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PRECUVÂNTARE i 

Zilele înălțătoare de inimi și de spirite dela finele lui 
August 1906, unde și-au dat întâlnire îm Capitala Rega- 
tului liber — România-— foștii răzeși și ostași ai lui Ștefan 
cel Mare din Bucovina, cu, grănicerii din Bănual, cu cei: 
din Torontal și dela Beiuși, cu Siliștentă, foștii tazaliști 
și supuși saşilor și alți ardeleni foștii Jeleri și iobagi 
ai Ungurilor ca pe terenul. culturei muzicei și al civi- 
lizațiunei să se ia la întrecere în arenele romane din 
Bucuvești cu cei din feara bhberă. Este de lipsă și util 
totdeodată de a-i studiă şi urmări pe aceia la ei acasă, 
în gospodăriile lor în vieața de toate zilele, în modul lor 

"de a fi și de a lucră, apoi să arătăm fasele prin care 
au trecut ei Și cum Sa făcut și sesolvat la dânșii com- 
pleza chestiune agrară, până au ajuns în starea în care 
se găsesc astăzi. 

Desigur că dânșii ajunși sub dominațiune streină, și 
uneori destul de vitrigă pentru dânșii, soarta nu le-a 
fost ușoară, dar totdeauna din toate cataclismele dânșii 
sau ridicat victorioși iarăși, ca și fenicile din cenușa 
sa, eluptându-și o- posiție morală. și materială onora- 
bilă îmtre popoarele conlocuitoare și străine. Multe din 
măsurile economice luate la dânșii în timp de peste un 
secul și jumătate, va fi util de a le cunoaște mai de 
aproape și a le aplică și la noi, și mai bune decât cele 
copiate dela străini-—din raporturi și țeri îndepăm tate. 
Chestiunea țerănească la noi wa fost resolvată, Ci RU 
mai amânată. Ea bate acum la UȘĂ cu vioiciune prim



IV: 

vecini, și. prea ușor sar puteă întinde și la noi, dacă 
guvernul și bărbaţii de stat ai Terii nu vor grăbi cu, 
o oră mai curând resolvarea oi. Hie-ne permisă speranța 
că cel puţin cu um grăunte de muștar să ne apropiem și să contribuim şi noi la „cunoașterea și. resolvuivea ei în înteresul Patriei și al îmtregului neam românesc. 

Bucureşti 1 Seplemurie 1906. 

D-r GEORGE MAIOR
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AGRICULTURA VECHE ROMÂNĂ 

„Poporul Român a avut totdeauna; agricultură. EI a avut 
agricultură, fiindcă a avut necesitate de cereale, pe cari 
nu le puteă importă și împrumută dela, vecinii săi, de oare 

„ce el nici odată n'a "avut comerciu şi industrie estinsă. 
Până în ziua de “astăzi acestea, se găsesc precumpănitor 
în mâna celor străini de neamul nostru, deși pot să fie 
stabiliți de mult între noi. Apoi un poporde multe milioane 
de suflete, locuind mai mult în coline și în munți, fără 
drumuri de comunicaţiune și de trafic internaţional, 
fără porturi şi sânuri de mare, adăpostite de vânturi şi 
valuri, fără de fluvii și râuri navigabile, ori cei puţin 
plutitoare, el eră, constrâns de împrejurări ca să-și producă 
în localităţile lui potrivite, cel puţin . pâinea și obiectele 
de prima necesitate pentru acoperirea şi satistacerea tre- 
buințelor sale proprii; deci de voe de nevoe el trebuiă, să 
se ocupe şi cu plugăria și să facă agricultură. N 
„Pe de altă parte, provinciile şi ţările, în care eră aşe- 

zat şi repartizat având câmpii plane şi monotone, tre- 
când apoi. în coline și dealuri cu terenul ondulat şi ac- 
cidentat, şi. sfârşind cu munții cei înalţi, sălbatici și 
prăpăstioși,- și cu clima cea aspră şi variată, potrivită 
pentru diferite plante și producte a solului, a trebuit 
să îndemne pe toate popoarele, cari le-au locuit şi sau suc- 
cedat în decursul veacurilor să se ocupe cu agricultura. 
Agricultura şi cultura lor eră însă diferită după timpuri 
și împrejurări. - 
„Cercetând însă după starea, și felul agriculturei acestor 
ări din sud-estul Europei, cunoseute în anticitate sub 

Dr. Maior. — Politica Agrară. la Români, 1
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numirea de Scithia apoi Dacia, vom găsi ca în diferite 
epoce era binişor desvoltată, după-care urmează epoce 
de restriște și de decadenţă materială. Așă prin secolul al 
8-lea a. Chr., țările dela gurile Dunărei și Nistrului ete, 
formau ca și astăzi un grânar de prima ordine pentru 
ţările şi lumea pe atunci cunoscută. Sub domnia Sei- 
ilor ele erau țări producătoare și exportatoare de tot felul 
de bucate în masă. Istoricul Herodot ne spune că Sci- 
ţii se împărţiau în 2 categorii : în păstori nomazi Și în plu- 
gari, stabili locului, aprripae. Sciţii plugari cultivau grâu, 
meiu, linte, anason, cânepă, ceapă şi usturoiu. 

Elinii speculanţi și întreprinzători, întemeiară, pe ma- 
lurile Pontului Euxin (a, Mărei Negre de astăzi) mai multe 
colonii și oraşe conierciale însemnate, cu ajutorul cărora 
ei făceau un comerciu întins cu tot felul de producte 
ale solului și alte materii prime necesare industriei jor, 
pe care le scoteau din acele ţeri litorale bogate şi cele 
din dosul lor, și. le schimbau cu produsele industriei ma- 
nufacturiere grecești. Atari porturi și oraşe comerciale 
grecești însemnate pe maiul nord-vestic al Mărei Negre 
erau: 'Tomis azi Constanţa în Dobrogea, Istros azi Brăila 
în apropiere de gurile Dunărei, Tyras-Akkermanul de 
azi lângă Nistru, Odessos şi Olbia în Crimeea şi alte - 
multe situate mai în lăuntrul Rusiei de. azi. Toate aceste 
erau tot atâtea pieţe însemnate pentru desfacerea pro- 
dugtelor solului acestor ţări, aproape ca Și azi. În prima 
linie erau cerealele, apoi veneau vite, peşte și alte pro- 
guet6. animalice şi apoi lemne de construcţiune şi pentru 3 ar 

facerea năvilor. - 
In țara, cea întinsă, Și-plană a Sciţilor, cea stepă mo- 

notonă, fără muriți şi păduri, lanyrile semănate cu grâu, 
secară și alte cereale râu cu totul de altă mărime Și 
aspect, decât cele ce văzură. negustorii greci la ei a- 
casă, în Ellada ţară muntoasă și săracă, cu văile ei în- 
guste şi cu pământul „ştâncos. Afară de. cereale ei mai 
scoteau din intefiorul acestor ţeri sclavi, carne proas- 
pătă şi sărată, pastramă, pei crude și sărate, lapte, brân- 
zeturi, seu, ceară, vhiere, iar din vastele bălți şi lacuri 
ale Dobrogei și dela, Dunărea, de jos vânau peşte şi 
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scoteau cantităţi enorme de chefal Și şalău de mare—pești 
migrători—apoi morunii fără oase. In special Borisste- nes-ul (Niprul de adi) și ţărmurii lui eră regiunea, cea mai bogată între toate. Nu mai puţin din regiunile mai nordice se scoteă molid și lemn tare de stejar, frasin și ulm „necesar la construirea, de nave şi-a tot felul de vase. De toate aceste producte ale solului ofereau locuitorii Sciţi şi alte seminţii în cantităţi enorme. și de bună voe ne- gustorilor greci, aşezaţi în porturile de mai sus pe bani sau în schimb pentru obiecte de manufactură grecească. 

Tot de Sciţi pomeneşte istoria ca locuitori, ai acestor țări și regiuni cu vreo 2-—300 ani mai târziu, din inci- dentul expedițiunilor bellice a lui Dariu și Alexandru cel :. 
Mare, la trecerea lor peste puternicul fluviu al Dunărei.: (Ister.). o | Ş - Mai târziu, în locul Sciţilor păşiră Agathirsii, Sarmaţii, “Geţii şi Dacii (1). | | a 

Dacii și Geţii iarăşi erau mai mult popoare agricole și de păstori, decât se ocupau cu comerțul. Ei aveau lanurile lor înconjurate cu. ţarcuri — tinăroagele de as- tăzi— cultivau şi ei grâu, orz, meiu ŞI fructe (2). 
„+ Dacii venind. în conflict cu Romanii, după răsboaie în- delungate și sângeroase, acestea se terminară cu sub- jugatrea şi nimicirea totală a. Dacilor, și prefacerea ţă- rilor acestora în provincie. romană sub numirea de Dacia. Trajană la anul 105 d. C. Columna ivi Traian dela Roma ne. prezintă. pe legionarii romani secerând holda de grâu, semănată de Daci, şi în castrele dace se văd. mari de- pozite de cereale. După afirmarea ilustrului nostru pro--. fesor de istorie și epigrafie 4-1 Gr. G. Tocilescu, Dacia. | ca, provincie romană este-reprezentată, pe'medaliile con-. 

E . 
- 

  

(2) Vivint et rigidi Getaa. 
Inmetata quibus jugera, libâras. * : 
"Fruges et; Cererem ferunţ:- 

" Nec” cultura placeţ -longior annua 
Defunctusque Jaboribus | | 
Aequâli recreat. sorte vicarius: | 

| Horatii Flacci Ode II] 23 

(1) Vezi Tocilescu,. Dacia încinite de” Romani.
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“timporane ea o femee, ce ţine spice de grâu în mână, | 

după productivitatea şi bogăţia solului ei. -.. o 

Insă la ce grad de intensitate a fost ajuns agricul- 

tura ţărei sub dominaţiunea romană, şi dacă ea a.atins ace- -. 

laş nivel cu exploatarea minelor, aceea azi nu o putem 

şti cu siguranță, şi nici deduce din lipsa de documente. -- 

Probabil că şi ea a fost destul de dezvoltată, căci se cul- . 

tivau toate cerealele pe cari le-am văzut mai sus, afară -- 

de porumb şi cartofi, și le cultivau în rotațiunea bienală 

şi moine, sisteme estensive păstrate până în secolul no-. 

stru. Cultura de cereale şi leguminoase  trebuiă să fie. 

destul de înaintată, căci aveă să nutrească armata și 0 

populaţiune numeroasă iudustrială și minieră, ocupată - 

cu facerea de șosele, apeducte și cu exploatarea minelor. 

Agricultorii romani aveau debuşeurile pentru toate pro. 

dusele solului în ţară, în centrele mari industriale, avan- 

tape însemnate, pe cari noi nu le posedăm nici astăzi încă, 

precum ei aveau şi șosele excelente, cari înlesneau scoa- 

terea şi transportul productelor voluminoase pe pieţele 
principale de desfacere. Tot atunci sub Romani. s'a in- 

trodus în ţările noastre viţa de vie, iar dintre arborii. 

fructiferi persicul și caisul. După bogăţia și fertilitatea 

solului ei, Dacia sub administraţiunea romană ajunsese 

în aşă stare înfloritoare, în cât se pută numi Dacia feliz. . 

Spre nenorocirea ei și a poporului nou în formaţiune, 

starea de progres şi cultură nu dură mult. decât circa 
170 ani, căci la anul 274 p. Chr, sub năvălirile mai dese 

și amenințătoare cu cotropire: din partea. barbarilor în 

vechiul imperiu, Dacia fu părăsită de împăratul A urelian 

şi evacuată de trupele române. Parte din populaţiune fi 

lăsată în voia întâmplării, pradă invaziunii Goţilor şi altor 

seminţii barbare, cari se succedară la mici intervale scurt 

una după alta, în epoca cunoscută în istorie sub numirea 

de Migraţiunea ginţilor. e a 
„In ceea ce privește pe poporul român, acesta dela ori- . 

ginea sa totdeauna a avut agricultură și a făcut plugărle, 

trăgându-şi originea de la 2 popoaâre eminamente agri- 

cole: Daci şi Romani. Dela Daci ne-a remas unele insti- 

tuţiuni agrare eari se păstrează și astăzi încă nealterate:
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bordeele subterane ca magazii pentru bucate, cari se usi- - 
„tează întocmai încă și astăzi Ja poporul din_stepa Bă- 
„Tăganului și erau în uz şi în Ardeal. Tot dela Daci sau Geţi. 
derivă şi obiceiul de a face mămăligă sau coleaşă de meiu, 
care eră hrana uzuală a populaţiunii, înainte de intro- 
ducerea porumbului în ţerile noastre, şi. se mai usitează 
încă și azi în regiunile sărace și muntoase, unde porum- 
bul nu se mai poate coace. Mămăliga de meiu şi de orz 
se numește coleșă până în ziua de azi; cea din făină 48 
porumb mămăligă. | i . 

Că la formarea poporului nostru a predominat elementul 
italo-romanic asupra altor elemente, şi instrumentele de 
muncă și ocupaţiune ale Romanilor au fost introduse şi au 
câştigat superioritatea asupra celor locale; că dovadă vor. 
da numirea curat romană. a celor mai multe din obiec- - 
tele şi uneltele uzitate în agricultură, conservate până azi 

„neştirbite la poporul nostru; ba, cele mai multe din ele sau - : 
conservat mai bine în limba, română decât la alte po- - 
poare şi în limbele surori. Astfel sunt numirile curat ro- 
mane pentru toate vitele domestice: cal, asin, bou, vacă, 
capră, oaie, pore, şi cu produsele lor: lapte, caș, brânză, 
unt, carne, unghie, corn, cap, oase, păr, lănă, sânge; 'di- 
ferite unelte: jug, furcă, şea; apoi arare: fănaţ, iarbă ; 
semănare, semință etc; primavară, vară, toamnă, iarnă, 
frig, ger, căldură, soare, ploaie, apă, brumă, aier, ete... 

Cu privire la plug, deşi numirea romană de aratrum 
sa perdut, însă a rămas forma plugului şi anume brăs- 
darul, căci brăsdarul sau ferul lat de. la plugurile vechi 
românești este identic cu: brăsdarul dela plugul roman, 
găsit intact întrun mormânt roman, descoperit în Austria 
de jos,. precum se poate el vedeă în Manualul nostru de 
Agrologie la pag. 188. a o | 

In comparaţiune cu celelalte limbi surori Și cu limba 
latină, diferitele plante agricole se numesc: grâul, româ- 
nesc vine dela latinul granum, ce însemnează grăunte 
sau boabe, lat. Triticum, pe când la Romani se numiă 
mai des frumentum,. pâne și pâne. albă (în Moldova). Pe 
italienește se cheamă grano, franţuzeşte bl, în limba spa- 
niolă trigo, în portugesă trigo; apoi secară: rom. de la



    
“latinescul secdile cer zale; în limba francesă seigle, ital s- m: 

. » cale, în limba portugesă și spaniolă .segol; omăriegeul E 
orz, de la lat. hordeum vulgare, ital. orzo,. franţ. orge, , 

“iar în limba spaniolă hordi; ovăsul de. la avena sativa:” : . 

fran. -avoine, italienește avena.; meiul sau. mălaiul ds la: Se 

millium şi Panicum -milliaceum, franţ. millet ete: -apbi in. 

„dela linum, cânepa dela cannabis; hameiu dela pui . 

| :. trifoiu, iarbă, fân, pir dela agropyrum; apoi pomi şi ar- 
bori ca: meri; peri, pruni, nuci, cerași fag, „ catpit,, tea € 
sin, ulm, teiu ete. * . e 

Nu mai puţin şi vitele domestice după specii Şi rase. cut ! 
„ “tivate prezintă mare asemănare. între 6le. Aşă d. e. pi 

volul de ori igine, africană, nu există domâsticit;. în: Botta 
„decât în: Italia. Bulgaria, . Mnntenia şi Transilvania, jar. 
încolo bicăiri nu s6 cultivă ŞI - întrebuințează ca; vită de. 
lapte, de jug şi de carne; apoi a vitelor de rasă E a 

" din "Transilvania şi Moldova cu cele din Italia, și, a"por- 
„eului mare romanie, cu. cel numit. la noi de, raşa,. Mânt 
goliţă. - aa 

In. ceea ce priveşte oile după rase şi tipuri, rasă “ur, 7 
cană sau bârsană cu: lăna lungă flocoasă, 8ă. „poate' AR 

„ considerată ca cea veche: locală; ea ne apare. şi pe. c0-. 
-zlumna, lui Traian din Roma între produeţiunile Daciei. 

