aceste servicii, Cazacii mai ai obligaţiunea de a 

menţină în bună stare căile de comunicaţiune între coloniile 

locuite de ei, de a da adăpost prin satele lor armatei per- 

manente în cas de casarmare, de a da convoiuri pentru trans- 

portarea arestanţilor şi căruţe şi cai funcţionarilor statului 

la trecerea lor prin colonii. De alt-fel, poporaţiunea căză- 

„câscă este scutită de ori-ce bir sai dare către stat. 

Spitaluri militare în Basarabia sunt două la număr: unul 

la Bender, în edificiul vechei cetăţi, altul la Bălţi. Spitalul 

militar din Bender posedă 200 paturi, aşezate în opt cor” 

pură de zidire. Spitalul militar din Bălţi are 170 paturi, așe- 

zate în gece clădiri. Acest spital acum se desființeză. 

Fortărtța Bender a tost altă dată o cetate de primul rang; 

acum însă e părăsită, construcţiunile vechi cad în ruine, iar cele 

restaurate slujese de casarmă unei baterii de artilerie, unei 

companii de sapătory şi unui ordonans-haus. 

VIII. Ministeriul Lucrărilor publice posedă în Basarabia 

următârele instituţiuni pendinte de el: 
1. Comisiunea architecturală, întiinţată pe la 1849 şi care 

se compune din guvernatorul provinciei şi patru membri. 

Ocupaţiunile comisiunii ait de obiect edificiile publice şi căile 

nelului Macovsky. In aceleași judeţe se mai află divisiunea VIII de cava- 

lerie și batalionul 51 de infanterie. 
Statul-major al acestei armate este stabilit la Chişineii, unde aseme- 

nea are sediul sâi şi comandamentul gendarmeriei din Basarabia.
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de comunicaţiune. Aceste din urmă sunt întreţinute de Zem- 

stvo. 

IX. Direcţiunea postelor există în Basarabia de la 1831. In 

dilele nâstre următorele orașe posedă biurouri centrale : Chişi- 

neă, Bender, Bălţi, Noua-Suliţa, Cubei, Tatar-Bunar, Akker- 

man, Soroca, Orheiă, Hotin, Camrat, Cărpeneni, Căuşani, Bai- 

ramcea, Folesci, Atachi, Lipeani, Reni, Ismail, Bolgrad, Cănari. 

Posta expediază t6tă corespondenţa ce vine din afară, adecă 

din străinătate, la biuroul central din Chișineii, unde apoi 

se clasifică. Partea destinată pentru Basarabia se transmite 

biuroului de control al poliţiei secrete, care imediat o remite 

îndărăt postei, după ce scrisorile aii fost supuse unui con- 

trol polițienesc ; imprimatele din străinătate sunt expediate 

la Odesa comitetului de censură, care le secfestrâeză sau 

le admite în interiorul Imperiului; absolut nică o carte, bro- 

şură sai oră-ce fie tipărită nu pot trece în Basarabia fără 

permisiunea expresă a comitetului de censură. In ceea ce pri- 

vesce diarele române sail alte tipărituri în limba românâscă, 

apoi, după ordinul general al Ministerului de Interne, la tâte 

aceste cărți şi foi se pune chiar la graniţă stampila «refus6». 

Siguranţa publică în Basarabia a fost organisată abiă la 

1828. Dînsa se compune la Chişinei dintr'un polițmaistru, 

patru pristavi şi 12 comisari de poliţie (evartalni nadziratel). 

Poliţia din Chișineu are 93 sergenţi de oraş (gorodovoi). 

Poliţia din orașele Soroca şi Orheii se compune dint”'un 

gorodnici (poliţaiii) şi patru comisari. La Bălţi şi Hotin sunt 

câte un gorodnici şi doi comisari. In oraşele Bender, Ak- 

kerman şi Ismail sunt câte un gorodnici şi 4—6 comisari. 

Forţele siguranţei publice în aceste oraşe suni următorele: 

La Bender. . 2 sub-ofiţeri şi 13 sergenţi de stradă 

» Akkerman 2 » > 92 > 

» Orhei 1 > 8 

> Bălţi . 1 > > 8 > 

» Hotin. 2 > , 34 > 

» Soroca . 1 , 1 » 

> Ismail 6 » , 48 ; 

» Bolgrad . 2 > y 24 > 

»  Chişinei 8 > » 93 >
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In sate poliţia se face de către uriadnici, angagiaţi din- 

tre sergenţii în reservă. Fie-care volosti are câte un uriadnie. 

Aceşti uriadnică se bucură de un renume forte răi; adese- 

ori atât Curtea cu juraţi, cât şi procuratura ai de furcă cu 

aceşti 6meni, cari, în loc de a veghiă la siguranţa publică, 

organis6ză prin sate prădăciuni şi tâlhării. 

Afară de instituţiunile sus arătate, pendinte de diferite 

Ministerii, Basarabia mai posedă şi Zemstvo, adecă o insti- 

tuţiune specială fie-cărei provincii rusesci, însărcinată cu 

salvgardarea intereselor economice locale. Zemstvo este oin- 

stituţiune pur rusâscă, a căreia origine se află în istoria Prin- 

cipatului Moscvei; membrii din Zemstvo sunt eligibili şi se 

aleg din tâte clasele sociale proporţional cu privilegiile fie- 

cărei clase de 6meni. Firesce că nobilimea este representată 

în Zemstvo în majoritate ; iar alegerea membrilor se face 

după un anumit program elaborat de către guvernatorul pro- 

vinciei şi mareșalul nobilimii. Zemstvo îngrijesce de servi- 

ciul sanitar al guvernământului, de şedlele primare, de asis- 

tenţa publică, de căile de conunicaţiune, de relaţiunile între 

ţărani şi proprietari, de justiţia de prima instanţă (judecă- 

torii de pace), de interesele comerciului şi industriei locale 

şi de multe alte. Alăturea cu Zemstvo, fie-care oraş posedă 

un fel de consilii comunal, numit duma. Aceste instituţiuni 

municipale există numai în oraşele mai mari, precum la Chi- 

şineii, Hotin, Bender, Akkerman, Bolgrad, Ismail şi Reni. In 

aceste din urmă trei oraşe până acum există primării şi e în 

vig6re legea comunală română. Ruşii, obicinuiţi de a vedâ în 

ori-ce legiuire străină tot felul de defecte, critică însă aspru 

legile n6stre comunale, cari vor încetă dea domni în sudul 

Basarabiei cu anul 1899, când în judeţul Ismail se va inau- 

gură regimul gradskaia duma, cu organe ca volostnoe pră- 

veluie, stonovoi şi zemski nacialniec. 

II. 

BIRURILE ŞI IMPOSITELE. 

Inainte de 1812 poporaţiunea aceste părţi din Moldova 

plătiă către stat următârele dări şi biruri: 
Birul divect pe eapul de locuitor către visterie— dare către
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visteria statului; răsura, dare pentru I6ta funcţionarilor ; 

dajdia care se plătiă de Evrei, Ţigani și alţii; dijmă, vădrărit, 

corparil, goştina, casa milelor, ajutorința, cântărit, jugărit, 

vatajia, boerescul şi multe alte. 

In anul 1812, print”un manifest imperial, poporaţiunea 

țării a căpătat scutire de ori-ce dare către stat pe termin de 

trei ani. (1) 

După expirarea acestui termin, statul rus a pus următ- 

rele dări: 

Birul şi dajdia, cari se percepeaili de fie-care cap de locui- 

tor, şi anume birul 15 lei vechi, dajdia pe cap de mazil 

14 lei vechi. | | 

Birul pe cap de ruptaș şi țigan 15 |. v.; goştina câte 41/, 

parale pe cap de 6ie şi capră ; albinăritul 3 parale de stup; 

pe cap de pore 8 parale; vădrăritul 4 parale de vadra de 

vin. Apoi veniă bir de judeţ şi vatră câte 81. v. 35 parale 

de om; pogonărit pe tutun câte 1, . de pogon. În orașe se 

mai plătiă darea de cantarji sai runştue, care variă după 

oraş de la 10—15 lei. 

Tâte aceste dări, precum şi venitul vămilor şi patentelor» 

ati dat în anul 1818 statului rus suma de 106.244 ruble 

833/, kopeică. 
| 

Afară însă de birurile şi dările impuse de Rusia după expi- 

rarea terminului de scutire, poporaţiunea Basarabiei a mai 

fost supusă grelei obligaţiuni de a da călăraşi. 

Călăraşii erait angagiaţi de comunele rurale; fie-care călă- 

raş eră dator dea av un cal bun, şi întreţinerea unui 

atare călăraş costă satului pe an 200—270 1. v. Fie-care ju- 

deţ dedeă statului următorul număr de călăraşi: 

Judeţul Omeiu . . . „1.094 călăraşi 

> Hotărnicese ......-- 180 > 

> Codreni .... 114 > 

  

  

' (1) Dintrun delo, care se află în archivele Basarabiei din Chișineii (cu 

data anului 1819), întitulat <o HEIOCTATEAXD IpeatHAro NOpăxka ŞHpaBreniii», 

d-l Soncoft serie următârele despre acâstă scutire: «Cu tote privilegiile 

acordate poporaţiunii Pasarabiei, cu mare ușurare de a nu plăti bir trei 

ani de ile, ispravnicii pidică birul în folosul lor proprii şi, prin ra- 

pacitatea lor şi prin asupriri, at făcut ca țăramiă să fugă cu miile în 

Turcia.» 
.
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Judeţul 'Tamara . 160 călărași 
» Greceni .. . . . . . . . 190 » 

> Leova . . . . . . . . „ . 958 > 

> Bender . . . . . . „. . 296 > 

> Soroca . .. . . . . . . . 598 » 

> Hotin A . 150 > 

Total . . 2.902 călăraşi 

Guvernul rusesc a arătat tot-deauna mare bunăvoință 

pentru boerimea din Basarabia; acest guvern, nu numai că 
nici odată n'a atins nici unul din privilegiile și prerogati- 

vele vechi ale clasei privilegiate, dar dimpotrivă le-a întărit, 
dând grad de nobleță ereditară (stolbovie dvoreane) îu- 

turor acelora cari aii putut aduce vre-un document Gre-care 
în sprijinul pretenţiunilor lor. Multe din aceste documente 

s'aii dovedit apoi caii fost false; multe chrisve iscălite de 

cutare sati cutare Domnitor nici că se potriviau cu data dom- 
niei, în numele căreia erai date. Aceste falsificări până adi 

încă sunt în Basarabia obiectul unor procese, cari costă 

forte scump pe cei ce-şi caută originea lor nobiliară. Aceste 

procese mai cu s6mă s'aii înmulţit de când privilegiul nobili- 

mii a fost lărgitde către răposatul Impărat Alexandru III. 

Printre vechile privilegii boeresci în Basarabia a existat, 

şi aşă numită scutelnicie, introdusă de Mavrocordat. Fie- 

care boer, după gradul boeriei, aveă drept de a căpătă de 

"la stat un număr anume de scutelnici, breslaşi şi slugi, pe 

cară îi alegea printre birnicii volnici. Scutelnicii erai slo- 

bodi de ori-ce chozalevi, sarcine de stat, şi nu plătiau decât 

3/, din bir. Boerii căpătaii pentru fie-care scutelnic câte 2 lei 

pe lună, breslaşii şi slugile de curte eraii slobodi de ori-ce 

dare de bir către stat. 

Liberaţi de ori-ce dare către stat, scutelnicii erai datori 

a lucră pentru boer. Firesce că boerul, bucurându-se de drep- 

tul săii de a avâ scutelnici, alegeă în tot-deauna de scu- 

telnic pe ţăranii avuţi, iar aceştia, la rîndul lor, pentru a scă- 

pă de darea către stat, se învoiati voios cu boerul, plătindu-i 

câte 3—5 galbeni pe an, fie în bani, fie în bucate, fie cu 
munca. In Basarabia, pe la 1818—22, existaii peste 4.000 de 

scutelnică cari aparţineau boerilor moldoveni și peste 6.000
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de scutelnici cari, printr'o minune de cancelarie, s'aui con- 

statat că aparţin cinovnicilor ruşi, trecuţi drept nobilă din 

Basarabia. (1) 

Afară de scutelnică, breslaşi de curte ete., boerii mai aveaii 

pe la moșiile lor şi alţi Gmeni în serviciul lor, precum ai 

fost usmani etc., scutiţi de ori-ce dare. 

Tâte aceste privilegii ai fost însă desfiinţate pe la 1823. 

Sistemul impositelor s'a schimbat şi astădi au dispărut 

până şi terminii vechi ai dărilor, despre cară abiă își mai 

aâuc aminte bătrânii. Dar dacă sa schimbat sistemul, totuşi 

a rămas în picidre abusul care există acum 60 de ani — de 

a luă de la ţăran mai mult decât dînsul este impus de câr- 

muire. 

Țăranii din Basarabia nu pricep rusesce (invederat că 

vorbesc aci despre principala unitate etnică — despre Ro- 

mâni) şi perceptorii se folosesc de acâsta. Faptul cum că ț&- 

ranii plătesc adesea de mai multe ori birul şi impositele se 

constată chiar de autoritatea superidră. Aşă de pildă ofi- 

ţerul de stat-major q-l A. Zaşciuk, în scrierea sa «Podati î 

povinosti», serie următârele : «Birurile după rînduelile recente 

sai schimbat în Basarabia, dar perceperea lor arbitrară 

şi mai cu s6mă împărţirea impositelor judeţene şi Zemski 

apasă forte greu asupra mulţimii fără carte, care nu înţelege 

limba rusâscă. Țăranul român plătesce aprope lot-deauna. 

de cinci ori mai mult decât este impus.» (2) 

Locuitorii Basarabiei plătesc în dilele n6stre următârele 

dări (podati) către stat: 

Țăranii agricultori capi de familie 9 ruble 58 kop. pe an. 

ui » celibatari 3» 46 >» > 

Breslaşii > > 3 > 80 >» > 

Afară de acâstă dare personală şi pe cap mai există ur- 

mătârele dări: impositul către stat, (rocyaaperBenuaa NOBHH- 

nocr5), im positul pentru guv ernămâînt (ry6epucaasl NOBHROCTE), Care 

variază după judeţele, şi impositul funciar. Apoi vin imposite 

de volosti, de Zemstvo, prestaţiunile, pentru magasiile publice 

  

(1) Manuseripiul Swiniin, Odesa. 

(2) Iloaara n nosuaiooni Bb BeceapaGirr, Buia, P- 38.
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ete. Impositul de stat la Chişinei şi Akkerman se plătesce 

de comercianții de întâia categorie (1 ghildii) 72 ruble pe an 

de cap; Evreii plătesc 59 ruble 40 kop, la Soroca şi Hotin, 

59 ruble; comercianții de a doua categorie (II ghildii) plă- 

tesc jumătate. 

Impositul pentru guvernamânt se plătesce de către comer- 

cianţii de întâia categorie (LI ghildii) 72 rub., 60 kop.; de a 

doua categorie (II ghildii) 29 rub. şi de a treia categorie (IL 

ghildii) 7 ruble 26 kop. 

Totalul veniturilor statului, ca bir şi dări, în anul 1860, a 

fost pentru întrega Basarabia de 2.574.155 ruble 71:/, kop. 

"Si anume bir 722.167 ruble, 100.000 ruble vamă, patenta 

pentru cârciumărit 112.200 rubie, timbrul '71.000 ruble, ban- 

derola pentru vîndarea tutunului 13.300 ete. 

Totalul veniturilor pentru anul 18941 a fost de 9.489.136 

vuble, iar al cheltuelilor pentru Basarabia a fost de 5.040.324 

ruble; deci în acest an Basarabia, locuită în majoritate de 

Români, a dat Imperiului Rus un venit met de 4.448.812 ruble.



ANEXE 

Î. LEGILE SPECIALE ALE BASARABIEI 

TRADUSE DUPĂ TEXTUL OFICIAL RUSESC 

Culegerea legilor locale ale Basarabiei. Editura lui A. 

Egumnoff, Chișineii 1869. Senatorul A. Şachmatoii, având 

în vedere reforma judiciară introdusă în Basarabia sub 

răposatul Impărat Alexandru II, s'a adresat în anul 1869 

către guvernatorul Basarabiei d-l E. Gangardt, cerându-i 

să alcătuiască o comisiune, compusă din juriști locali, pen- 

tru codificarea legilor locale a Basarabiei, cari, după uca- 

zul impărătesc, trebuiau să intre în legislaţiunea specială 

pentru acâstă-ţâră, alipită la Imperiul Rus. Comisiunea, alcă- 

tuită după recomandaţiunea guvernatorului, a fost compusă 

din proprietarii mari, Români de origine, d-nii I. Cristi, A. M. 

Ralli, C. Dunca, şi advocaţii ruşi F. Crupensky, Principele N. 

Țereteleft, C. Artemowsky-Gulal, A. Ch. Cervenvodali, A. 

'Treasţovsky, procurorul general al Basarabiei V. Boteanoit 

(Boteanu), M. Zozulin, N. Goreainoff, R. Cochmansky, D. 

Ratco, L. Tansky, V. Tomofi, C. Şumansky, I. Jurcevsky şi 

A. Egunoff. Unii din membrii comisiunii, cunoscând limba 

română şi pe cea grâcă, ai adus luminile lor în lucrarea aridă 

cerută, dar juriştii ruşi, intervenind mereii cu criticele lor, 

Z, C. Arbure, Basarabia. . 36 +
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neintemeiate pe sciinţă, ai zadărnicit mult resultatul lu- 

crărilor. 

Oricum — fideli scopului nostru de a da în acâstă carte 

despre Basarabia, un studiu cu desâvîrşire obiectiv,—înre- 

gistrăm aci ad litteram întrâga codificare a legilor locale 

din Basarabia, aşă precum dînsa a fost alcătuită de comi- 

siunea numită ad-hoc la 1869 în 27 Martie. 

Comisiunea acâsta a hotărît că din cartea lui Armeno- 

pulo (1) următârele legi r&mân în vigâre în momentul de 

faţă. 

Drepturile şi datoriile familiare. 

(1 partea, X v. art. 114-—179.) 

4. De 6re-ce fructul zestrei aparţine soţului, prin urmare și 

tâte greutăţile casei cad asupra sa. Soţul n'are drept a pretinde 

de la socru restituirea cheltuelilor în cas de bâlă a so- 

ţiei, iar cheltuelile de înmormintare le pâte cere de la 

socrul care a luat îndără zestrea. Cheltuelile de înmor- 

mâîntare, ca o datorie, se scad din averea r&posatului. Mama 

nu pote cere restituirea banilor cheltuiţi pentru hrana c0- 

piilor, dar are drept să câră înapoiarea banilor cheltuiţi cu 

folos pentru administrarea averii orfanilor. Casa şi întrega 

avere, cari ai rămas de la soţ, vor rămâne în îngrijirea 

soţiei, iar copiii sub tutela sa (în cas când soţul prin testa- 

mentul s&ii n'a ales un alt tutor, sait în cas când tutorul 

ales a refusat tutela —- în acest cas femeia va cere numi- 

rea unui alt tutor). Dacă femeia nu se va recăsători, vă 

fi datâre de a înoriji de casă, precum este datoria părinţilor, 

adecă a educă bine pe copii, a-i căsători, a-i înzestră 

cu dotă şi a împărți moştenirea echitabil, luând şi ea 0 

parte din averea soţului egală cu una din părţile copiilor; 

dacă însă femeia se va recăsători, atunci slobogi sunt co- 

piii, după ori-eare împrejurare, a o părăsi și a reluă întrega 

avere părintâscă de sub administraţiunea sa, lăsându-i numai 

zestrea sa, precum şi darurile de nuntă. Mama, care va 

voi să ţie la dînsa pe copii după mortea soţului, pote să-l 

ieă, însă până nu s'a recăsătorit. 

(1) Comisiunea, pentru a pricepe textul grecesc al cărţii, în lucrarea 

sa se călăuziă mereii de traducerea lui Donici.
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5. Soţia e slobodă de a se bucură, precum voesce, de tâte 

lucrurile r&mase ei după testament în afară de zestre; ea 

pâte chiar să le înstrăineze. Lucrurile, afară de dotă, aduse 

de dînsa în casa bărbatului şi cari sunt ale ei, precum alte 

daruri primite de ca pe timpul căsătoriei, e slobodă a 

le vinde sai a le dărui; iar soţul nu are acest drept de- 

cât cu consimţemîntul soţiei. Dacă soţul va înstrăină cevă 

din lucrurile aduse de soţie în casa sa şi cari îi aparţin, 

afară de dotă, apoi, în casul chiar când înstrăinarea acâsta 

s'a făcut cu consimţemîntul ei şi cu semnătura, ei — ea nu 

va av6 nici o valdre. Tâte lucrurile, pe cari soţia nu le-a 

înscris în fâia de zestre, precum şi lucrurile primite de dinsa 

ca dar în timpul căsătoriei, cari ai fost înstrăinate apoi de 

soţul ei cu al ei consimţemâînt, după desfacerea căsătoriei nu 

se pot cere de soţie îndărăt. 

6. După desfacerea căsătoriei, copiii, dacă vor fi, rămân 

în partea celui nevinovat, iar partea vinovată va fi datâre 

a se îngriji de hrana și cele necesare ale copiilor. In cas 

de divorţ, copiii rămân la acela din părinţi care nu e causa 

desfacerii căsătoriei. 

7. Acela care a înfiat o fată e dator a o înzestră. Infietorul 

unei fete e dator de a-i da o zestre din averea sa. Infietorul 

unui copil e dator să-i lase a patra parte din averea sa. 

Dacă cine-va va înfiă p'un străin şi nu va lăsă testa- 

ment, atunci înfiatul va moşteni egal cu copilul legitim ; iar 

dacă înfietorul va lăsă un testament în care nu va pomeni 

despre înfiat, atunci el nu se va opune. Dacă înfiatul este 

o rudă descendentă, atunci înfietorul este dator de a testă 

pentru acest înfiat a patra parte din averea sa şi, dacă testa- 

ment nu există, înfiatul are drepturi legale întregi, egale cu 

ale copiilor legitimi. 

Vîrsta. 

(I parte, X v. cap. 213—224.) 

8. Sub minori se înţeleg bărbaţii până la 14 ani şi femeile 

până la 12 ani; până la acea vîrstă ei vor rămân sub 

tutelă. Ori-ce va porunci minorul fără permisiunea tutoru- 

lui este poprit. Bărbatul până la 14 ani se numesce minor, 

iar femeia până la 12 ani; în acea vîrstă minorul, fiind or-
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fan şi sub tutelă, nimic nu pote întreprinde fără tutor şi 

ori-ce va dispune este nul. Dacă femeia va peri din causa 

naufragiului în acelaşi an cu un copil de un an, se va con- 

sideră că copilul a murit înaintea mamei, iar dacă copilul 

a fost major, atunci se va consideră că mama a murit îna- 

intea copilului. Bărbatul pote testă după vîrsta de 14 ani, 

iar femeia după vîrsta de 12 ani. Minorul de sex masculin, 

ajungând la vîrsta de 14 ani, pote să facă testament, care 

se va consideră de valabil. Cel care a ajuns la vîrsta de 

14 ani, precum şi cea care a ajuns la vîrsta de 12 ani, pot 

testă şi testamentul lor va fi valabil, chiar dacă s'a făcut 

cu o di înaintea susmenţionatei vîrste. 

9. De la 14 şi până la 25 ani (femeia şi bărbatul) se nu- 

mesc nevîrstnică şi ca atare se conduc de tutori, fără scirea 

cărora nimic nu pot face. Minorul de la 14 şi până la 20 

ani se numesce nevîrstnie şi pe acest timp se află sub ocro- 

tirea tutorului, şi tot ce va face fără voia şi dorinţa tuto- 

rului rămâne nul. Dacă nevîrstnicul va vinde sai va dărui 

cevă din averea sa fără consimţemîntul tutorului, acâstă în- 

străinare va r&mân6 nulă. Dacă, până la vîrsta de 25 ani, 

nevîrstnicul va vinde, dărui sai întrun alt fel va înstrăină 

cevă, apoi el va avâdrept a reface ceea cea făcut în folosul 

săi propriii. Fiul, care se află sub oblăduirea părinţilor, nu 

pâte dărui nici din ce a agonisit singur fără consimţemîntul 

părinţilor săi. Cine, având mai puţin de 25 ani, va dărui 

logodnicei sale daruri, acela nu va pute să le câră îndărăt. 

Vindarea pe preţ de nimic sai mai mic decât jumătatea pre- 

țului adevărat este nulă, dacă lucrul saii averea a fost a 

unui nevîrstnic. Vîrstnicul are vîrstă mai mare de 25 ani. 

10. Minorul nu va fi satisfăcut în ori-ce cas, fără nici 0 

excepţiune, ci numai în casurile când a dispus în dauna să 

sai dacă a contractat vre-o obligaţiune greşită, fiind înșelat, 
saii alt cevă. Nu tote a făptuit neviîrstnicul rămâne anulat, 

ci numai aceea ce vădit a fost făptuit prin înşelăciune sai din 

nepricepere. In ceea ce privesce vîndarea, cumpărarea, schim- 

bul, făcute de nevîrstnic în dauna sa, dacă apoi va constată 

cevă daună, pote, după ce va deveni vîrstnic, să protesteze 
în curgere de 4 anide la vîrstnicie, legea fiind pentru dînsul. 

Când minorul va vinde un câmp şi va primi plata vîngării, 

va declară că a fost înșelat şi va voi să-l reiă îndărăt şi-l va
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luă îndă&răt, el pare să dea dobânda banilor luaţi înderăt, 

dacă nu sa folosit de aceşti bani, iar în cas dacă s'a folo- 

siţ de dobânda banilor, va fi dator să o restitue. 

Tutela. 

(| p. X, v. cap. 262—291.) 

11. Când tatăl prin testament a numit pe un tutor, atunci 

rudele de aprope nu se vor put6 opune acestei numiri. Tu- 

torul este dator a îngriji de averea minorului, precum ar 

îngriji de asa proprie. Dacă, după mortea tatălui, vor rămân 

copii, atunci ei vor fi supuşi tutelei mamei, dacă dinsa nu 

se va recăsători. Mama, fără împedicare, are tutela asupra co- 

piilor, dar în cas când se va recăsători, se va înlătură 

imediat de la tutelă. Mama devine tutârea minorilor, dacă 

m'a contractat o altă căsătorie, iar după mortea sa devine 

tutor bunicul saii bunica. Dacă mama, fiind tutârea copiilor 

minori, va voi să contracteze o nouă căsătorie şi nu va cere 

numirea unui alt tutor, căruia să-i remită compt şi să plă- 

tâscă tot ce este datore, va av6 să amaneteze averea sa 

şi averea celui după care sa căsătorit copiilor sei, şi dacă 

unul din aceşti copii va muri minor, ea nu-l va moşteni, chiar 

dacă testamentul tatălui ar fi încuviinţat acâsta. Dacă mama, 

care va avâ tutela copiilor, va contractă, contrarii făgădu- 

elii sale, o nouă căsătorie, şi nu va cere prealabil numirea 

unui noi tutor şi nu-i va remite acestuia socoteli, atunci 

averea celui deal doilea soţ ai ei va răspunde de pagubă. 

In cas când mama a primit asupra să tutela copiilor, luând 

hotărîrea de a nu se mai căsători şi apoi va îndrăsni să se 

căsătorâscă, fără ca prealabil să câră numirea unui nou fu- 

tor şi fără a-i remite tot ce-a lăsat tatăl copiilor, în acest 

cas nu numai într6ga sa avere, dar şi averea întrâgă a fos- 

tului ei soţ va rămân€ zălog pentru garantarea averei tatălui 

copiilor, iar legea o opresce de a moşteni pe fiul ei mort 

Minor. 

12. Dacă tutorul va da banii minorilor la dobândă, do- 

bânda de dou luni dintr'un an va fi a lui; în cas dacă 

va perde acâstă dobândă, paguba lui va fi. Pentru pagube 

de forţă majoră întîmplate în averea minorilor, nu vor fi
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r&spundători tutorii, aşă de pildă pentru epizootie, incendii, 
inundaţiune, etc. Când tutorul va mieşoră cu cumpătare chel- 

tuelile pentru întreţinerea minorilor, va put6 cere restituirea 

cheltuelilor făcute din partea sa pentru îmbunătăţirea ave- 

rii minorilor. 

135. 'Tutorul |m'are voie să cumpere vre-un lucru care 

aparţine orfanului, asemenea n'are voie s'o facă nică îngri- 

jitorul, nică încredinţătorul orfanului. Tutorul nu pâte cum- 

pără averea minorului, asemenea nici îngrijitorul. Tutorul 

nu pote cumpără lucrurile minorului. Nici tutorul nu pâte 

cumpără averile minorilor, nici îngrijitorul; dar dacă lucru- 
rile se vor pune în vîngare la mezat, atunci el pote la li- 

citaţiune să urce preţul vîngării; dacă un alt doritor va da 

același preţ ca tutorul, cel din urmă va avâ precădere; iar 

dacă nimeni nu va urcă preţul, atunci slobod va fi tutorul 

să-l urce şi să facă cumpărarea, plătind banii gata imediat; 
daca alt-fel va face, va plăti îndoit. 

Dreptul de proprietate. 
(. p.. X v. cap. 420—431, 3; 543—556.) 

14. Femeia are drept de a vinde, cumpără, dărui şi, cu 

un cuvînt, a dispune după voia sa de tot ce face parte din 

zestrea sa şi din darurile sale. 
15. Când cine-va devine stăpânul unui teren eșşit din apă, 

atunci dînsul devine proprietarul acestui teren. Când vre-un 
rii, ce curge pe marginea proprietăţii cui-va, va începe să-şi 
schimbe albiă şi va depune pămînt, alipindu-l de moșie, 
atunci acest pămînt va deveni de drept al proprietarului moşiei. 
Dar dacă rîul va părăsi brusc albia sa şi, eşind dintr'însa, 
va copleşi o parte din pămîntul ce aparţine altei moşii, atuncă 

partea copleşită va rămână totuşi proprietatea moşiei din 
care a fost ruptă. Dacă riul, care desparte două câmpuri, 
încet cu încetul şi pe nesimţite va depune pămînt, mărind 

moșia mea, aşă că nu se va put6 spune de când şi cum sa 
tăcut acea mărire, atunci pămîntul acesta al mei va fi. Dar 
dacă cu sila şi cu mare apă de-odată se va rupe o parte 
din moşia ta şi apoi acea parte se va alipi de moşia mea, 
așă că se va put ved6 când şi cum s'a făcut acâsta, atunci 
tu vei rămân€ stăpân asupra acestui pămînt.
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16. Dacă pe câmp, sai într'o casă lăsată mie în amanet, 

voii găsi o comâră, atuncă o parte (jumătate) din comâră 

sunt dator a o da datornicului, iar restul, chiar dacă voii fi 

primit datoria, nu-l remit şi române proprietatea mea bună. 

Dreptul la avere străină. 

(Ip. X v. 433—466)) 

11. Vecinii n'a drept a face lucrări cari at de scop mă- 

pirea sati micşorarea iazurilor. Dacă apa care curge de la 

moră aduce stricăciuni câmpului, viilor, sau livedilor, atuncă 

proprietarul va avâ să plătâseă pentru daune; în cas con- 

trarii, mâra să nu mai lucreze. Dacă proprietarii câmpurilor . 

nu vor voi ca apa să se scurgă prin moşiile lor, slobodi 

sunt a o popri. Dacă apa, curgând, strică cui-va şi el va face 

un stăvilar, îndreptând curentul apei spre proprietatea al- 

tuia, făcându-i prin acesta daune, atunci se va lăsă apa în 

starea sa dinainte, iar cel ce a stăvilit-o va av6 să desfacă 

stăvilarul. 

18. Când scurgătârele unei case se scurs în curtea veci- 

nului saii am vre-o ferâstră în. curtea vecinului, atunci cur- 

tea vecinului va fi supusă mie. 

Dreptul de a stăpâni şi de a se folosi. 
Ei 

19. O posedare drâptă este aceea când cine-va stăpânesce 

un lucru, avându-l prin dreptate, cu suilet curat şi cuno- 

scinţă. A stăpâni cevă de drept semnifică că proprietarul îl 

stăpânesce cu consciinţă curată, fără nici o bănuială şi cu 

credinţă că lucrul a] lui este şi că acei, cari Vai posedat 

şi cari i Vaii transmis, de bună voie şi fără siluire au făcut-o 

şi ma fost pîră şi cârtă pentru acest lucru. A stăpâni un 

lucru pe nedrept semnifică că stăpânul se îndoesce cum 

că lucrul este a lui, saii că nu i-a fost transmis cu drep- 

tate, sau că scie ca fost pîră şi judecată pentru el. Cine 

a plătit preţul lucrului nu se va consideră că pe nedrept 

stăpânesce. Cine a cumpărat de la cine-va un lucru stăpânit 

pe nedrept de acest din urmă, fără a cundsce despre acea 

nedreptate, se va folosi şi va stăpâni lucrul cumpărat. Cine 

cinstit a cumpărat şi apoi va fi însciinţat că lucrul cumpă&- 

rat străin a fost şi, aflând, va construi pe acest loc, acela nu
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va primi îndără cheltuelile făcute, dar va put$ să ridice 

construcţiunea, fără însă a vătămă interesul proprietarului 

locului. Cine va cumpără un lucru, cunoscând că străin este, 

acela nică odată nu-l pâte stăpâni; iar dacă n'a sciut, atunci 

va stăpâni lucrul, iar vîndătorul să se judece cu proprie- 

tarul. Când cine-va își revendică averea, care se află în stă- 

pânirea altuia, atunci el va pîrî nu pe vîndător, ci pe cum- 

părătorul în posesiunea căruia a găsit averea sa. Cel care 

are drept asupra vre-unui lucru lăsat lui prin moştenire 

pâte să pîrască pe cumpărător. Venitul dinti”o moșie, 

stăpânită de cine-va printr'o hotărîre judecătorâscă, nu se 
pâte cere în restituire. Dacă cine-va stăpânesce legal un lucru 
străin, are drept la usufructul lucrului, fără însă să dau- 

neze lui, căcă nu este deplinul stăpân al lucrului. 

Dreptul de a contractă. 

(1 p. X v. art. 513—540.) 

20. Dacă majorul, după ce a încheiat un contract, va dice 

că a fost indus în erdre, disele lui nule vor rămân. Nu- 

mai în casul când cel ce a contractat va dovedi că partea 

contrarie a tăinuit drepturile sale, va pute să desiacă con- 
tractul. Dacă se va constată că în contract s'a făcut o gre- 

ş6lă, 'din care causă persâna înşelată a perdut jumătate 
din preţ, atunci acea persână va ave drept la restituirea 
preţului deplin. Iar dacă se va dovedi că greşela înadins 

pentru a înşelă s'a făcut, atunci contractul se va stărămă; însă 

dacă partea înşelată nu va voi acâsta, atunci va fi în dreptul 

ei să câră plata întregă a daunelor. Cine se încârcă a nesocoti 
învoiala de bună voie încheiată, face prin acâsta nulă plânge- 

rea sa şi va plăti daunele prevă&dute prin chiar acea învoială ; 

afară de acâsta va perde dreptul de a stăpâni lucrul pentru 
care s'a învoit şi acel lucru va rămân în folosul celui pirit- 

Dacă însă la împlinirea învoelii voii fi oprit de chiar persâna 

cu care m'am învoit, atunci se va consideră că clausa învoelii 

a fost execuţată.
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Dreptul de despăgubire pentru daune. 
( p.X v. art. 568—573.) 

21. Stăpânul pe nedrept este dator a remite nu numai lucrul, 

ci şi usufructul adunat de el, ba chiar şi îructul pe care 

puteă să-l culâgă şi nu la cules pe tot timpul cât a durat pîra. 
La revendicarea moştenirii se va cere şi usufructul său, de 

la data începerii procesului. Cel care pe nedrept a stăpâ- 

nit are să înapoieze şi usufructul pe tot timpul cât a durat 

stăpânirea. Cine a cumpărat vre-un lucru pe nedrept va re- 

mite îndăr&t acest lucru cu întregul săi usufruct. Cine a 

cumpărat moşie de la unul care nu eră stăpânul moșiei, şi 

despre acâsta va fi încunosciinţat de stăpânul adevărat, pen- 

tru ca să nu facă acea cumpărare, acela va remite atât lucrul 

cât şi usufructul. Dacă cine-va se folosesce de avere străină, 

stăpănind-o prin siluire sait altă împrejurare nedrâptă, acela 

va remite moșia îndăr&t cu fot venitul cules. Cel care stăpâ- 

nesce o casă pe nedrept va înapoiă casa cu tote acaretele 

şi îmbunătățirile făcute de diînsul, fără a avâ drept la vre-o 

despăgubire. Cine va stăpâni o casă pe nedrept, fără a o 

închiriă, acela va remite casa împreună cu banii căpătaţi 

din chirie, precum şi va plăti pentru tote stricăciunile fă- 

cute. Stăpânul pe nedrept al vre-unei moşteniri care apar- 

ține altuia este dator, nu numai a înapoiă moştenirea în 

starea în care a fost acea moştenire în momentul când diîn- 

sul s'a făcut stăpân pe ea, dar şi usufructul ce a adu- 

nat sai a putut să adune, şi pentru ori-ce greşlă va ave 

a răspunde, iar dacă moştenirea a fost în bani, va plăti 

şi dobânda lor. Stăpânitorul pe nedrept al moștenirii străine 

răspunde de tâte şi chiar de cea mai mică greşâlă; el va 

plăti usufructul şi fructul fructului ; nimic nu se va luă în 

vedere, fie că, apărându-se, va dice că lucrul a eșşit din stă- 

pânirea sa saii că cu siluire s'a luat de la dînsul, el în tâte 

garant, rămâne şi trebue să deă chezăşie, adecă dacă e 

avut, să deâ zălog averea, iar dacă nu, chezăşie. | 

22. Stăpânul de drept ridică îructul lucrului, ca fiind pro- 

prieiatea lui, chiar dacă nu a sem&nat dinsul; asemenea laptele, 

lâna şi părul, sait progenitura vitelor. Cine stăpânesce drept, 

acela ridică usufruetul lucrului înaintea pîrei şi nu fructul
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care se va ridică după judecată. Cine stăpânesce câmpul cu 

drept şi, după cea semănat, va află că acel câmp e străin, 

atunci usufructul se va lăsă lui, ca unuia care a cumpărat, 

cu dreptate. Stăpânitorul cu drept, când va înapoiă câmpul, 

are voie a cere cheltuelile ce a făcut, şi numai în cas dacă 

a adaos cevă care va mări cantitatea usufructului cules 

înaintea judecății. Cine a stăpânit o casă străină cu drep- 

tate, acela o va remite cu chiria şi cu tâte, iar cheltueli nu 

va primi ; stăpânitorul unei moşteniri străine e datora re- 

mite moştenirea în aceeaşi stare în' care judecata a găsit 

moştenirea, el nu va remite usufructul şi nici va răspunde 

pentru greşeli făcute. Când se cere restituirea unei moște- 

niră, stăpânită fie de unul care a reţinut-o cu dreptate (con- 

sciinţios), fie de altul care cu nedreptate a avut-o, se va 

luă şi usufructul, însă cu următârea deosebire: a) acela care 

a reţinut moştenirea consciinţios va primi îndărăt cheltue- 

lile făcute pentru îmbunătăţirea moştenirii; b) el nu va i 

r&spundător, dacă lucrul se va perde din întîmplare îna- 

inte de judecată; c) usufructul şi dobânda, ce a ridicat 

înaintea începerii judecăţei şi a cheltuit pentru trebuinţele 

sale,:vor r&mân€ ale lui, iar nică decum usufructul de faţă, 

precum : recoltă, bucate culese în hambare, dobânda banilor 

neprimiţi încă, ceea ce în pântecele vitei va fi; el nu seva 

acusă de rea păstrare a lucrului; d) dacă se va întîmplă 

că lucrul s'a vindut înainte ca judecata să fi început, el va 

răspunde numai pentru preţul cât costă lucrul, iar nică decum 

şi pentru dobândă. Așijderea şi datoriile datorate altuia 

pentru moştenire, dacă stăpânitorul consciinţios al moștenirii 

le-a primit, se vor înapoiă celui în drept. 

23. Dacă cine-va va construi de-asupra casei mele o lo- 

cuinţă, ei voii fi proprietarul acestei locuinţe; şi cine va 

construi casă din materialul altuia pe pămîntul s&ii, acela va 

deveni stăpânul casei, dar va plăti pentru materialul străin. 

Dacă cine-va va construi casă pe loc străin sai sub pămînt 

străin (bordeiii) fără a av pentru acâsta învoială cu stăpâ- 

nul locului, acesta din urmă va fi stăpânul casei şi va răs- 

punde celui dintâiii pentru cheltuelile făcute, saii casa se va 

dărîmă şi materialul va fi ridicat de păgubaş. Cel care va 

construi casă pe pămîntul altuia, sai va sădi vie, va se- 

mănă sai alt cevă va face, va perde lucrul şi nică că va 

|
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put6 pretinde cheltueli. Cine sădesce cevă pe locul al- 

tuia perde, împreună cu loc, şi ceea cea sădit. Dacă cine-va 

a construit pe loc străin casă din lemnul stăpânului, atunci 

proprietarul locului va fi stăpân și asupra casei, cu material 

cu tot, şi cel ce a construit nu va put6 cere plată pentru 

lemne. Cel ce a semănat pe câmpul altuia nare voie să 

csră restituirea seminţei, dacă câmpul i s'a luat. Plugarul 

care ară câmpul săi nu va face brazda peste hotarul ve- 

cinului săii ; şi care va ară peste hotar şi va răpi o bucată 

din câmpul vecinului, acela, dacă a făcut-o când a arat, 

va perde munca sa, dacă a semănat, va perde recolta și 

munca şi bucatele. Dacă plugarul fără scirea stăpânului va 

ară câmpul, sai va semănă, nu va primi nimic pentru 

munca sa, nică sămînţa ce a semănat nui se va înapoiă. 

Dacă cine-va va semănă sait va sădi pe moșia altuia fără 

voia stăpânului, atunci recolta şi ce a sădit ale stăpânului 

moşiei vor rămână, căci din pămîntul săi sau hrănit. 

Dacă cine-va a sădit pe pămîntul altuia vie saii pomi şi va 

voi să vînqă ceea ce a sădit, atuncă va da de scire stăpâ- 

nului locului prin martoră buni cât Va costat sădirea, iar dacă 

stăpânul nu va voi să cumpere, atunci, după ce vor trece 

două luni, săditorul va fi slobod să vîndă altuia şi stăpânul 

locului silit va fi să primâscă pe cumpărător (emfitheosis). 

24. Dacă cine-va va luă material străin cu rea voinţă şi 

stăpânul materialului îl va. prinde,.va put să-l pîrască ca 

fur; dar dacă nu la prins şi s'a făcut că nu vede, va primi 

numai costul materialului. 

Dăruială. 

(Lp. X v. cap. 967—99%3.) » 

25. Darul unui nevîrstnic sai al unui lipsit de minte nu 

e valabil. Asemenea, dacă cine-va n'are copil şi va face dar, 

iar apoi va avâ copii, darul se va înapoiă. Dacă cine-va va 

dărui fără condițiuni, acela nu se va nai put6 judecă şi da- 

rul dăruit va rămân6. Dacă cine-va va dărui şi va trimite 

darul, iar până la primirea sa va muri, atunci cel dăruit 

nu va av6 drept asupra darului. Dacă cine-va va dărui un 

dar mişcător şi-l va înmână în mâna dăruitorului, acel dar 

bun dăruit va rămân. Darul între soți nare putere legală
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şi nul va fi. Darul făcut de către soţ soţiei, sai de soţie 

soţului, în cas de morte, după sfîrşitul din vi6ţă al dăruito- 

rului are putere şi se desparte din averea răposatului, ca 

datorie. Darurile, în cas de morte, între soţi, aii putere, chiar 

dacă sunt făcute fără înscris, dar în cas de divorţ se anulâză. 

Darurile date cu limbă de mârte, după mrtea dăruitorului, 

r&mân valabile. Dacă cine-va a dăruit cevă logodnicei, pentru 

ca dinsa să se folosâscă ca dar după căsătorie, apoi acest. 

"dar nulva fi, căci stăpânirea darului va veni după căsătorie, 

iar darurile între soţi nai putere legală. Dacă darul se va 

face chiar în diua nunţei, atunci se va ved6 unde a fost fe-. 

meia şi în ce anume loc sa făcut darul; dacă în casa €i, 

atunci al ei este, căci s'a dat logodnicei; dacă în casele lui 

atunci s'a dăruit soţiei. Tot ce logodnicul a dăruit logodni- 

cei, în cas când căsătoria nu sa făcut, el va primi îndărăt. 

Darurile înainte de căsătorie sunt proprietatea aăruitorului, 

însă cu condiţiune ca căsătoria să se facă. Darurile dina- 

ințea căsătoriei sunt valabile, precum şi cele tăgăduite îna- 

inte de căsătorie şi date după căsătorie. Darul făcut de 

către socru şi s6eră logodnicei saii ginerului nu se întorc 

sub nici un cuvînt îndărăt după desfacerea căsătoriei. Da- 

rurile din partea soerilor sunt bine dăruite. Cine a făcut 

daruri miresei şi va arătă că le-a primit ca zestre, acela nu 

va avâ a le restitui. Dacă mirele, caren'a primit zestre, va 

voi să constitue miresei o zestre din partea sa şi va dărui 

aceleia care are să devie soţia sa nisce lucruri, pe cară apoi 

le va primi drept zestre, atunci darul mirelui bun se va con- 

sideră, căci darul a fost făcut înaintea căsătoriei. Dacă mi- 

rele logodit va dărui lucruri miresei, pe cari ea apoi le va 

aduce în casa soţului, acesta le va pute înstrăină, căci sunt 

proprietatea femeiei. Dacă darul făcut înaintea căsătoriei 

se va compune din avere nemişcătâre, atunci soţul nu-l pote 

înstrăină; dacă din bani sai alte bunuri mișcătâre, pe cari 

soţul le-a întrebuințat pentru ale sale trebuinţe, atunci fe- 

meia nici odată nu le va put6 perde, şi numai în casul 

când se va adeveri că aceste lucruri aii fost amanetate îna- 

inte de către creditor. 

26. Dacă cel care a primit darul se va arătă ingrai faţă 

cu dăruitorul şi-l va calomniă, sait îl va batjocori, sau va 

ridică mâna asupra sa, sai îi va face o daună, saii se va
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gândi măcar a atentă asupra vieţei sale, sai va refusă de 
a-i plăti cele convenite prin scris sai fără înscris pe când 

s'a făcut darul, — dacă unul din aceste fapte va îace și 

acâsta în faţa judecăţei se va dovedi, atunci darul se va 

remite îndărăt. Când cine-va se va arătă ingrat, sai va face 

pîră, sau va batjocori tare sait va necinsti pe bine-voitorul 

săi, sati va ridică asupra sa mâna, îi va face un r&u mare, 

sati se va dovedi că a atentat la viţa sa, — atunci ise va 

luă darul îndără&t. 

27. Când mama va contractă o a doua căsătorie, atunci 

iâte darurile ei dinaintea căsătoriei celei dintâi în folosul 

copiilor vor rămân, şi dinsa n'are voie de a face vre-o 

deosebire între copil şi copil, dând unuia şi nesocotind pe 

altul, căci, recăsătorindu-se, pe toţi de o potrivă i-a neso- 

cotit, şi de aceea darurile dinaintea căsătoriei ale fetei vor fi; 

mama va av dreptul de a se folosi de dar până la mârte. 

Contractând a doua căsătorie, ea nu va primi nici atât din 

darul dinaintea căsătoriei întâia cât ar trebui să primâscă 

ca moştenire de la fiul să, şi legea va da totul copiilor, cară 

nu vor consideră acâsta drept moștenire, ci ca partea lor din 

darurile primite de mama lor. Dar darurile pentru virginitate 

(feoritron) vor rămân ale ei; dacă femeia după mârtea soţu- 

lui nu va împlini anul tânguelei şi va contractă a doua că- 

sătorie, atunci le va perde. Dacă bărbatul se va căsători a 

doua 6ră, atunci va fi dator a păstră nevătămate lucrurile 

rămase de la femeia r&posată, pentru copiii ce a avut cu 

ea; el mare drept să le vîndă, să le înstrăineze; el va mai 

păstră şi din averea sa partea legală a copiilor. 

98. Dacă cine-va va face un dar deosebit unuia din co- 

piii sei sai numai unora din copiii sei, atuncă va fi dator 

la împărţirea averii a păstră pentru cei-lalţi copii partea 

legală, întocmai precum Ji s'ar fi cuvenit lor inainte de a 

se fi făcut acest dar deosebit; şi dacă va face acâsta, atunci 

cei-lalţi copii mau a se plânge de darul deosebit, căcă ai 

primit din averea părintelui partea drâptă a lor. Iar copiii 

cari ati primit darul deosebit nu pot qice că, mulţumiţi de 

acest; dar deosebit, refusă moştenirea. Pentru a nu primi 

moştenire cu siluire, ei neapărat sunt datori a restitui fra-
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ţilor partea din darurile deosebite, şi anume atât cât trebue 

pentru ca să se egaleze averea lor cu a fraţilor. 

Despărţire -- sinasfora. - 

29. Dacă cine-va voiesce a face vre-o schimbare în averea 

sa, el este dator înainte de tâte a lăsă fiului său(1) partea 

sa egală (nu a patra, căcă acesta îi va face săraci, ci a treia 

“sai jumătate (2), după numărul copiilor) şi numai după 

acesta a rîindui cu restul averii precum voiesce. Cine va 

voi a împărţi averea sa, acela vaavâa păstră partea legală 

copiilor să, şi anume nu a patra parte (căci este puţin), ci 

neapărat a treia sai jumătate, după numărul copiilor, apoi 

va deduce zestrea şi darurile dinaintea căsătoriei din restul 

averii, şi dacă partea legală este insuficientă pentru a com- 

pune zestrea şi darurile să o facă şi numai atunci pâte dis- 

pune de averea sa şi a o dărui. Părintele, după deducerea 

zestrei femeiei sale şi a darurilor dinaintea căsătoriei, pre- 

cum şi a datoriilor, e slobod a lăsă copiilor săi, când are 

mai mulţi decât patru, jumătate din averea sa; dacă nu- 

mai patru, a treia parte; şi acâsta este partea lor legală; 

cu restul averii slobod este a usă după voinţa sa. 

30. Dacă unul din copii a primit de la părinţi zestre sau 

partea moştenirii care i se cuveniă, atunci el nu va mai 

put6 fi părtaş în moştenire cu cei-lalţi copii cari n'aă pri- 

mit nimic, dacă nu va face înainte depunere. Depunerea 

(sinastfora) se face în acest mod: cine-va a dat zestre unora 

din copiii săi sait partea lor de moştenire și i-a slobodit 

de sub puterea părintscă; apoi părintele a murit, sail fără 

testament, saii făcând un testament în care nu i-a pome- 

nit, iar copiii se opun la acâsta şi voiesc a luă parte la 

moştenire împreună cu cei-lalţi, cari n'ai primit de la tată 

nimic înaintea morţii sale. Pira se va face înaintea jude- 

(1) A se vede art. 11. 
(2) Partea acâsta în Basarabia veche se numiă falehidia. Când erau 

patru copii, falchidia eră a treia parte din avere; când însă erai mai 

mulţi copii decât patru, falchidia eră — jumătate. A se ved6 ari. 50.
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căţii şi legea va stabili ca copiii aceştia să depună tot ce aiL 

primit de la părinţii şi să amestece totul acesta cu averea 

rămasă, şi atunci să se facă parte egală tuturor moșşteni- 

torilor. Acâstă depunere se numesce sinasforă. Dacă fiul pe 

când trăiă tatăl a primit un dar în comptul părţii sale 

legale de moştenire, atunci nu va put6 să se ridice în contra 

testamentului, ci depunând darul, ca să se adune cu averea 

întrâgă, va cere să aibă parte drâptă la moştenire. Nepoţii, 

cari vor voi să intre în sinasfora, vor intră în locul părin- 

telui lor, considerându-se din acest trup, dacă vor depune 

tot ce ai primit de la părintele lor. Dacă tatăl, dând zestre 

fetei, va qice că odăcu condiţiunea să se mulţumâscă numai 

cu zestrea şi să maibă parte la moştenire, acesta nu va 

av6 putere legală și nu va împedică pe fată dea moşteni pe 

tatăl săi după mârtea lui. Ba va trebui însă să depue 

zestrea sa, amestecând-o cu într6ga moştenire, din care 

apoi va primi parte egală cu fraţii săi. Darul dinaintea 

căsătoriei, precum zestrea, trebue asemenea să fie depus în 

averea moştenită, dacă cel care a dat darul a murit fără a 

lăsă testament, ori-cine ar fi el — tată, mamă, bunic, bu- 

nică sai străbunul după tată sai mamă. Fiica, care a moș- 

tenit pe mamă după un testament, nu va depune zestrea 

sa în suma moştenirii. Tot ce sa dăruit copiilor după 

mârtea tatălui nu se depune în suma moştenirii; iar ceea ce 

tatăl le-a dăruit pe când eră în vi6ţă, aceea se va depune, 

exceptând casul când tatăl singur a dispus ca acâsta să nu 

depue. Tatăl, care a dat zestrea fiicei sale, chiar dacă n'a 

scris în fâia de zestre că fiica e satisfăcută cu ceea ce a 

priimit ca zestre, nu se pâte ca ea să nu câră nimic din 

averea părintâscă; căci fiica are drept la moştenirea părin- 

telui. Dacă copiii vor pretinde că averea moştenită de la 

tată să fie adunată î6tă, atunci vor fi obligaţi să depue tot 

ce ait primit de la tatăl lor; asemenea şi din partea mamei 

vor depune tâte la un loc. Dacă însă fiul saii fiica vor fi 

mulţumiţi cu partea lor sai zestrea primită de la părinţi 

pe când aceştia erai în vi6ţă, atunci nu pot să fie siliţi a 

depune ceea ce aii primit, chiar dacă partea primită de 

ei va fi fost mai mare, şi numai în cas de nu va ajunge 

fraţilor lor partea lor legală, atuncă vor depune. Majorii 

moştenesc împreună cu minorii fără testament, dar trebue
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să depue tot ce aă primit înainte şi usufructul asemenea ; 

dar nu sunt obligaţi a depune şi ceea ce aii agonisit de la 

sine. Majorii depun în suma moştenirii numai ceea ce ai 

avut pe când trăiă tatăl, iar ceeace au agonisit apoi nu 

depun. Afară de acâsta ei deduc ceea ce datorau tatălui şi 

depun ce rămâne. Averea nedespărţită a fraţilor, dar ago- 

nisită de ei, nu se va depune. 

Zestrea. 

31. Soţia are prioritate asupra tuturor creditorilor, pentru 

a-şi reluă zestrea. Zestrea, chiar când e amanetată, are prio- 

ritate faţă cu cei-lalţi creditori, chiar dacă lucrurile s'a risi- 

pit şi soţia n'a avut copii. Zestrea are prioritate faţă de 

datoria către stat, dacă însă acea datorie nu este mai ve- 

chiă decât zestrea. Femeia se va preferi celor-lalţi creditori 

ai soţului dinaintea căsătoriei, aşijderea şi celor după 

căsătorie, şi va reluă zestrea sa; iar în ceea ce privesce 

darurile dinaintea căsătoriei şi îpovolul (ef. art. 40) nu 

se va preferă creditorilor. Dacă soţia va băgă de sâmă că 

soţul ei risipesce zestrea sa, apoi va put6 să încâpă jude- 

cată şi ceea ce sa risipit se va restitui din averea bărbatu- 

lui, chiar când acea avere se va află amanetată pentru 

datoriile sale, căci femeia are prioritate faţă cu creditorii 

soţului. Dacă se va întîmplă că trebue remisă zestrea şi 

plăţile datoriei, se va dă prioritate zestrei, iar darurile 

dinnaintea căsătoriei nu vor av6 precădere faţă cu datorii. 

De aceleaşi drepturi se bucură şi moștenitorii mamei. 

In faţa unor atari prerogative ale legii locale faţă de zestre, 

prin înaltul ukaz a Consiliului de stat de la 15 Decembre 

1847 (legea imp. rus. No. 21.795) se legiferâză : 1. t6te perso- 

nele de sex femeiesc din Basarabia, a căror zestre e garan- 

tată în averea bărbaţilor lor, sunt datore s'0 declare, adu- 

când dovedile legale pe la tribunalele de ocol și de judeţ 

în cursul unuian de la publicarea sus-citatului ukaz ; 2. după 

aceste declaraţiuni, tribunalele de ocol și de judeţ vor face 

imediat poprire asupra averilor cari garantâză acele zestre; 

3. femeia, care n'a făcut la termin declaraţiunea sa, deşi 

nu perde dreptul său şi după expirarea terminului, dar în 

cas când. averea soţului se va înstrăină, nu va mai put& 
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să facă poprire; 4. tâte foile de zestre de aqi înainte se 

vor legalisă la tribunale, cari vor dispune poprirea averii 

soţilor drept garanţie a zestrei. 

32. Dacă cine-va numai prin grai, saii alt-fel, a promis 

zestre, este dator a o da. Tatăl, chiar dacă numai prin graii 

a promis zestre fiicei sale, este dator ai-o da. Dacă tatăl singur 

a promis zestre, el singur trebue să o dea ; iar dacă a promis 

împreună cu fiul, atuncă o vor da ambii împreună, sau fie-care 

în parte egală, saii pre cât a promis fie-care. Dacă a promis 

să dea zestre fără a desemnă cât, va trebui, pe când trăesce, să 

dea atât cât fac falehidiile. Pentru ca zestrea să fie dată, 

trebue neapărat să fie remisă soţului, iar nică decum nu- 

mai înscrisă în f6ia de zestre. Tot ce se cumpără din banii 

zestrei se adună ca zestre. Cine va promite zestrea, acela 

e dator să o remiţă, fie frate, fie mamă, fie-care din averea 

sa, şi ori-ce bărbat sait femeie, dacă au făgăduit zestre, 

sunţ datori a o remite, chiar dacă ai fost siliți să promită. 

Dacă bărbatul a cumpărat cevă cu banii din zestre, lucrul 

cumpărat nu se va consideră ca proprietatea femeiei, ci 

numai aceea ce e dator soţul soției sale se va cere de la 

dinsul. Zestrea se dă după căsătorie; prin urmare, dacă că- 

sătoria nu s'a făcut, zestrea trebue să fie restituită; aseme- 

nea şi în casul când căsătoria se desface, se va înapoiă îm- 

preună cu usufructul din diua desfacerii. Dacă desfacerea 

căsătoriei se va face din vina bărbatului, atunci el va fi da- 

tor a remite, nu numai zestrea şi darurile dinaintea căsă- 

toriei, ci încă, după preţul acestor daruri, va remite a treia 

parte din ceea ce singur a agonisit; şi tâte acestea, dacă nu 

vor fi copii, vor deveni proprietatea soţiei, iar în cas când 

vor fi copii, ceea ce a primit dînsa va păstră pentru copii şi 

ea singură se va folosi de usufruct. Dacă însă desfacerea se va 

face din causa soţiei, atunci soţul va deveni stăpân peste zestrea 

sa şi peste darurile dinaintea căsătoriei, cari, în cas de nu vor fi 

copii, rămân ale lui, însă numai atuncă când zestrea n'a fost 

dată din partea vre-unei pers6ne străine, pe temeiul a vre- 

unei condițiuni anume stipulate înaintea căsătoriei, sau de la 

tată, când fiica lui despărțită n'a ajuns la majorat, saii s'a 

încheiat o condiţiune a parte înaintea căsătoriei ; iar dacă vor 

fi copii, atunci soţul, păstrând zestrea pentru ej, se va bu- 

cură numai de usuiruct. 

Z, C. Arbure, Basarabia. 
37



518 

33. Inţelegerile în ceea ce privesce zestrea se pot schimbă 

şi pe timpul căsătoriei, dacă tatăl va pomeni despre acâsta 

în testamentul s&ii, şi zestrea se pote mări sai micșoră pe 

timpul căsniciei. Zestrea dată nu din averea părintâscă, ci 

de o persână străină din amiciţie către părintele fetei, chiar 

prin depunere (a se veds art. 30) nu se pâte schimbă. Dar tatăl 

pote face schimbare în zestre, numai dacă acâstă schimbare 

va fi în folosul fiicei, adecă pote ca banii să-i prefacă în lucruri 

şi lucrurile în bani pentru a mări avutul fetei. Dacă folosul so- 

ţiei va cere ca banii să se preschimbe în lucruri, acâsta se pote 

face. Tatăl, şi după căsătoria fiicei sale, pote să adaogă la 

zestrea ei, fără însă ca să dauneze pe creditorii săi şi fără să 

micşoreze partea legală a moştenitorilor săi. Dacă voii fixă 

fiicei mele zestrea, făcând acâsta în dauna creditorilor, atunăă 

fata se va feri de a merge la judecată. Dacă cine-va va da ca 

zestre fetei un lucru 6re-care în dauna creditorilor, atuncă 

creditorii vor av& drept să cheme în judecată pe acei ce ai 

primit lucrul. Dacă tatăl, din mărinimie, dă unuia din copiii 

săi pentru întrebuințare ori-ce din averea soţiei sale, atunci 

cei-lalţi copii aii dreptul să câră restituirea și să micşoreze zes- 

trea, căcă trebue să împartă egal averea mamei. Copiii vor 

împărți zestrea şi tot ce a r&mas de la mamă ; aşă dar, dacă 

tatăl, pe temeiul unei preferinţe pentru unul din copiii sei, 

îi va da vre-un lucru ce aparţine femeiei sale, atunci cei- 

lalţi copii sunt în drept de a cere depunerea acestui lucru 

în totalul averii, pentru a o împărţi îrăţesce. 

34. După ce s'a făcut căsătoria, nu femeia, ci bărbatul 

va cere restituirea zestrii de la cel care a promis-o. Soţul 

are drept, şi după mortea soţiei, în curgere de dece ani 

ca să câră zestrea promisă lui. Dacă în contractul de căsă- 

torie s'a stabilit cantitatea zestrei şi nu s'a dat, atunci băr- 

batul şi moştenitorii sei, tatăl bărbatului (dacă el a primit 

împreună zestrea) şi moştenitorii săi, ai drept să c6ră zes- 

trea, să facă plângere în contra femeiei şi moștenitorilor ei, 

cerând restul, numărând un an după desfacerea căsătoriei. 

Dacă zestrea nu s'a restituit pe când s'a făcut căsătoria şi 

bărbatul a murit până ai expirat trei ani şi în acest inter” 

val nu s'a cerut restituirea zestrii, atuncă nu se va mai putâ 

cere zestrea; iar dacă el, soţul, a trăit gqece ani după con 

tractarea căsătoriei, având virsta legală la căsătorie, atunci
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va fi silit să remiță femeiei zestre din averea sa, sai de 

unde va put6; dar dacă la contractarea căsătoriei a fost ne- 

vîrstnic, atunci sorocul de dece ani se va numără de la 
majoritatea sa, şi davă nici atunci nu va cere zestre, atunci 

va trebui să dea zestre temeiei sale. Dacă însă, după ce a 

devenit major şi aii trecut dece ani, a murit fără a cere 

zestre, atunci moştenitorii sei vor răspunde şi vor plăti pe 

femeie. Dacă a murit înainte de a se scurge acei dece ani, 

atunci se va numără de la începutul căsăturiei, în casul 

vîrstniciei soţului, şi de la majorat, în cas de neviîrst- 

nicie. După qece ani, moştenitorii săi, dacă vor fi vîrstnici, 

vor luă un termin de trei luni şi vor plăti zestrea femeiei; 

iar dacă vor fi nevîrstnici, atunci după majoratul lor li se 

va mai da un termin de doi ani, pentru ca să se maigân- 

dâscă. Alt-fel sunt datori să plătâscă zestrea femeiei. Iar 

dacă nu vor voi să reclame zestrea de la cei cari ai pro- 

mis-o pentru a o remite, acâsta rămâne în puterea lor. Băr- 

batul, care despre zestrea în bani nu s'a îngrijit so pri- 

mâscă, va avâ drept s'o câră în curgere de dece ani, iar 

după acest termin va perde dreptul de a o reclamă. 

35. Dacă soţul a primit o zestre preţuită, atunci se va 

consideră că el a primit ca zestre nu lucruri, ci preţul lor, 

şi prin urmare, în cas de desfacerea căsătoriei, el va da în 

locul lucrurilor preţul lor. Dacă el a primit o avere (de 

pildă pentru trei litri) şi apoi va trebui să o restitue, atunci 

va av6 să dea o altă avere de acelaşi preţ, iar nu preţul 

averii. Dacă averea se va ştirbi, dauna o va plăti soţul; iar 

dacă va îmbunătăţi acea avere, ațuncă îmbunătăţirea o va 

lăsă pe s6ma sa. Dacă a păstrat averea în starea sa dina- 

inte şi n'a mișeat:o, atunci o va remite așă, iar dacă a știr- 

bit-o, va răspunde pentru daună. Zestrea preţuită rămâne 

pe răspunderea soţului, adecă dacă în zestrea compusă din 

vite, haine şi alte lucruri, t6te preţuite în bani, se va face 

vre-o ştirbire (hainele se vor usă de temeie, vitele vor peri), 

atunci atare daună cade pe s6ma soţului, care va plăti 

daunele. Dacă în zestre se vor preţui şi vitele drept bani, 

atunci, în cas de vor peri de bâlă, dauna o va plăti soţul, 

care este obligat sait să cumpere altele în loc, sait să 

dea preţul lor. Dar dacă vre-un animal va peri înaintea 

contractării, dauna va fi a femeiei. Tar dacă nu s'au dat
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după preţul lor, atunci soțul va fi obligat numai casă nu fie 

nepăsător, să nu facă vre-o răutate şi să le îngrijscă; iar 

dacă totuşi se va întîmplă cevă, el nu va fi răspundător. 

Când zestrea n'a fost preţuită, dauna va fi a temeiei, iar 

venitul şi ceea ce vor fătă vitele va primi soţul; dar dînsul, 

înainte de tâte, va fi datora completă num&rul vitelor, căte 

ati fost, adecă în locul celor ce ai perit a pune pe altele din 

noă născute. Prin mărirea şi micşorarea zestrii se înţeleg aci 

acelea cari aii venit pe calea obicinuită, precum mărirea 

pămîntului din causa curentului apelor rîului, apariţiunea 

unei insule, înmulţirea arborilor şi cele-lalte. Adăogirea și 

îmbunătăţirea făcute de bărbat într'o zestre nepreţuită 

el le capătă, şi dacă soţul va primi ca zestre o casă sail 

un loc prețuit de lângă oraș, atunci va fi dator a da pre- 

ţul săi; dacă a făcut îmbunătăţire și adăogire, atunci îolo- 

sul va fi al lui; asemenea şi dauna a lui este. Dacă zestrea va 

fi preţuită şi în îdia de zestre va sta scris: catătea parale, 

ast-fel de lucru», atuncă soţul va deveni stăpân deplin al 

lucrului şi slobod este de a-l înstrăină sai vinde; iar în 

cas de perdere pe sâma sa va căd6 dauna, fiind obligat 

a răspunde şi a remite paralele arătate în î6ia de zestre; şi 

când va sta scris: «următorul lucru, care preţuesce atât, 

atunci vrea să dică că acel lucru a fost dat ca zestre şi pre- 

ţul lui a fost arătat pentru ca bărbatul să nu-l potă schimbă 

saii preface. Bărbatul nu perde cheltuelile făcute pentru mă- 

rirea şi îndreptarea averii date ca zestre, precum şi pentru 

curățirea otcinei. Venitul zestrii îl percepe bărbatul pen- 

tru întîmpinarea greutăților căsniciei ; iar venitul perceput 

înaintea căsătoriei aparţine zestrii, dacă n'a existat vre-o 

altă condiţiune. Pe tot timpul cât trăesce soţul cu soţia, el 

primesce venitul zestrii. Bărbatul, fie cât de sărac, datoresce 

întrega zestre. - 

__86. Zestrea o administrâză pe tot timpul căsătoriei soţul, 
iar nu soţia, şi acâsta din urmă nu pâte să o dăruiască cui- 

va. Lucrurile ce aparţin zestrii saii darurilor de nuntă, pică 

chiar cu consimţemâîntul soţiei nu se pot înstrăină şi nu se 

vor amanetă, numai dacă femeia după trei ani, pentru â 

doua Gră, va da consimţemîntul săi, primind garanţie în 
valGrea unor altor obiecte. Atunci se va pute; iar dacă 
cine-va va cumpără aceste lucruri, din acâstă daraveră nu
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pâte isvori nici o daună femeiei, căci ele obligat să răspundă 

pentru ele. Lucrurile aparţinătâre zestrii sau darurilor de 

nuntă nu se potînstrăină nici amanetă, chiar chiar cu consimţe- 

mîntul femeiei; numai în cas dacă soţia pentru a doua Gră 

va voi acâsta şi va da consimțemîntul săii după doi ani, se 

va putâ, dar cu condiţiune ca să fie garantată cu alte lucruri 

de aceeaşi valre. De aceea acel care a cumpărat lucruriie 

singur va perde, iar femeia nu. Zestrea şi darurile de 

nuntă soţul nare voe să le înstrăineze, chiar dacă soţia în 

repeţite rînduri va da pentru acestia consimţemîntul s8ă, de 

Gre-ce încuviințarea ei se pote consideră ca dată de frica so- 

țului; asemenea şi dacă femeia, pe timpul căsătoriei, va în- 

străină cevă din zestre, înstrăinarea se va consideră ca făcută 

din înşelăciunea sai insistența bărbatului şi decă nu va fi va- 

labilă, afară însă de casul când, după doi ani de dile, femeia 

va declară că n'are grijă în ceea ce privesce lucrurile înstrăi- 

nate din zestrea sa şi va da un alt zapis, întărind voinţa 

sa şi primind alt lucru de același preţ din averea bărbatului. 

37. Zestrea, chiar când se află în administraţiunea bărbatu- 

lui, aparţine însă femeiei, şi prin urmare, dacă se va iscă piră 

despre câmpul dat ca zestre, femeia îl va revendică, căci al 

ei este, şi dacă nu-l va revendică, va perde dreptul de a-l 

av6 ca zestre. Dreptul femeiei de a cere zestrea nu trece 

la moştenitorii ei, ci numai la copiii ei. Femeia are drept de a 

cere zestrea, chiar când s'a făcut dejă cununia, dacă va vedâcă 

averea bărbatului se micşorâză și nu va put6 ajunge pentru 

plata zestrei. Dacă femeia, fiind majoră, a sciut că soţul chel- 

tuise averea sa şi, sciind, a tăcut şi nu l'a rugat, atunci se 

va învinovăţi singură şi va fi păgubaşă de moştenirea pă: 

rintâscă ; iar dacă a fost sub ocrotirea părintelui săi, când 

a fost despărțită, şi tatăl ei a putut cere dela soţul ei res- 

tituirea zestrii şi dînsa l'a rugat despre acâsta de multe 

oră, iar tatăl n'a ajutat-o, atunci dînsa va luă parte la moşte- 

nire, ca şi când ar fi avut zestre şi ar fi depus-o în averea 

totală, căci tatăl a fost vinovat că n'a voit s'o ajute în pira 

ei cu soţul. Dacă femeia va află că soţul ei a amanetat 

iucrurile sale altuia şi despre acâsta n'a piîrit, atunci nu 

va av6 nică o dreptate. Dacă femeia va înebuni şi bărbatul 

o va lăsă fără îngrijire, iar zestrea o va cheltui răi, atunci 

zestrea se va pune prin silă sub sechestru.
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38. Soţul pe timpul căsniciei cu femeia hu pote săi 

postitue zestrea fără o causă drâptă — şi dacă o va face, 

se consideră că i-a făcut un dar, şi femeia va ave drept săi-o 

câră din noii eu tâte veniturile. Pe tot timpul duratei căsăto- 

riei, femeia nedivorţată pote să ieă îndă&r&t zestrea pentru ur- 

mătârele trebuinţe: pentru a plăti datorii, pentru întreţine: 

rea sa şi alor săi, saii a tatălui dacă ei se află în exil, sai 

a fraţilor soţului săi dacă sunt, săraci, sail pentru cum- 

părarea unui câmp bun. Pentru cheltuelile făcute pentru plă- 

ceri, femeia nu este obligată a plăti, chiar dacă aceste cheltu- 

eli s'au făcut cu al ei consimţemiînt. 

39. Femeia, în curgere de trei luni după mortea soţului, 

este datâre de a face opisul zestrii sale şi al darurilor de 

nuntă, precum şi al restului averii soţului şi, prin arătarea 

acestei catagrafii, să arate ce anume schimbări a făcut băr- 

batul în averea sa; iar fără opis, saii fără vre-o dovadă 

sigură, nimie nu pâte cere, și dacă va cere, nu va primi. 

Femeia, care n'a făcut opisul odată ce soţul ei a murit, va 

perde lucrurile cari ai aparţinut zestrii. Femeia, după m6r- 

tea soţului, dacă vor rămân6 copii, este datâre a dresă 

o catagrafie despre tot ce a rămas după soţul e şi a păstră 

tâte în bună rînduială, nefiind slobodă a înstrăină nimic. 

La remiterea zestrii, dinsa trebue să numere usufructul ul- 

tim, şi după acâstă numărare să calculeze usufructul anilor 

de când a administrat zestrea sa soţul, şi apoi va prin în- 

tregul usuiruct. 

41. Ipovolul (1) se întăresce nu imediat după căsătorie şi 

numai atunci, când soţul a murit înaintea temeiei. Dacă îe- 

meia va muri înaintea bărbatului, cererea ipovolului nu 

pâte av6 loc. Dacă la contractarea căsătoriei se va stabili 

că la înapoiarea zestrii bărbatul va fi dator a da ipovol 

atâta, în acest cas cantitatea ipovoluiui se va remite precum 

s'a stabilit; iar dacă n'a fost stabilit despre ipovol nimic, 

atunci cel care emite zestrea va av6 a mai da şi pentru 

ipovol a treia parte din zestre. Dacă soţul va muri neavând 

copii şi m'aii fost condițiuni, atuncă femeia va primi zestrea 

cu ipovol, şi nimic mai mult; dacă va muri femeia, atunci 

(1) Ipovol este acea parte din averea soţului, pe care o primesce S0- 

ția-vâduvă dimpreună cu restituirea zestrii sale.
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moştenitorii ei vor primi numai zestrea ei, iar soţul nu va 

perde nimic din averea sa, căci ar fi nedrept să mai dea 

ipovol după ce a perdut pe soţie. Femeia care se căsăto- 

vesce a doua ră, având copii de la întâiul bărbat, perde 

dreptul la ipovol, adecă nu-l stăpânesce ca proprietatea sa. 

