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eJereae _ptetene, 

Public aci cuprinsul a trei lecțiuni din Istoria 
Dreptului, ce am făcut anul trecut, însuflețit mai 
mult de dragostea tradițiunei, — asupra căreia 
am vorbit de atâtea ori, — de cât de credința 
că am prins adeveratul şi întregul fir al vechilor 
nostre obiceiuri. şi așezăminte, 

Multe lumini, multe îsvGre mi-ai arătat. 
Dă-mi voe săți mulțumesc închinândi'ți acest 

studii. 

0. -G, Dissescu. 

Sărăcinești, Februarie 1599. 

N 

Domnului Alexandru SĂ. SPlagino.



ORIGINELE 

DREPTULUI ROMÂN 

A < 

“Cari sunt originele Dreptului nostru ? 

Dacă dăm credinţă unei legende politice, după 
care ţările românesci există numai de vre-o 50 
ani, cestiunea nostră pare zadarnică, fără răspuns. 
Intr'adever, ori este vorba de originele noului 

Drept, și atunci problema e simplă: legile fran- 
ceze traduse; ori ne gândim la originele vechiului 

Drept, — și atunci cestiunea este și mai ușâră: 
Dreptul neputându-se concepe de cât acolo unde 
fiinţeză un Stat, iar Statul român ne fiind de cât 
cseațiunea nâstră de azi, ru există un vechii 
Drept. 

Dar acesta nu se pote. Ce este Dreptul? Sen- 
timentul de apărare al unei energii. |! 

Poporul românesc, cu origina lui daco-romană, 

trăește de aprope 2000 de ani. In. acesţ timp el 

1. Dobrescu, Evoluţion de IIdâc du Droit, 1898, 
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a suferit, s'a luptat, a cugetat, a simţit; a tre- 

buit dar să se supue și unei puteri morale, unui 

drept, și, în tot casul, să” creeze pe măsură ce 

nevoile desvoltaii sentimentul de apărare. 

“Așa înțeles subiectul, trebue să constatăm că 

originele acestui Drept sunt fârte obscure. Tre- 
cutul nostru însă le pâte descoperi în bună parte. 

Pentru acâsta ne trebue.o lumină ca să r&spân- 

dim întunericul. Sunt două mijlOce de a studia 

limba, moravurile, literatura, codificările unei țări, 

cum sunt și două mijloce de alumina o Biserică: 
este lumina de din afară și cea din lăuntru. Acestă 
din urmă 'mi pare mult mai puternică şi mai | 

trainică: mii de lumini de din afară de Biserică. 

nu o pot lumina cât cea mai neînsemnată can-, 

delă ce ar fi în mijlocul ei. | 

In tratarea cestiunei ce m& preocupă, voiu re- 

curge la lumina lăuntrică, aceia pe care ne-o dă. 

conștiința nostră a fie-căruia și conștiința naţi- 
onală. | 

Legile unui popor, ca și întâmplările istorice, 

se pot studia și reconstitui după materiale și do- 

cumente scrise, — dar mai bine după Viaţa « su- 
fletescă, și în hotarul restabilirei ei. 

De aceia vestesc mai dinainte că, în dovedi- 
rea afirmaţiunilor ce voiu face, mă voii referi la 
isvOre puternice, ași putea zice, cu Gre-care pre- 
sumțiune, incontestabile,. tocmai pentru că sunt 

nescrise. Unde le găsim? In conștiința n6stră na- 
țională din trecut. — E un -tesaur acestă con-
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Știință, şi acei cari o n6gă n'au altă justificare de 
cât isnoranţa lor. | 

Sa crezut că n'avem o Istorie politică intere- 
santă pentru civilisaţiunea europeană, și istorio- 
grafi ca Hașdeu, Tocilescu, Xenopol, Urechiă au 
dovedit ce însemnată și frumâsă, ce instruotivă 
și bogată este acestă istorie... 

S'a crezut că n'avem o Poesie populară, și Alec- 
sandri a reînviat-o, iar Crăciunescu a înseris'o în- 
tre genurile poesiei classice. | 

S'a crezut că n'avem o Musică, purtătâre în 
sine a caracterului Artei, și Enescu a dovedit în 
mijlocul Parisului, înaintea unui auditor classic- 
musical, că musica nâstră este originală, plină de 
expresiune, în stare să primească altoiul fraselor 
vagneriane.. 

Mai am și un alt cuvînt pentru care prefer do- 
cumentele nescrise — am zis partea sufletescă — 
celor scrise. Dacă este o strinsă și vădită legă- 
tură între sufletul unui popor și arta lui: poesia, 
musica, legenda, basmul, literatura lui, acâstă le- 
gătură este fără îndoială mai hotărităre, de și mai 
puţin evidentă, între sufletul și Dreptul unei Na- 
țiuni. Sa | 

„Cu drept cuvint Jzoulet, în lecţiunea sa de des- 
chidere din anul trecut la College de France, ex- 
prima acestă idee în formula următâre, precisă şi 
clară, ca tot ce e cugetare franțuzescă: „Trece- 
rea de Ia psichic Ia juridic este iresistibilă, fatală.“ 
Voiţi un exemplu? De câţi-va ani încâce femeia
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a început să revendice o mai mare demnitate min- 

tală și morală. De atunci a început din ce în ce 
mai mult şi un progres în revendicarea acestei 

demnități din punctul de vedere legal. Mai îna- 

inte femeile. duceau o viață cu totul casnică, de 
synecei. Care era condiţiunea ei juridică? Nulă, 
căci n'avea personalitate. Mai stau ele azi în fun- 

dul gyneceului? Dar cine le mai pote ține azi în 
"casă? Au început să populeze școlile primare, li- 

„ceele, facultățile, salonele, biurourile telegrafice. 

Mâine vor fi în Ministere și pote chiar în cole- 
giile electorale. De ce acestă schimbare? Pentru 
că viața morală a femeei se amestecă din ce în 
ce mai vădit cu viața morală a omului, și o co- : 
munitate de conștiință cu femeia determină cu 
timpul o împărțeală a Dreptului. 

Precum cu siguranţă putem cunâște caracterul 

unui om din trăsurile obrazului s&i, din privirea 

sa sufletescă, tot așa din limba și moravurile so- 
ciale și juridice ale unui popor putem cunște în 
ce stare de conștiință se găsește. Limba și Drep- - 
tul unei naţiuni sînt fisiognomia ei. Studiind acestă 
fisiognomie la o epocă Gre-care, putem cunâște 
starea sufletescă a națiunei la acea epocă, și, in- 

vers, studiindu-i starea sufletescă, îi putem deter- 

mina. expresiunea: moravurile, Dreptul. 

Inţelesul' acesta mare ne dă un prim învățămînt, 

că âtunci când gândim la viitor, se cuvine să pri- 
vim trecutul; să nu imităm pe cei cari distrug 

trecutul ncstru pentru a re da ceva nou cu ori-ce
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preţ, ci, din potrivă, să restabilim acele vremuri 
cari de departe ne chiamă la o viață sufletescă 
aceiași. 

Până în timpurile noui ne-am obicinuit să cre- 
dem într'o șcâlă istorică, formată mai cu s&mă 
sub influența culturei francese și a profesorilor 
veniţi din Ardeal, şi ne-am hrănit de riiște idei gre- 
șite, inspirate de resentimentul anti-slavist. După 
acâstă șc6lă, noi sîntem un popor curat roman, care 
am vorbit tot-d'auna limba latină, am avut obice- 
iuri romane și chiar o organisare de Stat romană. 

Imi propun să dovedesc că elementul roman, 
fiind întrerupt în continuitatea lui la noi prin arun- 
carea undelor barbare, un alt element a influen- 
țat moravurile și mai cu s&mă Dreptul nostru pu- 
blic și privat. 

Pentru acâsta va fi trebuință să stabilim câte- 
va fapte istorice cardinale în trecutul nostru, apoi 
să cităm câte-va obiceiuri juridice vechi, și în urmă 
să arătăm cum s'au infiltrat în vechile n6stre dis- 
posițiuni de drept. | 

Nu putem începe mai bine de cât cu arăta- 
rea împrejurărilor, a faptelor istorice determinante 
în formarea conștiinței n6stre naţionale. Ideia de 

„Drept este fârte legată de ideia de Stat. Și este 
fatal să fie astfel, căci Dreptul e un obiceii, o 
morală, pusă în mâna autorităţei, cum simpla 

.



Evangelie e pusă în mâna preotului. Acolo unde 
nu există Stat, nu putem avea un Drept; acolo 

avem „dreptul celui mai tare“, dar nu Dreptul 

în înțelesul ce dăm noi acestui cuvînt. 
Cum s'a format Statul nostru ? Care este ori- 

gina lui? 

Mare discuțiune între istoricii noștri. 
10 D-l Xenopol. susține legenda omului pro- 

videnţial : Radu Negru, principe din Făgăraș, a 
descălicat de peste munți și a fundat Țara Mun- 

tenâscă. Atunci s'a format și rumânia, în sensul 

de colonat-robie. După D-sa întemeietorul Mun- 
teniei, adică Radu-Negru portă numele de Tugo- 
mir în actele maghiare, și origina sa este arde- 

leană. Causa principală a întemeierii statelor ro- 

mânești a fost apăsarea ungaro-catolică. 1 E 
„20 D-l Tocilescu socotește că legenda relativă 

la Negru sati Radu-Negru Vodă înfățișeză în ima- 
ginația poporului începuturile Statului românesc; 

adică întâmplările cele mai vechi. Pentru D-sa 
_ însă acest voevod este — ca şi pentru D-l Xeno- 

pol — identic cu cel numit, în diploma ungară a 
timpului, Tugomir (Basarab). Următor lui Litean- 

Vodă și Barbat, voevodul Tugomir sau Negru- 
Vodă se retrăsese în Făgăraș, și de aci s'a întors 
pentru a închiega Statul până atunci trunchiat al 
Munteniei. Banatul Severinului fusese cuprins 
de voevodul Litean și încorporat la Muntenia. 2. 

PI N 

1: Istoria Românilor, Il, p. 72, urm. VI, Introd.. p. 11, 

2. Manual de Istoria Română, 1890, p. 40—44.
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Deosebirea între aceste două opiniuni, cari ur: 
msză tradițiunea, este numai în' privința locului 
de origină al fundatorului Radu Negru : pentru 
d. Xenopol, Tugomir-Radu Negru Vodă este ar- 
delean, pentru d. Tocilescu este muntean, adică 
nici oltean, nici ardelean. | 

30 Teoria d-lui Hașdăui 1 consistă în n susținerea 
ideei că întemeiarea "Țărei Românești este opera 
succesivă a mai multora din Basarabii, originari 
din Oltenia, dintre cari cel mai însemnat este Ale- 
xandru-vodă (1310-1360). Cât despre fundatorul 
legendar Radu Negru-vodă, vom vedea în teoria ur- 
mătore reluată opiniunea d-lui Hasdăi. Legănul 
Statului românesc este Banatul Olteniei, iar ini- 
țiatorii sînt Basarabii. In munții Olteniei, Haţe- 

-gului și Temișianti elementul etnic românesc. în- 
cepând de la colonisarea lui Traian, a remas ne- 
strămutat în timpul evului medii. | 

49 Imi pare mai lămurit6re teoria d-lu: Onciul; 
și sper că în sprijinul ei vine tocmai caracterul 
ce are, după mine, vechiul nostru Drept. Fun- 
datorii Statului român cu așezămintele lui pu- 
blice sînt Assanizii, — întemeietorii Imperiului 
Româno-Bulgar de la anul 1186. Se cunosc îm- 
prejurările istorisite de scriitorii bizantini, pri= 
vitâre la redeșteptarea Bulgarilor sub Petru și 
Assan. Noii împărați se întituleză, și sînt re- 
cunoscuți” Impărați ai Româno-Bulgarilor. Im- 

  

i. Istoria Critică, la anul 1873, reluată şi completată în Tom. IV 
din Ebymologicum Magnum Romaniae, 1898.
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periul lor. era format din două țări de naţio- 

nalități distincte; .„ Valachia terra Assani“ venea 

la nordul Bulgariei și era vecină cu Ungaria. 
Unirea a ținut până la invăsiunea 'Tătarilor de . 
la an. 1241. După despărțirea Valachiei de Bul- 

garia, imperiul Assanizilor pierde caracterul ro- 

mân preponderant, și devine stat Bulgar. Cu 

tâte acestea, un alt centru românesc înainte de 

an. 1166 ființa — ca 'și după părerea d-lui Has- 
dău — în Oltenia Bassarabilor; dar legendarul 

Negru-Vodă este, după opiniunea d-lui Onciul, 

vre-un împărat Assanid. Tot înainte de anul în- 
temeierii imperiului româno-bulgar, se găseau 

populațiuni românești și în partea de răsărit a 
Valachiei, dar ele nu erai organisate în Stat. 
Românii de aci scăpaseră de unda dominantă a 

Cumanilor cu ajutorul împăratului bizantin Ma- 

nuel Comnen, care bate, de rândul acesta cu 

concursul Românilor, pe Unguri (1166). După 

dout-zeci de ani, se unesc cu Bulgarii și cu 
Românii din Balcani, formând noul Imperii cu 
organisare de Stat. Acâsta este alcătuirea poli- 

tică, făcută, după spusa tradiției, de Negru-Vodă, 
care personifică origina Românilor Negri (locui- 

tori ai Valachiei răsăritene, numită Valachia 

negră). | 
A doua parte a teoriei d-lui Onciul e împru- 

mutată de la d. Hasdeu. ' Radu-Negru nu este - 

același cu legendarul Negru-Vodă, ci un 6re-care 

domn din neamul Bassarabilor (fiul lui Alec-
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sandru-Vodă și tatăl lui. Mircea-Vodă), care a 
stăpânit "Țara Românâscă cam între anii 1371 — 
1384. A fondat multe mânăstiri Radu-Vodă, ȘI 
cum pe atunci viața de Stat se confunda cu 
viața bisericescă, a trecut ca întemeietor de ţară, 
în legenda făcută sub influenţa unei tradițiuni 
de caracter religios. ' 

Așa dar în epoca imperiului al doilea bulgar, 
Slavii ne-au influențat pe noi, dându-ne în cea 
mai mare parte vechiul .nostru Drept public și 
Dreptul pe care "1 numeam „Obiceiul Pămîntului“, 

Acâstă influenţă însă începuse mult mai de 
demult ca influență de limbă, moravuri și Bi- 
serică. Sub al doilea imperii avem o influenţă 
de Stat; influența anteridră fusese mai mult o 
influență de conlocuire,. de contact. 