Nu tot aşă de sigură este chestiunea în: privinţa. colet -! 
lalte, a oîi țigăii, cu lăna scurtă, uniformă și moale, care -: 
că mai nouă există numai în Romănia și Dobrogef, ca 

i locală. Ea după originea ei Sar puteă deduce dela Die. 
țul-velerul-de aur, pe care Pau adus Iason cu  Argonauţii 
din Colchis (Taurida sau Crimea) şi deci și ea ar fi după 
origina ei foarte veche, dar în total ea pare a â mai re- 

_centă decât cealaltă. - 

„După esterior şi valoarea ei economică, ea, se pod, : 
compară, şi se apropie foarte mult de merinosele de Spa 

a mania, nu eră, întru secolului a a 15 lea în Austria Și Gen: 
"în ziua de azi mai bun - de mei bun și nici că cste pân | 

“numai în urmă prin 0 im zi a noastră țigaie: 5 0 
raţională, a” devenit mai tâeziu ere potrivită şi ingrijit iu adevăratul miţ de aur, 

[
i
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cum. îl cunoaştem noi. sub numirea -tipurilor sale prinei- pale Infantado-Negretii de Moravia și Blectoralaul. de Sac- i sonia unice în felul “lor cu o fineţe a lănei în lumea în- treagă fără -pereche; 2. - a 
Dar şi. aşă oaia ţigae în starea în eare se văseşte a- : stăzi, cu regimul defectuos și primitiv, la care este su- pusă ca traiu- şi îngrijire, ea se apropie foarte mult de merinoase.. Afară de fineţa, “moliciunea şi elasticita- . tea lânei, care o aprojie de msrinoasele spaniole, mai vin la mijloz şi instituţiunile păștorale şi obiceiurile mo- canilor noştri, cari după cum se. va. vedeă mai târziu. sunt. aproape identice cu ale Spaniolilor, cari culțivă me- . rinoasele. în cârduri şi turme călătoare. 
Toate aceste fapte „lasă a presupune că oaia țigaie ar avea o origină comună cu merinoașe, spaniole, şi: că ar” fi fost introdusă în “țerile noastre: pentru ptiipa dată de. : către coloniștii vâniţi din Spania sub Impăratul Tiaian.. Ca.-o. importaţiune nouă a matelui fundator ea figurează pe monumentul dela Adam Clissi din Dobrogea, cea fost „ridicat în onoarea și amintirea marelui Impărat numit Tropaeum  Trajani, pe a cărui puternice lespezi de cal- car ni. se prezintă 2 berbeci ţigai şi un. ţap „ridicat în două picioare (1). Asemănârea între acești 2 berbeci lapi-" dari și între berbecii ţigai de, azi este uimitoare, încât .. pe oricine poate să-l convingă despre identitatea lor. Şi în fine-în Dobrogea oaia țigaie are un tip al ei deosebit local, de culoare fumurie-roşcată, așă numită cerna cer- vena, pe când în Muntenia și la: mocanii ardeleni se cultivă mai mult ţigaia albă și mai puţin cea neagră. 

Deci pe lângă o întinsă cultură de vite poporul român, 
dela originea sa chiar a trebuit să posedă și să facă şi agricultură, din motive igienice și religioase,. şi până în ziua de azi el este mai mult un popor vegetarian Și fru- gal, decât consumator de carne. | _ 
„Pe lângă produsele turmelor şi cirezilor sale, el tre. buiă să facă și plugărie, să; cultive cereale, legume, plante ... -. 

  

(D 6. Maior, Zootecimia pag. 531 şi 582, | E 
pe



„păstăioase şi fructe, cel puţin pentru acoperirea necesi- . 
tăţilor casei, căci numai din carne şi lapte el nu putea 
trăi. Poporul român, chiar dela originea șa ni se prezintă 
ca un popor creştin căci între soldaţii: legionari Și €olo- 
niștii lui Traian se ailau dejă creştini. Apoi el sa ţi- 
nut_totdeauna de legea ortodoxă orientală, care pre- . 
scrie şi ţine o mulţime de posturi, afară de cele 2 zile 

„. de post în fiecare săptămână Mercurea și Vinerea; în -to- 
tal el ţine la 250 zile de post î în. an, în care creștinul or- 
-todox nu gustă şi consumă nici carnă nici lapte, în postul 
Paștelui nici mâncări de peşte, şi-se nutresc-exclusiv_ din . 
vegetale. Prin urmare pentru ca el să se poată hrăni - 
unic din fructe, legume şi cereale 2?/, din an, trebuiă 
pentru existența proprie să facă și agricultură pe 0 scară 

“destul de întinsă. Și până în ziua de azi el consumă mai 
puțină carne decât alte popoare vecine și conlocuitoare. 

Unde și cu ce se ţinea acest popor nou în lunga du- 
rată a migraţiunii ginţilor și după “retragerea, legiunilor 
romane, tot sistemele sale de agonisire ne vor arătă. Că 
deodată cu retragerea, legiunilor romane și năvălirea, | bar 
barilor sub Impăratul Aurelian la 274, nu s'a retras în- 
treg poporul, avem mai multe dovezi. Întâiu că în răs- 
boaiele cu Românii nu au perit nici amalgamizat toţi Dacii, 
dovadă avem în cavaleria dacă ce apare în cete regulate 
mult timp după aceea; apoi amintirea Românilor în 
cântecul Nibelungelor, şi apariţiunea, cavaltriei românești 
înaintea regelui “Hunilor, Atilla. Cu deosebire plebea, şi 
stratul de jos al populaţiunii romane a rămas locului, de- 
cisă a înfruntă toate vijeliile ce vor veni peste. dânsa, 
şi ori de unde ar veni ele. Ea nu și-a părăsit căminele 
ȘI ţara, ci cel mult în faţa, pericolului ameninţător sa 
refugiat în codrii seculari și în munţii cei înalți. Că unde 
se țineau acești Români rămași locului dincoace de Du-: 
năre, în lunga. durată a epocei numite a migrațiunei gin- 
ților, în lipsa de alte probe scrise ne-o dovedesc urmele 
de agricultură şi cultură mai veche, în regiunile înalte 
ale munților, unde de sute de ani nu se.pomeneşte să 
se fi făcut agricultură, şi nici că se rentează de a cul- 
tivă pământul.



Pa 
“Sistema de plugărie ce se practică azi în repiunile mun- toase atât dincoace cât Și dincolo de munte. în Carpaţi, -.7 „este sistema moinelor, având lanurile, şi fânețele imprej-. > muite“cu ţareuri așă numite“tinăroage, cari precum am 

- văzut mai sus sunt de origină foarte veche, derivându-se 
dela Geţi. Apoi în munţi. agricultura noastră actuală, cu tot: sporul populaţiunii și perfecţionarea mijloacelor de "muncă și cultură a pământului, nu se urcă mai sus de. 

„„1000—1200m. d'asupra nivelului mării, pe când în mun- „ţii noștri până în cei mai înalţi, găsini urme nedubita- 
„bile “de agricultură medievală mult mai sus, pe la 1420 m. în jud. Buzeu și 1.400—1.600 în munţii Bârsei şi ai Făgăraşului. Toteaşă în alte părţi şi regiuni, muntoăse - şi deluroase. Tep a e | 
 „Pormaţiunea pământului dela, poalele Petrei Craiului, | 
cam dela Crepătură (cota 1.428 m.) în sus, peste locurile | numite : Pădina lui Manu, Chicera, Podul Danciului, 
Podul lui Lie şi altele, adică mai întreaga parte a terenu. 

„lui de Sub Piatra Craiului, până încolo spr6'Tămaș (1.682m,) . 
=” în*sus pe Bârsa, arată în mod neîmdoios, că pământul 
„dâcă în vechime a fost cultivat și ca arătură. Sunt adică, 

azi prin păduri pe coasta muntelui foarte multe livezi 
:—=plane, cy-răzoare înalte, ce se. formează numai după în- 

" delungată*cultivare la arăturile de pe coaste sau locu- 
rile piezișe. Acum pe aceste locuri plane, mărginite de 
rozoare înalte, şi împărţite “ca tot atâtea, pârţele de ară- 
tură -sunt lemne mari de brad bătrâne, și multe urme 
de tulpine vechi estirpate de pe aceste locuri de mai 
nainte, de unde se vede, că arăturile de pe aici au în-- 
cetat de sute de ani, retrăgându-se oamenii, iar îndărăt 

«l&,. Şes, la locul comunei lor (1). 
*Wenn man heute noch auf dem Waldhiitterberg -in 
Gross-Laszlen, aut dem «Eibrich» in Trappold, und gewiss 
auch 'sonst am Fusse der alten Eichen Ackerfurchen fin- 
dei, so muss man der. Veberlieferung Rechţ geben und 

= 

    

    

(1) Ion Turcu, Escursiuni pe muntii țerei Bârsei și ai Făgărașului.



  

Di verwundert sehn, wie “îveit “der Pfiug i în frăhereu: Taioen 
- den*Wald vârfolet hat“ (1. : 
Că Despre agricultura, veche în Buzău, ne-a coruinidăt a 

_ maâior Corneliu Pop; fost în detaşamentul-de topografie, = 

care a condus ridicarea topografică a județului Buzău; 
„> Apoi urme de agricultură veche pe eoaste și dealuri tari 
se, mai pot vedeă pretutindinea, prin păduri, a căror pro-. 
„prietari. nu se cunosc, sau sunt comunale, şi nimeni din 
localitate. nu a auzit ca ele să fi fost cultivate vre- -odâtă: | 

la. Făgăraş pe: râpele înalte ale: Oltului si pantele prăpăs 
tioase ale lui și afluenților săi, ale Mureșului ete.. Cultura 
acestora azi arare ori să rentoaz, și i de aceea ele au. fost | 
părăsite cu totul.  .-. : aaa | 

- Apoi contrar: teoriei lui Riccardo, asupra rentei pămân-, - 
“tului şi-a. lui Malthus despre . boala supră-populaţiunii, 

- dascinderea, poporului român. dela munte la coline şi câm- 3 
pie s'a făcut numai treptat, Şi în raport cu sporirea popu- .% 

laţiunii și îmulţirea mijloacelor. de traiu. Pe când Ri- 
cardo. în: teoria, sa despre renta pământului Susţine, că“ 
ea se iveşte pentru prima dâtă atunci, când în 'uima 
sporirei populațiunii, aceasta este silită să. treacă pentru .. 

agonisirea hranei” ei dela cultura: pământurilor bune. la. 
cele mai puţin bune, şi deci renta reprezintă totdeauna * 
diferența de produceţiune-a celui d'intâiu — bun, — asupra 
celui de al doilea-— mai puţin bun—şi fără de concursul 
omului. Malthus plecând de la aceeaşi teorie de ocupa- 
ţiunea succesivă a pământului dela bun la mai puţin bun 
mediocru și slab, până se termină şi acestea cu totul, 

ajunge la concluziunea sa funestă,. despre boala supra- 

populaţiunii, pe motiv că populaţiunea crește în propor- 
țiune geometrică ca 2, 4, 6, 8, ete. pe când mijloacele. 
lui de subsistență, alimentele se sporesc numai in pro- 
porţiune aritmetică 1, 2,3, 4, 5 ete. Disproporţia ce naște 
de aici între înmulţirea populaţiunii şi a hrănei, atrage. 

„: după sine fatalmente peirea de foame a suprapopulaţi- 

(1) Schuller Aus der Ver gangenhelt der si6benbiirgiseh săchsischen Land- 
wirthsehaft, p. 111. A Ă 4



». 

  

Pi 

unii, până ce prin decese se „restabilește iarăşi echilibrul normal între popor. şi mijloacele lui de hrană.. , | Comparând -aceste păreri cu, privire la poporul român . 

se potrivesc eâtuși de puţin, căci descinderile şi coloni- zările lui, sau făcut toate în ordine inversă. Din “contră 

“Şi colonizaţiunea ţerilor noastre; vedem îndată că ele nu 

tului american H, C. Carey, eare basându-se pe istoria tu- turor colonizărilor ţerilor şi statelor din Europa şi America, afirmă, că până ce populaţiunea este încă. puţin-numeroasă 

„. faptele petrecute dau mare dreptate părerii economis- 

. Și. mijloacele ei. de Agonisir6 -a subsistenţei restrânse, ea ocupă. cu deosebire-laturile; clina și vârful munţilor. şi dealurilor, . tăpșanele şi plaiurile, unde 'deşi pământul dă mai puţine .roade, totuşi el în-limiţa mijloacelor, dis- „Ponibile, se lucrează cu mai multă. ușurință şi este. sin- 
'gur posibil de munciţ, La-faţă este destulă lumină și căl-. „dură, și pământul după” ploae se svâută şi drenează sin- . » „ur; producţiunea este totdeauna sigură. Apoi numai mai târziu, după ce populaţiuiiea a crescut și cu ea sporesc şi mijloacele ei de producțiune, trece progresiv l& luarea în posesiune şi cultură pământurile nai bune, islăzuind „păduri: și tufișuri, şi descinde progresiv mai devale la pă- 

- mânturile 'cele fertile dela poalele” munţilor, în coline ȘI """“eâmpie, urmând lărgimei văilor și cursurilor apelor. Dela - “poalele munţilor şi colinelor apoi se întind succesiv tot mai departe în lăuntrul câmpiei, până ce o ocupă şi po- pulează şi pe aceasta (1).- N IE 
Acum lăsând pe Malthus Și Riccardo la o parte cu | 

teoriile lor, să, vedem calea urmată de poporul nostru. 
Și anume vom găsi că eătră finea migraţiunii ginţilor, 

mai liniștindu-se lucrurile, și curmându-se invăziunile de 
barbari, poporul nostru grămădit în munţi și codri seculari, 
nu se mai puteă ţineă și nutri acolo, cu toată bogăţia lui 

„în vite și din agricultura chiar intensivă, a puţinului pă-. 
mânt apt de muncă, care se lucră atunci, dar nu se lu- 
crează și cultivă astăzi; el fă silit de împrejurări să se 

EH, 'c, Carey. Lehrbuch der Volkswirthschaft ună Socialwissenschaft. Autori 
sirte deutsche Ausgabe Wien 1870, pag. 50. 
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-scoboare. de vale la coline Și câmpie, uririând “cursului 

"apelor şi ultimelor ramificaţiuni ăle munţilor, în ordinea 

arătată de noi mai sus. Tot -aceeiași ordine. se continuă 

şi mai târziu, ori de”eâte-ori sporiă populaţiuinea şi dis- * 

puneă de un “excedent de braţe. - | 

Aceste descinderi și descălecări repetite 'din munţi sunt 

- îndreptate în toate direcţiunile, în- formă de raze spre 

Est, Sud-Vest-Nord deopotrivă, și niciodată într'o singură 

““direcţiune. Abstracţiune făcând de ducatele române a lui 

Gelu, :Glâd și Menumorot, "despre cari. spune anonimul 

. notar al regelui Belă al IV- lea că existau dejă la venirea . 

“ungurilor ca, state formate, noi vom reproduce aci câteva 
documente istorice, scrise, netrase” până acum de nimeni. 
la îndoială, în favorul tezei noastre. 

Astfel din 1222 când ţara Vlachilor este lângă ţara 
„Secuilor şi donația dela 1231 când pe locuiterii din ţara 
Bârsei cedată cavaleri!” teutoni 'i mută Spre Vest ; dela. , 

_1994'1a pădurea Blachilor şi Bisenilor, face părtași și pe 
- nouii veniţi Saşi; dela, 1931 există documentul de donaţiă 
dela, Făgăraş despre satul Voila (Boje) învecinat cu Sâm- - 

- băta (Zumbuthel), despre care s6 zice '«că din rmhoși şi 
strămoşi încă de pe timpul dominaţiunii bulgare a fost 

| „proprietatea lui Thrulh fiul lui Choru». Thrulh Âlius Choru 
> sar puteă traduce pe roihânește, cu Drulea fiul lui Cioară ă 
precum şi “satele Boje terre Zumbuthel conterminarh: — 
nu este altul decât Voila, cea, învecinată cu Sâmbăta. de jos. 

Până azi numirea de Drulea sa, păstrat în amintirea ” 
poporului oltean, ca proverbială, despre care el des amin- 
teşte. Apoi la 1292! Radu-Negru Vodă-âdunându-și cetele 
sale, trece munţii la Câmpu-lung şi întemeiază principatul 
Munteniei, care d'aci încolo rămâne mai multe secole îm- 

preunat cu. Făgăraşul. 
La Sud și Sud- Vest la 1247 “există donaţiunea, făcută 

cavalerilor teutonici de către regele Bela IV, în care se 
amintește existența a două eneziate române a lui loan 
şi Forgaș și a lui Lyrtioy în Oltenia, și la răsărit de Olt 
se află un alt cneziat român al voivodului Seneslau. | 

La Est la 1234 se pomenese Românii din Moldova în 
bula papei Grigorie IX, ca având episcopii lor ce se ţin de
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rit grecesc «şi cari nu vor să primească sfintele taine dela . 

episcopul Cumanilor, pe care ei il despreţuesc, iar Secuii 

şi Saşii, cari petrec printre ei, primesc Sf. taine dela epis- 

copii lor grecesti“. | 

Simon de Keza Chron. 60 zice “despre Secui, că parte 

sau refugiat în munţi, şi S'a-ămestecat cu Românii: «sed 

cum Blackis in montibus con pii sortem habuerunt. Unde 

Blackis commixti litteris eorum uti-perhibentur.» Apoi re- 

publica Bârladului existentă, dejă pe la 1134. 

Către Vest la 1341 se dă voie unuia din membrii fa- 

miliei Czibak anume Nicolae, ca elsă poată aduce Ro-. 

 mâni şi să-i coloniseze pe proprietăţile sale Urgeteg şi 

„ Kesztep dela Orade; la 1349 episcopul catolic de Orade . 

Dimitrie, dă voie voivodului Petru, ca în comuna Ven- 

terul de sus să-şi poată ţineă și popă româmesc, numai: 

ca să atragă mai multă lume, cu care să-şi impopuleze 

mai curând ţinutul. Apoi regiunea numită Lăcu situată - 

tot în. părţile Orăzii, este populată pentu prima oară 

la 1359 cu Români, cari stau sub cnezii lor şi plătesc. 

dare de fârla. La anul 1374 Capitlul de Orade posedă. 

dejă 9 sate românești; districtul Lacu are în 1393 6 sate 

române; familia Czibâk 3, iar ţinutul Beiușului, care tot 

nu este încă întreg populat, posedă numai 6 sate-româ- 

nești. Ca să-și populeze domeniile lor, episcopul catolic 

de Orade: dimpreună cu capitlul său, fac tot felul de 

promisiuni şi inlesniri voivozilor și enezilor români, numai 

_ca-ei să le trimită si, aducă oameni, "pentru a-i aşeză și 

coloniză pe. moșiile și domeniile lor, şi pe lângă fel de fel 

de scutiri, le dă voie să-și ţină și preoţi de ritul lor grecesc. 

Spre miază-noapte la 1303 Nicolae Vaivodă, fiul co- 

_mitelui Mauriţiu de Ugocea şi Maramureș; la 1309 Dragoș 

Vodăadună pe oamenii şăi de trece cu ei din Maramureș 

în Moldova, şi ocupă ţara întreagă şi întemeiază princi- 

patul Moldovei. Și totuşi în “Maramureș rămân atâţi ro- 

mâni de mai pot aveă încă și de aci înainte voivozi şi 

comiţi în Maramureș, Ugocea şi Sătmar, așă în cât o de-. 