Femeia, care va deveni grea în anul de doliii, perde ipovolul. 

Testament. (1) 

41. Testamentul făcut la vîrstă mai mică de 14 ani n'are 

val6re. Testatorul trebue să exprime voinţa sa vădit şi li- 

ber de ori-ce convingeri silite şi de linguşire sau alte mijloce. 

Câna bolnavul vorbesce şi va voi să mai urmeze a vorbi, 
dar limba îi va amuţi şi vorbirea va încetă, atunci şi ceea ce 

a dis înainte nu se va luă în consideraţiune. O condiţiune ne- 
legală impusă;fiului face testamentul nevalabil, căcă nu se pâte 
execută. Condiţiunile nelegale şi ridicole, prin cari cine-va în- 

tăresce un moştenitor, saii testză cui-va cevă, nu împedecă 
moştenirea sai desmoștenirea, care se aplică fără acâstă 

condiţiune. Tatăl, care împarte averea sa după testament co- 

piilor săi, e dator a arătă partea fie-căruia, saii a face pen- 

tru fie-care în parte hârtia de împărţire, sai a sili pe copii 

ca ei să semneze acea hârtie; ast-fel el nu va nedreptăţi 

pe nici unul. Dacă fiul nu e amintit în testament, un atare 

testament nu se va întări, chiar când fiul va muri înaintea 

tatălui. Dacă fiul se va nasce după ce testamentul a fost, 

scris, atunci, chiar în casul când s'a născut într'un mod 

anormal, când nu respiră sai a fost scos din pântecele mamei 

prin spintecare, testamentul va fi nul. Dacă în testament 

nu se pomenesce despre fiul care se ailă în pântecele ma. 

mei şi care s'a născut apoi fără a fi ţipat, sai, născându-se 

vii, a murit imediat după nascere în mânile m6şei, atunci 

testamentul este desființat: pe copiii născuţi după mortea 

tatălui nimeni nu-i pâte desmoşteni nici de într6ga moşte- 

(1) In momentul de faţă rînduiala pentru a face un testament în Ba- 

sarabia este aceeaşi ca şi în Rusia, dar până pe la 1850 există un fel 

de testare numit codițilă. Despre acesta Armenopulo scrie că, dacă tes- 

tatorul va omite cevă în testament și apoi își va aduce aminte despre 

acâstă omisiune, atunci va serie o altă hârtie, în care va aşterne voinţa 

sa, şi acâsta se va numi codițilă.
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nire, nici de vre-o parte a ei, în ori-ce loc s'ar află. Dacă 

după mortea tatălui s'a născut un fii, atunci el destiinţeză 

testamentul, iar codiţila nu. Dacă testatorul, având o fiică sub 

ocrotirea sa, sai o nepâtă, sau o strănepotă, nu va fixă 

moştenirea lor, în acest cas testamentul nu se va strică în 

tot, ci şi ele vor fi moştenitâre; iar dacă moştenitorii sta- 

biliţi vor fi nisce străini, atuncă rudele vor primi jumătate 

din moştenire, şi dacă sunt rude, vor împărţi de o potrivă. 

Intocmirea unui moştenitor ca act de gratitudine nu se 

va întări, dacă gratitudinea are de obiect un dar în vii- 

tor, iar dacă gratitudinea e pentru un dar în trecut, se va 

întări. Cel care e prisonier sai în plean pte să fie numit 

moştenitor, în speranţa că se va întrece din plean, şi când 

se va întârce din plean va moşteni. Dacă mama unui ostaș, 

după o scire falsă despre mârtea fiului săi, va întocmi un 

alt moştenitor, iar apoi fiul se va întârce, atunci acesta din 

urmă ieă moştenirea şi desfiinţeză testamentul. Testamen- 

tul se va consideră nelegal în următârele ceasuri: când în el 

nu se va arătă numele moștenitorului și nu se va put în- 

ţelege cine e moştenitor, sai când va fi numit moştenitor o 

pers6nă pe care legea nu o admite, sau când testatorul a omis 

pe acei din moştenitori cari după lege sunt chemaţi a moşteni, 

saii i-a depărtat de la moştenire fără pricină, saii când se va 

dovedi că testamentul a fost făcut cu siluire saii vicleșug, 

sait că, după ce s'a făcut testament, se va nasce un moşte- 

nitor viă, întreg şi la termin, fie că el în momentul nascerii 

n'a dat nici un țipăt, dar a avut suflare, saii că, fiind în bra- 

ţele mă-sei vii, a căgut jos şi a murit, şi chiar dacă din 

pântecele mamei a fost scos viă, asemenea şi când testa- 

mentul n'a fost iscăliţ şi de către martori şi pecetluit, saui că 
martorii de faţă nu vor primi a pune peceţile lor, sau că 

testamentul se va constată neisprăvit, rupt, cu ştersături, 

răsături, aşă că nu se pâte pricepe; căci ceea ce e dubios 
şi neînțeles întrun testament se consideră ca nefiind scris; 

saii dacă moştenitorul stabilit refusă moștenirea, sau se va 

constată că moştenitorul stabilit n'are voie de a moşteni, ca 

de pildă dacă se va dovedi cum că ela atentat la vi6ţa 

testatorului, sati că ma apărat vi6ţa sa, şi după ce testa- 
mentul a fost dejă scris a clevetit pe testator, sau la acu-
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sat de crime şi n'a avut grijă de dînsul în cas de bâlă grea 

sait miserie. 

42. Dacă răposatul va serie în testamentul s&ii că cine-va 

îi este dator, saii că dînsul este dator cui-va, atunci acâsta 

nu seva luă în vedere în cas când lipsesc martori. Cuvintele 

răposatului, care ice că cine-va i-a r&mas dator, nu sunt cre- 

dute, fie chiar dise cu jurământ, iar dacă r&posatul va dice 

cu jurămînt că el e dator, să se er6qă. 

43. Poruncim ca tată], mama, bunicul şi bunica să nu 

aepărteze de la moştenirea lor pe fi, fiice, nepoți şi stră- 

nepoți, fără a spune anume pricina pentru care îi desmoşte- 

nesc. lar pricinele vor fi următâre : a) când cine-va a ri- 

dicat mâna asupra părinţilor, sai le-a gis cuvinte necu- 

viinci6se şi batjocoritâre, sail îi va acusă de o crimă, sail 

de crimă în contra Țarului (1) sai a ocârmuirii, saii va 

atentă asupra vieţei părinţilor; b) când fiul se va impreună 

cu mama sa vitregă sau cu concubina tatălui; €) când va ca- 

lomniă pe părinţi şi ei din causa clevetirii vor av6 daune; 

d) când părinţii aii zăcut un timp lung, saii ati sărăcit, sai 

ati devenit slăbănogi, sai aii înebunit (2), iar copiii mait în- 

grijit de ei şi părinţii imploră ajutorul lor, dar ei nu răs- 

pund ; e) când unul din părinţi e în temniţă, iar copiii de 

sex masculin, cară aii drept la moştenire, nu Yor voi, fiind 

chemaţi de părintele lor, ca să dea chezăşie pentru dînsul, 

care chezăşie le este în putere ao da; f) când unul din co- 

pii se va dovedi că a împedicat pe părintele săi de a face 

testament, şi dacă apoi părintele va isbuti să facă testa- 

ment, atunci va pute să-l desmoştenâscă; 9) când cine-va va 

voi să mărite pe fiică-sa sau pe nepâtă-sa și după putință a-i 

da zestre, iar dînsa va refusă şi va duce 0 vi6ţă desfrînată. 

Aşă dar, dacă părinţii vor serie limpede în testamentul lor 

t6te cele mai sus scrise nemulțumiră, saii unele din ele, 

sau chiar una singură, atunc, ori-care ar fi ea, ordonăm ca 

testamentul să fie întărit, iar dacă nici ună nu se va con- 

stată adevărată, atunci acei copii vor luă parte la moșie 

nire ; ei se vor chemă din noi la moştenire şi testament 

    

(1) Adaos de comisiunea întocmită de guvernatorul Gangardt. a 

(2) După legea locală a Basarabiei, acela care a îngrijit până Ja morte 

îi 
iar i nu e rudă cu dinsul. 

pe un nebun îi moştenesce averea, chiar dac
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se va strică. Dar dacă în atari testamente se vor înscrie 

fideicomise sai se vor stabili tutori saii alte disposiţiuni, 

atunci tâte aceste se vor face întocmai precum sună tes- 

tamentul. Copiii născuţi dintm”o căsătorie legitimă sunt moşte- 

nitorii direcţi, tatăl este obligat a pomeni numele fie-căruia 

din ei în testament, împărțind între ei averea sa, asemenea 

tatăl e dator a pomeni şi numele fiului care a eşit de sub 

puterea sa, chiar dacă acest fii e înfiat de un străin, așij- 

derea şi pe fiul, ce are să se nască. Când nu sunt copii, 

atuncă rudele ascendente sunt datâre a testă moştenirea ce- 

lor descendenţi, adecă bunicul-bunica, strămoșul-străbunica 

nepoților fiilor sai ai fiicelor; iar dacă rudele ascendente 

vor uită pe fiii lor, sau pe unii din ei, atuncă testamentul 

lor nu va av6 valbre legală. Părinţii pot să depărteze pe 

copiii lo» de la moştenire, însă numai pentru cause legale, 

şi anume: când aceştia vor ridică mâna asupra lor sail vor 

aţîţă pe alţii s”o facă, saii vor ridică bastonul sai altă armă 

în contra lor, sati vor calomniă, vor necinsti, vor face un 

denunţ, vor necinsti patul părintesc (1), sai nu vor ajută 

pe părinţi la nevoe, saii când părinţii vor fi întemnițați, iar 

copiii, aflând despre acâsta, nu vor ajută ca să-i scape, 

dând chezăşie. 

44. Dacă copiii, fie cei de sex bărbătesc, fie cei de sex 

femeesc, în cas de mârte, vor scre un testament, atunci 

moştenitorii stabiliți prin acest testament vor moşteni; în 

acest cas e şi mama, care are drept să contesteze testamen- 

tul în care copilul ei a uitat-o. Poruncim ca copiii să n'aibă 

voe a depărtă pe părinţii lor de la moștenire, dacă nu vor 

înscrie în testament următârele cause: a) când păriuţii ai 

atentat la vi6ţa copiilor lor; b) când tatăl a avut relaţiuni 

sexuale cu femeia sai concubina fiului său major (2); 
€) când părinţii împedică pe copii de a testă lucrurile lor pro- 

(1) In poporul rus din Basarabia există viciul numit snochacestvo şi 

care constă în faptul că tatăl, căsătorind pe băeţii săi în vîrstă de 16 
—18 ani, trăesce cu nurorile sale. Din acâstă causă adese-ori în famili- 

ile ţerănesci se întîmplă multe drame. In Basarabia viciul acesta pur 

rusesc nu s'a transmis altor n&muri, și cu tote acestea comisiunea de co- 

dificare a legilor locale din Basarabia, a credut de cuviinţă să adaoge 

în paragr. 43 cuvintele: «fiul, iar nu părinte». 

(2) Adaos de comisiune. 

=
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prii; 4) când unul din părinţi a atentat la viţa altuia, co- 

piii pot desmoşteni pe cel vinovat; e) când copiii vor îne- 

buni, saii vor deveni slabi de minte, iar părinţii nu vor po- 

meni tâte aceste cause, sai unele, sai chiar una singură, şi 

moştenitorii stabiliţi vor pute dovedi adevărul celor pome- 

nite în testament, atuncă testamentul va fi valabil şi cele pre- 

scrise în el se vor execută ; iar dacă nică una din aceste cause 

nu se va put6 dovedi, poruncim, ca testamentul să p'aibă 

nici o val6re în ceea ce privesce desmoștenirea moştenitorilor. 

45. Acel din fraţi, care s'a dovedit ingrat, se exclude de 

Ja moştenire, adecă dacă a atentat la vi6ţa fratelui său, la 

acusat de crimă, saii va stărui să-l obijduiască, sai i-a răpit 

averea. Partea sa vor lua-o cek-laiți fraţi sau fiii fraţilor şi 

mama răposatului. 

46. Părinţii, copiii şi fraţii ai drept să se plângă în contra 

nedreptăţii unui testament, iar nu cele-late din rudenii, dar 

şi acestea din urmă pot să se plângă, dacă testamentul e 

fals: Rudele ascendente şi descendente, adecă părinţii şi 

copiii, ati drept să se plângă în contra nedreptăţii unui tes- 

tament, dacă aii fost excluşi de la moştenire, iar rudele la- 

terale pot să se plângă, când în testament s'au stabilit 

ca moştenitori 6meni fără cinste (vizitii, bătăuşi de mese- 

rie, caraghioşi). Fiul pote să se plângă în contra testamen.: 

tului tatălui, dacă partea lăsată lui e mai mică de */, parte 

a averii părintelui. Asemenea şi fiica are drept să se plângă 

în ceea ce privesce averea mamei, dacă zestrea e mai mică 

decât 1;, parte. Părinţii, copiii şi fraţii pot contestă un tes- 

tament, iar nu ceă-lalți moştenitori, şi vor cere partea lor le- 

gală Qin moştenire, după ce sai plătit datoriile Și cheltuelile 

pentru pomenire, partea care trebue să fie sc6să din testa- 

ment dovedind că pe nedrept aii fost excluşi de testator» 

iar cele-lalte puncte din testament rămân în puterea lor. 

Rudele descendente sunt datâre a face parte în moștenire 

rudelor ascendente ; fraţii şi cei-lalţi lăturalnici nu sunt 

prenumăraţi între ele; dar şi fraţii pot să se plângă, în cas 

când moştenirea este dată unui netrebnic sau unui des- 

trînat. 
DR , 

47. Cel care are copii legitimi nu pote lăsă moștenire 

nelegitimilor, nică celor lăturalnici, născuţilor de la concu- 

bină, împreună cu mamă lor, mai mult de 1/;„ din averea
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sa; iar dacă există numai concubină, pote să-i lase :/,, parte 

din avere. Cel care n'are moştenitori direcţi, nici rude 

ascendente cărora este dator a lăsă parte din averea sa, 

are drept a-şi întocmi moştenitori străini pentru tî6te cele 

12 părţi ale averii sale; iar dacă are rude ascendente, le va 

lăsă lor partea legală şi restul moştenitorilor întocmiţi. 

48. Cel care revendică averea în contra testamentului perde 

dreptul la partea festată lui. Moştenitorul neîntoumit în 

testament, dacă va stăpâni singur averea r&posatului, va fi 

silit a remite legatele. Cine va contestă un testament perde 

dreptul său la dar. 

49. Darurile testate în testament, dacă vor covîrși îal- 

chidia moştenitorilor, nu sunt valabile, dacă se va con- 

stată după opisul moștenirii că nu rămâne deplină talchi- 

dia. Ori-cine e în drept a lăsă în dar după mrtea sa 

două părți din averea sa; dar !/ parte e dator s'o păstreze 

pentru moştenitori. Dacă moștenitorul nu va remite darul 

lăsat cui-va şi va fi chemat la judecată, atunci va plăti 

darul și usufructul. Legatarii nu răspund pentru datoriile 

răposatului, ci moştenitorii. Legatele lăsate cu condiţiune se 

remit numai atunci când condiţiunile ai fost îndeplinite, iar 

dacă nu s'aii îndeplinit, moştenitorii nu le vor remite. Dacă 

cui-va isa testat averea, atunci moștenitorul are drept sai de 

a remite lucrurile saii de a le da preţul lor; iar dacă nu se pote 

da preţul, e obligat a da lucrul. Dacă s'a lăsat o turmă, 

atunci legatarul are drept şi la pui, iar dacă se va face 

micşorare şi chiar nu va rămân decât un singur animal, 

care nu se va put6 numi dejă turmă, atunci va luă numai 

pe acest animal. Dacă va fi casă şi va căd6, legatarul va 

primi numai locul. 

50. Falchidia, când există numai patru copii, este a treia 

parte a averii, iar dacă vor fi mai mulţi copii decât patru, 

este jumătate. În acâsta a treia parte sai jumătate a moştenirii 

ieaii parte toţi cei cari se prenumără la falchidie, după ce 

a fost satisfăcut moştenitorul care, după voinţa ultimă a r&- 

posatului, moştenesce restul averii. Nu numai tatăl trebue 

să lase falchidia fiilor şi fiicelor, dar şi mama, bunicul, stră- 

bunicul, bunica şi străbunica după tată şi după mamă; şi nu 
numai nepoților de sex masculin, ci şi nepoților de sex fe- 
meiesc. Copiii făcuţi cu o mamă care n'a avut zestre au drep-
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tul la falchidia, dacă sunt legitimi. Copiii cari aii murit fără 

a av6 copii sunt datori a lăsă falchidia părinţilor, adecă !/; 

parte. Dacă zestrea făcută fiicei după testament sai daru- 

vurile întocmite vor fi nepotrivite, aşă că nu va mai rămân€ 

partea legală moştenitorilor, atunci testamentul va fi nevala- 

pil. Câna e falchidia, trebuesc înainte de tâte defalcate da- 

toriile r&posatului şi cheltuelile de înmormintare, restul 

e averea curată şi din acea avere moştenitorul reţine a 

tweia parte, care se numesce falchidia. Când un particular 

este stabilit ca moştenitor, atunci fiul primesce falchidia 

din averea curată a părintelui; iar dacă sunt doi fii, din 

cari unul este întocmit ca moştenitor, iar altul are să pri- 

mâscă numai din falehidia, atunci fiul moştenitor va primi 

averea întrâgă a părintelui, iar ca fiti va împărți falchidia 

cu cei-lalţi fii, adecă cu fraţii. Dacă cine-va a scris la mortea 

sa că 6rtă datornicului datoria, atunci falchidia, adecă de- 

falearea a 1/, parte din avere, are să se facă faţă cu datoria. 

Dacă bărbatul va dărui femeiei, saii femeia va face dar 

bărbatului, atunci prin mârtea dăruitorului darul se întăresce; 

dar de 6re-ce în acest cas darul are forma fideicomisului, 

prin urmare şi talchidia se va face. (Î) A treia parte tre- 

buinci6să pentru falchidia se deduce după trebuinţă egal din 

darurile tuturor legatarilor. Dacă moştenitorul, din nesciinţă 

(nu a faptului, ci a legii), s'a înşelat şi, fără a reţine falchi- 

dia, a remis legatarilor mai mult decât eră dator să le 

deă, atunci va primi prisosul îndărăt. Când cine-va, lăsând 

moştenire, gice: «voesce ca casa mea și altă cutare moşie să 

fie vîndute, şi din întrega mea avere să se plătâscă datoriile, 

iar fiului mei să îi se dea partea legală», atuncă partea le- 

gală (a treia) se va da fiului, nu după deducerea datoriilor, 

ci înainte de tote fiul îşi va luă falchidia şi numai din 

rest vor luă creditorii. Când se qă falchidia, atunci și usu- 

fructul din a treia parte a averii, cules după mârtea testa- 

torului, tot al moștenitorului vă ți. Falchidia nu se pste da 

în vi6ţa părintelui, căci, oră-cât să fi primit fiul, el totuşi 

după mortea părintelui pote să eâră moştenire, chiar dacă a 

PI II N O 

  

(1) Juriştii ruşi explică cuvintele se 4 face prin faptul, că în acest 

cas darul şi ertarea datoriei trebue să se prenumere în averea Cu- 

rată, din care 1], parte sail jumătate va compune falchidia.
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existat condiţiunea că nu o va cere. Dacă moştenitorul nu 

va face opisul averii întregi a părintelui, atunci nu va pute 

reţin6 falchidia şi va trebui să satisfacă deplin pe legatari, 

chiar dacă suma legatelor va covîrşi averea curată a părin- 

telui. Dacă cine-va va face testament şi va testă familiei 

sale sai alt cui-va averea nemişcătâre şi va dice anume 

ca ceea ce lasă să nu se vingă şi să r&mâe moştenitorilor 

moștenitorului, atuncă dăm poruncă ca din acea avere îal- 

chidia să nu se ieă, căci testatorul a poprit înstrăinarea 

averii. 

Dreptul de moştenire. 
(1 p., X v., art. 1104--1345.) 

51. Moștenirea este căpătarea tuturor drepturilor pe cari 

le aveă testatorul asupra lucrului. Nimeni nu pote testă mai 
mult decât are, iar moştenitorul are același drept ca şi 

testatorul. Moştenitorii moştenese drepturi şi, dacă testa- 

torul n'a împărţit între ei averea sa, atunci fie-care din ei 

moştenesce de o potrivă. Cine are vîrsta mai mare de 25 

ani şi va primi moştenirea tatălui nu va pute să se eschi- 

veze de la judecată cu creditorii părintelui săi. Numai moș- 

tenitorii plătesc datoriile, iar nu legatarii cari ai primit le- 

gatele. Moşteniţorul e moştenitor saii fideicomisar. De pildă a 

dis cine-va: «Gheorghe va fimoştenitorul mei, cu condiţiune 

ca să nu moştenâscă averea mea, ci numai să o ocârmiul- 

iască şi să o păstreze pentru moștenitorul meii legal Teodor»: 
In acest cas "Teodor se numesce fideicomisar şi primesce 
27, din moştenire, iar Gheorghe se numesce moştenitor şi 

primesce 1/, din moştenire. In cas de remiterea moșteni- 

rii (fideicomisaria) veniturile nu se adaogă; numai în cas 
când ati trecut mulţi ani de la data hotărîriă şi s'a dis 

anume de către testator ca să fie remis împreună cu veni- 

turile, şi acâsta chiar în locul falehidiei, căci, dacă cine-va cere 

înapoiarea moștenirii, prin acâsta cere şi tot ce e legat 
de acea moştenire, iar veniturile nu aparţin moştenirii, ci 

lucrului însuşi. Când se remite o moştenire, chiriile şi pro- 

centele se consideră ca venituri. De la moștenitor nu se pre- 

tinde (fideicomisar) venitul, pe care Va primit, fără a perde 
terminul restituirii moştenirii; dar dacă acela, care trebue să
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primâscă moştenirea (fideicomis) cere ca moștenirea să-i fie 

transmisă aşă precum se află, atunci se va satisface cererea 

sa. Cel ce a primit fideicomisul nici sub un cuvînt n'are 

voie de a înstrăină vre-un lucru Gre-care din moştenirea 

îneredinţată lui pentru a fi păstrată pentru o terţie persână; 

căci, dacă va înstrăină vre-un lucru, prin acâsta perde drep- 

tul la partea sa din moştenirea lui testată, excepţiune îă- 

cendu-se de ceasul când s'ar află lucruri supuse stricăciunii, 

sait vor fi rămas datorii după răposatul, cari nu s'ar pute 

plăti fără a nu se vinde cevă din moştenire, saii vor fi alte 

cause, pentru cari neapărat a fost nevoie de a vinde cevă 

din moştenire. In aceste casuri, despre t6te acestea trebue 

să existe hotărîrea ocârmuirii. (1) 

52. Moștenitorii descendenţi de sex bărbătesc saii femeiese 

se preferă moștenitorilor ascendenți. Dacă va muri bunicul, 

lăsând fiu şi nepoți de la un alt fii r&posat, atunci aceşti 

din urmă, represintând pers6na părintelui lor, se vor chemă 

la moştenire împreună cu fiul, adecă cu unchiul lor, şi vor 

primi din moştenirea bunicului atât cât ar trebui să capete 

părintele lor; şi acâsta de o potrivă, fie bărbaţi, fie femei. 

Copiii, făcuţi cu soţia care n'a avut, zestre, în cas de mârtea 

părinţilor fără testament, vor moşteni egal cu copiii făcuţi 

cu altă soţie care a avut zestre, şi între ei nu este nici o 

deosebire. Dacă mama va muri înaintea fiicei, atunci da- 

rul de nuntă va fi al fiicei, iar dacă fiica va muri înaintea 

mamei, atunci mama va moşteni partea sa legală, adecă restul 

moştenirii fiicei. Se preferă la moştenire descendenţii ; prin 

urmare, când cine-va more fără testament şi va av6 părinți 

şi copii, atunci se vor preferă fiii și fiicele legitimi, în nu 

mărul cărora intră şi pruncul conceput în pântecele mamei 

sale şi născut după mortea tatălui viă, bine făcut şi la termin, 

chiar dacă n'a ţipat la nascere, dar a avut respiraţiune şi viţă, 

va întră egal în numărul copiilor înfiaţă, eşit de sub puterea 

celui care Pa născut şi intrat sub puterea celui care va în- 

fiat. In numărul copiilor intră şi nepoţii ai căror părinți 

au murit—ei intră în moştenirea unchiului în locui tatălui, 

fiind dintwacelaşi trup. Dacă cine-va va muri având copii 

  

(1) Intreg acest paragrat e alcătuit de comisiune după cartea lui 

Donici, care carte, precum se scie, nu este decât o carte de șcâlă.



592 

de la două soţii, atunci, de 6re-ce aceşti copii tot din ace- 

laşi tată sunt, vor moșteni împreună şi egal, iar de 

Gre-ce s'ai născut de la două mame, vor moşteni fie- 

care pe mama sa; aşijderea şi copiii de la doi taţi moște- 

nesc pe mamă împreună şi egal, iar faţă cu tatăl lor, fie- 

care pe părintele săi. Ce rămâne de la părinţi se împarte 

egal între moştenitori, dacă nu există testament; iar dacă 

tatăl a făcut testament, atuncă fie-care ieă atât cât este sta- 

bilit în testament. Acei cari aii zestre sai daruri de nuntă 

le vor depune; iar dacă alţi fraţi n'au căpătat partea lor, 

atunci acei cari ai căpătat le vor da partea care i se cuvine. 

53. Dacă cine-va va muri fără testament şi va lăsă după 

el copii lăturainici sai înfiaţi, atunci aceştia vor moșteni de o 

potrivă. Dacă cel ce a murit va av6 copii lăturalnică şi n'a 

făcut testament, atunci aceşti copii vor luă */ din averea 

răposatului, pe care o vor împărţi cu mama lor, ast-fel ca 

mama să capete o parteegală cu partea fie-căruia din copii; 

acâsta se va face când nu există copii legitimi. Iar dacă vor 

A copii legitimi, atunci copiii lateralnici, în cas de mortea 

părintelui, nu vor moșteni nimic, dacă nu există testament, 

iar cei legitimi vor fi siliți să-i întreţie, conform cu canti- 

tatea averii ce ati moştenit ei de la părintele lor. Dacă tatăl 

va înfiă pe fiul săi lateralnic, atunci acest copil devine le- 

gitim numai faţă cu tatăl săi, iar nu faţă cu rudele des- 

cendente, nici faţă cu cele ascendente. Lateralnicul nu lasă 

moştenirea rudelor după tată, de 6re-ce după tatăl său nu 

este cunoscut; numai mama sa şi fraţii mamei îl moşte- 

nesc. Cel care se nasce de la o curvă moştenesce pe bu- 

nică-sa şi pe mamă, dacă ea a murit fără testament. In- 

fiatul, în cas dacă infietorul s&ii va muri fără testament, 

pote să moştenâscă pe înfietor; dar dacă tatăl va face 

testament, atunci el nu va put6 să capete cevă din moște- 

nire, nică să se plângă de nedreptatea testamentului, nică 

să câră cevă în contra testamentului, căci infietorul nu este 

silit a-l face moştenitorul s6u; însă el nu se va exclude 

de la :/, parte (vedgi legea 7) care i se cuvine. Infiatul, care 

a trecut sub puterea înfietorului, participă la moştenire 

împreună cu cei legitimi; în numărul copiilor direcţi intră 

şi copiii făcuţi 'cu o femeie liberă, cu care a trăit bărba- 

tul înainte de a se fi căsătorit cu dînsa legal. Asemenea,
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dacă cine-va va da nascere unui fiii sati unei fiice cu o femeie 

liberă şi apoi va da un înscris, întărit cu martori demni 
de a fi creduţi, prin care recunâsce acest copii ca fiind din 

trupul său, fără a adaoge «fiu natural» sau «fiică naturală» 

atunci şi aceştia se vor adună în numărul copiilor direcţi 

şi vor av6 drept la moștenirea părintelui care i-a recu- 

noscut, primind partea lor legală ; cel nelegitim va moşteni 

pe mamă-sa şi pe bunicul după mamă, dar nu va moşteni 

pe tatăl care n'a lăsat testament. 

54. In cas de nu există descendenţi, se vor chemă la 

moștenire ascendenţii, cu preferinţă printre toţi lateralnicii, 

exceptând pe fraţii de la aceiaşi părinţi. Printre ascendenți 

se preferă cei mai de aprâpe, fie că va îi o femeie; iar dacă 

toți sunt de acelaşi grad de rudenie, atunci împreună se vor 

chemă la moştenire şi vor moşteni egal, adecă o jumătate 

din moştenire vor priimi toţi ascendenţii după tată, iar aita 

ascendenţii după mamă pre câţi se vor află. Dacă fiul va 

muri fără testament, atunci, dacă ela avut copii, aceştia 

vor moşteni partea sa; iar dacă el n'a avut copii, vor 

moşteni fraţii împreună cu mama, fie că mama se va căsă- 

tori pentru a doua 6ră, fie că nu. Dacă fiul mamei care s'a 

căsătorit pentru a doua Gră va muri fără testament şi fără 

copii, atunci mama pâte moşteni tot ce el a avut din da- 

rarile primite de dînsa la întâia nuntă sai din averea pă- 

rintelui săi, dar va moşteni numai ca us, căci acea avere 

este proprietatea fraţilor şi surorilor răposatului ; iar restul 

agonisit de dînsul cu alte împrejurări dînsa îl moștenesce ca 

proprietate ; dacă însă fiul ei va scrie la mârtea sa un tes- 

tament, atunci mama va primi ca proprietate aceea ce-i 

va lăsă r&posatul. Dacă femeia, care n'a avut zestre, va 

da, împreună cu soţul, fiului sau fiicei lor zestre, iar apoi soţul 

va muri în sărăcie, şi ea cu nimicnu se va alege de la el, 

va cere de la fiii sai fiică ca să-i dea parte din avere 

egală cu copiii, căci femeia care n'a avut zestre, în cas 

ae morte a bărbatului care a lăsat copii, primesce din 

averea soţului atât cât şi copiii. Dacă nu vor fi moştenitori 

descendenţi, atunci vor moșşteni rudele ascendente ale r&ăpo- 

satului fără testament, primo tatăl şi mama, cari împart 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
38
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averea în două părți egale. Dacă bărbatul saii femeia vor 

muri fără testament şi fără de copii şi vor rămân în vi6ţă 

tatăl sai mama şi vor mai fi fraţi de la același părinte sai 

mamă, atunci moştenirea se va împărți aşă în cât împre- 

ună cu tatăl sau mama să ieă parte la moştenire şi fratele 

răposatului; iar dacă înainte a murit cine-va din fraţii sail 

din surorile răposatului şi de la ci aii r&mas copii, atunci 

moştenesc şi aceștia, luând partea părinţilor lor, pe care egal 

o impart între ei. Afară de acâsta, novella Patriarchului 

Atanasie (1) mai preserie,: pe s6ma părinţilor cari ai dat 

zestre şi aii căsătorit pe copiii lor, dacă aceştia vor muri 

şi vor lăsă un copil, care în scurtă vreme asemenea va 

muri, ca atuncă să nu se remiţă averea întrâgă părţii rămase 

în viţă, fiind-că nu cum-vă părinţii, ce jălesc perderea co- 

pilului, să pârdă şi zestrea dată de ei, ci asemenea moşte- 

nire să se imparţă în trei părți, din cari una pentru pome- 

nire, alta persnei rămase în vi€ţă, iar atreia părinţilor r&po- 

satului copil. Dacă nu vorii părinţii în vi6ţă, atuncă bunul sait 

bunica din partea tatălui sai a mamei moştenesce, iar împre- 

ună cu ei vor luă parte la moştenire şi fraţii răposatului 

şi împart averea în părţi egale, dar fraţii buni, adecă de la 

un tată sati mamă, asemenea şi copiii fratelui saii ai sorei. 

Dacă nu vor fi fraţi, atunci pot să ieă parte la moştenire 

fraţii de la două mame sai doi taţi. 

55. Fraţii şi surorile de la aceiaşi tată şi mamă moştenese 

toţi pe răposatul frate, împreună cu ascendenţii. Dacă vor 

rămân în vi6ţă părinţii răposatului, frați buni şi copiii 

fratelui r&posat înainte de tată şi mamă, atunci toți îm- 

preună se vor chemă la moștenire, şi copiii fratelui mort 

înainte, luând locul tatălui lor, vor primi toţi atât cât ar fi 

trebuit să capete tatăl lor, dacă ar fi fost în vi6ţă. Fraţii de 

la acelaşi tată şi mamă ocupă întâiul loc la moştenirea fra- 

(1) Despre acâstă novellă Armenopulo scrie: Novella abrogă legea 

după care, dacă mâre bărbatul sait femeia şi rămâne copilul, care apoi 

în scurtă vreme va muri, atunci persOna r&masă trebue să moştenâscă 

întrâga avere lăsată de câtre copil, avere ce a moştenit-o de la tată sai 

mamă, iar nenorocitul părinte al răposatului, pergând copilul, perde pe 

nedrept şi averea sa. Novella stabilesce, în acest cas, ca zestrea să se 

împarţă în trei părți, din cari una merge pentru pomenirea r&posa- 

satului, alta se dă părinţilor, iar a treia persOnei r&mase.
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telui bun, cu preferinţă faţă de cei-lalţi fraţi cari nu sunt 

de la acelaşi părinte; iar când nu există fraţi buni sai co- 

piii lor, atunci fraţi de la deosebiți părinţi moștenesc pe 

răposatul frate. Dacă cine-va more şi vor r&mân6 după el 

frați de la deosebiți părinţi şi copii de la frate bun, atunci 

nepoţii se preferă fraţilor. Când nu e nici frate, nici copii 

de la frate, se vor chemă rudele lateralnice, gradele mai de- 

aprâpe, şi dacă vor fi câţi-va în acelaşi grad de rudenie, 

atunci toţi de o potrivă moştenese. Dacă r&posatul nare fraţi, 

ci numai nepoți dela doi sai trei frați morţi înainte, atunci 

averea se împarte după numărul sufletelor și fie-care pri- 

mesce parte egală. Dacă cine-va a murit fără a lăsă tes- 

tament, lăsând două veriş6re din partea tatei şi dou din 

partea mamei, atunci, de Gre-ce de la trei unchi (?) ai r&posa- 

tului rămân patru femei, numite verişâre, ele nu se châ6mă la 

moştenire ca descendentele acelor unchi, cica vere(?). Când 

vor lipsi rude de aprâpe, se vor chemă la moştenire şi rudele 

de gradul al optulea. Când nu sunt rude ascendente, se vor 

chemă şi lateralnicii. Când nu vor fi nici rude ascendente, 

nică descendente, atunci vor moșteni lateralnicii : Intâii fraţii 

şi surorile, cu cari participă şi copiii de fraţi şi surori morţi 

înainte; toţi aceia vor primi partea lor, adecă aceea datorată 

părinţilor lor, pe care apoi o vor împărţi egal între ci. Dacă 

nu vor fi nici ascendenți, nici descendenţi, nici lateralnică, 

atunci vor moşteni verii;iar dacă nu vor fi în viţă nică 

aceştia, atunci va moşteni cele-lalte rudenii, dându-se priori- 

tate celei mai de aprope. 

56. In cas de mârte a bărbatului saii a femeiei fără tes- 

tament, dacă vor lipsi rude sat alţi moştenitori ascendenți, 

descendenţi sait lateralnici, atunci se va chemă la moştenirea 

femeiei soţul, iar la moştenirea soţului soţia, şi vor luă în 

tr6ga moştenire. Soţul moştenesce pe soţie, chiar dacă a trăit 

cu ea numai două luni. Văduva, care nu s'a căsătorit pen- 

tru a doua 6ră, are drept a se folosi de darurile de 

nuntă şi va mai luă drept proprietate o parte din moşteni- 

rea soţului egală cu a copilului. Același lucru va face şi so» 

ţul, precum şi cei ascendenți, dacă nu se va recăsători, având 

drept de a vinde şi înstrăină partea sa după voie; iar dacă 

nu o va înstrăină şinuo va lăsă cui-va ca moştenire, atunci 

toţi copiii o vor împărţi egal între ei, fie că ei nu moște-



  

nesc pe tată sau pe mamâ. Mama, care n'a contractat o 

a doua căsătorie, precum şi fie-care din ascendenţii cari nu 

s'aă recăsătorit, afară de folosinţa venitului banilor, va 

primi şi o parte din avere egală cu a copilului. Acâsta 

însă privesee căsătoriile desfăcute prin mârte, iar nică de- 

cum prin divorţ; copiii sunt proprietarii venitului daru- 

rilor în ori-ce cas, şi nici părinţii nu primesc acest venit 

decât pentru întreţinerea copiilor. Tatăl, chiar dacă s'a că- 

sătorit din noi, se va folosi fără nică o îndoială de averea 

mamei copiilor săi, şi nică un cuvînt necuviincios saii o piră 

din partea lor nu se va primi. Acesta însă în casul când 

copiii sunt sub ocrotirea tatălui, iar dacă ai eşit de sub 

puterea sa, atuncă, în cas de mortea mamei, tatăl va primi 

o parte din averea r&posatei, cu drept de a se folosi 

de ea cât va trăi, iar după morte acea parte va îrece la 

copii. Dacă cine-va va îi căsătorit legitim cu o femeie 

săracă, fără zestre, şi apoi va muri, atunci, dacă va fi îă- 

cut copi, cu ea sai cu altă femeie legitimă, în număr de 

trei, dînsa va trebui să primâscă a patra parte din averea 

soţului, dar înainte se vor plăti din acea avere datoriile şi 

din rest se va luă partea a patra. Dacă însă tatăl a lăsat mai 

mulţi copii decât trei, atunci se va face despărțirea averii 

după numărul copiilor între ci şi mamă, care va av6 numai 

dreptul de a se folosi de partea sa, dar nu dea o înstrăină. 

Dacă femeia nu va av6 copii, atunci poruncim ca dinsa să 

aibă drept de proprietate asupra averii r&mase după soţ, și 

dacă soţul îi va lăsă mai puţin decâti se cuvine, să se adaogă 

la partea sa mai sus arătată. Acelaşi lucru se va face și faţă cu 

bărbatul, când dînsul n'a dat darurile de nuntă; dacă e să- 

rac, va primi partea a patra din averea soţiei. Novelia Îm- 

“-păratului Leon (52) poruncesce ca femeia să aibă dreptul 

neclintit de proprietate desăvîrşită asupra părţii de avere 

care i s'a dat, şi ca dînsa să n'aibă datoria de ao remite 

copiilor, afară de falchidia, adecă partea lor legală, cu con- 

diţiune însă ca dînsa, pentru cinstea soţului, să nu se că- 

sătorescă a doua ră, iar dacă se va căsători a doua 

Gră, atuncă va perde dreptul dat ei asupra proprietăţii şi 

averea rămasă ci după soţ va fi moştenirea copiilor după 

m6rtea sa. Nici tatăl mamei vitrege, nici mama tatălui 

vitreg nu pot lăsă fiind în vi6ţă, nică după morte, parte
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mai mare decât li se cuvine, adecă egală cu partea unuia 
din copii, iar dacă sunt copii mulţi, atunci fie-care va primi 

parte egală, dar nică tatăl nici mama vitregi nu pot primi 

mai mult; dacă copiii vor primi părţi neegale, atunci tatăl 

şi mama vitregă vor primi parte egală cu a copilului care 

a căpătat mai puţin. Dacă omul, care a murit fără de tes- 

tament, va lăsă după dînsul în vi6ţă copii şi femeie care 

va păstră văduvia, atunci şi dînsa va luă parte la moșşte- 

nire şi va primi o parte egală cu unuia din fii. Dacă mama 

care a moştenit pe fiul saii pe fiica sa morţi în copilărie 

fără testament, sai care a căpătat partea sa legală din 

averea repausatului soţ, nu se va recăsători, atunci moşteni- 

rea sus qisă va fi proprietatea ei, iar dacă se va recăsători 

atuncă va fi datâre a păstră averea pentru fraţii şi surorile 

răposatului, folosindu-se numai de usufruct. Acelaşi lucru 

se va întîmplă şi cu bărbatul, dacă se va recăsători. Dacă 

se va întîmplă ea după r&posat să rămână soţie care n'a 

adus zestre în casâ soţului, atunci dînsa va primi parte 

egală cu acea a fraţilor, dacă sunt în număr mai mare de 

tei ; iar dacă vor fi trei saă mai puţin, atunci va căpăâtă a 

patra parte. Dacă nu vor fi moştenitori şi va r&măn6 nu- 

mai văduva, atunci dînsa va primi jumătate, iar restul va 

trece la stai. 

Rescump&rare. 

( p..X tom, parag. 1346—1373.) 

Chrisovul sobornicesc de la 28 Decembre 1785, având în ve- 

dere că aprope în îie-ce qi se comit abusuri în ceea ce pri- 

vesce cedarea oteinelor, a stabilit: în cas de cedare prin 

vîndare a unei moşii, sai a unei părți din oteina unei per: 

s6ne particulare, care nu este cu vîndătorul în răzeşie sau 

înrudită, trebue neapărat ca vîndătorul şi cumpărătorul 

să se presinte la Divan şi să aducă zapisul de cumpărare; 

în care să fie arătat adevăratul preţ al cumpărării. Divanul, 

după ce va ved6 condiţiunile vînqării, va porunci ispravni- 

cilor ținutului, în care se află moşia de vîndare, să facă pu- 

plicare în curgere de 6 luni, în dileie de tîrs, dând de scire 

acelora cari, ca rude sai ca răzeşi, ai drept la rescumpe- 

rare. Dar dacă în curgerea celor 6 luni nică una din rudele
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aflate în ţâră, sai nică unul din răzeşi nu va declară do- 

rinţa de a răscumpără pămîntul pus în vîngare, atunci 

ispravnicii vor trimite despre acâsta scire la Divan, care 

apoi va întări vîndarea. In cas însă când rudele sai răzeșii 

cu vînqătorul aflaţi de faţă vor cere rescump&rarea după ce 

a trecut terminul de şâse luni, precum şi răzeşii sai ru- 

dele, aflaţi în alte ţări străine, nu sar fi presentat în cur- 

gere de cinci ani, şi după acest timp ar cere să re&seum- 

păre pămîntul, atunci nici de la unii, nică de la alţii să nu 

se ieă în vedere cererea. 

Tribunalul civil rusesc din Basarabia, găsind că acâstă 

lege sobornicâscă este dăunătâre pentru Ruşii cari vor să 

cumpere pămînt în Basarabia, în anul 1840, giua Februarie, 

solicită de la guvernul rusesc ca legea în cestiune să fie 

abrogată, iar în locul ei să fie admisă în Basarabia legea 

rusâscă (art. 1363,1 p, X tom), iar despre intrare în stăpâ- 

nire legea rusâscă (Ip. X tom, art. 925—929, 1523 şi 1594—25.) 

Prin ukazul imperial de la 3 Iulie 1842 Consiliul de Stat a 

elaborat următârele pravile: 

5. Se preferă (având în vedere dreptul de rescumpărare) 

primo rudele, al doilea co-proprietarii (răzeşii), al treilea ve- 

ciniă şi cei mai apropiaţi şi al patrulea creditorii. (1) Fiul 

are dreptul a răscumpără lucrul care a aparţinut mamei 

sale şi care a fost vîndut de tată, saă lucrul tatălui vîndui 

de mamă, pe când eră încă minor şi se află în casele pă- 

rintesci. Răzeşii, cari aparţin aceleiaşi răzeşii, ai drept pri- 

mordial la răscumpărarea părţilor din răzeşie, iar dacă nu 

vor voi să r&scumpere, atunci dreptul trece la acei cari 

sunt de pe aceeaşi moşie alături cu răzeşia de răscumpărat, 

iar dacă şi aceştia nu vor voi, atunci se vor preferi răzeşii 

din acelaşi ocol. In ceea ce privesce averile vîndute la Me- 

zat, prioritatea nu va av6 loc. 

Vîndarea — Cumperarea. 

(Ip. X tom, art. 1381 —1416.) 

58. In ceea ce privesce pe majori (vedi art. 9), vîndarea 

va fi bună dacă s'a făcut cu cel puţin jumătate din pre- 

ţul locului. Vîngarea şi cumpărarea sunt făcute, când sa 

(1) Aceştia din urmă ai şi beneficiul larg.
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cădut în acord pentru preţ, cu condiţiune ca vîndătorul să 

remiţă lucrul, iar cumpărătorul să plătâscă preţul, chiar 

dacă vîngătorul a primit preţul stabilit şi n'a remis lucrul s&ă; 

dacă cumpărătorul a primit lucrul și n'a plătit întrega sumă 

de bani, vîngarea se întăresce, de 6re-ce arvuna primită este 

dovadă că s'a făcut cumpărarea şi vîngarea. Ac6sta în ceea 

ce privesce vîngarea fără înscris ; dar vîndarea întocmită 

prin înseris, numai atunci se consideră bună când înserisul 

este făcut cu propria mână a vînqătorului sait semnat de 

diînsul; asemenea, dacă vîndarea sa tăcut prin notariat. 

legea permite fie-căreia din părţi, până ce vîngătorul n'a 

transmis lucrul cumpărat în mânile cumpărătorului şi n'a 

primit preţul vîndării, chiar dacă preţul vîngării s'a stabilit, 

a se depărtă ae condiţiunile făcute, parcă nică că sar fi 

făcut daravera. În ceea ce privesce condiţiunile cari nu s'ail 

făcut în scris, dar lucrul a fost transmis şi partea din preţ 

a tost remisă, cumpărarea va fi bună,exceptând casul când s'a 

făcut înşelăciune, care se va dovedi, căci atunci vîndarea 

e nulă. Cumpărarea făcută prin înţelegere și consimţire 

bună sub nici un cuvînt nu se pste anulă ; chiar dacă 

vîngătorul ar fi consimţit a da preţul îndoit îndăr&t, volnic 

e cumpărătorul să-şi păstreze lucrul. Vîngătorul, transmi- 

ţând lucrul în mânile cumpărătorului, nu mai pote să-l câră 

îndărăt, asemenea nici cumpărătorul nu mai pote cere banii 

îndăr&t. Vîndarea simulată (1) e nulă și lucrul vîndut nu 

se va înstrăină. Vîngarea făcută de g6ba nu se întăresce; 

iar dacă cevă se va vinde cu preţ mai mic, din prietenie, 

atunci se va întări; dar asemenea vînqări între soţi nu sunt 

valabile. 

39. In ceea ce privesce arvunăa dată, în casul când una 

din părţile contractante nu va îndeplini condiţiunea sail 

dacă cumpărătorul va retusă să cumpere, atunci va perde 

arvuna; iar dacă vîngătorul va retusă, atuncă va fi obligat a 

restitui arvuna îndoită. Relativ la condiţiunile privitâre la vîn- 

gare, fie scrise, îie nescrise, odată ce s'a dat arvuna, care este 

garanţia pentru ambele părţi, cumpărătorul va perde arvuna, 

  

(1) Vîngarea simulată, qice Armenopulo, este aceea care, făcându-se 

pe faţă, servesce drept pretext pentru nisce condiţiu ni anume (8—3— 254)



600 

  

= 

dacă nu va îndeplini condiţiunile; asemenea şi vîngătorul 

va plăti arvuna îndoită în cas de refus. 

60. Cumpărătorul nu capătă dreptul de proprietate asupra 

lucrului cumpărat până n'a plătit preţul întreg, sau n'a dat 

garanţie, sau n'are încrederea vîndătorului. Dacă cumpără- 

torul nu va plăti preţul la termin, atunci va avâ să dea do- 

bândă, dar nu tot ceeace vîndătorul ar fi'putut dobândi îă- 

când daraveri cu preţul întreg. Dacă vînqătorul nu va remite 

lucrul, atunci cumpărătorul se va judecă cu dînsul pentru 

dobândă, şi chiar dacă acea dobândă va covîrşi preţul în- 

treg, o va căpătă. Dacă în actul de vîngare stă scris că în 

cas de nedarea preţului la termin vîndarea va fi stricată, 

acâsta este în favârea vîngătorului şi de la dînsul depinde de a 

o anulă sau nu; cumpărătorul în acest cas va perde dreptul 

său pe lucru. Cumpărătorul, care, primind lucrul în stăpâ- 

nire, nu va plăti preţul săi la termin, va fi dator a plăti 

dobânda asupra preţului stipulat pentru tot timpul întăr- 

dierii, iar nici decum pentru a satisface pretenţiunea vîn- 

qătorului, care ar dice că ar fi făcut daraveri în comereii 

cu banii din preţul vînqării. Dacă cumpărătorul sar obligă, 

chiar prin scris, de a plăti, în cas de călearea condiţiunilor 

vîndării, dobânda îndoită, — acâstă obligaţiune va fi xulă. 

Dacă vînqătorul tărăgănesce şi nu transmite lucrul vîndut, 

atunci el va răspunde pentru venitul şi dobânda, pe cari lucrul 

pâte să le aducă. 

61. După efectuarea vîndării unui lucru, ori-ce dobândă 

sai ori-ce daună va căds în partea cumpărătorului, dacă 

vîndătorul a transmis lucrul la termin. După efectuarea vîn- 

ării sau a cumpărării pe cale ilegală, fie că sa făcut prin 

scris, fie fără înscris, ori-ce daună ocasionată lucrului pri- 

vesce pe cumpărător ; prin urmare, dacă casa vîndută ar îi 

ars în parte sait în tot, arborii ar fi scoși din rădăcină de 

furtună, câmpul sai grădina sar inundă cu apele rîului 

eşit din albie, — tâte aceste daune privesc pe cumpărător. 

In de obşte tot ce s'ar întîmplă cu lucrul vîndut fără rea vo- 

ință sait neîngrijire a vînqătorului -— nu privesce pe vîn- 

qător. Precum o daună întîmplată lucrului e dăunătâre cun- 

pă&rătorului, asemenea și câștigul ce ar aduce lucrul în fo” 

losul cumpărătorului este ; prin urmare, dacă câmpul se 
măresce din causa retragerii apelor, acâsta va fi în favorea 
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cumpărătorului. In cas când lucrul vîndut s'ar perde sai 

sar strică înainte de a fi fost transmis cumpărătorului, 

atuncă vîndătorul este dator a înapoiă preţul; dar când lucrul 

a fost transmis, atunci nu, chiar dacă cumpărătorul nică nu s'a 

atins de acest lucru. Când îţi voiă vinde câmpul, îţi voii 

arătă hotarele sale în de obşte şi îți voit dice că pămîntul 

e pentru o sută de plugari, dacă apoi parte din acest câmp 

se va rupe şi tu te vei plânge contra mea, atunci nu ţi se 

va da mai mult pămînt, căcă ai sciut hotarele sale. Dacă 

se vor vinde două părechi de vite, din cari una bolnavă, 

atunci se vor înapoiă ambele părechi în termin de 60 de 

dile; acelaşi lucru să se tacă în cas când s'a vîndut de cine- 

va o viţă sati un animal bolnav, încredinţând că e sănătos. 

Viîngătorii sunt datori a preveni pe cumpărători despre de- 

fectele vitelor ce vind; dacă cine-va are să vînqă o vită 

bolnavă şi se va dovedi că a sciut despre bâlă, atuncă va 

plăti pentru tâte daunele ocasionate de răspândirea bâlei. 

62. Dacă cine-va își va toemi o caliă la prăvălie, atuncă 

toţi cari cumpără de la acea caltă sai îi vînd cevă vor av6 

drept să se judece cu stăpânul prăvăliei. 

Facerea şi executarea contractelor. 

(I p.,.X tom, art. 1528—1514.) 

63. Legea desfiinţeză toemelile ruşinâse şi nepermise și pe 

tte cele contrarii naturei lucrurilor. Tote tocmelile făcute 

în contra legii şi a bunelor moravuri wait putere, fiind ne- 

legale. Când contractul e ilegal, atunci ori-ce promisiune 

devine nulă. Tot ce se face cu siluire saii de frică nu e va- 

labii. Același drept ca minorii îl aii şi toţi acei cari s'ati în- 

voit de frică saii cu siluire, precum şi acei cari au suferit 

cevă, sai au greşit, sait au fost absenţi. Condiţiunile con- 

trarii legii sunt nevalabile ; de pildă, când cine-va le-a tăcut 

cu rea credinţă, prin înşelăciune, saă a consimţit de frică 

sai prin siluire. Când se va dovedi că toemâla s'a făcut de 

frică sai prin viclenie (cu hârtii şi martori falsi), atuncă se 

va strică prin judecată; asemenea, când cine-va, fără a fi da- 

tor, va plăti o datorie, banii i se vor înapoiă, căci nu e 

drept ca cine-va să perdă din greșâlă şi înşelăciune. Ă 

64. Când mai multe pers6ne vor încheiă o tocmâlă între
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ele, ca în cas de mârtea vre-uneia din ele, cele-lalte să o moş- 

ten6scă, apoi asemenea tocmâlă este zadarnică, căci e con- 

trarie bunelor moravuri, şi nici tocmâla, nici făgăduinţa nu 

vor fi valabile. Dacă 6meni particulari vor stabili între ei 

ca să se moştenâscă reciproc în cas de morte, asemenea f0c- 

mâlă e nulă. Dar dacă o asemenea tocmâlă o vor încheiă 

mazilii sat ostaşii cari plâcă la răsboiii, atuncă atare toemâlă 

se va întări şi va fi drâptă. 

65. Dacă în tocmâla despre zestrea fiicei mele voii dice 

ca dînsa să nu mai nădăjduiască a primi cevă din moşte- 

nirea mea, apoi acâsţă qisă nu are putere iegală. Dacă cine-va 

se va toemi cu socrul săi, qicând că, în cas de mârtea sa 

înaintea soţiei cu care va ave copii, va remite numai ju- 

mătate din zestre, apoi ast-fel de tocmâlă e nulă. Dacă în 

fGia de zestre se va dice că, în cas de vor muri soţia şi 

copiii, zestrea să vămâe a soţului, apoi acâstă făgăduială e 

ilegală. 

66. In cestiunile dubidse se va admite ceea ce e uman și 

drept şi ceea ce dă circumstanţe atenuante. In afacerile ne- 

limpeqi trebue să să se ieă ceea ce este probabil, sau ce se 

întîmplă mai des. In contracte şi daraveri de tocmeli, dacă 

voinţa ambelor părţi este vas expusă, se va procede după 

obiceiul local. Când una şi aceeași expresiune are două 

sensuri, atunci se va preferi acela care e mai compatibil 

cu dreptatea şi cu lucrul în cestiune. Obiceiul se va luă în 

vedere dacă este întărit de tribunal. (1) Expresiunea vagă 

se va tălmăci în favorea tăgăduitorului: 

67. Actul de cumpărare dubios se va tâlcui în contra ce- 

  

(1) In tribunalul de comerciii din judeţul Ismail s'a iscat controversa 

cum să se înţelâgă «până la o sută», vorbe adese-ori întrebuințate în 

tocmeli. Comercianţii loculului aii dat următârea explicare acestor cu- 

vinte convenţionale: 'Toemâla se consideră executată, dacă după ea 

sau remis 90 unităţi, adecă cu 10 mai puţin. Tribunalul a întărit acâstă 

explicaţiune. In același tribunal, în cestiunea privitâre la transmiterea 7i- 

nului vândut, s'a consfințit obiceiul pe temeiul căruia, dacă cumpărătorul 

nu va da vingătorului vinului butâie la timp, adecă cel puţin cu o s&ptă- 

mână“ inaintea culesului strugurilor, atunci vingătorul nu numai că-şi 

păstrâză arvuna primită, dar şi vinul are drept de a-l vinde altuia, fără 

vre-o răspundere faţă cu întâiul cumpărător. (A se vedâ Analele comi- 

tetului de statistică din Chişinei, tom. 3, pag. 51—54.)



603 

lui care a făcut vînqarea şi în favârea cumpărătorului, căcă 

vîngătorul este dator să nu înșele cu condițiuni exprimate 

în două sensuri pe cel ce cumpără. 

Chezăşia. 
(Up. X tom, cap. 1552—1572.) 

68. Femeia nu răspunde pentru obligaţiunile bărbatului 

chiar în casul când s'a făcut garantă. Legea apără pe so- 

ţie, chiar dacă dînsa a garantat în mai multe rînduri pen- 

tru soţul ei. Dacă femeia se va subscrie ca garantă pentru 

vre-o datorie a bărbatului săii şi va pune chezăşie pentru 

acâsta zestrea sa sai persâna sa, apoi acâsta nu se va luă în 

vedere şi nu va av6 nici o putere, fie că a garantat şi a 

subscris de mai multe ori pentru datorii către stat, saii alt-fel 

de datorii, dar exceptând însă casul când se va dovedi că 

banii s'a cheltuit pentru trebuinţele ei. Femeia nu se pri- 

mesce ca garantă; asemenea și fiul ce se află sub ocrotirea 

tatălui; omul viţios, sărac, din clasa duhovnicâscă, şi minorii 

asemenea se exclud. Dacă femeia a consimţit să răspundă 

pentru datoria soţului din propria sa avere, atunci nu este 

obligată a plăti pentru datoria pe care n'a făcut-o ea, ci 

altul. Femeia nu se va put6 bucură de legea veleiană (art. 

68), dacă s'a făcut garantă pentru propria sa datorie. 

69. Cine a garantat plata vre-unei datorii străine, acela 

este obligat s'o plătâscă, şi obligaţiunea sa trece asupra moș- 

tenitorilor săi. Creditorul însă se va adresă la garant numai 

când nu va put să sil6scă pe datornic a-i plăti. 

- Zălog — amanet. 

(1 p.,X tom, 1627—1641 şi 1663—1678.) 

10. Cel dintâiu creditor care a dat bani cu zălog se 

preferă celor-lalţi creditori faţă cu lucrul zălogit. Cine a 

primit zălog pentru banii daţi n'are a se îngriji despre 

cei-lalţi creditori. Dacă cine-va în aceeaşi di a dat zălog la 

doi inşi, atunci ambii de o potrivă se preferă şi se consi- 

deră că amîndoi posedă zălogul. Creditorul care are zălog 

se preferă celor-lalţi, cari vor veni după dînsul. Cel de al 

doilea creditor nu se bucură de nici o preferinţă faţă cu cel
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dintâiti, numai în cas dacă îl va plăti şi prin acâsta îi va luă 

locul. Dacă creditorii de a doua mână vor hotări a luă 

pe s6ma lor zălogul şi vor plăti tâtă datoria creditorului 

întâiti — liberi sunt a o face. Cine a primit în zălog un 

lucru amanetat dejă altuia, acela se va consideră ca al doilea 

creditor. 

71. Dacă creditorul va declară verbal sait prin scris că, 

în cas de nui se vor plăti la termin banii daţi cu ama- 

net, acest amanet va deveni proprietatea sa, asemenea 

condiţiune nu este valabilă. Creditorul, care a primit un 

zălog mai mic decât banii împrumutaţi, nu va perde dreptul 

său la restituirea împrumutului. Dacă zălogul nu e îndestulă- 

tor pentru acoperirea împrumutului, atuncă atât datornicul 

cât şi garantul vor fi obligaţi a plăti restul. Creditorul pste 

să transmită zălogul altuia, dar numai pentru banii împru- 

mutaţi, şi nu mai mult. 

172. Datornicul pâte pretinde ca zălogul să fie remis în 

starea, în care a fost dat creditorului, creditorul fiind obli- 

gat a păstră zălogul în bună stare. In cas de perderea 

amanetului, creditorul va av să dovedâscă că perderea s'a 

făcut fără vina sa ; atuncă datoria nu se va perde, dacă însă 

wa existat o altă condiţiune. Cel care primesce zălog nu este 

răspundător de ce se va put întîmplă zălogului, dacă p'a 

fost vina sa şi n'a existat condiţiune anume stipulată pentru 

un asemenea cas. Creditorul care posedă o avere (m6ră, vie, 

moşie) ca zălog este răspundător pentru ori-ce daună, dacă 

dauna s'a ocasionat din negligenţa sa; dar creditorul va av6 

drept să câră despăgubiri pentru reparaţiunea făcută. Cre- 

ditorul, care a dat bani sub zălog sai ipotecă, are drept 

de judecată în contra ori-cui care deţine zălogul sait Pa că- 

pătat ca moştenire sati ca zestre. (1) 

(1) In acâstă privinţă există până acum două păreri printre juriscon- 

sulţii din Basarabia. Majoritatea Rușilor emite părerea că, în acâstă pri- 

vinţă, încă de la 1828, asupra Basarabiei sa trecut întrâga lege rusâscă 

privitâre la actele de vîngare, asemenea şi la procedura plăţii datorii- 

lor ; minoritatea cu d-l Kiriac (jurisconsult de frunte din Basarabia) în 

întâiul rînd opin6ză că legea de la 1828 nu abrâgă tâte drepturile cre- 

ditorilor locali cu ipotecă fără excepţiune, că unele din aceste drepturi 

sunt prea esenţiale pentru ca acești creditori să potă fi despoiaţi de 

ele. Tribunalul în acâstă privinţă se pronunţă când întrun sens, când 

într'altul. 

Despre acâstă materie Armenopulo traetâză în titlul 5 al cărţii a 3-a.



Inchiriarea averii. 

(| pu X tom, art. 1691—1713.) 

13. Chiriaşul este dator a îngriji de lucrurile închiriate, a le 

păstră întregi, nevăt&mate şi, în cas de perderea lor, a le 

înlocui (de pildă a remite acelaşi număr de vite), a se în- 

griji qe casele închiriate, de acarete, şi a face reparaţiunile 

necesare, pentru a put6 remite imobilul în starea în care 

i-a fost încredinţată. El primesce usuiructul, dar numai acela 

care pâte să fie despărţit de lucru fără a produce vătă- 

mare. Dacă închirietorul va conveni cu chiriaşul ca până la 

terminul stabilit să nu reiă lucrul închiriat, iar dacă îl va 

reluă, atunci să plătâscă amendă, şi apoi chiriașul nu va 

plăti chiria, sau nu va usă de lucru precum se cuvine, 

atunci închirietorul va fi în drept de a reluă îndărăt lucrul 

închiriat, fără a plăti amenda cuvenită. Dacă cine-va vada 

cui-va un lucru cu chirie pentru un timp determinat, atunci 

nu va fi în drept înaintea expirării acestui termin să de- 

părteze pe chiriaș de la lucru şi de asemenea nu va pui6 să 

câră adaos de plată sub cuvînt că alţii dau mai mult; căci 

dacă va voi să depărteze cu sila pe chiriaş, apoi va perde 

dreptul la toţi banii ce a căpătat din chirie şi încă va mai res- 

punde şi pentru daunele ocasionate chiriaşului. Cine va părăsi 

câmpul închiriat înaintea expirării terminului de arendă, 

acela va plăti totuşi întrega arendă. Cine va arendă vre-o 

moşie şi apoi fără pricină 0 va părăsi înaintea expirării 

arendei, acela va plăti întrega arendă; iar dacă se va găsi 

un altul care să plătâscă pentru timpul arendat o sumă mai 

mică, atunci i se vada acestuia, rămâind ca arendaşul dintâiii 

să plătâscă restul banilor datoriţi. 

74. Acela care va luă în arendă o moşie, fie pe viţă, fie 

pe un timp îndelungat (emfitheosis), n'are ârept s'o remiţă 

altuia fără scirea şi voinţa proprietarului moşiei, dar va fi 

dator să previe pe proprietar, apoi să adaste două luni: 

şi dacă, cupă acest timp» proprietarul totuşi va refusă să 

admiţă propunerea, atuncă, după ce va plăti ceea ce alţii au 

promis, va căpătă moşia îndârăt; dar dacă arendașul nu va 

preveni pe proprietar, atunci va perde dreptul em fitheosis. 

Dacă aceia, care a primit emfitheosis, având a face cu bise-
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ricile şi instituţiunile de pietate, nu va plăti dijma sai arenda 

în curs de doi ani, va perde în acest cas dreptul asupra 

emfitheoseă, iar faţă cu particularii îl va perde după trei 

ani de aceeaşi neregulă. Când vre-o moşie sai vre-o con- 

strucţiune se vor da cu chirie pe veci şi nu se va plăti 

chiria sai arenda după condiţiunile stipulate în curgere de 

trei ani, atunci moşia saii casa se vor luă îndărăt şi închi- 

rierea pe veci va fi desfăcută; iar dacă lucrul închiriat va 

fi proprietate bisericâscă, atunci terminul va fi numai de 

doi ani, dacă însă chiriaşul lucrului pe vecie n'a fost tri- 

mis în locuri depărtate pentru afaceri de serviciii - şi: dacă 

nu i s'a ordonat de a nu remite banii pentru chirie, ca fiind 

sub poprire. Ori-care să fi fost causa pentru care s'aii des- 

fiinţat clausele unei închirieri pe vecie, chiriașul are drept 

de a cere cheltuelile ce a făcut pentru îmbunătăţirea lucru- 

lui închiriat. 

15. Dacă cine-va, cerând de la altul un lucru pentru tre- 

buinţa sa, va dice stăpânului lucrului că ieă acel lucru pen- 

tru o trebuinţă anumită, iar apoi va usă de acest lucru În 

alt-fel, producându-i o daună sau stricăciune, atunci va av6 

să plătâscă înmulţit mai mult. Aceeaşi responsabilitate cade şi 

asupra aceluia care va luă vita altuia pentru a se trans- 

portă unde-va şi apoi va plecă aiurea. Cine va luă un cal de 

la altul pentru a plecă până la cutare loc, iar apoi va depăşi 

mai departe, iar calul va peri, acela va plăti stăpânului 

pentru cal. Dar dacă dauna saă mârtea se va ocasionă ca- 

lului pe drumul până la locul indicat, atunci nu va fi răs- 

pundător, dacă s'a îngrijit de cal. Dacă cine-va a luat un 

boii pentru arătură şi boul a perit la munca pentru care 

a fost luat, atuncă nu va despăgubi pe stăpân; iar dacă 

mârtea s'a întîmplat la altă muncă, atunci va plăti preţul 

vitei. Dacă cine-va fără voia stăpânului a luat vita şi a ple- 

cat, atunci va plăti piata îndoită pentru acea muncă a vi- 

tei; iar dacă vita va muri, atunci va plăti preţul a două 

vite. Cine a închiriat o vită şi o va încărcă peste măsură 

şi va plecă cu ea mai departe decât a dis, iar vita va peri, 

acela este dator s'o plătâscă.
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Intreprindere. 
(Î p., art. 1137-—1745.) 

16. Meşterii, dacă s'aii apucat de lucru şi au primit arvună 

mai voie să lepede acea muncă şi să se apuce de alta până 

nu o vor isprăvi. Dacă va fi lipsă de material, saii stăpânul 

din rea voinţă nu aduce cele necesare pentru ca lucrul să 

fie isprăvit, atunci meşterul e dator să câră de două ori de 

la stăpân materialul necesar, pentru ca să nu fie zăbavă; iar 

dacă nici atunci stăpânul nu va voi, atuncă să vestâscă pe 

judecător şi să-i c6ră voie de a părăsi lucrarea. Dacă însă 

întreprinqătorii, de lăcomie, iubire de câştig mare, sau alte 

rele, vor părăsi lucrarea de care s'aii apucat şi se vor apucă 

de alt cevă, atunci stăpânul e dator a-i somă înaintea marto- 

rilor despre condiţiunile tăcute, fie în seris, fie alt-fel, şi dacă 

ei totuşi nu vor voi, să se înfăţişeze înaintea dregătoriei şi 

şi apoi să cheme pe alți meşteri, iar cei cari cu samovol- 

nicie aii părăsit lucrul vor fi condemnaţi de a restitui plata 

primită. 

Imprumut— Dobândă. 

(ip, X tom. art. 2042 —2068.) 

91. Dacă minorul va împrumută pe un major aflat sub 

puterea părintâscă, atunci va fi în drept de a primi îndă- 

ră împrumutul. Cel care a împrumutat pe minor, va fi 

dator să dovedâscă că minorul a avut căștig cu împrumutul 

şi atunci va primi datoria. Femeia care sa împrumutat 

pentru a seâte pe soţul ei din temniţă va fi datâre de a 

restitui datoria. 

18. Dacă cine-va admite obligaţiunea şi a început să plă- 

tâscă datoria, atunci se consideră că cunsce suma datoriei 

şi are voie a dice că n'a primit într6gă suma. Datorni- 

cul, căruia i se 6rtă o parte din datorie, cu condiţiune să 

plătâscă restul la un termin hotărît, şi nu va fi făcut; acâsta, 

va plăti întrâga datorie. Dobânda legală este 12 la sută pe 

an, şi dacă acea dobândă a fost percepută, atunci nu se pâte 

contestă; iar pentru procente neprevădute şi cerute prin îri- 

bunal se va percepe numai 10 la sută. Dacă cine-va e credi- 

tor fără dobândă şi n'a putut primi datoria îndărăt, atuncă
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adresându se la tribunal, va primi dobânda legală. Dacă 

creditorul va stabili că, în loc de dobândă, are să primâscă 

usufructul unui lucru Gre-care, atunci acest usufruct, ori-cât 

de mare să fie, al iui va îi. 

80. Nimeni nu va putâ cere dobândă pentru dobândă, nici 

pe trecut, nici pe viitor; şi dacă dobânda se plătesce încet 

cu încetul, apoi, dacă se va face egală cu capitalul, nu va 

mai put6 să crâscă mai mult. Când dobânda a covirşit ca- 

pitalul, ea încetâză. Dacă se va stabili un procent mare sai 

procent pe procent, atunci, după ce s'a redus partea nele- 

gală, se va plăti numai restul. 

Asociaţiune. 
(1 p., art. 2126—2138.) 

Asociaţiunea se pâte stabili într”o lucrare verbal şi prin 

o terţie persână. Dacă tovărăşia s'a făcut prin contraci, atunci 

se va put6 face piîră la dregătorie; iar dacă n'a fost con- 

tract, atunci lucrul s'a făcut în obşte. Dacă tovărășia s'a fă- 

cut între mai mulți, atunci unul din tovarăşi nu e volnic 

a schimbă cevă în afacere fără consimţemîntul tuturor. 

Tovarășul tovarăşului nu este considerat de tovarășul tovă- 

răşiei. In tovărăşie cheltuelile şi profitul sunt comune. 

Acestea sunt legile locale ale Basarabiei, cari au intrat 

în codificarea generală a Imperiului Rusesc, fiind înterealate 

specialmente pentru Basarabia în partea întâia a volumului 

X din «Svod zaconow», ediţiunea oficială a legilor Imperiu- 

lui Rusesc. Traducerea nâstră e conformă în tocmai cu textul 

oficial rusesc admis. 
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IL. AȘEZĂMÎNTUL COLONIILOR. BULGARE. 

INSTRUCŢIUNI PENTRU DATORIILE AUTORITĂȚILOR SĂTESCI. 

  

PRIVILEGIILE HĂRĂZITE COLONIILOR BULGARE ŞI CHRISOVUL 

PENTRU ŞCOLA DIN BOLGRAD. 

  

Adresa Secretariatului de Stai No: £.319 din 17 Septembre 

1858 către Ministeriul de Finante. 

Consiliul administrativ, în privirea resânelor arătate 

prin referatul acelui onorat Departament sub No. 8.490, 

încuviinţând măsura propusă: ca domeniile şi coloniile să 

nu se mai adreseze către alt Departament, decât numai către 

onoratul Departament sub a căruia jurisdicție sunt date, 

a făcut încheiere de a le încunosciinţă despre acâsta pe 

Departamentele respective, cari să aibă a comunică în vii- 

tor ordinele privitore pe Colonii şi Domenii prin canalul 

acelui onorat Departament. 

Prin urmare Secretariatul de Stat, spre îndeplinirea citatei 

încheieri, făcând pe de o parte cuvenitele comunicaţii De- 

partamentelor respective, pe ae alta cu onâre încuviinţeză 

pe acel onor. Departament spre regulă. 

Pentru Secretarul de Stat, A. Fotino. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 29
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Către locuitorii părții din Basarabia ce trece către Moldova. 

Iubiţilor compatrioți, 

Noul hotar al Basarabiei, orînduit în puterea disposiţiilor 

Tractatului de la 30 Martie 1856, aii întocmit pămîntul ce 

locuiţi cu Moldova, care celor mai mulţi dintre voi este pa- 

tria mumă. Noilor sai vechi locuitori ai acestei părţi, 

poporul moldovân vă primesce pe toţi ca pre unii cei 

sunteţi frați şi de o lege şi cari în viitor veţi fi părtaşi de 

a lui sârtă. Ocârmuirea Moldovei nu numai că nu vă aduce 

nică o smintire la driturile de cari v'aţi bucurat până acum 

sub guvernul Impărăţiei Rusiei, ci mai vîrtos ea își va îace 

o datorie de a păstră privilegiile şi drepturile ce le aveţi 

câştigate şi a vă face părtași binefaceriior ce aşezămintele 

Principatului vă pot asigură. — Primiţi dar cu încredere 

starea vâstră cea nouă, supuindu-vă legilor ce sunt menite a 

vă cârmui şi a vă ocroti sub suzeranitatea Inaltei Porţi și 

închezeşluirea Marilor Puteri ale Europei. Ocârmuirea se 

va îndeletnici a se lămuri despre legiuitele vostre do- 

rințe şi a vă înzestră cu îmbunătățirile ce se vor socoti 

trebuitâre. Urmaţi dar cu sigurătate îndeletnicirilor vâstre 

şi nu perdeţi din vedere că voi sunteţi chemaţi a lucră îm- 

preună pentru fericirea patriei vostre obştescă, de la care 

veţi căpătă la tâtă întîmplarea dreptate și ocrotire, precum 

şi tot binele ce-i va fi cu putinţă a vă da. 