Deja la finele secolului V se ivesc în ț&- 
rile nâstre Slovenii î impinși de alte popâre. De 
atunci dateză la noi toponimia, cuvinte fârte 
multe slave și Gre-cari moravuri. Mai târzii un 
mare fapt: istoric determină și mai mult influ- 
enţa. La anul 679 se formâză primul imperii 
bulgar (după d. Onciul) sati Bulgaro-Român (după 
alți istorici). Acest imperiu a durat aprâpe trei 
secole și jum&tate. 

Pe lângă influența de limbă, mai avem și o 
influență religi6să, de și restrînsă mai mult la ritual. 

Cum se face însă că limba n6stră iese trium- 
fătore, dar obiceiurile nu ?
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Faptul nu este isolat. Galii după cucerirea ro- 

mană păstreză mult timp ca limbă populară 

limba celtică, iar ca limbă oficială (în-viața pu- 

blică) și literară, limba romană. Mai târziu, când 

vine cucerirea francă, Gallo-Romanii păstrează 

sângele lor celt și roman, păstreză limba ro- 

mană, dar iai obiceiurile și instituțiunile france. ! 

Istoria ne arată casuri în cari curiosa împle- 

tire a împrejurărilor dă naștere la resultate ne- 

așteptate. Așa cu Bulgarii, așa cu Normanii din 

Russia, așa cu Românii. 

Bulgarii sînt — zic unii învățați — de origină 

turaniană. Sau slavisat înainte de a forma im- 

periul Româno-bulgar; au păstrat în Gre-care 

măsură sângele turanian, dar au luat multe obi- 

ceiuri slave, bizantine, și chiar limba slavă. 

Asemenea în Russia, dinastia de Normani, 

Varegii, care isbutise a supune de bună voe 

neamurile slave, prin a doua jumatate a v6cu- 

lui IX, a „dispărut aprâpe îndată în massa „Pu- 

ternică de Slavi.? 

E de notat că pentru aceste dou& exemple, ca 

și pentru cel d'intâiii cu Francii, avem un semn 

exterior identic, numele. Gallo-Românii împreună 

cu Francii cuceritori formeză poporul francez; 

Slavii împreună cu Bulgarii stăpânitori formeză 

  

„1, Julian, Gallia. 

2. 1. Bogdan. Românii şi Bulgarii.—De alt-fel asupra originci Vare- 

gilor e încă discuţiune în lumea învăţaţilor, Ramband, Histoire de la 

Russie, p. 39 urm.
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poporul bulgar; Slavii din Russia, împreună cu 
elementul norman cuceritor, formâză statul rus. 
Francez, Bulgar, Rus sînt numele cuceritorilor, 
aplicate la niște popâre învinse. politicește, dar 
învingătâre prin limbă, şi prin mai multe saă 
mai puţine moravuri. 

Noi, Românii, mai puţin numeroși de cât Sla- 
vii, am păstrat puternicul element etnic roman, 
sângele, limba și multe obiceiuri romane, dar 
am luat obiceiurile juridice slave. Influența este 
deci numai parţială și diferențiată de întâmplări de 
același ordin la alte contacturi, din causă că îm- 
prejurările sînt deosebite şi aprâpe unice în felul lor. 

Il 

Să vedem acum fondul obiceiurilor Juridice 
slave. 

Seminţia slavă este cea 'mal întinsă din pop6- 
rele europene aparținătâre. marei ramificaţiuni a 
Indo-europenilor. Din cele 95 miliâne de Slavi, 
contactul nostru a fost mai strîns cu Slovenii. 
Intre secolii V —VII acești Sloveni, așezați în pe- 
ninsula balcanică, au fost stăpâniți de Bulgari, 
cari în curînd se confundă în massa slavă. 

Printrun singur cuvînt se pot caracterisa ra- 
murile trunchiului indo-german ast-fel: ASA ger 
mană: represintă sentimentul libertăței, cea latină ___ 
şi celtică — egalitatea, cea slavă — fraternitatea, 
De aci obiceiul cuvintului: » MB, frate“, rămas 

2
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și la poporul nostru. Intradevăr, Slavii formeză 

o populațiune blândă, sociabilă, mistică. 

In țările române Slavii au venit nu ca năvă- 
litori, ci ca fugari ei înseși, din causa altor in- 

vadări, căutând nu pradă, ci mântuire. Au intrat 
în legături apropiate, ca tovarăși de nenorociri. 
Venind din munți și păduri, Slavii întâlnesc .pe 
Români, și "i înriureză din primele vremi ale con- 
tactului, așa după cum nici-un alt popor străin 
n'a fost în stare să influenţeze pe Români. Ter- 
minologia topografică, la munte chiar, influența - 
așezămintelor poporului (dreptul public),: a vieţei 
agricole, a moravurilor, se explică mai bine prin 
contactul popârelor de cât prin procedarea ofici- 
ală și bisericâscă. 

E azi un lucru convingător pentru tâtă lumea 
aprpe, că;' din causa năvălirei barbarilor și re-: 
tragerei locuitorilor. din orașele și satele Daciei 
la munți, s'a stins viața politică și juridică pe ba- 
sele Dreptului roman. Limba, obiceiurile, viaţa 
sufletescă se. transmise înainte aceleași, dar așe- 
zămintele “politice devin slavone în mare parte. 
Concepţiuniile și practica rânduelilor juridice de 
altă dată presupuneau abstracțiuni, pentru cari 
Omenii cu viață păstorescă ȘI simplificată nu mai 

erau chemați să le înțelegă. 
Comunitatea de viață a Slavilor cu Românii 

este dovedită prin fapte neîndoi6se. | 
Mai întâiu însă, să pomenim câte-va genera-
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lități asupra trecutului vieţei sociale și juridice 
la Slavi. 

Nu mai vorbim de primitiva viață vagabondă, 
caracteristică tuturor triburilor, Mai târziă vine 
epoca fixărei în sate derivate din câte un clan; 
pămîntul era proprietatea tuturor, Când veni vre- 
mea cucerirei tătare, năvălitorii stabiliră princi- 
piul monarchic: Khanul era stăpânul pămîntului. 
Boerii sunt mari proprietari și șefi militari, cari 
se strâng în jurul principelui. In unele principate 
șelul este un fel de președinte de republică. Ală- | 
turi de el este o adunare generală a cetățenilor 
(obștâsca adunare?). Membrii se convâcă trăgân- 
du-se clopotul cel mare din piață (obiceiul clo- 
potelor la solemnităţi de aci vine 2). Principele 
presta jurămînt la intrarea în funcțiune; el pu- 
tea fi gonit și înlocuit. 
„n cele mai vechi timpuri Dreptul penal slav 
era întemeiat pe sistemul r&sbunărei. În_ Serbia, 
ca și la noi altă dată, exista talionul. In aceste 
pedepse de mutilare (mâinele, nasul tăiate) era 
deosebire între boeri și -mojici. Familiele și chiar 
Satele erai solidare pentru' plata amenzilor și 
pentru incendii. Fratele respundea pentru. frate, 
tatăl pentru fii; rudele pentru rude, — întru cât 
aveai un acelaș foc, vatră. - 
"La unele populaţiuni, de exemplu la Slavii mun- 

tenegreni și dalmaţieni, proba se face nu numai 
prin martori și jurământ, dar și cu jurați în sens 
de confirmători ai dreptului pretins.
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Femeile de asemenea ai cojurătâre. Așa ve- 
dem și la noi altă-dată în materie de divorţ. 

Răpirea femeilor cra fârte aspru pedepsită: 
fata răpită și căsătorită se dedea tatălui săi, 
care decapita pe culpabili, obicei născut din ne- 
cesitatea consimțămîntului părintesc la căsătorie. 
Dacă femeia era răpită cu violenţă, avea dreptul 
de a tăia capul răpitorului. Dacă femeia răpită 
era v&duvă, și ea declara că a consimțit, răpito- 
rul era dator să o iea cu cununie fără zestre. 

Nu. putem stărui mai mult acum asupra Drep- » 
tului slav. Când vom arăta obiceiurile juridice la 
noi, vom alege mai ales pe cele cari, negreșit, 
sînt împrumutate de la Slavi. 
„Am arătat în trăsuri generale acest fond juri- 

dic, pe care se altoesc cu timpul disposiţiuni: de 
drept mai amănunțite și mai de multe cuprinzătâre, 
pentru a ne face o idee de caracterul fundamen- 
tal arian al.Dreptului slav. Cu un cuvînt, pentru 
a'şi întocmi un Drept, popârele românești nu ati 
greșit orbește calea, și pe fondul vechiu roman 
aprâpe dispărut cu totul, au plantat disposițiuni 
mai înapoiate de sigur. de. cât disposițiunile 
perfecționate ale codicelui Romei, dar mai po- 
trivite în epoca de reînviere prin care treceau 
acum. Pentru o epocă de bătrână copilărie, ur- 
mașii vechilor colonii ai simţit nevoie de asi- 
gurări mai pe înțelesul tuturor, mai potrivite 
nouci redeșteptări și însuflețiri. Au găsit în Drep-__. 
„tul_slav_neînstrăinarea pămîntului: Aci, în cas 
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de alienare, rudele vînz&torului din partea tatălui 
au dreptul de a exercita retractul în timp de un 
an și o zi, oferind preţul dobânditorului, Ati găsit 
dreptul egalitar roman, iar nu dreptul de primoge- 
nitură. Au aflat în materie de revendicare proba cu 
martori: cei 9 martori jură în Biserică, pe când 
se trage clopotul. Aii întâlnit principiul că tatăl, 
șef al familiei, nu este proprietarul absolut ȘI EX- 
clusiv pe averea sa, ci patrimoniul este al fami- 
liei, și tatăl nu-l pâte înstrăina fără consimţămîn- 
tul tuturor interesaților, după cum cereau ne- 
voile timpului, când formula „am fost față“ și 
iscălitura copiilor pe actele de vînzare erai de 
absolută. trebuință pentru validitatea acestor con- 
tracte la noi, prin imitație de la Slavi. 

II 

Alături de fondul curat juridic, găsim mai la 
basă un temeiă de alte manifestări ale inteligen- 
ței : legendele, basmele, întrega literatură popu- 
lară românescă, în cari de Și comunitatea lor cu 
diferite popore: îndepărtate este vădită, totuşi. în 
bună parte întrezărim o legătură mai concretă cu 
manifestările similare ale Slavilor. 

Sint cunoscute -isbitârele asemănări în bas- 
mele unor pop6re cari nu s'au putut cunâște nici 
odată, mai venit de loc în atingere unele cu al- 

“tele. Potrivirile acestea nu pot isvort de cât din- 
trun chip general de a înţelege și simţi  lucru-
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rile, din firea umană. Este mai mult o trebuință 
sufletescă, și mai ales prin psichologie se pricepe 
cum Omenii de ori unde, de se găsesc pe o ace- 
iași treptă a scărei de civilisațiune, v&d în ace- 
lași fel fenomenele. Așa sînt comune : identifica- 
rea firei omenești cu cea animală, admiterea me- 
tempsichosei, însufleţirea arborilor şi plantelor, și 
chiar a naturei morte, isvâre, păduri. Închipuirea, 
alăturea cu visul, sînt factorii principali în făuri- 
rea basmelor, iar elementele fundamentale sîn 
metamorfosele. ! 

Un alt punct de observat aci este suprapune- 
rea factorului creștin asupra. depositului primitiv 
păgân. Și cu acestea ne apropiem mai ales de 
ceea-ce ne preocupă, de împrumutarea reciprocă 
a temelor de înflorit și desvoltat de la Slavi la 
Români, și invers. In domeniul mitologiei, poe- 
sia n6stră populară și unele credințe păstrate până 
azi la țărani reamintesc un fond moral comun, 
Nu aducem exemple multe; amintim pe Sf-tul 
Ilie, zeul tunetului, credința în stafii, vercolaci, 
apoi, mai ales după creştinare, colindele, raiul și 
iadul; ? legenda Babelor (Babini Dni), inovată 
la Slavii de Nord, cu versiunile grecă, sârbă, bul- 
gară ; legenda Meșterul Manole, legenda Căpcău- 
nilor, etc, | | 

Pe terenul literaturei orale a influenţat literatura 
religi6să, cea mai mult cunoscută de popor, cu 

  

1. Șăineanu, Basmele române, Introducere, p. 1—20. , 
"2. L. Leger, Esquisse sommaire de la Mythologie slave, 1882,
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producțiuni ca Minunile Maicei Domnului, Ale- 
Xxandria, și altele. 