şertare a regiunii de populaţiune nici că se simte. 

De unde deci atâtea descălecări și emigrațiuni în re-. 

lativ scurtă. vreme și din aceleași regiuni muntoase, ca
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line și cu peste 60 sate în . șesul Dă os. al Oltului, ete, 

Odăile sau hodăile se resfiră în toţi munţii Branului, Se- 

beşului, munții Apuseni, în Argeș, Mușeel, Neamţu, etc. 

"Din contră, peisagiul și starea de cultură și popula- 

iune, se schimbă cu totul la câmpie şi în şesul MăNOS 

al Dunării. Nu numai în Bărăgan ci și în alte regiuni ale 

țerii, la șes satele sunt relâtiv foarte rare şi la, 15,—30,— 

40 km: depărtare unul de altul. Aci sunt moşii mari 

de multe mii și zeci de mii de pogoane suprafaţă, cari 

nu au nici sat nici cătun nici casă de locuit pe ele, ci 

numai o târlă, cu câteva borde6 săpate în pământ, Pro: 

- prietarul lor şade la Bucureşti, ori că-şi are domiciliul 

stabil: în străinătate, unde îşi prăpădeşte venitele şi ave-l 

rea, iar. arendaşul său încă stă la oraş şi dă numâi-rar 

pe la moşie. „Un bordeiu în pământ şi-o șiră de paie 

“este tot rostul lor; anul acesta aci, la an în alt loc. In- 

stalaţii nimic, vite de muncă 2—10 la moşiile de 1—2000 

pogoane, vite de prăsilă de loc, afară de câteva oiţe“. 

(Vezi Dr. &. Maior „România Agricolă: %. 
Balta și Bărăganul, sunt şi mai puţin populate, deși 

pământul lor este destul de fertil, dar sunt nelocuite, aceia 
_din cauza inundaţiunilor și a exalaţiunilor” memifitice, 

acesta din cauza, lipsei de apă și a asprimei climei celei 

excesive, deşi aproape tot pământul lor. este apt de cul- 

"tură. Vasta, Deltă a Dunărei abiă aveă 3 sate până d 

curând 'de câte 20 — 30 case pe ea, şi numai în anii 

din urmă sau mai înfiinţat câteva ; iar numeroasele 0 

-troave ale. Dunării. mari şi mici cu cel mai fertil pământ 

ce poate există undeva în lume, sunt cu totul lipsite de 

braţe şi nelocuite, şi numai pichetele. de soldaţi însăr 

cinaţi cu paza frontiersi, ŞI câţiva păstori cu cirezil: și 

turmele lor sau niscaiva pescari, dacă le cercetează din 

când în-când, şi petrec câtva timp vara în ele. Incoloeb. 
sunt cu totul pustii şi pământul stă nefolosit, din lipsă 

de braţe şi lipsa de mijloace pentru a le pune în exȚloă 
tare şi din cauza, ptiţinei siguranţe, din partea finare- 
lor sălbatice. și a inundaţiunilor, Din contră în colie Și 

la poalele muntelui există pretutindeni mișeate cultarală
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şi socială mult mai mare, vieaţa este mai pulsativă decât lă” câmpie. a a m E aere ea 
Acolo există din vechime o populaţiune deasă şi labo- rioasă, dedată din vechime la tot felul de ocupaţiuni, ce stau * 

în legătură strânsă cu agricultura şi accesoriile ei menite 
a înlesni folosirea lor şi să sporească valoarea produselor 
solului, prin transformarea lor în fabricate și semifabricate. 
Agricultura lor este relativ binișor desvoltâtă, şi toate 
ramurile exploataţiunei rurale egal de îngrijite, ceace 
se vede și de acolo, că toate moșioarele sunt mici după 
întindere, cu diferite categorii de producţiune şi pămân- 
tul de o valoare mai mare. Adevăratele moşii mari, dome- 
nii și latifundii sunt numai în câmpia plană, în România 
ca Şi în Bânât' Și i pri 
șoara înnainte cătră Orade, etc. 

In coline pretutindinea avem dea face cu o populaţi- 
une băștinașe de moșneni şi rezeși, țărani ohabnici (1) tot 
oameni liberi cu frumoasă stare, pe care o putem clasă 
mai mult între proprietatea mijlocie, decât între cea mică. 
Ocupaţiunea lor de căpetenie este agricultura cu cele 3 
ramuri principale ale sale: cultura viilor și pometurilor 
și cultura. vitelor, Şi mai puţin tăierea şi exploatarea pă- 
durilor. Planta cea mai bănoasă acolo este viţa de vie 
(Vitis vinifera), deşi toate plantele agricole de toamnă și 
de primăvară reuşesc destul de bine și in bună calitate. 
Cele mai bune podgorii cu vinuri alese de desert Şi de 

  

(1) Comune de ţărani ohabnici cu moşii havnice găsim atât dincolo cât Şi 
dincoace de munţi : în Transilvania, Ohaba com. Yăgărașului, Ohaba, (Neudorf) 
com. Albei de jos, Ohaba .com. Hunedoarei, Ohaba de sub Piatra, idem cere. 
Pui, Ohaba Ponorului, idem cerc. Pui, Ohaba Sibișel, idem cerc, Hațegului, 
Ohaba Stăncești, idem cerc. Iliei Mureșane, Ohaba Streiului, idem cere, Ha- 
țegului — apoi în Banat: Ohaba Bistra, comit. Caraş-Severin cere, Caranse- 
beșului, Ohaba sârbească, idem cere. Mureșului, Ohaba Mutnik, idem cere. 
Timișului, Ohabiţa, idem cerc. Reşiţei; apoi Ohaba Forgaci, com. Timiș, cerc. 
Buziaș, Ohaba Lungă, com. Caraş Severin, cere. Bega ; apoi în România, 
Ohaba, comună în jud. Gorj, plasa Amaradia Novaci cu cătunele: Blidani, 
Barbeşti şi Ohaba; comuna Ohaba cu cătunul tot Ohaba în plasa Jiului — şi 
în fine ţărani ohabnici cu moșii havnice prin județele Buzău, Rămnic şi Ia- 
lomița—atât pe apa Buzăului, Râmnicului cât şi pe Ialomiţa și Borcea — la 
Rosetti-Volnaşi la Est de Călărași, cea din urmă înfiinţ ar 56 ul 1830. 
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- masă, sunt în regiunile şi stăpânirea lor. Unde strugurii 
nu se coc în deajuns, este cultura pomilor cu uscarea. 
fructelor şi fabricaţiunea rachiului de prune şi a ţuicei, 
iarăşi o însemnată ramură de bogăţie și producţiune na- 
ţională. Păduri întrepi de nuci, pruni, meri şi peri acoper 

“laturile dealurilor mari şi muncelurilor. Nu mai puţin 
sunt desvoltate şi cultura vitelor mari şi mărunte și ex- 
ploatarea pădurilor. Turmele şi cirezele lor se adună și 
compun pentru vărat din vitele mai multor locuitori ai 
comunei — ai. obștei, eventual dela mai multe sate ia 
olaltă, în asociaţiune. | 

In industrie predomină industria de casă ca adnecsă 
agriculturei, pentru sporirea valoarei intrinsece a materiei 

prime. Intre industriile mici de casă pentru pieiucrarea 
materiilor prime ale solului eră fabricațiunea rachiului de 
prune, a ţuicei, rachiului de bucate şi de tescovină, şi face- 
rea vinului, ; apoi mori de apă şi de vânt, mori de păsai 
şi de făină, piue pentru bătut pănuri și abale și dirste 
pentru facut sărici și straie cu laţele scoase; ferăstrae 

de cheresteă, teascuri de uleiu din semânţă (de in şi de 
cânepă) şi din sâmburi (de bostan și de floarea soarelui) 
şi de nuca, etc., iabricaţiunea de muștar; apoi torsul şi 
țesutul plantelor textile și a lânei și borangicului, se prac- 
tică pe o scară foarte întinsă cantitativ şi calitativ în 
toate ţinuturile ; trasul şi torsul de borangic, in, cânepă 
şi lână de ţigaie, ţureană și stogomană, luase o desvol-. 
tare foarte mare ; facerea de lumânări de seu şi de ceară. 

Apoi între ei se. găseau mai rar sate întregi de moș- 
neni și răzeși, cari se îndeletniceau cu obştea cu diferite 
meserii, bazaţi pe impărţirea muncei din neam în neam: 
sate întregi de rotari, tâmplari de lăzi și jieniţe pentru 
producte, de dogari, dulgheri, șindrileri, împletitori de 
rogojini şi coșuri, cari duceau produsele lor manufactu- 
riere departe până pe la marginea Dunării şi Tisei şi le 
desfăceau pe la bâlciurile mari de ţară. In fine ar fi de 
amintit încă satele. de cojocari, tăbăcari albi și de cor- 
dovan, argăsitori de talpă (tălpari) şi opincari, salhanagii 
lumânărari și săpunari etc. Parte din aceştia s'au men- 
ţinut până în zilele noastre și le practică încă şi acum,
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fără de a fi făcut nici un progres. și cu toată concurenţa, 
ce le-o face industria mare de fabrică ei se menţin și se hrănesc cu ele. E 

Apoi între ei sau în apropierea lor mijlocită, erau dis- 
trietele marilor economi de vite, cari se ocupau exclusiv 
cu, cultura vitelor în mare, și duceau mai mult o viaţă 
nomadă, trecând cu turmele şi cirezile lor de mii de ca- 
pete de vite mari şi mărunte, dintro țară într'alta, din 
o regiune în alta după sezon și an, dar fără a se ocupă 
cu agricultura, Aceştia aveau locuințele lor stabile la poa- 
lele munţilor Carpaţi atât la est (Vrancea, și Tigheciul) 
cât și la nord Câmpu-lung in Bucovina, Galiţia şi Po- 
cuţia, la sud în Muntenia şi Oltenia, la vest în Banat, 
la. Beiuș, ca şi în centru în satele aşă numite mărginaşe 
cu România din Transilvania, dela pasul Vulcan Haţeganii, 
dela 'Turnu-Roșu Țuţuenii. dela al Branului Moroienii, al 
Săcelelor Mocanii al Oituzului dela Breţcu, Covasna, Po- 
iana-Sărată, dela Tulghiș etc. 

Toţi aceștia sunt mari cultivatori de oi în sensul larg 
al cuvântului. Fiecare dintre ei are turme ŞI cirezi, de 
sute și mii de capete, şi fruntașii au zeci de mii de gi şi, 
sute de cai şi vite mari cornute Cei mijlocaşi se . aso- 
ciază între ei pentru formarea de târle şi stâni, iar bo- 
gătașii au fiecare turmele şi stânile lor a parte, numai cu 
ale ciobanilor și scutarilor lor. Rasele cultivate de ei sunt 
oile ţigăi albe și fumurii, — ţureane sau bârsane albe Şi 
negre; cai mocănești mici de talie şi îndesaţi cai pe- 
troși de munte, apți pentru umblat pe munţi şi purtat 
sarcine pe sămare; mai rar măpari și catâri pentru tre- 
buinţele turmelor și transportul calabalâcurilor; vite cor- 
nute mocăniţe și de rasa podolică, tipul ardelean de câmpie 
sau moldavo-basarabean și râmători ţepoşi, porei de baltă. 

Iarna, dânșii o petrec de ordinar la Baltă în Delta şi 
Ostroavele Dunărei de jos, unde zăpada fiind puţină, tur- 
mele ernează cu mare înlesnire şi fără multe spese, um- 
blând toată iarna, la pășune, în pădurile cele mari de 
salcie (zăvoae) și în stufăriile impenetrabile și găsind a- 
colo destulă mâncare, pe care la caz de nevoe dânsele 
o scot și de sub zăpadă. Numai rar de tot, când cade
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zăpada de tot mare 'și hrănesc și dânșii vitele cu fân 
uscat pae și ceva grăunţe. Către finele lui Februarie sau 
pe la începutul lui Martie, la Sanziene, turmele 'Şi pără- 
sesc locul lor de ernatic, şi trec la câmp, pentru a în- 
chiria nutreţ suficient pe timpul fătatului oilor, și la caz 
de înăsprirea vremei şi ceva adăpost pentru miei şi oiţele 
fătate, care în Baltă nu le pot avea. Oile dejă atunci 
păşunează la iarbă tânără și fragedă de primăvară, căci 
in urma zilelor mai lungi după ce sa luat zăpada, în- . 
dată se încălzește vremea şi pretutindenea dă colțui 
ierbei; în clima cea arridă de stepă din câmpie, transiția 
dela iarnă în vară deplină fiind foarte bruscă. 

După terminarea fătatului oilor Și întărirea mieilor, 
turmele călătoare iarăși se pun în mișcare: mieii cei mai 
mulţi se vând pe la, oraşe pentru tăiere, iar cei mărişori, de 
rudă, merg cu oile la locul de vărat, care nu poate fi 
altul decât Bărăganul sau muntele. De obiceiu la S-tul 
George se aleg mieii şi stepele și berbeci de prăsilă din 
oile fătate, din mdânzări, şi se formeză din fiecare cârduri 
deosebite, având fiecare cârd ori turmă, ciobanul iei do- 
osebit. Ciobanii mai în vârstă ajută şi la mulsul oilor. 
In stână este mai mare baciul, care are asupră-şi pre- 
pararea fruptului: unt, caș, şi brânzeturi apoi altul este 
la cășării, care prepara cașcavalul din cașul adus dela 
stână. Ingrijirea. peste toţi pentru buna îngrijire şi pro- 
curarea hranei necesare vitelor, o are scutarul, care 'şi 

„are oile sale fără plată în ale stăpânului. Stăpânul, sau 
dacă sunt mai mulţi tovarăşi asociaţi la o târlă şi stână, 
stăpânii, arare ori stă la iârlă, 6l se duce şi vine. Tre- 
bue să fie „prezent însă la alesul oilor şi la ridicarea 
stânei, și stă acolo până după vânzarea mieilor şi tun- 
soarea oilor, când se duce apoi cu mieii la târguri şi orașe 
ca să-i vândă, și duce cu sine lâna acasă, pentru a o pre- 
lucră în familie nevastă-sa cu fetele şi copii minori. Apoi 
prezenţa sa este necesară toamna, când se. lasă berbecii 
«de prăsilă în turma de oi; se sistează închegarea laptelui 
şi se face numai lapte gros de putină; atunci se în- 

„cheie socotelile, se ridică stâna şi se reformează turmele : 
oile bătrâne și berbecii bătuţi și cele supra numerare, cari
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nu sunt apte de ţinut peste iarnă, botoașele, se vând la 
zalhanale, de se face pastramă din ele, Și seul lor se to- 
peşte. Toate aceste operaţiuni reclamă imperios prezenţa, 
stăpânului, şi dela care el nu poate lipsi. După S-tă Maria, 
mică 8 Septemvrie, se ridică stânele și turmele iarăși 
se pun în mișcare, scoborând jos, la poalele muntelui 
și la câmpie, mai târziu trăgându-se către Baltă. 

Vitele mari şi mărunte reformate se vând de ordinar 
toamna, și atunci înainte vreme exportau mocanii turme şi 
cirezi întregi în Transilvania și Ungaria, cu cari 'și făceau 
aparițiunea în bâlciurile mari de țară, şi adese ori ei ru- 
peau preţurile. In lipsa stăpânului, îngrijirea supremă 
peste turme și toate afacerile stânei o aveă scutarul 
ca om de încredere al stăpânului. Pentru aplanarea și 
judecarea a niscaiva certe şi conflicte cu alţi ciobani, sus 
pe munte, în lipsa de ori ce altă autoritate eră văta ful 
peste ciobani, a. cărui autoritate şi deciziune eră ţinută, 
cu sfinţenie, şi toţi se supuneau vederii. Şi experienței 
sale. In călătoria lor—turmele aveau drum liber de câte 
15 stânjeni lărgime, cunoscute sub numele de drumul oilor 

„pe care oile puteau să pască în mersul lor fără de nici 
o plată sau îndemnizaţie către stăpânii moșiilor, şi fără 
de a le cauza acestora vre-o pagubă sau stricăciune în 
semănături. | 

Aceste favoruri și așezăminte vechi ale lor sunt re- 
gulate și consfințite nu numai prin uz, prin obiceiuri stră- 
vechi seculare, ci şi prin legi interne și internaționale. 
Migraţiuni libere pântru ciobanii ardeleni în Principate 
au fost stipulate în tratatele pacei dela Passarowitz, dela 
Carlowitz, Belgrad şi Șiștov, încheiate de Austria cu Su- 
blima Poartă și Rusia, bazate pe alte tratate mai vechi: 
dela 23 Octomvrie 1658 încheiat între George Racoți, 
al Ardealului şi Matei Basarab al Munteniei, prin care 
Matei Vodă și boerii ţerii se obligă a plăti 5.000 zloți 
de argint din zeciuiala oilor ardelenești. - | 

La 1685 Iunie. Șerban Cantacuzino și Mihail Apafy, 
fac învoială, ca oile mocanilor să intre în țară la pășunat 
fără de nici o vamă. In toamna anului 1847, se aflau
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5.095 cai, 4.454 capre şi 623.353 oi transilvănene cu 5.000, 

ciobani în Bulgaria şi Dobrogea peste Dunăre. 

Origina obiceiurilor şi instituţiunilor mocanilor noștri 

la formarea turmelor şi migvaţiunile lor sunt cu mult. 

mai vechi—de mii de ani și poate dela înșghebarea po- 

“ porului român chiar. Am văzut mai sus că oaia țigaie 

- mu se găsește pe columna lui Traian din Roma ca lo- 

cală în Dacia, ci numai ţureană, dar ea se găsește pe 

monumentul dela Adam Klissi (Tropaeum Trajani) din 

Dobrogea ca, introdusă. Moeanii seceleni cultivă cu deo- 

sebire oaia ţigaie. Apoi aceleași datine și obiceiuri pa- 

triarthale, cari le. posed ei, le au întocmai și spaniolii, 

cultivatori ai renumitelor oi meringase, cari dela ei au 

fost introduse şi aclimatisate în ţerile apusene şi au con- 

tribuit enorm la ridicarea oviculturii din lumea întreagă. 