O comisie înjohebată de d-nii boeri: Logofătul Grigorie 

Crupenschi, Vornicul lancu N. Cantacuzin şi Postelnicul 

Lascarachi Michalachi(1), vine la voi, însărcinată a vă cârmui 

vremelnic. Ac6stă comisie va primi cu sîrguinţă înfăţişările 

şi dreptele vâstre cereri şi se va pune în stare de a lămuri 

ocârmuirii nevoile vâstre, ca acâsta să se îndeletnicâscă, în 

urmare, cu măsurile hotărîtâre, ce se va găsi de cuviinţă 

a se luă, spre a siguripsi paciniea vâstră vieţuire și a vostră 

ericire. 
Să unim dar recunoscinţele şi mulţămitele nâstre către 

(1) După osebită disposiţiune, d-nii Crupenschi și Post. L. Micha- 

lachi s'a înlocuit prin d-nii Logof. P. Roset Bălănescu, şi Aga M 
Cerchez.
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Augustul nostru Suzeran și Marile Puteri ce au iscălit 'Trac- 

tatul de la Paris, cari în a lor îngrijire s'au îndeletnicit 

despre s6rta nâstră, siguripsindu-ne un viitor fericit, şi să 

ne silim a răspunde cu vrednicie la bine-voitârele lor scopuri. 

Sai dat în capitala Iași, în 4 Februarie 1857. 

Caimacamul Moidovei, 7. N. Balş. 

Coloniile şi domeniile Statului 

prin jurnalul încheiat la 50 Aprilie 1857, în şedinţa Consiliului 

administrativ extraordinar, sunt date sub jurisdicțiunea Departa- 

mentului de Finanţe. 

Despre cârmuire. 

$ 1. Sub jurisdicţia Departamentului de Finanţe este dată 

cârmuirea tuturor coloniilor din Basarabia. 

$ 2. La acest Departament sunt alăturate lucrările către 

secţia II-a, numindu-se Secţia colonială. 

$ 3. Peste colonii este numită o cârmuire, sub numirea: 

Dregătorie colonială, care atârnă de Ministeriul de Finanţe. 

$ 4. Dregătoria colonială se va alcătui de dregători şi 

amploiaţii trebuitori. 

$ 5 Sub jurisdicţia Departamentului de Finanţe sunt pri- 

vighetorii coloniilor. 

$ 6. Numărul privighetorilor se cuprinde în doi. | 

$ 7. La colonii se vor rîndui ocolăşii şi judeţe coloniale. 

$ 8. Ocolăşia se va rîndui la fie-care ocol şi se va alcătui 

de un ocolaş și doi asesori. 
LL 

$ 9. Judeţul colonial se va vîndui la fie-care colonie şi - 

se va compune de un vornicel (vibornii) şi doi asesori; iar 

de la fie-care a 10-a casă, se va vîndui căte un ușier 

(storoș). 
j 

$ 10. La fie-care ocolaş şi judeţ colonial, trebue să se afle 

căte-un scriitor, sub a căruia povăţuire să se întrebuinţeze 

pentru corespondențe junime din colonişti. 

Ş 11. Coloniştii a fe-cărei colonii alcătuese o obşte.
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$ 12. In fie-care comunitate colonială se va rîndui ob- 

ștâscă adunare sătâscă. 

$ 13. Numărul coloniștilor pentru obştâsca adunare se va 

hoţări tot de către ocolaş saii vornicel, pentru care sfîrșit 

va trimite cu chemare pe uşier. 

$ 14. Coloniștii ce se vor strînge la adunare sunt datori 

a păzi liniştea şi a se ocupă cu luare aminte cu aceea ce li 

se propune. 

Despre rânduirea funcţionarilor. 

$ 15. Rînduirea şi demisionarea amploiaţilor atârnă de la 

Ministeriul de Finanţe. 

$ 16. Ocolaşii, vorniceii şi asesorii coloniali se rînduese 

de către obşte după cuvenita alegere. 
$ 17. Ocolaşii se vor alege pe trei, iar asesorii pe doi 

ani, de către coloniile ce se află în ocol; după împlinirea 

anului şi după alegerea cea dintâiu, unul din asesori are 
drept. a demisionă ; iar acela care va intră în locul lui este 

îndatorit a împlini doi ani. Pentru vorniceii sătesci şi ase- 
sori se va face alegere pe doi ani, sub privigherea a însuși 
ocolaşului şi cu unirea fie-căruia sat, încă cu asemenea drept 

şi îndatorire a unui asesor, precum şi asesorului ocolial. 
$ 18. In coloniile, cari din pricina depărtării de la ocolăşie 

nu se pot prenumără către ea, se vor alege vornicei pe trei 

şi doi ani, iar asesori pe doi ani, cari vor împlini tote 

datoriile ocolăşiei, fără a fi atârnate de ea. 
$ 19. La alegerea celor trei funcţionari ai ocolăşiei, tre- 

bue să se alâgă încă doi candidaţi, spre a ţin6 locul la în- 

tîmplări de b6lă sau lipsi a unuia dintre membri. 
$ 20. Alegerea se va face după mulţimea glasurilor de 

către acei în vîrstă colonişti cari vor av6 capacitate, cuget, 

bune purtări, şi cari cu sîrguinţa lor servesc de pildă în gos- 
podărie, agricultură, grădinărie şi în sciinţa ţinerii tamaz: 

licurilor. 

Ş 21. După săvîrşirea alegerii, vornicelul care a câștigat 
mai multe glasuri se va întări cu iscăliturile alegătorilor 
şi se va presentă spre întărirea Departamentului de Finanţe, 

$ 22. Uşierii se vor schimbă în fie-care lună.
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$ 23. Scriitorii slujesc şi primesc osebită I6fă după în- 

voială. 

Despre lefi şi gratificațiuni. 

$ 24. Toţi funcţionarii întrebuinţaţi ia lucrările coloniilor 

primesc l6fă hotărită după ştat. Suma ştatului se alcătuesce 

din banii ce se strîng de la coloniști, după rînduiala arătată 

în art. 
Ş 25. R&măşiţa din l6fă şi din suma pentru cheltuiala 

cancelariei (afară de r&mășiţa sumei pentru îndestularea 

slujbaşilor) se va put6 împărţi, cu încuviințarea Ministeriu- 

lui de Finanţe, între amploiaţi -și slujbaşii cancelariilor, pen- 

tru silinţa şi sîrguinţa lor în slujbă. 

$ 26. Ocolaşul primesce l6fă câte 68 lei 30 par. (5 rub: 

12 kop. arg.), iar asesorii ocolăşiei câte 50 lei 30 par. (1 rub. 

22 kop. arg.) de la fie-care colonie ce se află sub jurisdicţia 

ocolăşiei. Vornicelului se va hotărî câte 35 lei (2 rub., 88 kop.) 

din veniturile coloniei în care funcţionâză. 

Ş 27. Asesorii sătesci şi uşierii slujesc fără 16fă. 

Despre îndatoriri. 

$ 28. Ocupațiile Departamentului de Finanţe sunt urmă- 

t6rele: 

1. Primirea emigraţilor ce se statornicese în clasa colo- 

niştilor; 
| 

2. Aşezarea lor potrivit aşezămîntului ce există pentru 

acesta; 

3. Privigherea asupra pămîntului dat sau care urmâză a 

se da pentru aşezarea lor ; 

4. Apărarea drepturilor, privilegiilor şi a avantagiurilor 

atât asupra celor căpătate, cât şi acelor ce se vor mai aşeză ; 

5. Privigherea pentru îndeplinirea îndatoririlor pe cari 

le-aii luat asupră-le; | | 

6. Privigherea asupra coloniilor şi cercetarea suplicelor 

tânguitâre ale coloniştilor. | 

Ş 29. Tâte cele mai sus citate sunt sub jurisdicţia Depar- 

tamentului de Finanţe.
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1. Tâte ocupațiile poliţiei, ce se ating de coloniile încre- 

dinţate lui; întocmai adunarea dărilor ce se cuvine fiscului 

şi la vremea cuvenită; ștrăfuiri, împliniri şi alte; 

2. Ingrijirea pentru gospodăria şi architectura ce trebue 

să existe în colonii; 

3. Imbulzirea în perfecţionarea agriculturei, a livedilor, a 

tamazlicurilor şi înfiinţarea fabricelor, considerându-se cu 

climatul şi posiţiunea locului; 

4. Slobodirea paşporturilor pentru coloniștă şi invoirile 

lor de a trece în alte clase; 

5. Intărirea cârmuitorilor ocoliali şi sătesci, după cuve- 

nita orînduială ; 

6. Pricinile între coloniști. 

$ 30. Insăreinările ocolaşilor şi ale judeţelor sătesci sunt 

tot de felul acelora cari aii cârmuirile sătesci din domeniile 

statului. 

$ 31. Fiind-că ocolaşii, vorniceii și asesorii trebuesc a fi 

din cei mai însemnați şi cinstiţi dintre locuitori, de aceea 

ei sunt datori a lucră spre binele lor şi a-i apără de ori- 

ce răi; iar ce se atinge de împlinirea datoriilor lor, acâsta 

se va cere de la ei aspru, însă cu rînduială, purtându-se cu 

ei blând, şi tâte tânguirile lor să le primâscă cu răbdare. 

ascultându-le cu luare aminte, datori fiind a fi mijlocitori 

cu dreptate, fără a cere de la ei vre-o răsplătire. Invinovă- 

țindu-se atât pentru neîndeplinirea datoriilor lor, cât și 

pentru asupririle, ce vor face supușilor lor, urmâză că pe 

acei ce se vor dovedi că aii lucrat în contra, să se dea sub 

judecată, supuindu-se la răspunderile după legi. 

$ 32. Ocupațiile sătescei obştescă adunări sunt următârele: 

1. Alegeri sătesci; 

2. Invoirea coloniştilor a trece în altă clasă; 

3. Intărirea condiţiilor pentru chemarea preoţilor ; 
4. Observarea petiţiilor şi a tânguirilor ce va primi pen- 

tru nevoile obştesci, precum şi cu hotărîrea rînduelei obştei, 

ce trebue să urmeze după citatele tânguiri; 

5. Analoghia Qărilor şi a havalelelor; 

E Depărtarea locuitorilor din colonie, dovediţi cu purtări 

rele.
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Rînduiala desbaterilor pricinilor. 

$ 33. Pentru căutarea pricinilor şi pentru ţinerea condi- 

celor, Departamentul de Finanţe se va conformă cu legile 

statornicite, cu osebire numai ca tote poruncile atingătâre 

de colonişti să fie scrise în dialectul coloniei. 

$ 34. Judeţele sătesci sunt datâre a avs: 

1. Osebite condici, în cari se vor înscrie poruncile ver- 

bale, punerile la cale şi cercetările între locuitoră şi în de obşte 

tâte disposiţiile ocârmuirii lor; 

2. Protocolul pentru însemnarea poruncilor primite şi a 

raporturilor trimise cu No. lor. 

$ 35. Asesorii sătesci se vor adună odată saii de două ori 

pe săptămână, după trebuinţă şi chemarea ocolaşului sait a 

vornicului. 

$ 36. Nici o hotărire a judeţului ocolial sati colonial nu 

va av6 tărie, dacă casul de care se atinge n'a fost ascultat, 

judecat şi hotărît de către toţi membrii în complet. 

$ 317. Vie-care colonist este dator neapărat să se înfăţi- 

şeze la cancelarie după chemarea ocolaşului sai a vorni- 

cului; la intrarea sa înăuntru va ți cu capul descoperit şi 

cu cuvenitul respect, având drept să-şi câră voie să lămu- 

rescă pricina lui, saii să-şi arate nevoia lui. ar dacă după 

ascultare i se va porunci să se depărteze din odae, este 

dator să asculte şi să aştepte până va fi din noi chemat. 

$ 38. Dacă vre-un colonist nu se înfăţișeză când este che- 

mat la judeţul ocolial saă colonial, şi casul nu este grabnic, 

la o așşă urmare să se supue ştrafului bănesc, pentru întâia 

Gră la 75, pentru a doua Gră la 150 şi pentru a treia la 

300 parale, iar la cas de trebuinţă ce nu suferă prelungire, 

să se aducă la cancelarie sub caraulă şi pentru neascultare 

să se înştiinţeze pe Departamentul de Finanţe. 

Intinderea şi mărginirea puterii. 

$ 39. Jurisdicţia Departamentului de Finanţe se întinde 

peste tâte coloniile. 
_ 

$ 40. Jurisdicţia ocolăşiei se înţinde peste tote coloniile
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ce se cuprind în ea. Iar judeţele coloniale ocârmuese fie- 
care pe acea colonie în care este el înfiinţat. 

Atârnarea şi rânduiala corespondenţei. 

$ 41. In t6te pricinile pentru cari nu există statute sati 
oficiile Ministeriului, dregătoria va cere de la el deslegare. 

$ 42. In pricinile ce nu suferă prelungire, dregătoria, având 
în consideraţiune folosul fiscului, sai nevoia coloniștilor, va 
face cuvenita punere la cale, însciinţând despre tâte pe Mi- 
nisteriă cu grăbire. 

$ 43. Dregătoria nu va mai ave cu altă mai înaltă in- 
stanţă corespondențe de-a dreptul, decât numai cu Departa- 
tamentul de Finanţe, unde va şi raportă, când s'ar întîmplă 
a primi de la alte locuri mai înalte oficii ; asemenea şi în casuri în cari s'ar cere mijlociri de la alte instanţe, dregă- 
toria se va adresă tot către Ministeriul de Finanţe. 

$ 44. In casuri cari cer mijlocirile ei prin autorităţi lo- cale, dregătoria se va adresă către ele de-a dreptul, fiind ele datâre a îndestulă tâte cererile ce vor primi în intere- sele coloniale şi a însciinţă la vremea cuvenită despre dis- 
posiţiile luate de ele. 

$ 45. Asemenea dregătoria se va : dresă către ocârmuirea 
militară, dacă casul se va atinge de jurisdicţia ei. $ 46. In casuri când nu ar ved€ şi nu ar primi la vreme resultatul cuvenit, va însciință pe Depnrtamentul de Finanţe. 

$ 47. Şetul secţiei coloniale, după ordinul Ministeriului, făcând în vreme revisie în colonii, va primi tote tânguirile coloniştilor, şi acele cereri ce vor îi îngăduite de Așezămînt le va recomandă locurilor competente spre punere la cale, fiind el dator ca asemenea cereri şi oficii ce ar slobogi să le facă cunoscut Ministeriului la întârcerea sa, de la a căruia intărire atârnă maj departe lucrarea citatelor oficii, _$ 48, Dregătoria va trimete Ministeriului în fie-care săp- temână un scurt memoar despre proceduri şi în fie-care lună sciinţă despre pricinile hotărîte, precum şi despre su- mele ce se vor află în disposiţia sa. 
_ S 49, Aşă precum tâte judeţeie coloniale se află sub ju- dercdia sote alu ce sai încredinţat lui, de aceea el este 

ță i6tă silinţa, ca fie-care dintre ei să se
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ocupe cu sîrguință la îndeplinirea însărcinării lor după 
i6tă cuviinţa. 

$ 50. Aspru se poruncesce, ca tâte oficiile şi poruncile, ce 

se vor slobogi de către ocărmuire, să se aducă intru înde- 

plinire pe la t6te coloniile, întoemai, fără cea mai mică în- 

târdiere. 

$ 51. Ocolașii şi vorniceii sunt datori a da tâte pricinile 

obştesci pe sâma celui care în urma nouei alegeri va intră 
în funcțiunea lor. 

Despre intrarea în clasa coloniștilor. 

$ 52. Numai acei emigranţi se vor put6 socoti de colo- 

nişti, cari s'au statornicit sai pe pămîntul fiscului, saii par- 
ticular, saă câştigat, de ei prin cumpărătură, însă numai în 
privire ca lucrători de pămînt, sai meşteri de acei ce se 

cer pentru ţinerea economiei sătesc; iar nică cun pe acei 

cari ar veni câte unul slobod, sau cu familie, spre a se 

ocupă cu negoţul saă speculă, sai și spre a se înscrie în 

vre-o brâslă pe la tirguri. 
$ 53. Ministeriului de Finanţe s'a dat dreptul a primi în 

numărul coloniștilor numai pe acei pe cari înalta ocârmuire 
i-ar găsi de cuviinţă. 

$ 54. Meşterii sătesei, cari ai drept a av6 egalitate cu 

coloniștii sunţ următorii: Croitorii, ciobotarii, teslarii, tera- 

rii, olarii, arămarii, ţesătorii şi petrarii. Iar toţi cei-lalţi 

meşteri şi artişti, cari pentru traiul sătenilor sunt nefolosi- 

tori, nu pot fi colonişti. 

$ 55. La intrarea în clasa coloniștilor, străinul este dator 

a da un înscris despre îndeplinirea legilor interne. 

$ 56. Jurămîntul pentru împămîntenire îl va face fie-care 

colonist potrivit religiei sale. 
$ 57, Dacă un colonist n'ar voi să depună jurămîntul pen- 

tru împămîntenire, atuncă unul ca acela, după cei se vor 

luă t6te lucrurile ce a primit pentru aşezarea sa, se va tri- 

mite numai decât peste hotar.
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Despre dreptul posiţiei coloniștilor. 

$ 58. Toţi coloniştii se folosese cu slobodenie în ţinerea 
religiei lor, după învăţătura și obiceiul ce au. 

$ 59. Atât coloniştii cât şi urmașii lor ai dreptul de tîr- 
goveţi, nu numai în coloniile lor, ei Şi în t6tă ţâra. 

$ 60. Coloniştii şi urmaşii lor se folosesc cu deplină slo- 
bodenie şi putere a disposă cu avutul lor în lăuntrul țărei, 
după voinţă. 

$ 61. La întîmplare de a seâte colonistul peste hotar 
averea căştigată de dînsul cu bună credinţă, este îndatorit 
a plăti darea pe trei ani din capitalul s&ă, cât după al lui 
cuget şi a cârmuitorilor satului, unde el se află, se va arătă. 

Despre actul posiției civile a coloniștilor. 

Ş 62. Actele de posiţie civilă a coloniştilor sunt următârele: 
1. Catagraficâsca prescriere; 
2. Condică mitricesci. 

Catagraficesca prescriere. 
$ 63. Catagrafia coloniştilor trebue să se facă tot atunci 

şi după aceeaşi instrucţie şi formă, care există în de obşte 
pentru t6tă ţâra. 

Condici de mitrici. 

$ 64. Cu ţinerea condicilor pentru născuţi, cununaţi și 
morţi, se vor însăreină preoţii, cari sunt datori a presentă 
în fie-care şâse luni copiile de pe ele. 

Ş 65. Atât judeţele ocoliale cât şi coloniale sunt datâre a 
trimite spre 1 Ianuarie lista Şi tabloul despre născuţi, cu- nunaţi şi morţi. 

Despre contenirea posiției civile a coloniştilor. 

$ 66. Drepturile civile ale coloniştilor continesc: 1. Prin intrarea în altă clasă ; 2. Prin ducerea peste graniţă; 3. Prin faptă nelegiuită care produce după sine ridicarea tuturor drepturilor civile.
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$ 67. Este oprit a da voe coloniștilor întregei colonii 

spre a intră în altă clasă, saii unuiaşă număr de care sar 
put6 pricinui stricăciunea ei. 

$ 68. Dacă un colonist va arătă dorinţa ca să trâcă în 

altă clasă, atunci trebue a-și av6 următârele formalităţi: 

1. Incuviinţarea autorităţii locale; şi al 2-lea învoiala în- 

scris a obştei întregi. 
$ 69. Invoirea se va put6 da colonistului numai atunci 

când el va alege un singur chip al vieţuirii sale şi va de- 

pune chitanţa ocolaşului despre t6tă plata dărilor ce s'a 

cuvenit fiscului. 
$ 10. Dacă după ducerea colonistului eliberat sar ivi o 

datorie către fisc, atunci ttă răspunderea va pică pe ocolaşi. 

$ 71. Obştea nu are drept a opri pe un colonist, dacă el 

va lăsă în locul săă pe un altul pentru susţinerea gospo- 

dăriei sale. 

$ 72. Colonistul slobod, ce intră în altă clasă, se folosesce 

de i6te drepturile ce există pentru asemenea clasă. 

$ 73. Pe temeiul mai sus citatelor articole, dregătoria lo- 

cală va eliberă de la sine pe colonişti, însciințând mai întâiu 

despre acâsta pe Ministeriul de Finanţe. 

Ş 74. Colonistul ce intră în altă clasă are voie să r&mâe 

şi în clasa coloniştilor, cu acâsta însă să ca împlin6scă dato- 

riile de amîndouă clasele. 

$ 175. Pe asemenea temeii, adecă cu împlinirea datoriilor 

către amîndouă clasele, se va încuviinţă intrarea în altă 

clasă şi a coloniștilor întregei colonii, saă în ori-ce număr, 

fără mărginire. 

Despre epitropie şi vârsia legiuită. 

$ 76. Judeţele ocoliale şi coloniale sunt datâre a rîndui 

epitropi peste orfani şi veduve, precum şi peste netrebnici 

şi nesîrguitoră, cu încuviințarea n6murilor lor şi a altor 

gospodari. 

$ 77. Judeţele ocoliale şi coloniale aii datorie a priveghiă 

ca epitropii să-şi împlin6scă datoriile lor cu stricteţă şi cre- 

dinţă şi vor cere de la ei de două ori pe an o curată so: 

cotâlă atât pentru adăogirea, cât şi scăderea gospodăriei 

lor, precum şi pentru purtarea și sîrguinţa lor, încredin-
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țându-se însuși în persână sat prin membrii lor mai adese- 
ori despre adevărul arătării lor, după care apoi va însciință 
despre tâte și pe dregătorie. 

$ 78. Asemenea sunt judeţele ocoliale şi coloniale datâre 
a rîndui epitropi peste avutul, ce a rămas după familia 
desfiinţată prin mârtea unui colonist, și încredinţându-le, 
după catagrafie, t6tă averea rămasă, reterind şi dregătoriei 
despre disposiţiunile luate. 

$ 79. Epitropia peste un nevîrstnie contenesce după ce 
va ajunge virsta de 20 ani. 

$ 80. La aşă cas, nevirstnicul va intră în tâte drepturile 
unui vîrstnie legiuit şi epitropii sunt datori a da lui s6mă 
despre tâte, iar spre răsplăti ea epitropilor, li se va da a 
patra parte din averea mişcătore, ce ei ai căștigat-o. 

Despre pământul ce s'a dat coloniștilor de către fisc. 

$ 81. Coloniștilor s'a dat de către fise părţi de pămînt 
în cătime după alcătuirea încheiatţă în timpul așezării lor. 

Insemnare, 

Câtimea părţilor de pămînt împărţit la colonişti este: Bul- 
garilor, Rumelioţilor şi altor bejenari de peste Dunăre, așe- 
zați în Basarabia, s'aii fost dăruiţ câte 50 desetine, însă la 
hotărîrea pămîntului li s'au împărţit câte 60 desetine. 

$ 82. In câtimea părţilor de pămînt ce s'ai împărţit pe la 
colonişti, se socotesce numai pămîntul trebnic; iar tote cele- 
lalte unghiuri, precum : rîurile, limanurile, glodăriile, mlăştini, 
var, pămîntul sărat, cleios, nisipos şi altele, nici decum nu 
sunt puse în socotâlă, ci se dai în obştesca stăpânire a co- 
loniilor saii satelor. 

| $ 83. Pământurile unde sar găsi metaluri scumpe nu sunt 
date coloniştilor. 

Despre dreptul ce asi coloniștii pentru stăpînirea pământu- 
turilor ce li se dă de către fise. 

Ş 84. Tot pămîntul împărţit pentru așezarea coloniştilor este însuşit lor negâlcevit şi în a lor și a urmaşilor lor
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vecinică stăpânire, însă nu personal pentru ori-cine, ci în 
comună proprietate a fie-cărei colonii. 

$ 85. De aceea dar coloniștii n'aii nici decum voie a vinde 
sau a trădă cea mai mică parte din pămîntul lor fără în- 
voirea ocârmuirii, ea nu cum-va să intre aceste pămâînturi 
în mâni străine. 

$ 86. T6te morile de apă, ce se află pe pămînturile îm- 
părţite coloniştilor, fie construite prin oră a cui cheltuială, 
sunt proprietatea obştei a acei colonii pe al căreia pămînt 
sunt ele construite. 

$ 87. Fie care colonist are voie a-şi înfiinţă pe pămîntul 
său mori de vint fără nici o împedecare. 

$ 88. Dacă un colonist ar dori să-și facă o moră de vînt 
pe pămîntul obștesc, apoi va fi dator ca neapărat să-şi 
scotă pentru acâsta învoirea întregei obştii şi va plăti 

câştiul anual pe locul acesta câte 7 lei 10 parale (ş6se-deci 
kopeică argint), iar nu mai mult. 

$ 89. Feţe străine, cari nu sunt din clasa coloniștilor, nu 

pot să aibă nică sub un cuvînt asemenea drept. 

$ 90. Dacă cine-va cu vre-un scop s'ar atinge în colonie 
de pacinica stăpânire, atunci judeţul colonial este dator a 
însciinţă numai decât pe ocolași cu de amăruntă arătare 
unde, de la cine şi ce anume cas ai provenit, iar ocolăşia 
va raportă despre acâsta dregătoriei, care va fi datâre a 

păşi către cercetare după formă. 

Despre dreptul dobândirii pământului în proprietate. 

$ 91. Colonișştilor se dă voie, pentru întinderea şi îmbună- 

tăţirea gospodăriei lor, a cumpără şi în de obşte a dobândi 

pămînturi de la feţele particulare în a lor proprietate. 

Ş 92. Coloniștii cari au asemenea pămînturi se folosesc 
de tâte drepturile proprietarilor sătesci pentru privata lor 

proprietate. 

Despre clironomie şi împărțtla averii. 

Ş 93. Drepturile pentru clironomia pămînturilor, ce s'au 
împărţit între coloniști de către fisc, sunt următorele : 

$ 94. Partea pămîntului ce s'a dat de către fise se cliro-
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nomisesce în de obște de fiul cel mai mic, şi numai la întîm- 
plarea nevredniciei sale, părintele va av6 dreptate a-şi alege 
un alt clironom din cei-lalți fii ai săi, saii din nâmurile lui. 

$ 95. lar dacă un părinte, fiind în vi6ţă, n'a putut să facă 
asemenea disposiţiune, şi clironomul legiuit va fi cu totul ne- 
vrednice, atunci va da ocârmuirea locală pămîntul acesta unei 
rude ce va fi mai de-aprâpe şi care nu posedă asemenea 
pămînt, sai cum vor pică sorții (întîmplându-se mai mulți 
cu drepturi egale). 

$ 96. Fraţii şi nâmurile ai voie a trăi într'o casă, însă cu 
condiţiune ca numai unul dintre ei să fie stăpân, iar nu toți. 

$ 97. Dacă coloniştii ar voi să se împărţâscă, apoi acâsta 
nu se va put6 face decât numai prin încuviințarea ocâr- 
muirii, după care încuviinţare judeţele ocoliale Şi colo- 
niale sunt datâre a avâ privighere ca asemenea împărţâlă 
să fie spre folosul locuitorilor, iar nu pentru stricăciunea 
gospodăriei lor, pentru care sfîrșit doritorii unei asemenea 
împărțiri sunt datori a presentă pentru acâsta lămurităre 
învoială a părinţilor şi a n&murilor lor, precum şi lămuriri 
de a ajunge părtaşului uneltele şi dobitâcele pentru gospo- 
dărie şi agriculţură, cu un cuvînt: ca la asemenea întîm- 
plare să se ieă bine s6mă ca capul familiei să rămâe 
cu gospodarii trebuitori, iar "părtaşul să fie în stare ao 
înfiinţă după cuviinţă. 

$ 98. Dacă unui colonist îi va rămânâ soţie cu mai multe 
fete, atunci ele vor stăpâni pămîntul lor până la măritarea 
mamei sati a uneia dintre fiice. Bărbatul cel întâii, intrând 
în o aşă casă prin însoţire, capătă pămîntul de clironomie 
în vecinică stăpânire a sa, însă înaintea săvîrşirii cununiei 
va fi dator a da înscris, cu adeverirea preotului şi a bătrâ- 
nilor satului, că el va țin€ şi va hrăni în casa sa pe s6cră 
până la săvîrşirea vieţei, iar pe fiicele vitregi și pe surorile 
soţiei sale până la însoţirea lor; numai atunci va fi scutit 
de asemenea îndatorire, dacă ele de bună voia lor sar 
depărtă mai înainte de a se face însoţirea. 

$ 99. Pămîntul ce se dă servitorilor bisericei satului nu 
se pâte clironimisi de copiii lor, ci se dă iarăşi urmaşilor 
lor, ce intră în servicii, 

$ 100. Fie-care colonist pâte dărui propria sa avere după 
voinţa lui, fără vre-o mărginire.
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$ 101. Dacă o avere mișcătâre, pe care a câștigat-o colo- 
nistul, va fi dăruită n&murilor lui de peste hotar, atunci ju- 
deţul locai va fi dator a pecetlui acâstă avere și va plăti 
mai înainte tte datoriile, atât către fisc, cât şi către parti- 
ticulari, trăgându-se din capitalul câştigat tot odată şi darea 
pe trei ani. 

$ 102. Dacă un colonist va muri fără testament, atunci se 
va împărţi averea sa mişcătore în chipul următor: a patra 
parte să se deâ soţiei mortului, o parte tuturor fetelor şi 
două părţi să se împartă drept între fii. 

Despre înscrisuri. 

$ 103. Coloniștii n'a voie ca să facă de sine vre-un în- 
scris cu îndatorire, fără scirea şi încuviințarea dregătoriei ; 
pentru aceea dar, atât judeţele coloniale cât şi ocoliale sunt, 
datâre a avâ privighere pentru acâsta. 

$ 104. Coloniştii cari vor fi bolnavi, sati că familia lor 
va fi mică şi neajunsă pentru muncă, aă voie a-și tocmi 
slugă ; iar dacă unul nu este în stare a plăti l6ta slugii, apoi 
nică nu pâte ca să-şi toecmâscă. 

$ 105. Coloniștii fac înscrisuri cu ocârmuirea după forma 
hotărîţă în legile civile. “ 

$ 106. Inscrisurile coloniştilor se vor încheiă în instanţele 
publice şi cu învoirea dregătoriei coloniale. 

$ 107. Dacă s'ar descoperi vre-o alcătuire a vre-unui co- 
lonist, că s'a făcut fără învoirea dregătoriei lui, atunci tâtă 
răspunderea va sta la pers6na sait locul care a întărit-o, 
iar actul se va cunâsce nevaiabil. 

$ 108. Contracturi pentru împosesuirea morilor pe apă 
nu pot îi altminterea încheiate decât cu obştâsca învoire a 
coloniştilor acelui sat a căruia este mra și pe termin de 
la unul până la gece ani, însă nu mai mult. 

$ 109. Tâte înserisurile, legături sai contracturi, alcătuiri, 
vexele, împuterniciri, testamenturi, socoteli şi alte acte ce 
s'aă încheiat între colonişi şi feţe particulare, trebue să fie 
scrise pe hârtie timbrată, fără care nici o instanţă sati ocâr- 
muire nu le pâte primi sait a face vre-o lucrare după ele
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Despre anii de sculințe. 

$ 110. Comunităţii coloniştilor s'a dat la începutul aşe- 
zării lor ani de scutinţe, cu nesupărarea lor de ori-ce dare 
sau havalele. 

$ 111. Despre terminul anilor de alcătuiri se citâză în al- 
cătuirea ce s'a încheiat cu coloniştii la aşezarea lor şi în 
momeutul ce s'a slobodit lor. 

Despre recrutație. 

$ 112. Toţi coloniştii, precum şi urmașii lor, sunt scutiți 
pentru tot-deauna de îndatorirea recrutaţiei, atât naturală, 
cât şi bănâscă. 

$ 113. Vrând un colonist să intre în serviciul militar, nu 
numai i se îngăduesce, dar încă la a lui intrare, peste obici- 
nuita I6fă, i se va da odată pentru tot-deauna nouă carbve 
ca răsplată. 

$ 114. Ocârmuirea militară m'are voie de a primi de la. 
sine în serviciii militar pe coloniști; iar dacă ei vor intră cu 
cerere la citata ocârmuire, atunci ea este datâre a se adresă 
mai înainte către Ministeriul de Finanţe cu întrebare: dacă 
colonistul ce doresce a intră în serviciul militar a plătit 
(6tă datoria cuvenită fiscului, sai de ai primit nâmurile lui 
asupră-le plata lor, şi de nu sunt şi alte împedicări pentru 
eliberarea lui din comunitatea coloniștilor, şi după primirea 
respunsului, va fi datâre a supune tâte hârtiile atingătâre de 
acest cas Consiliului administrativ, de la care va primi cu- 
venita deslegare. 

Despre havalele. 

$ 115. Havalele coloniştilor sunt următorele: 
1. Facerea și îndreptarea drumurilor, podurilor, iezături- 

lor şi ţinerea trecătorilor; 2. Indatoririle de cuartire; 3. Pod- 
vodi; 4. Convoiul arestanţilor; 5. Ţinerea rînduelilor pojar- 
nicesci pe la coloniile lor ; 6. Rînduiala din lăuntru, cură- 
ţeniile şi neîngăduirile de mârşăvii.



  

Despre facerea şi îndreptarea, drumurilor, podurilor, 
iezăturilor şi ținerea trecătorilor. 

$ 116. Podurile şi trecătorile, ce se află pe tractul mare, 
precum și drumurile, trebue să fie ţinute de către colonişti 
în distanţa ce va fi dată în partea lor. 

$ 117. Judeţele ocoliale şi coloniale sunt datbre, sub r&s- 
punderea lor, a av6 cea mai aprâpe privighere ca partea 
coloniştilor să fie ţinută de către ei în bună stare, iar care 
colonie este datâre a ţin6 partea acâsta şi în ce întindere, 
acesta atârnă de la obștâsca punere la cale. 

$ 118. Ocolașii sunt datori a avâ privighere ca, la rîn- 
duirea coloniştilor, pe cari înşişi ocolaşii îi vor însemnă, să 
nu se facă abusuri și asupriri, căci dacă nu urmă după 
dreptate şi cuviință, vor pică sub răspunderi grele. 

$ 119. Din drumuri lăturalnice, ce trec prin sate şi pe cari 
se află poduri și trecători, coloniștii sunt datori a ţin€ în 
bună stare numai pe acele cari sunt cuprinse în a lor 
moşie. 

$ 120. Ocolaşii, asesorii ocoliali şi vorniceii sunt scutiţi 
de rînduri şi lucru în persnă, însă asesorii colonială şi 
ușierii de la împlinirea unor asemenea îndatoriri nu sunt 
scutiţi. 

Despre îndatoririle de cvartire. 

$ 121. Toţi coloniştii vor împlini acâstă îndatorire numai 
atunci când va trece o comandă militară, căreia îi va da 
cvartire pentru cel mai scurt timp de o n6pte, saii de 
odihnit, . 

Despre darea de podvodi. 

Ş 122. Coloniștii sunt datori a da podvodi: 
1. Pe rînd în ajutorul postei; 2. La transportarea ares- 

tanţilor ; 3. Amploiaţilor trecători în trâba slujbei; 4. Drume- 
țelor feţe particulare, cari aii spre acâsta legiuitele certi- 
ficate. 

Z. C. Arbure, Basarabia. 40
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$ 123. Rinduirea podvodilor în ajutorul postei nu va urmă 
altmintrelea decât numai după cea mai înaltă poruncă. 

$ 124. Coloniștii vor da podvodi fără plată pentru ares- 
tanţii bolnavi numai atunci când cu convoiul lor vor fi în- 
sărcinaţi locuitorii, iar nu etape. 

$ 125. Judeţele coloniale privighâză ca coloniștii să nu 
dea nici cum nici unuia din voiajori, ori-cine ar fi, cai și 
podvodi fără plata banilor de progon şi fără blanchete. 

$ 126. Voiajorilor le este oprit a cere mai mulți cai decâţ 
au însemnați în blanchete. 

$ 127. Spre a se înlătură tot felul de neorindueli, se va 
înfiinţă pe la colonii osebite condici, în cari se va însemnă 
numele drumeţelor şi de către cine s'ati dat blanchete, pentru 
câţi anume cai, şi de s'a dat un aşă număr, asemenea cine 
i-a adus, şi de at plătit voiajorii banii cuveniţi ca progon. 

$ 128. Rînduirea podvodilor în tote ceasurile legiuite se 
va face de ocolașii şi vorniceii coloniei, cari vor fi datori, 
sub răspunderea lor, a av6 cea mai de aprâpe privighere 
ca rîndul să urmeze după cuviinţă. 

Despre obştesci îndatoriri naturale. 

$ 129. Sub numire de obştesci îndatoriri naturale ale co- 
loniştilor se înţeleg acestea, cari se împlinesc numai de către 
ei şi cari nici decum nu se ating de locuitorii ţinutali din 
alte jurisdicţiuni. 

$ 130. Către asemenea îndatoriri se cuvine : 
1. Incăperile pentru cancelaria colonială ; 2. Darea cuarti- 

rei pentru ocolași; 3. Darea podvodilor şi cuartire pentru 
amploiaţii ce se trimet de către ocârmuire pentru revisiile, ce 
numai decât trebue să se facă pe la colonii, sai în de obște pentru împlinirea datoriilor slujbei; 4. Aducerea plicurilor 
ocârmuirii de la o colonie până la alta. 

$ 131. Cancelaria ocolăşiei va fi în colonia în care va 
'şed6 ocolaşul şi se va da în fie-care an o odae în casa 
acelui colonist la care a venit, rîndul, sai că se va construi 
pe comptul coloniștilor, după învoirea obştei a întregului ocol, o osebită casă pentru citata cancelarie. 
-$ 132. Cu rînduirea podvodilor şi darea cuartirelor pentru 
amploiaţii ce se trimet de către dregătoria colonială, 0co-
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laşii vor urmă întocmai după pravilele date pentru havalele. 
$ 133. Scrisorile şi plicurile, ce se expediesc de către 

ocârmuire, trebuesc să fie transportate la locurile cuvenite 
cu cea mai mare grăbire de la o colonie la alta, cu rîndul 
cuvenit și fără cea mai mică împotrivire, pentru care la 
neurmare vor fi supuşi cuvenitei pedepse. 

$ 134. Judeţele ocoliale şi coloniale vor păstră o deose- 
bită condică, în care se vor însemnă pachetele, când şi de 
unde s'au primit, asemenea în ce loc şi cu cine s'aă trimis. 

Despre darea bănescă. 

Ş 135. Dările bănescă pe cari coloniştii sunt datori a le 
plăti după săvîrşirea anilor de scutiri, sunt următârele : 

1. In de obşte pămîntene; 2. Parţiale, pămîntesci sati co- 
munale. 

Despre în de obşte pământesci dări. 

Ş 136. Sub numire de în de oşte pămîntesci dări ale colo- 

niştilor se înţeleg acestea, la cari ei ieai parte de o potrivă 

cu toţi cei-lalţi locuitori birnici, între cari ei sunt aşezaţi. 

$ 137. Casurile pentru dările în de obşte pămîntene, rîn- 
dusla alcătuirii, cercetări, întăriri, împliniri, socoteli și ana- 

loghia, sunt expuse în aşezămîntul despre dările pămîntene. 

Despre dările de bani ale comunităţilor coloniștilor. 

$ 138. In asemenea dări se cuprind: | 

1. inerea dregătoriei coloniale; 2. Ţinerea preoţilor şi 

plata banilor de progone pentru a lor mergere pe la colonii ; 

3. Ţinerea profesorilor ; 4. Plata lefilor ocolaşilor, a ase- 

sorilor ocoliali şi a vornicelului; 5. Adunarea de bani în 

folosul aşezămintelor plăcute lui Dumnegei de la coloniștii 

cară se depărtâză pentru agoniseli. | 

$ 139. In dările de bani ale comunităţilor coloniştilor, se 

cuprind încă : ţinerea deputaţilor pentru presustvie în ca- 

sură de judecăţi şi procesuri, precum și ținerea păzitorilor 

de vite pe socotâla comunităţii.
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Despre ținerea preoţilor şi a profesorilor. 

$ 140. După contenirea anilor de scutiri şi după plata 
banilor ce coloniştii datorese fiscului, ei vor da preoților 
toi acea l6tă și altele, cari ai primit-o până acuma de la fise, 

Insemnare, 

In curgerea anilor de scutinţe, aii primit preoţii 16fă de 
la fise câte 142 ruble 60 lopeici argint. 

$ 141. Câtimea banilor pentru lefi se va împlini de la 
coloniștii ce vor alcătui poporul bisericei din numărul Gme- 
nilor muncitori, socotind vîrsta lor de la 16 până la 60 ani. 

$ 142. Adunarea banilor va urmă de trei ori pe an, și 
anume: în luna lui Ianuarie, Maiă și Septembre, cu care 
adunare se va însăreină un osebit staroste al bisericei, pe 
care îl va alege în fie-care an obștea colonială, iar banii 
destinaţi după învoiala comună se vor încredinţă ocolașu- lui în fie-care patru luni, după primirea chitanţei de la el. 
Vorniceii coloniei vor îi datori a da tot ajutorul lor spre a nu se causă vre-un neajuns. 

Despre plata lefilor pentru ocolaşi, asesori coloniali şi 
vornicei. 

$ 143. Cu plata lefilor ce se cuvine ocolașilor, asesori- lor ocolială şi vorniceilor, coloniştii vor urmă întocmai după hotărîrea ce este. 

Despre adunarea banilor de la coloniștii ce se depărteză pentru agoniselele și așezămintele plăcute lui Dumnedei 
pe la colonii. 

Ş 144. De la coloniştii ce se depărtâză pentru agonis6lă trebue să se adune banii pentru zidirea casei pe la aceste colonii pentru săracii şi neputincioşii coloniști, precum ȘI pentru ţinerea lor. 
_$ 145. Măsura şi analogia acestei adunări atârnă de la însăşi obştea coloniei. 

8 se a .__-. v . ... y Â 

$ 146. Dacă la îndeplinirea acestei disposiţiuni s'ar causă
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Greşi-care împedecare, atunci dregătoria colonială va fi 
datâre, conform împrejurărilor locale, a presentă încheierea 
sa Ministeriului de Finanţe spre cuvenita observare. 

Despre ținerea deputaţilor pentru asistarea în casuri 
judecătoresci. 

$ 147. Regularisirea pentru ținerea deputaţilor atârnă de 
la Departamentul de Finanţe, care va face întru acâsta cu- 
venita disposiţie. 

Despre ţinerea pe la colonii a osebiţi păzitori pentru 
dobitoce. 

$ 148. In fie-care colonie trebue să existe osebiţi păzitori 
de vite pentru păscutul viţeilor, porcilor şi păsărilor cas- 
nice, pentru fie-care soiii în deosebi, pe cari judeţul colonial 
trebue să-i tocmâscă pe compiul obștei, poruncindu-se ca €o- 
pacii cei tineri roditori, agudi, butucii de vie şi altele să nu 
fie de vite stricate sai de tot stirpite. 

Despre darea ce se cuvine fiseului de la colonişti. 

$ 149. In dările cuvenite fiscului se cuprind: 
]. Adunarea pentru ţinerea instanţelor; 2. Adunarea pentru 

ţinerea comunicaţiunilor pe uscat și pe apă; 3. Darea pentru 
pămînt. 

$ 150. Dările cuvenite fiscului, coloniştii sunt datori a le 
plăti în deplinătate, cu tâte că în numărul locuitorilor ar 
urmă vre-o schimbare. 

Despre adunarea banilor pentru ținerea, instanţelor. 

$ 151. Toţi coloniştii sunt îndatoriţi, după trecerea anilor 
de scutinţe, a fi părtași la ţinerea instanţiilor guvernului şi 

a amploiaţilor cu aducere de la tte coloniile în de obște, în 

câtimea ce s'ar cuveni pe numsrul sufletelor catagrafisite 
şi aflate în fie-care colonie, socotind de la fie-care pe un an 
câte cinci kopeici argint. (1) 

  

(1) La predarea Basarabiei, acâstă dare s'a găsit de 24 kopeici,



630 

__$ 152. Cisla pentru acâstă dare se face în fie-care colonie 
de către însăşi obştea, fără a se mărgini cu strîngerea câte 
5 kopeici argint de fie-care suflet, ci să se considereze nu- 
mai cu starea fie-căruia dintre ei 

Despre hotărîrea dării pentru pământ. 

$ 153. După trecerea anilor de scutiri, coloniștii sunt da- 
tori a plăti darea pentru pămînt. 

$ 154. Darea pentru pămînt coloniştii vor plăti-o după 
câtimea pămîntului, cât se află în stăpânirea lor. 

$ 155. Numai pentru pămîntul trebnic va urmă plata, iar 
tot pămintul netrebnic şi sărat va rămână în a lor stăpâ- 
nire fără plată. 

$ 156. Toţi coloniștii vor fi asemănaţi, după contenirea 
anilor scutirii, la plata dărilor cu locuitorii domeniilor sta- 
tului, iar acei cari nu vor stăpâni pămînt şi nu se vor 
ocupă cu agricultura trebue să fie însărcinaţi cu dare, care 
ar semănă dării ce pe cap plătesc locuitorii domeniilor sta- 
tului, fără a se exceptă şi havalelele. 

$ 157. De la Bulgari, Rumelioţi şi alţi bejenari de peste 
Dunăre s'ai hotărît darea câte 22 kopeici argint pe fie-care 
desetină, şi după acestă socotâlă să împlinâscă de la fie- 
care familie pentru câtimea de pămînt cât s'a dat la îm- 
părţelă. 

$ 158. De la darea cuvenită fiscului nu sunt scuţiţi oco- 
laşii, asesorii ocoliali, vorniceii coloniilor şi uşierii. 

Despre analoghie, adunare şi plată. 

$ 159. Analoghia dărilor pentru pămînt rămâne în dispo- 
siţiunea coloniştilor. 

$ 160. O asemenea analoghie se va face de colonişti între 
dînşii, considerându-se cu câtimea pămîntului şi cu num: 
rul sufletelor, precum şi după îndemănările lor parţiale și 
după însăşi a lor găsire de cuviinţă. 

$ 161. Coloniștii aii drept a-și face o asemenea cislă, nu 
numai după câtimea pămîntului pe care-l lucrâză, ci și după 
alte îndemănări, fără a exceptă pe acei dintre ei cari, ocu 
pându-se cu meseriile, dai pămîntul lor în chirie.
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$ 162. Acurată şi fără rămășiţuri adunarea dărilor orîn- 
duite se dă la osebita îngrijire a dregătoriei coloniale, pre- 
cum a ocolaşilor şi a vorniceilor. 

$ 163. Afară de adunarea hotărîtă prin aşezămînt, nici 
unul din ocolaşi saii vornicei coloniei nu are voie a urmă 
cu vre-o adunare de la coloniști, fără încuviințarea Depar- 
tamentului de Finanţe. Iar dacă din contra s'ar descoperi 
ori-unde cea mai mică adunare neîncuviinţată, atunci se vor 
supune ocolașii şi vorniceii celei mai grele răspunderi. 

$ 164. Fie-care colonie este îndatorită a aduce partea cu- 
venită de la dînsa la ocolaşie, şi acâsta este îndatorită de 
la tot ocolul a înfăţişă localnicei sale dregătorii banii cu- 
veniţi după orînduiala făcută. 

$ 165. Dregătoriile locale ale coloniilor sunt îndatorite ca 
banii adunaţi să-i trimită de-a dreptul de la sine la sămi- 
șia ținutului, ca prin acâsta să se înlătureze ori-ce nemijlo- 
cit amestec al coloniştilor cu aceste locuri de dregătorie. 

Despre ţinerea socotelilor atingetăre de îndatoriri şi 
dări ale coloniștilor. 

$ 166. Ocolaşii şi judeţele coloniale vor primi în fie-care 
an de la dregătoria colonială condici şfăruite sub pecete, 
în cari vor înscrie intrarea banilor, cu anume arătare : pen- 

tru ce şi de la cine anume şi cât s'aii primit, şi pentru ce şi 
când s'au întrebuințat în cheltueli. 

$ 167. Judeţele ocoliale şi coloniale sunt oprite a cheltui 

banii adunaţi, fără încuviințarea dregătoriei coloniale. Iar 

dacă s'ar descoperi de la sine întrebuinţarea banilor, atunci 

se vor supune ocolaşii şi vorniceii judecății și celei mai as- 
pre pedepse după legi. 

Ş 168. La sfîrşitul fie-căruia an coloniştii -sunt datori a 

alege din sînul lor trei înţelepţi şi gospodari cu avere, ca la 

încheierea socotelilor să se încredinţeze despre banii ce s'aii 

adunat la ocolăşie şi judeţele coloniale şi despre acurateţa 
socotelilor. , | Ă 

Ş 169. Dacă ei ar descoperi vre-un manc sau neajuns în 

bani, sunt datori a însciinţă despre acâsta pe dregătoria 
colonială şi, după deslegarea ei, se vor împlini banii ce 
lipsesc de la ocolaş saii vornicel. Iar condicile se vor pre-



632 

  

sentă sub iscălitura judeţelor şi a aleşilor din partea ob. ştei, în fie-care an, ocârmuirii locale spre observare. 
$ 170. Toţi banii, ce se împlinesc de la coloniști şi ce se păstrâză în dregătoriile lor locale, se vor controlă în fie-care lună. 

$ 171. Dregătoria colonială va trimite pe fie-care lună sciinţă despre tâte sumele ce se află în disposiţia sa Minis- teriului de Finanţe. 
$ 172. Pe temeiul legilor obştesci dregătoria colonială va trimite socotâlă anuală despre sume la Departamentul de Finanţe, cu dovedile cuvenite, spre a se da în cercetarea con- trolului. 

Despre pânea de reservă. 

Ş 173. Pentru depărtarea lipsei de hrană în timpul nero- dirii ;sai extraordinarei întîmplări, şi chiar pentru avan- tajul tuturor coloniştilor, trebue să fie înfiinţate pe la colo- nii magasii de reservă. 
$ 174. Pentru umplerea lor să se adune pe fie-care an, după strînsul recoltei, de la fie-care colonist, de fie-care suflet după revisie: săcară câte 1/, cetveric, iar semănătura de vară, unde asemenea se rodesc, câte 17 garţă şi pâne cât intră în fie-care magasie. Ocolaşul, după strîngerea ei, este îndatorit a trimete localnicei ocârmuiri în fie-care an în luna lui Novembre un lămurit tabloă. 

$ 175. Pentru ca acâstă reservă să pâtă sluji la înadins folosul coloniştilor şi, la întîmplare de lipsă şi neurnite nevoi, să se slobâdă lor aţât pentru hrană cât şi pentru seme&nătură, de aceea pânea de reservă trebue să fie adu- nată în grăunţe. 
$ 176. Când cineva va av6 nevoie ca să iee din magasie Greşi-care parte de. pâne, atunci, după hotărîrea obştâscă a comunităţii și după învoirea administraţiunii aşezate asupra coloniilor, să se slobâdă aceluia, însemnând în condică, pentru care întîmplare urmâză a se țin de asemenea la fie-care magasie, atât pentru intrare, cât şi pentru eşire. $ 177. Spre a se păstră pânea de reservă pentru între- buinţare în calitate bună Şi ca să fie apărată de stricăciune, trebue ca coloniştii să o schimbe la fie-care an cu cea pros- 
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pătă, care schimbare nu se va put urmă almintrelea, de- 
cât numai după disposiţiunea şi încuviințarea dregătorii co- 
loniale, fiind oprit ca coloniștii să facă o asemenea schim- 
bare. 

$ 178. Cu ţinerea socotelilor pentru intrarea şi eşirea 
pânei de reservă, precum și pentru păstrarea ei, se va în- 
sărcină unul din asesorii colonial, cu acâsta însă ca cheia 
de la magasie să se afle la el, iar pecetea la vorniceii co- 
loniei, fiind amîndoi răspundători pentru întreţinerea ei. 

Hotărîre în de obşte. 

$ 179. Ocolașii și vorniceii sunt datori a se îngriji despre 
tâte gospodăriile sătesci şi vor da povăţuiri sătenilor despre 
folosul ce va put6 urmă şi, considerându-se cu calitatea pă- 
mîntului şi a climatului, vor însemnă ce anume spre fo- 
losul comunităţii ar trebui, pentru care vor însciinţă şi pe 
dregătoria colonială. 

$ 180. Nici un colonist nu are voie ca să trădeă sau să 
vîndă gospodăria sa; când însă vre-unul va av6 copii şi 
clironomi şi el nu va mai fi în stare, din pricina b&trăne- 
țelor, neputinței și a b6lei, a se ocupă cu ea, la asemenea 
cas va put face trădarea, însă numai după încuviințarea 
ocârmuirii. lar acela ce va primi gospodăria va fi dator a 
plăti datoriile ce s'ar află asupra unui asemenea hărăzi- 
toriii, precum și a se îngriji pentru ţinerea şi hrana lui. 

Despre agricultură. 

$ 181. Ocolașii, vorniceii unei colonii şi asesorii sunt da- 
tori a îndemnă pe colonişti ca să se ocupe cu agricultura 
şi lucrarea pămîntului ce urmâză după cuviinţă. 

$ 182. Ei sunt datori a av6 neadormită privighere, ca 
gospodarii ce vor avâ virtute pentru muncă numai decât 
să se ocupe cu lucrarea pămîntului şi cu gospodăria. 

$ 183. Coloniștii sunt datori a av6 pluguri, borâne, grăpi, 
căruţe şi alte multe, ce pentru agricultură sunt de trebu- 
inţă, şi a le ţin€ în bună stare, ca în timpul lucrului să nu 
se întîmple împedecare; iar dacă unul, din întîmplarea unei 
bâle, nenorociri sait altei binecuvîntate pricini, n'ar pute să
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urmeze cu lucrarea pămîntului, atunci obştea va da lui tâte 
înlesnirile, cât va fi prin putinţă. 

$ 184. Asemenea vornicii coloniei sunt datori a priveghiă 
şi a se sili ca tâte pămînturile de pe la colonii să fie îm- 
părţite în trei părţi, făcând cercare despre împărţirea lor 
în ş6se sai șâpte câmpii. 

$ 185. Când va sosi timpul hotăritţ pentru plugărie, atunci 
vorniceii sunt datori a însciință numai decât pe toţi locui- 
torii ca să iasă despre diuă cu plugurile; iar ca să urmeze 
arătura cu sîrguinţă, se vor rîndui cu privigherea uşierii. 

$ 186. Ocolaşii şi vornicii ai datorie ca să povăţuiască 
pe coloniști pentru îngrijirea lor despre gospodăria trebui- 
i6re şi să aibă tot-deauna în păstrare o îndoită câtime de 
s&mînţuri pe cari ei obicinuesc a le ssmănă pe câmp şi în 
grădinele lor, ca la cea nouă semănătură să nu se în- 
tîmple neajunsuri. 

$ 187. In timpul semănăturei de primăvară şi de tâmnă 
vorniceii şi asesorii sunt datori a revisui pe rînd arăturile 
fie-căruia și vor tace luări aminte de sunt arate după cum 
ar cere calitatea pămîntului, iar dacă ei vor găsi că pămin- 
tul nu va fi lucrat după cuviinţă, atunci ei vor îndatori pe 
gospodari ca să prefacă iarăşi arăturile lor. 

$ 188. Asemenea ei vor fi datori a sili pe gospodari ca 
să săvîrşâscă semănăturile în timpul cuvenit şi să fie pre- 
gătiţi cu seminţele trebuitâre. 

$ 189. Fie-care colonist este dator a semănă în fie-care 
"an numai decât trei cetverte pâne de tâmnă şi dou cet- 
verte de vară. Iar care va avâ mai mulți fii sau slugi, va 
fi dator a semănă încă pe atâta. | $ 190. Spre a nu se înăduşi semănăturile de buruiene, 
trebue ca arăturile să fie bine boronite, curăţindu-le şi de 
petre. 

$ 191. Dacă la răsăritul pânei semănate ar eși buruiene, 
atuncă trebue să se întrebuinţeze pentru plivitul lor copii 
mici de la 10 ani. 

$ 192. Cu strîngerea pânei de pe câmp să se urmeze în 
timpul cuvenit, după obiceiă. 

$ 193. Pânea o vor treerâă-o coloniştii în vreme bună și, 
spre ferirea ei, vor face şurile trebuitâre. 

$ 194. Dacă o familie, la sosirea timpului de lucru, n'ar
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av6 chipuri a adună pânea cptă, atunci obştea este datâre 
a-i da ajutor, sait că se vor întrebuinţă arestanţii osîndiţi 
la munci publice. 

$ 195. Vornicul coloniei trebue să aibă sigure sciinţe despre 
câtimea pămîntului ce s'a arat de fie-care colonist, precum 
şi în ce timp şi câtime, şi ce fel de pâne au semănat, şi 
câtă aii strîns, pe care sciinţă va trimete-o prin ocolași și pe 
fie-care an în luna lui Novembre Ministeriului de Finanţe. 

Despre ţinerea vitelor şi a oilor şi despre fânaţuri. 

$ 196. Ocolașii și vorniceii sunt datori a îndemnă pe co- 
lonişti ca să se ocupe cu ţinerea vitelor şi a oilor de mai 
bune soiuri, spre înmulţirea lor. 

$ 197. In timpul din 6rnă vor av6 privighere ca colo- 
niștii să aibă cea mai bună purtare de grijă pentru caii şi 
vitele lor, iar femeile să se ocupe cu strîngerea untului şi 
cu înmulţirea păsărilor de felurite soiuri. 

Ş 198. Ca să se încuviinţeze dregătoria colonială despre 
crescerea sail scăderea gospodăriei a fie-căruia colonist 
ocolaşii şi vorniceii unei colonii vor presentă de două ori pe 

an, şi anume în luna lui Maiu și Novembre, sciințele despre 
vite de tot soiul ce se află la fie-care gospodar. 

$ 199. In timpul cosirii erbei trebue să fie privighere 
ca fie-care să se aprovisioneze cu trebuitârea câtime de 
fin pentru nutreţul de 6rnă, şi sosirea erbei să urmeze 
odată, iar nu prin întrerupere, precum şi fiînul să nu se 

care pe la casele lor până ce nu va îi adunat şi clădit în 
căpiţe şi stoguri; iar neascultătorilor, cari nu vor urmă în- 
tocmai, să nu li se dea drumul de pe câmp. 

$ 200. Dacă va urmă lipsa în fîneţuri, atunci coloniştii 
vor fi datori a le înfiinţă prin chibzuinţele meșteşugului. 

Despre grădini, livedi, înmulţirea şi ţinerea plantelor, 
despre manufactură şi despre negol. 

$ 201. Ocolaşii şi vorniceii sunt datori a îndemnă pe co- 

lonişti pentru înmulţirea grădinilor şi a livegilor cu felurite 
fructe şi pomi, iar mai cu deosebire a-i povăţui şi a-i de- 

şteptă pentru folosul ce produce înmulțirea cartofelor. Pe
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la locurile unde ele nu există încă sau unde vor fi încă 
puţine, ar trebui să se sîrguiască spre a se semănă câmpii 
cu ele. 

$ 202. Pentru înființarea grădinilor cu copaci roditori, 
trebue să se pregătâscă fie-care gospodar mai întâiii cu co- 
păcei sălbatici, a cărora calitate se va îmbunătăţi prin ocu- 
laţiunea sai hultuirea (altoirea) copacilor roditori de soiă bun; 
iar după aceea să se silâscă cu întinderea livedilor, prin 
semănatul seminţelor de copaci roditori, în urmarea cărei 
chibzuinţe, gospodarul va fi tot-deauna în stare de a în- 
dreptă şi a împlini lipsa copacilor ce s'ar uscă saă ar degeră. 

$ 203. Coloniștii, considerându-se cu climatul şi posiţiunea 
pămîntului, vor semănă seminţe de plante, cari vor puts 
produce folosul însemnat în privirea negoţului, mai ales 
conjuta (conjunia) din care se fabricâză uleiul. 

Despre înfiinţarea viilor, facerea vinului și fabricarea 
rachiului,. 

&. $ 204. Coloniștii sunt datori a întrebuință sîrguinţă, atât 
pentru înființarea viilor, cât şi pentru deprindere şi învăţă- 
tură cum trebue să se pârte cu butucii de vie, ca cu vreme 
să fie în stare a se perfecţionă în lucrarea viilor, după cu- 
viinţă. 

$ 205. Dacă s'ar descoperi că un gospodar, în a căruia 
îngrijire s'a dat viţele, nu numai că nu ie păstreză, ci încă 
înadins le strică sai le seâte şi aruncă, atunci unul de ase- 
menea este dator a-și aduce pe comptul săi o câtime de 
cârlige de vie și a le păstră îngropate, atâtea câte din causa 
lenevirii sale s'a perdut la el. 

$ 206. Coloniștii cari fac vinul în însişi a lor vii, ce sunt 
în cuprinsul coloniei lor, ai voie a-l vinde fără mărginire, cu 
ridicata şi cu măsuri mici, atât"pentru consumaţiune pe la case, 
cât şi pentru băutură pe loe. | $ 207. Spre a se pută înmulţi lucrarea vinului, de aceea 
coloniştii ai voie a speculă cu vinul atât de a lor producere 
cât şi cu cel cumpărat de la alţii, fără mărginire, atât cu ri- 
cata, cât şi cu măsuri mici, pe la tâte satele domeniului sta- 
tului, fără a ave învoire de la antreprenorul local al bău- 
turilor. Iar pe la alte locuri ale țării, proprietarii de vii, precum
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şi speculanţii, aă voie a transportă vinul lor pe la tote satele 
proprietarilor şi ale domeniului statului, atât pe la acele unde 
vor fi vii, cât şi pe la acele unde vor lipsi, şi a-l vinde 
cu ridicata, asemenea fără mărginire; însă vîndarea cu mă- 
sură mai mici decât o vadră nu va pute urmă decât numai 
după învoire: în sate particulare cu proprietarii, iar în do- 
meniile statului cu antreprenorii, 

$ 208. Asemenea aii coloniştii voie a-şi face rachiu de tot 
felul de fructe din livedqi şi din păduri şi a-l vinde cu pă- 
zirea condiţiunilor după cari s'a încheiat contractul pentru 
înterprinderea dărilor pentru băuturi. 

Despre înmulţirea copacilor de agudi şi producerea mătăsiă. 

$ 209. Dregătorii să ordoneze ca numai decât să se în- 
fiinţeze pe la colonii producte de mătase, pentru care vor 
împărţi pe la gospodari sămînţă de agudi. 

Ş 210. Judeţele ocoliale și coloniale sunt datâre a avâ 
privighere ca fie-care gospodar ce a primit s&ămînţă de 
agudi să o semene tâmna și primăvara după cuviinţă şi 
copacii tineri şi cei r&sădiţi să-i curețe de buruiene şi să-i 
ude cu apă la cas de trebuinţă. 

$ 211. Fie-care gospodar este dator a pune împrejurul 
ogradei şi grădinei sale în fie-care an câte 20 copaci de 
agudi, urmând cu acâstă regulă până atunci până când sar 
umpl6 locul, sîrguindu-se a-i păstră şi a-i apără de strică- 
ciune. 

$ 212. Despre câtimea copacilor de agudi, ce fie-care 90s- 
podar va produce în judeţele fie-cărei colonii, sunt datori 
a trimite în fie-care an în luna lui Octobre listă dregă- 
toriei coloniale, cu arătarea cătimei produse în fie-care an, 
însciințându-o tot odată dacă unul din gospodari de lenevia 
sa n'a îngrijit despre acest folositor product, sai că îl dis- 
preţuesce, urmând ca un asemenea să se supue pedepsei. 

$ 213. Dacă pe la colonii copacii de agudi vor ajunge în 
mărime în câţ sar put păşi către producerea mătăsii 
atunci va slobodi dregătoria locală seminţele de insecte de 
mătase trebuitore pentru acâsta, împreună cu instrucţiunile 
cum are să urmeze cu ele. | 

$ 214. Dacă după perfecţionarea productului de mătase
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s'ar află Greşi-care câtime de mătase gata, fără a ave prilej 
a o vinde, atunci se va luă citata mătase de către fisc, după 
preţul politicit. 

Despre înmulțirea şi îmbunătățirea pădurilor. 

Ş 215. Ocolaşii vor ave cea mai de aprâpe îngrijire pentru 
înființarea pădurilor prin semănarea seminţelor de copaci, 
conformându-se cu calitatea pămîntului fie-cărei colonii, în- 
semnându-se şi un deosebit loc, după numărul locuitori- 
lor; acel loc, după ce se va ară bine, se va semănă tâmna 

“sau primăvara cu seminţe de copaci, îngrijindu-se pentru 
copacii tineri ce vor răsări, de a se păstră după cuviință. 

$ 216. Fie-care gospodar îndeosebi este dator a răsădi 
copaci de acei ce crese mai cu repediciune: precum sălcii 
iova, plop de grădină, păduri şi altele şi mai ales salcâm, 
în aşă câtime de a îndeplini trebuinţa pentru ţinerea gar- 
durilor. 

$ 217. In coloniile pe a cărora moşii se află păduri îm- 
belşugate, tăierea lor să fie ast-fel precurmată şi mărginită, 
în cât coloniștii, afară de neapărată trebuinţă, să nu se fo- 
los6scă cu venituri prin vîngarea lemnului pe la alte locuri; 
tot odată, ca să fie mai bine păstrată, se va împărți în mai 
mulfe parchete, şi după tăierea unui parchet numai se va 
put6 începe altul. Despre chipul și locul unde are să ur- 

meze împărţela, ocolașii vor presentă lămuriri cărmuirii, 
spre observare. 

Despre vânat şi pescuil. 

$ 218. Coloniştilor li se dă voie a se ocupă cu vînatul și 
cu pescuitul fără împedecare pe la moșiile lor, conformân- 
du-se cu legile ce există în statute pentru orășen&sca și 
sătesca economie. 

$ 219. Coloniştii aă îndeplină slobodenie a-şi prinde pes- 
cele în apele curgătâre sai limanuri ce se află pe pămin: 
turile date în stăpânirea lor; iar în apele ce slujese de 
hotar ai împreună cu proprietarii megieşiţi acest drept. 

$ 220. Fără acâsta, aii voie a se folosi cu pescuitul în apele 
curgătore şi limanuri ce se află pe la locuri încă nelocuite.
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Despre industria coloniștilor. 

$ 221. In industriile coloniştilor se cuprind: l-ii meseriile, 
atelierele şi fabricele; al 2-lea fabricarea rachiului şi a bere; 
al 3-lea negoţul. 

Despre meserii, aleliere şi fabrici. 

Ş 222. Judeţele ocoliale -şi coloniale sunt îndatorite, sub 
jurisdicţiunea locală a dregătoriei, a întrebuinţă ttă silinţa 
despre înmulţirea pe la tâte coloniile de tot felul de in- 
dustrii, manufacturi, meserii şi fabrici, către care nu numai 
să invite pe fie-care, ci. să-l silâscă, dacă ar avâ unul ple- 
care şi sciință pentru acâsta şi numai din pricina lenevirii 
n'ar voi să se ocupe. 

$ 223. Fiind-că cea mai însemnată gospodărie a colonis- 
tului se cuprinde în ţinerea vitelor, mai ales în a oilor, de 
aceea ar fi mai potrivit ca gospodarii să se ocupe cu lucrarea 
lânei şi cu fabricarea săpunului şi a lumînărilor. 

$ 224. Mai cu osebire trebue să fie sîrguinţă pentru în- 
tinderea pe la colonii a târcerii de in în țesutul pânzei, 
feţe de mese și şervete. Şi spre a se put6 vedâ un resultaţ, 
dorit, judeţele ocoliale şi coloniale vor îndemnă pe gospo- 
dari spre a-şi da fiii lor pentru învăţătură la ţesători buni. 
Dacă vre-unul ar căpătă cunoscință şi învăţătură şi nu ar 
fi în stare a-şi înfiinţă singur uneltele trebuitâre pentru 
meseria sa, atunci să i se dea ajutor de bani cu împrumut din 
capitalul obştesc, pe care va fi dator a-l înapoiă la terminul 
hotărît. 

$ 225. Pe lângă acestea, judeţele sunt îndatorite, în fie-care 
an, la începutul tâmnei, a se îngriji despre cumpărarea inu- 
lui de calitatea cea mai bună şi în câtimea ce ar put în- 
destulă trebuinţa gospodăriei, şi fie-care gospodar va plăti 
banii cuveniţi: în cas de nevoie însă vor împrumută din 
capitalul comun, însă pe terminele cele mai scurte. 

$ 226. Veniturile obştesci de la antrepresuirea cârciume- 
lor, tîneţelor, pescăriilor, velniţelor, precum şi banii pentru 
ştraf şi altele, trebue să fie întrebuințate după încuviințarea
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dregătoriei locale pentru înfiinţarea meseriilor şi fabricelor 
îndemănatice. 

Ş 227. In fie-care colonie trebue să existe pentru nevoile 
obştesci un ferar, care va fi dator a av6 tot-deauna, pentru 
meşteşugul săi, materialul trebuitor în reservă, spre a put 
da cuvenitul ajutor cu meseria sa. 

Ş 228. Atât asupra ferarilor, cât şi a altor meşteri ce vor 

fi în colonie, trebue să fie cea mai de aprope privighere, 
ca ei să nu câră pentru truda lor plată mare şi nemăsurată 

de la conlocuitorii săi, ci să fie mulţumiţi cu preţul hotărit 

de obşte. 

Despre fabricarea rachiului şi a berei, precum şi despre 

vândarea lor. 

Ş 229. Coloniștilor li se dă voie dea fabrică fără împede- 

„care rachiul şi berea pe moşiile lor. 
$ 230. Coloniştii pot întrebuinţă rachiul făcut de «i, atât 

pentru ei înşişi, cât şi pentru vînqarea îndeosebi, pe pă- 

mînturile ce le sunt împărţite obştei lor de la haznă; ori- 
căruia însă dintre ei, fiind cu aşezarea osebit de cei-lalți 
pe pămînt cumpărat, sai pe pămîntul haznalei, vîndarea 
rachiului, fie ori-cum, nu pote fi îngăduită la nică o în- 

timpiare. - 
Ş 231. Unui asemenea colonist este transportarea vinului 

peste hotarul proprietăţii sale cu totul oprită. | 
$ 232. Nimenea dintre feţele străine şi din antreprenori 

m'are voie să speculeze cu vinul sau a înfiinţa crâşmă pe 

pămîntul unui asemenea colonist fără învoirea lui. 

$ 233. Coloniștii sunt scutiţi de plata aşezată asupra poș 

linei rachiului, dacă vor cumpără băuturi făcute de pâne 
şi lucrate înăuntru pentru sloboda vîndare în a lor ocâle; 
însă dacă ei vor cumpără băuturi a căror poşlină va fi plă- 
tită, nu se mai întrece plata poşlinei de la antreprenor. Iar 

dacă ar cumpără vin, rachiiă, licherură şi spirt; în locuri er" 
tate pentru sloboda vîndare în a lor ocdle şi dacă ar trece 
peste hotarul otcupului, atunci ci sunt datori a plăti hotă- 
rita poșlină oteupcicului ei. 

_$ 234. Pe la tâte coloniile vîngarea vinului se dă în par 
țiale antreprise prin mezaturi, iar venitul de la antrepre- 
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suirea vinului de pe la colonii se întrebuinţâză în curgerea 
anilor scutirii pentru folosul acestor colonii. | 

$ 235. Din acestă sumă ce s'a destinat pentru folosul co- 
loniilor urmză, în curgerea anilor scutirii, plata lefilor pen- 
tru preoţii ce se află în coionii, precum şi pentru zidirea şi 
reparaţiunile bisericelor şi a caselor pentru preoţi, şcâle şi 
alte zidiri obştesci ; iar tâte cele-lalte cheltueli din banii ci- 
taţi vor urmă după observarea dregătoriei locale şi tot sub 
aceeași răspundere din partea ei ca şi pentru alte sume ale 
fiscului. 

$ 236. Vîndarea vinului pe la coloniile ce se dai în an- 
treprisă urmâză după condiţiunile ce există pentru aseme- 
nea antreprisă; iar pentru stăvilarea vîngării oprite, se vor 
însărcină ocolașii şi vorniceii, spre a avâ privighere ca nică . 
decum să nu urmeze asemenea abus; însă răspunderea 
pentru acâsta va urmă după condiţiunile cuprinse tot-deauna 
în contracturi pentru ţinerea antreprisei. | 

$ 237. Despre darea în antreprisă, la care coloniile ati 
contenit anii scutirii, se cit6ză cu de-amănuntul pravila în 
alcătuire pentru antreprisuirea băuturilor. 

$ 238. De plata aşezată asupra poşlinei rachiului sunt 
scutite acele colonii, la cari există anii scutiri, dacă ele vor 
cumpără băuturi de pâne fabricate în năuntrul provinciei, 
pentru libera vîndare în a lor ocdle; dacă ele însă vor cum- 
p&ră băuturi pe cari s'a plătit poşlina, atunci poșlina nu se 
va mai întârce de la antreprenor. Iar dacă coloniştii, cari 
se folosesc încă cu anii scutirii, ar cumpără vin, rachiă, li- 
cheruri şi spirt de la locuri libere pentru sloboda vîndare 
în a lor ocdle şi îl vor transportă peste hotarul oteupului, 
atunci ei sunt datori a plăti antreprenorului hotărîta poşlină. 
Coloniile însă, la cari există anii scutirii, nu se exceptâză 
de plata poşlinei hotărîte pentru băuturi nici la un aşă cas, 
când ei vor cumpără vinul de la proprietari în lăuntrul ţării. 

$ 239. Coloniştilor li se dă voie a închiriă casele lor an- 
treprenorului pentru vîngarea băuturilor şi a se tocmi câr- 
ciumar. Insă, ca să se zidâscă anume o cârciumă, cârmuirea 
locală este datâre a da antreprenorului pămînt la un loc 
bun. şi îndemănatec. 

Z. C. Arbure, Basarabia, 
si



Despre comerţ. 

$ 240. Toţi coloniştii ai voie fără împedecare a speculă, 
a intră în ori-ce clasă de neguţătorie, a vinde a lor manu- 
factură şi a le scâte peste graniţă, în mărginirea obştesci- 
lor pravile atingătâre despre acâsta. 