In ordinea ideilor de Drept,-privitore la probe, 
săsim influenţele miracul6se ale unor puteri ne- 
vezute ; așa se explică ordaliile sau judecățile lui 
Dummezeii. Și întrun alt domeniă, mai mult is- 
toric, găsim tot atât în basmele nâstre- ca și în 
cele ale Rutenilor, Bulgarilor și Grecilor Noi, 'in- 
fluența amintirilor rele, sălbatice, cum invasiunea 
Tătarilor pe cari tradițiunea "i apropie: de: mon- 
ștri mâncători de 6meni, căpcăuni. 1 

Restringând acest capitol, găsim pe scurt apro- 
pieri mai explicabile între literatura orală slavă ȘI | 
cea română. Ast-fel în colecțiunea și studiul d-lui 
Șăineanu, ca și în culegerea de basme slave, tra- 
duse în franțuzește, a d-lui Leger, vedem că tâte 
încep cu A fost odată... cum de altfel este începutul 
tipic al poveștilor la neamurile cele mai diferite. 
Identitatea de subiecte, de explicaţiuni, de”inci- 
dente minun6se este însă și mai clară. Am amin= 
tit câte-va ; ne mai întâmpină însă și o altă ma- 
nifestare comună, în privinţa numerilor obicinuite 
în legende ; așa numărul 7 la noi: 7 chei, 7 ani 
ai orbului, 7 smei, 7 părți ale lumei; la Slavi 
77 haiduci, 77 răni, etc. 2 

D. Hasdeu, în -ultima sa lucrare Nearu Vodă, 
arată multe poesii relative la moravurile Și așe- 
zămintele vechi ale nâștre, dovedind înrudirea 

  

* 1. Șăineanu, 0. c., p, 21—30, 

2. Idem, p, 40—41,
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strinsă între familiile princiare române și slave, 
potrivirea a numer6se obiceiuri, un fond aprope 
asemenea de manifestări sufletești. 

Așa găsim legenda căsătoriei lui Litean-Vodă; 
legenda fiului Viitorului; Balaciu și Miloș; 
genda lui Dan-Vodă în literatura bulgară. D-l 
Hasdăi ne spune că unele reslăţite legende serbe 
și bulgare “i-au îngăduit să reconstitue doi mari 
domni români necunoscuţi. până acum: catoli- 
cul Mihaiti Basarab din Dolj și ortodoxul Dan 
Basarab din Romanați. 

După lucrările anteridre ale aceluiași învățat 
și altora știam despre încuscririle ce s'ati făcut 
mai ales între Domnii români și regii sârbi sau 

„bulgari. Ast-fel amintim căsătoria regelui Stefan 
Milutin cu fiica voevodului muntean (1274); re- 
gele Vucașin iea de soție pe o fiică a lui Ale- 
xandru Basarab (c. 1370); Sișman al Bulgatilor 
este înrudit cu Basarabii, la cari s'a Și adăpos- 
tit în vremuri grele ; Alexandru al Bulgariei s'a 
căsătorit cu fata lui Ivancu Basarabă; Dan-Vodă 
luase în căsătorie pe o fiică a lui Vuk Brancovici, 

Prin aceste alianțe nu se putea aspira atunci de 
cât la aceleași urmări favorabile ce se produc și în zi- 
lele n6stre între cassele domnitre înrudite. Diplo- 
maţia de atunci era, ca și aceia a timpului no- 
stru, pornită să apropie statele și să le asigure 
o pace mai îndelungată. Pe lângă acest resultat 
diplomatic — care une-ori devenea peste putinţă, 
dacă alte motive se interpuneaui, — legăturile
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prin sânge ale domnilor statelor Munteniei, Ser- 
biei, Bulgariei consfințea o veche tradițiune, vie 
încă pe atunci, de viața comună, de raporturi 
amicale și de îndatoriri mutuale. 

La șirul acestor reamintiri istorice se maj adaogă 
și alte manifestări comune ale fondului moral la 
Români și Slavii de sud; ast-fel limba Și scri- 
sul, căci sute de ani s'a vorbit și S'a scris 
limba slavă în țările nostre. Evangeliile manu= 
scrise, corespondenţele între particulari, tot felul 
de documente de proprietate, zapise de vîinzări 
și tote dovezile de judecăți, analele țării, croni- 
cele, în fine ori-ce manifestare intelectuală până 
în secolii XVI—XVII erai întocmite în limba 
slavonă. Arta bizantină, atât de caracteristică, 
am avul-o ca și Slavii: vignetele și așa numi: 
tele enduntinares, destul de frumâse - în cărțile 
nostre bisericești scrise, dovedesc o influență 

" comună, 1 | 
Am făcut acest apel sumar la literatura popu- 

Iară și cultura vechie a nâstră, ca să arătăm co- 
munitatea vechei n6stre vieți sufletești cu a Slavi- 
lor. Condiţiunile de viaţă ale poporului primitiv, o- 
riginar roman, s'a schimbat. Iar credinţa creștină, 
pe care am avut'o înaintea Bulgarilor, ne a îndrep- 
tat mai mult spre acești noi creștini, pe atunci 
când organisarea de Biserică se confunda cu 
cea de Stat. 

  

1. 7. Bogdan, Insemnătatea, studiclor Slave pentru Români, — IA, Românii şi Bulgarii.
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Bulgarii se civilizaseră în timpul secularului 

contact cu Byzantinii. De la aceștia ai împrumu- 

tat numerse influențe. De fapt noi, cari. nu le- 

gasem la început alese și întinse raporturi cu cei 

din Byzanţ,. aveam prin intermediul Bulgarilor 

cunoștința culturei grecești; dar singura 'deose- 

bire e că noi am primit-o treptat-treptat și 

formă bulgărâscă, am lăsat-o adică întâiu să fie 
asimilată de poporaţiunile slave și apoi am atra- 

s-o spre noi. Să nu ne mire faptul acesta: Fran- 
cesii, și dânșii nu sînt un popor de origină cu- 
rat germană; cu tote acestea, Dreptul, mai ales 

cel de la Nord, a fost un Drept feudal german. 
Acest fapt, care p6rtă în sine o discordanță, se 
explică prin evenimentele istorice, slăbirea ele- 
mentului roman, stratificările făcute de invasiu- 
nile barbare. A 

Am arătat mai sus cum, începând « cu secolul 
V constatăm Slavoni în ţările române de azi, 
apoi Bulgari în timpul imperiului întâiă (679— 
1018), și iarăși Bulgari în cel d'al doilea Imperiu -- 
Româno-Bulgar (1186—1241). Incorporaţia n6s- 
tră a urmat și cu elementul Român de peste 
Dunăre, îmbibat cu deosebire de Dreptul slav și 
bizantin. 

Legiferarea' lui Justinian și a urmașilor sti în 
imperiul din Constantinopole nu putea rămâne 
străină Bulgarilor. Era centrul de cultură cel mai 
strălucit al Europei, și viaţa de lume ca și viața 
monachală a „Byzanţului a inrturit coverșitor
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neamul slavisat învecinat cu noi. 1 Bulgarii stu- 
diau la Constantinopole, și influența bizantină a 
atins proporții mari când însuși imperiul bulgă- 
resc cade (an. 1018) sub dominația imperiului 
roman neo-grec (timp de 128 ani). In contact 
mai apropiat acum cu organisarea de stat bul- 
garo-bizantină, Românii de dincâce de Dunăre 
nu puteaii rămâne isolați, neinfluențaţi. Ba. încă 
împrumutul de la Slavi nu putea avea de loc 
un caracter precar; logica faptelor se împotri- 
vește șI ne supune. cu ncînfrânta ei putere. 

IV 

Când vorbim de obiceiurile juridice la Români, 
trebue să re amintim că vechia nâstră legislaţiune 
se împarte în două: scrisă Şi nescrisă, — ca și la 
Englezi. | —— 

Legislaţiunea scrisă o formeză Pravilele Și le- 
file. Aceste cuvinte. corespund la vorba grâcă 
nomokanon: Pravile răspund anume la noțiunea 
de Kanones, adică legi bisericești, și legea la .cu- 
vintul 7107;20s, lege de caracter social, civil. 

Legislaţiunea nescrisă o găsim în Obiceiul pă- 
mîntului. Cuvîntul „obiceiii“ este slav, ca ȘI cu- 
vîntul „Pravilă“. „Obiceiul pămîntului“ cuprinde 
un amestec variat de reguli juridice, moștenite 
din. neam în neam. Sînt ele create, sau imitate 

  

1. Paparrigoponlo, Histoire de la Civilisation hellânique, 1878, p. 
122. sq. 

:
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împrumutate de la Slavi. 
Cele mai vechi pravile ale Țărilor Românești 

sînt scrise în limba slavă, care a fost la noi 
limba _oficială. până la Matei Bassarab și Vasile 

“Lupul. Cunștem vr'o trei pravile:. una este din 
'anul 1578, luată în urmă la Mănăstirea Putna; 

Y 
W ori împrumutate? Credem că în mare parte sint 

_ 
AP 

N 

„A alta din anul 1618 a Mitropoliei din Suceava, 
și o a treia din anul 1636 a Mănăstirei: Bis- 
trița. Disposițiunile acestor trei Pravile sînt luate 
din Nomokan6nele bizantine. ! 

1. Dreptul bizautin cuprinde regulele legislative promulgate de ur- 
maşii lui Justinian. Din secolul VI-—X, adică de la Justinian până la 
Leon Filosoful, modificările şi reformele împtraţilor sînt de puțină în- 

* semnătate. Culegeri, extracte, manuale, amintiri, - purificări — tradu- 

cerea titlurilor de la operile legislative din secolul VII—IX — pârtă 

semnele unor noui împrejurări, dintre cari mai importantă este sta- 

tornicirea popârelor yugoslave pe domeniile statului şi pe cele par- 

ticulare, formând o nouă clasă mijlocie (ţărani liberi şi țărani arendași, 

legaţi de pământ). Acâstă nouă condițiune îşi găseşte expresiune în 

legislațiunea lui Leon Isaurianul (an. 70) şi în Procheiron al lut Ba- 

sile Macedoneanul (an. 870). Odată convertiți la creştinism, Slavii de 
Sud împrumută obiceiurile de curte ale Bizantinilor; legile laice ate 
Imperiului se primeșt îndată, ca unele ce rtspundeaii la condiţiunile 

de viață ale Slavilor. Primele truduceri sc fac în Bulgaria, după creş- 

tinarea locuitorilor ; legile laice din sec. VIII și, IX vin la cunoștința 

Slavilor de Sud și a Ruşilor, prin transformarea legilor biscriceşti 

ce îmbracă forma creştină, şi prin raporturile dintre Slavii de Sud cu Bi- 

zantinii şi cu Ruşii. Relaţiunile Bulgarilor cu Românii sînt de aseme- 

nea vechi, şi faptul că cele dintâi pravile manuscrise de la noi sînt 
în limba slavonă explică destul isvorul de unde am împrumutat legile 
bizantine, 

La 906—911, împăratul Leon Filosoful, fiul lui Basile cel Mare, 
publică compilaţia tatălui săi, cu modificări şi pe un alt plan. Ba- 
silicalele sînt cel mai important monument al Dreptului bizantin, su- 
perior legislațiunci lui Justinian. Basilicalele au fost însoţite în cursul
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Mai avem și Pravila mică a lui Mateii Vodă 
Bassarab din anul 1640, tradusă în românește 
din slavonește de călugărul Mihail Moxalia, și 
tipărită la Govora. După câţi-va ani, la. 1652, 
același Domn al Munteniei orânduește facerea 

unei Pravile mari; la 1646. se publicase în Iași 
Pravila lui Vasile Lupul. “Conţinutul acestor di- 

ferite culegeri de legi este privitor mai mult la 

Biserică, can6ne şi hotăriri eclesiastice. Traduc- 

țiunea s'a- făcut după originale grecești sati, 
pâte, după redactări slavone, cari se găseau prin 

mânăstiri. Acest fapt ne explică de ce în legis- 
laţia scrisă găsim, drept bizantin. Mitropoliile și 

episcopiile fiind în legătură cu Patriarchatul, sînt 

supuse unui drept bisericesc bizantin din ziua 

creiărei lor, drept care fatalmente continuă a ne 

înriuri prin raporturile zilnice dintre Biserica nâstră 
și cea din Constantinopole. 

Un capitol interesant și noii în acâstă privinţă 

ne oferă compararea bunurilor mânăstirești de la 

Bizanţ cu acelea din ţările nâstre. Este isbitâre 

veacurilor de glose saii scolii, adnotări, dintre cari cele mai însemnate 

sînt din secol, XII, Harmenopulos este cel mai vestit jurisconsult bi- 

zantin (1310—1383) şi ultimul comentator, ale cărui lucrări ai avut 

putere de lege. Al săi Prompluarium juris civilis a fost în vig6re 

ca drept grecesc în Grecia până la introducerea noului Cod; în ţă- 

rile nostre a fost forte cunoscut. Puțin după Harmenopulos, Constan- 

 tinopolul cade în mâna Turcilor, dar Dreptul bizantin n'a sfârşit sub . 

o abrogaţiune imperativă. Dreptul însă, într'o societate distrusă şi ru- 

inată, nu mai putea fi dreptul Basilicalelor, ci dâr urmele acestei fat- 

„mâse legiuiri, aflate în prescurtări neînsemnate.
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asemenarea completă între disposițiunile regimu- 
lui de bunuri. 