Spaniolii împart oile lor în oi de baştină sau locale, 

Merinos estantes şi oi călătoare Merinos transhumanites 

şi Merinos transterminantes. Turmele lor cele mai mici 

. până la 5 — 6.000 capete, sunt formate din vitele săte- 

nilor şi mici cultivatori asociaţi; iar turmele cele mari 

şi alese, călătoare, sunt proprietatea numai a câtorva mari 

cultivatori, a unui sau doi stăpâni, din cari unii au la 

20 — 80.000 capete de oi, unul singur. Şi acolo ciobanii 

stau sub conducerea unui vătaf comun — Mesta, ales din- 
tre dânşii, și au anumite drumuri prescrise in legi pentru 

__peregrinaţiunile lor, dela cari ele nu se pot abate, şi dru- 
murile trebue să fie de 30 m. late, pentru a oferi tur- 
melor hrana necesară şi fără de nici o despăgubire sau 
taxă către proprietarii pământului. Turmels lor se pun. 
în mişcare pe lu mijlocul, şi altele la finele lui Aprilie, și se 
duc mai întâi la locurile de tunsoare numite esquilleos, 

şi apoi de acolo se îndreaptă fiecare la locul ei de văratec, 
în diferiţi munţi, luaţi cu arenda (1). 

(1) După Tessier turmele din Leon se pun mai întâiu în mișcare pe la mij- 

locul lui Aprilie, şi în cârduri cârduri de câte 2—3.000 capete trec pe la Âl- 

mares peste Tago şi apoi se îndreptează spre Villa Castia, Tres Cassas, Al- 

faro lEpinar şi alte localităţi, unde se află tunsorile — Esquilleos unde le 

tund. După tunsoare, fiecare “turmă se pune iarăşi în mișcare către regatul 

Leon, şi sunt îmbărţite apoi în cârduri mici de câte 509 capete în pășunile
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Vedem de aci, că nu avem decât să substituim nu- 
mirile spaniole cu cele românești, şi să înlocuim rîurile 
Tago şi Ebro, prin Ialomiţa și Argeş, Sierra prin Carpaţi 
și Bărăgan Baltă, şi lucrurile se potrivesc de minune, la, 
mocanii seceleni ca și la spanioli..De altcum se ştie și 
din alte fapte și documente, că împăratul Traian la co- 
lonizarea Daciei cu romani, a dat preferinţă elementului 
spaniol și coloniștilor romani din Spania, dintre cari şi 
el eșise. Aceste obiceiuri nu au fost în uz numai la ro- 
mânii din Săcele, ci şi la românii din alte ţinuturi libere 
româneşti, precum vom aveă mai târziu ocaziunea să a- 
rătăm în deajuns. “ | 

Casele și instalaţiunile economice existente la români 
în coline și munţi, deși au luat originea lor în timpurile 
întunecoase ale evului mediu, ţotuşi între ele există mare 
analogie. Ca valoare intrinsecă şi utilitate economică ele 
satisfac în multe privinţe şi necesităţilor sporite ale cul- 
turei moderne, încât mai pot servi încă de model și al- 
to» popoare sau pentru raporturi economice puţin des- 
voltate. Ele nu numai că s'au păstrat neschimbate în de- 
cursul -seculilor, ci după vremuri și împrejurările sociale 
politice şi economice ele s'au mai perfecţionat și amplificat 
după plan ca și după material și soliditate, fiind apte 
de ori ce modificare. 

In privinţa agriculturii și a sistemelor de cultură, usi- 
tate la -Români în munţi și coline, afară de ţareuri și ti- 
năroage uzitate pe la odăile resleţe,. rămase dela Geţi 
şi Daci, şi păstrate prin întunecimea veacurilor mai sunt 
încă două demne de amintit: sistema moinelor şi sistema. 
bienală. Moinele erau terenuri care serveau succesive la 
producțiunea de cereale și de iarbă. Țelina se spărgeă 

dela Cervara dela Aquilar del Campo. In drumul lor turmele merg în cea 
mai mare ordine una după alta, fără a se mestecă,; unele dintre ele se opresc 
pe: muntele Sierra, care desparte Castilia nouă de cea veche. Tarmele so- 
riane însă se pun în mișcare numai către finea lui Aprilie, trec Tago la 7a- 
lavera dela Reyna, și după aceea se îudreptează spre Madrid, apoi de acolo 
spre Soria, de unde o parte din ele se duc în munţii din apropiere, iar cele- 
ialte trec râul Ebro, pentru a se duce în păşunile din Navara şi din munţii 
Pirinei,
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toamna și pământul arat serviă 3—4-—6 ani la producţiunea 
şi cultura, de cereale, cu deosebire de primăvară, fără gu- 
noiu și repaos, şi după aceea istovit fiind, pământul se lăsă, 
iarăşi să înțelenească 10, 15, 20 ani și mai bine, servind de 
pășune și de coasă. Moine se găsesc şi astăzi aproape pe 
la toate satele dela poalele Carpaţilor, în Transilvania, 
Banat și Bucovina, dar şi la Șipote în Moldova judeţul 
lași şi în judeţul Neamţ. Legile române din Principate 
amintesc des despre moine, „ca pământul dat de hrană la 
locuitori şi de făcut fân pentru vitele lor, stăpânii moşiilor 
să nu-l poată luă înapoi, până ce aceia nu-l vor lăsă ei 
de vechiu“. Ba putem zice că șistema moinelor eră sis- 
tema generală de folosire a pământului, în Principatele 
române până târziu după Unire. 

Sistema bienală sau de 2 câmpuri rămase noua încă dela 
Români, constătătoare în a ară pământul şi a-l semănă 
cu plante de toamnă şi de primăvară, şi apoi a-l lăsă în 
anul următor ogor sterp toată vara pentru păşunatul vi- 

; telor obșteii, încă eră foarte lăţită la Românii din Tran- 
silvania și s'a păstrat până în zilele noastre. In recen- 
sământul grănicerilor din Șinca veche dela, 1802 se zice 
„Die Aeckersind in zwei Calcaturen getheilt“ după obi 
ceiul vechiu de a călcă (împărţi) fânețele înainte de coas 
în fiecare an, la toţi locuitorii obștei. Scriitorii sași din 
secolul al XVIII și XIX zic, că în secolul al XVIII şi la în- 
ceputul celui al XIX pretutindenea la Români eră în uz 
încă sistema de 2 câmpuri (bienală), pe când dânșii în 
satele săsești dejă dela inceputul secolului al XVIII au 
trecut la sistema trienală;: 1 ogor, 2 cereale de toamnă, şi 
3 semănături de primăvară, având 3 câmpuri deosebite. In 
satele săsești din jurul Sibiului se aminteşte de economia 
de 3 câmpuri (trienală) dejă din secolul al XIV, iar la cele 
din ţara, Bârsei în secolul al XVI, pe la 1559. La Bistriţă 
în statutele economice ale târgului dela 1713 se hotăreşre: 
că un câmp șă rămână totdeauna slobod, pentru ţinerea 
vitelor obștei: burgărilor, și 2 câmpuri să fie oprite, unul 
pentru semănăturile de toamnă, si altul pentru cele de 
primăvară, şi făcut fân. Sistema, bienală am apucat-o şi noi 
la Făgăraș la pământurile ce posedă familia, cumpărate
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dela, boerii (moșneni) din Mândra, până pe la anul 1874, 
când cu permisiunea autorităţilor judeţene şi a guver- 
nului a tost înlocuită cu sistema de 3 câmpuri. In genere 
însă încă înainte de ştergerea iobăgiei se introdusese în 
Transilvania, peste tot sistema trienală. Mai erau sisteme 
anuale a verzeriilor, cânepiștilor și luncilor bogate, cari se 
folosesc an de an fără repaos. In genere azi predomină, 
sistema trienală la Românii din Transilvania. La satele 
unde s'a săvârșit comasarea, impusă de proprietari, au 
trecut şi românii la cultura alternă. La câteva, sate, sunt 
şi irigaţiuni sistematice. 

Cu privire la Românii din părţile ungurene și bănăţene 
istoricul ungur al Episcopiei catolice de Orade d-l Bu- 
nyitai foarte mare dreptate are, când zice, că Românii 
din comitatul Bihorului au locuit prin secolul al XIII Și 
XIV cu deosebire în munţi și coline, şi satele lor se ră- 
reau considerabil și încetau îndată, acolo unde încetează 
ultimele ramificaţiuni ale munţilor de intră în şes. Dar 
foarte greşită ni se pare părerea d-sale, când afirmă, „că 
ei se ocupau numai cu păstoria Și creşterea vitelor ex- 
clusiv, iar de agricultură şi viticultură nici urmă nu se : 
găsiă la ei, luând drept bază, că ei plăteau către epis- 
copii și capitulile catolice, dijmă şi Quinguagesima numai 
din vite dar nu și din productele pământului. Apoi ca 
coloniști mutaţi la șes, ei numai cu greu puteau fi ținuți . 
întrun loc, să aibă domicilii stabile, ci mai bucuros pe- 
regrinau cu cirezile și turmele lor dintr”un loc în altul, cău- 
tând și alegând pretutindene păşunele cele mai bune după 
anotimp și sezon pentru vitele lor, și neţinând de loe 
seamă de hotarele diferitelor moșii şi domenii“. Ca probă 
despre aceste d-sa ne invoacă statutele vechi ale capi- 
tlului de Orade din 1374, care zic despre supuşii lor: 
români, că ei 'și continua, și acum viaţa lor nomadă, după 
obiceiurile lor străvechi și originale. Toate aceste după 
noi nu însemnează absolut nimic, în favorul tezei -sus- 
ţinute de d-sa, ci mai curând contra ei, precum vom aveă, 
ocaziunea să dovedim îndată. 

Poporul..român, în marea lui majoriţate a, fost. stabil 
rămânând.loculuj, şi a locuit totdeauna acolo, unde se
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păsește şi astăzi, în masă compactă, cu rare mici ex- 

cepţiuni. Şi dacă d-nul Bunyitai, (1) citeă cu mai mare aten- 

țiune, documentele latinești publicate de d-sa în anexe la 

istoria episcopiei de Orade (2) şi lăsă cu totul la o parte 

fantoma inmigoraţiunii române în secolul XIII de peste 

Dunăre, şi cunoştea încâtva şi obiceiurile de azi ale po- 

porului Român, atunei de sigur, că nu cădeă în greşeala, 

în care a căzut. Din documente se poate vedeă fără în- 

doială că episcopii săi favoriţi din Orade, numeau pe 

Români şi ţinuturile lor, hrănitorii lor și ai curții lor 

— quae est guasi nutriz curiae nostrae — de unde re- 

zultă, că Românii nu erau puţini la număr, nici la câmp 

și daturile şi prestaţiunile lor nu neînsemnate. Apoi mai 

departe dacă citiă cu atențiune și tariful vamal, edat 

de regele Matia o sută de ani mai târziu la 41478 în pri- 

vinţa bâlciului dela Orade, în procesui pendinte de un 

secol între capitolul de acolo și Sașii ardeleni pentru 

perceperea de vamă, dreptul de intrepozite, găsiă că 

acolo se specifică tot obiecte românești de prima nece- 

siate, care le produce și consumă poporul Român aproape 

exclusiv până în ziua de astăzi, și cari se aduceau ca 

şi astăzi cu carele: legume, fructe, fân, pae, pește proas- 

păt și sărat, lână ; ori și cu spinarea: pănură, straie, haine 

gata ţărăneşti etc. ca în ori care bâlciu mare de ţară, 

din ziua de astăzi, fie el în Transilvania la Braşov, târ- 

eul fetei la Făgăraș, Sibiu, San-llie la Recea, în târgul fetei 

la San-Petru 'din munţii apuseni, fie în bâlciurile mari 

din România dela Riureni, Drăgaica, Caşin şi altele. Noi 

deşi îl reproducem aci în original, totuşi am atrage a- 

tenţiunea lectorului asupra lui insistând în speciali asupra 

câtorva obiecte, cari ni se par cu deosebire importante 

pentru chestiunea de faţă (3). i 

(i) Bunyitai Vineze. Biharvârmegye olâhjai s a vallâs Unio Budapest 1892. 

(2) Bunyitai Vîneze. Avăradi piispăk6k a, piispiks6g alapităsătâl 1566 ig. 

Nagy Vârad 18$3-1 tom. | pag. 349 şi II p. 302. 

(3) Bunyitai Vincze a varadi piispăk6k II pag. 293. 

Anno 1478, de curru pannis seu aliis mercantiis bene onerafo, exigatur îlo- 

renus unus, demptis tributis portarum, pro quibus exigatur florenus medius, 

tam ineundo-quam redeundo onerato; de curru vero vacuo exigatur denari 

,
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Ele nu ne arată numai specia și felul mărfurilor, ci și originea lor ce se producea Și vindeă, atunci în acel 
bâlciu de ţeară. Astfel peștele proaspăt şi sărat atunci 
ca şi astăzi, se importă din România dela Dunărea de jos 
și anume dela Galaţi și Brăila, se aduceă pe cară mari 
încărcate numai cu pește, pentru toată Transilvania şi 
o mare parte din Ungaria, şi ca marfă străină, ce eră, 

  

quatuor. Item de curru Ysones deferente, una particula usonis vuigariter 
Szentheng vocitata. Item tempore nundinarum de curribus piscium salsatorum 
unum piscem competentem, aliiș vero temporibus. unum denarium. Item de 
curru lodicibus onerato, denarios viginti guingue. Item de curru ceparum 
duos denarios seu duo legamina ceparum. Item de curru ferrum deterente, 
quartam partem floreni et duo ferra, furcata, Item de curru îruges deferente, 
denarios quinque. Item de curru Z5ni vel canapi quatuor Kythos seu ligatu- 
ras, de minutis nichil. Item: de curru sales ducente sales duos. Item de curru 
humili vulgariter komplo denarios oâto. Item de singules curribus feni, gra- 
minum et caulium singuium unum denarium. [tem de curru lanue denarios 
XXV, de minutiis autem in saco magno delatiis denarius unus. Item de 
petiis griseorum pannorum denarius unus.. Item de duabus vestibus sortițis, 
uiputa griseis et aliis de pannis 'vilioribus factis, denarius unus. Item de sin- 
gulis eguorurm, cordis arcuum, pileis areubus, seilis angusteriis depictis, cin- 
gulis muliebribus, et horum similibus, quae humerisseu dorsokominum de- 
feruntur, a pondere unius hominis exigatur denarius unus. Item de mastrucis 
pellium ferinarum, denarii duo. Item de pelliciis seu mastruois agnellinis : de- 
narius un:;s. Item de mastrucis mardurinis et variolinis, denarii guatuor. Item 
de singulis lodicibus humeris hominum portatis, denarius medius. Item de 
minoribus iodicibus Cherge duabus: denarius medius. Item de .centum cutibus 
seu alantis vulgo Backbeur et Gordoven agnellinis vel caprinis denarii gquatuor. 

[tem de singulis decem pellibus ovinis seu caştratinis singuli denarii. 
Item de duabus cutibus bovinis denarius unus. Item de pellibus vitulinis octo: 
denarius unus. Item de pellibus zulpinis et marduinis congregatis centum 
in numero: denarii XX. Item de centenario cerae: denarii sex. Item de cen- 
tenario sepi: denarius unus. Item de iâria snellis: denarius unus. Item de cal- 
daribus magnis: denarius unus. Item de caldaribus minoribus duobus: de- 
narius unus. ltem de minimis quatuor modo simiii: denarius unus. Item de 
singulis duobus ensibus: denarius unus. Item de tumeila vini: denarius quatuor 
item de singulis duobus bobus denarius unus. Item de pecudibus sen vaccis 
tribus: denarius unus. Item de poreis duobus: denarius unus. Item de lardis 
duobus: denarius unus. Item de singulis eguis venulibus: denarii quatuor. 
Item de arietibus seu castratinis centum în numero: denarii quatuor, et sie 
secundum majus vel minus iuxta numerum arietum et castratinorum. Item 
de capriolo seu cervulo : denarius unus. Tributa autem omnium praemissarum 
rerum exigantur a venditoribus tantum . . . , .emptores semper liberi 
habeantnr.»
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vama dela el nu se percepeă în bani, ci în natură: dela 

morun, nemţ. Hausen, lat. Usones, care trăește numai în 

apele dela Dunărea de jos, şi de obiceiu nu se urcă mai 

sus de Giurgiu, se tăiă din fiecare morun, câte o bu- 

cată, — părticică, — şi care eră atâta de delicios, încât 

îl numeau peste sfânt — Sentheng, azi peștele se nu- 

meşte hal pe ung. iar dela peștele sărat, în timpul postului, 

se luă de fiecare car, câte un peşte. iar în dulce, câte 

un denar. Apoi cară încărcate cu în şi cânepă, desigur 

că nu denotă o populaţiune constatatoare numai din păs- 

tori nomazi, iar că de ce naţionalitate erau producătorii 

ei, aceia ne arată numirea de Kgthă, nu pită, pâne, ci 

Chită, adică legătură de cânepă topită şi meliţată, care 
până în ziua de astăzi se numește intocmai — Chită — 
la Românii din Moldova, Muntenia ete iar în Transilvania 

se numeşte Chstră. Singur numai hameiul, pare a nu îi 
plantă cultivată de Români, deşi nici hameiul și nici fa- 
bricaţiunea berei în mic — numită Olăvină, — sau poate 
scâlciat ungurescu — Olâhvin adică vin românese — după 
cum e braga de astăzi, şi Olaviţa —ce sepune ni plă- 
madă nu eră necunoscută la români. 