$ 241. Coloniștii ait voie a-şi înfiinţă în satele lor târguri 
şi iarmaroce, după ce vor însciinţă despre acâsta pe câr- 
muire. : 

$ 242. La aducerea mărfei în ţâră şi la trimeterea ei peste 
hotar, coloniștii vor plăti poşlina cuvenită. 

Despre rânduiala şi datoriile duhovnicesci. 

„$ 243. Dacă pentru coloniști ar trebui să se rînduiască 
un preot, atunci se va face pentru acest sfîrșit în consis- 
torii o invitaţiune pentru chemarea lui şi se va trimite la 
dregătoria colonială, spre a însciinţă pe poporeni la obștâsca 
lor adunare ; și dacă toţi sai cea mai mare parte dintre ei 
sar uni cu cuprinderea învitaţiunii, atunci cârmuirea locală 
va trimete citata invitaţiune iarăși consistoriei îndărăt, spre 
a o aduce în îndeplinire. Iară dacă poporenii n'ar declară 
mulțumirea lor pentru condiţiunile ce s'aii pus lor înainte, 
atunci va rămân€ citata invitaţiune neîmplinită. 

$ 244. Duhovnicii, precum şi ocolaşii şi vorniceii, sunt da- 
tori a da povăţuiri coloniştilor despre datoriile religiei, ce 
fie-care este dator a le împlini şi a-i îndemnă a se duce la 
biserică duminicele, la sărbători şi la dilele de preoţi hotă- 
rîte, unde vor face rugăciunile cu tâtă evlavia şi vor ascultă 
cu luare aminte cuvîntul lui Dumnegei şi vor primi sfin- 
tele taine după merite. 

Despre moral. 

$ 245. Ocolaşii şi vorniceii sunt îndatoriţi ca să lumineze 
pe coloniști la comuna lor adunare, să-i inveţe şi să-i po- 
văţuiască ce anume slujesce pentru morala bună şi ce pur- 
tare trebue să aibă pentru buna convieţuire a sătenilor, 
precum: ca junimea să cinstâscă pe părinţii lor şi pe bt-
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trâni şi cu supunere să-i asculte; iară aceştia, prin pilda 
lor, să-i înveţe iubirea de muncă, credinţa, frica de Dumne- 
dei şi paciniea convieţuire cu sătenii şi cu familia lor. 

$ 246. Fie-care este oprit a da de la sine sai cu conglă- 
suirea unor feţe suplici ori-unde pentru nevoile obştesci, 
ori în ce s'ar cuprinde ele; că, pentru t6te asemenea nevoi, 
să se adune obștea cu ocolaşul și membrii judeţului colo- 
nial, după care apoi să se facă obșt6sca hotărire cu de-amă- 
nuntul prescriere şi lămurire despre nevoile lor, rînduind 
tot odată şi vechil din parte-i, spre a alcătui și a da suplică 
după a lor hotărîre, care, sub iscălitura tuturor sătenilor şi 
a membrilor judeţului colonial, precum şi cu adeverirea oco- 
laşului, se va presentă dregătoriei locale. Cine ar îndrăsni 
a călcă acâstă rînduială va pică sub pedâpsă potrivit le- 
gilor. 

$ 247. Ocolaşii şi vorniceii vor av6 cea mai de aprâpe 
privighere ca coloniștii să nu fie leneși, beţivi, risipitori şi 
harţăgași, ci să fie tot-deauna trezi şi, petrecând vi6ţa lor 
în unire şi pace, să se ocupe cu lucru ce îmbunătăţesce sta- 
rea lor, cu plugăria, vitele și altele atingătâre de gospodăria 
sătâscă. 

$ 248. Ca să vadă sătenii că munca şi purtările bune slu- 
jesc în de obşte pentru folosul lor, judeţele coloniale vor av6 
sub osebita privighere a ocolașului o condică, în care vor 
însemnă conduita fie-căruia, pe care condică o vor trimete 
în fie-care an, sub iscălitura mădularilor judeţului, dregă- 
toriei coloniale, spre a se put6 deosebi acei cu conduite bune 
de acei cu conduite rele şi ca acei cinstiţi și iubitori de 
muncă să aibă protie în ori-ce cas. 

$ 249. Ocolaşii şi vorniceii vor av6 privighere ca coloniştii 
săraci şi neputincioşi să nu umble ca calicii după milostenie, 
ci să îndatorâscă pe cei sănătoşi ca să-şi câştige prin muncă 
hrana lor, iar pe cei bătrâni şi neputincioşi săi ţie n&mu- 
rile lor. Neavând însă nici n&muri, nici putere pentru muncă, 
se vor ţin6 pe socotâla obştei, care va zidi aprâpe de bi- 
serică două institute, unul pentru femei şi altul pentru băr- 
baţi, pe cari îi vor îndestulă cu hrană, încăldire şi îmbră- 
căminte. Pentru asemenea cheltueli trebue să se afle lângă 
institut o lădiţă, sub pecetea şi lacătul starostelui bisericesc, 
şi pe la biserici cutii. Banii ce se vor adună pe la duminică
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şi sărbători trebue să se stringă la sfirşitul fie-cărei luni 

spre întrebuinţarea lor pentru cheltuelile institutului. Pen- 
tru acest scop se vor întrebuinţă şi banii ce se ieait pentru 

ştrăfuire; iară dacă din întîmplare nu va fi de ajuns, atună 

să se ieă şi de la colonii. Spre a se pute ţin rînduială bună 
în asemenea institute, preoţii vor fi datori a ave cea mai 

mare privighere pentru t6te punerile la cale. 

Ş 250. Vorniceii vor av6 cu asprime privighere, ca nime- 
nea să n'aibă îndrăsnâlă a primi şi a ţin6 în casa sa pe 
femeile mârşave sau bărbaţi netrebnici, şi dacă vor desco- 
peri pe unii asemenea, atunci ocolașii sunt datori a însciință 
numai decât despre gazdă şi despre oploșiţi pe dregătoria 
colonială. 

$ 251. Luxul, şi mai cu s6mă risipirea averii, trebue să 

fie desfiinţat cu t6tă silinţa vornicelului în colonie, aducând 
pe asemenea răi întrebuinţători la cunoscinţă, însăreinân- 
du-i cu cele mai grele ocupaţiuni, pe lângă felurite trebi 
obştesci, așă ca ei să nu capete nici odată vreme pentru 0 

aşă vătemătâre urmare, ţiindu-i în scurt până la vremea 
pocăinţei. Iară dacă ei nu se vor îndreptă, atunci să se tri- 
m6tă asemenea feţe la dregătorie. 

$ 252. Sub cuvîntul de lux se înţelege, dacă unul va face 
nem&surate cheltueli în casa sa, adese adunări de musafiri 
şi altele asemenea, ce causâză dărîmarea avutului; iar ri 
sipirea se încheie în jocul de cărţi şi altele pentru bani sai 

lucruri, în vîngarea vitelor saă a altei averi, neavând nici 
o nevoie, ci numai pentru îndestularea beţiei sau a altei 

patimi. 

$ 253. Ocolașii şi vorniceii vor av6 privighere ca toţi să 
trăiască cu megieşii lor în unire, iară pe străini să pri 
mâscă cu blândeţă şi mulţumire şi să depărteze sfedile ce 
urm6ză între locuitori pentru megieşie, precum şi să apere 
pe străini de cel mai mie atac. 

Despre aperarea feţelor şi a averii de rele şi pagubă. 

$ 254. Pe la colonii să nu se sufere nici decum 6meni 

fără bilete şi, dacă va veni vre-unul în sat pentru 6reşi- 
cari irebuinţe pentru un scurt timp, sai pentru muncă, sail
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ca să se tocmâscă, fără a avâ un certificat, apoi acest fel de 
Gmeni să nu fie primiţi. 

Ş 235. Dacă s'ar află unde-va necunoscuţi prepuşi saă 
vagabondi, apoi pe ast-fel de Gmeni să-i prindă şi, cerce- 
tându-i, să-i trimită la judeţul ocolial saii colonial, care, după 
luarea doprâselor şi cu prescrierea împrejurărilor, va în- 
sciință îndată pe dregătoria colonială, pe lângă care în- 
sciințare va trimite pe aceşti Gmeni, cu tâte cele ce vor fi 
avend ei, precum şi pe acei cari i-ai ţinut. Iară coloniile 
depărtate vor trimite pe asemenea Gmeni de-adreptul la is- 
prăvnicie. 

$ 256. Unde nu s'ai înfiinţat încă etapuri de tract şi unde 
se vor transportă arestanţii de la isprăvnicie, coloniştii sunt 
îndatoriţi, așă precum şi alţi locuitori ţinutali, a petrece cu 
convoiui pe arestanţi. 

$ 257. Ocolaşii vor av6 mai deosebită privighere, ca nici 
unul din arestanţii, ce sunt de felurite clase şi ce se trans- 

portâză prin colonii, să se scape de sub convoi, pentru 
care judeţele coloniale vor păstră osebite condici, în cari 
vor însemnă numele păzitorilor, arestanţilor, de la cine, la 

ce colonie s'aii adus, cu cine, când s'a trimis şi în ce co- 
lonie şi cui s'au trădat, pe lângă care condică vor păstră 
chitanţele despre trădarea lor. 

$ 258. Dacă din întîmplare un colonist ar găsi vre-un 
lucru perduft, atunci, ţiindu-l în păstrarea sa, este dator a 

însciinţă despre acâstă găsire pe judeţul colonial, care va 

raportă despre acâsta judeţului ocolial. Iar dacă s'ar în- 

făţişă păgubaşul, atunci să se înapoiască lui lucrul cel găsit, 
înaintea martorilor ; ia asemenea întîmplare, găsitorul are 

drept a cere pentru truda sa a treia parte din lucrul găsit, 

pentru care va urmă preţuire după cuviinţă; voind însă a-l 

înapoiă fără nici un interes, cu atâta mai de laudă va îi 

o așă urmare. a J _ 
$ 259. Judeţul colonial este dator a însciință numai decât 

prin ocolaşi pe dregătoria colonială despre viteie de pri- 

pas, cu de-amănuntul arătarea semnelor, spre a se întinde 

publicaţiuni după cuviinţă ; vita. însă, fără a o amestecă cu 

vitele satului, să se ţie în colonia în care sa găsit, sub 

răspundere pentru ea. Dacă s'ar găsi păgubașul, atunci să i 

se înapoiască vita în presenţa vornicului, cu primirea plăţii
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pentru ţinerea ei. lar pieţele coloniilor depărtate vor în- 

sciinţă despre vita pripăşită pe isprăvnicia locală. 
$ 260. In timpul cumpărării unui cal colonistul este dator 

a se înfăţişă îndată după cumpărare la judeţ, care va în- 

semnă: când și de la cine, cu ce preţ şi cu ce anume semne 

sa cumpărât. Iar din contra şi în cas de prepus, colonistul 

care nu s'a înfățișat în timpul cumpărării sau schimbării 

calului la judeţ, nu numai că va rămân fără el, ci încă va 

fi dat sub judecată. 

$ 261. Judeţele ocoliale și coloniale vor avâ cea mai strictă 

privighere şi grijă pentru bâla vitelor. - 

Ş 262. Dacă s'ar arătă la vre-o colonie o epidemie între 

locuitori, atuncea vorniceii sunt datori a însciinţă îndată 

despre acâsta pe ocolașul, care iarăşi va da fără cea mai 
mică întârdiere de scire dregătoriei coloniale. 

$ 263. Judeţele ocoliale şi coloniale vor lua măsuri apără- 

t6re pentru bâla de vite după instrucţiunile ce sai împărţit 

pe la colonii, şi dacă s'ar întîmplă morte vitelor, atuncea 

să se raporteze îndată dregătoriei locale, însciințându-o în 
fie-care s&ptămână atât despre întinderea saii scăderea &i, 
cât şi despre resultatul ce a urmat după luarea măsurilor, 
conform instrucţiunilor ce s'a dat. Iară vitele molipsite se vor 
da de o parte la un loc depărtat, făcând pentru trebuinţa 
acâsta lângă fie-care colonie osebite ocâle, depărtate de ima- 

șuri şi staniştea vitelor, precurmând t6tă comunicaţiunea cu 

vitele cele molipsite. 
$ 264. Spre apărarea vitelor de bslă, trebue ca vitele mo- 

lipsite să nu se adape în pîrăul ce curge în jos spre alte 
colonii, cari n'ar fi în mai mare depărtare de la locul unde 

există epizotia decât numai în distanţă de dqece verste ; ci 

trebue ca apa să se aducă în ocolul vitelor molipsite, iară, 
pentru înlesnire, trebue ca asemenea ocâle să fie făcute 

aprope de o apă. Asemenea măsuri se vor luă, dacă ar 

există epizootii în locuri mai depărtate de la o colonie decâi 

dece verste. Pentru neîndeplinirea întocmai a acestora, 0C0- 

laşii şi vorniceii se vor supune ştrafului. 

$ 265. Ocolaşii şi vorniceii vor av6 cea mai de aprope 

privighere ca cumpenele, m&surile, să fie pe la tote locu- 
rile drepte, şi coloniştii să nu mă&sdre câtimea productelor 

cu măsuri şi cumpene străine, din care s'ar put6 causă
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numai necuviinţe şi nedumeriri. De aceea dar, fie-care judeţ 
este dator a ţin6 în cancelaria sa mâ&suri cu marea țării, și 
fie-care gospodar a înfiinţă măsuri potrivite cu cele ale ju- 
deţului. | 

$ 266. Judeţul ocolial și colonial va avâ privighere ca să 
nu urmeze nicăirea mârşevii, bătălii şi alte necuviinţe. 

$ 267. Judeţul colonial va av6 îngrijire ca la fie-care gos- 
podar să fie tot-deauna bine îngrijite şi curăţite: casa, 
ograda, grajdul, porţile şi alte pojijii, iar în timpul ernei să 
se ocupe gospodarul cu meremetisirea lor. 

$ 268. Ocolaşii sunt îndatoriţi a îndemnă pe colonişti ca, 
după modelul ce există Ja locurile de unde ai venit ei, să-şi 
îacă casele lor, și să fie aranjate în rînd după plan, ca la 
întîmplare de foc să p6tă fi mai lesne apărate. Insă fără 
învoirea dregătoriei locale nimeni n'are voie să-şi zid6scă 
de la sine o casă nouă. 

$ 269. Fie-care colonie este datâre a av6, pentru apărarea 
întîmplării de foc şi de prădăciune, înadinşi ușieri, împărţiţi 
pe la mai multe locuri, după mărimea satului, în mijlocul 
căruia se va înfiinţă, în lipsă de biserică, un clopot saii o 
scândură de fier, spre a se da cuvenitul semn pentru ase- 
menea catastrofă, la care semn toţi locuitorii vîrstnici sunt 
datori a alergă spre a da cuvenitul ajutor, pentru care în- 
tîmplare se va însemnă fie-care locuitor cu ce anume unelte 
are să se înfăţișeze pentru stingerea focului. 

$ 270. Pe lângă aceste, trebue ca în ograda fie-căruia lo- 
cuitor să se afle tot-deauna apă de reservă, iar colonia să 
aibă la un loc deosebit vre-o câte-va bângi, furci, bolobâce, 
şi, pentru adusul apei, după rînd, câte doi cai, cari vor sta 
tot-deauna gata. 

$ 271. Fiind-că focul nu se causâză numai de nebăgare 
de s6mă, ci și de o întîmplare negândită, de care se produce 
sătenilor covîrşită dărîmare, de aceea trebue ca, după con- 
glăsuirea tuturor locuitorilor, să se înfiinţeze o cassă ajută- 
tore pentru nenorociţii ce ai pătimit de foc, cărora vor 
ajută, dacă nu cu bani, măcar cu munca sati alte închipuiri; 
iar ajutarea ce va urmă prin a lor mijlocire va rămân în 
disposiţiunea lor. 

$ 272. Judeţul colonial trebue să privigheze ca sobele în 
case să fie făcute cu ogâcuri şi cuhnia să nu fie în tindă,
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ci osebit, care, pentru siguranţa de foc, va fi zidită şi lipită 
bine, precum şi ogcurile să fie în fie-care săptămână bine 
curăţite, pentru care vor av6 uşierii cea mai de aprâpe pri- 
vighere. lar membrii judeţului vor av6 privighere spre 
îndeplinirea acestei măsuri, poruncind uşierilor în fie-care 
lună ca să se încredinţeze despre curăţenia og6curilor. 

$ 273. Pentru siguranţa de foc, trebue, ca cămăruţa cu 
cuptor să se tacă, cât se pote, la mai depărtat loc de casă. 

Ş 274. Nimeni n'are voie să umble n6ptea pe lângă casă 
sau pe uliţă cu foc saă cu lumînare aprinsă fără fanar, 
precum și cu lulelele aprinse. 

Ş 275. Judeţul este îndatorit a avâ privighere ca în co- 
lonie să nu se afle necurăţenii pe uliţă, iar pentru apărarea 
de furtuni, vînt şi foc, să se poruncâscă ca pe uliţă să se 
pue pe împrejurul ogrădilor şi ariilor feluriţi copaci. 

$ 276. Judeţele coloniale sunt datâre a av6 privighere ca 
semnele de hotar, să nu fie stricate, iar stîlpii ce au putre- 
dit, sait movilele ce's'ar risipi, să însciinţeze numai decât pe 
ocolaş, după a căruia poruncă este dator a le îndreptă. 

Despre umblarea şi strămutarea coloniştilor înăuntrul țerii. 

$ 277. Coloniștii, având trebuinţă a merge la vre-un sat, 
oraş ţinutal sati politie, pentru vîndarea productelor sai 
în de obşte pentru trebuinţele lor, vor căpătă bilete de la 
ocolaș. 

Ş 278. Acei cari vor av6 trebuinţă a călstori la locuri de- 
părtate pentru mai îndelungat timp, sai măcar la cele mai 
apropiate sate, însă pentru Gre-care trâbă şi pe termin 
scurt, primind de la judeţul colonial mărturie, cu întărirea 
ocolășiei, că pentru călătoria lor nu există nici o împedicare 
şi că nică agricultura, nică tamazlicurile lor, nu vor fi su- 
puse vre-unei stricăciuni, vor căpătă blanchete de la dregă- 
toria colonială, având drept a cere asemenea blanchete şi 
de la isprăvnicie. 

$. 279. Coloniştii după întârcerea lor la forul locuinţei 
sunt datori a înapoiă dregătoriei lor blanchetele ce căpătase.
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Despre trecerea. coloniştilor peste hotar. 

Ş 280. Coloniștii, la întîmplarea ducerii lor din ț6ră, sunt 
datori, după mijlocirea dregătoriei lor, să-şi scote paspârte 
pe la instanţă, care, pe slobodi, pe temeiul legilor despre pas: 
porie, sunt datori a-i înzestră cu asemenea pasporte. 

$ 281. Pasporturile pentru trecere peste hotar nu se vor 
slobogi colonistului mai înainte până ce nu va plăti tot 
odată la haznă darea pe trei ani de dile şi tâte datoriile 
ce va fi având, cuprindându-se neapărat în acâsta şi banii 
pentru hrană ce s'ai slobodit lui din diua venirii lui la gra- 
niţă până la aşezarea lui. 

$ 282. La întîmplare când un colonist, care stăpânesce 
pămînturile pe cari le-a câştigat prin însăşi a lui cumpără- 
tură, ar dori ca să se strămute cu totul din țeră, atunci este 
el dator, înaintea pornirii sale, să se considereze cu pravi- 
lele ce s'aii hotărît pentru acâsta. 

Despre strămutarea, coloniştilor. 

$ 283. Strămutarea coloniştilor de la un loc la altul nu 
va put6 urmă amintrelea, decât numai după încuviințarea 
Departamentului de Finanţe. 

Despre respunderi și ştrafuri. 

$. 284. Banii de pe ştrat se vor adună în venitul obştese 
şi se vor însemnă împreună cu alte adunături bănesci în 
condica şfăruită, cu anume arătare pentru ce şi cine s'au 
ștrăfuit, cât şi de la cine s'a primit, şi pe ce s'a întrebuințat. 

$ 285. Fiind-că nu-i cu putinţă spre a se socoti tâte pri- 
cinile şi crimele, de aceea se poruncesce ca, dacă unul va 
causă o faptă despre care nu se cit6ză în articolele mai 
jos arătate, apoi să se dea de scire despre o asemenea faptă 
înaltei ocârmuiri, de la care va urmă cuvenita deslegare, 
iar de la sine să nu se: ştrăfuiască nimeni, saii să se ieă 
vre-o globire bănâscă; însă ca să se ştrăfuiască unul cu 
munca, apoi acâsta va put urmă numai după numărul mai
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mare ai voturilor, iar nu pe mai îndelungat timp decât pe 
ş6pte dile, despre care se va raportă dregătoriei locale. 

Despre -respunderea pentru neascultarea poruncilor. 

$ 286. Pentru neurmarea ordinului spre a veni la adu- 
nare, se va împlini ştraf câte 15 kopeici; iar pentru împo- 
trivire sai strigare în contra acestei hotărîri, de patru ori 
mai muit. 

$ 287. Dacă un colonist n'ar ascultă şi nu s'ar supune 
ocârmuirii statornicite şi, după tâte povăţuirile şi pedepsele 
polițienesci, nu s'ar îndrâptă, apoi pe unul ca acela să se 
trimită peste hotar, luând de la el datoria ce se cuvine 
fiscului. 

Despre respundere pentru călearea legilor civile şi 
despre respundere pentru atacuri. 

$ 288. Dacă coloniştii n'ar ascultă şi ar insultă pe jude- 
ţele ocoliale şi coloniale, pe membrii şi scriitorii lor, atunci 
vor plăti ştraf ocolaşului 30 kopeici, iar celor-lalți câte 
15 kopeici argint. | 

$ 289. Iar dacă unul va cuteză a pune mâna, apoi de la 
unul ca acela să se ieă întreit plata ştrafului, punându-l și 
în gros, sai că se va întrebuinţă la munca publică. 

$ 290. Pentru un ponos fals asupra unui ocolaş sai vor- 
nicel, fie-care va suteri de la cârmuire pedâpsa unui pone- 
gritor. 

Despre respundere pentru călcarea dreptului pe avere. 

$ 291. Dacă unul va semănă pămîntul străin, atunci se vă 
da pânea semănată aceluia al căruia este pămîntul, luân- 
du-se de la el geciuiala în venitul obştese, iar dacă pămiîn- 
tul a fost sterp şi proprieterul lui n'a avut închipuiri a-l 
ară, prin urmare nici nu s'a causat lui vre-o păgubire, atunci 
trebue să se împlinâscă numai pentru cutezare în venitul 
obştesc pentru fie-care desetină câte 3%, copeici argint și 
tot atâta să se ieă pentru proprietarul acelui pămînt. lar 
dacă unul la asemenea împrejurări a arat ţelina, atunci să 

-
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nu se dea proprietarului nimica, fiind-că prelucrarea pă- 
mîntului are să slujâscă spre folosul proprietarului pentru 
mai îndelungat timp. | 

$ 292. Dacă unul, la ori a cui moşie, cu tâte îmbunătățirile 
ei, fie lângă însuși a lui locuinţă, sai a altuia, ar pune her; 
meii sai alte fructe, şi ar strică mrejile pentru s&lbătăciuni 
şi pasări, atunci să plătâscă stricăciunea şi paguba cât s'ar. 
cuveni jăluitorului după preţuire; şi fără acâsta să plătescă 
ştrat în venitul obştese câte 41/, kopeică argint. 

$ 293. Dacă vre-unul va opri un cal străin şi Par ţine 
mai mult decât două dile, fără a da de seire judeţului co- 
lonial, măcar de nu Var fi intrebuințat la vre-o muncă, va 
fi dator a plăti proprietarului câte 11/, kopeici argint pe 
fie-care di, iar dacă în timpul opririi calul s'ar strică, despre 
care s'ar dovedi, atunci să se plătescă proprietarului preţul, 
conform articolului de mai sus, | 

Ş 294. Dacă ar omori cine-va o vacă, sai un alt dobitoc, 
saii o pasăre, atunci să se ieă de la un așă, spre îndestu- 
larea păgubaşuiui, plata după preţuire, pedepsindu-l tot 
odată şi cu punerea în gros pe pâne şi apă, pentru omo- 
vîrea unui cal şi vacă câte patru dile, iar pentru un dobitoc 
mic pe jumătate, adecă două dile; pentru pasăre şi câne 
însă, nu va urmă asemenea pedâpsă. 

$ 295. lar dacă vre-unul ar ucide sai ar vătămă pe un 
dobitoc din întîmplare, fără voinţă, despre care 's'ar dovedi, 
atuncă să se ieă plata pentru vita ucisă numai două treimi 
după preţuire, fără a-l supune ştrafului, îndatorîndu-l însă 
ca să tămăduiască pe dobitoc, iar dacă nu Var tămădui, 
atunci să fie silit a urmă precum s'a qis despre cele omorite. 

$ 296. Dacă vre-unul ar luă cu de-asila de la un om pe 
un dobitoc, pasăre, saii alt lucru, măcar să urmeze acâsta 
sub cuvînt pentru datorie, atunci unul ca acela să fie în- 

datorit a înapoiă lucrul luat, iar despre acela care a luat 
ca un desbrăcător se va raportă dregătoriei. 

Ş 297. Dacă vre-unul, cu nepăsare pentru cele mai sus 
prescrise ștrăfuiri şi răspunderi, de la cutezare nu sar mo- 

deră, atunci trebue unul ca acela să fie trimis sub pază şi 

cu raport despre vinovăția lui la dregătorie, spre a se urmă 

cu el după lege.
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Despre respundere pentru neurmarea plăţii de dări şi a 
beilicurilor. 

$ 298. Ră&măşiţuri de dări precum și de ştrăfuiri în bani 

se vor împlini pe temeiul aşezămîntului ce există pentru 
locuitorii birnici a proprietarilor. 

Ş 299. Dacă vre-unul nu va aduce la terminul hotărit 
darea cuvenită pentru ţinerea preoţilor, atunci să se ieă de 

la unul aşă, pentru întâiași dată câte 10 kopeici argint, pentru 
a doua Gră 15 kopeici argint, iar pentru neurmare în a 
treilea rînd să fie întrebuințat la munca publică până 
atunci până ce nu va plăti, însciințând şi pe dregătorie 
cu lămurire despre starea lui şi despre casul neurmării sale. 

Ş 300. Dacă un colonist s'ar împotrivi spre a merge cu 
plicurile ce se trimit de către cârmuire în timp cânda 

„venit rîndul lui, atunci se va întrebuinţă el la munca publică 
trei dile, dator fiind a împlini şi rîndul de două ori. 

Despre respundere pentru călcarea legilor ce există pentru 

ținerea bunei orândueli. 

$ 301. Dacă un colonist n'ar urmă lucrarea pămîntului cu 
sîrguinţă şi s'ar dovedi că fără pricină binecuvîntată el 

n'a semănat atâta cât se cuvine, atunci să se ieă de laeel 

pentru întâiaşi dată, în folosul venitului obştesc, pentru fie 
care nesemănată cetvertă, câte 30 kopeici argint, iar pentru 
a doua Gră dregătoria locală îl va trimite la arest de po- 

căinţă pe un îndelungat timp, pe cât s'ar găsi de cuviință; 
şi dacă nici după aceea nu sar îndreptă şi n'ar lucră pă- 
mîntul săi aşă precum se cuvine, saii în de obşte n'ar în- 
deplini datoriile unui sătân, atunci, luând îndărăt de la din- 
sul pămîntul, ograda, uneltele plugăriei şi vitele, se va îm- 

plini din pojijie ce va fi avînd, după preţuire, o așă sumă, 
care ar put6 acoperi datoria ce se cuvine fiscului de la el. 

Ş 302. Dacă un colonist ar tăiă lemne în pădure afară de 
acea. bucată ce i s'a dat pentru un hotărît termin, atund 
să se ieă de la el, în folosul venitului obştesc, ştraf în bani 
îndoit mai mult decât a tăiat; iar dacă ain întîmplare n'ar 
ave atâta ca să răspundă aceşti bani, atunci să fie între-
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buinţat la munca publică până atunci până ce va cășştigă 
prin muncă preţul acela. 

"$ 303. Dacă un colonist înadins sai din lenevie ar strică, 
ar scâte, sau prin alt chip ar desfiinţă butuci de vie în gră- 

dina sa, sai ar lăsă vite spre a o strică, atunci, dovedit 

fiind, să fie supus, după judecata şi hotărîrea adunării ob- 
ştesci, trupescei pedepse. 

Despre respunderea pentru călcarea, legii bisericesci. 

$ 304. Dacă fără cas binecuvîntat s'ar retrage numai de 
lenevie saii de nevoinţă de urmarea datoriei creştinescă, pre- 

cum: a nu se duce sărbătorile şi duminicele la biserică şi 
a nu primi sfintele taine din pricina nevredniciei sale, atunci 

trebue să fie înfricoşat pentru întâia şi a doua neurmare; 
iar după aceea să se ieă globire câte trei kopeici argint, 
care globire, dacă ar urmă de trei ori într'un an şi vino- 
vatul nu va veni la cunoscinţă, nu numai că se va luă 

globire de două ori mai mult pe fie-care dată, dar încă va 
urmă spre pedâpsa vinovatului şi munca publică pe o qi 

întrâgă. " 

Despre respundere pentru călcarea legilor morale. 

$ 305. Fie-care intrigă între locuitori, gâlcevi parţiale şi 

clevetiri trebue să fie precurmate de către judeţul colonial, cer- 

când întâiă prin remustrări şi dojeni, după aceea prin în- 

trebuinţarea la munci publice și, dacă va urmă asemenea 

necuviinţă adese-ori, atunci de la pricinuitorul intrigii să 
se ieă pe fie-care dată câte 7:/, kopeici argint. 

$ 306. Dacă un breslaş n'ar ascultă pe judeţul săi, atunci 

trebue ca, pedepsindu-l cu munca ce i se va da,să fie silit 
a îndeplini porunca ce i s'a dat, iar dacă şi după aceea nu 
va fi următor, atunci să se ieă de la el, în folosul venitului 

obştesc, câte 50 kopeici argint pe fie-care dată. 
$ 307. Judeţele ocoliale şi coloniale sunt datbre a sili pe 

îndărătnică, leneşi şi pe beţivi, prin globire şi închidere pe 

pâne şi apă, spre a se ocupă neprecurmat cu lucrarea pă- 

mîntului şi ţinerea gospodăriei în bună rînduială; iar spre 

înaintarea muncii ce s'a dat lor să fie rinduit câte un zapciu.
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$ 308. Dacă vre-unul, după mai multe globiri şi îndemnuni, 
va r&mân6 nedesrădăcinat de purtări rele, apoi pe unul aşă 
se va trimite de judeţ la dregătorie cu prescrierea împre- 
jurărilor neascultării sale. | 

$ 309. Pentru coloniştii cu purtări rele se hotărăsc urmă- 
torele măsuri: 1. Dacă un colonist, după tâte măsurile ce 
s'aii luat pentru oprirea sa de necuviinţe, ar rămână neîn- 
dreptat, atunci obştea are drept a încheiă hotărîrea comu- 
nităţii peniru depărtarea lui cu totul de la colonie. Acâstă 
hotărîre- se va socoti numai atunci legiuită, dacă vor luă 
parte cel puţin două sait trei familii din cele mai vechi cari 
vieţuese în colonie; acâstă hotăriîre, după ce se va luă în 
cuvenita observare de dregătoria colonială, se va întări de- 
finitiv de către ea ; 2. Feţele depărtate pe temeiul citatului act, 
se vor trădă disposiţiuniă ocărmuirilor civile, cari vor urmă 
cu ele după legile ce sunt hotărîte pentru stăvilarea şi pre- 
curmarea faptelor rele; 3. Familiei isgonitului se dă voie a 
se duce cu el, dacă va arătă dorinţă; obştea însă nică odată 
nare drept a încheiă hotărîre pentru depărtarea a unuia 
din mădulările ei pentru personală rea purtare cu familia. 

Despre vespundere pentru stricăciunea și âmpuținarea 

avutului. 

$ 310. Să se ieă globire întâia dată pentru neţinerea heiu- 
rilor în bună orînduială 6 kopeici argint, şi dacă s'ar po- 
runci de către judeţul colonial unei feţe de a doua 6ră și 
ea nu va îndeplini porunca, atunci să se ieă 30 kopeici ar- 
gint; iar dacă nică după aceea nu va urmă ascultare, atunci 
să fie supus pedepsei trupesci, care va fi hotărită şi pusă 
în lucrare de către ocolășie, după încuviințarea dregătoriei. 

$ 311. Dacă unul din gospodari nu sar înfăţişă la în- 
timplare de foc cu uneltele hotărite pentru el, atuncă să se 
ieă la un asemenea globire în bani 30 kopeici argint. 

$ 312. Dacă va umblă cine-va n6ptea pe uliţă sai prin 
ogradă cu foc, sai cu lumînare aprinsă fără fanar, sau cu 
lulele aprinse, atunci să se ieă de la așă unul pe fie-care 
dată câte 71/, kopeici argint. 

$ 313. Dacă vre-unul din locuitori ar strică înadins sem-
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nele de hotar, atunci să se deâ de scire ocărmuirii, spre a-i 
face înfrînare potrivit legilor ce există pentru o așă urmare. 

Despre respundere pentru neîncunoseiințarea căletoriei colo- 
năştilor la drum depărtat şi pentru neîântorcerea lor 

la termin. 

$ 314. Cu coloniștii, ce se depărtâză fără veste și fără bi- 
lete legiuite şi cari nu se întore la terminul pus în paspârte, 
să se urmeze cu ei după legea ce există pentru vagabondi. 

Despre întrebuințarea coloniștilor la muncile publice. 

$ 315. Dacă, după hotărîrea ocolăşiei, un colonist va fi 
osîndit la ştraf în bani şi nu e în stare a plăti, atunci să 
fie întrebuințat la muncă publică un timp atât de îndelun- 
gat, în cât ar putâ câștigă un salahor acești bani. 

$ 316. Munci publice se pot cuprinde în dregerea podu- 
rilor şi a drumurilor, în săparea şanţurilor, în punerea, cu- 
răţirea, păstrarea pădurilor și a copacilor de agudi, drege- 
rea îîneţelor și altele trebuitâre întrebuinţării coloniilor. 

$ 317. Așă, precum se pote întîmplă că osînditul va f 
absent în timpul în care ar trebui ca să fie întrebuințat la 
munca publică, de aceea ocolăşia va însemnă, cu conglă- 
suirea a mai multor gospodari înţelepţi, la începutul fie- 
cărui an, asemenea muncă, a căreia întrebuințare ar putâ 

sluji tot odată atât spre pedâpsa vinovatului, cât şi spre 
folosul obştesc. 

$ 318. Dacă vinovatul s'a pedepsit odată sai de multe 
ori cu întrebuinţarea la'muncă publică şi, după tote aceste, 
nu s'a îndreptat şi a picat iarăşi în categorie, atunci să fie 
întrebuințat, după mărimea faptei sale, t6tă vreme hotărîtă, 
la muncă publică în obegi sau butuc, şi, după ce va mân- 
tui lucrul, să fie pus peste n6pte în gros, care trebue să. 

fie construit împreună cu înfiinţarea obedilor și a butucilor 
şi altele din banii ştratului; nefiind însă de ajuns, se va luă 

şi din venitul obştesc. 
$ 319 Dacă vre-unul din gospodari ar pică pentru fapte 

rele sub pedâpsă parţială la munca publică, de la care sar 

pui causă împedicarea înaintării lucrării de pămînt, sati
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iarăşi, dacă atunci nu se va întîmplă la colonie nici o muncă 
spre folosul ei, atunci trebue ca ocolăşia, cu în de obşte în- 
cuviințarea mai multor gospodari înţelepţi, să hotărâscă, 
după mărimea vinovăţiei, pedâpsa trupâscă, luând însă bine 
aminte ca ea să nu se prefacă în osîndă de morte, ci să 
sluj6scă numai spre înfricoşare, ruşine şi hulă; însă ase- 
menea hotărîre să nu fie pusă în lucrare, până ce nu va urmă 
de la cârmuire cuvenita deslegare. 

Jurisdicțiunea şi procese între coloniști. 

$ 320. Judecata şi împăcările în pricinile mici între colo- 
niştă, gâlcevile şi pretenţiunile între ei atârnă de la judeţul 

colonial. | 

$ 321. Dacă judeţul ocolial sati colonial ar hotări o pri- 
cină nu cu drept, şi urmarea acâsta s'ar descoperi după 

jalba înfăţişată, atunci va fi ştrăfuit unul ca acela îndoit 

decât acela care s'a învinovăţit; iar dacă sar causă de la 

hotărîrea nelegiuită o pagubă învinovăţitului, atunci va fi 
dator ca pe lângă ştrat să îndestuleze şi pe păgubaşul. 

$ 322 Gâlcevile şi pretenţiunile, cari nu s'a precurmat prin 
împăcări la judeţul colonial, trebue să fie trădate ocolăşiei. 

$ 323. A treia instanţă judecătorâscă alcătuesce dregătoria 
colonială şi după aceea Departamentul de Finanţe. 

$ 324. La aceeași instanţă se vor cercetă pricinile despre 
obijduiri făcute feţelor duhovnicesci de către poporeni, pre: 
cum și poporenii vor av6 drept a se jălui la acâstă instanță 
asupra preoților, dacă nu vor fi mulţumiţi cu ei. 

$ 325. Coloniștii vor alege pentru presiduire la căutarea 
pricinilor de judecată şi de procesuri între coloniști, ce vor 
urmă în dregătoria colonială, doi deputaţi din partea colo- 
niilor, cari pot să aibă votul lor numai în pricinile mai sus 
citate, neamestecându-se în trebile ocărmuirii. Modul alege- 

„rii şi timpul aflării acestor deputaţi se vor hotări de către 
Departamentul de Finanţe şi se vor întări de el. 

$ 326. Procesurile ce vor urmă între colonişti ai să fie 
hotărite de către Departamentul de Finanţe. 

+
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Jurisdicţiunea și procesele coloniștilor cu cei-lalţi locuitori. 

$ 327. Procesele ce vor urmă între colonişti cu cei-lalţi 
locuitori ai să fie căutate în obicinuitele instanţe judecăto- 
resci, la cari, pentru unita căutare a acestor procese, se va 
rîndui din partea dregătoriei coloniale un deputat. 

Ş 328. Dacă în colonii n'ar pute să păşâscă dregătorul în 
vre-un cas de servicii neapărat, apoi se va rîndui un alt 
amploiat, care va fi cinstit şi cu capacitate, pentru care 
sfirşit va căpătă instrucţiunile trebuitore în acâsta. 

$ 329. Dacă un proces ar intră după rînd saii după ape- 
laţiune în mai înalte instanţe judecătoresci, atunci din partea 
Ministeriului de Finanţe se va comandă pe directorul saă 
pe şeiul secţiei coloniale, iar dacă o asemenea instanţă nu 
va există la locul unde se află Ministeriul de Finanţe, atunci 
se va comandă de către el pe cine va găsi de cuviinţă la 
acea instanţă. 

Jurisdicțiunea şi procesele pentru fapte polițienesci. 

$ 330. Judecata pentru faptele mai jos arătate nu atârnă 
de la judeţele ocoliale şi coloniale, precum pentru nevred- 
nicie, luarea lucrului străin cu de-a sila, furtişaguri, bătaie 
cruntă şi atacuri ce aii suferit judeţele ocoliale şi coloniale, 
mai cu s6mă bătaie şi alte obijduiri. Feţele cari ai picat în 
categorie pentru asemenea fapte se vor trimete, pe lângă 
vaport cu de-amănuntul prescrierea faptelor, la dregătoria 
colonială ; acâsta, la casuri neprevădute, va înseiinţă prin ra- 
port pe Ministeriul de Finanţe, cuprindător tuturor împre- 
jurărilor, așteptând deslegarea sa. 

$ 331. Judecata pentru crime va urmă cu cea mai mare 
luare aminte și cu cea mai strictă băgare de s6mă. Dacă va 
causă o faţă fapta criminală înadins, de la care s'ar causă 
Greşi-care răi și pagubă satului, sau şi aprâpelui să, atunci 
se va pedepsi o așă faţă mai aspru decât aceea care ar 
causă o crimă fără voinţă, nepricinuind nimă&rui nici un r&ă 
și pe lângă acesta nu s'a aflat nici odată în vre-o categorie; 
de aceea dar trebue ca cel al doilea să fie împotriva celui 
întâiă cu trei părţi sau pe jumătate mai puţin pedepsit; 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
- 12
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pentru care se vor şi trădă asemenea pricini instanţelor 
judecătorescă. 

Jurisdicțiunea şi cercetarea pricinilor criminalicesci,. 

Ş 332. Cu pricinile. criminalicesci ale coloniştilor se vor 

ocupă în de obşte instanţele judecătoresci. | 

$ 333. Dacă s'ar întîmplă o faptă criminalicâscă, atunci 

trebue ca numai decât şi fără cea mai mică întârdiere să 

se dea de scire ocârmuirii sau privighetorului, pe lângă care 
însciinţare să se trimită sub pază şi pe însuși acusatul, care, 

prin dregătorie, se va transportă la tribunalul districtului. 

Ş 334. Pentru judecata şi hotărîrea faptelor criminalicesc, 

ce vor urmă pentru colonişti, dregătoria colonială va rin- 

dui din partea ci pe un deputat la judecătorie şi la tribu- 

nalul criminal. - a | 

Ş 335. La întîmplare când „unul dintre aceşti emigraţi, ce 

stăpânesce pămînt de proprietate, ar dori să se strămute 

cu totul din ţâră, atunci este dator, la ducerea sa, ca pămin- 
tul ce Va cumpărat să-l vîndă altui vieţuitor din Moldova; 
la din contra se va luă de haznă fără bani. 

$ 336. Acest drept nu se întinde numai peste cei întâi 
câștigători de pămînturi, ci şi peste toți urmaşii lor, dacă 
la întîmplare ei ar dori ca să se strămute din Moldova. 

Instrucțiune 

pentru datoriile pricazurilor de sate, cu arătarea orîn- 
duelii după care trebue să ocârmuiască şi, priveghind asuprt 
locuitorilor din ale lor sate, ce trebue de la dânşii să cârd, 

împreună cu acesta să orînduiască pentru locuitori pravile: 
în ce chip să se porte şi ce să se facă spre a ajunge lu 
buna aşezare şi liniştită vicţă. 

Prea milostivul Domn Znperatul nostru Alexandru Pavlo- 

vici, dându-vă vouă îmbelşugate şi roditâre pămînturi $i 
dăruindu-vă privilegiile coloniştilor, mai deosebite de ale 
altora și: cu mai mari pronomii, după ce va voi într 
mulţumire să vă bine aşezaţi atât în satele şi în gospodă-



riile vâstre, cât și mai vîrtos întru orînduâla vieţii şi întră 
faptele vostre. Voi aţi: primit tâte ce aţi dorit; drept, aceea 
datoria vâstră acum întru aceea mai ales razemă, ea mul- 
țămind de-apururea prea înduratului Dumnegei şi marelui 
Impărat, să vă nevoiţi, cât se va put6, a desrădăcină dintre 
voi tot răul și să vă plecaţi fără de împotrivire a primi 
acea orînduială, care acum se cere de la voi, ca luându-o 
aminte, să puteţi spre'tot-deauna a întemeiă între voi unire 
și pace, atât între obştime,. cât şi intre familiile vâstre ; şi 
abătându-vă la tâte cele bune, nu numai prin cuvinte şi 
prin fapte, ci să vă arătaţi pre sine-vă vrednici de milele 
împă&rătescă. 

Dar fiind-că mulţi dintre voi nu sciii încă cea adevărată 
cale spre a ajunge la buna aşezare şi acea orînduâlă care 
trebuesce să se afle între voi, apoi spre povăţuirea prica- 
zului de sat, şi deosebit a fie-căruia din colonişti ce ati 
trecut de peste Dunăre, prin acâsta se lămuresc fâte pra- 
vilele. 

Datoriile sătenilor, ca a unor creştini, către biserica 
" dummnedeescă. o 

$1. 
Pentru a se supune așezărilor bisericii. 

Cea mai întâiii datorie a creştinului din fie-care tagmă 
și stare, întru care pronia lui Dumnedeii îl aşeză, este a 

se plecă şi a se supune legii, dogmelor şi orînduelilor bi- 
sericii şi invăţăturii ei ca uneltei sfîntului duh. .. 

Drept aceea creştinul şi tot omul bun şi cinstit este dator, 
mai întâii, a merge în dilele sărbătorilor la biserică, unde, 
fie-care lăsându-şi tote cugetările şi lucrările, trebue cu 

osîrdie să se râge lui Dumnegei şi întru rugăciuni să ieă 
aminte la slujba lui Dumnedei, la învăţătura evanghe- 
liei şi la povăţuirile preotului, nelăsându-şi voia alt cevă a 
cugetă, sciind că se află înaintea feţei Impăratului Impăra- 
ților A-tot-puternicului Dumnedeă, care la toţi grăesce: 
«Privigheţi şi vă rugaţi», aşă dar toţi trebue să se râge, pen- 
tru că rugăciunea este ceea către prea înalta fericire şi ade- 
v&ratul chip spre a câştigă tâte bunătăţile; printr'însa cel
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prea înalt va binecuvîntă familiile vostre cu noroeire, pace 

şi iubire, cu măngâierea copiilor şi cu prisosirea câmpiilor 

vâstre. 

Ş 2. 

Pentru a împlini trebile creștinesci. 

Mântuitorul nostru Isus Christos a aşezat în biserica sa 
tainele pocăinţei şi ale împărtăşirii, ca două isvâre întru să- 

vîrşirea împlinirii darului lui Dumnedeii ; drept - aceea fie- 

care, măcar odată în an, negreşit, trebue să-și curețe cugetul 

său prin mărturisire şi, după învrednicirea preotului, să se 

împărtășâscă cu sfintele taine. 

Ş 3. 

Pentru purtarea de grijă a bisericii. 

Voi, ca nisce creștini osîrduiţi credinţei, trebue să vă în- 

orijiţi pentru biserica poporului vostru, ca să o aveţi întru 

pod6bă vrednică de locaşul Domnului, şi zidirea acâsta să 

o păziţi în ispravă, tocmindu-o. Mai cu cuviinţă este ca fie- 
care dintre voi din prisosâla sa să jertfâscă la acesta, decât 
să îndestuleze poftele trupesci, cari omâră sufletul. 

Vibornii satului, împreună cu starostii, sunt datori a pri- 

veghiă asupra sătenilor săi, ca de la aceste datorii neapă- 

rat trebuinci6se pentru binele fie-căruia, ce s'a arătat întru 

aceste trei puncte de la început, nimeni să nu se abată; 

iar de se vor află nesîrguitori spre acâsta, atunci prin mijlo- 
cirea preotului se cade a-i învăţă pe unii ca aceia; iar de 

nu vor ajută nici învăţăturile, atunci să însciinţeze pentru 

dinşii stăpânirea, şi unii ca aceştia vor fi globiţi, spre pildă. 

Pentru pravilele atârnătâre de buna orînduială a sătenilor. 

Ş 4. 

Pentru de a cinsti preoții. 

Pe preoţi, ca pe slujitorii pristolului lui Dumnegei, se 
cade a-i cinsti şi nici decum nimeni să nu-i asuprâscă, cu



cât mai vîrtos să nu-i obijduiască ; cei ce vor greşi întru 
aeâsta nu vor rămân nepedepsiţi. 

$ 5. 
Fentru a se supune părinţilor şi a nu se despărți familiile. 

Fiii către părinţi se cade să fie întru deplină supunere 
şi să vieţuiască într'o familie, precum şi înşişi fraţii buni, 
şi nici sub un fel să nu se despărțâscă, neavând spre aceea 
osebită îndemnătâre pricină ; încă şi la o aşă întîmplare, mai 
întâiu să se câră hotărîre de la mai înalta stăpânire ce s'a 
rinduit asupra ocârmuirii tuturor satelor celor ce ati venit 
de peste Dunăre, adecă de la purtătorul de grijă sai de 
la cantor. E 

Ş 6. 

Pentru a avi la cinste pe cei bătrână Omeni. 

Pe bătrânii şi pe cei ce petrec vi6ţa fără de prihană şi 
cinstită, se cade a-i av6 la cinste, neîndrăsnind pe unii ca 
aceștia a-i obijdui atât prin cuvinte, cu cât mai vîrtos prin 
vre-o faptă, însă a ascultă şi a urmă sfătuirilor acelor mai 
înţelepţi dintre dînşii. 

$ 7. 
Pentru a se păzi unirea întru obştimea satului. 

T6tă obştimea satului să fie întru unire şi prieteşug, si- 
lindu-se ca tot-deauna şi la t6tă întîmplarea fie-care să aibă 
în t6tă obştimea o uniune de suflet, nici cu un fel nedes- 
părţindu-se întru deosebite împărecheri; pentru că fie-care 
aşă sat, unde se află împărecheri, nică odată nu pâte să. 
ajungă la vre-o bună aşezare, linişte şi pace, deci se va 
despărţi în părţi, va perde glasul şi credinţa întru adu- 
narea de obşte cu alte sate. La acâsta deosebit are să ieă 
aminte pricazul de sat; iar pe cei ce se vor despărţi, sub 
ori-ce chip ar fi, să-i înfăţişeze la stăpânire, ca pe nisce. 
turburători liniştirii cei din lăuntru, orînduelei şi bunei 
aşezări.
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Pentru alegerea starșinilor de sat şi pentru datoriile 
sătenilor către dînşii. 

ş 8. 
Pentru starșinii de sat și pentru datoriile sătenilor către dinşii. 

Vouă vi se lasă după legiuiri voia a vă alege naceal- 

nici 'de sate, un viborn şi doi starosti, însciințându-vă 

ca alegerea acâsta să o îaceţi din cei mai cinstiţi şi înţelepţi 

Gmeni, cari 'vor fi mai aleşi întru gospodărie şi mai vîrtos 

cari vor sei tâte trebile. şi aşezările gospodăriei, precum 

a ară, a griji vitele şi a răsădi grădini şi alte orîndueli, ca 

să pâtă ei pe cel neînţelegător să-l povăţuiască prin bun 

sfat şi să-l înveţe aceea ce unii ca aceiaşi nu vor seci, fiind- 

că, la acea vreme când vor prinde ei aceste locuri, se vor 

socoti vouă stăpânitori de sat. Iar fiind-că ei de voi acum 

s'aii ales, drept aceea voi sunteţi datori dimpreună cu acâsta, 

socoțindu-i pe ei stăpânii locului săi, a avă către dînșşii şi 
căduta cinstire, neîndrăsnind nică cum ai defăimă şi ai 
obijdui cu vre-un chin. Poruncile stăpânirii, cari ei vor arătă 
vouă, îndatoriţi sunteţi a le împlini întoemai, fără întârdiere 
şi împotrivire. Sfaturile şi poruncile ale lor, ce vor da spre 

folosul vostru şi buna aşezarea vâstră, aşijderea şi în pri: 

cina orînduelilor gospodăriei, să le primiţi ca ale mai ma- 

rilor şi să le urmaţi fără zăticnire. 

Iar cei ce nu vor ascultă şi nu se vor supune deosebit 
pentru aceea vor îi cu asprime pedepsiţi. 

Pentru prieazul, de sat și pentru dătoriile lui. 

ş 9. 
Pentru alcătuirea pricazului de sat și datoriile lui. 

Aceşti aleşi (viborni) şi starosti, împreună cu logofătul, pe 
care fie-care sat trebue să-l aibă prin pâimâlă, alcătuind pri- 

cazul de sat, adecă Nacialstva satului, cuprind în sine şi ju- 

decătoria satului. 

Vibornul este cel mai mare, după dînsul starosti, iar lo- 

gofătul satului este numai împlinitorul trebilor ce se vor
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lucră după punerea la cale a celor aleși, iar pentru păzirea rîn- 
duelii așezate şi pentru înlesnirea întocmai a poruncilor 
stăpânirii, el răspunde ca un cărturar; ei sunt îndatoriţi a 
ascultă tâte delele şi pricinile, stegile ce vor urmă între lo- 
cuitori a le cercetă şi după măsura dreptăţii a le hotări, şi 
a-i împăcă prin învoiri de bună voie, orînduind celor obij- 
duiţi r&splătire despre cei vinovaţi, saă- hotărînd. pedepse 
și globiri, cari vor urmă de către pricaz prin unirea obștei. 
lar pentru pricinile şi urmările cele mai mari, aii să însciin- 
țeze pe starşinul, iar el, de va hotărî singur după instrucţia 
ce i s'a dat, nu va put să arate la popecitelstro. 

Ş 10. 
Pentru vremile adunării pricazuluă de sat spre cercetarea pricinilor. 

Pricazul de sat, adecă vibornii cu starostii şi cu logofe&tul 

satului, sunt datori a se adună în t6tă săptămâna câte de 
două ori, anume Mercurea şi Sâmbătă de diminâţă, până 
la vremea de masă, într'o deosebită casă, care prin obştesca 

cheltuială a satului se cade să fie zidită în mijlocul satului, 
şi aici să cerceteze t6te pricinile ce se întîmplă între lo- 
cuitori. | 

Pentru cercetarea pricinilor dintre săteni şi pentru oprela 
de a nu face voia lor. 

Su. 
Pentru cercelarea pricinilor de către pricazul satului. 

Drept aceea fie-cine din locuitori ce va av6 o pricină să 
vie la însemnatele dile la casa judecății, şi aici să-şi arate 
pricina, să se jăluiască, sau să-și câră pasport, mărturie şi 

alte asemenea trebi. Trebue mai întâiu să înfăţișeze la pri- 
cazul, de sat şi pricinile vrednice de luare aminte, pe cari 
pricazul de sat, măcar de nu ar și put6 a le hotărî. Prica- 

zul de sat, la acâstă de pe urmă întîmplare, ascultând pri- 
cina, este dator ca întru acel câs. să cerceteze pe loc tâte 

împrejurările pricinei şi, de se va găsi cu adevrat mare, 
atunci, scriind t6tă pricina cu de-amănuntul şi lămurit pe 
lângă a sa înfiinţare, are să o înfăţişeze către starşinul.
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Ş 12. 

Pentru ca sătenii cu pricinile şi jalbele lor să mergă prin mijlocirea 
„pricazului, îar de nu, şe vor băgă în sfmă de către Nacialstvo. 

Drept aceea fie-care prin acâsta se însciinţâză că ori-cine 
din săteni, nefiind mai întâiii pentru vre-o pricină la jude- 
cata pricazului de dat, nu pote să vie spre a se judecă la 
mai mare Nacalstvo; pentru aceea, tâte de acest fel pricini 
sail jalbe unul asupra altuia, saă asupra locuitorilor megieşi, 
sai și din alte care-va sate, nu vor fi primite în lucrare, de 
nu vor merge după a sa orînduială prin Nacialstvo satelor 

şi prin ale lor însciințări. Unele ca aceste se vor întârce 

înapoi ca nisce netrebnice. 

Ş 13. 

Pentru adunarea pricazulu. măcar și fără de vreme la niscai-va 

mari întîmplări. 

Insă de se vor întîmplă Greşi-cari neobicinuite mari 

pricini în sat, atuncij pricazul trebue să se adune şi afară 

de rînd şi în alte gile, adecă tot-deauna când se va în- 

tîmplă cevă mai deosebit, şi să cerceteze împrejurările în- 
tîmplării pe loc, neschimbânăd după aceea dilele cele orin- 
duite (Mercurea și Sâmbăta) pentru adunările obicinuite. 

Ş 14. 

Pentru a se află câte un starșin în totă diua în pricaz. 

lar spre împlinirea cea de tot-deauna şi mai în grabă 
a poruncilor ce se vor trimite în sat şi spre pornirea cea 
mai fără de zăbavă arestanţilor ce vor trece și a celor-lalte 
trebi ale satului, unul din cei trei, adecă din doi starosti și 

un viborn, să se afle pe rînd tâtă diua nelipsit în casa ju- 

decătoriei, unde așşijderea și logofătul satului nelipsit trebue 
să se afle de faţă.
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"Ş 15, 

Pentru oprirea ca să nu facă cine.va după voia sa. 

Se poruncesce deosebit sătenilor a nu face fără de jude. 
cață hotărirea voilor sale sai bătăi; iar de se va întîmplă 
acesta, atunci pricazul de sat este dator întru acelaşi cas a 
închide sub arest şi pe cel drept şi pe cel vinovat, şi în- 
dată, şi cercetând şi pricina pe loc, şi scriind tâte împreju- 
rările, să însciinţeze pentru unii ca aceia prin starşin pe 
Poneciteliii, şi pe cel ce se va găsi vinovat, după cercetarea 
pricazului, până la primirea hotăririi cum adecă şă se ur- 
meze cu dînsul, să-l întrebuinţeze în t6tă vremea la obştâsca 
salahorie, fără de nici o plată pentru aceea ; iar pe cel drept 
până la hotărîre să-l dea sub chezăşie. 

Ş 16. 

Pentru cercetarea pretențiilor de obijduire. 

Iar dacă Greşi-care pe cine-va îl va asupri prin cuvinte 
sai prin faptă, dator este, nefăcându-şi voia sa fără jude- 
cată, a se suplică la pricazul de sat; iar acesta, cercetându-i, 
să-i împace, după cum s'a dis, prin îndestularea celui obij- 
duit de către cel vinovat; sati de nu va put6 singur săviîrşi 
acesta, atunci să trimită cu arătarea împrejurărilor, precum 
s'a pomenit, la Nacialstvo. 

Ş 17. 

Pentru chipurile de a curmă sfedile între fumilii. 

Pentru neînvoirile între rudenii, pricazul de sat însciin- 
țeză pe preotul satului, a cărui datorie este, împreună cu 
cei mai de frunte bătrâni, a-i sfătui şi a curmă t6te prici- 
nile de acest fel.



666. 

Peniru privigherea starşinilor de sat asupra sătenilor şi 
asupra îndeletnicirilor celor de gospodărie. 

Ş 18. 

Pentru chipurile privigherii asupra celor tineri. 

 Starşinii satului să “privigheze asupra purtării celor tineri, 

ca să nu se alunece la: urmările cele îndârjitore şi: prihă- 

nite; pe unii ca aceştia să-i i întrîneze cu pedepse după ob- 

ştâscă hotărîre şi după socotinţa pricazului de sat; iar de 
nu se vor îndreptă după 6reşi-eari globiri, să se însciinţeze 

pentru unii ca acestea Naciaistvo. Să ieă aminte și de aceia 
ca să nu trâcă peste hotarul bunei orîndueli în pricina um- 
bletelor celor oprite cu' femeile şi cu fetele; şi 'de se vor 

„arătă unii ca aceştia, săi înfăţişeze la Nacialstvo, scriind 

de-amănuntul şi fără de părtinire t6tă urmarea pricinei, și 
ei, după cercetarea împrejurărilor, vor primi pedâpsa după 

hotărîrea starşinilor din sat, spre care pedâpsă se vor da 
acei la t6tă asemenea întîmplare. 

$ 19. 
Pentru desrădecinareu leţiei. 

Starşinii satului să privegheze ca sătenii să nu se abată 
la beţii şi pe cel ce, de trei ori pe rînd, în scurtă vreme, 

se va însemnă beat, pricazul satului, dimpreună cu sătenii, 

îl dă în respunderea rudelor lui, îndatorându-i pe dinşii 

ca să-l înfrîneze de la aceea şi însciințându-i că, de nu se 
va pocăi şi se va da la beţie, va fi pedepsit. Iar de nu va 
ajută nici acesta, atunci să se globâscă şi să se pedepsâscă 

după obştescele hotărîri de către obştea satului şi pricaz; 
însă dacă și după acâsta acesta nu se va îndreptă, atunci 
să-l trimită pe el la Nadialstvo şi va fi pedepsit, iar mai pe 
urmă se va scâte și din tagma. coloniștilor. 

Ş 20. 

Pentru datoriile starşinilor de sat, a bă aminte la purtările și în- 

deletnicirile sătenilor. 

Starşinii statului datori sunt a luă aminte la starea și 
îndeletnicirile fie-căreia familii, asemenea şi la aşezarea du-
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hului lor, şi prin tâte chipurile a se însciinţă pentru sco- 
purile fie-căruia ; iar de se va află la cine-va cevă răi în- 
datoriţi sunt a-i "statu cum e mai bine. şi mai. de folos, în- 
îrebuinţând prin ajutorinţa obştimii satului tâte chipurile 
spre a-l plecă la acesta, adecă sfătuirile şi globirile; iar de 
se vor cunsce Greşi-cari rele scopuri, atunci trebue prin 
taină a-i priveghiă. şi la vreme a-i mustră întru asemenea 
vicleșuguri, şi după aceea ai înfăţişă la Nacialstvo, ca pe 
nisce Gmeni răi şi sminţitori întru adunarea Gmenilor cinstiţi. 

ş. 21. 

Pentru datoriile starşinilor de sat, a:luă amiite: la. tdte  îndeletnicirile 

sătenilor și înmulțirea livedilor și a pădurilor. 

Starşinilor satului Ji « se lasă voie a căută ca toţi de obşte 
locuitorii să se îndeletnicâscă fără de zăticnire întru lucră- 

rile cele de folos, precum a ară, a înmulţi vitele, a răsădi 

livedi şi vii, copaci de agudi şi pădure, grădini şi alte aşe- 
Zără de gospodărie. 

Locuitorilor, după puterea acestui punct, li se orînduesce 
ca negreşit în tot anul primăvara şi tâmna să răsădâscă 

de isn6vă câte vre-o câţi-va copaci în livedi şi împrejurul 
casei, așă ca fie-care gospodar negreşit să răsădâscă de 
isn6vă în tot anul măcar câte trei-deci de copaci în fel de 

fel. Şi deosebit de aceea, pe locurile cele apâse, să înfigă cu 
cât se va put6 mai mult iarăşi în tot anul sălcii şi plopi, 

cari, crescând în prea curîndă vreme, pot să fie de mult 

folos, precum . pentru zidiri, aşă şi pentru garduri. . 

Iar spre păzirea acestui răsadnie, satul dator este ca tot lo- 
cul acesta, întru care se vor răsădi Gre-care copaci, bine a-l 

îngădui, sai a-l hindicui, asemenea şi cei de pe lângă case 

trebue să fie apăraţi: ca precum, cei dintâi, așă şi cei de 
pe urmă, să nu se strice, nici să nu se frângă şi nici de 

"vite să nu se seâtă. Dar fiind-că acâstă pravilă este de obşte 
a coloniștilor, pentru aceea trebue să se privigheze ca în- 

tocmai să se împlin6scă, iar ori-cari nu se vor sîrgui și nu 
0 Vor împlini să se pedepsscă şi să se globâscă.
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Pentru a lu amânte la curățirea satelor și a caselor. 

Ş 22. 

Pentru a păzi curăţenia în sate şi în case. 

Se poruncesce sătenilor ea satele şi casele să se păzâscă 
curate, că numai prin acest fel pâte să se păzâscă curăţe, 
nia în văzduh, pe uliţă şi în odăi, și se păzesce cu acâsta 
sănătatea, ce se dovedesce prin multe cercări. La acesta 
îndeosebit are săieă aminte cu dinadinsul pricaz de sat, şi 
pe cel ce îl vor găsi mai nesîrguitor spre curăţenie decât 
cei-lalţi, să se globâscă prin obștâsca salahorie, după hotă- 
rîirea pricazului împreună cu obştimea satului: iar dacă 
acesta nimica nu va ajută, să se însciinţeze pentru unii ca 
aceștia stăpânirea cea mai mare. 

Pentru a nu se suferi în sate vrei tâlcuitorii și îndem- 

nătorii. 

Ş 23. 

Pentru a nu suferi rtă tâlcuitorii- și îndemnătorii. 

Pricazul de sat cu dinadinsul are să privigheze ca nici 
decum să nu se afle pe la sate tâlcuitori dimpotrivă ai 
așezămînturilor, pravilelor, sau ai legiuirilor; asemenea să 
nu se sufere nici cei ce povăţuesc pe alţii spre a lucră 
Greşi-cari nelegiuite urmări sau pricinuitâre de răă scopuri 
şi de se vor arătă unii ca aceştia sati din cei veniţi pe 0 
vreme, saii din înșiși locuitorii satului, să însciinţeze Na- 
cialstvo, care cu asemenea Gmeni tot-deauna va urmă după 
t6tă asprimea zacOnelor, ca cu nisce turburători de norod 
şi stricători de pace şi de binele omenesc. Insă dacă star- 
şinii satului nu vor luă aminte la acâsta şi se vor află sub 
vre-un chip în sat unii ca aceştia, atunci ei pentru tăgăduire 
se vor pedepsi şi se vor giobi spre pilda altora.



Pentru a curmă umbletele şi depărtările fără de adeve- 
rință în scris. 

Ş 24. 

Pentru a nu se da voie dea trăi pe la sate fără de adeverinţă înscrisă. 

Pricazul este dator a luă sâmă ca, afară de cei ce se nu- 
_m&ră după -isvâdele fie-cărui. sat, nică decum nimeni să nu 
trăiască pe la sate neavând deosebita poruncă, sau bilet de 
la Popecitelei. 

Ş 25. 

Pentru a nu se depărtă sătenii fără de sciința pricazului de sat. 

Sătenii sunt datori a însciință pe pricazul de sat pentru 

tâte depărtările lor afară din sat, spre cari duceri ati să 

c6ră ei de la dînsul adeverinţă. Ac6sta se înţelege pentru 
depărtările în scurtă vreme. 

$ 286. 

Pentru luarea aminte a pricazului de sat ca sătenii fără trebuinţă 
să nu se depărteze de la gospodăriile lor. 

Pe lângă aceea pricazul de sat este dator cu dinadisul a 
priveghiă ca nici cum şi sub nici un chip nimeni să nu 

se depărteze din sat, spre a se strămută în alt loc, ase- 
menea şi de cei de isn6vă veniţi a nu-i primi, măcar oră-şi- 
cine ar fi ei, măcar să fie şi bejenari, măcar de ar voi să 

se aşeze pe lângă rudele sale, fără deosebită voie dată în 
scris de către Popeciteleii, că de se va întîmplă o asemenea 
smintâlă, vor fi globiţi şi pedepsiţi, precum şi cei ce vor 

primi pe unii ca aceştia, aşă şi însuşi pricazul, pentru ne- 

privigherea şi slobogirea sătenilor de a urmă împotriva pra- 

vilelor.
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De la cine a luă adeverințele cele înscrise. 

ş 27: 
De la cine și în ce orînduială a luă adeverințe pentru depărtare. 

lar spre curmarea tuturor umbletelor celor văţămătâre se 
poruncesce, ca nimeni din locuitori nici decum nicăirea 

să nu se depărteze fără mărturie în cris, care să li se dea 
lor prin acest chip. Celor ce se depărtâză la -puţină vreme 
din satul lor, la ori-care sat din.patru ţinuţuri “bulgăresci, 
spre a vinde pâne şi spre a cumpără în tîrgurile cele de 

aprâpe, precum Ismail şi Reni, pricazul de sat are să dea 

pasport cu iscălitura cea de obşte a starşinilor satului, adecă: 

a vibornului, a celor doi starostiă şi a pisărului satului, aşij- 

derea şi cu împărătâsca pecete din sat. Cu ăsemenea bilete 
fie-care colonist are voie.de a umblă pe la tote locurile și 
satele coloniştilor şi, cum s'a dis, în scurtă vreme, spre a 
neguţători în tîrgurile Ismail şi Reni, dar mai departe de 

dînsele nu pote să trâcă, fiind-că după legiuirile la ocârmui- 
rile străine asemenea bilete nu se vor ţin6 în s6mă, şi fie- 

care din aceştia se va socoti ca cum nu ar av căduta măr- 

turie. Starşinii sunt datori pentru pomenitele depărtări a da 
de la sine bilete, însă cu luare aminte, cercetând tot-deauna: 

Gre cu adevărat cel ce voesce a purcede are vre-o trebuinţă 
sait Greşi-eare- alt lucru? Deci de se va descoperi că cel ce 

cere nu are trebuinţă sait pricină şi vrea să mârgă numii 
pentru lene, ca să scape de ostenelele gospodăriei, atunci 

unora ca acestora să nu li se dea. Asemenea să nu se dea 
bilete nici celor neâstâmpăraţi, spre a cărora liniştire nu 
este nădejde, aşijderea şi acelora cari vre-odată aii fost în- 

semnaţi întru vre-un scop răi. Pricazul de sat are să dea 
bilete numai locuitorilor din satul săi; iar celor din sate 

străine nici decum nu pâte să dea; iar dacă va da, sai vă 

face vre-un vicleșug, sati vre-o nelegiuită întrebuințare â 

puterii sale, pricazul de sat va fi cu -asprime globit. 
Iar pentru depărtările ce vor fi mai departe de locurile 

mai sus pomenite, peste ţinuturile bulgăresci, pe la tote lo- 
curile din oblastia Basarabiei, biletele ai să se dea de către 

starşinii ținutului, sati de către pricazuri ; iar spre ale primi
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cine-va, este dator fie-care locuitor mai întâii a av de la 
satul săi mărturie cu arătarea trebuinţei sai a pricinei pen: 
tru care se pornesce şi cu chezăşluirea' Gmenilor de bună - 
credinţă că se va întârce la vale şi că, întimplându- -se în 
lipsa lui vre-o însărcinare, ei vor împlini-o. 

Insă pentru mergerile cele mai pe departe decât acestea, 
adecă pe la guvernele Rusiei, bileturi are să dea Popecitel eit, 
căruia iarăşi fie-care este dator a înfăţişă mărturie cu che- 
zăşluirea sătenilor de bună nădejde şi: cu încredințarea star- 
şinilor a pricazului ținutului. Iar spre a se depărtă cine-va 
pentru Greşi-cari trebi neguţătorescă la o vreme peste gra- 
niţă, paşporturi să c6ră prin Popecitelei, înfățișând la dîn- 
sul iscălituri de chezăşie. 

Pentru tâte aceste chezăşii se vor da forme, cu arătarea 
ce trebue într'însele a qice şi a scrie, însă să se ieă aminte 

ca mărturiile şi chezăşiile să fie date fără nici o 'părtinire 
şi fără vicleşuguri, sciind că pentru t6tă rea urmare a celuia 

ce s'a dus vor răspunde după cum va cere pricina che- 
zăşiei lui. 

In ce fel a ndimi şi a slobodi pe argați. 

Ş 28. 

Pentru argați. 

Năimiţii, ori în ce chip ar fi, sau văcari, herghelegii şi 

ciobani, nici decum să nu se primâscă din Gmeni fără de 

legiuite mărturii prin scris, încă şi cu bilete să nu se pri- 
mâscă întru alt chip, fără numai făcând cu dînșii contract, 

care are să fie adeverit în pricazul ținutului. Acâsta se cere 

pentru aceea că tot cel ce contrăctuesce este dator a-şi sluji 

terminul săi după cum s'a învoit şi a se lăsă de slujbă 
după Greşi-care nouă pricină nu va av6 dreptate. Deci năi- 
mind odată cu hotărîte vadă, fie-care va fi în pace; afară 

de aceea, se va înscrie în contract t6te cele ce atârnă de da- 

toria şi răspunderea năimitului şi cele ce se cuvin la ce 

îl năimesce; şi aşă nu va urmă nici un fel de sfadă sait 

greutate la desfacere, de se va află întru cevă năimitul vi- 
novat saii fără ispravă. 

Afară de cele gise la acest punct, se poruncesce pricazu-
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lui de sat ca, pentru ţoţi cei duşi şi cei ce se pornesc din 
sat, să raporteze la pricazul ținutului, cu arătare la ce loc s'a 
pornit și în ce fel ai slujit: bine sai rău, şi de se va află 
semnat întru cevă răi, apoi în ce anume, pentru ca prica- 
zul ținutului, însciinţându-se despre acel r&ă, să pOtă feri 
şi pe alte sate unde el ar voi să se năimâscă şi nu-l sciă 
pe el. 

Pentru împrumuturi, contracte şi alle toemelă prin înscris, 
în ce fel să se încheie. 

$ 29. 
Pravile pentru împrumuturi, contracte şi alte tocmelă în scris. 

Se poruncesce tuturor şi fie-căruia din săteni, ca nici de- 
cum nimeni nici o legătură în scris sai contract, ori în ce 
fel ar fi, să nu facă între sine fără de voia Nacialstvei, spre 
care întîmplare se orînduesc următârele pravile. 
Toemelile de bună voie, aşijderea învoirile şi zapisele de 

împrumutare, d; nu vor face mai mult suma decât o sută 
de lei, şi se vor încheiă numai între coloniştii de un sat, 
trebue să fie încredințate de către pricazurile satelor ; iar 
de vor fi din feluri de sate, atunci de către cele ale ținutului. 

Tocmelile de bună voie, învoelile şi zapisele de împru- 
mutare, asemenea şi contracturile, ori pentru ce ar fi, numai 
între înşişi coloniştii de un ţinut, pe suma de o mie delei, 
aul să se adevereze de către pricazul ținutului; iar dacă vor 
fi între colonişti din feluri de ținuturi, atunci de către can- 
celaria Popecitelului. 

In t6te toemelile coloniştilor, precum ale celor din feluri de 
ținuturi, aşă şi ale celor dintr'un ținut, cari vor trece suma 
de o mie de lei, asemenea Şi cu alţi locuitori din Basarabia 
şi din alte locuri, ce se cuprind în ţinuturi, asupra fel de 
fel şi mari sume, să se adevereze la Popecitelei. 

Pe lângă acâsta să se ieă aminte ca cel ce se l6gă prin 
scrisori să aibă de către sine, spre t6tă întîmplarea, credin- 
cioşi chezași, căutând după sumă: de va fi mică, câte doi: 
iar la cea mai mare, câtre trei și patru; însă cu stare, cari 
la tâtă întîmplarea ai să împlinescă legiuita răspundere, 
de se va află cel contrăctuit fără de ispravă şi neavând cu
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ce răspunde. După acâstă orîndu6lă au să se încheie t6te 
învoirile cele serise; însă învoirile întru cari se va găsi 
Greşi-care nepotrivire cu pomenitele praviie nu aii să se 
primâscă de adevărate, după cari Nacialstvo să dea îndestu- 
lăt6re ajutorinţă. 