In pers6na împăraților din Constantinopole reu- 
nindu-se autoritatea laică şi cea religiosă, mulți 
dintr înșii întemeiară mânăstiri, şi statorniciră rân- 
dueli legislative. S'ar putea zice că n'a fost îm- 
perat bizantin care să nu fi fundat cel puţin -o 
mânăstire. 1 

Legiuirile lor privitâre la Biserică sînt însă de așa 
natură, că nu pot întru nimic sdruncina funda- . 
mentele dogmelor și ale cultului, în cât prea bine - 
spunea Justinian: „Canânele ai o valdre egală 
cu legile“. Hotărîrile sinâdelor erati numai con- 
sacrate și întărite de împărați. | 

In privinţa bunurilor mânăstirești, găsim în lu- 
crarea d-lui Ferradou mijlocul de-a vedea în mod 
lămurit cum se înființat mânăstirile, diversele fe- 
luri de mânăstiri, ctitoria lor, isvârele bunurilor, 
administraţiunea și persânele însărcinate cu acesta, 
înstr&inarea averilor mânăstirești, j urisdicțiunea, și 
altele. Novellele împăraţilor sînt destul de însem- 
nate; unele privesc fundările de mânăstiri Și carac- 
terul restrîns al dreptului lor de cumpărătâre de 
noi bunuri (Phocas); altele hotărăsc că egumenii 
sînt opriți să dobândească averi aparținătâre ce- 
lor nevoiași (Roman Lecapen) ; Isac Comnen con- 
fiscă ori-ce prisos de bunuri de pe la mânăstiri. 
Manuel se arată, din potrivă, favorabil, Și ordonă 

    

1. Ferradou, Des Bicns des Monastâres ă Byzance, 1896. An. Gas- Qiel, de L'Autorits impsriale en matitre religicuse ă Byzance, 1879.
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ca bunurile din domeniul bisericelor și mânăsti- 
rilor să facă pe veci parte din acest domeniu, de 

și nu S'ar putea invoca nici-un titlu complet, saii 

chiar nici-unul în sprijinul lor. Tot astfel urmeză 
mai departe o serie de disposițiuni, cari, ca și 
cele de mai sus, aii trecut altă-dată la noi în- 

tocmai în regimul bunurilor mânăstirești. 

Trecem acum la întemeiarea de mânăstiri, pen- 
tru a vedea asemănările, de cari vorbeam mai sus. 

Ca să se potă funda o mânăstire la Bizanţ tre- 
bueaii autorisațiunea episcopului și mijlce în- 

destule pentru traiti. De regulă, pentru lăcașurile 
mânăstirești se alegeaă locuri retrase, departe de 
sgomotul lumei. Ca și împărații, voevozii noștri 
au fundat mânăstiri numerâse. Radu-Vodă, pe 
care legenda "1 socotește ca întemeietorul Țărei- 
Românești, era numai un pios întemeietor de mâ- 
năstiri. Despre el, ca și despre Sf. Nicodim, poe- 
siile populare bulgare spuneau că „înălța“în fie- 
care sat câte o biserică, iar în orașe mânăstiri“... 
O sumă de danii se acordau de fundatori, ori se 
întărea de urmașii voevozi, ca și la Byzanţ. 
Ca și acolo, unde după rigârea dreptului nu 

se recunoștea personalitatea juridică a mânăs- 
tirilor de cât când ele se făceaii cu aprobarea bi- 
sericescă și imperială, fără însă ca, în practică, 
particularii să găsească vre-o împiedicare în în- 
ființarea mânăstirilor, — așa și la noi ori-cine pu- 

  

1, Hasdtă, Istoria Critică, [, p. 145.
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tea face o liberalitate vre-unei mânăstiri, sau chiar 
a o întemeia, fără nici o mijlocire de sus. Voe- 
vodul, în hrisovele sale, tot-d'auna încuviinţa 
daniele pers6nelor piOse, întemeierea mânăstirilor 
și chiar când fundatorii își reservaii Gre-cari drep- 
turi pentru ei saă' urmașii lor în ocârmuirea așe- 
zămintelor. Așa ei puteau arăta măsurile de luat 
pentru alegerea starițelui sai stariței, pentru dis- 
ciplină, administrațiunea bunurilor. Ca și la noi, 
se găsesc publicate (de Miklosich și Muller) nu- 
mer6se hrisove de la Impărați, ori funcţionari su . 
periori și patriarchi, privitore la vinzări, danii fă- 
cute mânăstirilor de către particulari, hotărâri ju- 
decătorești date în procesele mânăstirilor cu ve- 
Cinii, ş. a.! 

Curi6să coincidenţă, ce în realitate se explică 
prin faptul imitaţiunei! Eraă la noi, ca și la Bi- 
Zanţ, mai multe feluri de mânăstiri : libere, epis- 
copale; metropolitane și cele închinate. 

Totă acestă cercetare, de și atât de sumară, 
ne conduce să afirmăm totuși că atârnarea n6s- 
tră religiosă, de la secolul XIV încoa, de Pa- 
triarchia de Constantinopole, 'ne-a făcut să înțe- 
legem și să întroducem  alcătuirile de tot felul, 
privitâre la Biserică și credință, așa după cum 
le-au formulat și practicat cei din Bizanţ. Fie di- 
rect, fie prin mijlocirea poporelor slave, la înce- 
put, am luat aceste rîndueli cu tot rostul lor de 
—— 

1. Ferradou, 1. e. p. 71—89.
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la Constantinopole, locul de căpetenie al mișcă- 
rilor religisse. De aceia, dacă alcătuirile lui Ma- 
teii Basarab și Vasile Lupul, nu erati aplicate 
de fapt în ordinea seculară, erai înţelese și a- 
plicate în ordinea bisericescă, și mai ales mâ- 
năstirâscă, | 

Intorcându-ne de la legislațiunea scrisă la cea 
nescrisă, la „Obiceiul pămîntului“, singura lege. 
vie în ţările nâstre, găsim că ea rânduește în- 
traltfel unele din cele prev&zute în Pravile și 
chiar cele neprevăzute. 

De ce s'a chiemat acâstă lege nescrisă „Obi- 
ceiul pămîntului“? Pentru-că a fost adus din pă- 
mîntul pe care'l locuiau cei de la cari l-am luat 
saii pentru-că se păstreză pe pămîntul pe care ne 
aflăm? Obiceiuri Juridice, simboluri, acest com- 
plex de manifestări juridice nescrise, referindu-se 
atât la condiţiunea personelor, cât și la regimul 
proprietăței, s'a format atât peste Dunăre, unde 
nu era desvoltat dreptul de proprietate, cât și 
aici, în Carpaţi, unde erat locuitori proprietari.1 

Acestă idee astfel înțelesă nu sdruncină teoria 
originelor slavone, a vechiului nostru drept, de Gre- 
ce formațiunea lui între Carpaţi s'a săvârșit în con- 
tactul strîns cu Slavii, sosiți și așezați în primele 
secole ale nouei vieţi a Daco-Romanilor. 

Influența slavă asupra Dreptului ȘI moravuri- 

  

1. Vezi asupra acestey însemnată şi discutată cestiune şi Pic, Les lois roumaines et icur connexits avec le droit byzantin et slave,
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lor n6stre, asupra vieţei sociale române, se pote 

dovedi prin multe fapte. Amintim câte-va din cele 
mai isbitâre. 

_-1) Comunitatea familiei. Nu găsim nici auto: 
ritarismul roman, nici individualismul german. 

Caracterul naţional roman s'a perdut cu timpul ; 

individualismul german nu putea lăsa urme; 

Românii au înlocuit vechia lor alcătuire romană 
printr'un noii caracter fundat pe spiritul noilor 
obiceiuri. | 

2) După vechiul obiceiti roman, averea după: 

m6rtea tatălui se împărțea între membrii fami- 
liei, în timp ce Zadruga, comunitatea de casă la 

Slavi, face.ca succesorii să rămână posesori. co- 

muni ai averei, chiar după mârtea tatălui. In ve- 
chiul nostru Drept exista starea de indivisiune. 
continuă, neînstreinarea bunurilor. D2 aci insti- 
tuțiunea căminului. | 

3) Vinzarea este văzută cu ochi răi, și mai 
tote actele vechi cuprind menţiunea că tatăl de 
es., a luat consimţimentul copiilor la vinzări ș. a. 
„4) Obiceiul de a purta un nume, adăugind.la 

cel de botez al tatălui, sau al capului familiei, 
particulele evici, sau escu mai pe românește. 

Pentru a desemna întrega comunitate se face 
un plural din nunmiele tatălui, de es. Petrești, Cor- 
moșești, ș. a. 

Străinii pot intra într'o familie, așa de pildă 
bătrânii se dau în un fel de adopție, cedând 
averea lor.
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5) In viața familială respectul merge așa de 
departe, că bătrânilor nu [i se zice fu. Nici chiar 
surorile nu tutuesc pe frați. Aveaui chiar obice- 
iul sărutatului mânei. Cu totul alt-fel se explică 
acest obicei (baisemain) în Europa occidentală. 
--6) Majoritatea” este la 24 ani, 

7) Administraţiunea țărilor, începând de la po- 
evod sati gospodar, şi Sfârșind cu divisiunea te- 
ritorială în ocdle, plăși, volost, sudstvo, trădeză o 
puternică influență slavonă. 
-8) Aceiași lipsă de amintiri romane întâlnim 

şi în instituţiunile “militare, de Gre-ce în țările 
nostre grosul armatei "1 formeză călăreții. 

- 9) Sistemul impositelor și amenzilor este pu- 
ternic înrîurit de cel bulgar sati sârb. Numirile 
și întinderea unor imposite asupra acelorași pro- 
ducțiuni la Români şi Slavi, ne conduc vădit să 
susţinem împrumutul, mai ales că se deosibesc' 
de cele ale Românilor din Ardeal și Banatul Se-: 
verinului (din Ungaria). 
10) Ceremonialul căsătoriilor este același. Că- 

sătoriile cu persâne de altă naţionalitate sînt în- 
găduite, cu condiţiunea ca să fie de aceiași re- 
ligiune. Soții nu 'și zic pe nume, ci frate, soro. 
După mortea soţului, văduva ”] numește și Din 
nealui, EI, Reposalul. | 

Principiul autorisaţiunei maritale sub forma: şi 
origina sa germanică (mundi) era necunoscut 
în vechiul nostru Drept; găsim totuși o serie de 
obiceiuri cari par a consacra autoritatea: maritală!
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sub o altă formă. Așa supunerea femeri către 
soț merge până acolo că altă dată la noi, ca și 
la Slavi, ea nu putea nici măcar ieși din casă 
fără voia lui, precum nici putea singură face 
vre-un fel dă tocmâlă. 

11) Băeţii singuri moștenesc;. fetele aii drept 
la înzestrare. 

Cum se explică acest obiceiti juridic, pe care 
'] vedem înscris în legea Caragea; dar nu "1 gă- 
sim nici în Dreptul roman,. nici în cel bizantin, 
nici în pravila Bassarab? D-l Hașd&u pare a ve- 
dea aci un folos, dat fraţilor, cari au singuri sar- 
cina de -apărare a țărei, față cu surorile. 1 Se 
pote ca la origină acâsta să fie explicaţiunea obi- 
ceiului ; noi însă am luat prin imitație, prin con- 
tact, de la Slavi acestă normă juridică, fără a ne 
preocupa de greutatea portului armelor. E în ade- 
văr netăgăduit faptul constant că la toți Slavii 
(Ruși, Cehi, Poloni, Serbi) fraţii singuri moște- 
nesc averea părinților, cu esclusiunea surorilor. 

12) Daniele și legaturile, mai cu s&mă în ac- 
tele de fundațiuni mănăstirești, le vedem făcute 
în aceleași formule ca și în documentele slave. 2 

13) Se fac adopţiuni între străini ca frați, 
— rudenie spirituală — între frați și surori de 
lapte, între soldatul rănit și cel care'l îngrijește. 
Ei jură a .se ajuta tot-d'a-una unul pe altul. 

  

1. Răspuns dat mie la acâstă întrebare. 
2. Vezi actul de fondaţie a lui Ștefan Duşan pentru m-stirea din 

Priszren. Archiva Istorică, III, p. 85 urm.
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Ceremonia este următâre : merg la preot, și'l 
plătesc pentru slujba bisericescă și lumînări. La 
zi fixată merg adoptanții cu rudele la biserică. 
Urma un ospăț de frăţie, dat de' cel mai bogat 
dintre înfrăţiți. Acesta era frăția de moșiă, după 
cum o numește d. Hașdeui, când, adică „doi 
individi, având fie-care ceva stăricică sat mo- 
șioră, voia a se înfrăţi, ei își făcea mai în- 
tâiă unul altuia un dar,..el | 

14) Cuvinte ca următârele, dovedesc o viaţă 
comună :: | 

Baciii, Stână, Mândra, Kmnezi, Gospodar, Voe- 
vod, Goştină de oi, Desetina (adică dijma în pro- 
fitul fiscului pe vin, oi, miere), pogonărit (im- 
posit pe pământ), gâltta de. fin (sau ierbărit, im= 
posit pe fin), dușegubina, loba (amenzile), ocol, 
plasă, staroste, jupân, badiță (frate mai mare, ad- 
ministrator al unei averi), zestrea (ceea-ce apar- 
ținea surorei :- vite, îmbrăcăminte, rufe), ocina 
(averea imobilă părintâscă) şi o mulțime de alte : 
cuvinte cu sens identic la Români și la Slavi. 2 

Să ne oprim asupra două vechi instituțiuni și 
să cercetăm origina lor: cojurătorii şi TUMâNia 
sau vecina. 