Dar nu numai produsele brute ale solului: legume, 

fructe, pește, ceară, miere ete. conţine numita tarifă, ci 
și produsele şi manufactele industriei de casă românești: 
piei tăbăcite. de miel, oae, berbec, capră, cordovan, pă- 
nură, straie mari şi mici numite cergi, până în ziua de 
astăzi în Moldova; şi Muntenia, aduse pe cară și cu u- 
mărul, întocmai ca şi astăzi şi cari se pot găsi și vede 
la oricare bâlciu mare de ţeară, românesc. Apoi căldări 
mari, mici şi mai mici — minime — de sigur cele dintâi 
şi de'a doua categorie, pentru fabricaţiunea ţuicei şi ra- 
chiului de prune, iarăşi o ocupaţiune și industrie veche 
națională românească în Transilvania, Ungaria ca şi în 
România şi cele mai mici pentru facut mămăligă şi co- 
leașă în ele. 

E lucru remareabil, tariful de faţă ne vorbeşte de cară 

încărcate cu ceapă, fructe, peşte, lână ete produse ale 

ocupaţiunii româneşti, dar nu aminteşte absolut nimic 
de ardeiu, de paprică, productul și mâncarea de predi- 

.
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lecţiune a poporului şi rasei genetice maghiare de pe 
puste, a cărei centru de cultură şi producţiune este a- 
stăzi toemai în împrejurimele Oradei mari Debreţinul din 
apropiere. Să fie aceasţă fără de nici un motiv? Lu- 
crul se explică de sine! Apoi la isgonirea 'Turcilor din 
Băânat sau găsit aceste industrii de casă intacte la Ro- 
mânii de acolo. D-nu Bunyitai singur ne spune, că cul- 
tura şi îngrăşarea intensivă de râmători, al cărei centru 
este astăzi Ungaria în părţile oradane, cum în Româ- 
nia este judeţul Dolj şi valea Timocului în Serbia, care 
ramură, de producţiune și bogăţie naţională atunci, ca și 
astăzi era în mâni româneşti. 

Nu știm întru cât au influinţat Românii sau nu, asupra 
culturii cailor, ramura, astăzi atât de bănoasă şi impor- 
tantă pentru Ungaria. Insă din cifrele arătate mai jos se 
vede că Românii din Bănat şi în special marii cultiva- 
tori de vite. de acolo, se ocupau și cu cultura cailor în 
mare, aveau a 3-a parte din contingentul lor de vite de 

- specia cavalină. Apoi de una suntem siguri, că pe la fi- 
nea secolului al XVIII şi prima jumătate a secolului XIX 
mocanii și țuţuienii ardeleni predominau şi determinau 
preţurile cailor în marile bâleiuri de ţară dela Seghedin, 
Dobriţin, Arad, Timişoara, etc. Cel puţin metoada de a 
crește caii sirepi — în stare sălbatică, fără a se atinge ci- 
neva de ei, și prinderea lor cu arcanul; instalaţiunile 
pentru grămădirea și adăpostireavitelor pe timp de noapte 
și viscole, în ocoale şi şoproane deschise, zăvade, prac- 
ticat azi în Ungaria sub numele akol sunt românești și 
derivă dela ocol, ocoli-ocolire, apoi ciardă, ciurdă, cireadă 
încă nu par a îi străine unul de altul. Cultura intensivă 
a cailor, la poporui unguresc a luat avântul şi: desvol- 
tarea mare de azi mai mult numai dela Maria 'Theresia 
şi Împăratul Iosif al doilea încoace, în urma înființării 
marilor herghslii publice şi private, dela Mezhegyes, Ba.- 
bolna, ete. 

Toate aceste ne dovedesc că în părţile oradane, atunci 
ca și astăzi, Românii locuiau în masă compactă și formau 
majoritatea, populaţiunii rurale și în producţiunea agri- 

colă locală, ei erau factorul cel mai important. Deci ter-
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minul de nutrizx curiae nostrae, caxe li-l dedeau episcopii 
catolici, de sigur că nu eră exagerat ori nemeritat. 

Și apoi lucru curios, că pe când d-l Bunyitai şi alţi 
scriitori unguri susțin, că înainte de dominaţiunea tur- 
cească în șesul mănos al Alfâldului populaţiunea rurală 
eră numai ungară curată, după retragerea Turcilor în păr- 

„ţile Orădii mari, nu s'au mai găsit decât numai Români 
și puţini sârbi, iar în Bănatul Timişan numai Români cu- 
rați. Și totuşi Turcii au stăpânit Caransebeşul şi Oradea 
numai 30 ani în cât aceeaşi generaţiune a trecut dinti'o 
stăpânire creștină în alta. Qare Turcii să fi fost cumva, 
aliaţii ori protectorii Românilor, ca, să taie Şi să. omoare pe: 
toţi Ungurii, rubedeniile lor de azi, Şi să lase numai pe Ro.-. 
mâni în viaţă ? Cine ar puteă crede un atare basm ? Ei însă, 
în Ungaria Bănat ca și în Serbia, Bulgaria, Bosnia la cu- 
cerirea țerii, pretutindenea au confiscat numai moșiile aris- 
tocrației şi clerului înalt pe seama statului lor — Și în 
cazul de faţă, aristocrația eră precumpănitor maghiară. 

„ori maghiarisată — dar a rămas populaţiunea rurală, care 
eră precumpănitor română. Proprietatea ei eră aceea ce 
o cunoaștem îm Dobrogea sub numirea de milk ȘI miârie, 

Apoi obiceiurile nomade, despre care se aminteşte acolo, 
pentru noi nu însemnează altceva, decât că între ei se 
aflau și mari cultivatori de vite, cum sunt mocanii ȘI 
țuțuienii, cari astăzi se recrutează numai din satele măr- 
ginașe de sud și sud-est ale Transilvaniei, dar atunci se 

„. găsiau și în părţile de sud-vest şi da vest ale ei, şi unie 
la, aceștia se referă cuvintele statutului capitului de Orade.. 
Aceasta ne-o probează şi d-l Szentklăray (1), care ne spune, 
că în Bănat după isgonirea Turcilor, nu se găsiau decât 
Români, și cea mai mare parte a prediilor mari, le ocupau 
şi folosiau marii cultivatori de vite Români, pe cari dânsul 
i numește oberknezi sârbi Și gubaci greci si dă şi nu-- 
mele a câtorva dintre ei ca: Josim Maleniţă, Meletie Po- 
povici, Nicolae Nestorovici, Marian Ciocârleanu, Pavel 
Micu, etc., cari de sigur numai greci nu erau, dar vor 

  

(1) Szentklaray Jenă. Olâhok Kăltăztetăse Dâlmagyaroszăgon a mult szâ-. 
zadban Budapest 1891. - |
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fi fost Românii locali în tovărăşie cu cuțovlachii. Tot d-sa 
ne spune, că acești mari cultivatori de vite formau la. 
olaltă, o mare asociaţiune — Predien-Companie — şi, în 
memoriul lor înaintat curţii imperiale dela Viena la 1787, 
ei arată că posedau pe cele 29 predii sau moşii mari ale 
statului, pe care statul vroiă să le iea dela ei şi împartă 
la coloniștii șvabi, în total 7.120 cai, 12.850 capete vite 
cornute, 11.110 oi şi 8.800 râmători. Apoi aceşti mari. 
cultivatori de vite, se recrutau şi recrutează încă până 
în ziua de astăzi, cu deosebire dintre locuitorii micelor 
vepublice române, începând cu fosta republică Vrancea, 
din Moldova, Orheiu Basarabia, Câmpulung Bucovina, apoi 
cneziatul Românilor dela Brescu, dela Săcele, Bran-Zer- 
nești, apoi unii din boierii din districtul Făgăraşului, seau- 
nele filiale Talmaciu, Selişte, Reşinari, cneziatele române 
dela pasul Vulcan din ţeara Hațegului, eneziatele şi voe- 
vodatele romane din Bănat şi din părţile bihorene şi be- 
iușane, toate aceste cu locuitori moşneni de bastină. 

Și dacă dejă la anul 1374 capitulul de Orade, putea. 
zice despre ei, că ei trăiau încă după obiceiurile lor stră- 
vechi originale, când d-nul Bunyitai şi consoţii zic că. ei ur 
fi venit de peste Dunăre, atunci de sigur că capitlul avea 
dreptate, și știă ce afirmă, căci le cunoştea modul lor de 
traiu şi agonisire, și știă de ele deja de multe secule. 

Noi în scrierea de faţă, am arătat data şi originea ace- : 
lor obiceiuri străvechi românești. Și nu credem deci a 
greși, când zicem, că modul nomad de peregrinaţiune veş- ! 
nică dela munte la câmpie şi viceversa, se raportă ex 
clusiv la aceşti mari economi de vite, şi cari înainte de 
pacea dela Passarovitz 1718, erau îndreptate mai mult 
spre vest și ajungeau, nu numai pe luncile şi şesurile po-. i 

„gate ale Tisei, ci şi peste ea, departe încolo peste Tisa până 
în munţii Tatra și Fatra, prin comitatele Bereg Arva şi 
Turotz, apoi din Carpaţii de Nord prin Galiţia, până în 
munţii Sudeți, oprindu-se din pereginaţiunile lor, când 
aicea, când colo, iar la locuri, pentru ei mai potrivite, ră- 
mâind mai mult timp locului și întemeind chiar colonii 
și sate sistematice. | 

La 1718 li se deschise din nou drumul prin tractate 
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formale între Turcia și Austria, pe toate domeniile statu- 
lui şi ale mănăstirilor din Principate şi în Turcia. 

Intocmai făcură și fac încă şi în zilele noastre mocanii în 
România, Basarabia şi Bulgaria, ete., că învoesc pentru 
vărat, oile lor când pe o moșie când pe alta, și țuţuienii 
încă sub Turci, întemeiase mai multe sate în Dobrogea, 
înainte de a deveni această provincie română. Urme de 
aceste peregrinaţiuni ale lor către Tisa și peste ea, sunt 
documentele capitlului de Orade cari zic, ca: singulae 
mansiones dant oves singulas ratione descensus, să dea de 
fiecare târlă câte o oaie la S-ta, Mărie, când oile pără- 
sese stânile și locul lor de vărat şi se pun iarăși în miș- 
care, apoi „satele Valache“ Valachfalu prin comitatele 
Tnrotz şi Arva în secolul XVI, Și dispozițiunile guver- 
nului din 1564 (1), ea pe aceștia să'i supună la bir, Și se 
iau măsuri energice contra lor, ca ei să nu mai dosească 
și să nu-şi poată părăsi satele lor, casă treacă pe timpulre- 
censământului dintr'o ţară într'alta; apoi numirea mun- 
telui Măgura în Tatra, apoi Brânzari colecari păstrată la 
anumite clase de oameni acolo până în ziua. de astăzi. 

Nu mai puţine au fost colonii de ale lor Și ţinuturi întregi, 
azi slavizate în Valachia din Moravia, a cărui capitală era 
orașul Wallachiseh-Meseritsch cu satele Crasna, Binina Ra- 
chovetz Rosnov, Bistriţa şi Barnova, şi altele peste 20 
la număr, cari ne probează că locuitorii lor erau veniţi 
din Moldova, apoi alte vro 20—30 sate în Galiţia la poalele 

„ Carpaţilor de nord, departe înainte pe unde s'au păstrat 
până azi numirea, lucrurilor lor: Brinzenkăse ete. şi trăiau 
cu legile și instituţiunile lor vechi românești. Unde se gă- 
sesc urme de migraţiuni de păstori Romani, unic la aceştia 
se raportă, la marii cultivatori de vite Români. Românii 
cultivatori de pământ de peste Dunăre, din Bulgaria, Ser- 
bia și Bosnia Sau stabilit acolo mai târziu pe la finele 
secolului al XVIII. 

Dar de aceștia, erau cu totul deosebiți, şi sunt încă 
până în ziua de astăzi populațiunea rurală agricolă, marea 
  

  

(1) Acsâdy Ignâtz, Magyarorszâg Pânziigryei 1 Ferdinând urâlkodâsa alatt. Budapest 1888, pag. 111. ! -
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majoritate a poporului român, care deși se ocupă şi ea cu cultura vitelor, însă ea se ocupă cu aceasta numai 
în mic, ca un ce accesoriu al agriculturei, dar în prima 
linie şi ca ocupaţiune principală, ea se ocupă cu plugăria 
Şi accesoriile ei. Această populațiune rurală băștinașe aveă 
pretutindenea, domieciliile ei stabile, fie case izolate fie sate 
mai mult sau puţin încheiate și dese, pe cât permitea na- 
tura și configuraţiunea terenului. E) 

In: fine ştiinţa economiei naționale moderne, cu greu 
va puteă numi și clasă, pe mocanii și țuţuenii de astăzi 
de popor nomad ca Ungurii, Hunii și Avarii de odinioară, 
cari cu toate perigrinaţiunile lor prin Crimea, Basarabia, 
România, Bulgaria, Rumelia etc. totuşi la ei acasă trăese 
și locuese n în corturi şi bordet, ci în sate mari com- 
pacte și regulate; cari în privința frumuseţei și. curăţeniei 
a exteriorului și interiorului caselor lor, pot luă concurenţa 
cu ori şi care comune rurale din Europa. 

* Tot ei de secoli subseriu poliţe în afacerile comerciale 
ale lor, și-dejă în secolul-al XVI-lea aveau cadastre în 
comunele lor, pentru toate proprietăţile: rurale (1) şi-mai 
posed în satele or şi diferite industrii adnexe, cu o îm- 
părțire a muncei din cele mai minuțioase, pentru pre- 
lucrarea și utilizarea materiilor prime ale turmelor ȘI ci- 
rezilor lor. Vezi 1. Hintz: Erster Bericht der Kronstădter 
Handels u. Gewerbe Kammer. . _ . 

In fine nu mai puţin hasardată și chiar greșită ni se 
pare și cealaltă afirmaţiune a d-lui Bunyitai, care luân-- 
du-se după Hunfalvy și Rethi, zice, că Voevozii şi enezii 
Românilor, nu erau altceva, decât samsari ordinari uiște 
samsari de slugi și lucrători, cari mergeau pe la marii 
proprietari unguri, de se tocmeau cu ei și le aduceau 
lucrători la munca câmpului, bunăoară cum fac astăzi ji- 
danii din Bucovina cu Românii și Rutenii de acolo, pe 
cari îi angajează și duc la muncă pe la proprietarii şi 
arendașii din Moldova, și ei le iau jumătate din câștig. 
Mai întâiu Românul neguistorie n'a prea fâcut și cu carne 
  

(1) Pușcariu lânoş Emlskirat pag. 30. In conscripția dela 1712 se pome- 
neşte de Protocollum cambiorum fassionum, mutuum etc. sedis Seliste. 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. 3
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de om n'a făcut niciodată, şi cu atât mai puţin cu su- 

flete de Români. Dar sau putut ivi cazuri, în voevo- 

datele şi cneziatele române, la anumite timpuri să se îi în- 

mulţit prea tare populaţiunea, în cât să nu se mai poată. 

hrăni în localităţile lor muntoase în mod onest; şi deci 

acestora -trebuiă căutat și păsit un debuşeu în afară 

pentru a nu deveni un element turbulent; sau la anu- 

mite locuni prea bune pentru pășunat, pentru a și le asi- 

gură sieși pentru totdeauna, și a nu le lăsă să ajungă 

în mâna străinilor, fruntașii lor găsiau de cuviinţă ca 

să facă acolo un sat, să întemeieze o nouă-colonie cu 

însurăţei şi câţiva oameni mai săraci, din diferite sate, 

cum au făcut pe la începutul secolului al XIX-lea țuţuenii 

cu -satele din Dobrogea, chiar sub stăpânirea turcească şi 

din Basarabia după cesiunea ei la Rusia. Deci ce eră mai 

natural, ca însăşi fruntașii Românilor Voevozii și enezii, 

să trateze cu proprietaiii din vecinătate, pentru a le asi- 

gură și procură acelora un debușeu? ! Dar a zice că sco-. 

pul şi ocupaţiunea lor a fost singur aceasta, samsarlâcul, 

ni se pare tot atât de calculată, ca și când ar zice că 

ei i-au dus pe calea ferată la Seghedin etc. 

Apoi oare agricultura din Alfâldul Ungariei eră şi îna- 

inte de catastrofa dela Mohaciu, aceea ce este astăzi, şi 

ce a devenit numai de un secol încoace, de când s'a in- 

trodus cultura raţională de principii şi conții germani, 

cari au cumpărat dela stat diferite moşii și o mulţime 

de domenii mari, pe cari au început îndată a le cultivă 

și exploată în mod sistematic, și guvernul austriac a 

adus şi înfiinţat mulțimea de colonii germane în toate 
părţile printre poporul maghiar? Noi suntem de părere, 
că proprietarii și nobilii unguri, înainte de cataştrota dela 
Mohaciu, nu prea aveau lipsă de lucrători ambulanți, 

dar aveau lipsă de locuitori stabili, ca să-i coloniseze și 
aibă în permanenţă pe moşie, ca. din daturile şi angara- 

lele lor, să scoată ceva venit şi să'și poată lucră şi ei 
o parte din moșie. Şi pentru aceasta Românii ca culti- 
vatori de pământ şi cu cultura lor întinsă de vite, nu - 
erau un element de despreţuit; de aci sunt scutirile, și 
tot felul de înlesniri ce le fac capiilul şi episcopii: de



Orade etc., la cnezii ; Români şi la Voevozi: le dau sate. 
întregi Şi- i fac nobili numai ca să-i îndatoreze a le aduce 
mai mulţi coloniști şi mari cultivatori de vite, ca să-i aşeze 
pe domeniile lor. Și atunci nu se ivise încă fantoma că 
Românii sunt un element turbulent, care periclitează exis- 
tența statului ungar şi a națiunii maghiare. 