Cu cât mai vîrtos de neadevărate se vor socoti tocmelile 
cele prin graiii şi dimpreună la sume mari: fiind-că mai 
tot-deauna se întîmplă într'însele nelămuriri și nepotriviri. 
Insă toemelile cele prin graiii, de se vor rezemă pe cinste, 
pot să fie slobodite, ci numai între sume Mici, cu însciinţare 
mai înainte pentru dînsele pe pricazul de sat şi pe unii din 
bătrânii cei de rang ai satului. 

Pentru datoriile şi socotelile lor. 

$ 30. 
Pentru datoriile și socotelile lor. 

Nimica nn pot sătenii unul de la altul a luă înapoi şi 
prin silă, nică pentru datorii, nici după învoiri; ci la tâtă 
pricina trebue să facă jalbă către Nacialstvo cea de sat, sai 
cea de ţinut, saii către Popeciieliă, căutând după pricină, 
şi să aştepte de către dînsa deslegare după legiuita orîn- 
duială ; păzind la acâstă întîmplare următârea orînduială, 
adecă jalbele să se facă prin mijlocirea pricazului de sat. 
Insă la asemenea întimplări ale ținutului și cele ale Nacialst- 

vei pricazurile sunt datori să se silâscă a-i împăcă, şi mai cu 
dinadinsul să se îngrijâscă pentru aceea ca cei bogați şi în 
stare să aibă milă către cei săraci, împuţinând cererile de 
către acești de pe urmă prin dreptele sfătuiri şi îndemnări, 
aducându-le aminte că cei săraci la sărăcie ai ajuns prin 
nenorocire, deci nenorocirea asemenea, ajungând și pe cel 
bogat acum, pote să-l potrivâscă cu cel -sărac, atunci și ei 
vor cere aceeași milă, și că mila şi facerea de bine este cu 
adevărat, creștin6scă bunătate, după măsura căreia se 6rtă 
şi păcatele făcătorului de bine. 

Pe lângă acâsta, starşinii satului să ieă aminte ca cel ce 
împrumutâză să se socotâscă mai cu dinadinsul la ce vreme 
să-şi împlinâscă datoria, și odată hotărînd vadâua, să se 
sil6scă în tot chipul a-şi dobândi prin cinstit alişverişi şi 

Z. C. Arbure, Basarabia. 
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prin osteneli tte cele ce vor trebui spre a se resplăti. Insă 
de se va află către acâsta nesîrguitor, atunci să-l nevo- 
iască prin mustrare în fiinţa norodului ; după aceea, spre 
pedepsire, după hotărîrea obștei, să-l întrebuințeze la ob- 
ştesca slujbă; iar dacă şi după acâsta nu se va stîrpi, apoi 
să-l pristavlisâscă pe acesta ca pe un necinstit om la Na- 
cialstvo. 

Pravilele pentru împărțirea câmpului de sat, 

$ 31. 
Pentru despărțirea ptimântului de pe la sate. 

Cu og6re, câmpii, unul pe altul să nu se obijduiască, ci 
să li se împărţâscă munca drept altuia fără de strămbătă- 
țire şi nici decum să nu are în rupturi, lăsând în mijloc 
nelucrate părticele, ci să li se împartă pentru semănătură 
pe un an întreg despărţituri de câmp, căutând la trebuință 
şi puterea, şi să le semene de la olaltă ; și aşă în tot pă- 
mâîntul acela să fie vre-o câte-va câmpii, și de va cere tre- 
buinţa a se schimbă un loc cu altul, atunci să se lase la 
odihnă o întrâgă câmpie, adecă tâtă părticica semănăturii 
de un an; atunci şi câmpiile cele lăsate vor fi de trebuință 
pentru a se pasce vitele, şi aşă ele se vor mai drege prin 
umblarea lor. 

La acâsta datori sunt să ieă aminte atât pricazurile cele 
de sat, cât şi cele de ținut: dar fiind-că acâstă orînduială 
până acum nu s'a întrebuințat, drept aceea, dimpreună cu 
mărginirea satelor, să se pue în lucrare, prin despărţirea 
câmpiilor, după cum s'a pomenit mai sus, potrivindu-se cu 
locul şi trebuinţele. 
Lămurindu-vă vou5 aici destule pravile, prin care veţi 

află liniştire în mijlocul vostru şi veţi ajunge la buna așe- 
zare, dacă veţi nevoi întocmai şi fără smintâlă a le urmă 
lor, ei am poruncit dimpreună acâsta Popecitelului vostru, 
d-l Maior Malevinschi, să împărţescă aceste instrucţii pe la 
fie-care sat câte-un exemplar, însă cu acesta ca să se ce- tescă cu cât se va put6 mai adese-ori întru obştime, ca fie- 
care din săteni, precum cel rău, aşă şi cel bun, de față în- 
sciințându-se de pravile şi ce se cere de la fie-care, să nu
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potă a se desvinovăţi cu nesciinţa ; iar cei mai înţelepţi, cu- noscând dintre aceea folosul cel] adevărat, la tot pasul să 
potă înv&ţă pe cel mai slab întru pricepere. Rămâiă întru nădăjduirea că voi, ca un norod. bun şi cinstit şi iubitor 
de binele săă şi care, dimpreună cu aceea, vrea ca să se 
arate vrednic de bunătăţile Imp&ratului, ce vai dăruiţ vouă, 
veţi fi supuşi pravilelor și veţi împlini tâte în cât se va 
put mai întocmai. 

Pentru ştrefuirile, cărora se vor supune cei învinovăţiți. 

$ 32, 
Pentru cel învinovăţiți și pentru ştrafuri ce vor suferi, 

Dar fiind-că între voi, după cum se întîmplă la o mare 
închegare de norod, se vor află 6meni neastâmpăraţi şi în- 
dărătnici spre a împlini pravilele, şi aşă dar vor căds sub 
pedâpsă şi ștrafuri, drept aceea de. trebuinţă aflu a mai 
dice cevă pentru ştrafuri şi pedepsiri, ce se vor orîndui 
spre a se infrînă cei vinovaţi şi cei prihăniţi; anume cele 
ce vor urmă de către pricazul satului prin scirea obştei și 
hotărîrea starşinilor ținutului. Cei ce se vor găsi. vinovaţi 
dintâiaşi dată, întru pricini cari nu trag după sine răutăţi 
şi nu cad sub judecăţi, se pedepsesc cu globire de bani spre 
folosul plăcutelor de Dumnedei aşezări, potrivindu-se cu 
vina şi cu starea, începând de la doi și până la două-qeci 
de lei; cei ce vor greşi de al doilea se vor pedepsi iarăşi 
cu globire de bani, după cum mai sus sau arătat, ci afară 
de aceea, întrebuinţându-i la obştesci slujbe pe o câtă-va 
vreme, dându-le după vină o parte de lucrare cu vadă, pe 
care dator este a o lucră, socotind ce va pute îace într'o qi, 
şi aşă a le orîndui de la două până la dece dile, însă să se 
ieă aminte ca lucrul să facă cu ispravă şi săvîrşit, după 
cum se va put6 mai bine. 

Slujbele obştesci la sate se cuprind în următârele puncturi: 
a) A curăţi satul de gunoiii şi de baligă și iarăşi a în- 

tocmi ulițele din sat; 
b) A ocoli cu adîne hindichiă deosebite locuri în câmp,
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pentru a se răsădi pe la sate obştâscă pădure, ori de ee 

fel ar fi, măcar şi sălcii, numai vitele ca să nu ie strice; 

9) Intocmirea iezăturilor şi a podurilor; 

d) Săparea fântânelor; 

e) Curăţirea apelor curgătâre, de se vor astupă cu bu- 

ruiene, sai se vor înecă cu tină; 

z) Intocmirea şi facerea drumurilor la locurile trebuin- 

ci6se. 

Pomenitele slujbe, dacă se vor sfîrşi odată, ail să se în- 

toumeze şi să se grijălu6scă în tot anul; şi aşă dară tot- 
deauna se vor cuprinde între datoriile satelor. Insă și fără 

de acestea se vor găsi multe slujbe, la cari cei învinovăţiți 
după socotinţă pot să fie întrebuinţați. 

Cei ce se vor învinovăţi de a treia 6ră se vor pedepsi 
trupesce, după cum va hotări pricazul de sat dimpreună cu 
obștimea, și prin întărirea starşinilor ținutului. Unii ca 

aceştia se vor pedepsi în faţa adunatului norod. 
T6te ştrafurile şi pedepsirile mai sus pomenite, pricazu- 

rile de sate datâre sunt a le scrie în fie-care dată în con- 

dică, pentru care trebuinţă se va da fie-cărui sat câte una, 

prin arătarea pentru ce cine-va şi cu ce s'a ştretuit, ori s'a 
pedepsit ; şi în fie-care dată pricazul de sat dator este, pentru 
ori-şi-care de asemenea întîmplare, a însciinţă prin starşinii 

ținutului pe Popeciteliii, aşijderea cu amănuntul trimițând 
banii ștrafului, spre a se alătură la obștâsca sumă de ștra- 

furi, ce se strînge în folosul plăcutelor lui Dumnedei 
aşezări. 

Spre împlinirea acestei instrucţiuni, eii poruncesc ca la tote 

întîmplările şi pricinele, ce vor put urmă de năprasnă și 
pentru cari aici nu s'a pomenit, să cereţi povăţuire şi des 
legare de la Popeciteliii Nacialstvei locului, care cu dina- 

dinsul se va îngriji cu tâte chipurile a vă bine aşeză stă- 

rile vâstre. 

Cu acâsta dimpreună vă fac cunoscut, spre sciința vâstră, 

pentru Greşi-cari mai mari pravile şi puncturi, după cari 
voi de acum datori sunteţi fără de lunecare a urmă, atât 

spre aşezarea orînduelei între ocârmuiri şi sate, cât şi spre 
a vE păzi însuși folosul vostru, de împlinirea căror am po- 
runcit ei Popeciteliti vostru Maior Malevinschi.
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Peniru așezările cele din năuntru ale satelor, cari ai să 
se facă. 

$ 33. 
Pentru ca să se aibă pe la sate cărți spre a se scrie trebile satului. 

Mai intâiiu, pentru întemeierea orînduelei întru pricazurile 
de sat, trebue să fie la ele condice anume pentru raspisce 
de primirea şi de slobodirea arestanţilor şi a pacheturilor 
ce se vor trimite după acele condice, pentru a se scrie în- 
tîmplările cele neașteptate din sate, cu arătarea de amănun- 
tul pricinilor întîmplării şi pentru cea desăvîrșită hotărire, 
care au urmat; aşijderea să se. serie într'însele şi cei vino- 
vați, împreună cu ştrafurile cari le-au suferit. 

Condice pentru a se scrie hârtiile şi jalbele ce se vor 
da de la sat. 

Condice pentu a se scrie poruncile ce vor urmă prin grai 
de către Popeciteliii sai starşin, așijderea publicaţiunile, cât 
şi pentru perderile ce se vor întîmplă în sat. 

$ 34. 
Pentru pecele. 

Al doilea, să se împărţâscă pe la pricazurile din sat pe- 
ceţi împărătesci. 

- Ş$ 88. 

Pentru m&sură. 

Al treilea, să se dea feluri de măsuri, precum demerlii, 
ori coturi şi cumpene, de vor trebui, pentru ca neguţătorii 
să nu pâtă mai mult pricinui pagubă prin înșelăciuni şi 
prin strâmbălăţite măsuri. ! 

Tote acestea Popeciteliii are să le facă şi să le mai deă 
la pricazură cu deosebite povăţuiri.
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Pentru așezarea satelor se poruncesce. 

Ş 36. 

Pentru a nu se da voie ca să se facă casă fără de orînduială. 

a) De isnâvă a se face casă tără orînduială se opresce, 
ci tote satele să se întocmâscă după planuri şi să se facă 
casă după orînduială cum se va put6 mai bine. 

Ş 87. 

Pentru a se ovîndui loc de arii. 

b) In sate, arii și descărcarea pânei în snopi şi scarte, aşij- 

derea şi finul întru mult număr să nu s2 afle, ci să se aşeze 

tote acestea mai depărtate cevă de sat, ca, întîmplându-se 

vre-o nenorocire, așijderea şi la foc, sătenii să nu pârdă 

împreună cu casa şi cu averea şi pânea cea păstrată şi fînul, 

$ 38. 
Pentru a nu vinde pânea pe ogore şi mai înainte de stringerea €i. 

In sfîrșit, spre mai mare folosinţă şi îndemânarea a în- 
Şişi locuitorilor şi iarăși spre scăparea fie-căruia de multe 

neplăcute judecăţi, se poruncesce: în tot chipul a se sili ca, 
mai înainte de seceriş şi de treer, să nu se vîngă pânea, 
nică să se ieă înainte bani, ci mai bine să se nevoiască cum 

vor put; iar de se va întîmplă vre-o neapărată nevoie, tot 

să se împrumute sai să-şi vinqă vre-o vită; pentru că să- 

tânul mai tot-deauna îşi pricinuesce mare pagubă prin vîn- 

darea cea fără de vreme şi de multe ori încincit mai mult 
drept acea sumă care el ar fi fost luat îngăduind până la 

grâunțe, precum acâsta s'a întîmplat și în anul trecut. Mulţi 

şi-ai vîndut griul cu câte dece lei chila şi îndatoriţi ai 
fost aşă a-l da, atunci când el se vindeă cu mare preţ, adecă 
câte cinci-deci şi şâse-geci de lei chila.
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Chrisovul Căimăcămiei pentru şeălele din Bolgrad. 

Prinţul Nicolae Conache- Vogoridi, Căimdcamul Prineipa- 
tului Moldovei. 

Invăţătura publică fiind una din temeiurile societăţii şi 
cea mai întâia şi solidă garanţie de vi6ţă intelectuală pen- 
tru fie-care stat, pe acest principii de un adevăr netăgăduit 
eii am primit cu osebită mulţumire suplica ce mi-ai supus, 
în lanuarie anul curent, comunităţile locuitorilor de prin 
coloniile din partea Basarabiei de curînd anexaţă către 
Moldova în puterea Tractatului de Paris din 30 Marte 1856, 
prin care numitele colonii, în temeiul privilegiilor şi immuni- 
tăţilor hărăzite lor din vechime şi consfinţite prin osebite 
legiuiri, aii cerut a li se încuviinţă înfiinţarea unei şcâle 
publice centrale cu un curs de şepte ani în politia Bolgrad 
osebit de ședlele primare ce sunt în parte şi cari se vor mai 
înființă prin cele-lalte colonii. 

O asemenea cerere, ţintitore către răspândirea şi desvol- 
tarea învăţăturii publice între poporaţiunea unei părţi noue 
de ţ6ră, recomandată fiind de către mine Ministeriului de 
Culte şi Instrucţiune publică, spre a i se da cuvenita urmare, 
în conformitate cu concesiunile cerute de împrejurările ma- 
j6re ale anexării şi ale privilegiilor coloniale, citatul Ministeriă, 
luând în desbatere acâstă chestie prin cuvenita formă și prin 
împreună înţelegere şi primirea deputaţilor coloniilor, d-lui 
Banul Panaiti Greculo şi d-lui Neculai Parușov, îndreptuiţi 
de către obşte cu anume plenipotenţă, ai chibzuit statutele 
mai jos expuse, pe cari apoi, supuindu-le Sfatului cârmuitor 
extraordinar spre cercetare, acesta le-a găsit potrivite cu 
trebuinţa și împrejurările de astădi ale coloniilor Şi prin ra- 
portul No. 2.267 mi le-a supus spre încuviinţare. 

Aşă dar, în privirea acestor antecedente, prin cari drep- 
tul limbei române nu se jignesce, eii întăresc și încuviinţez 
înfiinţarea şedlei centrale coloniale în Bolgrad, precum şi 
a celor primare de prin colonii, pe următârele base Şi statute, 
a cărora cuprindere este precum urmâză:
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Ş 1. 

1. Şe6la publică din Bolgrad se va ţin6 din obştescile 

venituri ale comunităţii din Bolgrad şi a celor-lalte 39 co- 
munităţi ale Basarabiei reincorporate cu Moldova, recunos- 
cute până acum sub nume de sate de colonii. Aceste veni- 
tură se vor luă din vîndarea în posesiune a crâşmelor de 
câmp, a podurilor plutitâre şi a pescăriilor din bălțile află- 
târe pe pămîntul acelor 40 comunităţi. 

2. Crâșmele de câmp, podurile plutitâre şi pescăriile se 
vor vinde în posesie prin mezat în cârmuirea coloniilor 
bulgare. 

3. Banii garanţiei pentru posesie se vor păstră în câr- 
muire, ia» veniturile împosesierii articoliior de mai sus se 
vor primi prin mijlocirea aceleiaşi cârmuiri de către comi: 
tetul de inspecţiune a şedlei publice din Bolgrad, care co- 
mitet se va compune după cum mai jos se va arătă. 

4. Ședla centrală va fi deschisă pentru fie-care colonist, 
sărac și bogat, nu mai puţin şi pentru ori-care altă trâptă 
de religie ortodoxă. 

5. Fiind-că deschiderea acestei şcâle are de scop întărirea 
moralității întregei colonisaţii bulgare şi române din Mol- 
dova şi a pregăti pe tineri, nu numai pentru a fi profesori, 
scriitori de colonii, şi a le da idei despre agricultură, zoo- 
logie şi comerţie, dar să deschidă un drum şi acelor tineri, 
cari, având talentul şi dorinţa de o educaţiune mai supremă, 
se vor hotări spre desăvirşirea studiilor a merge în ţări 
străine; de aceea şi învăţăturile ce ati a se predă în acâstă 
şc6lă, după mijlâce, trebue să corespundă la acâstă necesi- 
tate. 

6. Tote învăţăturile din acâstă șeâlă se vor predă în limba 
română și bulgară, în cari se vor explică şi limbile străine. 
lar în şeâlele primare ce ai a se înființă prin t6te colo: 
niile, învățătura se va urmă în românesce prin satele unde 
majoritatea poporaţiunii va fi română şi în bulgăresce acolo 
unde majoritatea va f bulgară, cu aceea însă ca şi pentru 
acestea învăţarea limbei române să fie obligătâre. 

7. În privirea principiului statornicit prin punctul 6 de 
mai sus, profesorii de la acestă şeâlă vor trebui să cun6scă
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amîndouă limbile română şi bulgară, sai să fie profesori 
în deosebi pentru amîndouă acestea. 

g 2. 

1. Fiind-că în colonii are a fi acum de-odată numai o 

singură ședlă centrală, ce trebue să îndestuleze, precum s'a 

"dis, trebuinţele locuitorilor întregeicolonisaţiuni, pentru acâsta 

cursul învățăturilor ce ai a se predă în acâstă şcâlă se va 

deosebi în două secţiuni: cursul secţiunii I-a se va săvîrşi în 

termin de trei ani, şi al doilea de patru, iar peste tot în 
ş6pte ani... “ 

2. Secţia l-a va fi destinată pentru aceia din elevi, cari, 

după săvîrşirea cursului de trei ani, ar dori să se facă pro- 
fesori sau scriitori pe la satele coloniilor, sati să intre în 

clasa meseriaşilor, a comercianților, etc. 

2, Acei ce vor urmă secțiunea Il-a vor căpătă certificate 

doveditâre de săvîrşirea învăţăturii colegiale, adeverite de 

Ministerii, şi vor av drepturile conferate de aşezămîntul 

şcolastic în îngrădirea dreptului publice al ţării. 

4. Invă&ţăturile cursului dintâiui se vor aşeză aşă ca să se 

pâtă săvîrşi în trei ani, iar cele din al doilea în termin 

de patru ani. 
Invă&ţăturile ce au a se predă în şeâla centrală sunt: 

In secția întâia (I): 

Explicaţiunea catechismului şi Istoria Sfîntă. 
Limba română şi buigară. 

Aritmetica şi începuturi de geometrie. 

Geografia. 
Istoria naturală în scurt. 

Istoria patriei. 
Cunoscinţe despre comerț. 

. Desemnul şi caligrafia. 

. Limba rusă 
. Limba grâcă P
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Acestea însă nu vor fi obligătâre. 
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În secția a doua (11): 

Î. Religia pe larg şi un tractat de morală potriviţ la 
datorinţele omului creştin şi cetăţân. 
Literatura română şi bulgară. 
Limba latină. 
Limba slavonă. 
Matematica şi mecanica. 
Istoria patriei pe larg. 
Istoria universală. 

. Istoria naturală pe larg. 
„ Fisica. 
. Agronomia. 
. Legile civile. 
. Cunoscinţe despre comerţ. 

13. Limba francesă 
- Limba grâcă 

O
O
P
O
N
R
U
I
P
o
n
N
 

=
=
=
 

D
O
 

neobligătâre. =
 

HR
 

$ 3. 
Despre administraţiunea şeolei. 

1. Cârmuirea acestei: şeâle se va încredinţă ia trei epitropi, 
aleşi după mulţimea glasurilor dintre cei mai notabili colo: 
niști ai comunităţilor, cari, dimpreună cu directorul şeâlei şi 
sub presidenţia directorului coloniilor, vor formă comitetul 
de inspecţiune. 

2. Alegerea acelor trei membrii şi a unui candidat se va 
face de comunităţi, ce se vor convocă de guvern, în cameră 
dregătoriei, în fie-care trei ani, la 1 Novembre. Chipul ale- 
gerii va fi următorul: cele 21 comunităţi ale ocolului Ismail 
vor trimite 42 deputaţi la Bolgrad, câte doi adecă de îie- 
care comunitate, şi acele 19 comunităţi ale ocolului Cahulo- 
Prut vor trimite tot acolo 38 deputaţi, cari toţi aceştia vor 
alege pe acei trei membri ai comitetului de inspecţiune și 
pe un candidat. 

3. Arătaţii membri şi candidatul vor fi aleşi, după cum 
s'a dis, pe termin de trei ani şi nu se vor put6 demisionă 
de la asemenea îndatorire până la împlinirea acestui ter-
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min, decât după o pricină legiuită şi vrednică de conside- 
rațiune. 

4. Aleşii nu se vor put cunâsce de membri comitetului 
de inspecţiune, nici vor put6 exersă funcțiunile lor, decât după 
întăritura căpătată de ia Ministeriit. La cas de vacanţă a 
unui membru ales, prin morte sai alte împrejurări, se va 
îndeplini lipsa prin candidatul ales. 

5. Comitetul de inspecţiune va incassă tâte veniturile afec- 
tate acestui institut şi se vor păstră în osebită ladă sub pe- 
cetea șeâlei, care pecete va fi compusă din patru bucăţi, din 
cari una se va păstră de directorul şedlei şi cele-lalte de 
acei trei membri aleşi. 

6. Din sumele adunate se vor plăti de comitetul de 
inspecţiune onorariul profesorilor şi salariul personalului 
şeGlei, se vor cumpără cărți pentru bibliotecă şi se vor 

purtă tote cheltuelile necesare întreţinerii șcâlei, tote acestea 
după budgetul cheltuelilor alcătuit de comitetul de inspec- 
țiune şi încuviinţat de Ministeriul de Culte şi Instrucţiune 

publică. 

7. Dacă veniturile vor întrece cheltuelile, atunci prisosul 

se va put întrebuinţă în ajutorul elevilor sîrguitori, dar 

săracă. Chipul ajutorinţei, dacă va fi acel al subvenţionării 
sau al ţinerii unui internat, se va hotărî la timpul săi. 

8. Budgetui cheltuelilor se va face în fie-care an cu trei 
luni înaintea expirării budgetului vechii, și după a lui în- 

cuviințare se va publică. _ 
9. La expirarea anului, comitetul de inspecţiune va da s6mă 

de lucrările sale Ministeriului Învă&ţăturilor, şi osebit semă 

de chipul întrebuinţării sumeior însemnate prin budget, care 
apoi va publică resultatul spre sciinţă obştâscă. | 

10. Comitetul de inspecţiune este dator ca odată, iar ce- 
rend trebuinţa şi de două ori pe săptămână, să se adune 
în Qi şi oră hotărîtă, împreună și cu profesorii, spre con- 

sultare despre interesele şcblei. 
11. Ori-ce măsură se va chibzui de un aşă comitet, nu se 

va pune în lucrare decât după aprobarea ei de Ministeriul 

InvEţăturilor. 
12. Comitetul de inspecţiune va av6 dreptul recomanda- 

țiunii către Ministeriă a tuturor profesorilor, care, găsindu-i
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a posedă calităţile cerute, va procedă la numirea lor de- 

finitivă. 
Ş 4. 

Despre îndaloririle directorului. 

1. Indatoririle directorului sunt acele de la secţia IV-a a 

aşezămîntului şcolar, cu modificaţiunea cerută de posițiunea 

lui deosebită. 
2. Directorul va ave un grefier, cu onorariii determinat, pen- 

tru ţinerea corespondenţii şcâlei şi a comitetului de inspec- 

țiune cu Ministeriul Invă&ţăturilor şi pentru ţinerea condi- 
celor şeâlei. 

= 
Ş 5. 

Despre încăperi. 

1. In corpul zidirii şcolastice, pe lângă odăile hotărite, cu 

tâtă comoditatea, pentru încăperea a 7? clase, se va mai în- 

semnă o deosebită odaie, în care se vor adună osebiţii am- 

ploiaţi şi profesori după săvîrşirea lecţiunilor. Acestă odaie 

va sluji asemenea pentru adunarea sfatului şcolastie şi păs- 

trarea uneltelor ei, precum atlase, globuri geografice, jur- 

nale, cărţi şi altele. 

2. Se va însemnă încă o odaie, atât pentru biblioteca pro- 
prie a şeblei, cât şi pentru cea a cărţilor de vîndare. 

Ş 6. 
1. Cârmuirea şcolastică se îndatoresce: a) a av așeză- 

mîntul tipărit ca temelie a acestei şceâle; b) programa tipă- 

rită, arătătâre de împărţirea învățăturilor pe clase, obiecte 

și secţii; c) o condică pentru înscrierea elevilor intraţi şi 

a celora ce din noii vor intră; d) o condică despre înserie- 

roa documentelor, despre nascerea şi trâpta elevilor; e) jur 

nale pentru însemnarea progreselor şi a conduitei elevilor, 
de di, lună şi an; f) o condică pentru trecerea socotinţei pro- 
tesorilor în privirea prelecţiilor. 

$ 7. 

Despre bibliotecă. 

1. Se va înfiinţă o bibliotecă cu bani obştesci, cumpărân- 
du-se mai întâiii cărţile acele mai trebuitâre şcolarilor. Lista
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cărţilor cu cari va urmă să se înzestreze biblioteca şedlei 

se va compune de colegiul profesorilor şi prin comitetul de 

inspecţie se va trimite Ministeriului, care va put încuviință 

saii desaproba-o asemenea. 

NB. In bibliotecă .se vor ţin6 şi cărţile școlastice, ce se 

vor trimite de Ministeriii spre vindere la şcolari cu preţul 

obştit în t6tă ţâra. 

2. Acâstă bibliotecă se va administră de un privighetor 

fără 16fă, ales dintțre profesori, câte unul pe un an. 

3. Biblioteca va av6 câte trei condici: una pentru cărţile 

ce compun biblioteca, o alta pentru cărțile primite spre vîn- 

dare şi o a treia spre trecere în ea a cărţilor vindute. 

4. După expirarea anului, bibliotecarul va da s6mă de ad- 

ministraţiunea bibliotecei comitetului de inspecţiune, care va 

supune acâsta la cunoscinţa Ministeriului, spre observare 

şi aprobare. 

5. Trădarea bibliotecei de la un bibliotecar la altul trebue 

să se facă după forma cuvenită, rămâind fie-care bibliotecar 

răspungător de pagubele ce ar cășună prin r6ua sa ad- 

ministraţiune. 

ş 8, 
Despre învețătură. 

1. Programul învățăturilor împărţite pe clase se va face de 

colegiul profesorilor în unire cu directorul. In urmă, comite- 

tul de inspecţiune va supune un asemenea la observarea şi 

aprobarea Ministeriului Invăţăturii, şi numai după încuviin- 

area acestuia se va put6 pune în aplicaţiune. 

2. In privirea anului şcolastie, a dilelor de sărbători, în 

ţinerea examenelor şi pentru vacanțe, se va urmă conform 

regulei statozmnicite prin aşezămîntul școlar, la cap. V, secţia 

1 şi la cap. VI. 

$ 9. 
Despre profesori. 

1. Drepturile şi îndatoririle profesorilor va fi acele prevă- 

dute în partea a II-a, cap. al Il-lea din aşezămiîntul şcolastic, 

cu modificaţiunile cerute de aceste statute, şi anume în pri- 

virea chipului numirii lor şi a capacităţii lor limbistice.
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2. Comitetul de inspecţiune, împreună cu profesorii, vor 
ave dreptul de a propune nouă măsuri privitore la învăţă- tură și disciplină, însă spre punerea lor în lucrare va tre- bui aprobarea Departamentului. 

3. Profesorii vor ţin6 catal6ge lunare şi semestriale despre noteie elevilor; acele catal6ge se vor trimite Ministeriului, spre a se urmă cu dînsele după așezămîntul şcolastic, 
4. Profesorii de-apururea vor purtă cu sine în clase jur- nalele pentru înscrierea notiţelor dilnice şi apelul nominal 5. Profesorii, împreună cu directorul, vor primi în șcâlă copii de trâpta colonială şi necolonială şi îi vor aşeză la clasele potrivite cu sciinţa lor. 
6. Profesorii vor av voie a ţin la casele lor elevi, după alcătuirile ce vor face cu părinţii lor, obligându-se la aşă cas a privighiă pentru moralicâsca lor purtare şi regulata frecuentare a şeâlei. 
Numărul de elevi ce va pute ţin un profesor se va măr- gini acum de odată la cinci, Pentru mai mulți va trebui a cere prealabila învoire a Ministeriului, care la așă cas va ave privire la principiile igienice. | 

$ 10, 
Despre primirea, elevilor în școla. 

1. Numărul elevilor în șc6la centrală nu se p6te mărgini. 2. De la elevul ce va intră în clasa I-a a şc6lei centrale se cere a sci cetirea, caligrafia, cele patru speţii din arit- metică, rugăciunile şi Istoria Sfîntă în scurt. 3. Dacă vre-un elev, săvîrşind învățătura în vre-una din şcolele coloniale, va dori să intre în şcâla centrală, apoi va fi dator a întăţișă atestatul acelei şc6le cu notițe bune; iar ia din împotrivă se va Supune examenului şi nu se va put primi decât dacă se va găsi îndestul de pregătit. 4. Atât copiii coloniştilor, cât şi alţii, ce ati învăţat acasă, se pot primi cu examen în una din clase, potrivit cu pre- gătirile lor. 
5. Copiii de coloniști şi alţii, cari au învățat afară de co- lonii, se vor primi în acestă şcOlă după art. 3 din acest $.
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Ş 11. 

Despre îndatoririle părinţilor în privința aşezării copiilor 
lor în ședlă. 

1. Fie-care colonist, ca părtaş la obștescile venituri, va 
ave dreptate a aşeză copiii săi în şedla centrală (Ş 1, art. 1). 

2. Fie-care părinte ce ar dori să-şi aşeze copii săi în şedlă, 
fie colonist saii nu, se va conformă cu timpul primirii după 
așezământ. 

3. Fie-care, la aşezarea copiilor săi în şc6la centrală, este 
dator a se înfăţişă la directorul cu jalbă formală şi dovada 
treptei, nascerii şi a altoirii de vărsat. 

4. Părinţii, după aşezarea copiilor lor în șe6la centrală, 
vor fi datori a le purtă de grijă de cărţile trebuitâre şi altele. 

5. Atât coloniştii din alte colonii, cât şi străinii, după aşe- 
zarea copiilor lor în şc6lă, vor fi datori a le găsi gasdă la 
gospodari cunoscuţi de bună moralitate, saă ai încredinţă 
privegherii profesorilor. 

$ 12. 
Despre dreptul elevilor cari vor săvîrși cursul în şcla 

centrală. 

1. Atestatele de săvîrşirea învățăturilor cuprinse în sec- 
țiunea I şi II-a se vor slobogi cu neapăratele notițe ale 
tuturor obiectelor ce ai învăţat. Nisce asemenea se vor slo- 
bodi de director în unire cu profesorii, se vor adeveri de 
comitetul de inspecţiune şi în urmă se vor întări de Ministe- 
riul Inv&ţăturilor. 

2. Fie-care tînăr, ce se va dovedi vrednic şi va căpătă 
atestat în forma sus arătată, va put să ocupe un loc de 
profesor. 

3. In şedla centrală se vor pregăti două categorii de pro- 
fesori: a) profesorii pentru şedlele lancasteriale de prin co. 
lonii şi b) profesorii pentru şe6la centrală. Acei din categoria 
I vor trebui să săvîrşâscă cursul în 3 clase primare, iar cei 
din urmă întreg cursul şedlei centrale. 

4. După cum s'a arătat la Ş 2, No. 3, din aceste statute, 
elevii ce vor dobândi atestate bune pentru săvîrşirea înv&-
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țţăturilor secţiei a II-a vor avâ dreptul, dacă ar dori, să 
intre în serviciul statului, civil saă militar, 

$ 13. 
1. Instrucţiunile speciale, cuprindătâre îndatoririi elevilor 

în raport către profesori şi şefi, precum şi orînduiala peni- 
îanselor pentru greșeli şi altele, se vor alcătui de comitetul 
de inspecţiune, prin înţelegere cu profesorii, după condiţiunile 
localei vieţuiri; însă nu vor avâ aplicațiunea lor mai înainte 
de a fi observate și încuviinţate de Ministeriul Inv&ţăturilor. 

$ 14. 
1. Ori-ce schimbare sar găsi de trebuinţă a se face în 

aceste statute, se va urmă numai cu prealabila învoire a 
Ministeriului de Culte și Instrucţiune publică din Principat. 

2. lar pentru ca şedlele coloniale să se psStă povăţui după 
statutele sus arătate, sub atârnarea Ministeriului Învăţătu- 
rilor din Principat, care este îndatorit a priveghiă de aprâpe 
aplicarea tuturor punturilor prin ele cuprinse, am slobodit 
chrisovul de faţă prin Ministrul Secretar de Stat al Depar- 
tamentului Culturilor şi al Instrucțiunii publice. 

S'a dat în residenţa Iași, anul una mie opt sute cincă-deci 
şi opt, luna Iunie în dece dile. 

(subscris) Nicolae Conache-Vogoridi. 

Contrasignat: 

Ministru şi Secret. de Stat, Prinţul Dimitrie Cantacuzin. 
| Directorul Ministeriului, Georgie Dulcescu, Aga. 

(L. P.) Şeiul secţiunii, G. Melidon.
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Chrisovul Căimăcămiey 

pentru veîntărirea privilegiilor acordate coloniilor Bulgar e 
din Basarabia reincorporată cu Moldova. 

Prinţul Nicolae Conache- Vogoridi, Caimacamul Principatului Moldovei. 

Comunitatea coloniilor bulgare, prin deputaţi din parte-i, 
anume Alexandru Uzunov, loan Nicolaev, Gheorghe Nenciov 
şi Teodor Grozdiev, ai dat suplică Consiliului administrativ, 
la 20 aie trecutei luni Maiă, cu arătare că, în vremea colo- 
nisării în Basarabia a bejenarilor de peste Dunăre, la anul 
1819, de către Impăratul Rușilor, li s'aă hărăzit drepturi şi 
privilegiuri, pentru cari le-a siobodit şi înaltul chrisov ce 

de-apururea se păstră în biserica din Bolgrad; iar la anul 
1857, când, după Tractatul de Paris încheiat între înaltele 
Puteri europene, parte de colonii, în număr de 40 sate, aii 

trecut, sub stăpânirea Principatului Moldovei, atunci guver- 
nul rusesc, luându-le originalnicul chrisov, le-a lăsat lor o 

copie legalisată, pe care au înfăţișat-o acum pe lângă citata 
suplică, rugându-se din partea confraţilor lor colonişti să li 

se întărâscă de către noul pentru ei guvern al Moldovei 

drepturile şi privilegiile, cari sunt consfinţite şi prin procla- 
maţiunea din 4 Februarie 1857, dată de cârmuire la prile- 

jul primirii sub dominaţiunea sa a părţii de Basarabia, 
pentru care să li se slobâdă un chrisov, cu adăogirea ca drep- 

turile lor să se păzâscă întocmai după așezămîntul cuprins 
în tomul XII din colecţiunea legilor rosiene. 

Pe temeiul dar al raportului Consiliului sub 2.207, prin 
care mi s'a propus de a se încuviință slobodirea chrisovu- 

lui cerut, şi în privirea că, după proclamaţiunea citată fă- 

cută de guvern la anexarea acestui noi teritorii către Mol- 
dova, urmeză ca coloniile bulgare să se folosâscă de tâte 
drepturile şi privilegiurile concedate lor sub guvernul îm- 
perial al Rusiei, eu am găsit de cuviinţă o asemenea „Pro- 

punere şi prin urmare ordonez tuturor cărora se cuvine a 

sci, că tote drepturile şi immunităţile consfinţite coloniilor 

bulgare de pe teritoriul noi al Moldovei prin chrisovul din 
Z. C. Arbure, Basarabia, 

“
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12 Martie 1820 al guvernului imperial al Rusiei, de pe care 

coloniile păstrâză copia legalisată ce mi s'a infăţişat pe 
lângă sus-citatul raport al Consiliului, să fie menținute şi lu- 
crătâre în t6tă puterea lor, spre care sfîrşit Secretariatul de 

Stat va regulă tipărirea în dialectul român, atât a precita- 
tului act, întocmai după copia legalisată ce se păstrâză de 
colonii, cât şi a aşezămîntului cuprins în volumul XII din 

colecțiunea legilor rosiene, spre a servi comunităţii bulgare 

ca şi până acum, fără nici o abatere. 

Datu-s'a chrisovul de faţă, contrasignat de Secretarul de 
Stat, în anul mântuirii una mie opt sut cincă deci și opt, luna 
Iunie în şese dile. 

(subseris) Nicolae Conache-Vogoridi. - 
(L. P.) 

Contrasignat : 

Secretarul Statului, Zancu W. Cantacuzin. 
Pentru directorul Secretariatului, Jancu Antoniadi, Spatar. 

Pentru şeful secţiunii, Davidel. 

Traducere oficială a actului Împărătesc al Rusiei 
pentru drepturile şi privilegiurile coloniilor 

Bulgare. 

Tipăril spre a servi numai în cât privesce coloniile de pe 
teritoriul anezat către Moldova în puterea Traciatului de 

Paris conform hotărîrii chrisovului Căimăcămiei din ștse 

Iunie anul 1859, sub No. 48. 

După ucazul Maiestăţii Sale Impăratului Alevandru Pavlo- 
vici, singur stăpânitor a tâtă Rusia, etc. etc. şetul Ministe- 
riei trebilor din lăuntru declară Bulgarilor și altor bejenari 

de peste Dunăre aşezaţi în provincia Basarabiei că în uca- 

zul dat la: 29 Decembrie al anului 1819 Senatului ocârmui- 

toriă, sub însăşi iscălitura Maiestăţii Sale Imperiale, se cu- 
prinde : 

Dorind a regulă sârta Bulgarilor şi a altor bejenari de
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peste Dunăre, veniţi în provincia Basarabiei, potrivit legi- 
lor adoptate în Impărăţia nâstră pentru toți străinii aşezaţi 
în clasa lucrătorilor de pămînt, Noi, la ocasiunea revisiei ce 
în pers6nă am făcut provinciilor apusene, am poruncit cu- 
ratorului general al coloniştilor acelei părţi a Imperiului, Ge-! 
neraluiui-Leitenant Inzov, de a adună deplina lămurire 
despre aceşti bejenari de peste Dunăre şi a ne supune opi- 
niunea sa despre chipul statornicirii lor, 

Generalul-Leitenant Inzov ne-a presentat amărunt expu- 
nerea tuturor împrejurărilor atingă&târe de aceşti bejenari, 
împreună cu proectaţia privitâre la mai bună a lor orga- 
nisare, pe cari observându-le în comparaţiune cu aşezămin- 
tele ce există despre coloniștii vieţuitori în Rusia și cu 
drepturile de cari se bucură locuitorii Basarabiei, noi po- 
runcim : 

1. Să se hărăzâscă bejenarilor transdunăreni, sub care 
numire se înţelege Bulgarii şi alți coreligionari ai noştri 
veniţi de peste Dunăre, cari sunt aşezaţi sau se vor aşeză 
în viitor în Basarabia, tote drepturile şi privilegiurile hără- 
zite străinilor statorniciţi în guvernele nouei Rusii şi în Ba- 
sarabia sub numire de coloniştă. 

2. Pentru ca acești bejenari să cunâscă în ce se cuprind 
drepturile şi privilegiurile hărăzite lor, să li se slobâdă de 
la Ministeriul trebilor din năuntru un act întru acâsta. 

3. Bejenarii veniţi de peste Dunăre în timpul ocârmuirii 
otomane şi cari vieţuiaii prin osebite locuri a Basarabiei, 
iar acuma întrulucaţi pe pămînturile statului, să se scutâscă 
în curs de trei ani de dările şi îndatoririle către haznă. 

4. Bejenarii veniţi de peste Dunăre în vremea răsboiului 
din urmă, şi după acela, se vor folosi tot de asemenea scu- 
tire pe timp de 7 ani. 

5. Bejenarilor de mai înainte aşezaţi pe pămînturile sta- 
tului şi cari aii trăit pe dînsele în linişte, nu mai puţin și 
locuitorii indigeni vieţuitori între dînșii, nu li se va acordă 
acea scutire. - 

6. Slobogi vor fi a se mută pe pămînturile statului, ce 
sunt destinate bejenarilor, aceia dintre ei, cari, vieţuind prin 
tîirguri şi moşii proprietăresci, vor arătă dorinţă spre acâsta; 
asemenea strămutare însă să nu se urmeze decât numai 
prin scirea autorităţii oblastiei şi colonială.
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"1. Bejenarilor aşezaţi pe pămînturile numite Icasaaţ şi 

Musait, mai înainte de a fi aceste pămînturi date în pro- 

prietatea particularilor și strămutaţilor de acolo pe pămîn- 
turile haznelei, să li se învoiască a-şi vinde saii a-şi stră- 
mută binaiele şi alte aşezări gospodăresci, ca o avere cu- 
venită lor după tot resonul. 

8. Bejenarii cari, în vremea ocârmuirii otomane, s'a aşe- 
zat pe pămînturile proprietarilor supuși cârmuirii și legilor 
Moldovei, în timpul strămutării lor pe pămînturile statului, 
sunt datori a lăsă gospodărescile lor aşezări în stăpânirea 
proprietarilor, dacă se va dovedi că ele sunt construite pe 
comptul acelui proprietar. 

9. După săvîrșirea anilor de scutire, hotăriți după art. al 
3-lea şi al 4-lea, acei strămutați, precum şi cei-lalţi, între cari 
şi locuitorii indigeni convieţuitori cu ei de la începutul anu- 
lui 1820, vor datori să plătâscă statului, de fie-care familie, 
pe an, câte șepte-deci lei; nu mai puţin vor plăti, ca şi co- 
loniștii nemți, în urma expirării anilor de scutire, dările şi 
îndatoririle pămîntesci, cu acâsta însă că din asemenea bani 
se vor plăti îndatoririle (havalele) cari în de obşte le iac 
locuitorii provinciei Basarabiei. 

10. Pentru pămînturile cuprinse în comptuarul satelor lor 
peste câtimea hotăriîtă de fie-care familie, se va luă câte 20 
parale de t6tă desetina, fără a exceptă anii scutirii. 

11. Se dă voie bejenarilor în cercul așezărilor lor a vinde 
slobod vin şi rachiă fără a fi supuși la nică un otcup. 

12. Pămîntul statului ocupat de ei să se împărţâscă acum 
după putinţă în 4 ocâle, potrivit cu presentaţiunea General- 
Leitenantului Inzov şi a listei pe lângă ea alăturată, iar cel 
mai de căpetenie sat Tavac, potrivit dorinţei bejenarilor, să 
se numescă Bolgrad. 

13. Vieţuitorii vechi saii indigeni de prin aceste ocdle se 
vor înscrie în comunul lor corp, în consideraţiunea atât a în- 
vechitei lor așezări pe acele locuri, cu înfiinţare de vii şi 
livegi, precum şi a vieţuirii lor printre Bulgari, dându-li-se 
Şi lor drepturile de colonişti. 

14. Ocârmuirea acestor bejenari să se înființeze pe basa 
obştescilor aşezăminte coloniale,  subordinându-i cantorei 
locuitorilor străini din Basarabia. 

15.:Se va rîndui la cantor un amploiat cu titlu de to-



__683 
varăş a mai marelui membru, a căruia îndatorire va fi ca, 
sub povăţuirile cantorei, să privigheze asupra locuitorilor 
şi să aibă cuvenita îngrijire pentru dînşii, 

16. Pentru împlinirea tuturor mai sus prescrise aşeză. 
minte se va însărcină pe şetul Ministeriei trebilor din lă- 
untru, ca să facă cuvenita punere la cale. 

Drepturile şi privilegiurile pomenite în art. l-iă și al 
2-lea al acestui Înalt ordin, hărăzite coloniştilor și de amă- 
runtul lămurite în Înaltul manifest din 22 Iulie anul 1763 
precum și în Înaltul confirmat raport al Ministeriului tre- 
bilor din lăuntru din 20 Februarie 1804, sunt următârele : 

1. Libertatea cultului după aşezămintele şi regula lor fără 
împedecare. 

2. Scutirea de plata birului şi de tâte îndatoririle în tim- 
pul anilor de scutire hărăziţi pentru acâsta. 

3. După împlinirea acestor ani de scutire, ei aă să plă- 
tescă statului darea pămîntâscă: în cei dintâi dece ani, pe 
fie-care desetină, de la cinci-spre-dece până la dou&-gecă 
kopeici pe an; iar după trecerea acestui termin, darea 
acesta se va compară cu aceea ce în de obşte plătesc acolo 
alţi locuitori aşezaţi pe pămîntul statului ; cele-lalte îndato- 
riri pămîntesci însă vor fi datori a le purtă îndată după 
trecerea. anilor de scutire de o potrivă cu acei supuși ro- 
sienescă între cari vor fi statorniciţi, scutindu-se de cvartire 
militărescă, afară de casuri când niscai-va comendi de ase- 
menea ar trece prin satele lor. 

4. Scutirea de la serviciul militar şi civil; iar după pro- 
pria dorinţă se învoesce fie-căruia a se înregistră în ase- 
menea servicii; intrarea pe acest temeiii în slujbă nu scu- 
tesce pe aceia cari ar fi putut căpătă de la haznă ajutor 
bănesc spre exoflisirea datoriilor sale. 

5. Plata banilor de ajutorinţă din partea haznelei, dacă 
nisce asemenea sar fi întrebuințat la timpul așezării, să se 
distribueze în curs de 10 ani următori după expirarea ani- 
lor de scutire. 

6. Tuturor coloniştilor să li se deă pămînt gratis câte 60 
desetine de fie-care familie, afară de acele locuri unde pen-. 
tru lipsa pămînturilor urmâză osebite legi spre împărţi-. 
rea lor.
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7. Când vre-un străin ar veni în Rusia spre a se stator- 

nici, va face îndată cunoscut dorinţa sa şi apoi va săvirși 

jurămînt în religia sa, după regula obicinuită, pentru cea 

cu credinţă supunere către Rusia. 
8. In timpul aşezării se învoesce coloniştilor a-și aduce 

cu sine, fără poșlină, averea sa, de ori-ce fel ar fi, şi pe lângă 

aceea fie-care familie, înţelegându-se bărbatul şi femeia cu co- 
piii nevristnici saii doi vristnici, argaţi sau patru temei, a 

aduce numai a lor proprie marfă, în preţ de 300 ruble. 

9. Dacă cine-va,ori în ce timp, ar dori să se strămute din 

Impărăţie, va fi liber, cu acâsta însă ca, pe lângă exoilisi- 

rea tuturor datoriilor sale, să plătâscă fiscului odată pe trei 

ani birul cuvenit după posiţiunea lui. 

10. Li se învoesce a înfiinţă fabrici, a profesă tote mese- 

riile, a negoţă, a intră în ghildie (clasă) şi corporaţiuni şi 

a-și vinde manufacturile lor ori-unde în cuprinsul imperial. 

11. Se învoesce străinilor a cumpără în guvernul Nouei 

Rusiei pămîntură de pe la proprietari, pe temeiul legilor 

lămurite în Înalt confirmatul referat al Ministeriului trebilor 

din lăuntru din 1 Martie a anului 1804, şi a le stăpâni cu 

deplină proprietate, fără altă dare, afară de aceea ce plătiă 

pe acel pămînt fostul proprietar, după aşezămîntul avelei 

provincii; însă tot străinul care, cumpărând pămînt în pro- 

prietate, ar dori să se strămute iarăși din Rusia, va fi dator 

mai înaintea purcederii a-l vinde, sai a-l trece către altul 

ce va r&măn6 în Rusia. 
12. Pe lângă acestea, dacă unii din coloniştii străini, după 

declaraţiunile făcute mai dinainte, sai cu învoire, ar dori 

a se aşeză pe pămînturile proprietarilor privaţi din ori- 

care gubernie, se învoesce proprietarilor a-i primi după 

alcătuire de bună voie, pentru care s'aii aşezat osebite legi 

lămurite în Înalta poruncă dată Senatului ocârmuitor în 
25 August a anului 1817; aceşti bejenari vor ave asemenea 
libertatea cultului şi vor fi scutiţi de serviciul militar și 

civil, precum şi de t6tă darea către haznă, afară numai 

de aceea ce proprietarii sunt datori a răspunde pentru dînşii, 
în conformitate cu aceea ce intră în haznea dela indigenii 

lor locuitori. 

13. Pentru mai multă înlesnire şi ocrotirea străinilor cari 

se aș6ză pe pămînturile statului, se vor încuviinţă aceştia
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unei deosebite autorităţi sub numire de cantora străinilor, 
şi care va av îngrijire despre statornicirea lor. 

14. Dacă cine-va din cei veniţi spre colonisare se va află 
neascultător sai nesupus autorităţii rînduite, ori ar căd6 
în desfrînări, unul ca acela negreşit se va exilă peste hotar, 
împlinind de la el t6te datoriile ce Var privi către fisc. 

15. Din pămînturile hotărite pentru aşezarea coloniştilor 
nimeni nu va put vinde:'ori cedă altuia pe cea mai mică 
parte măcar fără voia însemnatei autorităţi, şi nică a să- 
vîrși pentru el vre-un act, potrivit acâsta cu actul Înalţ hără- 
zit la 6 Septembre a anului. 1800 menoniștilor colonisaţi în 
partea Nouei Rusiei. 

16. Coloniștii aii drept de a trece şi în alte clase pe te- 
meiul aşezămintelor cuprinse în socotinţa Consiliului Imperial 
din 27 Novembre 1812, Înalt întărit. 

Acest act s'a subscris cu mâna şefului Ministeriului din 
Jăuntru şi s'a pus pe el sigiliul Maiestăţii Sale Imperiale din 
Ministeriul trebilor din lăuntru în Sant-Petersburg, Martie 
în 12, anul 1820. 

(Pe original e iscălit) Ocârmuitorul Ministeriei trebilor din lăuntru,. 
Comitele B. Cociubei, 

A seripisit directorul Departamentului averilor împărătesei, Ştefan 
Dgiuncovici. 

| (L. P) 

Ministeria trebilor din lăuntru.—In condica eşirii s'a scris 
sub No. 134. Pentru că copia este întoemai cu originalul act, 
adeverez cu iscălitura mea şi punerea peceţii cârmuirii stră- 
mutaţilor de peste Dunăre, 1857 Iunie 2. 

(L. P.) 

(Subseris) Ocârmuitorul strâămutaţilor de peste Dunăre, Sub-Colonel 
de cavalerie Arendarenco. 

Pe originalul listei s'a scris de către Generalul de artilerie 
Comitele Alezie Andrievici Aracceico.
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Dnsta înalt întărită la 29 Decembre 1819, a ocblelor ce 

suni înființate în oblastia Basarabiei pentru așezarea Bul- 

garilor şi a altor strămutați de peste Dunăre. 

7. Ocolul Prutului, 

Satele: 1. Colibaş; 2. Brănză ; 3. Vălenii; 4. Slobodia; 

5. Boboescii sau Suraenii; 6. Chisliţa; 7. Vadu Boului; 

8. Jurgiulesci; 9. Măndrescii; 10. Anadolea ; 11. Frecăţeii; 

12. Bujorea ; 13. Cismechioi ; 14. Volcănesci. 

Ocolul acesta se află între rîul Prutului, valul lui Traian 

cel din jos, rîul şi lacul Cahulului şi Dunărea. 

17. Ocolul Cahulului. 

Satele: 1. Cartal; 2. Satul-nou; 3. Barta; 4. Carahaţi; 

5. Bugâc, Necrasovţi; 6. Itiulia; 7. Hagi-Abdul; 8. Curci; 

9. Împupita ; 10. Balboca. 
Ocolul acesta se află între lacurile Ialpuhului şi al Cahu- 

lului, rîul Cahul, valul lui Traian cel din jos şi Dunăre. 

111. Ocolul Ismailuluă,. 

Satele : 1. Taraclia ; 2. Tatar-Copceak; 3. Cubei; 4. Sata- 

lic-Hagi; 5. Cairaclia; 6. Bolgrad (Tabac); 7. Caracurt; 
8. Cișmea-văruită ; 9. Babele; 10. Duluchioi; îl. Taş-Bunar; 

12. Ciişea ; 13. Irdek-Burno cu câşlile; 14. Sichirli-Chitai. 
Hotarele acestui ocol se megieşese cu lacul şi pîrăul Ial- 

puhului în sus până la revărsarea rîului Lunga, în sus de 
satul Taraclia, cât va trebui de la punctul acesta în linie 

drâptă până la rîul Catlabuh, şi cu acest rîii în jos până la 

revărsarea lui în ghiolul de aceeaşi numire. 

IV. Ocolul Bugecului. 

Satele : 1. Traian; 2. Valea Perjei; 3. Cot-Ohitai ; 4. Lunga; 
5. Haidar; 6. Tomai; 7. Baurci; 8. Cazaiaclia; 9. Bes-Alma; 
10. Congaz; 11. Cioc-Maidan; 12. Chirsov; 13. Bezghioș;
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14. Comrat; 15. Dgoltai; 16. Avdorma; 17. Chiriet: 18. Dis- 
ginge; 19. Enichioi. 

Hotarele acestui ocol se încep de la revărsarea rîului 
Lunga în Ialpuh, în sus peel pe dincolo de satul Desginge, 
cât va trebui de la acest punct spre obîrşia rîului Lunga 
până la hotarele coloniilor nemţesci, şi pe lângă ele până la 
obîrşia rîului Taşlic, ocolind satul Ienichioi, prin ghiolul 
Chitai până la Catlabuh în paralel cu valul lui Traian. 

Ocolul acesta, cuprindând în sine un loe deşert, se va put6 
împărţi în două ocâle, când se vor strămută pe el bejenarii 
de peste Dunăre, de pe pămînturile proprietărescă din oraşe 
şi parte din ocdlele Prutului şi Cahulului, în cari nu ajunge 
pămînt după numărul locuitorilor. 

Originalul Va iscălit Comitele Cociubei. 

Pentru întocmai cu originalul aii încredinţat directorul 

Departamentului averilor împărătesci şi zidirilor publice, 

Deistvitelnei Stateki Sovetnic şi Cavaler Stefan Dgegiun- 
covschi. 

Traducerea de faţă fiind întoemai cu textul înfățișat de 

deputaţii din partea coloniştilor pe lângă suplica lor adre- 

sată Sfatului, cu data din 20 Maii anul curent, se adeve- 

resce de către iscălitul, şnuruindu-se cu pecetea Secretaria- 

tului de Stat al Moldovei. 
Iași, 1858 Iunie în 7 dile. 

Şeful secţiunii limbilor străine din Secretariatul de Stat, F. Hadig, 
Agă şi Cavaler.



II]. MANUSCRIPTUL LUI SWINIIN DE LA 1816 IUNIE 1. 

(Ban. Ozee. 06. Hezop. n Jlpcesa. tom. IV.) 

" Ținutul Orheiti în lungime de la Orundul-Bicului până 
la podul Chalilesci, la 1816 avea 100 verste și tot. atâtea 
în lat de la Nistru până la Prut. 

Graniţe : la răsărit ţinuturile Bender şi Hotărnicesc, la 
apus ţinuturile Iaşi şi Soroca, la -m6dă-di Prutul, la mâqă- 
n6pte Nistrul. 

" "Ţinutul Orheiă se impărţiă în 12 ocâle, având un oraş: 
Chişineu, şi două tirguşore: Orheiii şi Telesci, precum şi 280 
sate. Afară de oraşul Chișineii, poporaţiunea ținutului la 
1816 eră de 19.592 familii. Ac6stă poporaţiune se compuneă 
din Moldoveni, Ruteni, Evrei, Armeni, Bulgari și Ţigani. Mol- 
dovenii, față cu cele-lalte n6muri, erai în proporţiune de 
10 la 4. 

Ocupaţiunea poporaţiunii judeţului eră: agricultura, viile, 
viticultura, albinăritul şi următârele îndeletniciri : confecţio- 
narea lemnului de construcţiune, căruţăria, butăriaj/petrăria 
fabricarea varului şi cărămidăria. In anul 1816, în ţinutul 
Orheiii existai 6 rachierii. 
Numărul vitelor la 1816 eră de 10.752 vite cornute; mai erail 

apoi 356.000 porcă şi 56.649 stupi. In tot ţinutul erai 72.591 vii, 
şi 3.560 grădini cu pomi roditori. In anul 1815 s'au făcut 
145.000 vedre vin.
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Starea civilă, a locuitorilor. După privilegii şi legile Mol- 
dovei, la 1815 ţinutul acesta eră locuit de: 

„87 — Postelnicese 
864 — Mazili 

347 — Ruptaşi 
229 — Rupte 

168 — Staroste de biserici 
23 — Gropari 

„245 — Semiraşi 
32 — Lipcani 

849 — Călăraşi | o 

1,072 —- Păzitori la granița Prutului 

2,590 —- Scutelnici 
1,023 — Breslaşi 

881 — Slugi 
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„3 9,841 — Birnici. 

Prejurile alimentelor şi altor obiecte. Preţurile următ6- 
velor alimente şi obiecte aă fost la 1816 în ţinutul Orheiu- 

lui: Certvert. grîu — 20 lei v.; secară — 17 lei; orz=8 lei; 

ovăz=" lei; meiu=—$3 lei; o păreche boi buni — 200 lei; vaca 

=50 lei ; porcul=—12 lei; 6ia=—6—8 lei ; stupul = 8lei; oca de 

carne = 10 parale ; sare = 10 parale; vin, vadra =:3 lei; 

pudul de fin — 20 parale. “ 
Biruri. In anul 1815 locuitorii plătiaă surugiilor de postă 

21.000 lei vechi şi l6fa căpitanului de mazili 3.052 lei. (1) 

Sub guvernul Moldovei (domnia lui Moruzi) acest ţinut 

a plătit statului 348.964 lei 21 aspri pe an. 

Administraţiunea de la 1812 până la 1816.se compuneă 
din doi Serdari, cari locuiau la Chişinei. Pe lângă ei per- 

sonalul cancelariei a fost compus din sameş, dragoman şi 

grămătici; afară de acâsta, în fie-care ocoli, din cele 12 ocâle 

din câte se compuneă ţinutul Orheiii, erai căte doi ocolași, 
iar la Telenesci, Orhei și Criuleni câte un căpitan de tirg. 

Serdarii primiau l6fă căte 200 lei v.pe lună, sameşul câte 
100 lei; cei-lalți funcţionari primiau l6fa de la isprăvnicii 
Şi ridicaii <împlineld». 

Altă dată, sub domnia pămîntână, ţinutul Orheiă eră 

  

(1) Afară de birurile către ţinut ete.
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ocărmuit de un Serdar, care ocărmuiă şi ţinuturile Lăpușna 
şi Soroca. Acest Serdar eră şi cap peste 3.000 de călărași 
grăniceri. 

La 1815, după spusele lui Swiniin, Chişineul aveă dejă o 
poporaţiune de peste 5.000 locuitori ; în orăşel existaii 5 

fabrici de pelărie fină, 22 tăbăcarii, 18 fabrică de lumînări 

de sei, 4 de săpun, 3 boiangerii, 4 fabrici de obiecte de 
aramă şi o fabrică de lulele de lut. 
Rataua Hotinului. După spusele Părcălabului Pisani din 

Chișinei, la 1815 ţinutul Hotin se hotărniciă la nord cu 
Nistrul, la sud cu Prutul, la răsărit cu rîul Ciugur, care des- 
părţiă raiaua de ţinuturile Iaşului şi Sorocei, iar la apus 
aveă de hotar Nistrul și Bucovina. Lungimea ținutului, de la 
satul Onută până la rîul Ciugur, 130 verste ; iar lărgimea, 
de la tîrguşorul Lipeani de pe Prut până la satul Resteit 
de pe Nistru, 35 verste. 

Ținutul Hotin se împărţiă la 1815 în opt ocole: Oeolul 
întâiă, Rașcova, aveă 21 sate; al doilea, Halavețu, aveă 26 
sate; al 3-lea, Nistru-de-sus, 20 sate; al 4-lea, Nistru-de-jos, 
22 sate; al 5-lea, ocolul Ciugur, 26 sate; al 6-lea, ocolul de 
Mijloc 21 sate; al 7-lea, Prutul-de-jos, 18 sate, şi al 8-lea, 
Prutul-de-sus, 18 sate. 

Poporaţiainea ținutului Hotin la 1815 eră compusă, după 
Sviniin, din 17.052 familii, în total 82.516 suflete, din cari 
14.754 birnică şi nebirnici : 

Protopopi. . . cc. 3 
Blagoceni. ............ 12 

Preoţi... 228 
Diaconi . . e... 8 
Palamară ...,. 292 

Cinovnică ruşi. .......... 9 
Boeri Moldoveni. ......... 46 

Comereianţi: 

Greci şi moldoveni ........ 16 

Armenii. n. 94 

Călărași... 150 
Ruptaşi. . o... 16 
Evrei. .. . . . . . . . . . . , 1.965 suflete.
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Afară de acâstă poporaţiune, în ţinutul Hotin mai locuia 
mulţi supuși austriacă. 

Din proprietari mari, la 1813—15 rămăsese în ținutul Ho- 
tinului peste 12 familii, cari poseda moșii, ce aduceai un venit 
anual fie-cărei familie de 20—50.000 lei. Eraă şi vre-o 20 
case comerciale, cari aveaii averi de la 1.000-—4.000 galbeni. 

Locuitorii ținutului se ocupă cu agricultura, serie Swiniin; 
birnicii se ocupă încă cu cositul finului, primind plată câte 
3—4—5 lei pentru o falce de fineţe ; alţii se ocupă cu că- 
răuşia, transportând sare şi vin. Pentru acâsta cărăuşii 
plătiai ocărmuirii <arabadjimis», adecă din 10 lei unul. 

Biruri. In anul 1815 locuitorii acestui ținut plătiaă, după 
Swiniin, următârele dări: prestaţiune cu carul şi un om pentru 
trebuinţele statului, lemne de foc pentru armata casarmată 
în ţinut, pentru străjerii de la ţâră şi amploiaţii statului, 
cosirea fînului şi transportul a 60 stoguri de fîn pe la osta- 
ţiune de postă, de la 17 care câte un străjer pentru hotare, 
în total 632 6meni cu schimhul pentru o săptămână; bir 25.900 
lei pentru întreţinerea surugiilor de postă şi bir de rusu- 
mat sait otcină (de deseatţină). Afară de acâsta se mai 
percepeau și 22.600 lei pentru plata salariului celor 150 
călărași, ceea ce făceă câte 2 lei pe birnic. Asemenea, lo- 
cuitorii ținutului mai dedeau pe an 1.312 care pentru trans- 
portul bolnavilor militari, 2.015 care pentru transportul ma- 
terialului de construcţiune militară, 3.815 care pentru trans- 
portul lemnelor de foc, 1.735 care pentru transportul mate- 

rialului pentru construirea caselor coloniştilor. 
Așă dar, din aceste mărturisite de către d-l Swiniin, care 

pe la 1816 eră funcţionar al statului, se dovedesce că scu- 
tirea de bir, proclamată de Împăratul Rusesc pe termin de 

trei ani în tâtă Basarabia, eră cu desăvîrşire fantastică 
şi că poporaţiunea dejă de la început a fost impusă la nu- 
merse dări forte grele şi mari, în bani şi în natură. 

Aceste biruri sub ocârmuirea pămîntână erau în ţinutul 
Hotinului următârele. Când Hotinul eră ocârmuit de către 
Divanul domnesc, adecă de ia Novembre 1806 şi până la 

Octobre anul 1811, afară de prestaţiuni, locuitorii mai plă- 
ţia:
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31.800 lei banii de răsură în patru termine, pentru 

lefile amploiaţilor. 
28.776 » pentru carnea armatei. 
12.686 » pentru intreţinerea postei. 

4.030 » plătiau locuitorii Hotinului în două ter- 
mine, la Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru. 

9.760 » plătiau Evreii arendași şi Evreii din 
Briceni şi Lipscani la Visterie. 

1.066 » pentru săracă. 

Total deci 109.911 lei. 

Banii pentru săraci nu intra în Visterie, ci într'o cassă 

specială, unde se vărsaii şi banii adunaţi de pe la boeri și 

călăraşii Moldovei, câte doi lei pe an de cap. Domnitorul 

mai dedeă o parte şi din. banii rusumaţilor, precum ase- 
menea se percepeau câte 3 lei la sută din lefile amploiaţilor 

Cu aceşti bani se ajutaii văduvele şi orfanii. Sub ocârmui- 

rea usurpătâre otomană raiaua Hotinului plătiă următârele 

dări : fie-care cap de familie plătiă bir 2 lei 34 parale şi pen- 
tru copii şi ai săi câte 2 lei 4 parale; birul dintâiă se numiă 

turcesce chasaci-parasă, birul al doilea eră cunoscut sub 

denumirea de feskere-parasă. Afară de acâsta se mai plătiă 
anual menzil-parasă, adecă bani pentru postă: cei săraci 
plătiaii câte 1 leii 20 parale, cei avuţi câte 6—8 lei. Din acești 
bani se adunati peste 3.000 lei. Locuitorii mai erai datoria 

aprovisionă cetatea Hotinului cu lemne şi îîn. 
După mârtea locuitorului din circumseripţiunea raselei o 

decime din averea sa treceă la Paşă; iar când muriă şi femeia 
locuitorului, Paşa luă două treimi din moştenire, lăsând o 

treime moștenitorilor răposaţilor ; iar în casul când răposatul 
nu lăsă moştenitori, întrâga sa moştenire treceă la stat. 

Raiaua n'aveă voie de a construi sati repară biserici fără a 
plăti o sumă 6re-care de bani pentru permisiune. Proprietarii 
Paşalei mari, adecă boerii, precum şi locuitorii de rînd ru- 
rali mai plătiaii 22 parale de cămin drept epindjea. Boerii 
ridicaii la rîndul lor următârele dări de la ţăranii de pe 

moşiile lor: 

30 parale de casă ţărănâscă. 
30 » de fie-care păreche de boi. 
30 » de fie-care plug.
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40 parale de cap de familie pentru plata lubașlâcului, adecă 
simbria vatafilor de pe moşie. 

4 » deie. 

4» de stup. 

4 >» de pore. 
40» de car de lemne. 
200» de fie-care falce sai lucru de o falce pentru 

proprietar. 

Apoi mai dedeaii o demeriie de gri, una de orz, o ocă 
de unt de vacă şi 1/, ocă de caş sait brânză de fie-care vacă. 

Dacă ţăranul luă o fată în căsătorie, eră dator a plăti 
boerului de la 40 la 100 lei pentru noua vatră. 

Boerul de pe moşie aveă drept să judece daraverile şi 
pîrile dintre locuitorii satului, iar în cas cânduna din părţi 
r&mâneă nemulțumită de judecată, atunci se dedeă jalbă 
Muftiului turcesc, care locuiă la Hotin, şi acesta se consi- 
deră ca ultima instanţă. 

In ţinutul Hotinului, pe la 1815, eraii peste 1000 de pri- 
săcă cu 40.000 stupi. Fabrică: douăi de cărămidă, una la 
Hotin şi alta la Romancauţi; patru de spirt, două la Hotin, 
una la Prigorod, una la Şavăuţi şi una la Rjavîuţi. Mori 
de apă peste 525. | 

La 1812, când guvernul rusesc şi-a alipit acest ţinut, în 
ținutul întreg s'aă constatat ca aparţinând statului următ6- 
rele bunuri publice: 

17 din otcina Halișevca, oteina Fetelit, oteina Hidjeva sai 
Hijdevo, Macarovea, Mamaliga, Teucani, Cunevca, 1, oteină 

Cholochoreni, 1/, din oteina Venţenini, 1; din oteina Van- 
ficouţi şi 1/, din moşia Medveniţi. 

In anul 1815 locuitorii ținutului ai plătit suma de 28.900 
lei pentru întreţinerea surugiilor. 

Doi părcălabi ai ținutului au primit în acest an l6tă 4.800 
lei, sameşul 1.000 lei, grămăticul 400 lei. 

Unul din părcălabi la 1815 a fost cinovnie rus, altul boer 
moldovân. Cel dintâii aveă o cancelarie compusă dintr'un 
translator, doi copişti și un secretar ; cel din urmă aveă pe 
lângă dînsul un sameş saii secretar, care eră în acelaşi timp: 
Și cassier, şi doi amploiaţi din boerii moldoveni. Fie-care din 
cele 8 ocdle a ținutului aveă căte 2 ocolași, ambii din boeri
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moldoveni, şi doi căpitani de tîrg — unul la Briceni și 
altul la Lipcani. 

Pe lângă ispravnicii ținutului, mai funcţionaii şi doi re- 

visori, cari făceaii anchete, și patru inspectori pentru straja 

cord6nelor. Aceştia se alegeau tot din boerii moldoveni. 

Ținutul Soroca. Lungimea ținutului, la 1815, după Swiniin, 
adecă de la Ciugur şi până Ja hotarul ținutului Orheiii, 
eră de 110 verste. 

După o statistică bisericâscă, ţinutul aveă la 1815 o po- 

poraţiune de peste 43.075 suflete de ambe sexe: După datele 
culese de ispravnici pentru ocârmuirea rusâscă, s'aii aflat 

în tot ţinutul: 

Birnică. . , . . . .4831 

Scutelnici . . . . . 1.657 

Călărași. . . . . . 589 

Preoţi şi diaconi . . 403 

Paracliseri. . . . . 24 

Staroste bisericescă . 107 

Ciocli. ...... 17 
Boeri. ...... 45 

Postelnici (?), mazilă, ruptaşi . . . 322 
Muncitori (?). . . . 406 
bvrei. .. .. . , 404 
Alte nâmuri. . . . 112 
Ţigani. . . .. . . cifră necunoscută. 

Locuitorii ținutului se ocupă cu creșterea vitelor, cu că- 
răușia și cu puţină agricultură. In tot ţinutul la 1815 au fost 

60.096 oi, boi și vaci 42.954, stupi 25.640, cai 8.594. 
Sub domnia lui Moruzi acest ţinut plătiă Visteriei căte 

26.000 lei în fie-care trimestru. 
La 1812 în fie-care pătrar de an ţinutul a plătit bani de 

răsură 9.698 lei, mazilii plătiau 343 lei şi bani de răsură 
la fie-care leii 15 parale, ruptaşii 141. lei şi 52 lei 35 parale 
bani de răsură. Evreii, ce locuia în cele patru tîrguşore ale 
ținutului, plătiai în trei luni căte 2.230 Jei şi bani de răsură 
836 lei 10 parale, iar Evreii de prin sate plătiai 537 lei și 
bani de răsură 201 lei 11 parale. Locuitorii străini, în numer 
de 131 suflete, plătiai anual 3.482 lei și bani de răsură 435 

lei 10 parale. Breslaşii plătiai birul numit ajutorința de Ernd
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129 lei şi 288 bani de răsură. Intregul venit al Divanului 

Moldovei în anul 1812 de pe acest ţinut se urcă la 61.645 
lei 5 parale. 

In anul 1815, ocârmuirea rusâscă, după ukazul împărătesc, 

considerând că poporaţiunea este scutită de plata birului pe 

termin de trei ani, a ridicat de la locuitori, după Swiniin, 

245 chile orz şi 50 stoguri fin pentru cai de postă; s'au 

construit cu prestaţiuni 7 magasii pentru proviant, 7 grajduri 

şi 7 staţiuni de postă; s'aii dat de locuitori 415 stiînjeni de 

lemne şi locuinţă ca hrană la 2 escadrâne de cavalerie şi o 

r6tă (companie) de artilerie, şi în curgerea anului 10.687 
care cu boi pentru transpârte. 

La 1815, în acest ţinut, tot după Swiniin, erau tirguri: 

Atachi care aparţine familiei Cantacuzino, Bălți a boerului 
Alex. Panaioti, fie-care din tîrguri fiind administrat de către 
un căpitan de tîrg; Soroca pe atunci a vistierului Iordachi 
Roseti-Rosnovano, Rașcova care eră proprietatea mănă- 

stirii Golia. Satele în ţinut erau în număr de 144. Cel mai 

mare proprietar pe atuncă în ţinut eră Stolnicul Cheșco. 
Tinutul Iaşi este propriă dis 1/, din ţinutul întreg, des- 

părţit de Prut în două părţi, din care numai o parte a tîre- 
cut la Rusia. Acest ţinut de dincolo de Prut, la 1815, se 

hotărniciă la nord cu ţinuturile Soroca şi Hotin, de cară 

se despărţiă prin rîuleţul Ciugur, la sud se hotărniciă cu 

ţinutul Orheiă şi la răsărit tot cu Orhei, iar spre apus cu 
riul Prut. 

Lungimea ținutului, după spusele lui Swiniin, de-alungul 

Prutului, începând de la gurile Ciugurului până la satul 

Cotu-mare, care se află dejă în ţinutul Orheului, este 135 

verste (cale de 27 c6suri). In lărgime, de ia gura Ciugu- 

rului şi până la graniţa ținutului Soroca, este de 32'/, verste, 

iar de la Sculeni de 27 verste. 