Aceste așezăminte, păstrate prin obiceiuri se- 
culare, sunt de o deosebită importanţă. Să le 
studiem mai de aprâpe, pentru a putea înţelege 

  

"1. Bibicescu, Poesil populare din Transilvania, p. 410, 
2, Pic, |. c.; p. 28 urm,
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rolul ce aceste obiceiuri ai avut în condiţiunea 
pers6nelor, în regimul proprielăței și în teoria 
probelor. E 

15) O instituțiune care arată o comună. înţe- 
legere între Slavii de Sud Și Români, 'este -a 
cojurătorilor. : 

In faimosul document de danii emanat de la 
Ștefan Dușan (1348), țar serbesc, și publicat cu. 
desvoltări forte însemnate de d. Hașdei în Ar-- 
Chiva istorică, tom. III, pg, 85—19%, se vor- 
bește de cojurătoră în chipul următor: „24 ju-- 
rători pentru -un lucru mare, 12 pentru o afacere 
mai mică. Acești jurători maă dreptul de a îmu- 
pâca, ci numai de a judeca. Fie-care jurămînt 
să se facă în Biserică. Boerii mari să aibă mari 
jurători ; Gmenii de mijloc cei de potriva lor și 
la cei-lalţi iarăși de potriva lor“. - 

Așa dar jurătorii nu sînt martori, cari afirmă 
niște fapte; ei jura -numai-temeinicia_dreptului 

.p retinsde_reclamant Sau pirit. . 
In privinţa originei acestei instituțiuni la Ro- 

mâni, s'au emis până acum două păreri deo- 
sebite. 

D-nii Haşdeu și Gr. Tocilescu, cred că ju ătorii 
sînt moșteniţi de la Romani ; Sârbii i-au luat 
de la Români, iar Slavii Vinodoliani de la Ita- 
lieni ; că la alți Slavi ca şi la poporele germane 
nu se pomenește de acest așezămînt. 

D. Xenopol găsește că jurătorii sînt de origină 
„germană, D-sa mai observă că poporele slavone
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au același așezămînt, dar crede că acestea Pau . 
împrumutat de la Germani. Cât pentru Români, 
cojutrătorii, ca şi tote cele-lalte rândueli de drept, 
formau un sistem „alcătuit din isvâre deosebite, 
tradițiuni de drept roman, amestecate cu insti- 
tuțiuni slavone sai germano-slave, t6te însă 
fierte și mestecate de simţul juridic al poporului 
român și prefăcute cele mai multe î In așezăminte 
originale“. 1 

Așa dar, d. Xenopol socotește că așezămîn- 
tul cojurătorilor este de origină curat germană ; 
că Slavii lau luat de la Germani și Pau înfil- 
trat în alcătuirile juridice ale Românilor. 
Din însăși cercetarea d-sale se vede însă, că 

jurălorii erai admiși la Germani numai în ma- 
terie penală, pe când la Slavi, ca și la Români, 
și în materie civilă și în materie eclesiastică. 
-Acesta e un punct însemnat, care schimbă de 
la început faţa instituțiunei, și arată că împru- 
mutul Românilor s'a făcut numai de la isvor 
slavon. La tote popârele slave, Sârbi, Croaţi, 
Poloni, Boemi, cari de jur împrejur învecinaă 
pe Românii din Muntenia, Moldova, Ardeal, fi- 
inţeză un sistem analog cu cel întrevăzut în 
documentele românești. 

Cele spuse în citația din zaconicul lui Stefan 
Dușan se aplicau tot ast-fel la populațiunile ţă- 
rilor române. Dovadă stau numerose documente; 

1. Istoria Românilor, IV, p. 128—150.
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“în cari vedem numărul de boeri sati alt-fel de 
_megieși, de preoți sai femei în diversele -procese 
de pretențiuni civile, penale sati bisericești. Aşa 
sînt hris6ve de la an. 1490 (din timpul lui Vlad- 
Vodă), î514 (Negoe Bassarab), 1586 (Michnea- 
Vodă); Michaiui Vitezul, prigonit de Alexandru 
III, jură cu 12 boeri cănue adevărat svonul că 
s'ar fi lăudat a fi fiti de domn; de la 1560 (Petru- 
Șchiopul), 1591 (Stefan Surdul), 1639 (Mateiu- 
Bassarab), și alte multe acte prin cari Domni: în- 
credințaii că au dat lege împricinaţilor să întă- - 
rescă jurămîntul sai afirmarea lor prin jurămîn- 
tul cojurătorilor.! Așa la an. 1633 ianuarie 10, 
Mateiii Vodă dă un hrisov prin care încuviințeză 
pe Maria, fata vornicului Jvașcu Golescu, calom-. 
niată- de Vasile Spătarul, bărbatul său, să iea 12 
jupânese pe r&vașe domnești ca' să jure cu su- 
fletele lor, pe Evangelie, că jupănâsa Maria este . 
nevinovată. — Așa găsim și în Polonia casul re- 
ginei Sofia, soția lui Vladislav Jagello, acusată 
de soț pentru adulter. S'a desvinovăţit jurând îm- 
preună. cu 7 nobile și cinstite femei.? Sa 

16. Origina și condițiunea juridică. a „Rumă- 
ilor“ şi „Vecinilor“. In procesele vechi, ce se 
mai judecă și azi, se vorbește de transmisiuni de 
proprietate asupra locuitorilor moșiei ce se vinde 
sati se dăruește, Acești locuitori se numeau Ru- 
mâni în Muntenia și Vecini în Moldova. 

1. Archiva Islorică, passim. 
2. Aenopol, |. c., p. 149, -
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D. Hasdău, în Archiva istorică, şi mai târdiu 
D. Xenopol (sf. Românilor, t. II şi III), citeză | 
mai multe acte vechi, din cari se vede dreptul 
asupra Rumânilor și Vecinilor. Este folositor să 
amintim” aci câte-vă din aceste acte, pentru că 
clausele ce găsim în vechile titluri de proprie- 
tate sunt la fel. Așa: o 

Tudor din Voinești, se recunâște dator jupâ- 
nului Mihai. 7700 aspri, cu sorocul trecut, Și se 
îndatorâză a se libera la Sf. Dumitru, iar în cas 
contrarii se robește creditorului s&ă cu tâtă casa. 
In acest act el zice: „Eu să'i fiti Rumdne (1610, 
Maiu 25). 

Armașul Marco vinde Vornicului Hrizea o casă 
de rumâni, cu partea sa de pământ din satul Ge- 

„menele pe 12 galbeni ungurești (1638, Dec. Il). 
Dintr'un hrisov al lui Constantin Brâncoveanu : 

Petru Căpăţână și cu câta lui din Coscodia sati 
vândut Rumâni, cu tâte moșiile lor, răposatului 
Matei Vodă, drept 80 galbeni ungurești. 

Intr'alt hrisov al lui Constantin Brâncoveanu, 
se spune că Egumenul Tismanei pîra pe niște 
vecini de Rumâni. 

Intr'un hrisov din 1665, se vede că mai mulți 
Omeni recunosc că au fost iertați de Remânie de 
Ileanca, soția Postelnicului Cantacuzino. 
„> Apărând mai multe procese de ale Statului cu 
moșneni și d'ale acestora cu alți moșneni și cu 
Statul, am avut prilej de a vedea originale zapise 
de vânzare și danie, în cari se vorbeşte de Ru-



42 

mâni ce se daă împreună cu nioșia. Ast-fel glă- 
suește zapisul Iuditei, care a dat mai multe moșii 
Mânăstirei Crasna, cu toți Renânii, 1 

Ce se înțelegea altă dată la noi prin conâiţiu- 
nea juridică numită Rumânie? Când s'a întro- 
dus? De ce? Când a dispărut? | 

D. Xenopol (t. II, pag. 54), pune în legătură 
„rumânia“, ca condiţiune juridică a unei clase 
sociale, cu faptul istoric al descălicărei în Mun- 
tenia și Moldova. Un popor a venit pe la finele. 
secolului al 13-lea de peste munți. Acest popor 
eșia din niște mici state organisate în chip feu- 
dal, cum era organisat și întregul din care venea. 
Cei ce veneaii erati 6meni superiori şi avuţi, cari 
erau asupriți. Erau emigrați politici, cari fugeau 
de asuprire, nu de miserie. Erau boerii de din- 
colo, cari s'au contopit cu cei de dincâci. S'a în- 
tâmplat la noi ceia-ce s'a întâmplat şi în Gallia: 
Romanii, stăpânitorii de altă dată, au devenit tri- 
butari și coloni, iar năvălitorii sunt mari pro- 
prietari. O deosebire este totuși: năvălitorii noștri 
nu sunt barbari inimici, dar prieteni de acelaș 
neam. Din causa elementului predomnitor, vechii 
locuitori, în cea mai mare parte. șerbi, pârtă nu- 
mele de rumâni, iar fara si se numește Muntenia, 

“Părerea d- lui Scenopal este” “greşită. Nu, descă- 
lecarea (de altmintreli, se știe că este o mare 

  

1. Procesul Statului cu moşnenii Risipiţeni, - -
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controversă asupra faptului descălecărei) este ori- 
gina condițiunci juridice a „Rumânilor“.: Rumâ- 
nia în sens de colonat -nu datâză anume din 
epoca descălecărei, este mult mai veche. . 

Colonatul la noi, ca și în alte țări, a fost o 
stare juridică, care 'a născut din 6re-cari fapte 
prin natura lucrurilor. 

In timpurile primitive, cam fie-care proprietar 
cultiva singur proprietatea sa. Mai târzii marii 
proprietari, împiedicaţi de diferite ocupaţiuni, încep 
să arendeze moşiile lor. Arendașii se numeau [i 
Joni. Ei erai Gmeni de o bună condiţiune so- 
Cială. Sub: imperii însă condițiunea lor devine 
din ce în ce mai grea. In timpul împăratului Con- 
stantin. mai cu s6mă, din causa miseriei, ei pă- 
răsesc țara și.se fixeză în orașe. Pământurile 
rămânând în părăsire, împărații le dedeaă chiar. 
și Barbarilor ca să le muncească, urmărind în ace- 
laș timp și un alt scop: plata_impositelor. De 
aceia cultivatorii încep a fi legaţi de pământ, ne- 
putând nici pleca, nici să'și schimbe condiţia, ba 
chiar proprietarii devin răspunzători de impositele 
ce trebuiau să plătească colonii. Cu timpul, cul-- 
tivatorul și pământul fac unul și acelaș lucru. 
„Colonii sunt medulare ale pământului“, zice Jus- 
tinian într'o Constituţiune -a sa. Vom vedea mai 
târziu că Mihai Vitezul reproduce aceiași - idee 
sub o altă formă. Și este 6re cum logic ca pro- 
prietarul, care plătește impositele pentru colonii 
săi, săi potă și păstra.
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Pe de altă parte mulți diri cultivatorii, din micii 
arendași, neputând plăti arenzile, se dau la dis- 
crețiunea proprietarilor ca coloni fixați pe moșie; 

Diferite Constituţiuni imperiale, mai cu s&mă 
la Byzanţ, ai regulamentat condiţia colonilor și 
așa jus 'colonalus s'a introdus din ce în ce în 
diferitele provincii, precum în Moesia și Dacia 
Trajană. Prin forța lucrurilor aci veneaii tot fe- 
lul de obiceiuri și reguli din Bizanţ. 

Colonii eraă Gmeni liberi Și sclavi în acelaș 
timp: liberi față cu cei d'al treilea, putându-se * 
căsători civilmente, putând contracta și dobândi 
pentru ei; sclavi faţă cu pământul ce”l cultivată, 
Erau așa de legaţi de acest. pământ, în cât, în 
cas de fugă a colonului, posesorul săi 1 putea 
revendica, iar cel la care se găsește era dator să'] 
restitue, să plăteasca fiscului o amendă Și să mai 
dea un om de aceiași valâre. Dacă colonul fu- 
gea şi proprietarul nu'l găsea, tot acesta r&spun- 
dea pentru impositul lui. E 

Colonul poseda pământul de cultivat în per- 
perpetuitate, plătind posesorului ceva în natură 
sai în bani. Cam așa erati clăcașii înainte de 
Legea rurală, | 

Din punct de vedere economic, perpetuitatea 
era un bine, căci îndemna pe colon la o bună 
cultură. . 

Dacă colonul avea un pământ al său proprii, 
el plătea impositul singur, personal. | 

Dacă proprietarul vindea proprietatea sa, era
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dator să o vindă împreună cu colonii sti. In alt- 
fel vînzarea era nulă, ca și în casul când pro- 
prietarul ar fi vindut colonii fără pământ. 

Dacă cine-va avea două fonduri, putea să, mute 
pe coloni, fără a'i separa de capul familiei. 