. | Ri 
$ 1. ÎNFLUENȚA STRĂINILOR ASUPRA AȘEZĂMINTELOR 

ROMÂNEŞTI. 

d) Biserica şi cultul. 
Cultura, şi civilizaţiunea apuseană, propagată prin mi- 

sionarii şi instituţiunile bisericei catolice a, lomei, care 
a fost de cea mâi mare influență asupra- țerilor și po- 
poarelor vecine şi îndepărtate : germani, slavi, unguri, etc, 
nu numai în privința eclesiastică ci şi politică, socială, 
culturală și conomică, asupra, poporului român relativ pu- 
țină influenţă a putut dobândi. „Episcopiile, capitulile (eon- 
sistoriile) și mănăstirile (abaţiile) catolice, înfiinţate în 
mijlocul poporului român și înzestrate de către regi și 
principii catolici cu'moșii și bogății mari, pentru lăţirea 
catolicismului între Români, și convertirea, poporului ro- 
mân dela relioiunea ortodoxă la cea catolică, am văzut 
dejă că au rămas fără efectul dorit. Mai târziu papii dela 
Roma, îndemnau pe regii Ungari şi Poloni să organizeze 
expedițiuni răsboinice și cruciate în toată forma pentru 
convertirea Românilor; totuși ele toate au rămas fără de 
nici un efect vădit, şi rând pe rând sau spartuna după 
alta, de spiritul integru şi conservativ al poporului ro- 
mân, precum se sparg talazurile şi undele furioase ale 
mărei, de stânca de granit liniştită, 

Episcopii (1) şi capitule (2) dacă vroiau să trăiască şi 

(1) Ipsi pro censu- omnino tenentur singuli singulariter annis singulis 

cirea festum penthecostes dare decimam partem ovium suarună, rafione guin- . 

quagesimae; circa festum vero nativitatis beatae Mariae Virginis singulae 
mansiones oves singulas, ratione descensus, et. de mense decembris. vel cirea, 
similiter deciman poreorum suorum,i 

(2) „Kenezii vero tamen ad ovium, quam. poreorum praestitionem adstri n



2 

36 - 

să se susțină între Români, trebuiau să se aibă bine cu 

Românii, să le recunoască preoţii, biserica lor răsăriteană 

Şi instituțiunile și autonomia lor proprie, numai cât să 

je dea dijma și quinquagesima, ca să poată trăi. (1) Epis- 

copiile de Milcov şi Siret din Moldova, fără de credincioşi 

statornici în jurul lor în masă compactă, au o fiinţă 

mai mult numai cu numele, și după lungi vacanțe de 

“scaun și întreruperi, reapar iarăși cu episcopii lor pribegi, 

reşezâni când într'un oraş când în altul; iar mănăsti- 

rile şi âbaţiile cele bogate din Transilvania, pentru ne- 

reușita, cauzei lor își perd de timpuriu domeniile și ave- 
rile ler şi mai târziu se desființează. cu totul. 

Feudalismul introdus și propagat priu biserica cato- 
lică, iarăși numai foarte cu greu a putut prinde rădă- 
cină intre Români. Din contră, departe de a influenţă și 
a surpă biserica caţțolică pe cea orientală a Românilor, 
vedem, că la rândul ei cea orientală a Românilor influ- 
inţează asupra credincioşilor bisericii catolice, căci d. es. 

gentur iuxta conventionem factam inter nos et cost, et ultra hoc, idem 

„ Kenezii singulariter de more consueto dant circa . . . annis.singulis medium 
lodicem, unum phyltrum pro'sella, et unum caseum ; communiter vero olahi 

nostri dant nobis in die strennarum în signum dominii ânnis singulis, equum 

unum“, Batthyani codex 1. 17. Leges eceles XII, pag. 234. 

(1) Anno 1404. „Nos ioannes Dei et apostolicae Sedis gratia Episcopus Va- 

radiensis, memoriae comeridamus universis, quibus expedit, quod nosa tem- 

pore illo, postquam in hanc in qua manemus, assumpti sumus dignitatem, 

" huius provinciae nostrae Belenies ei hominum in ea commorantium, signanter 

Valachorum malas et confusas dispositiones ac incertas consuetudines cân- 

tinu6 reformare et ad bonum statum et ordinem reducere simul et deducere 

cordialiter optavimus, ipsamque provinciam gate est quasi nutrix curiae nostrae, 

pro nostro et eclesiae nostrae honore, nee non ipsius provinciae utilitate, 

regiminis bono atque commodo incolarum inter ipsos incolas iam fatae pro- 

vinciae signanter inter Wallachos infrascriptos facimus dispositiones perpetuo 

duraturas. 

Primo inter ipsos Wallachos praelibitae provinciae constituantur ex keneziis 
duodecim jurati Kenezii, qui una cum Vaida vel vice-vaida in loco sedis îu- 

: diciariae omnium litigantium causas audiant, iudicent, declarent et fine de- 
bito deffinant. termineni et consolent, ete. Aceste documente au fost întărite - 
cu 150 ani mai îârziu de regina Isabela la anul 1558. 

Vezi Bunyitai Vincze A vâradi piispokpk a piispoks6g alapitâsătl 1566 ig. 
Nagy Vârad 1883 II pag. 30.



la anul 1224 papa dela Roma se plânge: despre Români, 
că ei deși sunt creștini, dar au alt rit şi alte obiceiuri 
creştine, şi fac și unele lucruri cari sunt .contrarii nu- 
melui- de creştin, (probabil obiceiurile şi sărbătorile ro- 
mâneşti anti creștine). Căci ei-despreţuind biserica ca- 
tolică, nu primesc sfintele taine dela episcopul eparchiot 
catolic al Cumanilor, ci dela pseudoepiscopii lor, ce se ţin 
de ritul grecesc; și nu numai ei fac. aceasta ci și unii 
dintre Unguyi şi Sași, cari petrec între ei şi trăesc cu 
ei împreună. 

Două sute de ani mai târziu din incidentul introdu- 
cerei reformaţiunii între Saşi, preotul evanghelic Adal- 
bert Wurmlocher din Bistra, scrie către amicul său lon 
Hess din Breslau: 

„Est bie quaedam gens non solum moribus et lingua, tam sed et 
religione a nobis diversa, quam Walachos nominamus. Qui ta- 
metsi Christum fateantur, nunquam tamen Romanae Ecclesiae 
subiecti fuerunt. In ceremoniis prorsus dissentiunt a Nostris. Bap- 
tizant e flumine. Conficiunt Coenam Domini pane fermentato et 
vino împozito. Legunt; Evanghelia et Epistolas Paulinas non sua, 
sed peregrina linqua, quam nos nominamus : Die Raczische Sprach. 
“Quam nec Jdiotae (ţeranii) illorum intelligunt, nisi sacerdoti 
illorum interpretante. Ex nostratibus mulţi quidem sunt eorum 
linguae peritissimi. Translatus est Cattechismus in lingqguam Wa- 
lachicam atque impresus Cibinii (quae urbs nobis Saxonibus in 
Transsylvahia est metropolis) caracteribus ut vocant Rascianicis, 
qui quasi referunt formam Graecarum literarum. Et multi ex 
Sacerdotibus amplectuntur eum libelum tangquam_ saerosanetum, 
multi autem prorsus contemnunt“ Saşii evident, că au vorbii toţi 
româneşte atunci ca şi acum. (1) 

Sărbătorile cele mai multe, cari la Unguri și Secui au 
“aceleași numiri ca şi în limba română, nu sunt decât 
o traducere din aceasta; apoi pretutindinea în Secuime 
preoţii caiolici sunt căsătoriţi până la finea secolului al 
XVIII-lea, iarăși ca o influenţă directă a bisericei române 
asupra celei catolice. In fine temerea catolicilor, protes- 
tanţilor și unitarilor de efectele blestemelor preoților ro- 

(1) Heinrich Wittsthok Beitrăge zur Reformationsgeschiehte des Nâsner- 

gau6s. Wien 1858 pag. 58.
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mânești, pe cari le opresc prin articoli speciali de lege (1) 
și altele de felul acestora. | 

Cum ar fi putut exercită poporul român și biserica sa, 
„aceste influenţe, dacă el ar fi fost lipsit de ori Și ce cul- 
tură, asupra unei erarchii străine și a unei biserici atât 
de puternice și culte: ca cea catolică medievală?! Dacă 
nu ar fi avat limba slavonă ci cea română ca limba li- 
turgică, de sigur, influența ei ar fi fost Și mai mare. 

Renașterea şi introducerea reformei religioase, în loc 
de a pune în mișcare și vibraţiune şi pe poporul ro- 
mân, și a-l răpi cu curentul cel nou, împingându-l îna- 
inte pe calea progresului Și înoirilor, ele din contră nu 
numai că lau lăsat mare parte rece și indiferent, și îi 
escitau numai mila și compătimirea față de aceia, cari 
până ieri vroiau să-i impună cu de a sila religiunea lor ca 
cea mai bună, iar azi o lepădau ei înșiși de rea, şi luau 
alta, eventual le schimbau de câte 2-3 ori după olalta, 
ca pe cămeșşile de pe trup. 
„Intărindu-se protestantismul în Transilvania, şi intro- 
ducându-se din nou trei religiuni, declarate ca - religii 
de stat, cele 4 religiuni numite recepie, din care nici ună 
nu avei credincioși în număr suficient, ca să se poată 
susțineă singură pe sine Și prin sine, începură fiecare a da asalturi Românilor, a-şi căută noui aderențţi între ere- dincioşii bisericei ortodoxe române, cum o facură ceva 
mai târziu catolicii la restaurarea episcopatelor catolice „de Orade și Transilvania, restaurate cu ajutorul preoţilor Români trecuţi la. unire, și ele aproape fără de credincioşi, și începi în ţară o agitaţiune și o propagandă religioasă mai 
nainte ne mai pomenită de secoli. Cu deosebire biserica calvină deveni mai primejdioasă pentru Români și bise- rica lor. a 

Pe când Saşii trecuţi la protestantism vroiau să atra- Să pe Români prin mijloace mai blânde, pe calea con- vingerilor, a literaturii, punând să le traducă, și tipărească în limba română, cărţi protestante, cele rituale și dog- matice, şi prin şcoale; din contră biserica calvină, îmbrăţi- 

  

(1) Az olâh popâk ne afurisâljanak. Compitatele.
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şată de principi și de aristocrația, unpro-secuiască a țerei, 
recurse îndată la mijloace mult: mai energice şi chiar 
drastice, ne mai pomenite în alte ţeri și la alte popoare. 
Principii calvini ai Transilvaniei uzau de toate mijloa- 
cele puterii lumești și bisericeşti, ce le stăteau la dispo-" 
ziție: ca înălțări în ranguri și demnități, donaţiuni de 
moşii și bunuri, pentru cei ce-şi vor părăsi legea stră- 
moșească și neamul, scutiri diverse pentru cei trecuţi 
dejă la calvinie. Superintendentul unguresc al calvinilor 
fusese numit un fel de Kiriareh asupra bisericilor româ- 
nești, fără a cărui permisiune nu se puteă face nimic, 
şi superintendentul caivin ungur conduceă și supraveghiă 
soboarele clerului român. ortodox. Mâi târziu. li se dete 
Românilor chiar.episcopi calvini, aleşi dintre cei din nea- 
mul lor, în 'Pransilvania și în părţile Orăzii, iăr în cen-. 
trele mari româneşti curate la Haţeg, Caransebeş, Lugoş, 
Beiuș, Ghiula, Sigetul Marmaţiei erau instituite protopo- - - 
piate calvine române în toată reoula, iar la Făgăraş 
cele 3 protopopiate române au fost scoase de sub ascul- 
tarea Mitropolitului românesc, și supuse direct ascul- 

A 

tarei .celui calvinese ungur. Cu deosebire printre frun- 
tași și moșneni făcuse calvinismul cuceriri destul de sim- 
țitoare, cărora cu îmbrăţișarea legei nouă le schimbară de 
multe ori şi numele familiar. | 

Mitropolitului român i se dedeă întărirea numai în nişte 
condițiuni umilitoare de a nu împedică trecerea la le- 
gea nouă, ci de a o favoriză și el, pentru care scop se 
traduse Catechismul calvinesc în limba română, şi se scoase 

cu totul limba slavonă 'din bisericile române ale Tran- 

silvaniei. Insă toate silinţele de a converti pe Români la 
protestantism lură deşerte. Sinodul din Iaşi, şi eveni- 

mentele politice interne ca scoaterea 'Turcilor din Bănat 
şi trecerea Ardealului definitiv sub ocârmuirea casei de 

Habsburg le puseră capăt. Cei mai mulţi, ce înclinau ori tre- 
- cuseră dejă la Calvinie și se clătinau în ortodoxie, trecură 

la unire cu biserica Romei 1696, care dete lucrurilor cu 

totul o altă faţă, şi prin care fu întemeiată biserica română 
unită sau greco-catolică de astăzi. a 

Un mare rău și ţinerea pe loc peste o sută de anili
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s'a făcut Românilor din Bănat, prin incorporarea, bisericei 
lor româneşti în episcopatele și biserica sârbească, apar- 
ţinătoare la patriarhul de Carlovitz. 

Românii s'au ales din luptele seculare cu protestantismul 
cu marele folos de a fi scăpat prin el și de către el pen- 
tru totdeaunea de limba slavonă din biserica română, 
neînţeleasă de popor și nici de preoţii săi, şi de a-și fi putut 
întemeiă o biserică curat naţională. Este de regretat însă 
perderea clasei mijlocii și superioare române în luptele 

“secolului al XVI şi XVII din Transilvania și Ungaria, şi 
perderea contactului cu apusul luminat pentru 2 sute 
de ani şi mai bine, care Saşilor Şi Ungurilor le-a foiosit 
atât de mult. Pe lângă versuri româneşti în hexametre, 
rămase dela ei, că ultima manifestaţie a seniorilor cal- 
vini români, a fost ptotestul celor dela Beiuș contra Vlă- 
dichei sârbesc dela Arad, venit în vizitație canonică la 
Orade în 1728. De atunci încoace nu s'a mai auzit de ei, 
dar biserici calvine foste româneşti s'au păstrat mai multe. 

b) Așezările lăuntrice românești. Proprietate şi sate. 
Forma și planul satului, stilul şi modul de clădire a 

casei de locuit și distribuţiunea, ecaretelor și instalaţiu- 
nilor economice, uzitate la Românii din coline și munţi şi 
în centrele mari românești din Transilvania, sunt aceleași 
cu ăle moșnenilor şi răzeșilor din Muntenia şi Moldova, 
deși ei nu au avut nici o legătură între ei decât originea co- mună dar pe ici pe colo poate sunt mai bine desvoltate, a 
măsurat împrejurărilor și exigenţelor economice locale. Dar și în districtele unde poporul Român trăiește amestecat 
cu alte seminţii şi neamuri streine, casele și instalaţiunile 
românului, fie în satele românești pure, fie în cele mixte, după exteriorul lor, se pot uşor distinge de ale străinilor, căci ele diferă cu totul de modul de clădire uzitat la Slavi, Germani şi Unguri. | pc 

“Cu privire la proprietatea rurală, casă, curte şi moşie Și modul de folosire a pământului, românul greoiu Și con- servativ din firea lui, tot împarte și sub-împarte la curte ȘI moșie în natură până la exces, și dă loc la atomizarea ace- lora prin care fapt de multe ori le depreciază cu totul Și face imposibilă o cultură rațională. In ochii săi nimie nu
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poate egaiiză valoarea imobiliară decât împărțirea în 
natură. De aci urmează de sine împărțirea și subîmpăr- 
țirea curţii şi a grădinii sale, cu desăgurarea stradei şi 
satului. Satul se prezintă ca o mare aglomerare de strade 
și cu o mulţime de hudiţe și uliţe înfundate, provenite : 
din însurarea tuturor fiilor în aceaşi curte; şi casele - 
așezate fără de nici o aliniere şi regulă, de multe ori în-. 
toarse cu dosul și fundul către stradă. Moșia, se compune ! 
mai des din o fâşie lungă de pământ, mai rar din „laburi“ ; 
și trupuri de moșie; forma lungăreață însă predomină. 
Am văzut mai sus că majoritatea populaţiunii aşezată, 

în coline şi la munte, se compune din mici proprietari, 
cari totdeauna au fost oameni liberi după persoana şi avu- 
tul lor. In Transilvania, boerii, libertinii, sclopetarii, for | 
mau cneziate şi districte întregi; în Muntenia ei se chemau | 
moșneni, în Moldova răzeși, şi ţeranii ohavnici cu moşioare 
havnice. Proprietăţile moşnenilor sunt delimitate mai tot- 
deauna în sfori lungi și înguste, rare ori ţinând seamă de 
configuraţiunea și natura terenului. Scopul principal ce a 
predominat la delimitarea lor în vechime fiind, păstoria și 
cultura. vitelor, le-au delimitat astfel ca vitele să meargă 
pâscând dela un capăt la altul al moşiei, Și să găsească, tot- 
deauna hrană necesară în fiecare sezon al anului. In Mol- 
dova proprietăţile rurale ale răzeşilor în urma deselor îm- 
părțiri și sub-împărţiri în natură, au ajuns să fie multe sfori 
şi curele înguste, încât la o lăţime de 2—3 metri au o lun- 
gime de mai mulţi kilonăetri, trecând peste dealuri şi văi, 
„din zare în zare“, din culmea unui deal până în a celuilalt, . 
trecând peste alte 2—3 dealuri și văi cu ape curgătoare. 
Tot așă sunt tare desfigurate și ale multor moșneni din 
Muntenia. In Bărăgan sforile ohavnicilor şi moșnenilor 
dela, Ialomiţa se întâlnesc cap în cap cu cele ce pleacă 
dela Baltă (Dunăre și Borcea). Are altul o moșioară de 
100 — 200 pogoane proprietate, şi nu are atâta loc la 
olaltă, ca să-și facă casă, curte şi grădină la un loc fără 
să trebuiască să cumpere dela vecini. Țeranilor ajunşi 
în starea de clăcași, li se delimitau pământurile de cul- 
tură și pentru coasă în fiecare an, pe care îl folosiau ei
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apoi mai mulți ani de-a rândul, până ce îl lăsau ei în 
părăginire, de vechiu. | 

In Transilvania moșnenii și libertinii dintre Români își 
aveau delimitate proprietăţile lor după familii, și în de- 
vălmăşie cu alți locuitori ai satului, şi compuse din la- 
buri, locuri, delnițe mai mici Și mari, după variațiunea 
terenului. O atare moşioară mică se compuneă din sute 
de parcele, împrăştiate peste întreg hotarul comunei, și erau 
supuse silei de câmp şi de culturi comune, cu obștea. Mulţi dintre ei însă cu turburările din secolul al XVI şi XVII, 
-ajungând în stare de iobagi și taxaliști, servi legaţi de plie vusticus glebae adscripius, ei de atunci încoace au rămas în folosința unei și aceleiași case Și sesiuni colonicale mo- şioare de clăcaş. Rar își schimbau aceste, usufructuarii prin dosire ori deces, sau prin colonizări nouă în condi: țiuni mai on6roase, ceeace de altfel împedicau legile și așezămintele ţerii, ca şi sechestrarea pământurilor. desti: 
nate hranei locuitorilor. ” De aceea peste munţi familiile nu numai cele foste totdeauna libere, boeronale și nobilitare, dar şi cele a- junse sub regimul legsi feudale au fost Și rămas totdeauna în posesiunea și folosinţa unei şi aceleași case şi moșii de veacuri până la comasarea, și segregarea din zilele noastre. a 

Proprietatea rurală la Romani este cu totul alta decât cea feudală. Ea aparține cea particulară familiei, cea în indiviziune comunei, obșiei locuitorilor din comună, la care aveau toți drepturi egale, și cea rămasă în devălmăşie : fâ- - neţe, pășuni şi păduri, steteă sub îngrijirea și admini- strațiunea cnezilor şi primarilor comunali, ajutoraţi fiind de deregătoarele comunale și judeţene. La caz de înmul- țire a populaţiunii, se luă o parte din hotar (teritoriul) comunei și se împărțiă la nouii însurăţei sau la. comuna întreagă în loturi noui, locuri ori delniţe de mărime egală, fără considerare de stare și avere, şi aceasta d'aci înainte deveniă proprietate particulară. In a doua linie veniă familia ca usufructuară a pământului divizat în locuri. De transmis moșia familiară se moșteniă din tată în fiu “sau la rudele de aproape, iar când testatorul nu aveă
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fii direcţi din sângele său şi nici i alte rudenii de aproape, 
atunci el puteă lăsă moșia și averea sa, mișcătoare și ne- 
mişcătoare ori cui ar fi vroit, pe când moşiile feudali, 
în caz de stingerea familiei — defectu seminis, — cădeau 
deadreptul la stat. 