La 1812—16 în acest ţinut nu erau dejă păduri mari de- 
cât pe lângă graniţa ținutului Orheiă şi puţin pe-alocurea pe 

Prut, 
Locuitorii ţinutalui, după statistica isprăvniciei din anul 

1814, erau: 

Z. C. Arbure, Basarabia. 45



Birnică . . . . . . . . . 4934 

Scutelnici. . . . . . . .1.015 
Tagma duhovnicâscă. . 481 

Mazili . . . . . .. . . 499 
Călăraşi . ., . . . . . „ 528 

Slugi boeresci . .. . . 211 
Evrei 864 

  

Total . . 8.032 bărbați. 

Despre acest număr de locuitori d-l Swiniin se îndoesce, 
emițând părerea că datele isprăvniciei trebue să fie răi al- 
cătuite. 

Cea mai mare parte din locuitori erai Moldoveni, puţini 
Ruteni veniţi din Polonia şi Bulgari, <cari însă nu formau 
nică un singur sai şi trăia prin sate locuite de Moldoveni». 

Ocupaţiunea principală a locuitorilor la 1812—1816 a fost 
crescerea vitelor şi turmele de oi. Numai la nordul ținutului 
se făceă agricultură, iar locuitorii de la sud şi de-alungul 
Prutului se ocupaii cu albinăritul, grădinăria şi viile. La 1814, 
griul se vindeă la Iaşi 10 lei cetvertul, ovăzul şi orzul 5 lei, 
porumbul 10 lei; la finitul anului 1815 griul s'a vîndut cu 
22 cetvertul, orzul 8 lei, porumbul 20 lei. 
Numărul vitelor în ţinut la 1814 a fost de 85.000 capete; 

anual se vindeai peste 18.000 capete de vite cornute. 
In ţinut pe la 1814 n'a existat un centru mai important, 

afară de tîrguşorul Fălesci, care aparţineă boerului Iancu 
Balş. Moşii şi sate boeresci în ținut erai 96, sate răzeşesci 
32 şi peste 32 de câșle. 

Despre impositele şi dările, ce plătiai locuitorii în anii 
1812—1816, Swiniin nu scie nimic, dicând că le arată în 
anexa cu No. 58; dar acâstă anexă nu există pe lângă ma- 
nuseript. Mai jos însă, Swiniin adaoge: «Banii statului (ca- 
zona) se adună anual la cassieria ținutului, cari apoi se tri- 

mit departamentului II; câte 135 lei s'a perceput; pe lund de 

la Evrei, acâsta pe temeiul ukazului din anul 1814, de 6re- 
ce Evreii nu plătesc biruri judeţene.» 

Afară de acâsta, după ordinul guvernatorului Sturdza, de 
la 8 Martie 1813, s'aă perceput de la toți locuitorii ținutului, 
fără excepţiunea chiar a scutelnicilor, 300 lei lunar pentru
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lefa cinovnicilor şi ispravnicilor. In anul 1815 saă ridicat 
12.960 lei pentru simbria a 36 surugii. 

Ţinutul Iaşi pe la 1812—1816 s'a împărţit în 6 ocâle sati 
rusesce volosti, şi anume: 1. Codrul,; 2. Câmpul; 3. Ciu- 
gaurul ; 4. Prutul ; 5. Turul şi 6. Brânesci, In aceste ocdle 
administrati 10 ocolaşi. Ţinutul aveă doi ispravnici cu un 
sameș, pe lângă cari mai eraii 5 logofeţi, un copist rus, 
un translator şi șâse copişti moldoveni, doi revisori pentru 
anchete și doi asupra străjerilor judeţeni. 

Pinutul Bender, după spusele ispravnicului Satovsky, 
este în lungime de 150 verste, iar în lărgime de 100 verste, 
scrie Swiniin. La răsărit el este limitat prin guvernămâîntul 
Herson şi Nistru, la sudeu marea şi Dunărea, iar la apus 
cu ţinuturile Tomarova, Greceni și Hotărnicesc, la nord cu 
ținutul Orheii. 

La 1814, de la Bender în jos pe Nistru, după Swiniin, 
până la satul Palanca, pe o distanţă de 80 verste (72 kilom.), 
eră o pădure tînără de stejar amestecat cu salcie; asemenea 
pădurică existaii şi în Bug6c. In aceste păduri cresceai 
în profusiune sumach şi poma cânelui, care se întrebuință 
pentru baie. 

Numărul locuitorilor ținutului la 1814 eră de 3.293 fami- 
li, Moldoveni, Ruteni, Bulgari, Greci, Evrei. După emigra- 
rea 'Turcilor şi Tătarilor, satele lor aii rămas pustiite; în 
aceste sate s'au aşezat apoi, — cu permisiunea guvernului 
rus — boeri moldoveni, poloni, cinovnici ruşi și fel de fel: 
de eratici din Imperiul Rus. 

Locuitorii ținutului se ocupau cu crescerea vitelor, agri- 

cultură, albinărit, pescuit şi grădinărit. 

Numărul vitelor, după Swiniin, eră în tot ţinutul: 31.000 

capete vite cornute, 12.500 cai, 210.000 oi. 

Cea mai mare parte a ținutului aparţinea la 1816 statului, 
care o arendă (oteup) la particulari. Aceştia percepeai de la 
fie-care agricultor câte 12 lei de cap de familie, 1/,, din pro- 

dusul întreg a recoltei şi dijma din t6te productele de gos- 

podărie agricolă. Proprietarii de vite plătiau arendașilor 25 
parale de vită mare şi 3 parale de die. 

Afară de stat, în ţinutul Bender erai la 1814—16 urmă- 

torii proprietari mari : satele Rascaeţi şi Purcari aparţi- 

neai Mitropoliei din Chişinei, satele Gura-Bicului şi Leonti



Maiorului Catargi, Burnas aparţineă dâmnei Tucicoff, soția 

Generalului rusesc cu acest nume, femeia Colonelului rus Ar- 

senieff aveă moşia Şabalat şi Saria cu Cara-lbraim fusese 

dăruite de Țar bisericei armenesci; asemenea mănăstirea 

din Chilia posedă satul Mecetlia: | 
Despre dările şi impositele ce plătiaii locuitorii în anii 1812— 

1816, Swiniin nu scrie nimic. 
Acâstă parte a Basarabiei se ocârmuiă până la 1808 de 

către un amploiat turc, căruia i se qiceă Cauşan-Voevod. El 

aveă reședința la Cauşani, unde există încă la 1808 o cetate 

şi un palat, dar în acel an palatul a fost distrus de flacări. 

Acest amploiat turc eră şi arendaș al statului peste tote 

pămînturile pendinte de cetăţile de la sud. 

La 1812—1814, Cauşanii aă devenit reşerinţa isprăvniciei 

rusesci şi în acești ani presintă dejă aspectul unui sat sărac; 

în timpurile însă ale domniei Tătarilor pe aci Cauşanii eră 

un orăşel bogat şi poporat. Se qice că acolo erai altă dată 

peste 700 de prăvălii, ceea ce se dovedesce și prin faptul 

că Swiniin în manuscriptul s8u gice că pe la 1816 casele lo- 
cuitorilor aveaii temelii de pâtră; mai erau acolo şi ruinele 
unor băi turcesci şi ale unor întinse cimitire. 

Tot pe la 1816, scrie Swiniin, mai existaii pe malul Nis- 

trului, în chiar satul Palanca, precum şi între Akkerman și 

Chilia, în satul Tatar-Bunar, rămăşiţele unor castele de 

pâtră, construite, precum se crede, încă de Genovesi. 

Lângă satul Varnița, la depărtare de 3 kilometri de 

Bender, se vedeai la 1816, pe malul Nistrului, rămăşiţele la- 

gărului lui Carol XII Aceste rămăşiţe sunt un val cu gropi 
paralele, valul aveă ambrasure, eraii şi dărîmăturile unui 

castel şi ale unei magasii pentru 6rbă de pușcă. 
Ținutul Bender se ocârmuiă la 1813—16 de către doi is- 

pravnici, din cari unul eră Rus şi altul Moldovâv, un sa- 

meș, un secretar rus şi un inspector silvic. 
In judeţul Bender existaii la 1816 trei fortărețe: Ben- 

der, Akkerman și Chilia, un tîrgușor: Cauşani, şi 81 sate. 
Când Ruşii aă ocupat Benderul, în incinta fortăreței, serie 
Swiniin, existaă mai multe edificii turcesci, dugheni şi un 
palat al Pașalei. Pe la 1816 existai încă 4 magasii, un 
beciă cu praf de puşcă, două magasii de artilerie, 3 geamii, 

din cari una a fost prefăcută în biserică creştină de către
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Muscali. Sub cetate există, serie Swiniin, şi până acum nisce 
subterane neexplorate. 

Lângă cetate, pe la 1816, există un tîrguşor compus de 
500 case, 26 dugheni, trei biserici şi o sinagogă. Numărul 
locuitorilor eră de 1.599 Creştini, 110 Evrei şi 29 'Ţigani. 

Pe pămîntul care aparţineă oraşului existau, pe la 1816, 
peste 59 grădini cu pomi roditori. 

Sub administraţiunea turcâscă locuitorii oraşului se îm- 
părţiau în două clase; clasa întâia plătiă 12 lei bir anual 
pe cap, clasa a doua mai puţin. | 

Cetatea Akkerman, scrie Swiniin, este așezată pe un mal 
stâncos şi înalt al limanului; din spre apele limanului este 
îndreptată partea cea mai puternică a cetăţii. Zidurile din 
acestă parte au până acum (la 1816) urmele epocelor în cari 
au fost zidite şi reparate. Citadela, gice Swiniin, a fost con- 
struită de Romani şi se deosibesce prin marea tărie a ci- 
mentului cu care este legată cărămida de granit, așă că 
mai lesne se pâte sfărâmă granitul :decât despică o cără- 
midă de alta. Părţile zidite de Genovesi se deosibesc prin 
mare cantitate de p&tră şi cutezanţa architecturei, iar lucră- 
rile făcute de Moldoveni sunt mai slabe şi mai puţin resis- 
tente, dar modul de intărire făcut de ei arată dejă un grad 

Gre-care de cunoscinţă a artei de fortificaţiune. Ambrasurile 
în ziduri sunt acoperite. 

Fortăreţa are 26 bastiâne, din cari 12 posedă magasii, 
Sunt două porţi, din cari una, cea care duce spre liman, n'are 
pod, cea-laltă are un pod, ce se ridică peste ripă. 

Edificii mai însemnate în lăuntrul fortăreței n'am găsit, 
afară de o geamie, unde acum sunt muniţiuni; cele-lalte 

edificii sunt nisce bordeie şi căsuțe în paiantă, acoperite 

cu trestie. Forstadtul posedă trei biserici: două greco-ruse (?) 

şi una armână. Cea rusâscă se află așezată într'o geamie 
tureâscă, iar cea grâcă e cu hramul Sf. loan din Sucâva. 

Numărul caselor e de 592, prăvălii 46. 
Numărul locuitorilor e de 4.112 suflete, din cari f6rte pu- 

țini Evrei. Comercianţii şi industriaşii au părăsit oraşul şi 

aii plecat de aci de când s'a desfiinţat portul. 

Familii boeresci în acest judeţ nu locuese, deși unii bo- 
eri aii moşii aci, scrie Swiniin. Locuitorii se ocupă cu trans- 

portul şivîndarea sării, ce se scâte din lacurile să. ate, cultivă



110 

viile, fac vin, care se vinde și dincolo de Nistru, se ocupă și 
de agricultură şi de oierit, vîndând arnăut (grîii) şi oi la 
Odesa. Pescuitul, care altă dată eră o ocupaţiune de căpe- 
tenie, acum (la 1816) e în decadenţă, din causă că locuito- 
rilor li s'a înterdis de a eşi în mare. Altă dată locuitorii din 
Akkermann se ocupa mult cu navigaţiunea, dar acum, din 
causa desființării portului, aii vîndut vasele lor, şi n'a r&- 
mas decât puţine, cari fac transbordagii spre Ovidiopol. 
Din pesci se pescuesc aci: cegă, şalăă, știucă, nisetru, mo- 
run, cambola, chefal şi secumbria. 

Imprejurul Akkermanului sunt peste 300 de grădini şi 
vii, afară de cele turcesci. 

Sub ocârmuirea otomană fie-care familie plătiă aci bir 3 
lei pe an. Afară de acâsta se mai plătiă: vădrăriţ 1 1/. leit 
de butoiul de 200—250 vedre, de chila de sare 4 parale. 

Din fabrici, la 1816 a existat la Akkerman o singură fa- 
brică de pelărie fină (safian), a unui Grec Calfa. Locuitorii 
se ocupă și cu fabricarea borangicului. 

Orașul Akkermann, dice Swiniin, e fârte bine aşezat pen- 
tru industrie. Ca dovadă, el, sub ocârmuirea otomană, aveă 
adesea-ori în portul săii peste 2.000 de vase, cari transportau 
produsele Basarabiei. Valiul, adecă amploiatul turc, care ţineă 
în arendă veniturile portului, plătiă Visteriei câte 60.000— 
70.000 lei pe an, socotindu-se 3%, din ce ridică dînsul. 

Chilia. Cetatea cu forstadt este aşezată într'o vale nisi- 
p6să de lângă Dunăre. Cetatea are forma patrunghiulară, 
cu patru basti6ne, cinci turnuri, din cari două cenangulare 
şi trei patrunghiulare, fiind încunjurată de un val şi rîpă. 
Are două porţi, din cari una spre mare, şi mai multe eșiri 
în partea opusă. Regularitatea construcțiunii cetăţii arată 
că ea este zidită nu de mult de către ingineri europeni. In 
lăuntrul cetăţii şi pe malul Dunării există vestigiile unei ce- 
tăţi vechi, care aveă turnuri rotunde pe la colțuri. La 
1807, când cetatea a fost luată de Muscali, în cetate mai 
există o geamie, care s'a prefăcut în biserică rusâscă, şi mai 
multe edificii militare. 

In forstadt, saă orașul Chilia, la 1816, eraii trei bise- 
rică creştine şi 480 case, mai multe mori, 55 prăvălii. Popo- 
raţiunea orașului la 1808 se compuneă din 774 Moldoveni 
de sex bărbătese şi 592 de sex femeese; Ruteni: 900 bărbaţi
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şi 344 femei; Ruși: 293 bărbaţi şi 178 femei (Lipoveni); Greci: 
28; Bulgari: 38; Ţigani: 40; Evrei: 33 bărbaţi şi 29 femei, 

* Locuitorii se îndeletnicesc mai cu sâmă cu pescuitul, care 
până acum nu este oprit de guvern ; pescele prins atât în 
Dunăre cât şi în mare se vinde la Iași şi prin oraşele de pe 
Prut; în locul pescelui exportat se aduce vin din Moldova 
şi băcănie. Pe insulele părăsite de Turci există grădini cu 
pomi, dar oraşul nu se folosesce de aceste grădini, de 6re- 
ce este înterdis de a comunică cu insulele, de tâmă ca oră- 
şenii să nu fugă peste graniţă. 

D-l Swiniin în manuscriptul săi înregistrâză următârele 
preţuri pe alimente la Chilia: 

1814 

Un cetvert făină de grîu , 25 lei 
> > » » secară 13 » 
Jimbla deoocăâ. . ... .—» 6 parale 
Carne, ocaua . . . . .. .—>»12 

» de 6ie (ocaua) . . .— >» 14 » 
Pesce .. . . . .,..— 594 

Unt de vacă (ocaua) . 2» 20 » 

lcre prospete >» ..... 3» 
Miere Da 2 

Spirt (vadra). . . . . . .20» 

Vin » [a .  . 6 

Zahăr (20 kilo). . . . . 132» 
Sare > 2 

Stînjen de trestie . . . , . 5» 

Sub administraţiunea turcă tote acestea erai mult mai 
efiine. 

Vîleov. In faţa cetăţii Chilia-Nouă se află insula turcâscă 
Leti, unde Turcii ai început a zidi o cetate numită Eski- 
Chilia. Acâstă insulă se întinde până la braţul Sulinei. Satul 

Vîlcov se află așezat la gurile Dunării în braţul Chiliei 

și există aprope de un secol. El este poporat de Lipoveni, 

printre cari sunt şi puţini Ruteni; cei dintâi ai o biserică a 

lor şi cei din urmă o biserică pravoslavnică. | 

Sub Turci Vilcov se bucură de o libertate deplină în 

ceea ce privesce pescăritul, aveă şi alte privilegii importante,
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din care causă locuitorii erai avuţi (blagodenstvovali) şi 

fericiţi. (1) Satul era ocârmuit de starosti, aleşi de obşte, 
şi numai în casuri grave poporaţiunea se adresă către co- 

mandantul fortăreței din Chilia. Birul ce plătiaii vîlcovenii 

sub Turci era decimala, adecă 1/,, parte din venitul pescă- 

riei. Imediat ce Rusia deveni stăpână asupra Vilcovului, 
guvernul rusesc, pentru a răsplăti devotamentul orb al 
acestei poporaţiuni, a desfiinţat t6te prerogativele şi privi- 

legiiie, supunând pe Vilcoveni regimului comun. Mi s'a 

spus cu siguranță, scrie Swiniin, că locuitorii Vîlcoveni, 

sunt supuşi a plăti câte 500 lei de fie-care casă. S'ail 

nesocotit chiar atestatele şi privilegiile dăruite Vilcovenilor 
de comandanții supremi, pentru marile lor servicii aduse 

armatelor ruse; dintre aceste servicii, Swiniin amintesce 

următârele: arătarea vadurilor şi trecelorilor, ajutorul 

dat flotilei şi armatei pentru a pune mâna pe Sulina la 
1812. Atât aceste servicii, adaoge Swiniin, precum și si- 

guranța că acâstă poporaţiune este de cea mai mare im- 

portanță în cas de răsboiă, merită ca guvernul să ocrotâscă 

poporaţiunea Vîlcovului şi să o pue sub ocârmuirea directă 

a autorităţii maritime. Acesta e singurul mijloc de a face 
ca să înceteze emigraţiunea, căci Vilcovenii fug mereii la 
Turci (sic!), aşă că dejă la 1814 n'a rămas decât jumătate 
din ce aii fost, și din 200 luntri, ce altă dată luai parte 
la pescuitul în mare, acum nu es în mare decât vre-o 50 
luntri. 

Ținutul Tomarova are de hotare rîul Prut şi Dunărea, 

precum şi hotarele ținuturilor Bender şi Greceni. In lun: 
gime e de 85 verste, iar în lărgime de vre-o 60 verste. 
Pămîntul e bogat în humă şi bun pentru bucate, iar ste- 

pele pentru îngrijirea vitelor. Pădurile aprope lipsesc pe aci, 
dar în locul lor natura a daţ cu belşug trestie şi fineţe. 

Ţinutul e locuit de 6.220 suflete de sex masculin, Moldo- 

veni, Greci, Bulgari şi Ţigani, cari se îndeletnicesc cu agri- 

  

(1) Dar cu tâte acestea erai dușmani ai guvernului ture şi serviau de 

spioni Rusiei. Aceeaşi atitudine o vedem şi acum la poporaţiunea 
rusă din Dobrogea, care se bucură de o libertate despre care nici că 
aii idee Rușii din Basarabia. Cu tâte acestea, acâstă poporaţiune păstrâză 
simpatii pentru Ruşia și rămâne dușmană poporului și ocârmuirii 
vromânesci.
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cultura, îngrijirea vitelor, albinăritul şi pescuitul; Se sâmănă : 
porumb, arnăut, ovăz, meii, linte, fasole şi bob. Ca fructe 
există struguri şi nuci. Grîul şi porumbul din întregul ţinut, 
se transportă spre vîndare la Ismail. | 

La 1816 grîul arnăut s'a vîndut 30 lei chila, porumbul 10 

lei, ovezul şi meiul 8 lei. Din întregul ţinut s'a vîndut 5.000 
chile de porumb, 7.000 chile de ovăz şi 18.000 de grîii. Ţinutul 
posedă, gice Swiniin, la 1816, peste 25.000 capete de vite şi 

peste 7.000 de cai şi 15.000 de oi. 

Biruri. Arendaşii birurilor (guvernul a dat la 1816 ridi- 
carea birului în arendă) ridicau câte 12 lei de cap de fa- 
milie şi acest bir eră cunoscut sub denumirea de badjac- 
parasâ. Cei necăsătoriți plătiau 6 lei de cap. Se mai ridică 
vădrărit, oficinală şi altele; apoi veniaui prestaţiunile pentru 

drumuri, poduri, fîneţe, strajă şi întreţinerea surugiilor. 
Sub administraţiunea turcâscă se plătiă characit pe an 

12 lei, iar copiii de sex bărbătesc plătiau 6 lei. Acest bir 

se luă numai de la locuitorii oraşelor, adecă tîrgoveţii cla- 

saţi în întâiul rînd printre locuitori; cei din ciasa a doua plă- 

tiau jumătate. Vierii plătiau 60 parale pentru anumită în- 

tindere a viei, apoi qecimele de la vin, plus de fie-care vadră 
4 aspri. Afară de acâsta, se mai dedeă dijmă şi două dile 

lucru pentru Paşalele ținutului. , 

Acest ţinut aparţinea aprâpe întreg statului, iar la Ismail 

şi Reni sutimi de case, părăsite de Turci, au fost declarate 

proprietatea statului. (1) "Ţinutul posedă la 1815 două căi 

de postă: una spre Ismail şi alta spre Reni. Aceste căi aveail 

cinci poduri. Peste apele Ialpuhului există parom (brecătore) 

Ținutul Tomarova se ocârmuiă de către un îspravnte, care 

aveă un sameș, un vechil și doi ocolași. In întreg ţinutul se 

număraă la 1815 un oraş: Ismail, cu cetate, tîrguşorul Reni 

32 sate şi câte-va cătune. Na 

Din evenimentele istorice, despre cari amintesce Swiniin 

în manuscriptul săii eu privire la ţinutul Tomarova, dînsul 

udeţ sa alipit din noii la Moldova, archiva 

de la Iași a primit în deposit peste 7.000 dosare rusesci privitOre la 

numerâse procese pentru moșii și proprietăţi. Aceste dosare conţin un 

material preţios în ceea ce privesce judeţul Zomarova. 

(1) La 1858, după ce acestj
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nu înregistrză decât lupta lui Rumeantzeft cu Turcii de sub 
Cahul la 11770. 

Ismail. Cetatea Ismail, la 1815, a avut 14 basti6ne, patru 
porţi şi tot atâtea poduri; afară de acâsta mai erai 10 
ceşiri». Acâstă cetate Ruşii o considera la începutul acestui 
secol de fârte importantă. Ruşii au reparat-o, mulţumită sfa- 
turilor date de inginerul german Caufert. Oraşul Ismail pe 
la 1815 aveă 4 biserici, 71 case cari aparţineau statului, 
155 case particulare şi 159 dugheni. 

Portul de la Ismail s'a redeschis la 1812 din ordinul şe- 
fului armatelor ruse, Admiralul Cihacefi ; afacerile comerciale 
se făceau cu Constantinopole, comercianții erau mai toţi 
Greci. La 1815, ai eșit din port spre Constantinopole peste 
219 vase. Cu t6te acestea, Ismailul proprii dis nu posedă în 
acel an decât trei vase, cari aparțineau comercianților din 
oraș. Comerciantul de frunte pe aceste vremuri era un 
Gre-care Maior Pataraki. 

Swiniin, în manuscriptul săi, vorbind despre neajunsu- 
vile comercianților la Ismail, scriă la 1815 următorele în 
acâstă privinţă: 

«Este neîndoios că, dacă guvernul va sprijini comerciul 
de aci, apoi portul din Ismail în curînd va birui pe acel 
din Galaţi. Comerciul din Galaţi neînlăturabil va trece spre 
portul rusesc, de 6re-ce Austria şi Turcia nu vor mai pute 
găsi în Moidova acel belșug de produse, cari erai acolo, 
pentru că Basarabia, avuţia Moldovei, a trecut acum în 
partea n6stră.» 

Orașul 'Tucikof a fost pe la 1815 lângă cetatea Ismail 
(distanţă de două lkm.), construit chiar pe malul înalt al 
Dunării; acum face partea din orașul Ismail. Acâstă se- 
lişte a fost numită oraşul Tucikof din ordinul Impăra- 
tului Alexandru I, în onrea şi pentru recompensa Genera- 
lului 'Tucikoft, care a creat orăşelul fără a recurge la aju- 
torul statului. Generalul 'Tucikoft a isbutit cu fel de fel de 
tăgădueli a ademeni pe Ruşii din Dobrogea, numiţi Ne- 
crasovţi (1), de a se întârce în Rusia şi de a se stabili în 
noul orăşel. Se credea că peste 3.000 de Cazaci Necrasovţi 
se vor aşeză pe acolo. Orășelul a fost întemeiat pe la 1810; 

  

(1) Poporaţiune care locuesce acum la Portiţa (Caterlez).
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la 1812 în acest orăşel eraii dejă peste 1.700 de case, for- 
mând strade bine aliniate, dar pe la 1815 din tâte aceste 
construcţiuni n'ai r&mas în picidre decât abiă 834 case, 
având o poporaţiune de 6.795 suflete de tte nâmurile, ma- 
joritatea fiind Bulgari şi Ruși. 

In curînd apoi numele de Tucikoift a dispărut şi astăqi 
nimeni nu-şi mai aduce aminte despre acâstă invenţiune a 
unui General rus. 

Reni sau Tomarovo pe la 1815, eră un tîrguşor mic, iar 

sub administraţiunea turcescă eră un port plin de viţă 
şi de viitor. «Reni, scrie Swiniin, este centrul pentru întregă 
Basarabia şi căile cari duc spre dînsul sunt cele mai bune. 

Vase pot ancoră aci de-alungul întregului mal, puindu-se la 

adăpost de ori-ce vînt. Pe cât acâsta este important, atât este 

şi de primejdios, de 6re-ce devine cu neputinţă de a supra- 
veghiă, mai cu s6mă nptea, ca vasele cari trec pe Dunăre 

să nu comunice cu cele ancorate. 
«Imprejurul Renilor, adaoge Swiniin, se aşâză fel de fel 

de eratici de peste graniţă.» 

Tinutul Grecenă este hotărnicit dintro parte cu hotarul 

ținutului Codru, din aita cu ţinutul Bender, din a treia 

parte cu ţinutul Tomarov şi din a patra cu Prutul. In lun- 

gime, acest ţinut are o întindere de 60 km, iar în lăr- 

gime de 35 km. Pămîntul e bun şi roditor; păduri cu lemn de 

construcţiune nu există în judeţ, dar pe malurile Prutului 

cresce pădurişte dâsă de ştejărel, capabilă a se transformă 

în pădure bună. _ 

Locuitori birnică din ţinut, 2.226 (9), parte sunt Bulgari, 

parte Moldoveni. Locuitorii se ocupă cu agricultura și cres- 
cerea vitelor. Afară de arnăut (grîii), meiu, porumb și ovez, 

nu se sâmănă nimic. Se cultivă pepeni verdi şi galbeni, casira- 
veţi şi alte legume. Grădini cu pomi sunt puţine în ţinut, 

vii există şi vinul e de calitate bună. a 

Afară de cele-lalte biruri, generale pentru întregă Basa- 
rabia, ţinutul acesta mai plătesce 3.900 leă pentru întreține 

rea a 11 surugii, apoi dă pe fie-care s&ptemaână 396 omeni A 
câţi-va călăraşi pentru straja pe linia Prutului; asemenea ce 

de postă, 14 stoguri de fin, întreţinerea căilor de comunicaţi ue, 

podurilor, etc. In curgerea anului 1816 acest ţinut a mai aa
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3.986 care cu boi și 80 căruţe cu cai pentru transporturi şi 

4,630 Gmeni de muncă. (1) 
Ţinutul acesta, serie Swiniin, posedă 40 de sate, cari tote 

aparţin proprietarilor particulari. 

Ținutul se administrâză de un ispravnie, care are pe lângă 

dinsul un sameş şi câţi-va copişti. 

Ținutul Codrului se hotărnicesce cu acel Hotărnicese, cu 

Bender şi Greceni, precum şi cu linia Prutului. In lungime 

are 40 km., în lărgime 25 km. Configuraţiunea lui este 

muntosă; pămîntul este fârte apt pentru cuitura viilor şi 

agricultură în general. Pădurea tînără e multă şi în bună 

starea (1815), deşi forte dâsă. 

Ţinutul e locuit de 914 familii (?) şi anume: 3.036 bărbaţi 

şi 6.322 femei. Cea mai mare parte sunt Moldoveni, restul 

Bulgari, Ruteni şi Evrei. 

Biruri locuitorii plătesc, afară de cele generale, 70 chile 

ovăz pentru cai de postă şi 8 stoguri de fin, precum şi 2.880 

lei l6fă. Locuitorii sunt obligaţi a ţin6 strajă de câte trei 
şi patru Gmeni pe la 65 pichete ce sunt înşirate de-alun- 
gul Prutului. In anul 1815 ţinutul a dat 3.733 care cu boi 

pentru transporturi şi a mai plătit 14.806 lei pentru a fi scu- 

tiți de a transportă materialul pentru construcțiunea caselor 
coloniştilor. 

Ținutul este compus din 22 sate şi un tîrguşor. Tâte sa- 
tele aparţin boerilor (pomeșcickam), iar câte-va sunt închi- 

nate mănăstirii Sf. Sava din Iaşi. Nici o cale de postă 
nu străbate acest ţinut. 

Ținutul se administreză de un ispravnie rus. 
Imediat ce Basarabia a trecut spre Rusia, poporaţiunea 

de aci a început să fugă peste Prut. Peste 290 de familii 
ai fugit dejă. 

Ținutul  Hotărnicese se hotărnicesce la apus cu linia 
Prutului, la răsărit cu ţinutul Bender, din spre m6qă-di 
cu ţinutul Codrului şi din spre m6gă-nâpte cu ţinutul Or- 
heiil. In lungime are 100 km, iar în lărgime 20 km. 

  

(1) Acâstă cifră nu se potrivesce de loc cu cifra birnicilor arătată 
mai sus; asemenea nu se potrivesc nici cele-lalte cifre şi, în general 
vorbind, Swiniin în manuseriptul săii dă cifrele poporaţiunii atât de mici, 
în cât este cu neputinţă a le consideră ca conforme cu adevărul.
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Ţinutul nu are păduri decât spre hotarele Orheiului, pe 
lângă vechiul sat Dolbini ; pădurea acâsta de stejar are o 
întindere ca de 12 km. lungime şi 3 km. lărgime; sunt şi 
alte păduri mai mici prin ţinut. 
Poporaţiunea ținutului se compune din 3.445 suflete de 

sex bărbătesc, din cari: 

Moldoveni birnici . . . 9.819 

Mazili ........ . 57 
Bulgari. . . . . . . . . 407 
Evrei .. . . . . . . . 19 

Preoţi : . ....... . 53 
Diaconi. . . pa 94 

Paracliseri . . . . . . . 92 

Avuţia poporaţiunii sunt vitele, din cari 38.915 capete apar- 

țin birnicilor. Albinăritul e răspândit în ţinut, care posedă 
6.183 stupuri. 

O păreche de boi se vinde pe aci cu 160--180 lei, vaca cu 

45—60 lei, Gia cu miel 8—9 lei, ocaua de carne 10 parale, 

brânza ocaua 10 parale. 

Ținutul posedă 21 sate şi nici un tîrguşor. Intreg acest 

ținut aparţine (1816) boerului Ioan Balş și e străbătut de o 

cale de postă, care duce din Chişineii la Ismail. j 

Administraţiunea ținutului este concentrată în mânile unui 

ispravnic, care e boer moldovân, Serdarul Macarescu. 

De la 1812 din acest ţinut ai fugit peste Prut 906 suflete, 

Preţul grânelor la 1814—15 după manuseriptul Swiniin. 

Chila de arnăut de la 30 până la 35 piastri 

> grîu ordinar » 2% > >» 80 > 

>» Orz > 10 > >= y 

> porumb > 10 » > 14 > 

> meiil >» 8 » » 12 >» 
, „i 

Ocaua de anis > 1 > > li >



IV. REPERTORIU DE TOPONIMIE. 

Ţinutul Hotinului. 

Anadol, pe Nistru 

Ataci, pe Nistru 

Ataci, pe Nistru 

Babin, pe Nistru 

Badrajul noi, pe Prut 
Badrajul vechii, pe Prut 
Balamutăuca 

Bălcăuţii-de-sus 

Bălcăuţii-de-jos 
Bălăşinescă 

Belevinţi 

Berestia 

Bălduţi 

Băl&uşăuca 
Bîrnova, pe Nistru 

Bogdănesci 

Boșcăuţi 
Briceni, tîrguşor 
Bulb6ca 

Burdub 

Buzăuţi 

Călicăuţi 

Călugăreni 

Căpleucea 

Cărăcuşeni 

Cărlăcheii 

Cepănoşi 

Cepeleuţi 

Cerlena-mare 
Cernoleuca 
Chelminţa . 

Cherentinţi 

Ciabrova 

Ciubotinţi 
Câşla lui Salii 

Câşla lui Zamjia 
Câşla verde 

Câșla lui Nadjim (Căcăuţi), 
pe Nistru 

Clişcauţi 

Clocuşna 
Cobolceni 

Colineăuţi 

Comarova, pe Nistru 

Conovea (Cofa), pe Nistru 
Corestăuţi 

Corjăuţi 

Corman, pe Nistru



  

Costiceni, aprâpe de Prut 
Coşuleni 

Coteleii 

Cotelina 

Cotiugeni 
Criva (Strâmba), pe Prut 
Cruglic 
Culişăuca 

Dăncăuţi 

Dărăbana, pe Nistru 

Dinăuţi 

Dolineni 

Doljoe 

Drencăuţi, aprope de Prut 

Duşeni, aprâpe de Prut 
Ediniţa, tîrguşor 

Yerostna 

Fetescă 

Gheorgeuţi, pe Nistru 

Ghiloveţ 

Glina 
Glindia 

Gordeuţ 

Gordinesci 

Gremesci 

Gremesci, la Prut 

Grimăncăuţi 

Gromăgeni 
Grozeniţa 

Grubna 

Gruşeuţi, pe Nistru 

Gvozdăuţi 

Hâjilău 

Hincăuţi 

Hodoros&uţi 
Hotin, oraş, capitala jude- 

țului şi cetate, pe Nistru 

Ianouţi 

Larga 

Lincăuţi   

Lipeani, tirguşor aprope de 
Prut 

Livăuţi 
Lomacinţi 
Lopatinca, pe Prut 
Lucăceni 
Macareuca, pe Nistru 
Mălinescă 
Mandicăuţi 
Mămăliga, pe Prut 

Mărcăuţi 

Marşineţ, pe Prut 
Mășineţi, pe Nistru 
Medveja 
Mihalea 
Molinţa 
Molodava, pe Nistru 
Morile 
Morşiniţa 
Nedobăuţi 
Negresci 
Negureni, pe Nistru 
Nelipăuţi 
Neporotova, pe Nistru 
Nesvoia 

Noua-Suliţă, la gura Ra- 
chitnei 

Noua-Suliţă 
Ocniţa 
Ojeu, pe Nistru 

Onut, pe Nistru 

Orest&uca 
Păşcăuţi 
Percăuţi, pe Nistru 
Perebâcăuţi, pe Nistru 
Pereriîta pe Prut 

Poiana 
Prigorodoc, pe Nistru 
Rachitna, pe Rachitna 
Răspopeni



Raşcov, pe Nistru 

Rătunda 

Ră&steu 
R&ucăuţi, pe Rachitna 

Riîngaci 

Riîpa lui Pelivan 

Rijeveni 

Romancăuţi 

Rosoşeni 

Rueşin 

Ruhotin, pe Nistru 

Ruseni 

Sancăuţi 
Sângereni 
Secureni, tîirguşor 
Sein 

Selişte 

Selişte 

Şendreni, pe Prut 

Serbăceni 

Şerbeni 

Şilăuţi 

Şirăuţi 

Şirăuţi, pe Prut 

Slobodia Cheretinţei 

Slobogia(1),periuleţul Larga 

Slobodia-Berlin 
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Stălinesci 
Stăuceni 
Stroiniţa, pe Rachitna 
Tăbana 

Tarasăuţi, aprâpe de Prut 

Tiîrnova 

Tiţeani, aprâpe de Prut 

Tolbureni 

Trebesăuţi 

Treşteni 

Treşteni 

Trînea 

Vălcineţ 
V ăncicăuţi, aprâpe de Prut 

Y articăuţi 

Văscăuţi 
Vasileuţi pe Nistru 
Vetrenca 

Viiş6ra, pe Prut 

Vişneva (vişina), pe Nistru 
Voldeni 
Voloşcăi, pe Nistru 
Vorniceni 

Voronoviţa, pe Nistru 

Zalucia, aprâpe de Prut 

Zarogeni 

Ținutul Bălţilor (fost al Iașului). 

Albineţi 
Aluniş 

Băcana 

Bahmut 

Balan 

Bălţi, oraș, capitala jude- 

țului, pe Răut 
Baraboi 

  

(1) Locul bătăliei Ruşilor cu Turcii la 7 

Beliceni, pe Ciulucul-mare 
Beresci, pe Prut. 

Blândesci, pe Prut 

Bleşten&uţi 

Bogheni 
Bolotina, pe Camenca 
Boroseni, pe Camenca 
Bratuşeni 

Iulie 1770.
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Brinleni 

Bumbăta 

Butesci, pe Prut 
Cajba 
Camenca, pe rîuleţul Ca- 

menca 
Călinesci, pe Camenca 

Cărpaci, pe Prut 
Căşcădani 

Cetireni 

Chetriș, pe Camenca 

Chetroşica 

Chirileni 
Chirpiţa 

Chişcareni 

Ciolacăuca 

Cioroncani, pe riuleţul Gâr- 
la-mare 

Ciulueani 
Ciurciulea 
Coiceni, pe Camenca 

Condrătesci 

Copocianca 
Cornescă 
Costesci, pe Prut 

Cubani, pe Camenca 

Cuconesci, pe Prut 

Cuhnesci, pe Camenca 

Danul 

Dănuţeni, pe Prut 

Dombroviţa 

Dumani, pe Prut 

Dușmani 

Elisavetăuca, pe R&ut 

Flămândeni 
Folesci, tirgușor 

Fundura 
Gheciul nou, pe Răut 

Gheciul vechii, pe Răut 
Ghijilieni 

Z. C, Arbure, Basarabia 

Ghiliceni 

Glinjeni 
Glodeni 

Grinăuţi, pe Răut 
Hâncesci, pe Camenca 
Herman (aci în secolul XVII 

erai magasiile pentru bu- 
catele oştirii; la 1789 ar- 

mata rusă a tăbărit aci 
lung timp.) 

Hilsuţi 

Hor&sci, pe Prut 
Izereni, pe Ciulucul mijlocii 
Isv6re 

Limbenii vechi 
Limbenii noi 
Mălăesci 
Măgurile sai Măgura 
Mărăndeni 
Mândrescă 

Mânzătesci 

Michăileni 

Mustâţa 
Năpădeni 

Năvîrneţ (la 1789 pe aci au 
trecut armatele rusesci, 

mergând spre Iași) 

Nicoreni 

Obreja 
Ochiul Alb (Ruşii îl numesc 

Oto Alb) 
Parcova 

Pârliţa, sot. 

Pârliţa, gară c. î. 

Pânzereni 

Pereval, st. e. f. 

| Petresci 

i Petruşeni 

Ploscureni 

Pociumbeni   
46



Racaria 

Rădâia 
Răcea 
Rădeni(la 1789 Generalulrus 
Kamensky a tăbărit aci) 

Şafrancani 

Sărata veche 

Sărata nouă, pe Gârla-mare 

Sculeni, tirguşor pe Prut 

Scumpia, pe Gârla-mare 

Sinesci (Românii îl numesc 

Schineni) 
Singerei, pe Ciulucul-mare 

Soci 

Stâncăuţi 

Şterbaca, pe Prut 

Stînjeni 

Stolnicei, pe rîuleţul Gârla- 
mare 

Strâmba, pe Rut 
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Sturzeni, pe Camenca 

Sturzeuca 

Șura 

Tăxăbeui, 

Terebna 

'Teşcureni 

Teura 

Todiresci 

Tomesci, pe Camenca 
Ungheni, pe Prut 

Unţesci 

Ustia 

Valea-mare, pe Prut 

Văratie 

Veliceica 

Vulpesci 

Zabriceni 

Zăhăicani 
Zgărdescă, pe Ciulucul-mij- 

loci 

aprope de Prut 

Tinutul Sorocei. 

Anfiseuca 
Arionesci, aprâpe de Nistru 

Asnaşeni, pe Cobolta 

Ataci, tirguşor pe Nistru 

Băxani 

Bădiceni 

Bîrnova 

Briceni 

Bulboci, pe Căinari 
Căinari, pe acelaşi riuleţ 

Căpresci, aprâpe de R&ut 
Capuceâni 

Cărălaşăuca, mănăstire 

Cașăuţă, aprope de Rut 

Căsăuţi, pe Nistru 
Cerepca 

Cerlina pe Nistru   

Cerniţa 

Cernoleuca 

Cheşmirca 
Chetros, pe Cobolta 

Ciuciulesci sau Ciuciulia 

Climăuţi 

Climăuţi, pe Nistru 

Cobâlna 

Cobolta, pe riul Cobolta 

Codreni (la 1787 aci a stat 

în lagăr armata iui Ru- 

meantzeff. Secund-Maiorv. 

Raath, în memoriile sale, 

scrie despre poporaţiunea 

satului următârele: «Dacă 

împrejurările politice nu 

ne-ar reţină, noi nu ne-am
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fi jenat cu aceşti repu- 
blicani.) 

Copăcei 
Corbul 
Coșerniţa 
Cot, pe Nistru 

Cotiujeni 
Cotova, pe Căinari 

Cremenciuc, pe Nistru 
Criîşcăuţi 

Cuhuresci 
Cunicea 

Cureșniţa, pe Nistru 
Dărcăuţi 

Dânjeni 

Domdojeni, pe Răut 

Dondoşeni 

Drăgănesci 

Drochia, pe Cobolta 

Dubna 

Florescă 
Frumușica, pe riuleţul Căi- 

narii 

Ghizdita 
Golescă 

Goloşniţa, pe Nistru 

Grinăuţi 
Gura-Căinariului, apr6pe de 

Reut 
Gura-Camencei, pe R8ut 
Hăgrinesci 

Hadişt sau Gladişte 

Hriştică 
Inăduşita, pe Cobolta 
Irova, pe Nistru 
Isvâre, pe Căinari 
Iapca, pe Nistru 

Lipnic 
Mărămoneuca, pe Cobolta 

Mereşeuca   

Mîndie, pe Cobolta 
Moşani 
Năslăuţi, pe Nistru 
Nemir&uca, pe Nistru 
Om-Mort 
Părcani 
Petreni, pe Colbota 
Plop, pe Colbota. (La 1787 

armata rusâscă a suferiţ 
aci de epidemie disente- 
rică.) 

Pocrovea 
Poiana 
Popesci, pe Căinari 
Prăjila 
Prepelița 
Putinesci, pe Cobolta 
Racoveţi 
Răduleni 
Ră&cesci 
Rubleniţa 
Ruda, aprope de Nistru 
Rujniţa 
Sauca 
Scăeni 
Senătuca, pe Nistru 
Şestaci 
Slobodia, pe Nistru 
Socola, pe Nistru 

Soroca, oraş, capitala jude. 
ţului, pe Nistru 

Ştefănesciă, pe Răut 
Stoicani 
Sudarea 
Şura, pe Cobolta 
Țarigrad 
Tătărăuca, pe Nistru 
Târnova 
Ţau 
Timiliuți
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'Toicănesci Vertijeni pe Nistru 

Trefăuţi, pe Nistru Videni 

Unguri, pe Nistru -Vîsoca 
Vadu-lui-Raşcu, pe Nistru Volova 

Vălcineţu, pe Nistru Voroncăi, pe Nistru 

„N ăscăuţi Zăluceni, pe Nistru 

Vasilcova, pe Nistru Zguriţa, pe Căinari 

Verejeni, pe Nistru 

Tinutul Orheiului. 

  

Alcedar |  Derenei 

Bănesci, pe Ciulucul-mare Duşca 
Biesci Ereneu, pe R&ut 
Bucovă&ţ Furceni, pe Răut 

Boşcana, aprâpe de Ichil Fuzeuca 
Bravicia Ghiduleni 

Brânzeni, pe R&ut - Ghirova 

Budei Hiriseni 
Buhăesci Hârtopul-mare 

Bulăesci Hârtopul-mie 

Bus&uca Hârjinesci (Hârjauca) 
Căcărăzeni Hirova 

Călăraș, pe Bîc Hlijeni 
Căzănescă, pe R&ut Holereani, pe Nistru 

Chipeşca Hordinescă 

Chipriceni Horodişte sau Gradiște 

Chiştelniţa Ichim&uţi 

Cihoreni Ignăţei 
Cinişăuţi Inescă 

Ciorna, pe Nistru Isacova 
Cişmea ” Ișnovăţ 

Clișova, pe R&ut Ivanca 

Cobâlea . Isvâre 

Cornova Ievreni, pe R&ut 

Coşerniţa, pe Ichil Iora, pe Nistru 

Crăsnăşeni | Lalova, pe Nistru 
Criuleni, tîrguşor Leuşeni 

Cruglic Lopatna, pe Nistru 
Cuizeuca Mărcăuţi, pe Nistru



  

  

Măscăuţi, pe R&ut 

Matveuţi 
Mâvzesci 

Miclesci - 

Miguleni 
Mîndra 

Molovata, pe Nistru 
Morozeni 

Nabiştea 

Negureni, pe Răut 

Nişcanii 

Oxintea, pe Nistru 
Olişcani 

Onesci, pe Ichil 

Onişeani 
Oniţeani 
Ordăsei, pe R5ut 
Orhei, oraș, capitala jude- 

țului, pe Răut 
Păpăuţi 

Pânţereni 

Petra, pe Răut 

Peresecina 

Picesci 

Pituşca 

Poiana, pe Nistru 

Pripiceni 

Răculesci, pe Răut 
Răspopeni 
Răciula, aprope de Ichil 
Rădeni 

Rizina, tîrguşor pe Nistru 
Săharnă, pe Nistru 
Sămășcani 
Scorţeni   

Selişte 

Seriteni pe R&ut 
Seseni 

Sîrcova 

Slobodia Grădişte 
Solonceni, pe Nistru 

Stodolnă, pe Nistru 

Susteni 

Tabora, cu mănăstirea Ta- 

bora 

Tarasova, pe Nistru 

Tătăresci 
Târşova 

Telenesci, tîrguşor, pe Ciu- 
lucul-mijlociă 

Ţibirica 

Țigănescă 

Tiţeani, pe Răut 

Trebujeni, pe Răut 
Trifesci 
Tuzora (sai Călăraşi), tîr- 

guşor, pe Bîe 
Ustia, la gura R&utului 

Vaduleca, pe Răut 

Vărzăresci 

Văsieni 

Vatică 

Verejeni, pe R&ut 

Vîprova 
Vîşcăuţi, pe Nistru 
Voinova 

Vorotie 
Zăhăicani 

Zăhoreni 

Ținutul Chișineuluiă. 

Băcioi, pe Işnov&ţ 
Bălănesci, pe Nîrnova 

Bălăurescă   Balciana, aprâpe de riuleţul 

Lăpuşna 

Bardăr



Bâţeni 

Boghiceni 
Bolduresci 

Bolţun, pe Lăpuşna 

Bozieni, pe Cogâlnie 
Bubuesci 

Budesci 

Călmăţuiii 
Căpriana saii Chipriană 
Cărpineni, pe Lăpușna 
Chişinăi, capitala judeţului 

şi a guberniei, pe Bic 
Cigârleni 

Cimişeni 

Ciopleni 
Cior&sci 
Ciuciuleni, pe Cogâlnie 
Cobăesci 

Condriţa 
Costesci, pe Botna 
Costuleni, pe Prut 
Cotu-morii, pe Prut 
Dănceni, pe Işnov&ţ 
Drăguşenii vechi, pe Co- 

gâlnie 
Drăgușenii noi sai Conojeni 
Drăsliceni 
Durlesci 
Frăsinesci, pe Prut 
Fundul-Galbinei 

Gârlea, pe Botna 
Goian, pe Ichil 

Grătescă 
Grozesci, pe Prut 

Gulboca 
Hanţea 
Hâncesci, tîrgușor, pe Co- 

gâlnie 
Hidighiş 
Hor&sci, pe Botna 
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Horodişte sai Grădişte 
Horotca 

Iloveni, pe Ișnov8ţ 

Iurceni, pe Lăpuşna 

Lăpușna, pe rîul Lăpuşna 

Leuşeni, pe Nîrnova 
Lohănesci 

Lohănesci, pe Cogâlnie 
Lozova 

Măcăresci, pe Prut 
Malcoci 

Malul Tohatinului, pe Nistru 

Mănăilesci, pe Botna 
Mărinici, pe Nîrnova 
Mereni 

Mereşeni 

Micăuţi 

Miclăuşeni 

Milesci 

Milesci 

Negreni 
Nemţeni, pe Prut 

Nimor&ni, pe Işnov&ţ 
Nisporeni 

Obineni 
Pănăşesci, aprope de Bic 

Pârjolteni 

Păşcani, pe Ichil 

Pereni 

Pojoreni 

Prisaca | 
Răvaca, pe Bic 
Recia, aprâpe de Ichil 
Rădeni, pe Ichil 

Răzeni 

Rusescii vechi, aprope de 
Botna 

Rusescii noi, pe Botna 

Scoreni, pe Işnovăţ 
Selişte
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Sângera, pe Işnovăţ 
Sipoteni 
Sireţi 
Sişcani 
Stolniceni 
Străşeni, pe Bîc | 
Suruceni, pe Işnovăţ 
Ţipala 
Topar, pe Lăpuşna 
Truşeni 

Ulmul, pe Botna 
Vadul-lui- Vodă, la Nistru 
Vălcineţ 
Vărzăresci 
Văsieni, pe Botna 
Vînători, pe Nîrnova 
Vorniceni 
Zberdia, pe Pruţ 
Zîmbreni, pe Botna 

Tinutul Benderului. 

Abaclidjaba, pe Cogâlnie 
Baccialia | 
Baimaclia, pe Ciaga 
Barniţa, pe Nistru 
Başcalia 
Batîr 
Bender, oraș, capitala jude- 

țului şi cetate, pe Nistru 
Beştimac, pe Ialpuh 
Bârzoii 
Bogdaneuca, pe Cogâlnie 
Boroseni 
Broscosesci 
Bulbâca, pe Bic 
Căinari 
Calfa 
Caneia, pe Tigheci 
Caracuiiă 
Cărbuna 
Căuşeni, tîrgușor, aprope de 

Botna 
Cazanciuc, pe Sărata 
Cârnăţeni 
Chircăesci, pe Botna 
Chiţeani, aprâpe de Nistru   Ciadîr 

Cimişlia, tîrguşor pe Cogâl- 
nic 

Cioc-Maidan 
Ciapac, pe Ialpuh 
Cidra 
Cidra-Mârza 
Ciucur-Mengir 
Ciuflescă 
Cobusca veche 
Cobusca nouă 
Cociulia 

Comorat, tîirguşor, pe Ialpuh 
Copaclia 
Copanca 

Copcuii 
Cârja, pe Nistru 
Coşcalia 
Dan 

Desghingea 
Dubăsarii vechi, pe Nistru 

Elisaveteuca, pe rîuleţul 
Ciaga 

Enichioi 
Epureni, pe Thigeci 
Fărlădani 
Filipeni, pe Sărata



Gangura, pe Botna 
Gâsca 

Ghilacheuca, pe Nistru 

Ghiltos, pe Pruteţ 

Giamâna,pe rîuleţul Calinliri 
Grădişte, pe Cogâlnie 

Gura-Biîcului, pe Nistru 

Gura-Galbină, pe Cogâlnie 
Gura-Saratei,aprâpe de Prut 

Hagimus 

Hanasenii vechi, pe Tighecă 
Hanasenii noi, pe Prut 
H&rbăuţi 

Hotesci, pe Pruteţ 

Tipujel 

Iordanăuca, pe Cogâlnie 

Josendorf 

Tăugur 

Lac 

Lărguţa 

Leonteva 

Leova, tîrguşor, pe Prut 
Leova nouă (sati Sirma), 

aprâpe de Prut. 

Lipeanii vechi, pe Nistru 
Lipcanii noi 

Mătăsari, pe Prut 

Matildendorf, pe Ciaga 
Mengir 

Mînziri 

Mocresci 

Molesci 
Opaci 
Orac 
Persentuca 
Petreuca, tîrguşor pe Ciaga 
Petricani 
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Pogănesci, pe Prut 

Puhăceni, pe Nistru 

Puhoii 
Sadaclia, pe Cogâlnie 
Sadic, pe Ialpujeţ 
Sahaidac 
Sâiţi 
Samalia 

Sărata, colonie de Nemţi 

Sărata-lui-Holban, pe Sărata 
Sărăţica nouă 
Satul Noi 
Schin6sa, pe riuleţul Schi- 
nsa 

Sălcuţa 

Selemet 

Şerpeni, pe Nistru. 
Speia, pe Nistru 
Sturzeni 

Tapatari 

Taraclia, pe Cioga 

Tartaul, pe Larga 

Tepliţa, pe Nistru 
Țiganca, aprâpe de Prut 
Tigheci, pe riușorul Tigheci 

Ţinţereni, pe Bîc 

Toceni, pe Prut 

Tochilele-Răducani, pe Prut 
Tocuz 

Tomai 

Topal 

Troiţa 

Urs6ia 
Vişinăuca 

Zaim 

Zlotea, st. c. ferată



  

  

=
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Pinutul Akkermanului. 

Achembet, pe malul mării 

Acmanghit, pe Sărata 

Adamăuca 

Akkerman, oraș, capitala ju- 

deţului, pe Nistru (Ghiolul) 
Alexandreuca, pe Sărata . 
Antoneuca 

Arţiz, pe Ciaga 

Bairamcea, tîrguşor, pe Ha- 
gidere 

Bălăbanca mare, pe malul 
mării 

Benchendori, pe Alcalia 
Berezina, pe Cogâlnie 
Biîcoza 

Boccialia 

Boris&uca 
Borodin 

Briana, pe Cogâlnie 
Budacă, pe malul mării 
Burgugi 

Cair, pe Hagidere 
Cameic, pe Sărata 

Capleni 

Caraccei 

Caragaci 
Cara-Mahmet 

* Cardon 

Cargăseni 

Caţleah 

Catorga 
Cemcelea 
Chibabcia, pe Alcalia 
Chilia, tîrg, pe Dunăre 
Ciobrucia, pe Nistru 
Cişmea - 
Ciumlechioi, pe Chirhij 

| 
| 
I 

| 

  

Clestici, pe Ciaga 
Codiesci, pe malul mării 
Constantin&uca,pe Hagidere 
Copciac 

Cornilova, pe Alcalia 
Crivda, aprâpe de Nistru 

Croemaz, pe Nistru 

Culeucia, pe Hagidere 

Culmea 
Cuparan, pe Chirdij 

Deljiler 
Deneviţ 
Devletagacă, pe Aliaca 

Dgolmen 

Dimitr&uea 
Divisia, pe Hagidere 
Dracul 
Eingheim, pe Alcalia 

Enichioi 
Ermociia 

Eschipolos 

Faraânea 

Făre-Champenoise I, pe Co- 

gâlnie 

Fâre-Champenoise Il, pe 

Aliacă 
Feşteliţa 
Friedensthal, pe Ciaga 
Frumuşica veche, pe Cele- 

ghider 
Frumuşica nouă 

Furmanca, pe malul lacului 

Chitai 
Galitesci 

Gura -Celeghideriului, pe 

acelaşi riîuşor 

Gura-Roşă



Hagidere, pe rîuleţul Hagi- 
dere 

Hanehiîșla 

Hanesii 

Hlavani, pe Aliaca 

Hofnungenthal 
Hnidenthal, pe Cogâlnie 
Iaroslauca 

Ivanăuca, pe Chirhij-Chitay 
Jebreni 

Leipzig, la gura Schinsei 
Lichtental, pe Celeghider 
Mălaga, pe Nistru 
Maloiaroslăuţi ]. _ 
Maloiaroslauţi II, pe Chirhij- 

Chitai 
Maneburg, pe Alcalia 

Manja, pe Sărata 

Marazleuca, pe Alcalia 
Marineuca mare, pe Alcalia 
Michaileuca, pe Sărata 
Moldauca 
Molodava, pe Sărata 
Monaci, pe Alcalia 
Neculeuca 

Neculeuca 

Neruşa 

Novopăuleuca 

Olonesci, pe Nistru 
Pălanca, aprope de Nistru 

Paris, pe Cogâlnie 
Păuleuca 

Petreuca 
Petro-Păuleuca, pe Sărata 
Plahteica 
Podul-de-pâtră, aprâpe de 

Nistru 
Porcari, pe Nistru 

  

Postal 

Răil6nca 

Rascăuţi, pe Nistru 

Şaba, pe Nistru (Ghiolul) 

Şabalui 

Şagani, aprâpe de mare 

Sărata veche, pe Sărata 

Seimeni, pe Nistru 

Semen&uca 

Sergheuca, pe Hagidere 
Sofienthal 

Spaseuca 

Starocazaci, pe Alcalia 

Ştefăneuca 

Suliogla 
Ţaricenea-de-sus, pe Hagi- 

dere | 

Ţaricenca-de-jos, pe Hagi- 

dere 
Tarutin (sait Cioceroc) 
Taşiie 

Tatar-Bunar, tirgușor, apr6- 

pe de Cogâlnic 
Ţepliţ, pe Cogâlnie 
Todireuca, pe Nistru 

Tolmaza 

Troiţea, pe malul lacului 

Chitai 

Tropoelo 

Turlac 

Tverdiţa 

Uspensca 

Vedensca, pe Celeghide» 

Vîlcov, pe Dunăre 

Volintireuca 

Voloeari, aprâpe de mare 

Voznesensca 

Zobari



  

Ținutul Ismailului. 

Adarma 

Alexandreuca 

Alexanâreuca 
Anadol 

Andruşa 
Babel, pe malul lacului Ial- 

puh 

Baimaclia 
Barta, pe malul lacului Ial- 

puh 

Baurci 

Baurei 

Beşalma, pe Ialpulh 
Besghioz 
Boligrad saii Bolgrad, oraș, 

pe malul lacului Ialpubh 
Borciae 

Brânza 

Br6âsca 

Bulb6ca, pe malul lacului 
Ialpuh 

Buigaria 

Burlaca 

Caet 
Cahul, orăşel, pe Pruteţ 
Cairaclia 

Cairaclia 
Calceva 

Caracurt 

Caragaci, pe malui lacului 
Cahul | 

Cartal, aprâpe de lacul Cahul 
Cazaclia, st. c. ferată 

Cazaiaclia 
Cemaşir 

Chireani, pe Pruteţ 
Chirgani, pe Pruteţ   

Chiriet-Lunga 
Chirşova, pe Ialpuh 
Chisliţa, pe Prut 
Chisliţa, pe malul lacului 

Catlabuh 
Ciabalacei 

Ciadîr-Lunga 

Ciişia, pe Catlabuhul-mare 
Cişmea-văruită, pe malul la- 

cului Ialpuh 
"Cişmea-Chioi 

Ciumai, pe riuleţul Salcia 
Codjagalia 

Codrangol 

Colibaş, pe Prut 
Constantineuca 
Corten | 

Cot-Chitai, pe Chirhiş-Chitai 

Crinicica (Tântăniţa) 
Cubei 

Cuhurluii, pe malul lacului 
Cuhurluiă 

Curci, pe malul lacului Ial- 
puh 

Dimitreuca 

Dolecu 

Dormindere 
Ertscoburna, pe malul la- 

cului Catlabuh 

Etulia, pe malul lacului 
Cahul 

Fântâna-Zînelor 

Feraponteuca 

Frecăţei 

Gavanos 

Gioltăă 
Giurgiulescă, pe Prut



Golişte, pe Chit6bugul-mic 

Greceni 

Hagi-Abdul 
Hagi-Curd, pe malul lacului 

Chitai 

Hagi.Chei 
Haidar 

Haidar 

Hasan-Aspag 

Hasan-Batir, 

gul-mie 
împuţita, pe malul lacului 

Ialpuh 
fsiraiia, pe Chirhiș-Chitai 
Ismail, oraş, capitala jude- 

ului, pe Dunăre 

Larga 

Lucesci 

Manta, pe Pruteţ 

Matroscea 

Moscovei 

Muravleuca, pe malul lacu- 
lui Chitai 

Musaid, pe Salcea 

Necrasovea, pe Dunăre 

pe Chit6bu- 
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Paic, pe Pruteţ 

Pandaclia 

Pelinei 
Reni, oraş, pe Dunăre 

Roşa 
Satul Nui, aprâpe de Dunăre 

Săfliana , 

Şecherlic-Chitai 

Slobodia-mare, pe Prut 

Tabac, pe rîul Ialpuh 
Taraclia 

Taşebunari 

Tatar-Copciae 
Tomai 

Troianul vechiă, pe malul 

lacului Chitai 

Troianul noii 

Vadul-lui-Isac, la Prut 

Vaisal 

Vălcănesci 

Vaiea-Perjei 
Vanova, pe Catlabugul- mare 
Văleni, pe Prut 

Zadunaica,pe Chirhij-Chitai



V. FAMILIILE BOERILOR MOLDOVENI DIN BASARABIA 

CU CÂTE-VA SCHIŢE BIOGRAFICE ALE OMENILOR DE FRUNTE. 

BOERII BASARABIEI. 

In Imperiul 'Ţarilor toţi supușii sunt despărțiți în c/ase 

(soslovia) şi, dacă unii din aceşti supuși, din Gre-cari împre- 

jurări, nu aparţin nici uneia din aceste clase, atunci, totuşi, 

ei sunt clasaţi de ocârmuire într'o clasă separată, numită Pas820- 

cinți. Basarabia, cu poporaţiunea sa, imediat ce a fost alipită 

la Rusia, fu la rîndul săă supusă regulei generale. Popora- 

țiunea sa, neputând să fie despărțită în clase după calapo- 

dul muscălesc, s'a despărţit pe temeiul datinelor străvechi 

moldovenesci, admise de astă dată de Rusia; rămânând, fires- 

ce, ca cu timpul despărţirea naţională să fie înlocuită cu 

cea muscălâscă. Guvernul rus, după ce a alipit la Imperiă 

acâstă parte a Moldovei, a despărţit poporaţiunea Basara- 

biei în următârele clase: 

1. Cler 5. Răzeşi 

2. Boeri | 6. 'Țărani saii Birnici 
7. Robi 3. Mazili 

4. Ruptaşi |
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Apoi peste puţin a mai adaos la acâstă despărţire încă 
următârele clase: 

8. Tirgoveţi (meseiani) 

9. Colonişti. 

Boerii la rîndul lor aii fost despărțiți la început în trei 
clase, admise aşă precum ele existase în Moldova, şi anume: 

Clasa I. 

Moldovenesce - Rusesce 

1. Logof&. .... „+. Canţler 
2. Mare Vornic ....... Consilier (sovetnik) 
3. Hatman. ......... Oberpoliţmaister 
4. Postelnie ......... Camerher 
5. Mare Vistier ....... Caznacei gosudarstva 

Clasa II. 

6. Vel-Agă. ......... Politmaister 
7. Vel-Spatar. ........ Mecenoseţ 
8. Vel-Ban. ......... Şudia 
9. Vel-Comis. ........ Stalmaister 

10. Vel-Caminar. ....... Secretar domnesc 
11. Vel-Paharnie ...... -« Cormeii 

Clasa III. 

12. Vel-Sardar . 17. Vel-Siuger 
13. Vel-Stolnie 18. Vel-Pitar 
14. Vel-Armaş 19. Vel-Jitnicer 
15. Vel-Medelnicer 20. Vel-Şatrar 
16. Vel-Clucer | 21. Vel-Căpitan de dorobanţi. 

Aceste trei trepte de «protipendă» ait fost recunoscute de 
<eraldica» rusâscă ca stolbovie dvoreani, adecă nobilii de 
frunte. 

Atară de aceste grade —al doilea şi al treilea logof&t, spă- 
tar etc. eraii asemenea admiși, ca fiind de viţă boer&scă, 
adecă dvorean. Postelnicii înaintați din mazili, fiii de mazili 
saii din altă trâptă, n'a fost admişi printre nobili, iar ma- 
zilii s'au egalisat cu «odnodvorţi», adecă cea din urmă trâptă 
a nobilimii.
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In vechime, ori-ce boer moldoven, dacă părăsiă slujba, se făceă mazil şi plătiă atunci bir după avere; apoi mai pe ur- mă mazili se făceaii fel de fel de Omeni. Mazilii erat scutiți de prestaţiune şi era obligaţi a servi ca călăreţi. 

Tagma duhownicăscă. 
Ruplaşii în Basarabia forma altă dată o ciasă privilegiatţă. Majoritatea lor eraă fii de preoţi şi se bucurau, ca şi ma- zilii, de dreptul a fi scutiţi de prestaţiuni; ei nu plătiati decât dajdie, iar restul, ca şi mazilii, :/, din deciuială de pe 50 stup şi de pe 50 porci; pentru mai mare număr, egal cu ţă- ranij, adecă câte 8 parale de cap. Ruptaşii ai intrat de la 

1812 în clasa (soslovie) duhovnicâscă şi se bucurai de ace- 
leași drepturi de cari se bucură Gmenii acestei clase în Rusia. 

Ruplele eraii străini, meșteșugari, industriaș, cari nu plă- 
tiau bir și imposite, ci vărsat în Visterie o anumită sumă de 
bani la anumit termin, după avuţia fie-căruia. Ei aveau 
chris6ve pentru acest scop, anume date; însă plătiaii ca şi 
țeranii goştina, vădrăritul ete. Acâstă clasă a fost clasată de 
guvernul rus în ghildii (clasa. comercianților patentari). 

Ţeranuri. 

Pentru răzeși vedi în text. Na o 

Țevană sau birnicii în Basarabia format şi formâză clasa 
cea mare a poporaţiunii rurale. Ţăranii locuiau pămînturile 
statului sau ale proprietarilor. Ei plătiau: j | 

1. Bir, nu pe cap de om, ci pe obştea satului. Obștea din . , pe c ) 
partea sa determină suma fie-cărui membru, după puterea 

şi averea sa. _ | a 
2. Ei plătiaii simbria surugiilor, întreprinderea cailor, graj 

durilor şi cele-lalte. , _ 
3. Ei dedeai fin și ovăz cailor de postă. Ş lo a 

4. Pregătiaui lemne de foc pentru carantină, localurile sta- 

tului şi locuinţele cinovnicilor. a A | 
5. Plătiai pentru ori-ce vită, cum şi vinăritul, albinăritul şi 

cele-lalte. , a _ 
Dar afară de tâte aceste biruri, la 1812 țeranii din pasa 

rabia aii fost supuşi de ocârmuirea muscăJ6scă la multe aite 
imposite grele. Aşă, de pildă, în acel an ţăranii au transpor-
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tat 100.000 cetverti de grîu al armatelor şi au construit magasii 

pentru tâte aceste bucate, aii dat 8.000 stinjeni pentru 

spitaluri militare, aă construit carantine pe linia Prutului, 

apoi ait fost, obligaţi de a întreţin6 pe comptul lor pe toţi 

eraticiă din Varsovia (poselenţi), a construi pentru coloniști 

case, a găzdui pe soldaţii ruşi, a ţin6 cordâne pe linia gra- 

niţei şi a da care şi căruţe la ori-ce cerere. 

Afară de acâsta, tot ţăranii erau datori a da călăraşi pen- 

tru isprăvnicii şi alte instanţe administrative. Iată numărul 

acestor călăraşi după judeţe: 

1. Orhei. ..... «. . . . 1.074 călăraşi 
2. Hotărnicese . .. . . . . . 180 » . 

3. Codru ... ....... 14 > 

4. Tomarova,. . . . . . , . . 160 > 

5. Greceni .. .. .. . . . . 190 » 

6. laşi, . ....... . . 928 > 
7. Bender. . ... . .. . . 2958 > 

8. Soroca. ......,.. -. 598 ȘI 

9. Hotin 150 5 

"Total 2.902 câlăraşi 

Fie-care călăraş primiă l6fă 250 —300 lei pe an. 
Scutelnici. Boerii mari avea în Moldova drept la scutelnici 

după gradul boeriei; pe acești scutelnici, breslași și slugi 

boerul şi-i alegeă din birnicii liberi. Seutelnicii erai slobodi 
de tâte chovalevi, adecă de imposite şi găzduire, şi plătiai */, 
din biruri; de fie-care scutelnie boerul primiă din Visterie 
câte 2 lei pe lună; slugile şi breslaşii nu plătiaă bir de loc. 
Liberându-se de ori-ce imposit, scutelnicul se obligă a sluji 

boerului, după cum a fost învoiala. Firesce că boerii îşi ale- 

geau scutelnici printre chiaburi! satului, pentru ca să potă 

aveă de la ei cât mai mare folos. 
Numărul total al scutelnicilor în Basarabia eră între 4.000— 

6.000. 

Scutelnicia a fost introdusă în Basarabia de Mavrocordat, 
după desfiinţarea «vecinilor». 

Istoria vecinilor în Basarabia e aceeaşi ca şi în Moldova. 
Dincolo de Prut, ca şi dincâce, Domnii luase obiceiii de a 
da boerilor pentru slujbele lor sate și moşii. Acest obiceiu 

a făcut că ţăranii, de alt-fel slobodi, s'aii vedut obligaţi de



    

a plăti proprietarilor: și de a munci pentru ei. Acești ţărani erau pecini. Până la întroducerea porumbului în Moldova, adese-ori se întîmplă f6mete, despre care pomenesc unii din 
cronicari ; în anii de lipsă, fie din causa relei recolte, fie din 
altă causă, ţăranii erai siliți a se adresă la boeri, cari, pen- 
tru ajutorul dat în timpurile de restriște, robia pe cel împro- 
mutat. Aceşti robi erau tot vecini. Afară însă de vecini, to- 
tuşi existau şi ţărani slobodi, cari posedaii moşii. Aceştia 
au fost răzeși. Vecini au existat în Basarabia până la Con- 
stantin Mavrocordat. Acest Domn a desfiinţat pe vecini, ardând 
multe chrisâve privitre la robia ţăranului moldovân, r&- 
mânând de atunci robiţi numai Ţiganii. De la Constantin-Vodă, 
țăranii locuitori pe moșiile boerescă erai slobodi a da proprie- 
tarului geciuială şi a munci 12 gile pe an de fie-care vatră. 
Proprietarul, din partea sa, eră dator a da ţăranului de pe 
moşia sa atât pămînt cât îi trebuiă lui pentru hrană, fineţe 
şi păşune pentru 12 capete de vite şi 120 oi. Dacă moşia po- 
sedă pădure sai pădurișşte, trestie etc, eră dator a da ţăra- 
nului materialul combustibil. Țăranul eră slobod a cumpără 
moşie, şi atunci puteă să părăsâscă moşia proprietarului, fă- 
cându-se răzeş. : 

II. 

FAMILIILE BOERESCI ROMÂNE. 

Pentru a face istoricul întru cât-va complet al familiilor 

boeresci rămase în Basarabia după anexarea sa la Rusia 

ar trebui neapărat ca cronicele scrise de către mulți din boerii 
din Basarabia, precum .și documentele lor de familie, să fie 

scuturate de praful în care zac şi date la lumină. Dar acesta 

tocmai nu este în obiceiul acestor boeri, cari cu mare rivnă 

ascund ast-fel de documente şi nu le arată decât cu mare 

greutate. | 
> . 3 2 n L - 

In procesele civile pentru revendicarea dreptur iloi la moș 

tenire apar din când în când nisce chrisove vechi, cari însă 

adese-ori, fiind cercetate de cinovnicii ruşi, sunt declarate de 
. ) 

false. Aşă, de pildă, pe la 1861, într'un proces mare al fa- . Aşă, 
4 

Z, C. Arbure, Basarabia.
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miliei Patarichi pentru nisce moşii din Bugâc, s'a stabilit 

de către tribunal că: falsificarea documentelor moldovenescă 

se face în Basarabia pe o scară întinsă, ceea ce se pâte dovedi 

prin faptul că chrisvele aduse de familia Patarichi în spri- 
jinul s&u sunt date în numele lui Ioan Sturza pe când acest 
Domn fusese dejă mazilit. 

Intr'un alt rechisitorii (1) privitor la moşia Larga, pe care 

o revendică familia Balş, găsim următârele gise: «Sub Gri- 

gorie Ghica, la Iaşi, s'a descoperit o companie de 6meni, 

care, sub conducerea unui fugar rus Cholodnicoff, fabrică 

numerdse chris6ve false pentru boerie. Asemenea fabrica- 

țiune se făceă şi la Chişinei, Orhei şi Bălţi. Falsificarea 

este cu atât mai comodă cu cât urmaşii (potomki) Domni- 

torilor ai păstrat la ei peceţile de domnie, iar cărți sai re- 

gistre în cari s'ar fi trecând acele chrisâve de boerie n'ai 

fiinţat nică odată; şi apoi, la urma urmelor, pe la 1827, a mai 

ars şi archiva Divanului Moldovei, -— de aceea este cu nepu- 

tinţă a cercetă acum cari din acele chris6ve sunt adevărate 

şi cari false.» 

Ori-cum, după arătările oficiale, în Basarabia ai rămas și 
s'au așezat,—parte aă trecut de s'aii stabilit în Rusia,—peste 
27 familii de boeri, înscrise în cartea de catifea (barchatnaia 

kniga) a nobilimii Imperiului Rusesc. Din aceste familii ur- 
mătrele mai aii descedenţi în Basarabia: 

1. Bantașesci, | 11. Carpesci 
2. Arăpesci 12. Catargiesci, 
3. Bohuşesci | 13. Costin 
4, Gănesoi 14. Crupensky (2) 
5. Dariesci 15. Chiriac (3) 
6. Donici 16. Movilesci 
7. Drăgăşesci | 17. Neculesci 
8. Joresci | 18. Razii 
9. Isăcesci | 19. Racoviţesoi 

10. Cantacuzinesci | 20. Rosetesci 

  

(1) A ved6 Zzeraop. un. Ba, m. 1859, No. 10.: | 
(2) Din acâstă familie rusificată e și actualul mareșal al nobilimii ba- 

sarabene. 