Devenea cine-va colon prin naștere, prescrip- 
ţie și căsătorie, Spiritul dreptului bizantin, de care 
am fost forte mult influențați, era așa de favo- 
rabil colonatului, în cât era destul o declarație 
pentru a deveni colon, fără însă, în sens contra- 
rii, să potă cine-va să iasă din colonat prin vo- 
ința sa esercitată chiar în timp de 30 de ani. 

Mai multe legi barbare și numerâse texte din 
secolele al VIII-lea, IX-lea și X-lea, ne vorbesc 
de coloni. Ast-fel, legea Alamanilor (o populaţie 
germanică stabilită între Mein, Rhin și Dunăre) 
ne vorbește de colonii Bisericei (la noi cu deo- 
sebire Mânăsţirile aveai coloni, Rumâni) și ai 
Regelui, numindu-i ca și jurisconsulții roimani 
hberi. 

O curi6să asemănare de nume găsim la co- 
lonii din "Țara Românescă şi la cei din Franţa 
de altă dată. 

. Legea salică nu menționsză cuvântul “colours, 
dar se ocupă de Romanus în butarius, adică Ro- 
manul neproproprietar, colonul care locuește la 
țară. Simplul cuvânt. Romanus în legea salică 
însemnsză „homo possessor“. Din contra, într'o 
lege visigothică, 7ributarius “ însemneză colon. ! 

  

1. Viollei, Hist. du Dr. francais, p. 305.
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Vrea să zică, colonii, cari la noi se numiaui 
altă dată Rumâni, în Gallia după invasiunea francă 
se numesc Romani. | 

Dacă acesta este formațiunea și evoluţiunea 
colonatului, pentru ce să credem împreună cu 
D. Xenopol că colonii (Rumânii) aii esistat la noi 
numai de la finele secolului al XIII-lea încâce?. 

Este sigur -— de și documente scrise pentru 
Țara Românescă, privitâre la epoca anteridră se- 
colului al XIII-lea, ne lipsesc—că au existat la | 
noi coloni înainte de acestă epocă. 

Ca și în Europa occidentală,  năvălitorii, iubi- 
tori de pămint, au pus mâna pe proprietăți. Pre- 
cum în Gallia superbii Romani de altă data au 
devenit supușii Francilor, așa și în ţara n6stră 
numele glorios de Romani s'a păstrat pentru cei 
de jos, pentru supușii cuceriți, de unde și nu- 
mele de "Țară Românescă. 

Origina întemeerei Statului român (muntean și 
moldovean) este fârte discutată. D-1 Onciul nu 
admite că Țara Românescă (Muntenia) s'a înte- 
meiat la 1290, prin faptul descălecărei lui Radu 
Negru. Statul nostru este mult mai vechiu. E o 
fractură din vechiul imperiti Româno-Bulgar în- 
temeiat de Assanizi peste. Dunăre. Așa fiind, este 
firesc ca obiceiuri și instituțiuni, ce eraă dincolo 
de Dunăre, să fi fost și dincâce. Intro carte de. 
danie de pe la 1348 a Impăratului s&besc Ste-- 
fan Dușan, vedem că era obiceiul de a se da Bi- 
sericilor Rumâni. „Și dat-a împărăţia mea (ace-
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leiași biserici), zice Dușan, pe Rumânii de la Băl- 
teţi, anume Baislav primikir, cu frații și cu fii 
&, Constandin... Raian... Vlad... Bogdan... toți 

cu fraţii și fiii lore. | 
Obiceiul de a da Mânăstirilor coloni "1 găsim 

forte des la împărații Byzantini. Așa, Alexis | 

Comneanul a dat 12 coloni (cum s'ar fi zis altă 
dată în hrisâvele nostre vechi: 12 Rumâni) Mâ- 
nastirei Sfântului lon 'Theologu. Dacă cu mult 

înainte de 1290 găsim la Românii de peste Du- 
năre obiceiul de a se da Bisericelor, Mânăstirilor 

colonii (cum era altă. dată în Franţa Jes colous 
de l'Eglise); dacă e de netăgăduit faptul istoric 
al imitațiunei aici de mai tot ce se făcea dincolo, 
pentru ce n'am admite că și la noi au fost „Ru- 
mâni“ în sensul de coloni înainte de 1290, îna- 
inte adică de descălecare ? 

Dacă explicarea dată de D-l Xenopol ar fi exactă, 

ar trebui ca și în Moldova să fi fost Rumâni — fie 
sub numele de Moldoveni, de la descălecătâre în- 

c6ce. Ar fi trebuit să fie mai cu semă în Mol- 
dova, uride întemeierea prin descălecare este mai 

sigură de cât în Muntenia. Dar nu: în Moldova, 
colonii, ce în Muntenia se numesc Rumâni, acolo 

pOrtă numele de vecini. Se pretinde că numele: 
acesta ar fi fost adus din Maramureș, unde amin- 
tirea și limba romană erau mai vii. Cuvântul în- 
semnsză locuitor de sat, în latinește vicus, de 

1. Archiva Istorică, II, p, 104,
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unde vicinus, vecin. Dar, de ce să nu'l admitem 
ca cuvânt existând în Moldova dinainte de des- 
călecătore, de Gre-ce mai găsim o mulțime de cu- 
vinte de origină latină? D-l Xenopol afirmă că 
la o epocă anteriâră' descălecărei, „la început“, 
zice d-sa (t. II, p. 97), populaţiunea slavă a Mol- 
dovei a căzut în stare de șerbie, împreună, mai 
târziu, cu mulți din Rumânii liberi, “Tot d-sa ne 
Spune că descălecarea din Moldova a fost prie- 
ten6scă: „elementul năvălitor nu căta o întindere 
a stăpânirei, ci o mântuire a existenței sale“. . 

Dar prietenâscă a fost și descălecarea din Mun- 
tenia. Pentru ce acesta ar f produs ' șerbia (ru- 
mânia), iar cea-Valtă nu? Slavii sunt de mult 
veniţi: în Muntenia câ și în Moldova, cu câte-va 
sute de ani înainte de descălecare. De ce să nu 
admitem că și ei și Muntenii și Moldovenii au 
căzut în condiţiunea colonatului din timpul im- 
periului roman și byzantin, cu mult înainte de 
finele secolului al XIII-lea? Năvălitori, asupritori, 
miserie a fost în Moldova ca și în ' Muntenia. 
De ce.să nu ne explicăm colonatul (Rumânia 
și Vecinia) și acolo și âici ca o! consecință a 
unei stări de lucruri economice, și a spiritului 
imitativ de ce se petrecea în Imperiul Bizantin, . 
şi să recurgem la explicațiuneă unui fenomen 
social printr'un fapt istoric isolat, care el însuși 
este supus controversei? E posibil, admițând le- 
genda descălecărei, să credem că așa, prin mi-
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-nune, s'a și prefăcut țara în mii de coloni (Ru- 
“mâni, Vecini) ? 

Care era condițiunea juridică, a |  Rumânilor și 
Vecinilor? Nu trebuesc confundați cu robii (chiar 
în imperiul roman colonii liberi se deosibeaă de 

„colonii robi). În adevăr, ci aveau Gre-care per- 
sonalitate juridică : erau datori să muncească în 
cuprinsul moșiei pe care se aflau, fără să o potă 
“părăsi. Dar dacă câștigai ceva avere, acâsta le 
aparținea. Rumânul și Vecinul aveau chiar un 
fel de proprietate, căci nu puteau fi goniţi fără 
voia lor de pe pământul pe care se găseaii, cu 
alte cuvinte nu i se putea lua pământul. 

Rumânia avea un caracter de realitate și per- 
petuitate, De aceea vedem următârea formulă 
în rumânia voluntară : „Să "i fiu rumân cu fe- 
ciorii mei și cu tâtă moșia mea“. Va să zică 
Rumânul r&mânea proprietar al moșiei, Tot din 
acestă causă, cel ce eșea din rumânie, își relua 
și moșia, sau partea lui de moșie. Şi chiar când 
Rumânii se luaă de la un proprietar (Biserică 
sau particular) și se dedeai altuia, se. dedeaă. 
“cu moșiile lor. Ast-fel a făcut răposatul Matei- 
Vodă (documentul din 1698, Condica Logofeţiei, 
citat de Xenopol, II, pag. 440). 

Rumânia a fost mult timp o stare de fapt, 
care amenința nu să dispară, dar să slăbească 
prin faptul că țeranii, fiind prea r&ă tratați, ex- 
ploataţi în mod grâsnic, încep să fugă sau peste
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fruntarii sai după moșiile boerești pe cele mâ- 
năstirești, unde erau mai blând tratați. Atunci 
Mihaiu Vitszul, pentru ca să mulțumească pe 
boeri, de care avea și trebuință în răsboele.sale, 
dete așezământul săi din 1595, prin care dispuse: 
Cant. fie-care (ț&ran) pe unde va fi să fie vecinic 
amde se află. ! 

Acest așezământ e reamintit de mai mulți 
Domni,” ce vin după Michaiti, sub numele de Le- 
gălura lui Iichai- Vodă. ? | 

Colonatul nu era condiţiunea generică a ță- 
ranilor. Alături de Rumâni și Vecini, sunt mulți 
țărani. cari își păstrează moșiile lor. Unii din- 
trînșii sînt succesori în. stare de indivisiune, 
alţii sînt boeri saă boernași retrași la țară. In 
“Muntenia ei se numesc -Moșneni, în Moldova 
Răzași (de la 1moși și heredes). Altă dată "i gă- 
sim. sub numele de Kneji, cuvânt slav care ne 
dovedește influența e ati avuto Slavii la noi. 

Mulţi din moșneni cad în Rumânie din causa - 
” miseriei și a greutăților vieţei. 

In Rumânie cad ei cu moșia lor. Se întemplă 
însă câte o dată să cadă numai ci, dacă își în- 
străinaseră moșia. Acesta pare ar fi fost casul 
obicinuelnic rar al căderei în robie, ca și Țiga- 
nii 0), de și altă dată eșia numai omul din Ru- 

1. Cursul mei de Drept Public, p. 411 urm, 
2. Pentru Moldova, vezi actul 1ui Barnowski pentru - vecinii ce fug, 

Xenopol, Il, p. 508. |
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„mânie, fără moșie.. Era un mijloc de a se libera, : 
abandonând proprietatea-posesie : celui puternic. 

In urma unor r&scâle de țărani și a nume- 
rOselor emigraţiuni cari ati scăzut populaţia ţărei, 
Adunarea Țărei, convocată în tâmna anului 1746 
la Mitropolie, luând în cercetare plângerile ţ&- 
ranilor, a hotărit desrobirea lor de pe. moşiile 
cumpărate, cu ei cu tot, plătind fie-care. cap de 
familie câte 10 lei despăgubire. In urma acestui 
măreț act naţional, Constantin Nicolae Mavro- 
„cordat, pentru a regula raporturile țăranilor cu 
„Proprietarul, a publicat urbariul său. (V. Maga- 
situl Istoric al lui Laurian și Bălcescu, tom. II, 
„pag. 292). 3 

“In Moldova desființarea Vecinilor s'a făcut de 
„Obștesca Adunare, întrunită la 1749 la Biserica 
Trei Erarchi. De la Mavrocordat încâce, cuvin- 
tele de Rumâni și Vecini dispar, De acum „Veri- 
cari din Rumâni ori mânăstirești ori boerești vor 

fi fost înstrăinaţi de pământul acesta, aceia vrând 
să se întârcă la pământul patriei lor, să se așeze. 
“unde le va fi voia, și de rumânie să fie slobozi 
și ertați să vie chiar la Divan ca să'și ia carte 
de slobozenie.“. E 

La mulți din Rumânii liberaţi li s'a luat mo- 
șiile, lăsându-li-se numai libertatea persânei. Acest 
abus s'a făcut în basa chiar a unei încheeri a 
Obșteștei Adunări. | 

„Un alt caracter important al vechei nstre or-
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ganisări, unde iarăși se resimie, influenţa slavă, 
găsim în Boieria și Feudalismul la Români! 

Aceste două instituțiuni sociale ai existat la 
Români, atât dincolo de Carpaţi cât și dincâce. 
D-l Xenopol se exprimă în chipul următor: Ro- 
mânii, înainte chiar de fundarea Statului „aveati 
o nobleţă organisată și puternică, pusă sub con- 
ducerea unor capi militari, Voevozii, care nu erau 
de cât urmașii ducilor vechi, întâlniți de Unguri 
în țările transcarpatine.«-2 | 

La anul 1427 regele Vladislau întărește, privile- 
gii ale nobililor Valachi și ale Knezilor din Banat, 
drept mulțumire pentru credinţă și slujbe, mai 
cu s6mă în apărarea contra Turcilor. Se vorbește 

  

1. Regimul feudal cste un sistem de organisație politică şi socială, 
pe care "| găsim nu numai în Europa occidentală—cum s'a crezut, — 
der și în alte țări. Letourneau. în „L'Evolution Politique“ (pag. 460) 
1 află în Polynesia, în vechiul Mexic, în Abisinia, la Madagascar, 
în vechea China, în Japonia. Esmein („Cours d'Histoire 'du Droit 
Franşais“ pag. 181) spune că a existat o feudalitate musulmană ori- 
ginală şi puternică, citând în acest sens pe Fischendorf. Nu e de mi- 
rare să aflăm acest regim politic şi social la popore indo-europene, 
ca Germani şi Slavi, cari lau găsit în vechea organisaţiuoe originară. 
Etimologia cuvintelor : feud, vassal, suzeran ne dovedeşte până la cvi- 
dență acest fapt istoric. Gibelin, în interesanta'i carte „Etudes sur le 
Droit Civil des Indous“, t, II, pag. 230—240, aduce drept exemple 
asemănări de fapte, de texte, de cuvinte; ast-fel Vassal în limbagiul 
indian corespunde vorbelor: vasa-la adică macel care primeşte locu- 
înța, pământul unde se va sfatornici; Suzeran „însemnă care merge 
bine, fruntaş, su-sarana, şeful icrarchici feudale“; numirea: proprictă- 
ților libere de ori-ce sarcină, aleux, vine de la sanscritul d!a, largă, 
întinsă, fără piedică, Yar scandinavul odhall de la dâdhă, derivat din 
and şi dhă, proprielale; fendele, adică pământurile date ca beneficii, 
cu sarcini, vine de la indianul proprietatea productelor : pha-âdhă. 