La Români în acest caz însă,—de stingerea familiei,— 
testatorul eră dator să lase castelanului său un dar mai 
mic — 0 junice de 3 ani, cu care acesta trebuiă să se 
mulțumească. După vechiul obiceiu al pământului la ro- 
mâni fetele _se âmsestrează, nu moştenese ; când este nu- 
inai o fată la casă şi lipsesc feciorii, atunci: fata moşte- 
nește caşa, curtea şi moşia, fata se înfiiează, iar pinerile 
„adoptă numele patronimie al “familiei socrului săi. Prin 
excluderea fetelor dela moștenire, se preveniă o fărimare 
și depreciare a moșiei și pământului de hrană. O altă 
instituţie frumoâsă veche eră protimisul. 

Protimisul - împedică înstrăinarea moșiei familiare, Şi 
dejă Ta 1503 ptotimisul se niimeşte 0 veclie instibooțiune 
românească, juzta ritm volachie. In caz de lipsă și nevoe, 
usufruetuarul dacă vroiă să zălogească, ipoteceze ori vânză 
temporar ori de -uric moșia sa, întreagă ori numai unele 
pământuri, el eră dator la 3 şedinţe de judecată ale ţinu- 
tului, a da de ştire aceasta tuturor fraţilor și. rudeniilor 
sale de aproape şi îndepărtate, și vecinilor săi, şi a le 
oferi lor mai întâiu spre cumpărare ori ipotecare și cu 

„dreptul de răscumpăr are pentr u sine și succesorii săi (1). 

  

(1). Anno 1503. Nos Iacobus Gerlystey et Bârnabas Belay Bani Zewrienses : 
Damus pro Memoria quod Nobilis vir Gabrs filiuş Nobilis condam Bogdan 
de kalugyeren: coram ndbis personaliter constitutus : per modum protesta- 
cionis significare curavit în hune modum: Quod quadam inevitabili compulsus 
necessitate cogitur ad evitandam tălem suam necessitatem: ut omnes suas 
porciones possessionarias in possessionibus kalugeren predictă: nec non Ma- 

goyesth, Retycze et Ztremptura appellatis omnino în districtu de Comyath 
ei sub Banatu Zewriniensi habitas existentibus, quod certa aliqua quantitate 
pecunie : titulo pignoris obliget: infra tempus redempcignis sue: qua pro- 
testacione facta : post modum in tribus sedis Iudiciarys uta ritum volachie; 
idem nobilis Gabre universos vicinos et commelaneos suos: siznanter vero. No- 
bilem dominam Martham filiun Nobilis condam 'Thome de hemelhe, corain 
nobis ammonuit et alexit; ut şi volunt ipsi vel alter eorum porciones posses- 
sionarias eiusdem Nobilis Gabrei in possessionibus supranotațis habitas: extune 
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Protimisul eră nu numai o bună măsură socială, căci. 
- împedieă trecerea moșiei în mâini străine, ci totodată ea 
eră și.0o bună dispoziţiune economică, căci el împedică 

„o parcelare și divizare prea mare și exagerată a proprie- 
tății rurale, de aceea se înscrise de a da de știre la ru- 
dele. de aproape şi la vecinii, împreună birnicii, conme- 

„„ tanei, cari aveau pământuri în aceeaşi brazdă. Eată cum 
reînceşte și. explică Alex. Ipsilanti Vod. la 1775 luna lui 

-Noemvrie din nou Protimisul pentru Muntenia. 
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„lo Alex. Ion Ipsilante Vod. De vreme ce ni s'au adus 
„aminte unele pricini, ce sunt cu îndoială în ce chip se cade 
a se căută după pravilă. Am socotit să scriem și întru 
aceasta să deslușim cele de pravilă rânduite. Și întâiu ni 
s'au arătat dreptul de protimisu, ce are rudele, părtașii, 
vecinii și datornicii la lucrurile nemișcătoare, ce se-vând, 

„ în câtă vreme adicăii dreptul de protimisu? Si când acest 
" drept de protimisu se stinge ? Pentru care după pravilă, 
zicem că cu cuviincioasă deslușire cum că când cineva 
'și va vreă să vândă nemișcătorul său lucru, are netă- 

: găduita datorie să dea vestea întâi la ruda lui ce are 
„de a. valma stăpânire, iar de nu va fi acel fel de rudă, 
'să dea veste la cele de aproape a lui rude, de sus și de 
jos, adică fii şi nepoți, fraţi, copii de fraţi şi de unchi, 

  

easdem erga, se pignoris titulo recipiant, et eos, magisque alios ad recipiendum : 
et tenendum contemnuat : testimonio, literarum nostrarum mediante. Datum 
in Karansebeș. (Pesti Frigyes Krasso Vârmegye 'Târtânete III, pag. 476. 
Anno 1634. Martie 20 sub hac conditione impignoraltatot felyebb megnevezett 

szegeny Arva Bogdenâsze hogji mind maga, mind pedig Maradekai es succe- 
sorai az feljebb megirt summă, pânzi tartazek, levalni 6s az Premominalt.- 
Szantofăldet, Bogdanesti  FPamilidnal Remitalni mint hogji 0s dr&kos Boer- 
Sâynahk concernăltatik, Mivel a memoria Hominum Boersâg Liniâban volt, €s vagjon“. - - 
Anno 1634. Aprilis 10. Also ârpason lako Boâr Raduly-Popi egji nyoltz vekâs 

szânto Fâldet In osztrovu, nevi belljben in vecinatâtibus, âlol az ut Fel6i, Sztanu 
Bogdeneszi his modis et condidicionibus Impignoralta volt Raduly Comsi Boer Uramnak 6râg ăran, minthogji ed masa Raduly Popi Kinâlta vol az Kăzeleb, valo ver szerint, Atiyăfiait, de az Atyafiai nem akartanak acceptalni mikor Raduly Popinak sziiksege volt, az6rt k&nyszeritetet Comsi Boernak impig- noralni. - 

( Nicolae Densuşanu, Documente privitoare la Istoria țării Făgăraşului p. 14,98.
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iar nu şi mai mult. După. aceasta la părtaşi, măcar şi 
străini, cu gare . poate să fie amestecată moșia, aceea, în 
urmă la împrejurași împreună birnici. Insă împreună bir- 
nicii, zicem cu ceeace plătesc dajdia lor într'o mahală 
sau întrun sat. După aceasta la cei ce în ori ce chip se 
împreună cu. vre-o parte a acelei moşii. lar de se vor 
lepădă toţi câţi au protimisu, atunci fără temere să vândă 
acel nemişcător lucru la ori cine sar întâmplă“. 

Instituţiunea vecinilor şi vecinătății, care până acum se 
„credea că e o instituțiune pur moldovenească, şi că a fostin- 
trodusă mai întâiu în Moldova de către Vasile Lupu, care 
a domnit dela, 1635—53, este anterioară lui Lupu, căci sunt 
cunoscute documente, cari arată în chip neîndoios, că la 
Fâgăraş erau vecini cu 30—40 ani cel puţin, înainte de 
domnia lui Vasile Lupu în Moldova. Apoi atari supuși 
cum .erau vecinii, cari făceau câteva zile de clacă în an, 
sau le dedeă: unele taxe pe an; aveau nu numai boerii” 

Români dela Făgăraş ci și cei dela Haţeg, din districtul 
cetăţii de Peatră, Kovar etc., de unde rezultă ca ea este 
foarte veche. 

Clasa din urmă și categoria, de jos a ţeranilor supuşi 

a lipite ilor, celor cari nu aveau nici case ori colibe pro- 
prii, ci şedeau pe la alţii în năiem cu chirie, aceea s'a 
găsit mai târziu şi în Principate sub numirea de lătu- 
ralnici. 

c) Apărarea și miliția naţională. 
Tot așă și cu privire la organizarea politică administra- 

tivă şi militară a țerii, ințrodusă de Ștefan cel Sfânt nu 
s'a. aplicat ș și la Români, căci ei au rămas și mai departe. cu 
autonomia, instituţiunile şi legile lor proprii, sub ocârmui- 
rea voivozilor, banilor, comiţilor și cnezilor lor. Cea mai 

„importantă dintre ele fiind cea militară, vedem că în pri- 
vința militară şi al apărării ţerii, Românii au rămas cu 
instituţiunile lor militare româneşti neștirbite, ale castren- 
silor, plăiaşilor şi cavaleria ușoară română. Castrensii 
însărcinați cu apărarea cetăților și locurilor întărite de 
pe frontării și trecetori, plăiașii cu paza frontariilor, iar 
cavaleria uşoară a boierilor dela Făgăraş și a celor din 
Banat care a dăinuit până în timpurile Turcilor. Numai 

e



46 

în timpuri de tot grele sau pentru expediţiuni bellice în 
afară, regii Ungariei recurgeau și la, insuregțiunea no- . 
bilimei și a clerului înalt catholie, şi înarmarea unui nu- 
măr oarecare dintre iobagii acelora, și la înarmarea Şi 
punerea în stare de apărare a orașelor și cetăților în- 
chise cu ziduri, Ca ce deosebire drastică între raportul 
și numărul lor, se poate vedeă destul de clar din inci- 
dentul invasiunilor mari turcești, d. es. cu ocaziunea expedi- 
țiunii mari a lui Soliman magnificul în Ungaria, în care 

„fu zdrobit cu totul regele Ludovic al doilea, și înecat cu 
oastea lui de 20,000 oameni în' bălțile și mocirlele dela, 
Mohaciu, pe când cale de câteva poşte, steteă Ioan Za- 
polia, voivodul Ardealului en 40,000 trupe ardelerie la. 
Seghedin, fară de a alerpgă într ajutorul suveranului său. 

De unde această mare desfăşurare de torţe armate ale 
Transilvaniei, faţă de Ungaria proprie, deşi nu direct a- 
"meninţată, pe când mai târziu sub principii independenţi 
ai Ardealului, în bătăliile cele mari și învasiunile 'Turci- 
lor în Ardeal, Ardealul nu mai puteă pune pe picior de 
răsboiu decât 6—-8.000 oameni armaţi, când eră el direct 
amenințat și existenţa lui ca stat pusă în joc? In fine sub. 
Apafi al doilea, Transilvania fu ocupată de câteva sute 
de oameni, trupe austriace. Deosebirea între atunci şi 
apoi nu poate fi căutată şi găsită alt undeva, decât în 
faptul că înainte de desfacerea Ardealului de Ungaria, 
erau încă în ființă, cnezatele și districtele românești cu 
așezămintele și organizarea, lor militară, naţională, socială, 
Și politică, pe care o perdură în urmă sub Betleni Ra- 
coţești și Apafești. Aceștia — boerii au pe Românii fruntaşi. 

Leu miile şi zecile de mii, ca să poată robi fără opoziţie şi 
supărare pe ceilalţi, în număr de zeci şi sute de mii, 
oligarchiei ungurești și municipiilor săsești, către finele secolului al XVI şi în decursul celui al XVII, după ce Catholicismul și Calvinismul făcuse mari răvagii în rân- durile lor și știrbise clasa bună a naţiunii, Atunci sis- tema feudală 'şi ajunsese apogeul ei, și găsi expresiunea. în cărţile de legi numite Approbate şi Compilate, iar țţeara „ajunse la marginea peirei. Familiile române fruntaşe se j 

| aleseră cu pergamentele noui, în care le fură confirmate.
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libertăţile avute, iar restul locuitorilor eu aservirea to- 
tală, de unde refrenul la dânşii: „Approbata și Compilata 
sunt cari au mâncat .pe tata“. | 

Până ce Românii însă stăteau solidari la olaltă sub o- 
cârmuirea vechilor legi şi așezăminte naţionale, ei pu- 
tură cu toţii să progreseze, şi la adăpostul şi scutul lor în- 
floriă și ţara, bucurându-se de pace şi linişte în lăuntru, 
și în afară. De ce valoare întrinsecă erau aceste trupe - 
și gloate române, dovadă sunt împărţirea lor pe dite- 
rite arme și serviciile aduse de ei în decursul secolilor, 
ca și faptul că regii Ungariei trimiteau pe cei mai vestiți 
strategi și oameni de vază ai ţerii, ca comandanţi și tot 
odată, oameni de încredere ai guvernelor: d. 6x. Loșontzi 
Și Csaki, bani ai Severinului, lon Huniade Corvin în țeara 
Hațegului și la Uniedoră, Thomori căpitan suprem la Fă- 
găraş mai târziu ajuns archi-episcop la Calocea, şi co- 
mandant en-chef al oștirei ungare în bătălia dela Mohaciu, 
unde rămâne mort; apoi Bogdan, Dragoş şi Dragfi comiţi 
şi voivozi ai Românilor, în părţile Maramureșului, Sătma- 
rului, Ugocei. Fără îndoială oameni distinși la o trupă 
distinsă, dar și politica fu la mijloc, pentru -a împedică | 
o unire cu fraţii lor de peste munţi. 

Apoi modul de alarmare a, ţerii însăși şi de ridicarea, 
gloatelor prin aprinderea de focuri pe cele plaiuri şi dea- 
luri înalte, pe timp de noapte şi purtarea de săbii în- 
cruntate în sânge prin sate, încă erau nişte vechi datine 
și obiceiuri românești, și la cari signale fiecare individ știă 
că patria este în pericol, și e dator cu mic şi mare să 
apuce armele și să alerge întru apărarea ei. Aşă în Tran= 
silvania, aşă în alte părţi: 

Miliția naţională a Românilor din Valachia moravă se 
numiă Forțași (dela forță) şi Portași dela păzirea por- 
ților orașelor și castelelor. Forţaşii erau soldaţi volun- 
tari și setveau cu spesele lor până pe la anul 1538, când 
hatmanul lor conte Salm, i-a organizat din nou și obli- 
gat la serviciu permanent. La anul 1717 portaşii mo: 
ravi primese uniformă și lefuri fixe dela stat până 'pe 
la anul 1829, când au fost desființaţi cu totul. Ei au 
luat parte activă în răsboiul de 30 de ani; la 1657 au 
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„ajutorat pe Leopold cu un contigent însemnat de trupe 
contra Turcilor, iar la 1705 contra Curuţilor lui Racoți 
şi a Turcilor. In lupta dela Svetin(?) ei au sfărâmat pe 
Curuţi cu totul,.iar spoliile și trofeele luate de ei dela 
Curuţi, se păstrează încă şi azi în muzeul provincial din 
Briinn. 
„Cei din Ardeal și Bănat deși sub principii zişi naţio- 
nali, incapabili ca George Racoti al Il-lea, Achaţiu Bor- 
ceai și Apafi, reduşi tare în număr Și avere și demo: ralizați, sau menţinut şi mai departe sub numirea, de plăiași, dorobanţi și miliția națională până pe la anul 1763 până ia înfiinţărea regimentelor austriace de grăniceri Ro- mâni, compuse în Ardeal din români din Boerones_re- centiores, Bastyasones im foparascher Districte și sclope- tarii în pământul nobililor () când au continuat sub altă formă şi numire, încă o sută de ani, și au luat parte la numeroase răsboaie și expediţiuni bellice ale Austriei până la anul 1851 când cei din Transilvania, iar la 1873 cei din Bănat, au fost desfiinţaţi cu totul, pentru a face loc miliției teritoriale ungurești, honvezimei. 