(5) Singurul representant rămas în vi6ţă din acâstă familie boerâscă e 
d-l Constantin Chiriac, fiul lui Diraitrie Chiriac, .
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21. Talpesci | 27. Stircea,- 
22. Cerchezesci | 28, Sturdza (nu mai locuese în 
23. Moruzesci | Basarabia) 
24. Stroesci | 29. Stamati-Ciurea 
25. Casimiresci | 30. Dicesci 
26. Bogdănesci ! 31. Rălesei 

Afară de aceste familii boeresci, mai există în Basarabia 
o mulţime de familii nobile, dar nobilimea lor îşi are de 
temei o origine absolut nedovedită, dar totuşi admisă de 
Rusia, fie că representanții acestor familii ai servit statului 
rusesc şi s'aii înobilat pe calea biuroeratică, fie că ai isbutiţ 
să capete rangul de nobili întrun mod Gre-care. Așă sunt 
nobile de pildă familiile Purcel, Lascari, Semigradov, Lemni, 
Mereacre, Bunacale, Horgos, Dimo, Capaţina, Botezat, To- 
mudeţ, etc. 

Mai sunt în Basarabia şi familii de nobili de origine pur 
rus6scă, rutenescă și polonă. Aceştia ai venit în Basarabia 
ca funcţionari ai statului şi au r&mas acolo, înrudindu-se 
cu boerii pămînteni. 

In general, nobilimea pămîntână din Basarabia parte s'a 
stins, precum de pildă s'a stins familia Ralli (1), parte s'a 

înrudit cu familiile nobilimii rusesci, dând nascere unui 
stat de nobili pur rusesc. In casele acestor boeri nu se mai 
vorbesce limba românescă, iar copiii nu învaţă limba paternă 
decât de la slugă şi argaţi de curte. 

  

III. 

GAVRIL BĂNULESCU-BODONI. 

- R&posatul IL. P. S. Mitropolit Gavril „Bodoni sa născut 

în Bucovina şi a fost fiul drabantului Grigorie Bodoni ; 

răposatul a făcut studii în şedlele din pensivania, apok 

după isprăvirea studiilor, a petrecut mai mulţi ani la Chios, 

Patros şi Smirna. 

(1) Familia Ralli este-trecută în mai multe chris6ve polone printre 

boerii cari ai venit în Polonia cu Petriceico-Vodă.



Intorcându-se din acâstă călătorie, Gavril Bodoni, în cur- 
sere de trei ani, a fost profesor de limba latină în Moldova. 
In anul 1779 s'a călugărit la Constantinopole şi apoi, întor- 
cându-se în Moldova, a fost chirotonisit ieromonach şi a ocupat 
postul de profesor de religiune. In anul 1782 a părăsit Mol- 
dova şi a trecut în Rusia, unde a primit postul de profesor 
de limba grâcă la seminariul din Pultava ; în anul 1784, des- 
gustat de Rusia, s'a întors în Moldova, unde Mitropolitul 
Gavril Pa înălţat la rangul de archimandrit. 

La 1788, îndemnat de unii din prelaţii ruşi, a trecut, iarăși 
în Rusia, unde a ocupat postul de rector al seminariului din 
Ecaterinoslaw. In anul 1789, Gavrii Bodoni a fost chemat de 
Ambrosie, Exarchul Moldovei şi Valachiei, și, după recomen- 
daţiunea favoritului Impărătesei Ecaterina, chirotonisit Epis- 
cop al eparehiei Benderului. După încheiarea păcii din anul 
1792, a fost numit Mitropolit al Moldovei şi Valachiei de către 
Sinodul rus, iar Ambrosie a fost mutat la Pultava, unde a şi 
murit în curînd. In acele momente Gavril Bodoni s'a arătat aşă 
de rusofil, în cât simpatiile sale pentru Imperiul Rus, precum 
și dorinţa sa de a ved6 Ţsra-Românâscă cucerită de Rusia 
aii deșteptat bănuelile Turciei. Mitropolitul Gavril a fost 
arestat şi trimis la Constantinopole, unde trăiă suprave- 
ghiat. Prin intervenţiunea Rusiei el a fost liberat şi s'a în- 
tors în Rusia, 

La 1793 Sinodul rus Pa numit Mitropolit al Ecaterinos- 
lavului, Kersonesului şi Tauridei. Când s'a urcat pe tronui 
Rusiei Imp&ratul Pavel, Mitropolitul Gavril s'a vădut per- 
mutat la Novocercask. In anul 1797 ela creat în acest Oraş 
un consistorii și un seminariă. In anul 1799 fu din noii per- 
mutat la Kiew, numindu-se în același timp şi în postul de ar- 
chimandrit al Lavrei. In anul 1800, obosit de intrigile ce me- 
vei se făceaii în sinod în contra sa, şi-a dat demisiunea din 
scaunul mitropolitan; demisiunea sa a fost primită şi Gavril 
Bodoni s'a stabilit la Kiew, apoi s'a mutat la Dubasari. Aci 
el a locuit în pace şi liniște până la 1808. 

Dejă la 1806 Rusia făcea răsboiii Turciei, pretextând căl: 
carea unui fractat, iar în realitate cu scopuri de cucerire. 
Armata rusâscă, pretextând sfînta causă a creştinătăţii, după 
porunca Țarului, a ocupat Basarabia, Moldova şi Valachia. In 
iruntea aceştei armate eră Principele Prozorovsky. Vorbind
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despre acest răsboii, istoricul rus Solovieft mărturisesce singur că: «Rusia a voit să pue piciorul ferm pe Dunăre, 
considerând acest rîu drept legănul nâmurilor slave, şi a-şi 
supune (nodciniti) ţările dunărene.» In Moidova, Valachia şi 
Basarabia s'a înființat regim muscălesc. 
Moldova și Valachia făceati pe atunci parte din eparchia pa- 

wiarehatului de la Constantinopole. La 1808, în diua de 27 
Martie, a apărut un <ukaz» al Împăratului Alexandru I, care 
sună: «Ordonăm fostului Mitropolit al Kiewului Gavril a se 
numi iarăşi membru al Sinodului și a fi Exarch la Moldova, 
Valachia şi Basarabia.» Din partea sa, Sinodul rusesc a dis- 
pus ca Mitropolitul Gavriil, care locuiă la Dubasari, să fie 
«păstorul turmei creştinesci în Moldova, Valachia şi Basarabia, 
alegendu-şi după dorinţă reşedinţa, iar în viitor, despre cele 
bisericesci, despre cari foştii Mitropoliţi ai Moldo-Vlachiei se 
adresaii la Patriarchul din Constantinopole, de adi înainte se 
adresă către Sinodul rus». (1) 

In luna Maii acelaşi an Mitropolitul Gavril a şi sosit la 
Iaşi şi în diua de 22 a prestat în biserica Mitropoliei jură- 
mîntul înaintea Principelui Prozorovsky, care a şi avisat 
despre acest fapt Divanurile Principatelor, precum şi pe Mi- 
tropolitul Valachiei. 

Iată cum a fost redactată acâstă însciinţare a lui Prozo- 
rovsky : | 

«Pe temeiul abdicării P. S. Veniamin, fost Mitropolit al Mol- 
dovei, din postul de ocârmuitor al turmei, precum şi din cele- 
lalte îndatoriri ale sale, Maiestatea Sa. Imperială, milostivul 

Hosudar, ca capul (glava) bisericei greco-catolice creștine, 
print”un ukaz imperial dat Sf. Sinod, a bine-voit să încu- 
viinţeze şi să poruncâscă fostului Mitropolit al Kiewului a îi 
iarăşi membru al Sinodului şi Exareh al Moldovei, Valachiei 
și Basarabiei. De aceea, despre voinţa Imperială, mie comu- 
nicată, facem acâstă cuvenită însciinţare Divanurilor Mol- 

i şi iei. 

A es Gavril a fost numit Exarch nu numai al 

Moldovei, ci şi al Valachiei, — mă cred dator a avisă pe Prea 

Sf. Vâstră ca de adi înainte să bine-voiţi a vă adresă despre 

tâte cele duhovnicesci către P. S. Gavril, fiind supuşi lui.» 

(1) Archiva Consistoriului din Chişineii, 1808, No. 6, î. 1, Delo.



142 

Limpede şi lămurit. Principele Prozorovsky, printr'un. avis 

aduceă la cunoscința poporului român că autocratul Rusiei, 

care şi-a însușit titlul de papă al bisericei pravoslavnice de 

la Resărit, de adi înainte va chirotonisi, cu ajutorul <uazuri- 

lor» date Sinodului rus, pe Mitropoliţii Moldovei şi Valachiei. 

Sosind la Iași Mitropolitul Gavriil, cel dintâiu lucru pe care 

s'a grăbit a-lface,a fost traducerea din limba rusâscă în româ- 

nesce a ecteniei, în care se rugă pentru sănătatea Împăratului 

Rusiei şi a familiei Romanoff, precum și a Sf. Sinod rusesc. 
Traducerea acestei ectenii s'a tipărit imediat şi a fost ex- 

pediaţă pe la î6te parochiile Moldovei, Valachiei şi Basa- 

rabiei. Rusia de facto consideră dejă ambele Principate ca 
două provincii rusesci. După ce Mitropolitul Gavril a is- 
prăvit cu ectenia, s'a pus pe călătorit, în scop de a face cu- 

noscinţă cu turma sa. 

Mitropolitul Gavril a găsit starea economică a mitropo- 

liei Moldovei fârte rea. Mitropolia aveă o datorie de peste 
200.000 1. v., pentru care plătiă anual peste 18.000 1. v. do- 

bândă. Datoria acâsta rămăsese, se dice, de pe timpul Mitro- 

politului Veniamin. In privinţa acestor datorii, Mitropolitul 
Gavril scriă următârele către Sinodul rus: 

«Aci eră altă dată obicei ca datoriile făcute de Mitropo- 

liţi, Episcopi, archierei saii egumenii mănăstirilor, după ce 

aceşti ierarchi părăsiau scaunul lor, să se trâcă pe socotâla în- 

stituțiunii în fruntea căreia aă stat contraetanţii. Din acâstă 

causă multe rele s'au făcut. De aceea trebue dat ordin 

ca nici unul din cinovnici să nu facă de adi înainte datorii 

pe comptul postului ce ocupă şi poliţele să fie de acum înainte 

întărite de Exarch cu punerea sigilului săi.» (1) 

Despre starea bisericilor, Exarchul Gavril, în raporturile 

sale către Sinodul rusesc, gice că le-a găsit la Iaşi în bună 
stare, construite bine, înzestrate cu obiectele bisericescă; clerul 

Moldovei însă puţin instruit, «dar capabil de a oficiă ser- 
viciul divin în limba lor». In ceea ce privesce bisericile de 
prin sate, atât din eparchia metropolitană cât şi cele-lalte 

eparchii (2), apoi, după părerea Mitropolitului, ele erai întrun 

nume prea mare, iar preoții şi mai mulți, aşă că la 50 de 

(1) Delo, Archiva Consist. din Chişinei, 1808. No. 6, cola 12. 
(2) In Moldova, mai eraii peatunci dejă eparchia Romanului şi a Hușului
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curţi adese-ori veniă câte 3—4 preoți. Observând acesta, 
Exarchul a dispus ca în viitor să nu se mai construiască 
nică o biserică fără o anchetă prealabilă care să arate ne- 
cesitatea ei; asemenea a dispus ca chirotonisire de preoţi 
să nu se mai facă de loc, până ce preoţii în fiinţă nu vor 
av6 fie-care parochia sa stabilită. 

«Episcopiile Romanului şi a Hușşului, scriă Mitropolitul 
Gavril către Sinodul rus, sunt ocârmuite adi—întâia de Epis- 
copul Gerasim, de vîrstă mijlocie, şi este un archierei bine- 

intenţionat (blagonadejni) şi meritorii de laude,—a doua de 

Episcopul Meletie, tînăr de vîrstă şi asemenea bine intenţionat.» 
Intorcându-se din călătoria de inspecţiune, Mitropolitul 

Gavril a transformat tribunalui duhovnicesc, înfiinţat de că- 

tre Mitropolitul Veniamin, în consistorii, formânduil din 

clerici locali. Apoi a creat în eparchia sa blagocini (pro- 
toierei), traducând pentru ei nisce <pravile» din limba ru- 
s6scă; asemenea tot din rusesce a tradus şi un Catechism 

prescurtat, pe care la şi tipărit. 
După ce a isprăvit tote acestea în Moldova, Mitropolitul a 

plecat în Valachia. In Valachia pe atunci existau patru epar- 
chii: una mitropolitană şi cele din Rîmnic, Argeş şi Buzău. 

«Mitropolitul Ungro-Vlachiei, seriă P. S. Gavril către Sino- 

dul rus, Dosofteiii, e fârte bătrân şi, din propria sa declaraţiu- 

ne, din causa slăbiciunii sale, nu mai oficiază şi eparchia sa 

nu o visiteză. Episcopul Rîmnicului Nectarie asemenea e b&- 

trân şi slab; nu oficiază, locuesce la Bucuresci Şi în eparchia 

sa nu merge, ovârmuind-o prin protopopi. Episcopul Arge- 

şului Iosif e de vîrstă mijlocie, sîrguitor pentru serviciul di- 

vin şi îngrijitor de cele bisericesci; locuesce asemenea la Bu- 

cursci, visitând une-ori eparchia sa; dar boerii Divanului ade- 

sea îl rețin, pentru că el asistă la şedinţele Divanului, Epis- 

copul Buz&uiui Constanţii, nepotul” Mitropolitului Dositeiii 

nu e om bătrân, dar pâte că de adi înainte va arătă grijă 

pentru turma sa; locuesce la Bucuresci ŞI de aceea eparehia 
sa e neîngrijită, aşă că în bisericile eparchiei sale, precum 

şi în general în tâtă V alachia, chiar pe mesele sfinte AER 

cupa cu grijanie s'aii găsit necurățenii, iar în Episcopia Su- 
z&ului sf. tainepu tredite. Mitropolitul Dositeiă şi Episcopii Rim- 

, , ap aa. 

nieului si a Buzăului sunt nisce Greci veniţi în Valachia; sin



T4d 

gur Episcopul de Argeş e de aci din nascere. Bisericile şi 
clerul în -Valachia nu sunt mai puţini decât în Moldova. 

«Ed am dato propunere în scris P.S. Mitropolitului Dositeiă şi 
Episcopilor de a face aceea ce am făcut în Moldova, adecă de 
aqi înainte a nu mai înmulți preoțimea, de Gre-ce şi ocârmuirea 
civilă se plânge despre acâsta. Adevăratul prestigii în bise- 
ricele Valachiei lipsesce, iar clerul e aşă de incult în cât nu 
cunsce regulele bisericesci şi nu scie bine cum se oficiază sf. 
leturghie. De aceea am propus Mitropolitului de a înfiinţă 
protoierei, precum am înfiinţat în Moldova.» 
„in ceea ce privesce Basarabia propriu qisă, apoi în acâstă 

parte a Moldovei puţine biserici s'au găsit şi clerul aseme- 
“nea n'a fost în număr îndestulător pentru a satisface cerin- 
țele poporaţiunii creştine.: Bisericile erai forte sărace, iar 
despre starea lor în Basarabia de la m6qă-di Mitropolitul 
Gavril nu pomenesce nimic, de 6re-ce p'acolo nică n'a fost. 

Deosebita atenţiune a Mitropolitului aii atras-o asupra lor 
mănăstirile n6stre, aţât, cele din Moldova, cât şi cele din 
Valachia; cea mai mare parte din aceste mănăstiri, şi anume 
cele mai avute, erai închinate Sf. Mormînt, Muntelui Atos 
sati Sivai, unele scaunelor patriarehale şi mănăstirilor gre- 
cescă. In aceste mănăstiri domniaii ca adevăraţi stăpâni că- 
-lugării greci, cari cumpărat locurile de egumen și cari prin 
urmare priviai averea mănăstirâscă drept o moşie arendată: 
In unele mănăstiri aceşti călugări desfiinţară chiar obştea că- 
“lugărâscă şi încetară de a servi sf. leturghie în biserică. 
Mitropolitul Gavril, ca Român de nascere, deşi rusificat şi 
alipit cu sufletul la interesele Rusiei, a început o luptă drâptă 
cu călugării greci. El s'a adresat către Sinodul rus, cerând ca 
egumenii greci să fie supuși autorităţii Exarchului, iar în ceea 
ce privesce administraţiunea averii mănăstiresci să fie su- 
puși disposiţiunilor ce ar emană de la autoritatea duhovni- 
cescă locală; cei nesupuși din egumeni greci să pâtă fi de- 
părtați din postul lor şi înlocuiți cu alţii, iar banii ce se cu- 
vin mănăstirilor străine să se trimiţă direct acelor mănăstiri. 
Mitropolitul Gavril mai cereă apoi ca Sinodul rus să-l auto- 
rise de a cere de la superiorii mănăstirilor grecesci chris6vele 
vechi, pe temeiul cărora mănăstirile erai închinate, pentru 
a se pute sci voinţa şi dorințele ctitorilor şi întemeietorilor
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mănăstirilor şi a se vedâ dacă acâstă voință şi aceste dorinţe sunt sai nu realisate. 
Pentru a face Gre-care ordine în aceste mănăstiri, Mitro- 

politul Gavril aveă în vedere să le clasifice în trei clase, 
după tipicul mănăstirilor din, Rusia, oprind călugărirea vaga- 
bondilor şi altor 6meni, cari pe atunci mișuiaii prin ţâră, cău- 
tând adese-ori prilejul de a-și ascunde trecutul lor plin de 
crime sub sutana călugărâscă, de a fi călugăriți. 

Cestiunea privitâre la instruirea clerului român, care din 
causa persecuţiunilor şi nelegiuirilor prelaţilor greci decăduse 
r&i, preocupă mult pe Exarchul Gavril. Incă sub Mitropolitul 
Veniamin se înființase la Iaşi o şe6lă duhovnicâscă, unde co- 
piii clericilor învățau regulele bisericesci, retorica, logica şi teo- 
logia lui Damaschin; în acea șcâlă învăţaii peste 50 de băeți, 
a cărora întreţinere eră pe sâma mănăstirilor. Acâstă şe6lă 
E xarchul voiă s'o transforme întrun seminarii; dar pentru a 
pute dobândi autorisaţiune din partea Sinodului rusesc, a al- 
cătuit programul studiilor viitorului seminariă după tipicul 
seminariilor rusesci, absolut inutil pentru cierul român. In 
Valachia nu există o atare şediă şi Exarchul, prin interme- 
diul Mitropolitului ungro-vlach, a isbutit ca Divanul să voteze 
o lege pentru înfiinţarea unei şcâle analoge la Bucuresci. 

După inspecţiunea Exarchatului creat prin cucazul» Impă- 
ratului rusesc, P. S, Gavril s'a adresat către Principele Gali- 
ţin, pe atunci Procuror suprem al Sinodului rusesc, cerându-i în 

ajutor mai mulţi teologi ruși. Iată textul scrisorii în cestiune: 
«Având în vedere instruirea clerului de aci şi sfăruind ca 

acestă cultura să fie pe cât se pote mai conformă cu or- 
dinea de lucruri care există în Rusia, am nevoie de un 

amploiat duhovnicesc, care, alăturea cu cunoscințele ritului 

bisericei greco-rusesci, să scie în același timp limbile grâcă 
şi valachă. Ast-fel de cunoscinţe posedă protoiereul Petru 
Cunitsky, care a isprăvit studiele în seminariul din Eca- 
terinoslavw....> (1) o , i 
"Aşă dar P. S. Gavril îşi cereă acum în ajutor „mai mulţi 

teologi ruşi, cari să-l ajute să rusifice clerul român printr o 
cultură teologică rus6scă. In acâstă privinţă Mitropolitul Ga- 
vril, precum vedem, a păşit pe o cale diametral opusă ma- 

(1) Deo, Apxuss Kummnneg, 1808, N. 8, col. 1.
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relui teolog român Petru Movilă, care, trecând în Rusia, 

a dus acolo cunoscinţele sale teologice, pentru a civilisă şi 

creştini poporul rus, lipsit de cultura creştinâscă. 

Cererea Exarchului a fost satisfăcută; protoiereul Cunitsky 

a şi sosit la laşi în Septembre 1808 şi, între altele, a fost 

numit imediat rector al şedlei duhovnicesci de la Socola. După 

acest pionier al teologiei rusesci în Moldova, au sosit şi alţi doi, 

anume Isidor Gherbanovsky şi Ivan Nestorovici. 

«De Gre-ce în şediele publice din Iaşi, seriă cu acâstă oca- 

siune Exarchul către Preşedintele Divanului, se simte amar 

nică necesitate (?) de un profesor de limba rusă, de aceea ei 
am făcut, disposiţiune de a numi la acâstă catedră pe Gher- 
banovsky. Asemenea şi în şedla duhovnicâscă de la Socola 

se simte necesitate de un profesor de limba rusă.» 

Aşă dar, după şcâlele duhovnicesci venise rîndul şi șc6- 

lelor publice de a introduce în studiul lor limba muscăl6scă. 

Intr'o altă scrisâre (1) către Principele Galiţin, Exarebul 
seriă: <Ei, ca Exareh, am reşedinţa mea la Iaşi şi pot numai 

din când în când, şi mai cu sâmă când împrejurările mă vor 

chemă, a visită Valachia. Dar a zăbovi în Valachia nu pot, 

de ori-ce în absenţa mea se produce 6re-care desorganisare în 
Moldova, şi mai cu s&mă în afacerile bisericesc, din partea 

Episcopilor moldoveni, cari imediat după plecarea mea şi-ai 
permis a înmulţi numărul clerului mirân, contrar disposi- 

țiunilor date. Când Dumnegeit va binecuvîntă să capăt 
câţi-va amploiaţi luminaţi ași şi pe un vicar episcopal, 
aceea ce nu pot dobândi aci, atunci voii put să mă ab- 
sentez, fără ca ordinea să sufere.» 

In curînd după acâsta vicarul s'a găsit: el eră protoiereul 
din oraşul Niculaet — Daniil Suiima (1811). 

E'xarchatul lui Gavril:Bodoni n'a durat muit. 
La 1812, în diua de 16 Mai, Turcia a încheiat pace cu 

Rusia şi tractatul s'a semnat la Bucuresci. Prin acest tractat 
Imperiul Rus ne-a luat Basarabia, adecă între 6ga ţâră ro- 
mânâscă dintre Prut şi Nistru. 

In luna Octobre, Mitropolitul Gavril s'a mutat la Chişinei. 
Părăsind Moldova, Gavril Bodoni scriă următârele Ad- 

miralului Cihaceft: «Eă nu mă îngrijiam în postul meii de 

  

(1) Delo, Arch. Con. Chișincului, No. 18, îoi 15,
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alt cevă decât de binele turmei încredințate mie şi eram cu- 
prins de dorinţa de a-mi îndeplini datoria ce-mi incumbă 
prin încrederea Monarchului, a Sf. Sinod şi prin ondrea 
archiereilor ruşi.» 

Mai departe Gavril Bodoni seriă: 
«Am așteptat că s6fea poporului pravoslawnic, tânguit 

de nedumenire, sleit nu numai de răsboii atât, cât de desor- 
dinile şi siluirile nacialnicilor săi, poporul, care aşteptă slo- 
bodgenia sa, va găsi ispăşirea nenorocirilor sale în alipirea 
sa pentru tot-deauna la Imperiul Rus.» (1) 

Aşteptarea Mitropolitului Gavril, pentru fericirea poporu- 
lui român, nu sa realisat. Providența pregătiă o s6rtă mai 
bună n6mului nostru; singură Basarabia a cădut în mâni 
străine. Mitropolitul Gavril, care suferise în visța sa mult 

de la Turci, invederat că a putut se aibă simpatii mari pen- 
tru Rusia; aceste simpatii sunt legitimate şi prin faptul că 

răposatul a fost călugăr şi, ca cleric ortodox, aveă legături 

personale cu tagma duhovnicâscă din Rusia; dar. dacă ata- 

re aii fost simpatiile Mitropolitului Gavril, apoi de altă parte 
poporul român a dat în curgerea istoriei sale destule probe 
cum că dînsul, ca şi consângenii săi Veneţieni din secolul 

XIV, nu admite şi n'a admis nici odată a se lepădă de pa- 

tria sa, de limba sa şi de tot ce formâză individualitatea sa 

etnică; precum Venețienii către Papa, poporul român merei 

va răspunde prelaţilor săi, adoratori ai pravoslavnicei Rusiei: 

«Siamo Veneziani (romani) e poi cristiani». | | 

Pentru devotamentul săi către Rusia, Mitropolitul Gavril 

eră fârte bine vădut de Sinodui rusesc, care-l consultă în 

tâte afacerile privitore la Novo-Rosia (Rusia de sud). Ş 

La 1811, după dorinţa să, ajutorul său Daniil Sulima, că- 

lugărit încă la Iaşi sub nume de călugărul Dimitrie, a rost 

facut vicar episcopal şi Episcop al Benderului şi Akker manu. 

Mitropolitul Gavril a ocârmuit eparchia Chişineului a o- 

tinului de la 1813 până la 1821 şi a murit în giua de 301 î 
ție 1821. Rămăşiţele sale pămîntesci sunt înmormântate la 

mănăstirea Chipriani. (2) 

(1) Ano, idem, No. 224, anul 1812, cola 3—4. 

(2) Vedi mănăstirea Chipriani.
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IV - 

FAMILIA HASDEU. 

Intr”'un manuscript ce posedăm şi care este scris în limba 
polonă de către Tadei Hasdeiă, cetim următârele: 

«Familia Hasdeu din Moldova este o familie boerâscă 
i6rte veche, înrudită cu cele dintâi case boerescă şi cu mulți 
Voevodi ai Moldovei. Acâstă familie a fost altă dată puter- 
nică şi avută, ceea ce se pote dovedi prin multe acte şi prin 
genealogia caselor boeresci ale Moldovei. Documente istorice 
privitâre la acestă familie se află în diferite mâni.! 

«Din ehris6vele secolului XVI reese că pe la :1600 ati trăit 
trei Hasdei şi anume: Andronic, Dumitru şi Efrem, toţi 
fiii lui Gavrilă, fiul lui David, fiul lui Ștefan Hasdei. 

«Urmaşii lui Andronic aii fost succesorii lui Toader Badură, 
ginerele lui Andronic. Dumitru n'a avut urmaşi. Pfrem Has- 
deii a avut ş6se copii de la două neveste, cea dintâiă Capoti- 
cencă, cea d'a doua fata Vornicului Hruş. Aceşti copii, după 
m6rtea părintelui lor, aii împărţit moștenirea în acest fel: (1) 

«Gheorghe, pe atunci căpitan, apoi mare Armaş, moşia Păș- 
căuţii întrâgă, moşia Negureni jumătate, Tulbureni jumătate; 
tote aceste moșii se aflaii în ţinutul Hotinului; 

«Ștefan, mai pe urmă Paharnie, moșia Dolineeni într 6gă şi 
părți din moșia Cruhlie din ţinutul Hotinului ; 

«Maria, jumătate a moşiei Negoreni din judeţul Hotin şi 
moşia Berlincea într6gă din ţinutul Sucevei; 

«Agata, '/, parte din Şendreni, 1/, din Dumeni şi Gre-care 
parte din Costiceni de lăngă Prut din ținutul Hotinului; 

«Ozana, jumătate din Bălcăuţi,:/, din Turbureni, 7, din 
Chruşova şi o parte din Tuletini de lângă Nistru; 

«Miron, în urmă căpitan, satui Citnicăuţi acum numit Haş- 
deva, și jumătate Medweja, și alte moşii.» 

Mai departe chrisovul polon, pe care-l citâză în manuscrip- 
tul săi Tadei Hasdei, adăogiă următârea notă forte inte- 
resantă: 

“Opt ani după încheierea actului în cestiune, a isbuenit 
în Moldova o îngrozitâre neorînduială, care a avut de efect 

  

(1) Chrisovul este cu data de 7173—1665 Maiă 27.
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perderea proprietăţilor a mai mulţi boeri, între cari şi fa- 
milia Hasdei a suferit. 

«Se cuvine să judecăm despre cele întîmplate. In anul 1673 

Ştefan Petriceico, Domn al Moldovei, după lupta cu Turcii 

de lângă Hotin pentru liberarea patriei, a trecut în partea 

Polonilor. Lupta câştigată, Domnul ne mai putând rămâ- 

n6 sub protecţiunea otomană, a trecut în Polonia şia tras 

după sine întregă rudenia sa, precum şi mai multe familii 

boeresci, între cari erau şi: Ștefan Hasdeu, cumnatul Voevo- 
dului, soţul Alexandrei Petriceico; Gheorghe Hasdeu şi Miron 

Hasdeii, fraţii lui Stefan Hasdeti; Catargi Apostol, Turcul 
Vasili, Grigorie Chabașescu, Chalepinski- Ralli şi mulţi al- 

ţii, despre cari putem ceti în actele diplomatice a Dietei Po- 

lone din anul 16674—1690. 
«Aceste familii căpătaseră privilegiul nobilimii polone şi 

proprietăţi pe vi&ţă. Deocamdată, cât ai trăit Petriceico- Vodă 

şi Sobieski, aceşti boeri aii revenit cu armată în patria 

lor şi, după lupte mari cu Turcii iarăşi s'au retras în Polo- 

nia. Unii din acești boeri în parte se folosiaii Gre-cum de 

proprietăţile lor din Moldova, şi anume de acele moşii 

cari erai aşezate pe. teritoriul Moldovei cel ocupat de ar- 

mata polonă, de pildă în Bucovina şi pe graniţa din spre 

Pocuția. 

«Dou&-deci şi doi ani a durat acestă stare de lucruri şi 

de-abiă în anul 1699, în diua de 26 Ianuarie, i s'a pus capăt, 

prin tractatul de la Karlowiţ. Polonii şi-au recăpătat Came- 

niţa şi s'aă retras din Moldova; boerii refugiaţi cu Petriceico, 

care a murit la 1690, în qiua de 21 Iulie, s'au întors în patrie. 

Din ceiieari s'aii întors ai fost şi Gheorghe Haosdei, Armaş, cu 

copiii lui, şi Jfiron Hasdei. In curînd după acesta bătrânul 

Armaş a murit, lăsând copiilor săi un testament.» 

Cu acestea se isprăvesce manuscriptul polon al lui Tadei 

Hasdeu. _ 

Genealogia familiei Hasdeu, precum am vădut dejă mai 

sus, se pâte dar stabili într'un mod neîntrerupt de la Ga- 

vril Hasdeii, poreclit Ciapa sau fopa, care a fost Mare Logo- 

15 sub Ioan-Vodă (Potedvă). La 1577, când se coborî de pe 

scaunul domnesc Ioan-Vodă, Gavril Hasdei fugi la Cazaci, 

părăsind moşiile sale din Basarabia Costiceni, Berlinăţi şi
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Negureni, precum şi moşiile s6le de baştină: Tulbureni, 

Şindreni, Hruşauţi şi Medveja. (1) 

Gavril Hasdeă, precum am vădut mai sus, a avut trei fii, 

şi anume pe Ffraim, pe Dumitru, căsătorit cu sora lui loan- 

Vodă (Potcâvă), şi Andronic. Cel mai mare din fii, £frem, 

după ce servise între Cazaci în Zaporoiie, unde învăţă arta 

militară, s'a întors în Moldova şi a fost numit Pârcălab al 

Hotinului. Dînsul a fost sfetnic al mai multor Domni și a 

r&posat la 1664, în vîrsta de vre-o 100 de ani. Efrem a fost 

căsătorit cu o nepâtă a lui Moise Movilă şi a avut trei fii 

anume pe Gheorghe, pe Ștefan şi pe Miron. 

Cel mijlociu, adecă Ştefan Hasdeu, a luat apoi în căsă- 

torie pe sora lui Ştefan Petriceico-Vodă şi a fost. Mare 

Păharnic. Dînsul a murit în diua de 11 Novembrie 1673, în bă- 

tălie sub zidurile cetăţii Hotin, când Turcii au fost învinși 

de Moldoveni cu loan Sobieski. 
Genealogia acestui period de timp (dela 1577—1675) a îa- 

miliei Hasdeu se pote stabili dar printr'un şir de documente 

autentice consecutive. 
Documente şi acte istorice polone arată că Regele Poloniei 

Ioan III, în anul 1675, în diua de 2 Februarie,la Cracovia, 

a dat lui Ştefan Petriceico şi nepoților săi, anume lui /Jan- 

cul Lupaşcu Hasdei şi Niculai Hasdeu, precum şi lui Gheor- 

ghe Hasdeă işi Miron Hasdeu, chris6ve prin cari întăresce 

demnitatea lor de nobili în Polonia. Aceste acte sunt tipă- 

rite în Constituţiunile Regale sub titlul de «Volumina Legum 

Regni Polonie» pe p. 400. (1) Unul din aceste acte polone 

intitulat: Indigenat Hospodara Woloskiego, sună că: «lan- 

cul-Lupaşco Hasdei şi Niculai Hasdeu, moştenitorii de sânge 

cei mai apropiaţi ai Principelui Ştefan Petriceico, împreună 

cual lor prea luminatul unchii, se declară pro civibus Regni», 

adecă cetăţeni ai Poloniei. 
Ştefan Petriceico-Vodă și-a păstrat în Polonia stema Mol- 

dovei, iar moştenitorii săi Iancul-Lupaşco Hasdeii şi Niculai 

Hasdei aii căpătat altă stemă eraldică, iară cei-lalţi mem- 

(1) râte aceste moşii de baștină ale familiei Hasdeii sunt anume prenu- 

m&rate întrun act vechiă din anul 1595. 

(1) Legum Volum V. Actorum Reipubliea — Prawa Konstytucye i 
Przywileje, Warszawa. 1738, £. sub No 169, p. 399—-400.
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bri din familia Hasdeu conservară vechia lor stemă de 
familie, dar toţi adaoseră la ea devisa: Pro fide et Patria. 
Ac6sta marcă a familiei are desemnul arătat mai jos. 

Guvernul rusesc, după anexarea Basarabiei în 1812, are 
cunoscut familiei Hasdeii originea lor din Ştefan Petriceico- 
Vodă şi următârea stemă princiară: 

cita 
XA CEARIL AEaD 

     
   
   

Numele de familie a Hasdeilor în documente polone se 

scrie în următorul mod: FHizdeu şi Hyzdeu. Evident că acest 

y se scriă pentru a înlocui pe româneseul ui adecă, «â», pe 

care limba polonă nu-l posedă. Asemenea tot în aceste acte 

polone găsim numele lui Ș/efan Petriceico scris ba în modul 

următor: Pefriczeyko, ba în modul următor: Petryezayylo, şi 

în unele acte Petru; iar unul din cei doi nepoți de soră ai lui 

Ştefan Petriceico portă în actele polone triplul nume de bo- 

tez: Iancu-Lupaşcu-Gheorghe, bunădră în actul din 1698: 

Tancula idest Georgius nuncupatus Lupaszko Hiadeu.> | 

Din Hasdeii cari emigraseră în Polonia, Gheorghe şi Mi 

ron (1), unchii lui Gheorghe Lupaşcu și Nieulai Hasdei, 

"celor înfiați de Ştefan Petriceico, s'aii întors mai târdii în 

țeră: cel dintâiă căpătă demnitatea ce Vel-Armaș, cel d al 

doilea a fost numit Pârcălab al Hotinului. Niculai Hasdeii 

a murit fără copii la 1698, în curînd după răsboiul “e sub 

Viena,.unde luase parte în fruntea unui escadron de husari 

  

(1) Legum volum. V Actorum Reipublice—Prawa Koust., Warszawa 
5 

1138 f.



alcătuit de dînsul pe a sa proprie cheltuială. Aşă dar în Po- 
lonia n'aii rămas decât Z/asdeii din linia ce purcede de la 
Gheorghe fiul lui Ştetan, Zancu Lupaşcu, moldovenesce Ar- 
mașul, polonesce rotmistru; în Moldova a r&mas în același 
timp oaltă linie de Hasdei, care a purces de la Gheorghe, 
fiul lui Efrem; iar Miron n'a lăsat copii. 
Gheorghe Hasdeu aveă un fii Vasile, care a intrat în ser- 

viciul armatei rusesci, când Petru-cel-Mare veni la Iași, răs- 
boindu-se cu Turcii. După desastrul armatei rusesei de la 
Prut, Vasile Hasdei, împreună cu bătrânul s6u tată Gheorghe 
Hasdei, a fugit în Polonia. Cu fiul lui Vasile, Ioan, care a 
murit la 1761, s'a stins acâstă linie a Hasdeilor. 

Ianeu- Lupașcu- Gheorghe Hasăei a avut, precum am spus, 
trei fii: Ștefan-Dominic, Francisc. și Gaspar. 

Ștefan a avut trei fii: pe Joan, Toma şi Carol; din acești 
fii, Joan Hasdei a avut iarăşi trei fii: pe Tadeu, loan şi Felia; din aceştia Tadeii a avut iarăşi trei fii: pe Zadeă, Alezan- 
dru și Boleslati. 

Ce s'a făcut cu cei-lalţi unchi ai lui Tadei, fiul lui loan 
Hasdeti ? 

Din documentele familiei Hasdeu, noi găsim că linia lui 
Gaspar a rămas în Austria şi a fost recunoscuţă ca familie 
nobilă, care la 1784 se iscăliă Zrizdeu Ritter von Lupasehho; 
iinia lui Ioan a rămas în Rusia şi este înscrisă în cartea a 6-a genealogică a nobilimii, Din acâstă din urmă linie sin- 
gurul Zadeii Hasdei s'a întors în Basarabia, unde a con- 
tinuaţ generaţiunea cea românâscă. 

Din fiii lui Tadeu Hasdeu, cel mai mare, Zadezi, colonei 
în garda imperială rusescă, a murit fără copii ; cel mai mic 
fiu, Boleslaii, asemenea n'a avut copii; şi singurul Alezan- dru Hasdeii a avut doi fii: Tadeti- Bogdan şi Nicolae. 

Așă dar,.putem acum să desemnăm întregul arbore ge- nealogic al familiei Hasdeu. (Vegi arborele genealogic.) 

Din altă parte avem înaintea nâstră următorui document 
inedit al familiei Hasdei, scris în limba rusă de către 7u- deu Iasdeii :
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ARBORE GENEALOGIG 

L 

FAMILIEI HASDEU 
DE LA 1502 ÎNCOCE



Copie, 

1815 în diua de 21 Oetobre, la Pașcovăţ, noi mai jos subscrişii, din 
satul Pașcovăţu, adecă eii Andreiui Borcea, soţul reposatei Safta, fiica lui 
Niculai Lepădat, nepâta lui Zaharia Lepădat, născută de Ruxanda, fiica 
lui Gheorghe Hasdeu Armașu și Angelușa, fiica lui Miron Stîr cea, soția 
acestui Hasdeu susnumit, care eră fiul lui Ffraim Hasdeu, împreună 
cu copiii mei, anume: cu Elena, soţia lui Vasile Teutu, cu fiul mei 
Ioan, cu fiica Ecaterina, soţia lui Vasile Roman, precum şi cu fiul mei 
Neculai și fiica Ana, şi cu toţii copiii mei, precum şi eii Ioan Metaxa, 
doctor, cu soţia mea Anastasia, fiica lui Constantin Lepădat, nepâta lui 
Zaharia Lepădat şi a Ruxandei, fiicei lui Gheorghe Hasdeu şi a An- 
gelușei, fiicei lui Miron Stircea, soţiei lui Gheorghe Hasdeu Armaşu, 
fiul lui Efrem, împreună cu fiul meii Atanasie Stanciul, Maria, soţia . 
lui Gheorghe Drac Poleovnic și cu Sultana, soţia lui Gheorghe Botezat 
căpitan, cari sunt născuţi de la întâia căsătorie cu Stanciul Armaş, — 
în fine, eii, paruteic Tadeus Hasdeu, fiul lui Ioan, nepotul lui Ştefan, 
strănepot lui Lupaşcu Gheorghe Hasdeu, strănepotul lui Ştefan Pahar- 

nicul, lui Efrem Hasdeu, şi împuternicitul lui Vincentiu Merjevski, fiul 

Franţiscei, fiicei lui Ioan, nepotul lui Vasilie, fiul lui Gheorghe Armaşu 

Hasdeu şi a Antemiei, fiica lui Vasile Vartic, împuternicitul din partea 

tuturor moștenitorilor lui Ștefan Hasdeu Paharnicul, frate cu Gheorghe, 
care a ţinut în căsătorie pe fiica lui Petriceicu Alexandra, sora lui Voe- 
voda Ştefan Petriceicu, asemenea și împuternicitul din partea lui Miron 

Hasdeu, moştenitor fratelui Ştefan Miron Hasdeu, iar toţi fiii lui 
Efrem Hasdeu, am intocmit între noi cu bună-voia nâstră următârea 
vecinică înţelegere: 

1. 

Incredinţându-ne din cercetarea genealogiei nâstre despre înrudirea 

nâstră, care merge de la Efrem Hasdeu, destiinţăm prin actuala înţe- 

legerea nâstră pira începută între noi la I-iul Departament al Regiunii 

basarabene şi privitâre la părţile moșiilor cari ai aparţinut familiei 

Hasdeu, precum sunt satul Paşcovăţ, Tulbureni, jumătate din Medvejii, 

a treia parte din Chruşovăţ, Chirstineţu și a patra parte Cerleno-mare, 
cari moșii s'aii adjudecat asupra lui Andreii Borce, Ioan Metaxa,.prin 
adeverinţa dată lui de către soţia Anastasie şi Vasile Tuşinski, şi de 

B. Sturza, prin hotărirea Divanului Principatului Moldovei şi a senato- 
rului Crasnominaşevici, pe basa documentelor în ființă, şi pe calea 

judecătorâscă, şi spesele de judecată lor sai înapoiat; de aceea noi 

prin comună a nâstră înţelegere, tâte pirile n6stre, proteste, expli- 

cări şi cereri a unora contraaltora, atât în I-iul Departament, precum şi 

în alte instanţe date pe veci, le desfiinţăm și le considerăm neavenite. 

2, 

Satul Pașcovăţ, jumătate Turbureni, jumătate Medveji, a treia parte 
din Chruşovăţ din judeţul Hotin şi jumătate din Iordănesci din Bu- 

Z. C. Arbure, Basarabia. 43
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covina, după împărţirea din anul 1701 dintre Angelușa, soţia lui 

Gheorghe Hasdeu şi fiul ei vitreg Vasilie Hasdeu, fiul aceluiaşi Gheorghe 
Hasdeu, din căsătoria dintâii, trebue să rămâe în vecinică stăpânire 
a moștenitorilor Ruxandei, fiicei lui Gheorghe Hasdeu Armașu şi a 
soţiei sale Angelușa, și numai aceşti moştenitori, cari sunt de la Ru- 
xanda ai drept la acele moşii sus pomenite şi nimeni altul; iar altă 
parte din Tulbureni trebue să r&mâe în vecinică stăpânirea moşteni- 
torilor Ruxandei, drept recompensă pentru cheltuelile şi ostenâla 
făcută de ei pentru căutarea documentelor şi altor hârtii de afaceri, 
cari se afiă în mânile Sturzescilor. 

3. 

Jumătate din satul Cristineţu, care a fost în stăpânirea nâstră, ca 
moștenitorii Ruxandei, fiicei Armașului Gheorghe Hasdeu, cu perni- 
siunea dată de noi ca d-l Hasdeu Tadeus pe calea judecătorâscă să re- 
vendice pentru dînsul şi altă parte a aceluiaşi sat Cristinăţu în stăpânire 
precum asemenea și partea a patra a satului Cerveno-Mare, cari moșii 
ait fost a Antemiei, fiicei lui Vasile Vartic, soţiei întâia lui Gheorghe 
Hasdeu Armașu, și muma lui Vasile Hasdeu, cu tote acaratele, gospodă- 

ria şi alte anexe de construcţiuni din curtea boerâscă, cu grădini, sem& 
nături, pămînt de arătură şi câmp, cu fineţe, iazul şi cu locuitorii 

așezați p'aceste moșii, şi aceste moșii sus pomenite în stăpânirea veci- 
nică să fie a parucicului Tadeus Hasdeu şi a lui Vicenţiu Marochevski; 
de adi de către noi în proprietatea sa o considerăm şi noi moștenitorii 
Ruxandei ne obligăm a-i remite copie autentică de pe hotărirea Diva: 
nului, precum și alte autentice documente referitâre la cele sus dise mo- 
şii. Iar d-l parucie Tadeus Hasdeu se obligă către noi moștenitorii Ru- 
xandei, că în cas dacă nu va căpătă prin judecată acea a doua parte 
din satul Cârstinăţu, apoi nu va putâ şi nu va cere de la noi altă mo- 

şie, iar noi Vasile Teutul, Vasile Tuşinski şi eii Gheorghe Dracul ne 
obligăm atunci a-i da 2.000 lei, drept partea averii pe nedrept stă- 
pânite şi cu munca şi cheltuielile nâstre de noi recăpătate; asemenea 

va fi obligat Tadeus Hasdeu, pe temeiul acestei înțelegeri a nâstre, a 
ne remite copie de pe tâte cele trei adeverinţe din partea a 3 generaţiuni 

după Efrem Hasdeu, adecă după Ştefan, Miron şi Vasile, fiul lui 
Gheorghe Hasdeu, fraţi între ei, şi fiul lui Etvrem Hasdeu, copie întă- 
rită de Departament. Şi dacă cine-va din membrii acestor 3 generaţiuni 
ar fi început în contra nâstră o pretenţiune, în casul acesta Hasdeu este 
dator a răspunde din partea n6stră, lăsându-ne pentru tot-deauna în 
pace neturburată și linişte în ceea ce privesce moşiile n6stre în punc- 
tul al 2-lea pomenite, precum şi în ceea ce privesce veniturile nstre, 
a moştenitorilor Ruxandei, din jumătatea satului Cristineţu și 1/, parte 
satului Cerleno-Mare căpătate, şi pe cari le-am cedat noi lui Tadeus 
Hasdeu şi Vichentie Merjevski, şi că nici un ban mai mult de la noi 
nu va pretinde. 
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4. 

In ceea ce privesce diferitele moşii ce se află în diferite localităţi ale 

Moldovei, Bucovinei şi Basarabiei, cari moşii trebue să ne aparţie nouă 

moștenitorilor de linia bărbătâscă sautfemeiască după Hasdeu, Vartic 

Petriceicu şi Angeluşa, soţia lui Gheorghe Hasdeu și fiica lui Miron 

Stîrcea, şi după alte rude, cari ni se cuvint nouă, apoi pentru aceste 

moșii ne-am înţeles, revendicându-le pe calea judecătorescă, a le împărţi 

în trei părţi: o parte revenind moştenitorilor lui Ştefan, Miron şi Vasile 

Hasdeu, altă parte moştenitorilor lui Andreiii Borce și a treia parte 

moștenitorilor Anastasiei Metaxa, cari derivă de la Ruxanda, fiica lui 

Gheorghe Hasdeu. Aceste părţi trebue să fie de o potrivă egale una alteia 

5. 

Pentru căutarea acestor moșii, din -partea n6stră, a tuturor moşteni- 

torilor familiei Hasdeu după Efraim Hasdeu, s'aii ales ca împuterni. 

ciți parucicul Tadeus Hasdeu şi Vasile Tuşinski, pentru recompensa 

ostenelilor cărora, precum şi pentru 'cheltueli, stabilim a treia parte din 

două părți din moșii în vecinica lor stăpânire, iar mai mult nimic nu 

vor avâ drept de a ne mai cere. 

6. 

Atare înţelegere între noi rudele şi moștenitorii familiei Hasdeu cu 

bună voia nâstră stabilim, şi ambele părţi din. partea 'bărbătâscă şi fe- 

meiască, cu propria iscălitură întărind, ne obligăm tot ce stă scris în 

punctele sus scrise a îndeplini şi cu sfinţenie în veci a păzi; iar în cas 

contrarii, dacă unul din noi contra acestei înţelegeri saii a vre-unui 

punct din el va lucră și se va opune saii va începe o pîră sai prin şi- 

retlicuri va daună, acela va perde atât partea moşiei ce stăpânesce, pre- 

cum şi moșiile ce revendică în veci, și atare moşii vor trece în pri- 

casul asistenţei publice, pentru ajutorarea săracilor, şi va mai ave 

acela a plăti şi 1.000 ruble argint către visterie. Si dacă chiar în acâstă 

privinţă i-ar fi de un ajutor vre-un inijloc judecătoresc, apoi nici atare 

mijloc să nu fie acceptat de către noi şi să fie considerat de judecători 

ca ruşinos, iar dinsul să se alunge, publicându-se neconstanţa 'lui drept 

încredințare, iară noi şi urmaşii noştri totul mai sus scris vom rea- 

lisă şi, pentru mai mare încredințare pentru noi şi moștenitorii noştri, 

ne obligăm pe sf. evangelie şi crucea Mântuitorului nostru a jură, 

despre ce în făţa marturilor cinstiţi ne iscălim. 

Andreiă Borca, Vasile Teutul şi soţia sa Elena, Vasile Tuşinski şi 

soţia sa Caterina, Ivan Metaza şi soţia sa Anastasia, Atanasie Stan- 

ciul, Gheorghe Dracu şi soţia sa Maridra, Tadeus Hasdeu, 

Martori: preotul Ion Estuşinski, registratorul guvernamental Bufan, 

Petru Bufan, preotul Onufrie Mauroduşa.
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Intărive, 

Al Y-lea Departament al instanţei civile din Basarabia intăresce 
acâstă înţelegere de veci a mai sus iscăliţilor prin punerea sigiliului şi 

iscălitura membrilor ședinței la Chişinei. 1817 Martie 17. 

Consilier, Gheorghe Donici. 
> Iancu Russo. 

Secretar, Cruşovau, 

Sei de biuroii, Babesco. 

Adeveresce translator, Registrator de colegii Stamatti. 

Care a îost resultatul firesc a acestei înţelegeri între moș- 
cenitorii direcţi ai familiei Hasdeu și familielor înrudite vom 
arătă mai jos. 

Ne oprim acum mai pe larg asupra celor patru genera- 
ţiuni, începând cu bătrânul Tadeu Hasdei, noua tulpină ba- 

sarabână a nemului. | 
Tadeu Hasdeu, fiul lui loan Hasdeu şi al Margaretei Pierku- 

szewski, s'a născutila 1769. In vîrstă de 17 ani, după o aven- 

tură amorâsă, el fugise din Polonia, apoi pe la 1788 îl găsim 
luând parte la răsboiul Austriei cu TPureia. In rîndurile 

armatei austriace, comandate de mareşalul Laudon, Tadei 
Hasdeu căgii grav rănit pe câmpul de bătaie de lângă 
Novi-Bazar. Vindecat de răni, el ieă apoi parte la asediul 
Belgraduiui. Drept resplată pentru vitejie, Tadeii căpătă 

gradul de locotenent şi decoraţiuni. In curînd după acâsta 
el se căsători cu Baronesa Denhof şi pe la 1806 avi, din 

acâstă căsătorie de o scurtă durată, un fiii, care fu numit 
iarăşi Zadei. A doua nevastă a lui eră o Evreică, pe care 

dînsul o răpise dintr'un sat şi, botezând-o sub numele de 

Valeria, o luă de nevastă. De la Valeria s'aii născut doi fii: 
Alezandru Hasdeu şi Boleslaii Hasdeu. Fiul mai mare îl 

lui Tadeii Hasdeu, născut din căsătoria întâia, îmbrățişă 

cariera militară, intrând în guarda imperială rusâscă. Ca 

militar, Zadei luă parte activă în răsboiul Rusiei cu Tur- 
cia din anul 1828. In vrîsta de 30 ani el eră dejă colonel 

şi comandă un regiment. Dar mortea prematură a fidan- 

țatei sale îl făcă misantrop; el părăsi cariera ce îmbrăţi- 
şase şi se retrase la ţâră, unde muri apoi isolat de lume. 
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La 1812, după răpirea Basarabiei de Rusia, Tadeu Hasdeu 

venise din Polonia în acea provincie pentru a revendică 

pisce moşii înstrăinate, cari aparţineaii de drept familiei 

Hasdeu. Dejă pe la 1805 guvernul rus îl recunoscuse de 

urmaşul direct a familiei princiare Petriceicu. După ani de 

procese, în cari Tadeii Hasdeu desvălui minuni de energie, 

el reuşi în fine a revendică pentru dînsul două moşii din 

judeţul Hotin. În curînd după acâsta el se aşeză în Basă- 

rabia şi a murit pe la 1835, în virstă de 66 ani, iubit de 

săteni şi stimat de câtre vecinii sei, boeri. 
Tadeii Hasdeu căpătase o educaţiune forte îngrijită. EI 

vorbiă mai multe limbi, cunosceă limbile clasice perfect, 

eră musicant şi făceă pictură. In tinereţe scriă poesii frumâse 
în limba polonă şi în literatura acestui popor sunt cunoscute 
două volume de traduceri a operelor lui Kotzebue, scrise de 

dînsul. Poesiile sale originale se păstrâză în manuscript în 

biblioteca Academiei Române; asemenea un volum din serie- 

rile sale mai există şi în biblioteca Universităţii din Iaşi, 

Librăria Hachette din Paris, în volumul al II, intitulat Che- 

valerie, al operelor genialei fecidre române Julia B. Hasdeu, 

a publicat o odă a lui Tadei Hasdeu şi trei fabule, scrise 

într'o limbă curată polonă. Acea odă palpită de o dragoste 

înfocată a poetului pentru Moldova. 

Alezândru Hasdeu, precum am spus mai sus, sa născut 

la 1811. El a isprăvit studiele sale universitare la Charcov, 

unde, afară de Yacultatea de drept, a fost laureat şi de Fa- 

cultatea de litere pentru studiul săi: «Despre influenţa le- 

gilor Impăratului Alexandru I asupra instrucţiunii şi mora- 

vurilor Ruşilor». Acest studii, precum şi un altul: «Despre 

nutriţiunea plantelor», încoronat de cătră Facultatea sciinţelor 

naturale, ati fost scrise pe la 1830—31. 

Alexandru Hasdeu, în afară de drept, care eră speciali- 

tatoa sa, mai aveă şi o erudiţiune enciclopedică fârte vastă : 

el se ocupă cu istoria, filosofia, linguistica, sciinţele naturale 

şi matematicile, cunosceă perfect ambele limbi clasice, pre- 

cum şi vorbiă limbile română, rusă, polonă, boemă, rut6nă, 

germană, francesă, italiană, neo-grâcă şi spaniolă. 

Dejă în vîvsta de-abiă 18 ani, Alexandru Hasdeu începuse 

a scrie în reviste rusesci, iar în vîrsta de. 26 ani a pronun- 

ţat la Hotin memorabilul săi discurs asupra «vechii glorii
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a Moldovei». Despre acel memorabil discurs vorbesce Fâlix 

Colson în scrierea sa «De V'âtat present et de l'avenir des 

Principautes de Moldavie et de Valachie» (Paris 1830, p. 26): 

«Discursul acesta a fost rostit la 27 Iulie 1837 în şeGla gu- 

vernamentală a Basarabiei. El a fost adresat Rușşilor și 

Moldovenilor, cari, după isprăvirea studiilor lor la Hotin, 

treceaii la liceul din Chişinei, de către Alexandru Hasdeu, 
nobil moldovân, efor al şeblei şi membru al mai multor so- 
cietăţi sciinţifice.» 

Michail Kogălniceanu a scris la 1840 în Dacia Literară ur- 

mătrea notiţă privitâre la Alexandru Hasdeu: «Până acum 

d-l A. Hasdei ne-a fost cunoscut numai prin superbul dis- 
curs asupra vechii glorii a Moldovei; dar activitatea sa nu 

s'a mărginit cu atât. Diînsul a scris, deşi în limba rusă, 
multe opere frumdse, consacrate exclusiv patriei sale. El a 

publicat dejă în Bnomnuxs Esponu din anul 1830: 10, Cân- 

tecele istorice a Moldovei; 20. Legenda Voevodului Duca. 
în revista Moasa din 1834: 10. O legendă despre Petriceico- 
Vodă; 2%. Judecata la serdaria din Orhei ; 30. Cugelările 
moldovene; în revista Texecnonw: 10. Asupra literaturei ba- 

sarabiei, 1834 ; 20. Cântecele poporane a Moldovei din punc- 
tul istorie de vedere (1833); 30. Serisdre asupra importanței 
limbii române pentru studiul istoriei Rusiei; în Bul. Societ: 
Agric. din Odesa: 10. Sorisăre către Alexandru Sturdza 

despre economia agricolă a Basarabiei; 20. Elena, fiica 

lui Stefan-cel-mare. Afară de aceste scrieri, d-l A. Hasdeu 

a compus o Floră a Moldovei, rusesce și românesce, ne 

publicată însă, şi lucrâză la un Dicţionar român-rusese» 
Pe lângă cele pomenite de M. Kogălniceanu în notiţa să, 

Alexandru Hasdeu a mai scris în limba germană o lucrare 

filosofică despre Grigorie Scovoroda, intitulată: Gregor Sko- 
woroda's Lebenswandel und Wirkungskreis oder historiseli- 

krătische Wiirdigung seiner Sehriften, als Beitrag zu eine? 

Geschichte der slavischen Volksweisheit, în Briefen an J. d. 

Gârres. Resumatul acestei scrieri sa tipărit şi în limba 
rusă în revista Telescopul din anul 1835. La 1842 Alexandru 
Hasdeu a mai scris tot în limba rusă un alt op filosofie, 

Sadauva nauezo epemenu (Problema timpului nostru), care însă 
a remas în manuscript. 

Mult mai târgiă apoi, Alexandru Hasdeu a scris o admi-
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rabilă nuvelă istorică în limba română, intitulată « Domnia 

Arnăulului>, care s'a publicat pe la 1872 la Bucuresci. 

La 1866 Academia Română îl chemă ia Bucuresci, dar 

guvernul rus îi creă dificultăţi pentru a pută trece graniţa. 

Desperat că nu pote muri măcar în patria mumă, Alexan- 

dru Hasdeu părăsi baroul, părăsi vi6ţa publică şi se retrase 

la ţâră. Acolo, în mijlocui poporului român de la ţâră, el 

a trăit până la 1874, când și-a dat obştescul său sfirşit în 

vîrsta de 63 ani. 

In anul 1897, folosindu-mă de visita celebrului literat rus 

q-l Vladimir Korolenco, am cetit 6spetelui meii câte-vă 

poesii rusesci scrise de Alexandru Hasdeu, şi aceste poesii 

erai o adevărată descoperire pentru nuvelistul rus, care 

apoi ceti singur de mai multe ori unele din bucăţi aprâpe 

inedite. Ă 

Alexandru Hasdeu s'a căsătorit pe la 1836, luând de so- 

ție pe Elisabeta Dauksza, fiica unui nobil lituan şi nepâta Ge- 

neralului rus Bistram, născută din o mamă româncă din n6- 

mul Morţun, mortă aprâpe centenară la 1889, ca schimnică 

în mănăstirea Paserea de lângă Bucuresc, peste 40 de ani 

după mârtea fiicei sale Elisabeta Hasdeu, care murise la 

1848, lăsând doi copii, pe Bogdan-Tadei, născut ia 1838, şi 

pe Nicolae, născut la 1840. Din aceşti doi vlăstari a vigurâsei 

tamilii Hasdeu, România a avut parte numai de unul — 

de Bogdan, iar cel mai tînăr Nicolae, pictor forte talentat, 

întemnițat la Petersburg ca bănuit de a 4 participat la o 

conspiraţiune politică, a cădut bolnav de îtisie şi a murit 

în vîrstă de abiă 19 ani. 

La 1858 Alexandru Hasdeu a trămis fiului săi Bogdan 

Hasdew, care pe atunci se stabilise dejă în România, «o 

epistolă către Români». Aceea epistolă a lui Alexandru 

Hasdeu, scrisă în limba rusă, nu s'a tipărit până acum şi 

originalul ei se află în mânile n6stre. Pa 

Simţemîntul adînc şi veneraţiunea pentru figura mărâţă 

a patriotului basarabân ne obligă a da aci în extenso tra- 

ducerea fidelă a acestei frumâse epistole :



. 
Epistolă câtre Români. 

Cu dragoste frăţâscă, fraţi Români, mă bucur că ați unit, 
și înalț ruga mea către Domnul Dumnedeiă, cel ce a scăpat şi 
a păstrat Muntenia și Moldova în mijlocul tuturor cataclismelor, 
al tuturor prefacerilor şi nimicirilor ce de atâtea ori ai schim- 
bat fața Europei, atunci când statele cele mai puternice cădeai 
pentru a nu se mai ridică. Să dăruiască Dumnedei vouă şi vii- 
tOrelor lăstare ale vâstre acele dile senine de fericire şi slavă: 
de cari s'au bucurat strămoșii voştri sub scutul celor de către 
Dumnedeii așezați și de Dumnegei înălţaţi Domnitori Ştefan-cel- 
Mare și Michaii Vitâzul! Vă trimit urări de bine din partea Basa- 
rabiei, pentru care sunt scumpe Şi pline de însemnare viitârele 
destine ale României unite, patria-muma; primiţi aceste urări ale 
mele ca un glas sufletesc al unui frate, pentru că ei sunt trup 
din același trup şi os din aceleași 6se, din cari sunteţi plămădiţi 
voi, şi în vinele mele curge acelaşi sânge românesc care curge 
în vinele vâstre. 

lisus fiul lui Sirah a qis: ceste vreme de a tăcă Și e vreme 
de a vorbi». Când întâmplările vremurilor şterseră chiar numele 
Românilor dintre ale cele-laltor norâde ce aveati dreptul de a 
alcătui câte un stat, Românii tăcură, şi mult timp ai tăcut ei, 
şi tăcerea lor lungă a fost adîncă. Dar acea tăcere ma fost de loc 
semnul că aii perit la Români simţemîntul naţional şi cugetarea 
naţională ; dimpotrivă, în mijlocul tăcerii nu numai se păstraii, 
ci încă se desvoltai, cresceai și se întăriai simţul românesc și 
gândirea românâscă. Şi când duhul vâcului a arătat neapărată 
nevoie de a recunâsce pe Români de popor având dreptul de a 
formă un stat prin sine stătător, când acest popor a cerut în 
sistema politică a Europei să i se dea locul pe care nimeni al.ul 
nu-l pâte cotropi și care loc, de va rămân gol, va împedecă in- 
tegritatea organică a acelei sisteme, — atunci a sunat câsul 
pentru Români de a vorbi şi ei ai dis cuvintul lor în Divanurile 
ad-hoc, ai rostit ceea ce până atunci păstraii în tăcere: cugetul 
poporului român, simţemâîntul lor naţional, în audul şi în vilâgul 
tuturora, 

Ce mai rămâne acuma de făcut?... Iisus fiul lui Sirah n'a 
adaos că, precum este vreme de a tăcă şi este vreme dea 
vorbi, asemenea este vreme de a vorbi și este vreme de a lueră. Deci, frați Români, pentru voi a sunat ora de acţiune. 
Acuma, când Europa, pentru a deslegă marea problemă privi- târe la integraţiunea sistemei politice, voesce să afle mai întâiil 
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dorinţele vâstre, dorințele poporului, care are dreptul de a fi 
un stat prin sine stătător, — sunteţi datori de a dovedi că dorin- 
ţele rostite în Divanurile ad-hoc nu sunt nisce visuri nereali- 
sabile sai nisce fantome imposibile, nisce teorii abstracte, plăs- 
muite de imaginaţiunea deputaţilor celor împuterniciţi de a spune 
dorul naţiunii. Din contra, sunteţi datori a dovedi că acâsta este 
resultatul şi ultimatul cugetării naţionale şi simţemîntului vostru 
naţional, este programa realităţii, întemeiată pe elemente popo- 
rale ale istoriei Românilor, pe logica acelor fapte în cari pururea 
s'a resfrânt vi6ţa naţiunii române. Sunteţi datori a dovedi îna- 
intea Europei că Românii ai, nu numai dreptul, dar şi capaci- 

tatea pentru autonomie, pentru cârmuirea prin sineși.. 
Așă dară, frați Români, mână în mână, toţi împreună, frăţesce, 

să vă apucaţi de lucru! Problema, care vă încumbă în momen- 

tul de faţă, este o problemă mărâţă şi grea: mărâţă — pentru 

că de chipul vostru de a lucră la deslegarea ei atârnă s6rta 
viitâre a ţării vâstre şi a naţiunii vâstre; grea —pentru că prin 

modul cum o veţi deslegă sunteţi datori a legă viitorul, nu meşte: 
șugit, ci firesce, cu trecutul naţiunii române, sunteţi datori a 

luptă în contra acelor oportuniştă cari, nesocotind trecutul și ne- 

îngrijindu-se de viitor, se încârcă a isolă momentul de faţă 

pentru satisfacerea unor interese egoiste personale. 

Pentru a eşi biruitori din acâstă luptă, adecă pentru a păstră 
actualului moment val6rea sa adevărată şi importanţa fir6scă 
ca moment naţional, sunteţi datori, fraţi Români, a vă pătrunde 

adine de idea că Tractatul de Paris, care a recunoscut poporului 
român dreptul de a formă un stat, nu v'a dat prin acâsta niscai- 

va drepturi nouă, ci numai şi numai a asigurat drepturile vostre 
cele vechi seculare, ast-fel că de adi înainte, fie prin arbitrar, fie 

prin siluire, ele nu pot să fie știrbite, jignite, mieşorate saii căl- 
cate. Mai sunteţi datori a vă încredinţă pe deplin că Constitu- 

“ţiunea cea proiectată de către Convenţiunea din Paris ca basă a 
organisaţiunii Românilor într'o singură naţiune cu dreptul de a 

formă din sine un stat nu trebue să devină pentru voi un fel 

de stilpi ai lui Hercule sai de zid chinezesc, căci nu sunteţi și 3 
x 

nu puteţi fi despoiaţi de dreptul cel divin al omenirii de a păși 

înainte pe calea progresului. 

Aprofundaţi, fraţi Români, datinele Istoriei Române, mai cu 
s6mă ale tuturor protectoratelor din trecut, şi veţi află că stră- 
moșii voştri nici odată n'aii primit şi n'ai recunoscut jugul 

străin: în epocele critice, Românii cereaii protecţiunea pentru 

sine toemai din partea acestui stat învecinat care eră cel mai 
primejdios pentru neatârnarea lor şi aveă dorinţa de a-i ni-
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mici şi de a desfiinţă individualitatea lor naţională. Acesta a 
fost în adevăr un minunat instinct sădit în ei de Dumnedei, 
prin care, după cum ne arată relaţiunile lor diplomatice ba 
cu Ungaria, ba cu Polonia, ba cu Turcia şi aşă mai departe, Ro- 
mănii se puneau sub protecţiunea anume a aceluia care se în- 
cercă de a-i robi. Printr'o ast-fel de unire externă și suzeranitate 
nominală, ei ai sciuf. să salveze acea autonomie internă a ţării, 

care singură garantâză pentru popor o libertate reală. Minunat 

a fost acest instinct, cu ajutorul căruia, simțind tendinţa statu- 
lui celui protector de a călcă capitulaţiunile cele încheiate, Ro- 
mânii sciau immediat a se pune sub protecţiunea unui alt Stat, 

formând prin acâsta o rivalitate între ambele state şi bucurân: 
du-se de acea rivalitate pentru a salvă drepturile naţionale, 

Lucrând ast-fel, veţi av6 în vedere că un popor e puternic 
nu prin fortărețele sale şi prin armată, ci prin fraternitatea ci- 
vică, unanimitate, lipsa în fie-care cetăţân de porniri egoistice, 

toţi fiind cuprinși de același cuget naţional și de același simţ na- 
ţional. Un popor, puternic printr'o asemenea solidaritate, nici 
odată nu va peri, şi nici odată nu-şi va perde pămîntul săi, 
pentru că naționalitatea lui este o scântee zăcând nevădută în 
vemene, unde din întîmplări vremelnice pâte să zacă mult fimp, 

dar când duhul vâcului va pregăti iasca și va lovi cu oţelul, 
scânteia se va aprinde. Poporul nu e ca un burete ce se îmbibă 
de umedslă, ci este o mare care aruncă din sînul săi afară pe 
mal tot ce nu asimileză. 

Pentru ca arena pentru activitatea vâstră să fie proprie, e 

necesar să curăţiţi pămîntul ţării de dușmanii poporului, și 
anume de dușmanii cei din lăuntru, cari sunt mai primejdioși de- 
cât dușmanii din afară. In momentul de faţă duşmanii poporului 
român în ţâră românâscă sunt așă dișii candidați la domnie, 
cari îşi recrut6ză partisani-cu ajutorul aurului, banchetelor, ba: 
lurilor, promisiunilor de slujbe şi de alte bunuri, intrigând 
unul contra altuia, ba chiar tatăl contra fiului şi fiul contra pă- 
vintelui săi, — iar toţi împreună întrighâză în contra gloriei ȘI 

liniştei patriei. Aceşti Gmeni luerâză după aceeași metodă după 
care altă dată lucrai miserabilii Greci din Fanar; dar Fana- 

rioţii, cu t6tă lipsă de cinste, totuși erait mai cinstiţi decât 
aceşti Români, căci acei din Fanar, pentru a dobândi seaunul 

Moldovei și al Valachiei, cumpăra şi mituiaă puterea străină care 
usurpase dreptul de a numi Domnitori, şi apoi ei luerai contra 
unui nm străin, pe când ceştia ai noştri cumpără, ademenesc ȘI 

corump pe fraţii lor şi conspiră contra patriei lor proprii. Sin-
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gur faptul că acești Gmeni înrol6ză partide personale dovedesce 

dejă că ei sunt nedemni de a fi Domni. 

Nu partidele, adecă nu câte o haită de slugi purtând aceeași 

livrea arată cine- trebue să fie unsul lui Dumnedei; ci-l arată 

acea voce în care r&sună Dumnegei. Alesul lui Dumnedei nu e 
dintre aceia, cari înșiși își pun candidatura la scaunul domnesc, 
Domnul ales de către Dumnedei nu caută de cu vreme domnia, 
nu se gândesce la ea, ci cu resemnare primesce povara ce Dum- 

nedeii i-o pune pe umeri; şi din momentul alegerii sale el se con- 

sideră ca mort pentru sine și pentru ai sci, pentru amicii şi 
cunoscuţii sei, mort pentru foștii sei inimici şi r&u voitori; el se 
transformă întrun noi om, care jerttesce pe sine cu tâte ale 

sale personale pentru binele obştese și binele patriei. Să dea 
Domnul Dumnedei, fraţi Români, ca sfinta cunună a puterii su- 
preme, cununa lui Radu și Dragoș, să nu încununeze fruntea 
unui fur de cele sfinte. Amin! 

Multe mai sunt, despre cari aş fi vrut să vă serii, dragii mei 

frați Români; dar veţi voi 6re voi să primiţi epistolele mele? 

Ori- cum, fiți încredinţaţi că sunt ai vostru —un frate Român. 

Ce vă pasă de numele mei personal? In momentul de față, în 

afacerea comună a României, e destul să sciți că sunt un frate 

Român a căruia sârtă este de a îndură adevărul cel însufleţit 

al cuvintelor poetului persan: 

eso v, d Uli od; AU 5 Soy Ocrtu vu, 

aur SD pp Aj DY 

Adică: <A trăi făw de tine şi afară din tine, — o patria mea 
scumpă! — se pote; dar o asemenea vi6ţă e maigrâznică decât 
dea muri mii de ori şi iară a înviă pentru o clipă!» 

STaekS Xa. 

Originalul acestei frumâse epistole se află în mânile 

nâstre. Epistola a fost trimisă în 1858, împreună cu o scri- 

s6re personală a veneratului Alexandru Hasdeu, către fiul 

săi Bogdan Hasdeu, care părăsise dejă Basarabia şi se sta- 

bilise la Iaşi. Bogdan Hasdeu n'a credut oportun de a o ti- 

pări, temându-se de a face răii prin acâsta părintelui s&ă, 

rămas în Basarabia. Temerile d-lui B. Hasdei erau cât se 

pâte de întemeiate, căci epistola, deşi anonimă, de sigur că 

ar fi fost recunoscută de guvernul rus ca opera lui Alexan-
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dru Hasdeu, căci un alt patriot de acâstă valâre in Basa- 

rabia întregă nu există; recunoscând dar ez ungue leonen, 

condeiul lui Alexandru Hasdei, guvernul rus ar fi luat im- 

mediat disposiţiuni de a depărtă pe acest mare patriot; de la 
hotarele patriei-mume. 
Bogdan Petriceicu- Hasdeu, fiul lui Alexandru Hasdeu, s'a 

născut, precum am dis, la Hotin, în anul 1838. Ilustrul nostru 

om de sciinţă a iterminat studiele juridice la Universitatea 

din Charcov, după ce mai întâiu servise în garda impe- 
rială rusă (în regimentul de husari). Folosindu-se de Trac- 
tatul din Paris, prin care o bucată din pămîntul românesc 

de dincolo de Prut se reîntorceă spre: patria-mamă, Bog- 
dan Hasdeu, în calitate de proprietar al unei case din Cahul, 
deveni cetăţân român. Optând în acest mod pentru cetăţenia 

românâscă, el îşi asigură posibilitatea de a trăi şi de a munci 
pentru nemulromânesc. Strămutându-se în 1858 la Iaşi, Bogdan 

Hasdeu ocupă în vechia capitală a Moldovei postul de pro- 
fesor liceal şi bibliotecar. La 1864 el s'a strămutat la Bu- 

curesci, unde începi în curînd. publicarea Archivei istorice 
a României, care după un decenii îl conduse în mod logic 
a înterprinde geniala sa operă: Istoria critică a Români- 
nilor. De o fecunditate prodigi6să, de o tenacitate de muncă 
uimitGre, Bogdan Hasdeii, pe terenul istoriei ţării nostre 
ne-a înzestrat cu un şir de lucrări de o valdre incontesta- 
bilă, cari vor rămân6 un monument maiestos înălțat pe 
mormîntul familiei Hasdei, al ciirei ultimul representant este. 
Din scrierile sale istorice vom cită aci: Analise literare et- 
terne, apărute la 1864; Vicța şi scrierile lui Luca Stroici 

(1864); Filosofia portretului lui Tepeș (1364) ; Ioan- Vodă cel 
Cumplit (1865); Istoria toleranţei religiăse în România 
(1865); Originele Craiovei (1887); Cronica lui Zilot Romă- 
nul (1884); Datinele şi obiceiurile juridice ale Românilor ; 
Familia Basarabilor, Strat și sub-strat, Negru- Vodă, etc. 