2. Istoria Românilor, I, p. 495. E
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de nobili români și cu ocasiunea unui proces din 
Transilvania în secolul XIV. | 

De calitatea de nobil era legată posesia pămiîn- 
turilor și zeplata contribuțiunilor (birurilor) per- 
sonale directe, căci, afară de scutiri excepționale, 
boerii, nobili!, plăteau dările indirecte. Nobilii 
erau și htari. Serviciul militar îl prestau unui 
nobil mai mare. In Transilvania cei mai mari. 
seignori erati Ungurii. 
D-N. Densușanu 1 citâză documente din an. 

1556 şi 1630, în cari se vorbește de nobili T0- 
mâni numiţi Boerones în ţinutul Făgărașului. No- 
blețea maghiară absârbe din ce în ce acestă nobi- 
lime. Afară de maghiarisare mai era și un alt 
mijloc de a'și păstra cine-va noblețea și proprie- 
tatea: trecerea la catolicism. Se știe că unirea 
ortodoxilor (biserica grâcă) cu catolicii s'a făcut 
în scop dea scăpa de persecuţiuni, Cei ce s'au 
unit însă au fost înșelați, ? . 
Ceea-ce în Europa. occidentală era “Scinorul 

suzeran cu boerii săi, la noi altă dată era Voevo- 
dul, Knezul și boeriă. să. 

Origina * Voevozilor și a Knejilor este slavă. 

  

I Columna lui Traian, 1882, 
2. Densuşanu, Revolta lui Horia, p. 57. Aci găsim citați o mulțime 

de “soevozi (pag. 46): I6n al Severinului, Milutin al? Mchadici, Boia şi 
Stoica în Caransebeș, Vlad şi Nicolae în părţile Clujului, Iuga în Ma- 
Tamureș, Radu Negru în Făgăraş (). — Bassarabil noştri ce sînt de 
cât niște mari segnoi, mal întâi ai Olteniei ? E 

Seignorii unguri dărucai proprietăţi scignorilor români în Ungaria 
iar la noi voevodul dăruca nobililor (boerilor) să,
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l-am găsit deja la Slavi. Cuvintul slavon „Voe- 
vod“ însemnâză cap militar. Şi întradevăr el co-- 
manda forțele ostășești din teritoriul săi. Pe lângă 
puterea militară, Voevozii aveau și puterea ju- 
diciară. | 

“Până forte târziu judecătoria a fost prerogativa 
boeriei. Și azi se zice: „Așa vor boerii,“ adică: 
judecătorii. In Ungaria contra judecăţei seignori-" 
lor se putea apela la Rege. La noi se: apela la 
Domn. 

Knejii erau un fel de vasali ai Voevozilor. Ei 
representaui altă dată pe țărani. Plăteau imposi-" 
tele, * apăraii graniţele, judecau cause mai mici.: 

- Cantemir, în n „Descriptio Moldaviae“, ne arată 
în mod: formal feudalismul de altă dată: „Dra- 
g0ș venind în Moldova, a împărțit'o la tovarășii 
săi de 'arme..... 

- Un document din 1247 al regelui Ungariei 
Bela al IV, dovedește una: din originele feuda- 
lismului la noi.- Pentru ca să se apere de năvă- 
lirea Mongolilor, el așeză la. marginile Transil- 
vaniei pe cavalerii Sf. In din Ierusalim. Le- -a și 
dăruit pământuri. din Valachia, în Oltenia ! şi în-: 
trega Cumanie. Beneficiarii ati dreptul de a per- 
cepe venituri; locuitorii trebue să le presteze ser- 
vicii militar pentr u respingerea atacurilor, Cava- 

1. Afară de așa zisa țară a Vocvodului şi Kn€zului român Lytioiti, 
D.: Haşdău stabilește în Negru Vodă că acestă donaţie a fost fictivă, 
de și era confirmată de Papă, -
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lerii. ai dreptul de a judeca, cu apel la Curia re-. 
gescă.] | 

In acest document se spune curat că poporul 
român ce locuia țările vecine cu Transilvania, 
avea și o nobilime. | 

- La formarea nobilimei de la noi a contribuit 
mult și faptul fugarilor din Ungaria, cari veniat 
cu organisaţia lor. militară către șesurile .Dunărei.. 
Cei ce veneau erai Gmeni de condiţie socială. 
superioră, căci emigrația era politică, nu econo-. 

"mică. Boerii noștri se contopeaii cu cei ce veneai. 
Alături. de faptele istorice -— influenţa slavă și 

influența ungară, cari au contribuit la noi 1a for- 
marea boerimei şi a feudalismului — mai este și 
o causă naturală: inegalitatea omenescă sub forma 
avuţiei unită cu ereditatea. 

Este dar forte greşită ideia acelora cari i pretind 
că boierimea 'la noi a fost o consecință a funcţi- 
unilor. Nu, boerimea era o clasă socială alături 
sati adesea confundându-se cu clasa dregători- 
lor, cari de sigur mai tot-d'a-una. se recrutati . 
dintre boieri. SIR 

Insuși Domnul, când. nu era: moştenitor de 
drept, se alegea dintre boieri. La rîndul său avea 
dreptul de a face boieri chiar din 6menii de jos, 
dându-le funcțiuni înalte și moșii. Din causă 
că funcțiunea. aducea. cu sine o distincțiune so- 
cială, ea se numia boierie. Așa că putea fi cine-va 

1. Conduralu, Relaţiunile "Țărei Românești și Moldovei” cu Ungaria, 
p. 39—47,.
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boier 'diri naștere fără a âvea boierie, adică func-: 
iune. Boieria în sens de nobleță era hereditară, 
fucțiunea - nu. o 

De aceia copiii de boieri se dedeaui de mici pe: 
la boieri sau Domn, ca să înainteze în funcțiuni. 
“Origina cuventului Boier este slavonă. In tex- 

tele vechi nobilii sunt numiți boieri și Boiarizri, 
de la cuvântul slav boljar, boljarin, adică om 
deosebit, bun luptător. Ast-fel găsim aceste cu-: 
vinte în Codurile Vasile Lupul și Matei Basarab. - 
E natural să fie așa. Clasa nobiliară s'ă format - 
la noi pe timpul influenţei slavo-bulgare (Impe- 
riul I şi al Il-lea Româno-Bulgar), căci mai îna- 
inte Românii duceau viață păstorâscă în munți. 

„Inainte de acâstă stare de păstorie, pe când ele- 
mentul roman nu părăsise Dacia, fiinţa fireşte - 
Ore-care nobleţă  (duces militanei). - 

Dregătorii erau plătiți la început în dare :de 
“pământuri ca recompensă pentru principala lor 

| dregătorie, care era serviciul militar. Mai târzii 
"-Domnul le lăsa o parte din veniturile bunurilor 

ce administraă. Ei n'aveai lefi fixe. Aceste ve- 
nituri erau teritoriale, s. es., pentru Banul Cra- 
iovei, care la noi a fost cel mai mare seignor 
după Domn, sait în prestaţiuni. Ast-fel Logofătul. 
lua de la punerea peceţei domnești; Spătarul 
lua de la Călărași orz, fîn, lemne. . Se 

Cu drept cuvânt d.: Xenopol! vede aci un semn 

1, Ist. Rom., II, p. 231 urm,
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caracteristic al sistemului feodal: împărțirea ve- 
niturilor Statului cu funcţionarul. .. | 

Un alt semn caracteristic este și confusiunea 
puterei- suverane (puterei. politice) cu dreptul de. 

proprietate. Acest semn îl găsim și la noi în ve- 
chile timpuri. Domnul era proprietarul ţărei sale: 

„Domn stăpânitor a tâtă Țara Românâscă“. 
In istoria proprietăței la Românii vechi vedem, .. 

ca și în Dreptul -feodal, cele două. mari categorii : 

de proprietăți: 10) cele boerești, concedate .de. 

Domn; 20) cele libere (alodiale) ale moșnenilor 
Și: răzașilor. Pe acestea Domnul le confirma, nu 

le crea. Proprietăţile mânăstirești le putem con- 

sidera alături cu cele boierești, de același caracter: 
feudale. Probă neîndoelnică că la noi a esistat 

sistemul feudal cu nobleţă ereditară- sunt mai 

multe documente. Domnul -era. marele seignor,. 

care. avea sub sine alți seignori, sat. el însuși. 

recunoștea un seignor mai-.mare. Așa avem .ju- 
rământul „boerului român“ Costea, din timpul. 
lui Alexandru cel Bun (1402); jurământul boeri- 
lor. consiliari ai lui Ilie Vodă din anul 1435.14 
Polonii nu se mulțumea numai.cu jurământul. 
de credință al. Domnului; ei cereaii ca, și Boie- 

rii să jure credință, chiar dacă s'ar abate Domnul. 
„Petru Alexandru, Domnul Moldovei, . făgădu-. 

ește credință „după chipul închinărei“ (adică după - 
obiceiul hommagiului) sacrei Majestăţi a lui Si-. 

1, Conduratu, |. c., p. 325—6, 359..
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gismund August al Polonilor (jum&tatea secolu- 
lui al 16-a)! 

Cel mai interesant ȘI doveditor document. îl 
găsim în colecţiunea d-lui Hașdeii (Archiva ist. 
II, p. 23). Ștefan-Vodă cel Mare, cu toți vasalii 
sti recunoște, la 1485 Sept. 15, suzeranitatea re- 
gelui- polon Cazimir III (la Colomea, unde s'a 
dus însuși voevodul), ca să aibă ajutor contra 

„Turcilor. In acest act găsim cuvintele: armaș, 
omagii, jurământ, boiarii, (feude) :bunuri eredi- 
tare, plecarea capului, sărutatul, vasșal. 

Sistemul nobiliat și feudal a fost mai - puter- 
nic Și mai trainic în Moldova și- în Oltenia, de” 
cât în Valachia mare. In Moldova, din causa in- 
fluenţei polone, în “Oltenia din causa influenţei 
ungare și mai cu semă din causa influenţei Ba-" 
sarabilor. Valachii, din. contra, erau influențați 
de Serbi, Greci și Bulgari, pop6re la cari deo- 
sebirile sociaje . din ce în ce începuseră a se 
șterge. 

Alte dovezi ale. vieţei feudale ce a existat ș și în 
Valachia, găsim în t. IV al Dicţionarului limbei. is- 
torice și poporane a Românilor de D-l: Hașdău. | 
1) Într'o diplomă din 1233, Regele Bela IV vor-. 

bește despre Contele Conrad (sas sati ceh?), că- 
ruia "i-a dăruit pământul numit Loviște, de Ia 
riul Lotru până unde se varsă în Olt. La gura 
Lotrului, Contele făcuse un mare castel, “căzut 

1. Xenopol, 1. c. III, p, 58—9,
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mai în urmă în mâna Românilor, cari Pau dă- 
râmat (Castelul Dominişor. Domnișor altă dată 

“însemna pretendent la domnie). Din acest mic 
principat, Seignorul Conrad se pregătea să usur- 

peze pe marii Seignori Bassarabi. 

2) In „Origina Bălăcenilor“ găsim alte dovezi. . 
D. Hașdău ne spune că Bălăcenii au stăpânit 
teritorii întinse la Dunăre (Balaciu). Ei au avut 
blason confirmat de curtea din Viena: leul cel 

judiciar cu sabia și cu cumpăna, în fața unui 

rii, representând demnitatea de knsz în Tele- 
orman. (T. IV, pag. 147). In familia Bălăceni-- 
lor a și existat Conteșul Badea Bălăceanu. 

3) In privinţa familiei nobile a Bassarabilor, 
d. Hasd&u crede că Sarabi era o castă nobiliară 
la Daci, din care se recruta principii și. ponti- 

ficii; că din cuvintele Ban şi Sarab 's'a u făcut 
Bassarabi (t. 1V,.p. 255). o 

Din cele de mai sus se vede dar că aliniatul 

2 al art. 12 din Constituţiune: 
„Titlurile de nobleţă străină, precum: principi, 

grafi, baroni și alte asemenea, ca contrarii ve- 

chiului așăzămiînt al țerei, sint și rămân nead-. 
mise în Statul român“ Ia 

“cuprinde, istoricește vorbind, un - neadevăr, 
când socotește „contrarii -vechiului așezămint al 

țărei“ titlurile: nobiliare, boereşti,
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Y 

Trecem acum la /egislațiunea fanariotă. Vom 
conduce acest studii până la noua codificare ge- 
nerală, tradusă după legiuirea francesă, 
„Sa zis, și pâte cu drept cuvînt, că, dacă pe 

terenul politic” propriii zis, epoca domniilor fa- 
nariote a fost un veac de înjosire, pe câmpul cul-, 
tural însă, și în multe direcţiuni, Fanarioții au 
lăsat brazde necunoscute până la «i. | 

Opera lor legislativă n'a fost de cât o con- 
tinuare. Venind în urma lui Mateiti Bassarab- și. 
Vasile Lupul, Domnii greci găsesc în țările ro- 
mâne un Drept scris de origină bizantină. ! Forte 
puțin aplicat în ordinea afacerilor publice și pri- 
vate, acest Drept bizantin avea rost și înţeles în 
trebile bisericești și mânăstirești. In ori-ce alt pri- 
lej, Românii aveau un alt așezămînt: nescrisul 
“„Obiceii al pămîntului“, Cu un caracter mai tot-. 
d'a-una schimbăcios, dar trainic cu tote acestea 
în principiile conducătâre, acestă legiuire nescrisă, 
liberă și vie, a trecut din generâție în generaţie, 

  

1. După părerea mea, acest drept scris de origină bizantină ne-a venit mal ales la început prin mijlocirea poporului slav de Sud, Ace- iaşi credință am arătat-o la an. 1818, în teza mea inaugurală de doctorat: „Je crois plutât que les Basiliques ont ât6 apportces sur Ja rive gauche du Danube, au XII sitcle lors de la formation de 1'Em- pire Roumano-Bulgare. A cette &poque, clles staient dâjă connues des Bulgares, car clles avaient ât5 introduites dans toute I'Gtendue de l'Em- „_ Pire de Byzance“, (De la Puissance du Mari, pag. '178).
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Incorporate sau utilisate, normele „Obiceiului“ 
primesc când un pretins loc în codificările pro- 
blematice ale lui Alexandru Vodă cel Bun și 
Radu Vodă cel Mare, când o sancțiune, ca în 

Așezămiîntul lui Michaii Vitezul asupra „Rumâ- 
nici“, când o modificare datorită timpului, ca 0- 
prirea dată de Stefan-Vodă Racoviţă (1764) pen- 
tru căsătoriile străinilor parveniți cu pămîntence 
“din neam boeresc, 

Cu sfârșitul secolului XVIII mai ales, începe 
pentru legiferarea românâscă o eră nouă. Geniul 
particular al poporului se șterge, dispare din ce 
în ce mai mult. De acum Basilicalele, ca şi' an- 
teriGrele Nouvelle ale lui Justinian, Leon și altor 
imp&raţi bizantini, aveai să fie mai riguros apli- 
cate la tâte afacerile, fiind mai pe dintregul puse 
la înțelesul comun. Din pricina înlesnirei, la noi, 
ca și în Bizanţ, se întrebuința niște manuale 
juridice grecești, mai mult niște colecțiuni pres- 
curtate, de cât niște adevărate comentarii. Cu 
timpul, aceste manuale câștigară 6 autoritate egală 
cu a legilor; mai ales /nsfitertele hui Theophil şi 
Manualul lui Harimenopulos avură o reputațiune 
însemnată în tot Orientul Europei. Culegeri, es- 
trase din disposiţiunile une ori prea lungi, alte- 
ori întunecate și contradicătâre ale legilor împ&- 
rătești, lucrările amintite r&spundeaiu la o trebu- 
inţă resimțită. Pe vremea declinului mereu cres- 
când al Bizanțului, și de la secolul XV încoa, 
legiuirile variate și risipite cereau neapărat o co-
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'lecţionare, o orânduire metodică, ori:mai cu s&mă 
"0 alegere inteligentă și desevârșită, 
- La anul 1786, Domnul Al. Ipsilanti. dădu 
Munteniei un Codice Civil, folosindu-se de opera 

„lui Harmenopulos. Pravilnicesca Condică zicea, 
în decretul voevodului, că locuitorii Valachiei ur- 
“mau uneori împărăteștile pravile, alteori obiceiu- 
rile pămîntului. — Acâstă Condică, asemenea în 
multe cu viitorea Pravilă a lui Caragea (1817), 
era publicată în limba grâcă. 
„Ca drept subsidiar în tâte împrejurările grele, 

se apela, pe vremea codificărei lui Ipsilanti, la 
“legile împărătești. De aci isvorai numerâse abu- 
“Suri, mai ales că Basilicalele, Novellele și alte 
„Colecţiuni de legi erai publicate în limbile elină 
ori latină, cunoscute de prea puţini. 

Din timpul lui Al: Moruzi Vodă (1804) necon- 
Siderarea lucrărei lui Harmenopulos, atât de pre- 
țuită sub voevozii fanarioți dinainte, este recu- 
noscută întrun hrisov domnesc de la Callimah- 
Vodă (1817). Aci se afirmă că, pe vremea lui 

“Moruzi chiar, nu constitueaui legea pămîntâscă 
comentariile, ci numai Basilicalele. 

Incercarea de traducere și alcătuire a lui Carra, 
însărcinat de Moruzi-Vodă, a rămas neterminată. 

Cel dintâiu Manual de legi în limba română 
a fost făcut de Andronache Donici, vestit juris- 
consult. Acestă culegere prescurtată din legile - 
împărătești, tipărită la Iași (1814), e un fel de 
repertoriă al materiilor de jurisprudenţă, cu tri-
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miteri la legile din Basilicale și Dreptul roman. 

La an. 1817 se publică în Moldova Codul de 
legi al lui Calimach-Vodă (tradus în românește 
la anul 1832). Boerii țărei, înti'o Obștească A- 
„dunare, ai găsit cu cale să se culegă din căr- 

“ţile împărătești cele mai folositâre părți, ce se 
vor uni cu „Obiceiul pămentului“,. pentru a 

forma o condică de legi îmbunătățită. 
In același timp (1817) Voevodul Caragea din 

Muntenia face un estract din Basilicale, și mai 

exact o imitație a manualului lui Harmenopu- 
los. E interesant pasagiul următor din punerea 

„în lucrare a Condicei: „Țara Românâscă având 
din vechime Can6ne pentru cele în parte. drep- 

turi ale locuitorilor săi, ale sale nescrise și ne- 
deslușite -obiceiuri, ale Condicei sale puţine și 
-nedesăvârșite pravili înscris, care și nefiind des- 
„toinicie, nu putea cumpăni, nici drept a îndrepta 

dreptatea fie-căruia, de aceia și era silită a nă- 
Zui la pravilele împărătești ale Românilor și a 
se sluji în tote aceste -pravili.“ 

Regulamentul Organic a ţinut să. cuprindă 
că și pe terenul curat legislativ va dispune ori 

ce s'ar simți netrecute ă neprevăzute în. con- 
dica anteridră, - 

Codul penal al Moldovei sub Ioniță-Sturdza 
Vodă (editat întâiu la anul 1825), urmeză legis- 
lațiunilor Caragea și. Callimach.!“ - 

1. Din studiul inedit al d-lui Gr. Conduratu Asupra » „Legislaţilner fa- 
nariote“,
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VI 

Cu anul 1839 începe epoca de imitaţiune a 
legislațiunei francese. Așa la acel an se pro- 
mulgă un Cod Comercial î in Muntenia, tradus: 
după Codul frances, Vine apoi Codul Penal al 
lui Ştirbei-Vodă, sancţionat la an. 1852. 
„Trecând peste „Regulamentul Organic“, un a- 
șezămiînt bogat în disposițiuni importante asupra 
"Dreptului public și privat, ajungem la timpurile 
cele mai noui ale țărilor, devenite România, cu 
legislațiunea imitată și numai imitată. 
„Ce' să zicem de 0 : asemenea 'legislațiune și 
de 'resultatele ei? 

O naţiune, ca și o bucată: de pământ se for- 
meză din diferite stratificări, din aluviuni. Ca și 
“un trunchiu dc arbore, ea presintă ochiului ob- 
'servatorului mai multe unde. Trunchiul popo- 
rului român este aric. „Aparţinem adică acelei rase 
a umanităței care represintă nobleța ei. La înce- 
“put, în adevăr, găsim în țările nostre pe Agatirși, 
Sciţi, Geţi și Daci. Peste acestă veche -undă 
arică veni o alta mai puternică: unda romană. 
Mai târzii avem aluviunea popârelor barbare a- 
'siatice. Din înrîuririle acestora, cea. mai puter- 
nică a fost cea slavă, tocmai pentru că Slavii. au 
venit în: țările nâstre ca prieteni, nu ca inimici. 

Din aceste trei elemente, cari aă, format . or- 
ganismul Țărilor Române, cel roman și cel slav
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au fost cele ! mai puternice” ȘI at“ lăsat - urme de- 
osebite: elementul roman trăiește și astăzi din 
punctul de vedere etnic, din punctul de vedere 

„al rasci, al temperamentului - și: al limbei; ele- 
mentul slavon a determinat: organisarea politică 
de altă dată, Dreptul și în "mare parte mora- 
vurile. i 

Dreptul Slav consemnat în „Obiceiul pămân- 
tului“ în cea mai mare parte, și Dreptul Greco- 
Roman, consemnat în _pravilele scrise, ai ținut 
la noi noi până pe la jumătatea acestui “secol, când 
am împrumutat noul Drept frances. 

Când un popor părăsește instituțiunile sale 
naționale, pentru a le înlocui cu altele străine, 

“distruge î înseși germenii de viaţă. „Geniul pPopo- 
rului se refugiază în stratele inferidre, și acolo 
aşteptă cesul redeșteptărei“, Dar de o cam dată 
și până âtunci se stabilesc raporturi factice, se 
naște o civilisațiune curat artificială și de - apa- 
rență; instituţiunile sînt fragile, n'au nici o pu- 
tere morală, nici vitalitate.1 

Legislaţia doctrinală, care nu ţine sâmă de des- 
voltarea istorică, de caracterul națiunei, esistă 
numai pe hârtie. Acest fapt mai are ca urmare 
și o altă anomalie. In: Franța codificaţiunea a 
produs un resultat: bun pentru însuși poporul 
frances. A fost și un element de unificare. Co- 
dificarea este unitatea și fixitatea egei. La 1 noi, 

  

i Bogisich-Desmelic, Le droit coutumier des Slaves meridionaux, pag. 
11 urm.
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din contră, codificarea a “adus niultiplicitatea so- 
liţiunilor juridice, “controversa . ja infinit: Popo: 
rul de jos m'are nici o. încredere. în lege și: 
judecător. Interpretarea legti este o Magie, pe 
care avocatul și judecătorul o întârce cum vrea: 

Așa s'a întâmplat: la noi.' Codul Matei Bassa- 
rab, afară de partea sa bisericescă, nu s'a: apli- 
cat. nici o dată, tocmai pentru că era o lege imi- 
tativă. Multe din principiile Codului Napoleon 
nu se aplică nici azi la noi. Ia 

Mult timp după promulgarea noului. Cod. de 
Procedură Civilă s'a continuat cu aplicarea Pro- 
cedurei celei vechi. lar în materie politică știm 
că regimul parlamentar este cu totul falşificat. 
Majorităţile se. aleg de Guvern, iar nu Guver- 
nul de majorități, nici majorităţile de alegători. 

In materie administrativă, descentralisarea este 
un cuvint ce n'are sens. 

Dreptul fiind un organism, ca tâte organis- 
mele se supune unor legi naturale; Bogisich ..ob- 
servă cu drept cuvânt că se întâmplă Dreptului 
original când este comprimat, ceea ce se întâmplă 
ori-cărui organism comprimat. Dreptul nostru este 
un trunchiă care-are două ramuri: o ramură 
a Dreptului original, produsul obicefului pămiîn- 
tului, și alta a Dreptului scris: S'a tăiat adânc 
prima ramură. Fatalmente nu si mai putut des- 
volta. Desvoltatu-s'a măcar cea d'a doua? Mai 
de loc, căci "i lipsește seva, sângele propriii, sin- 
gur dătător de viaţă.
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Dreptul nostru scris este Dreptul Europei oc 

Cidentale _aprâpe în întregul săi. Este 6re-cum : 

zadarnic a'l comenta, căci în țările, a cărui con- 
știință este el, se înţelege, se comenteză mult. 
mai bine. Afară de câte-va puţine articole din 

Codul Civil schimbate, pe tâte cele-lalte le gă- 

sim comentate gata de Francezi și Belgieni. Ce 
ar puteafi un comentarromân? O palidă imitațiune, 

Ilacă un jurisconsult de valdrea lui Păucescu. 

Ce însemnătate ar fi avut comentariul său asu- 

pra Legei Caragea! Ce valdre are comentariul 
său asupra obligaţiunilor? Espunerea teoriilor 

lui Merlin, Marcad6, Laurent, Demolombe, înși- 

rate în românește într'un stil curgător, inteligi- 
bil și folositor pentru cine nu știe iranțuzește. 

„Legea nouă impusă nefiind expresiunea con- 

științei naţionale și a trebuinţelor, este primită cu 
desgust, și se fac tote silințele pentru a o frauda. 

Ast-fel, sătenii, știind complicaţiunea formelor 
testamentare și înlesnirea anulărilor, înlocuesc tes- 
tamentele cu acte de vinzare. Judecătorii, ei în- 
siși știind ce flexibilă e-legea imitativă, de multe 
ori părăsesc, terenul juridic, dispreţuesc povaţa 

lui Bacon de a judeca în principiu, și transformă - 
cestiunile de drept în cestiuni de fapte, de apre- 

ciere, pentru a evita cassările. 

TOS