După aceste studii istorice, vaste şi ingenidse, Bogdan 
Hasdeu se consacră linguisticei şi publică sub titlul: de Cu- 

vinte din bețrână (1318 —1881), o serie de lucrări filologice 
române; după acâstă operă, dînsul a conceput planul ge- 
nial al unui Dicţionar istorie şi poporan al limbei române, 
Ftimologicum magnum Romaniac (1866—1897); conform 

—
.
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cu acest plan uriaş, dînsul a putut scâte la lumină până 

acum trei volume, editate de Academia Română; însă ac6- 

stă lucrare, prin planul ei vast, nu pote să fie isprăvită de- 

cât printr'o muncă continuă a mai multor Gmeni, înzestrați 

de natură tot aşă de bogat precum este înzestrat acela 

care a conceput-o. Acum însă cele trei-patru-cinci volume, 

pe cară ni le va da Bogdan Hasdeu, vor rămân încoronarea 

neperităre a vieţei pline de o muncă uriașă a marelui nos- 

tru om de sciinţă. 

Bogdan Hasdeu, pe terenul istoriei și al limbei române, 

este şi remâne cel mai ilustru representant al nostru până 

astăqi. Din scrierile sale linguistice vom mai cită aci : Principii 

de filologie comparativă (1875); Fragmente pentru istoria 

limbei române (Elemente dacice) (1875); Beaudouin de 

Courtenay şi dialectul slavo-turanie din Italia (1816) ; Filma 

(1877) ete. 
Afară de acest vast teren de muncă intelectuală, pe care 

Bogdan Hasdeu a desfășurat geniala bogăţie a naturei sale; 

ingeniositatea sciinţei sale şi o erudiţiune uimitore, dînsul 

nu sa mulțumit de a-şi cercui activitatea în acest vast 

teren, ci, posedând cunoscinţe enciclopedice și poliglote, 

a mai lucrat mult şi bine pe terenul ziaristicei politice- 

sciinţifice şi literare. Bogdan Hasdeu a scris şi publicat u- 

mătârele scrieri periodice : Foia din Moldova (1862), Lu- 

mina (1863), Aghiuţă (1863), Archiva Istorică (1865—67), 

Sutirul (1866), Zraian (1869), Columna lui Traian (1810) 

şi, în fine, Revista Nouă (1888). Dînsul a mai seris următâre 

opere poetice : Răsvan-Vodă (1869), dramă istorică ; Poesii 

(1873); Trei crai de la Resărit, comedie (1879); nuvele şi 

altele, şi următdrele studii polemice: Talmudul, Industria 

națională, etc. 

Bogdan Hasdeu a avutun singur copil, pe Julia Hasdeu, 

care a murit acum 10 ani. Acâstă genială copilă a fost ad- 

mirată de Sully Prudhomme, de Mistral, de Gubernatis. şi 

alţii ; Sau ţinut despre ea conferinţe publice în străinătate, 

s'a scris în diare francese, italiane, germane, rusesci, polone, 

maghiare. 

Născută în Novembre 1869, lulia Hasdeu a murit în Sep- 

tembre 1888. Nu împliniă încă nică 19 ani, şi totuşi lăsă în 

manuscript opere maiestre pentru ș6se tomuri, din cari trei
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s'au publicat: Bourgeons d'Avril, Chevalerie, Theâlve, tste 
în limba francesă. 

La vîrsta de 2/, ani, Iulia Hasdeu sciă dejă a ceti, la 

8 ani isprăvise în Bucuresci clasele primare, iar la 12 patru 

clase gimnasiale de la Sf. Sava. La 16 ani a trecut strălu- 

cit la Paris cele două examene de bacalaureat, şi la 18, când 

a r&sbit-o bâla, eră gata pentru licenţa în litere. Acestă 

copilă genială sciă grecesce şi latinesce; vorbiă franţu- 
zesce, englezesce şi nemţesce, înțelegeă italiana şi provenţala. 

Cu dînsa s'a stins vigurosul arbore al familiei Hasdeu, 
unicul represintant al căreia ne mai rămâne Bogdan Hasdeu. 

Familia Hasdeu este podâba cea mai înaltă a vechii n6- 
stre boerimi pămîntene. 

VII. 

ALEXANDRU DONICI. 

Alexandru Donici s'a născut la Chișineă pe la 1806 și a 
murit la Iaşi la 1866. EI îşi făcuse studiele în Rusia. Așezân- 
du-se apoi la Iaşi, a intrat acolo în magistratură, ocupân- 
du-se în momente de odihnă cu poesia şi în special cu fa- 
bula, pe terenul căreia şi-a câştigat un renume meritat. 
Influențat de fabuliştii ruşi şi în deosebi de Krilof, Donici 
a sciut totuşi deveni poporal. El a lăsat după dînsul 91 
de fabule în versuri, cari ai fost tipărite pe la 1842, şi a 
mai tradus din Puşkin mai multe bucăţi frumâse. 

VIII. 

SCARLAT M. COTRUŢĂ. 

Scarlat M. Cotruţă s'a născut la 1821 în satul Minceni, 
jud. Orhei, şi a isprăvit studiele sale la liceul din Chişinei 
(1842) şi șcâla superidră din Odesa (PnnreazeBeriii Jluueii) pe 
la 1845. | 

In calitate de membru al Societăţii de istorie şi archeo- 
logie din Odesa, Scarlat Cotruţă a lucrat mult, ajutând pe 
Marzakevici în traducerea şi tipărirea documentelor isto- 

rice privitâre la Basarabia. « Januexu OGuţecmea Hemopiu» sunt 
pline de resultatele neobositei sale munci.
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Scarlat Cotruţă a mai lucrat şi ca membru al Comitetului 
statistic din Basarabia ; lucrările sale pe acest teren sunt, 

de mare val6re. Îmbătrânit, d-l Cotruţă e orb acum şi, în 
mijlocul întunericului în care trăeşte, singura lumina ce-i 
mai lumin6ză calea vieţei — este lumina spiritului săi vi- 

guros, conscient că şi-a îndeplinit tot-deauna datoria faţă 
cu semenii săi, faţă cu patria sa, faţă cu n6mul săi.
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econapoe TI, Hbcnoasko enoBs o emeri$ Boodme, o BecrepaGcowz B0COGeRBOCTA 

Sem, Toenona n semcria ynpaBnatomia. Omecca. 1881 r. 
Hanno A. Weropia BeccapaGin cs apesubuuxe Beer. Ogecea. 1873—1816 4, 
Hepyuees.. Craracruka HapOABBIXE UIKOIE B% Beccapasin. 

Idem — TaGasnan ripomemnrenuoers pr Beccapadin u Egpen C. Ier. 1887, 2v. 
Idem  Beccapa6. semerao, ero HEnOuMRA 1 mbpur Gops6si ce anun 0. Ier. 

1882. 2 v, 
Idem  Danoncepa Bt Boceapabin. C. IL. 1886. 

O nopndun Ornycua CĂAHUEBIE E CAXAHIEBE D356 KA3EHABIXB RpeBecEHIXE DATONEII- 
koBE. 1890—189, 

Omvems 0 mbaremnocra Annepuan. oraSra Wunep. Poccilickaro 06um, CapOBONTE 
Axkepuant 1590 r. 

—  Ommueme Kuuunee. Lopon. 06. dana sa 1888—1889 r. 
Omueme KamnneB, 06, Baaunaaro Kpemura sa 1882 e. şi 1888 r. 
O cocmoaniu napodnuae yaunums Xornncuaro ybana sa 1880—81. , 
—  Omueme-upaBnenia EumuueR, Our, nocodia nyorcdatouumea Br 06pa3oBaBin 

- sa 1885 şi 1886. 

Jdem  npaBuenia OGUIECT. BCIOMONECTBOBARIA EŞNarOMIAMCA. ŞTeAHKaNE Kai 

neg. Peanvaaro yunznma. 1890. 

Idem  Onecekoă pnnoxcepnoii Komuucin. 1886—1888 r. 
Jdem — MonesaremserBo EHumuHegc. HOwnexnaro npirora 1890, 
Idem KumuneBexoii a&rekoii Gonbunusi. 1884 1. a noua npnspbnia crapllesb 

1888 —1889 r. 
Idem Kamnnes. Oomecrea BaanmHaro 075 Ora crpaxoBania 1888 r. 
Idem — KumuneB. Topoa. erpeiteroii GozbHnIut. 

Opemeecnazo 3emcmeo. pentru 1885—86--87—83 şi 1889 r. 
Mupranoeuu A. TopieerBenas perpbua Aezycmriluuze oco65. 11 Iona 1867 1 
Iamamnaa Kuuoiera Beccapa6. Oozacmu. 1852. 
Hpomonoab sacbganii KHDIHHEB. BOEHRO- CaRHTapBaro oGmecrBa sa 1887-—1890 7. 

Hpacuza 0 MBpax5 NpOTABG NOBAIEHO- sapasnTearirIxt 6ombaneii na pOMaBUIE 
HBOTHEIXD. Kuanianenr 1890 r. 

Jposmo pemaca 3emcxoii neucionnoti Kacen, 
Pudunoeuus H. Toaowenie eBpeens Bz goscoeanneaiout yaacrkk Beceapadin, FaKP
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cabncrain Bocrornofi pojiupr, Onecca, 1830 r. O scriere românotobă, 
scrisă în favârea Evreilor, 

Pesaso E. Capanua B5 Beceapadiu n Pyurmnin e 1885, 1896 r. Onecea. 
ldem  Bunorpamnaa Gorban Muaeaiy a CnocoGsI GopEGEI €5 Hero. HawnHeBB 

1882. 
Pcondxoscniii O. Cbpancrerii ŞracpoXG KaKE CpeACTRO BE 6ope% es cyezunamu. 1888 r, 
Cunuoss VI, O BOAOHOCHHXE CAoAxb 7. Knumnega. Onecca 1887. 
Ckaasxoecwiii A Bonraperia nononin Br Beccapaiu u Honopoccilicraro Kpas. Omseca. 

1848 
Coponcnoe semcmâo. Oruertr, nosnamti, XXL ovuepem. sem. coGpania. Copou. 1890. 
Cnpacounaa Knuea Omece, YaeGnaro Onpyra. Havazbruz yaaxnana Beccapa6, Cu6. 

1848 r. 

Tpydu Ooeccxaii snromonornuecoii Kommneciii : 1) o Bpenanxt RacbROMEIXT Beceapa6, 
a Xepeon. [ş6. 1886 r. 2) Boxtaar Kgrypyaui, 3) rpyau VII erBana 
BE Oneceă. 4) Jlonaas rr. Pexazo n Ilorudro, 5) Ozseru B. Ary- 
Buna, 6) Hypraaa xonepa, etc. 

Vemaen Kumunesciaro Oâmecrea moGureneii ppamaTusecaro HceyerBa, Cn6. 1884. 
A. Havuno. Kapra Bec. [y6ep. Cn6. 1868. 

Cyoe6no — Crarner. cebrbHia n cooGpaxenia o BBeneniu B6 ubiicrBie eymednoii pe- 

popuur «. III Cn6. 1866 r. 
Topodcria nocezenia Pocc, Hmnepiu 7. L--VIL Cn6. 1861—64. Volum. IL cuprinde 

Basarabia cu oraşele sale. 

Onucanie Bricouaăme yTBepeHHEIXE yKpalneniii 2c0000a 2y/Gepuiii, o6uacreii, rpano- 

Hada6CcTB5, TOPOAOBE H NOcamoBt, Kâre. Cn6, Bndom 1857. No. 216 
(Haz 73 No. Cenar. Bnomocreii), 

O epomadnome 3uaueniu Aaa IOro- Sanannaro pa Yaya. eyaoxonerBa Ha p. Jlaberp$. 
Ooeccriii Bremnuns. 1815. No. 266 

Kopma cmapoo6paduecnuzs moceneniii B5 10ro-sanag. Poccin n BO BraabHinxt ABcrpii- 

cuxs, Typenknxs n MonqnaBeruxp. JI. Meznunoca, | r, 1864 r. 

Mozdoccnia erasru (cpaBienie MONAOBCKABXT CKABaRt CC ÎINTOBCKAMU, CHABARCENNR 

H CHOBERCEAMA. A. Buzamoea. Dece. U6z. Bno. 1861 No. 23-—23. 

Omnoepafuuecriii Amaace sananno-pyceraxb ryGepnii m cocbinnis o6nacrei., £p- 

zapma Cn6. 1863. 

O mnemniaa Beccapaberuzo 3anonaX5. PIB AbIOHRTA, MarncTpa BaxonoBbnenia B.u- 

dumupa Junoeciia20, NponsneceHia B5 Top. coGpanin PamenpeBckaro 
Jlanea 21 Iona 1842. Onecca 1842 r, 

Ano 0% o6pasoeaniu 2pnacoanerazo ynpuezenia Bec; Oânacra, 1816. 

Xosaicmeenni 4 Onu U na62r00eni A. Aenrunzo 1852. 

Bozeaperia nozoniu DBeccapaliu, CrazvnoGcka20. 

Xponozozuuecroe 0603pnuia Deccapaliu. 

Poenno-cmamucm. 0603pruie Dece. Aupaeant. 

De sermone getica. Kaeamia. 

Moadascxia nmenu. Bec. O6nacr. Bbaomoera. 1860. No 43. 
Byazapa (Bonrapu) Cm. B. B. Ipuzopieoe, Sanurnonenns. nexcuror I7zomapa VII t. 

Cn6. 1836. 
O npacazv CocmoAniA PA3zuniize Waacco6e napodonacezeniu Biccapabiu. Hadenedun: » 

3*yp. Mnnner. Bayr. lar 1843, No. 7.
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[Ipaeuza Hopmazonazo Konmpanma. Aeonudo Zenu. KumnneBb 1846 x. Contractul 

normal, drepturile proprietarilor şi datoriile ţeran ilor cari lo 

cuesc pe moşiile particulare. ” 
-Quepno Jemopiu marOnoi mopeoezu Hoopoceilienaro Hpaa. Bomvcriii. Onecea 1859 r. 

Decnoa o censekomr XosaiicrB6. B. Junoseriii. Onecea 1846 r. 

35 PI /MEUWECIMGeNRUKO8I NOCĂINABIINXT  MEAy npoanwmr Beceapab:o: Tarnndepr 

1421 r. Han, p. Bpuno. Ooecca 1852. Hyrewmecraie Kaemana. Cyara- 

- poko65 :-11799; Ilyremecrzie Br OraroBekyio Bexio. Aemudoes, 

O mopeoezn Kozoniă vepuomopsA 83 cpednie era. Ulocmari3. 

Omucanie Deccap. Oâzacmu, Bece.zoacria20. 

Essaj sur l'histoire naturelle de la, Bessarabie - Tupoana. Odecca 1841 r 

O ecomocmunecnoao usezndoeaniu  Beccapabiu. PanopTbI NOAKOB. TOpH. Minele). 

Baeoe. Topnuui JRypuaaze. | r. carte | și 2 Ca. 1839 r. 
Hemopia Bunodnain 6 Pocciu IX peBnsia Keanenb. Cn6. 1850 r. 
Carle de la Moldavie pour servir ă Phistoire militaire de la guerre entre 

jes Ttusses et les 'Tures. Levee par V'stat-major sous la direction 

de F. G. Basser. Amsterdam 1870. 
Kapma Momdasiu u Beccapafiu. AGnara Tep. Baa. 1811. 
Kapma uepnazo mopa (Mopenoii Gepers Bercapadin) Buneammnpaza Kproiica, 1699. 

Kapma Gepeza Tepuazo mapa. Benrenia 1772. 

Anecmposcriii zumun u Bec. Gepeze Yepunzo mopa. Manranapa. 1812 r. 

Tpuaney4AuăA E ACTPOROMHU, OnpenbnenieNt pa3H5IX5 NYAETOBT OGHACTII, PHkep3. 

1846. annetu geonno-ronorp. nemo macre XVII Cu. 1855 r. 
Rapma Peccapabiu Biimuepa. Kamunens 1843. 
Maake n npombpe p. Jlaecrpa, Kaprer zesenia p. Ilpyra n crema Byaesara. HU) 

nuzosuue, 1841. Tonrannri xpanarea BE Onec. Myse5, 

Inecmpu. Bceobmee Bemnenbaie Traducere din î. XXVI din Allgemeine Erdhunde, 

pag. 218. 

Modsemuua 600 e Deccapaoiu. Artic, lui Strucoff în iEypa. Mmane. LOeşA. MU. 
1853, No. 3. 

Codepoeanie nowoenuzro cmanuiii ea Deccapafiu.  Anypauneauuo. decenii Brmhihs 

1860. No. 64. 

lea coca nat DROROMpI, neropin Hopop. KHpaa. If. Omaiinoaura IOoemaii 34) 

Rut. No. 2 din anul 1839 
HaGaroenia uBKOTOpHIXD NepionnuecRAXD ABNERiĂ OpraHeck. NpapoAbl, enhuneă. 

Băcr. Hunep. Pye. Teorp. Om 1856. Despre flora Basarabiei. _ 
Onums paseedenia copzo. Articolul lui Della-Boce. Atyp. Maner. Tocya. Is. 181, 

No. 4. 

O paseedeniu eunvepada. Sau. Viunep. 0owl. Ceaze. Xosaiicrea. 1841. No. î. 
Bunoapadapemeo, K. H, Tapoam. 'Traduc. din franţusesce. 

dle axoaodemnao, Aennunea. i&yp. Muuuc. Tocyaap. Hugm. 1855. No. 7. 
Omiemu wBenenuin cesckaro xosajieraa. Cmpykos, Xiyp. Mr. Focyaap. [orga 

| 1854—1861. 
0 pubnoxe npomnean e Beceapadiu. K. Bec. Bbaomocru 1861. 
Caneancraa nadnucs 65 Kuziicuoii uepreu ca. Hurozaa. Hadexcduna, Bau. Oece. 

Os. Heropia n mpeBa, t. I (Academia Română » Biblioteca). 
Koncucmopenin Omremul 0 DepBonasamsurirs mKorax5 mpa neptBsixe Bece. OS1ac1I-
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Peceap. Bnoomocmu. 1862, No. 16. (Diarul oficios Beccap, Brdo- 
mocmu apar. de la 1860). 

Ipuoyraiioui a Kuamcecmea. M. K, . . cesuua Budniom. daa WUmenia. 1860. No. 11. 
O npiutunne 0Guzia marceGuuiae Oră 88 Deceapabiu. Xp. Mun. IOcm. 1859. No. 10. 

Histoire de la Moldavie et Valuchie, avec une dissertation sur Lâtat actue 

de ces deux provences, par. A. Carra. 1778. A fost editată la 
laşi la 1777 

Momiascria ao6ona nneni, Cop. HI. Tancniă. Bec, Ooazacm: Bridon. 1860. No. 43. 
O eonocmnsira npaeneniari. B. Xanaunuii. Dece. 0624. Br. 1860. 

Apeanaa monozpafia ubtor. mbers HoB. Hpas. pr Bec. Boyna. 

O npouczoaedeniu naseania Tr. Bbabub, 0dece, Bucu. 1859. 

O npouezomedeniu naseania 2. Copona. K, Xanauxiii Ooecc. Brem. 1859. No. 61. 
I. Copou. Marep. nam Feorp. n crarac. Bamşrs. 

Homopia Hosoit cruu. Crazvnoocriii, 

O czoocmeazv Kypeanoev IOmeuoii Pocciu ce Kypeanamu Cudupiu. 

Cnacexiii, Ban. 00. Odus. Hem. u 0pee, t. IIL.Bibliot. Academiei Române. 
Houunoutnee cocmo anie mypeuzuzu Ku aaicecm 5 Mondasiu, Baxaziu Beccapadiu.. Heneni 

Anoeenna. Cn6. 1828. Penensia 10. Beneanna. MocnoB. Beranrs (1) 
1828. No. 15, 16 şi 18. 

Namamuaa Knuarena DBeccap. Oozacmu na 1860 r. Ediţ. oficială. 

Xponozozuuvecnoe norasanie 2raennttuuz> coGimiil BB Beccapabin. 1862, 

Banucnu  Beccapa6crazo Obzacmuaeo cmamucmunecnaeo Komumema ÎL. KamaeBy 

1864. 

Mamamnaa Kuumena Dece, 067. conţine material preţios privitor la: eparchia 

Chişineului, navigaţiunea pe Nistru, pescuitul în Basarabia, flora 

Basarabiei, etc. 1862. 

mca e Beccapabiu. 1868 r. 

Kpamriă ouepro Borzapenuzre Koaoviii ea beccapadiu. Ha. Heoanosi San. Bee. O6a. 

Cr. Kom. Bamunes 1864 v. 1. 

O wpaocmeennuacce ngacdaza Goneape e006he. Bam. Dec, 05a. Cr. Homnr. 1864 v. ]. 

Cmamucmunecti a CEĂTHiA 0 Geceap. nmeuhuu KONONiALD 1861—62 r. HE. 9. Ma- 

zopio. Ban. Bec. Oda. Cr. low, v. |. 

O muazanaza 0 Beccapadiu, A. Ezynoe3. Ban, Bec. O6a. Cr. How. v. |. 

Cadu Ceeamuaduamuzrmuuro naGaro0eniii Banb RIAMATOMb TI OpPranuI,. NpHponoii BP 

oxpeeruocrar Kumuuega 4. Jenunza. Ban. Bee. Or. Kou. Cr. t. 1. 

0 opemescnoaa useecmroeomă npomiucan M. Ba3yanub. dem. 

Jannmnu 0 BOHOnbIin u TaGakOBOACIBĂ BP OKPECTROCTALE T. nr uoBa. Ban. Bec. 

oa. Cr. Rom, t. I. 
Banucru Bece. O6n. Cr. Hou, v. Il 1867. 

Idem  v. Ul. 1868. , 
Rumuneacaa Tumnazia. Weropnko- rar. Oepi5 HapnzrE II. Anoccniii. San. Bee, 

Oda. Hou. v. III. 
Vucao pauze Şi puamuzcA Bb ŞHeGHLIKE 3ABCACHIALE Beccap. A. H. Ezynoes. Baa. 

| Bec. O6a. Hou. Cr. v. Il. 

(1) Iurii Ivanovici Venelin s'a născut la 1802 şi a murit la 1839. A venit la Hotin pe la 

1823 şi a fost profesor la Chişineii pe la 1825.
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Towmoeaa uacm, pb Beccap. 1861—62. A. Ezynoso. Ban. Bec. Oda. Cr. How, t. Il. 
Ormemiu mezeepafnate sa 1861—65 r, O. SI. Hapeeuna. Ban. Bec. O6a. Cr. Kow, t. II, 
Mymeuecmeie no Kpumy u Deccap. Cymaponoes 1800. 

Pozeapenia Kononiu. Crazunoacriii, Omecca 1848. 

Mymemecmeie no Pocciu. Aemudoss. 1853 In capit, IV se scrie despre Pasarabia, 

Ovepku Deccapubcroii O6zacmu. Iimanendepev 1859. 

Unucanie Peccapadiu. Bec. O6n. Bta. 1859. No. 16--18. 

Mymeena sanucru Bec. 06n. Bta. 1860. No. 31—50. . 

Juymewecmeie mana nenmrania nxaBatia no Jlnberpy 1785. Boa. Aenoyuuuciiii, 

Baaoenocms Jlaberpa mai ToproBau Tannin ce romaoi Poccieii, A. Joayzoarniit 
JlsBoBcnaa razera. 1842. 

Tudp. Kapma Anrempa, cocruBn. noerb naagania repuora Haccay. 1789, 
K'pma Anncmpa no Heanoseus. B3n. 1193, 
Joasckaa Kapma Anwcmpa. Vauniii 1197. 

Kapma nuorcuazo Aunempa n ABBCTpOB. amana, VI. Ripunepenno. 1841, 

O mncmonoaoaceuiu Tupaca. O. Bpyna. Ban. 09, OGou. Hemopiu n apes. v. Lil. 
| Biblioteca Academiei Române. 

Tpaedancuiii Guma Tupumoes. Cmemnnoacriii. 1849 Oaecca, 

Mo 400-ezaziiicria epanmamv xpanamieca B BeceapaGiu, Mypsaxeeuus. Bau. Oa, O06ul. 
Her. n mpega. v. III. viblioteca Academiei Române. 

Byoacemo anuenapekaro unnoBanra B5 KumneBt. VI. A, Byuuuciă. San. Dec, 067. 

Ca. Kou. v. II. 

Beccap. epancdaneniă code. A. A. Aoeynnoacxiii şi O. O. Kpynencriiă. an. Bec, 06, 
Cr. Kom. v. II. 

Deccap. Rommepiecniii code. T. FT. Tpusoaz. C.B. O. C.E. LI. 
Poarcucmpauia (Kanacrpr) semeav DBeccap. O6racmu. A, DB. Hos2opodueai, Idem. 

Bemexia cymmu Deccapabiu, A. H, Ezynoev, ibid. 

Bamnomru uO NOBOAy Bcepocciiie, BricTaBrul. A J|. Aeununza, ibid. 
Openeacuiu Ynsd sv 1862 r. B. K. Ocuncniii, ibid. 

I. Braun B5 1862 r. C. H. Kenuzuaus, ibid. 

Kzumogunaa so40cmw, copok. ybara 1866. A. Bparosoaeniăă, ibid. 
Dpunsuneraa Bonocmv, Sic. ybana, 1864 r. A. Cozomonz, ibid. 
Rodoameraa sonocms Slcexaro şbaaa 1864. HI. JI. Ocna. ibid, 

Ceno Bupuoeo, Copor. ybana 1864. JI. Hacmoscxiii, ibid. 
Bomiuna Yuueumu, See. yăana 1864. A, Bopmyau, ibid. 
Boduuna Pedenu, Slce. yrosna. 1864, ibid. 
Tropombi u apecmaumu 8% BeccapaGiu. A. VI. Ezynoea, ibid. 
O6opom gn3du. Kashaveiicmea, 1861—62, A. Ezynaeo, ibid. 
Odopomw pasustav cum Kasennoii nazamu. 1861 1. M. B Ipucenxo, ibid. 
CooGpamcenia 0 escdeniu cydedn. peiopmu Bv Beccap K. H. Apmemoacriii- [aan 

ibid. 
JIpou360dumezenocmv 83 Deccap. A. W. Ezynoev, ibid, 
O 6unonypeniu se Beccap, 1864—66. A, E Emanyeab, 
Zpomonoz Cmam, Komumema, ibid. 

Kparriit Herop. Oueprs Beccap Ban. Bec, Cr. Kow. v. IN. A. H. Ezynoav. 1868 £. 
AMoroascria zpamanu. A. VH, Ezynoa, ibid. 
Mamepia ma Oaa ucmopiu Moadasiu u Beccap. 1806 r. no 1812 H. 7, ibid.
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IT. Rumuneee a 1848 e. II. M. Kunoceouu și VL. Bedoposz, ihid. asemenea și în 

A. M. Ba. bar. 1845. 1.3. 

„Kuuiuneacriii Kaoedpa.zonuil co60ps. por. IMopyurneaute. , 

„Hemopuro- Teznuu. 0630p5 nBăcrBiă Bece. yauanura canoBoacrea 3a 23 xbre. 1842—66. 

A. Zenkunaa. 

„Bo.uue mampocu 85 HoBopoce. Kpab. a Beccapadin A. Komapnuuriii. idem. 

O cydozodemen no Aunempy, ibid. 

Pymsinenia nuaoicecmea m Beccapalia oxoao nozosunbi XVII crontr. O. Bpyua. 

Câopnuwe cydenuaze prmeniii mo eonpocame Mer. rpaxi. mpasa, P, Rozmaneriă, 

ibid. 
Bopwba ce funorcepoii. A. Kocazescriii, 1887. 

Zoy6ua Odec., fuzorcep. Kommuce. 1887. | 

Zpydu Ooecenoii Brmomozo2, Rommucciu, VH. A, Badopuncriii t. 1887. 8 15 pag. 

0630p Xomuncnazo zm3da B5 cenpeko-xosaiicr. ornomeniu 1887. 

0 mrcmmaze Baronaz Deccap. Cooomenia Opece. HOpuana. Om, 1887. 

„Hosopociiicriii Tezeepae. 1888. No. 40—41. 
Ha Anncmposerome IloGepecie, Kwartalnik. Iv60ev. 1883. No. 2. 

Haue Cydozodcmeo. 1888. No. 6. 

Ha pachonoks 6 Arrepmann . Diarul Fieezanuns. 1888. No. 104. 
Hunue Cydozodemeo: Dunărea şi Nistru. Pye. Cynoxoa. 1888. No. 21. 

Dumnae u noeue anca 8 I0are. cmenaz Bec. Iy6. BEnom. 1838. No. 8. 

Hcandocania eunozp. cadoes Dendep. gn3da. Bec. Tş6. BEn. 88 n. No. 39. 
Beccapabenoe mabaxoavdcma0. Bec. Tş6. Ba. 1888. No. 69—70. 
0 mnomiaae Banonaze Deccapaliu. M. B. IIlumanoscriă, Brin. I. 1888 r, 

Ilo nosody 20 anmin pefopmu, 14 loan 1868 1. B5b Beccapabin. Cypyuana. Hos. 

Tez. 88 1. No. 4180, 4140, 4182. 

Xunoanuxu Beccapabiu A Dec Amunuuku Hosopoceiu. Cypyuans. Hos. Tenerp. 1888, 

No. 4151—4167. 
25-AmmuAA Onamezenocmb pyee. 06111, Hapoxon. A Topr. 0 JIBCrpy. 1888 r. 

Fopeiicria napodmaa auxozi 6 Kuuuneere u Odeccr. A. Lion 1888. No. 8. 

TManam, A. C. Ipuruna e Eimuunesn. 1888. HoBop. Ter. 88 No. 24. 

Iipomeduee w coepemennoe cocmoAnie 6onpoca 005 paumeniu Ahrcmpa. Pye. Cynoz, 

1888. No. 39. 

_Hapodnoe IIpedanie 00 G3aniu Bendepă. Kieacxan Cmapuna 1887. Novembre. A 

Moadascrin condi 0 Aomn noapebenia u MOzuAT Masenă, Hieecuaa Cmapuna. 

1885. 7. 

Ha Auncmpoeckoma nodepexcie. Bienc. Orapuna. 87. No. 8. a 

dIncua Yepnomopenuwv Ka3ano0o Ha asamie Hamauza. Coo6n. C. B-cnii Kiescraa 

Cmapuna. 1882. No. 6. | 

Braamau Iepodoma e IOxe. Pocciu? O. Muwmenno. Rice 86. ȘI 

Ilocad Buawoaw. Weropnko-crar, A GEIroBoă aia me T. Bazmazocckiă. EKnur, 

4881, Pen. Tp. Jl-na Riee, 82. No. , 

Beccapadenan emapuna. M. Tanuuriă. Kana. En. BBA. SI. No. 1, 3, 7. 

73 cocnomunaniii Bemwmmana 0 Bpemean npebnBasia Îlymkuaa BE KuwmuneBk, 

E. C. Hexpacoa, B. E. 31 Maprs. 

Ofuuuau mozdoaanu i Onu Pobdecm. NpA3nuK030, CBATORE HI HOBITO Tona. Knuraa.. 

"- Enap. Ba. 81. No. Î.
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O mmcmononooceniu 0peaunzo eopoda Ilepecruuna. H. Hadexcduna. 3. Hu. Oa. Her, 

| n Jlp. t. |. 1884, Biblioteca Academiei Române. 
Czaeancuaa naonucv eo Kuziienoii uepreu Ce. Hunonaa. HI. Hadeocduna, ibid, 

Ipamambi Mozdaeckazo e0eeodui Azercanopa, nana 85 1407 ă BA. „MypaaneBnss, 

ibid. 

Tpamama 0annaa noHacrrpro Kanpianz. 1599 n. Mon. BoeBOn. ABrioxour Honer, H, 

Hezuooes, ibid. 

Ceadeâuiia 06pad ev Deccapabiu. HE, Bomvanoav, ibid. 

Cenomuia 0 unkom. npasoczaeniăe monacmupaaa enap, Kama, H. Mypaaneuta, 
San. Oa. Our. Her. u mpes. t. III. 18418—50. 

O euromneii mopeoann Hosopocc. Kpaa n Beceapahu 1846. O. Boya, ibid. 

Annepmanenia Iperecria naonucu, P. Mypsaxesarr, ibid. 
RuziiicraA uepkoe u ea 0ocmonpumnuamezenocmul. Vl. DMypaaxesua, ibid, 
Ipumnwameznunne Kipeuns BE Bennep. yE3nb. ibid. 

Candu aazepu Kapra NIL Bosab Bennepr y e. Bapnaua. 5. Bpyna, ibid. 
Moa0o-Bauziiloria epamamu, xpanam. Be Beceapadin. 1437—1535, 1554, 1609, 

1607. VH. Mzpsareeuua, ibid. 
Manzanapu. Arnace mepaaro Mopa. 1841. H, Mypsaneeuus, ibid, 
Zunumpiii Cyzuma. Apsan. KumnneB, (Necrolog.) H. Mypsaneensr, ibid. 
O BeccapaGiu u ea Opeenuze oxpecmnocm ana. UC. Stamati, ibid. 
O mnemonozouceniu Tupaca. Bpyn. 3. O. He. u mp. î. III 1853, 
Moadascria Ipamam apanauieca e Beccap. 1495 —41518—1528—4551—1514— 

1605 1647. H. Mypsaneeuua, 

Kapo XII su FOwe. Pocciu. 1109, ibid. 

Mondas. Tpamamii 1305--1508—1434—1510 xponmnieca ps Apxas% Man. HaocTp. 
25. H. Mypaanegnur. î. VI 60. 

Moano-Banazeă. rpamazi, xpanam. Bz Beceap. 1525—43—46—47, 70, 1600, 05, 
N 09, 23, 32, 36, 1667. H. Mypsanennur tî. IV 60. 

Hpasn u oGiiuau Beccap. 6ozzapo. HI. Jeeuuniii t. UL, 
Omnoapafia Beccap, o6zaomu. A. Bamgko. Ban. Oa. 06. III. n apeB. t. V, 63. 
Vemacu oaza Lenpescnuze Kononiii na epnoxwt mopk, nana n Ceny B5 14497. 

Textul latin cu traducerea în limba rusă făcută de către B. 
IOpaecuta, t. V ibid. 1863. 

Momaeo-sraziiicri a epamnami, XpaRALu, Bs Beccapadia 1496, 1608, 1622. HI. Myp- 
sanesuna î, V 1863. Oa. Her. şi Jpes. 

Zonecenie o nobaakb E Şcriaus Byra u Înberpa. O. Bpamw. Oa. Her. 06. t. Y, 
Aci sunt și câte-va notițe privitore la satele românesc din guver. 
Herson, despre cari a scris şi d-l Burada în Convorbiri Literare. 

Onucanie Deccapa. O6aacmu es 1916. IL. Couhvunha. Coodu. H. Mypsanesuw î. VI, 

Oa. 1867, 
Apeonozuueckia 3aMnmzu 0 NOBOay noc$menia Arkepuana B5 1866 p, A. 0mpyt 

t. VI, ibid, 
Cnasancniaa nadnuc că Opzeeacnoti ueprou CB. IMamarpin, HI. Mypaaneaua î. Vl, 

1867, ibid. 
O podcmen Iemoe ce Aaranu, Cux5 DOCIBAAAXE CE CIABAHAMA HA PYMHIROBE CP 

PEunagamu, SS. Ppyus, ibid. t. VII, 1868. 
Mprenuuecmso cB. Ioana, Hosaro, noerpanaB. B5 Atkep. Enuc. Topbnpia î. IL.
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Apmano- Tpecopianckie apziepeu Bb Honopotcin n Deceapadin. Ermkopa Iaepiuza 

Aueasoaerazo. Ban. Op, Her. t. 11. 1875. 

Cnupudoni Huronaeeuu Iazay30e (Henponorr) Ban. t. IX. 1875. 

Iocayuenne cnucru ecnepazt-ey6epnamopoev Decengatiu. ccmitele Langerin, Ban. 

t. X. 1877, 

Vemasv Moxoasiu 1141 r. usn. Koncraa. Niculau Bez-BOeBOA0r. IlepeB. MOIACE. 

enuer. Ouxapera Crpa6ana, t. X. 1877. 

Ouepue Ipaocdau. Ynpaozenia 8 Beccap. Mozdaciu a Baxaxin, Bo BpemA pyceko- 

Typeu. poiinui 1806 r. — 1812. On, 1879. E. Hazno, î. XI. 3an, 

Mamepiazu, xacarouieca Kpuma u Mondasiu. Typenkie puipmanu (1578—1761 r.) 

” Coodm. Z. Bpyna. Ban. t. XI, 1879. Oa. 
Cmapunnaa uepnosu Bb MBc, Kawianaxr. Caam, Maza 3an. t. XXI, 1881. 

Kpamnoe onucanie cexa Aunnagpus, Xorni. Şbama Fur. Enapx, BEn. No. 17. 1889, 

Onucanie noni. Geabzrapiu. Mnnuxa, npu mBcreuk$ Cmaayuam (în apropiere de 

Hotin) 28 Ar. 1739 r. Bapuascniii Aneanurs 1889. No. 120. 
Descriptio bell Ivoniae voivodae Valachiae, quod anno 1574, cum Selim II. 

Turearum imperatore, gessit, „Jeonapoa Tapeunazo Dpannbypre. 1578. 

Kiee. Cmap. 1889. 10. 

Geschichte der Walachei und Moldau. Engel. Halle 1196. 

Micmuwe 2pacd. saromu Beccapaliu. Cn6. 1881. 

O mnpr yagpumenia Gunddmaii 6 Deccapabiu DM. Hepyiced Tpyn VWunep. Boaeno. 

Oro, Om. No. 3. 1883. 

O umom. Meakuzra npednemaza Opeenocmu, HaliNeHHEIX'B! 03 Akkepuunn. BB 1867 e. 

Kondanoeo. Tpyma 2-ro Apxeoz. Coama, 1816. 

Apmiozozuuecui a samnmnu 0 XOTuReHOME YBanB. Koai/0criii: Odec. Brcm. 1813. 

No. 28. 
Bamnuamezonuua mrcma Aurecnposcrazo noGepeziceA. UI. Tpocey.zo- Tozemoil. Kiee. Anu. 

| 1875. No. 51—53-—56. 
Bacuniăi Anexcandpu m ero npousBedenisi. Bece. 06. Bin. 1867 No. 44—51. 

1868— No. 1. 
O nawaan munoepafenazo Owaa se Mozdaciu. [. Beccap. U62. Bd. 18617. No. 6. 

O notiţă forte interesantă privitore la bibliografia Moldovei, 
O Mondaecruze nmenaze [. [. Bec. O6r. Bta. No. 3. 1868 r. 

Canmoumae 06uiuau u nmenu Ş Beccap. MOIMOBANE Ha Poxn, n Honni Log. Zl- 

auzponiii Cipross (Sircu) Kuwm. Enapx. Ba. 1874. No. 14—15. 

Hncko4wh0 61085 0 400 UperlonaBani MOImaBekaro aaslna B5 Knu. l'uuHasin Bec. 

06. Brno. No. 30. 1877. Oder. Brom, No. 240. 1858. 

Hemopia Deccap. co 0pes. epemen Hakko. 

Odpazoeanie Beccap. O6zacmu u 0 Kaaccate Geccap. arcumezeii. VUmenia Be O6u. 

Hez. n ape. No. 1. -1875, 

Pymania. Pasekaasi o Bec. BynoB. Moanasiu A Banaxin. Onecea 1863. 

Zea mneana e dopozn no Bercapadiu, Mondasiu 4 Bazaziu 8% 1829 r. A. A. 

Cmopoarcenno. MocuBa. 1815. 

Xponoz. mabzuun o noeronpam. coGsriii HoBop. Kpaa m Beccap. Hooop. Raxendaps 

1865. 
“ Vuenunecnaa Gudziomer. pu Kun, AVE.  cemnB. VB. Teccoactazo. K. Enap. Br, 

1889. No. 15.
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Omuema 0 cocmoaniu yuenni Gnâniore. Ru. AŞX. cemnnapiul. 

00: umrniaze Moxdasci. monacmnpeii Bi BeccapaGin. Ca.uconoea. Oac. Bler, 1866, 

No. 87 (213). 

Onucanie Iepboseurazo Ce m- Yenen. Monacmupa. Ku, Enape. no. No. 1, 2, 

14 și 16 din 1874. 
Idem Enapx. Bno. 1814 No. 17 şi 20. 

Hemopuko-cmamuc. onucanie Tuporaeckazo monacmnpa Rumunee, Enapz. Bd, 1875, 

No. 5—6—"7. De egumenul Gherasim. 
JMladeniii Bosnecencriii monacmopb, Kuu. Enapă. Eno. 1876. No. 18—90—33, 

Topodumencriă cxumy A cazapnancriii monacmiipe, aberiii MORACTEIpb, JlazoBcras 

MepKOBE BE M. Crynenuna, aarep meeme. Kopona Kapna XII 5 Bap- 

anuaxe. Kum. Enap. Ba. 1871. No. 7, 
Hmerazno ceace o nonoaeniu uepreu Br Bece. Ty6ep. 0dec. Brom, 1866 z, No. Gl. 
Kumuunee Geodopo- Tuponoaca4 Meproes. Cam, Joana Dymana. Ku. Enapr. Bnd, 

No. 4. 1875. 
Onucanie uepiau c. Baognaeana, Akep. ybsma. Kan. Enap. Brno. No. 21—92. 1816. 
Hemopuo- Cmamucm, ouucanie nepen cena ILzazmeceru K. E. Bno. No. 9. 1875. 

Onvima ucmep. CTaT. onueaniă nepign nocoma Illada ceaun. Bozoczo6ckazo, K. E. 

Bno. 18172 r. No. 16--18—20—21, 22, 24. - 
Înmonuce Dendeperuz uepuecă u npuzodoav K. E. Brno. 1811. No. 15-16— 

11—49. 
Memop. Cmam. onucanie mepren cega Pamugpi, Penn. y%aga HK. E. BEA. 1873. No. 

22. 1879. No.2. 
Horia cendmuia o uepreu cena Yynypt- Manueypa (Benmep. yEsma) K. E. B. No. 

15. 1874. | 
JIpuzoderaa Amonuce Muzaiinoscnoii uepreu cena Rumnepuanu de-jos. Oprees. 

K. E. B. 1870. No. 4, 5, 9, 19. 1871. No. 20. 1873. No. 2—3, 
Hemop. cam. onucanie uepuBa cena Cyzyayuenu, Opr. ybana. K. Enap. Ba. 1876, 

No. 4.—3. 
Onucanie neprBa cena Hopneumu, Sec. vbama. KE. E, B, 1874 r. NO. 1—1l— 

13—14. 

Jpaeocanenoe Kumwunea. KaaoGumue. Kam. Enapx. Ba. 1873. No. 17, 
Axkepm. npaeoc. z0podenoe Kaaduue 1874. No. 21. _ 
Omnou. wo anpaeneniio Dec. O6a. Gureuaz0 cep6craz0 e03/coa Ieopaia Iemposuta 

Vepnaz0, 13 Hondpa 1815 pr. WUrenie pr Om. Her. n mpes. 1878. 

No. 1. 
Pecnpunma npeoceau. Taepiuaa, MaTp. Kun. n Xoruneraro, 1816 r. Uz. 06. er. 

a npeB. 1875. No. 1. | 
Hypiosnoe Ono 0 noasusuuzca Br cerb OIuuRaHax5 HEBHAUMEIXE AYXOBD, 1833 7 

Bec. O6a. Bo. 1868 r. No. 30.. 
Cunodurxs IlaGcazo Bosnec, Monacmupa. K. Enap. BEa. 1872. No. 13—22. 
Hemopia Kodufuxauiu Lpaore, npaea, C. B. Ilazmana ; 2 v. Cad. 1861. 
Jlpedeaxie uuneparopa, Axercanupa II ps Benmepaxe. Bec. Ty6. Ba. 1872. No. 42. 
Bocnomunania DV. O. Buzeza 3. a. 1. 1. 1864. Sunt nisce amintiri despre A: 

Sturdza, Principele G. M. Cantacuzino şi M. G. Sturdza. 
Jlucvata eo pen ocadv Hemauaa, 1190 r, rp. T. Vepraueea Rt Ri. C. O. Do- 

anuay. 1861. Nr. 5,
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Mameptaa AAA HOBOp. NpoBocr. lepapxin X. Kninunepe. n Xoruacias (1313-— 

1874). Scrisorile Mitropol. Gavril Boanuua către A. Besdopodno H. 
Mypsareauus. Ban. 05. Hcrop. n apeBu, t. 9, . 

Tupymuncxie paccozonutu. Creb. Kupanoa. KE. En. Ba. 1873. No. 1. 

Cpedu cmapoodpadueav Xomune. yn3da. KE. Enap. Dia. 1876. No. 10. 

Pucromupuu 6 Ruwuu. enapriu. K. Pnap. Bba. 1878. No. 12, 

Packoznuku u ocmpodicuutu. Osepriul ui pascRa3ul. Ausanoea Cu5, 1872, Intr'un 

capitol se afiă: Beccapaderie mozoranu n 0yxo6opus cu relaţiunile 

lor în Moldova. 
Idem t. 4 Cu6. 1873. Beccap. n gfumenie mononane u dyxo6oput. 

Bozzapu ev romenoii Deceupadiu, yemyna, Mondasiu. Ionoce 1863. No. 252. 

Illnoă u oSpusoeanie e Beccapabiu. uerop. oepte. B. 06. Bha. 1866 r. No. 29, 

33, 35, 37. 37. 39. 43. 
Havamohoe napadnoe oGpasosanie se Brccap. Iy6. Bbnom. 1875 — No. 19. 

Oepru Memop. Rua. Oy. cemunapiu, Tazeuniii. K. En. B. No. 5—19—1871. 

Pyonucu u cmapooGpnduecuia Knuzu eo Kunopuwions Monacmipr, Kuuunee Enapz. 

Emoo. 1874 r. No. 22. 

Jfateane. Heropaxo-Danorpab. oseprr. A. Jlammun; Peecz. Tasera. 1816. No. 3—4, 

Ho ucmopiu uineancuazo naemenu. Hoaocmu, 1815; No. 192. 

Za eocnomunaniii o Beccapabiu, C. Kpanueana. Cexwa u Illnoaa, 1879; No. 2. 

Ru. |. | 

Deccapad, Iydepnia e 1310-—13 e. Bemye Î. Ileperenv nacezennvizi AMIociu, COCM08. 

H. Ezynoe5. KuwmnneBs. 1879 în 40, ÎN 

Moposaa sea e DBeccapaliu. Kuwu. Enap, Budom. 1819. No, 2—3—6 («Bapaza 

18312 —15 rom). 

Idem Bapasa 1817—1819. rr. 

Hyocdu BeccapaGiu. Bosoe epena. 1819 r. No. 1280. 

IIpucoedunennuăi ggeozone Beccapabiu. «IlerepOyp. Tasera» 1879 r. No. 139. 

AoGpydorea, B5 CABNTAPAOMD OTHOILIEBIA BO BpeMA oii 1877—1878. C. Op. Yn- 

mepepeeps. B. M. ăi. 1879 r, 134. 

Bocnomunanie 0 TOMB, Kat uyremecr. emuc. Ilagez» mo Beceapadia Z. 0. K. E. B. 

1879. No. 9—16. 

Tazuna ua Aunempro. «Pyc. Crapuna» 1879. No. 4. 
Bendepo- Ta zuuaa ien. nopora «IlpaBna» 1819. No. 133. 

O neo6zodumocmu paciuem A pezj4Upoaani a xeenia p. Jlaberpa, «Bam. One. Cea, 

Xoa. IO. Poccin» 1819. No 9—10. 

Cunumaphoe cocmoanie Kuwuunesa. <lpaBpas 1819. No. 61. 

Kwuunea. Anencanapo-Hegenoe OparcrBo 33 1878—79. Bec. Ty6. Bba No. 23. 

1879. 
Cuydozodcmeo no Ancmpi Oneeckaa 301. Ropora. ZIpasda 1879. NO. '75. 

„Hnckoavao UEpROBHO = IBTONECHEIXB ceEmbmii o neprBa cema Tarapenu, Oprbep. 

y%ana. Kam. Eu. Bba. 1879 No. 5. 

Hemowux cB, penanouyi. Ioana Cosapexaro K. Eu. Ba. 1879 No. 6. 

Ouepnu 20p0d08v Hosopocciiionazo Kpaa C. Hauanab. «HoBopocciiie. Tezerpayz» No. 

1163. 189. 
Hmonoaero caoav 0 2. Manzua H ErO TOPLOBONE auamaia <IlpaBma». 1879. 

No. 144.
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Ilo Bonpocy BOBMOKRO-AN Ş Hact pasenenie nOpuoBoă rykypyasz (dinte calului) 
«Semabaer. Tasera» 1878, No. 14—17, 

Oveprs pyorceiinoii ozomu BB Beccapabiu, C. Zasudosuua «Ilpapoma u Oxora> 1879, 
No. 7—8. 

Ornitologische Bemerkungen iiber Bessarabien. W. Radacoft. Moscau 1879. 8. 
Ubersicht des bis hier in Bessarabien aufgefundenen Spermatophiten»"'1880, 
Busionomia Beccapa6. enpeens. <PascaBri» No. 8. 
Yepmia coepenennazo nozoaicenia Beccapadiu «Hoopo. 'Tezerp.» 1880. No. 1710—4722. 
Kpamriii 063op Beceapadiu «CGopnuz Bec. BemerBa» 1880. No. 1, 
Ovepru eoscoeduu. Deccap. «<Omee. Boer» 1880. No. 1011. Bespre tâlharul loan 

Grozescu. 
Cospemennoe nozooie. Deccapabiu «HoBop. Tezerp.» 1880. No. 1611. 
00 gempoiicmen npucoeduun, rr Poccin 10 Bepauncrouy 'Ipanrary yaacra Becca- 

paGin. Io.zocs. 1880. No. 23, 
Snauenie 2. Penu noeub Boscoeuuuenia. Omecea 1878. 80. 
Pydaxu. Tonorpaus. oseprs. <IpaBga» 1879. No. '79. 
Myseăi Opesnocmu Haraun Canape Bt (Vadul-Voda). H. E. Cypauaus. Bec. Iş6. 

Ba. 1880. No. 50, 
Monacmsapenia umnnia Dece. 26. «HoBop, Tenerpatpr» 1880. NN. 1640—1641-- 

17î6—1780—1782, 
Hosonaneuriii Aonacmps. Haz UyTeBHIx5 BaMBroRs Y/0eurazo. «am, Enap. Ba.» 

1889. No. 19—20. " Beccapaeraa Cupuna. «Kam, Enap. Bta» 1880. No. 21—292—24, conţine des- 
crierile bisericei din Chilia a St. Nicolae, a bisericei Sf. Dumitru 
din Orheiu, evangelia veche slavonă din mănăstirea Chipriani" 

Bosmoaienocmă u Gu1200n0cmn5 scarba, aopera na Vauana. sHpapza» — 1880. No. 43. 
Tocydapemâeno-2r:0n0M uu, suavenie crannia Lanans. apr Benmepe-Fazan, 20183, popor. 

Ha. Meledon. IIpasda 1880. No. 3 şi 95, 
HO no000y nepedauu PiublHamn npoBurenscray uacra Benep. Tazan, Aopora «Bepers> 

1830. No. 235. 
Hnckoano ca00o o monoepafiu nameii oâzacmu VW. Cmamnmmu, Bec. 061. B51 

1864. No. 6. 
Deccapadia n mpemenuiu pomsina, Bece. O6a. Ba. 1864. No. 23—25. Oaec. Bber- 

1564. No. 116, 117. Forte duşmană n6mului nostru, scrisă de d- 
Cerescu 7. 

Topoda Coponu. « Boerpeenerii dlocyre» 1864. No. 53. 
06% I[neanaze aBeccapadens» Tasera Gepars 1897. 
Mome Hisoea, Gmaro namberurnea Beccapain, In acestă casă a locuit poetul 

rus Pușkin, exilat în Basarabia pe timpul domniei Împăratului 
Nicolae I. De Ezymens Cu6. 1864. 

Beceapadia <Lozoer» 1864. No. 174 şi 286. _ Kaumuneae «Lonoes» 1864. No. 43—56—80—106—124 —137—160—162—185— 
187—223—269—972_—273 şi 312. Cu. Ba, 1864— No. 145. 

Mo nymu ome Kumunesa do Doeccui «Oa, Bheraaxr», 1864 No. 171—176. 
A33 nymeeae saxnmok3 no Beccapadiu. «On, Boer.» 1864 No. 212. 
Samnuania 0 Beccaped. o6zacmu. MI. YWepunecniii, Hoeop, Kazendapv 1865. Este 0 

notiţă despre Cheile Bicului.
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Deccapatia «C. Ilerep. Ba.» 1865. No. 2965—68—105, 118. 

Kmuunese «Tonocs» 1865. No. 278. 02. Bnem 1865. No. 107--152. 

Dendepu «Omece. Bter» 1865. No. 18. 

Upeness idem 1865 No. 140. 

Xomuw idem 1865 No. 48—88—93 și 235. 

Ouepniu Beccapadiu «Hexkas» 1866. No. 41. 

110 Deccapadiu uxu Ilodoziu. CrpaBHenie BLILUXB BărBeli menbanoă MOpora, MHSniA 

ronep-uaiopa XpucrohopoBa. 

0 Beccapadenoăi auniu oceamanoii dopozu 65 cmpamezunuecio 0 omnomeniu,  «RicBIA- 

nurb» 1866. No. 7. ! 

odozbcraa uzu Beccapade. arcean3. 0opoza. H. Buzucone. «MoenoBer. BBrom» 1866. 

No. 28—29. 

Leccupad Xydepria 1879. «TlpaBza» 1880. No. 6. 

Monacmnpenia unuia Deccapabiu m BONpoct 00% ŞCTP. CenECROĂ IIKOAEI, GBAII. 

Om. Cease. Xoa. IO. Poccin> 1880. No. 6. 

Hemopuno-cmamucm. onucanie ceza Jleukoaeuă. Xor. yta. «H. En. Ba» No. 10— 

13—16—-23, anul 1880. 

Coen nauazunaz0 oGpasosania 55 Beccapa6. Ly6ep. 1878/9 «Odopaue Becc. Bex- 

cra» 1880. No. 3. 

Oumeme Eau. Wener. Enapx. Ysnz. sa 1878—79—80. K. En. Ba. 1880. No. 

8—9—21. 

Liyozuumaa Budaziom. 65 Rumukesro. aIlpasna» 1880. No. 100. 

Rasenmaa Kamenozomnu 6anss Arnepana. «Ilpasna» 1880. No. 84. 

0 cmpazoeaniu COMA 63 Beccapaliu. Rua K. Mypysu. 

Cerezoe Xosnitomao e Beccap. Îl Tpyosuna, typ. Mun. Focynap. Huy, 1864. No. 7, 

Hmsenoo ez0e o Beccap. mada. 0. Bumoposuwa. Opec, Btcr, No. 199. 1864. 

0 madaunoae npouseodcmsn Bt Beceap. K. X-e Ooecc. Bher. 1864. No. 110. 

Kumunecexaa Tuxnasia. Hero. Crar. Osepi. Eup. Tler. Anoecisită. 

0630ps On Amezvkocmu mumnozpafbiii, cyimecrByiouuxb Bb Kmwnnes. «Bec. O6a. 

Ba» -1865. No. 4—5. 

Oinueme Gudaziomeru Copon. YBBX. YIWIIIIa 88 1863—64 r. B. 06. Bta. 1865. 

No. 7. 

0 eunowypeniu 2 ai. ynpaâneniu. «Coop. Cababaiii mo Bia. Maner. OunaHcoBs. 

1865, 
O0âmee o6ozprnie 00a mopeo6aut 10 EKy6eiier, a Cagasnenoi Tanoan. 1864, Co. 

Cata. M. 9. . 

O6opomai no Apmaprand Bb Beceapadiu. 1863—64 r. Hosop. Hanenmapr sa 1865. 

IOaenaa DeccapaliA BE 1865 p. Xomma. Onee. Băa. 1866. No. 103. 

“Om, Odospbnie xoga TOproBiă 1865 r. «Cop. M, 0.» 1866. 2—9. 

Mabaia oxeneprob Bec. Cr. Iom. Do aKun3y CE dadary. Coopa. Ca. no Mau. 

Guz. 1860. 

0 nacezeniu Beccapabiu. «LOnoCb» 1874. No. 144. 

Hemopuxo- Omamucm. ONUC. uepkoeii ceza Baniipo Bean, yăaaa Kam. Enap. B&r. 

1874. No. 2. 

060 openeecKoM3 14387VC7.H080A3 NPOMUICAT. «Bor, IIpoMBUnIeHBocTEI» 1874. No. 13. 

0 cocmoAaniu ypo2ca 65 cezn Rodauu. Anep. Y53. 1874 7. Eur, Enapx. Ba. 

1874. No. 14.
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Haue eunodnaie u cadoaodcmeo. Bec. Ty6. Bta. 1874. No. 84. 

Banucru 80enno-monozpadf. Ora. TaaBnaro Iilrada. Cun6. 1880. 8 Cu tabele astro- 
nomice şi geodesice. | 

Ouepa pacmumezuoă cum Deccapabiu. C. Stamatii. sBecc. 0or. Bia 1864, 
No, 1—3—4, 

Hamrnunea-au uzumama 65 Beccapadiu.? «Semnembaesec. Casera». 1865. NO. 27. 
063 usmrneniu Kaumama 7024 Pocciu. A. Ilepenezruna. Pye. Ceas. Xooaterao 1874. 

No. 2. 
Bunoepadapemeo u eunodraie. K. M. Tapdana. 1873. 80, 
Ammocfepuia sezenia u Onilcmneie ude ha pacrarensnocrE Br Iamunerh 2 ero 

OKpecrEOcTAxD. A. Jenzuneo, Bec, Ty6. Bă, 1874. No. 29. 
Ommuems 0 Leonoeuuecrudie uscandosaniaze, MponaBem Br bec. San. HoBopoe, Our. 

Ecroc. î. 3. 1873. 
Mamepia mi OA fxopu Hocop. Kpaa u Deccap. H. K. «Bax, Honopoce. 06 

Eerec. t. II]. | 
Conaniia o3epa 65 mpucoedun. uacmu  Beccapadiu, «CoBpes. HaBberia 1878. 

No. 206. 
Aaa u Oroauunu Bec. Iiy0ep. Bememea. «Hosop. Tenerp.» 1878. 1088-1092. 
O ancaze Beccapabiu. «Jtcnoii Iypnazz» 1878. No. 6. 
Oaueaodemeo padu mozora ce Deccap, B. L. Iunduu a3em, Tanera» 26 — 1878. 
Mromume saxoni, ed Beecapadiu. «Hogoe Bpeun» 1878 r. No. 949. 
Hemopi.A pycerazo npoea Dl. Camoreacoss. 1888. |, pag. 233--235. 
Zeno nepio03 se ucmopiu Pymniu, de preotul N. Lașcofi. Kamua. 183, 

pag. 2—5—7—1. 
Mamepiazuu OAZA ceoepafiu u cmamniuem, Puceiu, coSpannsIe Odanepan renepa1b- 

- aro mra6a. A. Baza. Cu6,. 1862, 
Kpumunecria u Gubzioepafuu, samnmnu, Bacu.zoeacaz0. 1879. 
Mopaein a Madsapu K. SI, Cpora. Cad 1881, pag. 41 —49—44—45. 
Hemopis Deccapabiu co Open. epemend. AmencBa Hanno. v, 4. 
Tenemunecnoe u 3mnoeparfunecnoe cpodemeo cxuoos HI C2064H3. IL. SI. Camonaatoti. 
«Tpyar B-ro Apxeoz. esbaza» 1887, pag. 196—197. 
Kpamniii oxepre npaeocaaonuura uopreeii Bozeapeoii, Cepbenoii n Pymuneioi. E. 

ToayOuncriii. 1871, pag. 333—334. 
Ouepru uaenemiii o Iodomcroii sean do 1434 2. H. Mozuanoacriii. 1885, Kiesr, 

pag. 17—18. 
Kiecraa Cmapuna, 1883. 
Pyov u Busanmia 85 X sr. Q. Venencnazo, 1883, pvg. 12—15, 
Becapabia P. H. Bamrourosa, 431. munuerepersa, Bayrpeannze abr5. 1892, 
Oepru pycenoă uemopuuecxoii aeoepafiu. H. Dapeosa. Bapmasa. 1885 r. 
Odpasoeanie emopazo Boneapcraz0 uapemsa. O. Yenencrazo. Omecca. 1819. 
Monsora ee FOwenyro Pocciro, A. Acanacveaa- TyueGuncrazo. Cn6. 1863, pag. 313, 
Pyminoria eocnodapemea Baxzaziu u Mozdasiu BE HCTOPUdECROA5, reorpanzecRoMb 

a noaarra ornomenin C. H. ZIazagysoea. Cu6. 1859, pag. 71 —80, 
Cooânaa eaxuneko-pyecnaa xnmonuce c5 1712 no nota 1800 e. A, C, Iempyuceut!- 

JIsBobr. 1889. 
În aoenie Vaniuna Pomanoeura Iunuurazo. [lamueBnur. 1873. KieBs. 
Banucru Odece. Oou, ucmopiu u Opeenacmu î. II, pag. 807.
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Busanmia u Ilevenezu. B. Bacuabeacraz0. «&yp, Ma. Hapox. Ilpoca.» Decembre 

1812. Pe pag. 302 serie: «Românisarea Slavilor s'a operat prin 

tenacitatea Românilor. Chiar și adi, pe unde Românii locuese 

împreună cu Slavi, același eveniment se observă, adecă Slavii 

cu înlesnire își însuşeso limba românescă, pe când Românii 

dispreţuese studiul limbei slave, așă că Slavii se desnaţionali- 

seză.» 

Hoguul 6302405 na acuz u Orameznocm Ipuzopia IMamezana. IL. A, Cipry. 

«iyp. Man. Hapon. Ilpocebur.» 1884. Novembre. 

Janudapuiia nadnucu B5 XV cmazomiu use Breeopoda (Anepuan), A. KowyGunenii. 

«8an. Oaee. O6m. Meropia n apesnocreii». 

Onucanie pyronuceii ueproeno-apreozozut, masea pa HieB. Ayz. akagemiu, H, 1le- 

mpoea. Hienz. 1875, pag. 458. E 

Cwasanie erpamulv 0 MOHOAGCRULe 20Cn00ap Add. «Pyronuca Ilosaegokoi AaBpEI». 

No. 116, pag. 452--453—462—483, : 

Kieccriii mumponoanume Ileempe Mozuza u e20 cnodeuarenutu. C, Toag6eea.. 1883. 

Moado-exaziiicrie 2ocnodapu use 2pexo6s. H. Jauxoes. Knut, Enap, BSa. sa 1884—85. 

Momo-ezaziiicniii ansupzama (1808—41812) preotul M. Ganiţky. Kuur. Enap. Ba. 

No. 12. 1884. 

Xpucmianomeo ş Lomasi. DI. Bnaunosa. <Ilpasoc. CoGeebauite», 1886—87. 

Oueprne ucmopiu sanadno-pyocnoii uepueu. PL. Wucmoeuta. 1882, pag. 113. 

Onucanie caosano-pycenuza Knuze Ranetaraneixb Kepunnoeramu GyiBamn, H. Ka- 

pamaeez. Cu6. 1883, t. [. No. 92—98, I6rte intesesant din punctul 

de vedere al bibliografiei cărţilor tipărite în România. 

nnnonuce Avaoecrazo Omaeponiuniameria2o Bpumemsa. By6puuxiii. Wyp. Mun. Hap. 

Ilpace. 1849. 
Himopia Riescnoii Arademiu, Masapia Bya:anoea, pag. 8l. 

umie u nucania mondascnazo cmapua Ilaucia Bezunnoacnazo. MocuBa. 1847, şi 

«Kum. Enap. Bta.» No. 2]. 1880. 

Beniamune Kocmaxu, uarponouur MomiaBekiii 11 To PbATENPEOCTE Ha, NOIE3Y AY- 

xogaaro npoeBbut. (1'786—1846) Ep6uuany, manuscript în Archiva 

Acad. duhov. din Kiew. ” 

Geographia Blaviana. 1662, vol. II, lib. VI, p. 10. 
Rices eco cyăda u snauenie co XIV—XVI Bbna. B. Anmonoauta, BE Kieecroi Cma- 

punmn,flagaps 1882 pag. 26—27—36, idem Ansap5 1889 pag. 121. 

Oiepku pycenoii ucmopuu. aeoepafiiu H. Dapooes, pag. 115—146, 

Onucanie Beccapadenoii O6zaemu. IL. Ceunvuna.1816 7. și <Sanucnu Odec. 06. 

Hemogiu u opeenoemeă, t.. VI, pag. 203. 

Tuca foni-Poana. llepeseut H35 COGCTBERHATO CBOEIO Mypiadă BE pononaeni ze 

Boitara 4787— 1190. Cu adnotările fârte interesante istorice făcute 

de d-l G. Samureanu. 

Poorceuni uau Muryauneniii monacmiapi. |. Mlunosuia. 1891, pag. 27—28, 

Cnouenin Pocciu ce Bocmoromo. A. H. Mypaaveaa, pag. 210. 

Osepra uemopiu sanadnoii pycenoii ueprâu. IV. Tuemosuta, pax, 2, pag. 305 in Karm. 

! Enap. Bba. 1874. 

Synowii Gedymina. Stadnickiego t. |, pag. 63—84. 
Podole, Wolyn, Ukraina. A. Braezdzieskieyo, t. | 123.
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Bozdane Xmemnuukiii. H. VH. Kacmomapoev 1884, î. |, pag. 117. 

Joznoe co6panie aakonoas Pocciticnoi, Mmnepiu Bb 1649 1. Cn6. 1830. No. 1324, 
pag. 962—965. 

Jlempe Bezurui, na Gepeeaas Ipyma in i&yp. Man. Hap. Ilpoc. 1847 Sineapo n Genparp, 

Mnypne Hemauza 11 Aeradpa 1790 2. H. Opaoes. Xep. Enapr. Ba, 1860. No, 6. 

Broomoems 20p00085, CEE, XYTOPOBE H NYCIONOPOKANXD ŞUaCTKOBE Bb OTXOAAIIIIE 

5 Typrin m Moxnasia npocrpanere$, 1856. reneparro-uaiops Ile6ex9. 
JIpeocmaenenie renepab-Maiopa Illeexo o npiemb or Pyusiacxaro IIpaBnreaserea 

Baceapa6in 24 Noembrie 1878 r. 
Bec. cupasouaniii Kanenmapr sa 1890 r, 

Zon Vodă cel Cumpuil. Ediţ. 2. 1895. B. F. Hasdeu. 
Archiva Istorică a României, t. ], II]. B. P. Hasdeu. 

Istoria critică a României, t. |. B. P Hasdeu. 

Fragmente pentru istoria limbei române, 1816—"11. B. P. Hasdeu. 

Cuvinte din Betrani, î. 1. B. P. Hasdeă. 

Etymologicum Magnum Romaniae, v. |, ll şi fasc. III din vol. III. B. P. Hasdeu. 

Istoria Românilor, t. | şi II. A. D. Xenopol. 

Cronicele României de M. Kogălniceanu, tom. |, II şi IL. 
Istoria Imperiului Otoman de Demetriu Cantemir, traducere de Dr. |. Hodosiu, 

part. I și II. 
Descrierea Moldovei, trad. de Dr. Hodosiu. 

Dacia înainte de Români, p. 674. Gr. G. Tocilescu. (An. Acad. Române.) 

Neigebaur, Dacien aus den Ueberresten des klassischen Alterthums. 

Gratiani de Joanne Heraclide Despota Vallachorum principe, 

Bibliotela staroaytna pisarzy polschich. 1842, t. G. 
Acta Eruditorum. 

Odoneneniii Knuea Ilocozocnaa DB. K. Jumoecrazo ce 1545 mo 1512. Mocasa. 184: 

Oraechowski Quincuna to sest Wzor Korony Polskiei. 

Okolshki Orbis Polonus. 

Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, t. ll. | 
A. D. Xenopol, Răsbbiele dintre Ruși și Turci și înriurirea lor asupra țărilor 

române. 1880. 2 vol. 
» Teoria lui Rosler, studii asupra stăruinţei Românilor în Dacia 

Traiană. 1884. 

» Les Roumains au moyen-âge. 1885. Paris, 
» Etudes historiques sur le peuple roumain. 1888. Iași. 
» Istoria Românilor din Dacia Traiană, 1888—95, v. 6. 

» Miehail Kogălniceanu. Discurs de recepţiune. 1895. 

Erbiceanu C., Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei și a catedralei mitropo 

litane din Iaşi. 

» Religiunea în luptele Românilor. 1895. | 
» Visţa şi activitatea preasf. Neofit Scriban, Episcop de Edesa și 

fost profesor la Seminariul Veniamin din Socola. 1888. 

> Discursul rostit în aula Universităţii din Iași asupra școlei grece 
şi române din timpurile lui Vasile Lupu și Mateiu Basarab. 1859"
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Tocilescu Gr. G., Cercetări asupra poporelor cari ati locuit țările române de-a 
stânga Dunării, mai înainte de concuista acestor ţări de către Împăratul Traian. (An. Soc. Acad. X, secţ. 11.), 

» Raporturi asupra câtor-va mănăstiri, schituri și biserici din 
ț6ră. 1887. 

V. 4. Urechia, Operele complete ale lui Miron Costin, 1886. 
» Sema Visteriei Moldovei din 1818. 
» Istoria evenimentelor din Orient cu referință la Principatele 

Moldovei și Valachiei, 1769—4774, scrisă, de biv vel stolu. Dumi- 
trache, din 1782. Bucuresci. 1889, 

Dr. N. Manolescu, Igiena ţăranului, costumele țăranilor din Soroca, ete. 
Dissertation sur une tete de marbre antique decouverte sur la rive droite 

du Dniester, pres de la forteresse d'Akkerman, par I. P Bla- 
ramberg. 

Quelques antiquites decouvertes en Bessarabie, par 1. P. Blaramberg. 
Documente privitâre la Istoria Românilor, 1376-—1650, de Budozie de Hurmu- 

zalei, vol. VIII. 
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la Istoria Românilor, pag. 24 -5— 

26—7—96—7—116—149. 
> Manuscripte din biblioteci străine relative la istoria Românilor: 

memoriul întâii și al doilea, Anal. Acad, Române, Seria 1, 
tom. XX și XXI. 

Stefan Cellu Mare, de C. Esarcu. | 

Pragments tires des chroniques Moldaves et Valuques par le Major M. Ko- 

galnicean. 1845. Iaşi. 

Documente istorice descoperite în archivele Italiei, de C. Esarcu. 1878. 

«Cina Iemmana» O. Ragova. (Despre căsătoria lui Timaş.) 

P. Bekker. Die Gestade des Pontus Euxius vom Ister bis zum Borysthenes 

in Bezug auf die im Alterthume dort gelegenen Kolonien (no- 

tie despre Akkerman şi colonia Şaba). 1852, in-8%, pag. 82. 

d za. 

oa Lusde de feu le prince Basile Kotehubey et recherche sur 

histoire des colonies grecques en Russie. S. Peter. 1856, 3. v. 

Voyage de Vienne ă Belgrad eta Kilia, dans le pays des Tar- 
tares Budjiaes et Nogais, fait en 1768-—1110. Neufchatel. 1780. 

M. de Sainson, le Play, Voyage dans la Russie Meridionale, Valachie et 

Moldavie execute en 1837. Paris. Bourdin et C-ie editeurs. 1840 

. in-80, o 
Soumarocoff Pai Reise durch die Krimm und Bassarabien im Jahre 

1799. Leipzig 1802, in-12%, pag. 230. _ n die Kri 

Struve (Joh.), Reisen eines jungen Russen von Wien iiber Jassy in die Krimm 

Gotha 1801. 
Pyremeersie no gceuy Kprimy m Beccapain BE 1799, Mosecva 15%, , ne. 

Vasile Laşcu a scris în limba rusescă o dramă în 3 acte: «Răsbunar ne 

reuşită». E scrisă în versuri; piesa e slabă, limba rusescă pocită. 

> 

Z. C. Arbure, Basarabia. 50
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TARTARIAE DESCRIPTIO 

de Martin (des Biezdfedea) Bronewsky, K5ln 1593. Ediţiunea a doua s'a făcut 

la 1630 la Leiden şi este intitulată: Russia seu Moscovia item gue Tartaria. 

..„... De la hotarele Podoliei Moldaviei sai Valachiei aparținând, ajungem 

la Cameneţ, Hotin, Soroca și Olhionia, de aci spre orașele Principatulu 

Moldovei şi cetăţile ce se află pe Nistru. Apoi trecând Prutu sai Hieras, 

riă moldovenesc, găsim Stepanovea sai Iaşii, orașul principal al Valachiei: 
sai mai drept pe Prut vom găsi orăşelul Technia și o cetate turcescă, nu 
de mult construită, toemai la gura Nistrului, tot acolo pe Nistru se află 
trecerea de la Tinichea său trecătorea moldovenâscă, care duce în stepele 

Vetinens, trece prin lacul Vidov saă Obido, care, precum die mulţi a că- 
pătat numele săă de la Ovid, pote că e un basm; lacul e mare și sere: 
varsă în Marea Negră lângă oraşul Belgorod, Anticii numiai acest oraş și 

cetatea Moncastro; nu de mult acest or..ș a fost luat de la Turci de către 

Principii Valachiei și ai Moldovei, cari îl ocârmuese. Aci Tiras se revarsă 

în mare. Tocmai la gurile sale se află un turn de petră, numit turnul 

Neuptolomei, şi satul Hermonacta, iar din ambele părți ale Nistrului sunt 

două orașe, din cară, după Strabon, unul e Niconia, iar cel de pe malul 

stâng Ofiuza. In faţă se află vadul Muachi .. ... 
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