Dar și mai târziu în epoca de decadenţă, cetele lor dacă erau bine conduse, știau să-și facă datoria cu sfin- “țenie, atât în timpurile lui Apafi, cât și sub dominaţiunea austriacă ulterioară. p | Astfel cei din Bănat pentiu valoarea lor întrinsecă probată în mai multe răsboaie cu Turcii, după cucerirea Banatului de Turci, 'Tureii nu le-au desfiinţat nici orga- nizațiunea lor militară, și nu le-au confiscat dela parti- culari şi comune nici pământurile, ci i-au lăsat în folo- sinţa deplină a lor, și formară din ei un corp de armată deosebit, sub numirea de Spahii Români. Aceștia au fost "menţinuţi la început ca atare şi de către guvernul au- striac după reocuparea Bănatului și alungarea Turcilor din el. 
- 

In anul 1695 Turcii năvălese din nou în Ungaria cu forţe mari, încercând să reocupe Oradea mare, perdută de dânșii 

    

(1) Statistik aer Militairgrinze des dsterreichischen Kâiserthums de Cari Bernhard von Hietzinger 1 Theil Wien 1817, pag. 37.
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la 1693, și alte orașe luate de Nemţi; iar Tătarii veniți 
în ajutorul lor, devastează țeara cu sabie şi foc în lun- 
eul și largul, ducând o mare mulțime de lume în robie, 
şi nimeni nu cutează ase pune în calea lor; numai Ro- 
mânii rămân locului şi se. pot. apără cu succes de ei, în- 
cât Mihai! Buci, vichilul episcopiei de Orade cu lacrămile 
în ochi pută să scrie stăpânului său episcopului comite 
Emeric Csaky. „Că afară de 5—6 sate din ţinutul Be- 
iuşului, în care mai locuesc încă oameni, încolo nu i-a, 
mai rămas nici unul Excellenţei Tale“ (1). 

De oare-ce istoricii Saşi zic că poporul săsesc a perii 
în răsboaiele cu Turcii, și locurile deșerte le-au ocupat 
apoi Românii, cum se face că ar fi rămas numai Românii 
acolo, cum au rămas și cei dela Beiuș şi după d-l Gaal 
lenă au perit toţi ungurii de pe Crișul alb, ori că Turcii 
şi Tătarii au fost cumva cruţătorii şi ocrotitorii Românilor? 
De sigur că nu, ci ei au rămas graţie bărbăţiei lor, ci 
pe când armata regulată dedeă dosul ca și în anul 1848 
și toţi se retrăgeă în cetăţile și castelele săsești întărite 
poate nu prea bine ori neapărate ori fortificate în de 
ajuns, ţăranii Români și. milițienii Români ca cei dela 
Beiuș, au fost în stare să-și apere satele şi avutul, con- 
ira răpirii hordelor tătare. In anul 1717 se întâmplă o 
nouă invaziune de tătari, cari după ce au devastat țara 
iarăşi în lungul şi iatul, încăreaţi de spolii, încearcă a 
se întoarce în ţeara lor, ducând o mulțime de lume cu 
ei în robie, dar sunt atacați de alte cete de Români, și 
zdrobiţi cu totul pe valea Borşei în Maramureș, cari au 
eliberat atunci de robie peste 8000 de creştini. “ 

La anul 1704 milițienii români ocupă şi colonizează 
din nou o suburbie a Orăzii mari, cea luată de curând - 
dela Turci, numită până astăzi Itatona-văros, orașul: Că- 
tanelor, iar în anul 1728, în săptămâna mare, vedem în- 
scenându-se mari procesiuni și frecări între Românii uniţi 
și neuniţi de acolo, din cauza desbinărilor religioase. Uniţii 
sunt patronaţi și ajutoraţi materialiceşte de episcopul și 

(1) Szentklâray Jenă. Op. citat, A bel6nyesi videken kiviil 5t hat falujânal 
melyekben emberek laknânak nines tâbb Excellentiâdnak. 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. , 4
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întreg clerul catholic din localitate, iar la neuniţi a venit 
episcopul sârbesc Ioanovici dela Arad, în mijlocul lor, hi- 
rotoneşte preoţi şi pleacă în ptocesiune din Katonavâros 
cu o mulțime mare de popor şi de preoţi îmbrăcaţi în 
odăjdii scumpe și în fruntea lor miliție naţională ro-. 
mână, (1). Tot atunci se ridică contra vlădichii dela Arad, 
cu proteste și seniorii români calviniţi dela Beiuş cu. 

_partisanii lor -— despre cari apoi nu se mai aude nimie 
mai mult. - | 

Unde mai punem apoi cetele numeroase de milițieni 
Români, ridicate pe timpul răscoalelor lui Thokăli și 
Francisc Racoţi,: dintre cari unele se luptau în partea 
răsculaților, ea Curuţi chiar și intre căpetenii, iar alţii 
cei mai numeroși în' partea imperialilor, a lobonţilor, 
și se omorau reciproc frate pe frate, și tată pe fiu, fiu 
şi nepot pe tată şi unchiu, fără să știe de ce? sicăei 
luptă pentru cauze și interese străine ! Oştirile lui Th5- 
Oli şi Racoți erau compuse mai numai din Ruteni şi 
Români, iar Unguri se aflau relativ tare puţini, şi numai 
în gradele și comandamentele superioare. Totuşi Ungurii 
de -azi zic, că la o nouă invaziune străină şi răsboiu, 
cine o să apere patria tronul şi libertatea ei?! Chestia . 
milițiilor naționale a fost relevată din nou de ziarul Nene 

„ freie Presse din Viena dela 1905, din incidentul luptelor 
coaliției ungare pentru introducerea comeazei maghiare, 
că ele aveau limba de serviciu și de comandă, naţională 
dar nu erau echivalente cu armata de linie. N | 

Insarecțiunea votată de camera ungară sub Maria The- 
resia au fost regimentele 31, 33 și 64 azi aproape pur 
românești. | 

După căderea, Cetăţii Lipova în mânile Austriacilor şi 
curățirea, ţerii de Turci, nu se găsiau în comitatul Ara- 
dului decât Români și puţini Sârbi. In cele două decenii 

- 4) A râez piispăk is ugy alkalmazta a dolgot, hogy a katonavârosbol nagy 
szâmu neppel fegyveres nationalis oldh katonak elătie, maga pedig pluvial&ban 
râcz korona fejeben 6s pastorale a kez6ben pompâsan felăltăziă papok dal. 
matikâban, thuribumokkal, n6melyek pedig kspeket hordozvân kezekben, szinte 
mikor a hidhoz kăzelgetiink volna, melletiink element, zice canonicul Babarci 
care a condus procesiunea uniților în scrisoarea sa, către episcop.
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dintâi nu se află nici o singură familie nobilă proprietară. 
Chiar în deceniul al treilea comitatul "Şi merită puţin atri- 
butul de nobil. După raportul comitatului din 26 Ianuarie 
și 22 Martie 1732 în întreg comitatul Aradului se aflau 
numai 3 proprietari de pământ: ducele de Modena, bar. 
Sigismund loşika şi Sigis. Edelsbacher (Marezali pag. 33111.) 

Dar de altă parte, întâlnim şi fapte puţin lăudabile, 
pe urma lor, cum este acela care a făcut în anul 1731 
comitatele Clușului şi Dobâcei să se plângă guvernului 
transilvănean „că miliția națională “ comite multe ex- 
cese și atrocități, şi să roage guvernul țerii, ca să pună ca- 
păt exceselor și impilărilor lor. Cine reprezentau atunci 
comitatele ? Singur numai nobilimea feudală maghiară și 
maghiarizată, iar miliția naţională o forma plebea română. | 
In răsboiul austro-turcese dela 1738 cetele de milițieni 
Români din Bănat trecură iarăși în partea Turcilor, cari 
făcuseră atunci nouă invasiune în Bănat, și ele predară 
și pustiiră cu sabie și foc mai rău chiar decât Turcii co- 
loniile de Șvabi și Nemţi, înfiinţate între ei, -şi pe pă- 
mânturile luate cu sila dela ei, pentru a-i sili pe Nemţi să 
plece din ţeară. Adică guvernul imperial înființase în- 
dată după izgonirea Turcilor din Bănat câteva, colonii de 
Nemţi între Români, pe cari în urmă aveă să le înmul- 
țească ; şi pe coloniștii aceştia, Românii îi măcelăriră, tre- 
când de partea 'Turcilor, considerându-se pe ei de sin- 
gurii proprietari legitimi ai pământului. 

Acea defecțiune dela imperiu și atrocitățile comise asu- 
pra Nemţilor, li sau luat mai târziu tare în nume de rău 
căci ei singuri dădură arme în mâna, protivnicilor lor, de - 
a-i acuză de necredinţă cătră împărăție, de periculoși pen- 
tru liniștea și pacinica vieţuire și desvoltare a celorlalţi 
locuitori ai ţerii, şi în special a Nemţilor. Curtea imperială 
decise atunci, de a uni mai. de aproape Ungaria cu sta- 
tele sale ereditare, cu legături indisolubile: prin înfiin- 
țarea de colonii germane, şi vânzarea de moșii şi domenii 
întinse de ale statului la principii şi aristocrații germani. 
Intre acestea eră Banatul luat în considerare în prima 
linie, ţearau fiind aproape deşertă de oameni după alun- 
garea Turcilor din el. Pe Românii rămași acolo, decise de 

-
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a-i ridică în masă şi a-i retrage la munţi, iar pe alţii a-i 
împinge în părţile joase, mocirloase şi nisipoase cătră Tisa 
şi Dunăre, și în locul lor a stabili Nemţi în masă com- 
pactă, ca eventual să se poată singur aperă Dejă până 
la eşirea „Fatentei despre culonisarea Banatului, din 1763, 
fură aduși şi stabiliți acolo 32,981 suflete de Nemţi rom. 
catolici, cari neputându-se desvoltă şi să progreseze, se 
puse la cale o prigonire a autochtonilor din cele mai uri-- 
cioase, ce sa plămădit și văzut vreodată: Ridicarea Ro- 
mânilor în masă, şi isgonirea ilor din vetrele și pămân- 
tusile străbune, apărate de ei cu. crunte sudori în decurs 

de sute şi: mii de ani, pentru a apără prin ele ţeara și 
patria de năvălirile Turcilor. Și lor în definitiv nu li se 
puteă impută altceva, decât că ei s'au născut şi pomenit 

-ca Români, şi stăpâni pe locurile acele. 
„Strămutavea deodată a 340 familii române cu apro-. 

zimativ 2.000 suflete, și cu tot calabalăcul lor încărcate 
pe 5— 600 care, apoi cu toate vitele, vaci, turme de oi 
și porci, după ele, etc., aceea de sigur că nu a fost o pri- 
veliște de toate zilele nici pentru Ungaria de sud din 
secolul irecui, cea atât de bogată și dedată cu atari con- 
voaie și vieata de caravană“ esclamă cu justă indignare 
autorul ungur. Oamenii fură scoși din vetrele și pămân- 
turile lor străbune pe la Sf. Gheorghe 1767, ca să-şi poată 
-face încă semănăturile de primăvară în noua localitate, 

Și abiă ajung prin August la locul destinaţiunii, tare de- 
cimaţi de friguri şi tot felul de epidemii, ce se ivise între 
ei şi în vitele lor. 

Toată lumea rămase indienată de isprăvile și bruta 
lităţile comitelu Peya şi a consilierilor săi, comise asu- 
pra Românilor, unor” oameni cu totul pacinici şi nevino- 
vaţi, căror nu li se puteă impută cu drept cuvânt nimic. 

Nobilul' Iosif al II-lea ca coregent, care i-a vizitat în 
persoană în nouile lor locuinţe, rămase scârbit de cele ce 

văzuse, și puse îndată capăt acelei volnicii barbare, îna- 
intând un memoriu detaliat curții imperiale, şi după ce 
deveni împărat rechsmă îndată pe Perlas cu toţi consilierii 
săi, iar pe Românii rămași în Banat, îi lăsă nemișcaţi în 
pământurile și satele lor. Tn primăvara anului 1768.i impă-
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ratul Iosif al II-lea plecă din nou în călătorie.prin Banat. ) 
La 25 Aprile a vizitat nu numai pe Nemţii din Sefdinul | 
nou, Kişfalud etc. aduşi în locul Românilor ce fusese ridi- | 

| 
caţi în masă de acolo, ci a luat de-a rândul și satele româ-. 
nești de-a. lungul Mureşului, iar la 10 Mai a vizitat pe 
Românii sefdineni, stabiliţi în bălțile -din jurul Becicere- 
cului mare la 'Toracul mare și Toracul mic și ISlek. Im- 
presiunile ce le-a câştigat în acea escursiune, trebue să 
fi fost foarte dureroase pentru el, căci iată ce a însem- . 
nat în carnetul său: „Pe Români îi tratează foarte rău, 
şi de multe ori-"i silesc să-și lase casele şi moşiile lor 
pe seama altora, şi ei să se mute în altă parte, din care. 
cauză cu deosebire, ei fug și emigrează. | 

Mai târziu la 1783 el reorganiză pe Românii bănăţeni 
din nou milităreşte, înființând cu ei primul regiment ro- 
mân de grăniceri bănăţeni, Și regimentul illiric-român com- 
pus din Români şi Sârbi, Și cu timpul ei au devenit cei 
mai fideli supuși și bravi soldaţi ai împăratului şi împă- 
răției. Că ce element -de ordine și cultură au devenit ei, 
au dovedit timpurile din urmă până în ziua de astăzi; o 
probează Comunitatea de avere cu fondaţiuni“econorice 
şi culturali de zeci de millioane, institutele lor de cultură 
și cele 80 de coruri de plugari, iar ca bravură militară sunt 
numeroasele lupte, la cari au luat parte Românii bănăţenii 
cu însemnate jertfe de vieţi omenești, din rândurile că- 

„rora au eșit generalii Doda, Trapșa, Seracin, Guran, fraţii 
„Cena și alţii. Ele probează în deajuns, că intențiunile umane 
ale imp. losif al doilea au căzut întrun pământ foarte mă- | 
nos, și ocrotirea lor acordată -a fost cu prisosinţă răs- 
plătită cătră imperiu, ţară şi naţiune. | | 

„La colonizările făcute în Banat în urmă cu Nemţii -din d 
“moşiile statului, destinate pentru a fi împărţite în loturi 

mici la locuitori, în sutele mixte Nemţilor cari se îmulţese 
; cu 30—50%/ în suta de ani și erau și mai civilizaţi, li s'au 

! dat de preferinţă tot loturi mari de câte 37 jugere cadas- 
_trale 18 ha. și tot în pământurile cele mai bune, iar la: Ro- 

mâni şi sârbii cari se îmulţesc cu 175—2000: în suta 
de ani, le-au dat loturi mai mici de câte 21 jugăre cadast. 
iar la alţii și numai câte 13 jugăre, și în pământurile 
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cele mai rele. Dintre cei stabiliți în bălți mulți au pe- 
rit, din cauza frigurilor de baltă și a apei sălitroase-sălcie, 
alții au dosit și puţini au rămas locului. Și totuşi după 
acelea dezastre venite din chiar senin asupra capetelor lor, 
Românii au putut să se reculeâgă, şi ceeace au pierdut prin 
mortalitate în număr și avere la început, prin muncă și 
sirguinţă să o compenseze iarăși. Azi ţeranii români din 
Banat trec.de cei mai disciplinaţi, mai bine situaţi ma- 
terialiceşte şi au cele mai multe institute de cultură și sunt 
mai bine organizaţi între toţi Românii. Apoi în privinţa 
etnologică :a fost se vede scris în cartea destinului, că 

„Banatul a fost, este şi să fie tot al Românilor. Azi în cele. 
3 comitate cari formase vechiul Banat: Caraș-Severin, 
Timiș şi Torontal Românii posed majoritatea relativă; căci 
sunt 583.938 Români față de 368.359 Nemţi, iar Sârbi 
mai puţini. Ungurii abiâ sporadic în cele funcțiuni şi. ceva 

„pe la orașe. Griselini dă numărul Românilor din Banat pe 
anul 1/68la 181.630. D-l Rusu Șirianu pune numărul total 
al populaţiunii Banatului : (com. Caraş-Severin, Timiş şi 
Torontal) pentru anul 1900 la 1.431.329 suflete, dintre cari 
578.789 Români, 362.487 Germani, 140.169 Maghiari şi 
251.938 Sârbi. | 

Tot aşă de puţin reuși și planul comitelui Kinigsege, 
„guvernatorul militar al Transilvaniei din 1727 şi cele de 
mai târziu din timpul Mariei Theresie și Leopol al II-lea. 
de a ridică în masă pe Românii din fundul regiu dintre 
Saşi, şi ai strămută în Oltenia pe atunci austriacă, ori în altă . 
parte a ţerii. Nu mai puţin nu reușiră de loc nici în- 
cercările săsești repeţite,- de a şi spori numărul lor prin 
noui colonii de nemți Landleri Wiirtembergesi, aduşi în se- 
colul trecut, încercate din nou de către preotul luteran 
Ștefan Ludwig Roth în 1847 şi de Svabi în zilele noastre 
în părţile Orăştiei şi Sebeșului. 

| Din contră, Românii stau pe loc şi progresează, pe când 
dintre Sași mulţi au emigrat în America, România etc. 
mal cu seamă după răpunerea micei industrii săsești 
prin răsboiul vamal cu România întâmplat în 1886. Chiar 
Şi unii din Svabii din Banat după distrugerea viilor prin 
filoxeră, au emigrat în America mai cu seamă cei din
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părțile Verseţului. In timpul din urmă au început să emi- greze în America și Românii, atraşi acolo de câștiguri 
mai bune, „ 

d) Impozite. Ma pm 
Afară de instituţiunea militară şi de apărare încă Şi sis-. 

“temul de contribuţiuni și impozite la Români, eră cu totul „diferit 'd6 acela al Ungurilor. și Saşilor. Ungurii nobili Şi 
Secuii nu plătiau nimic, conform Bulei de aur și numai 
în timpuri de răsboiu votau câte un.ajutor principelui 
țerii numit subsidium; Secuii de rând dădeau infierarea 
boilor — okâr sites — la, căsătoria principelui, la naşterea, . 
vre-unui prinț, iar Saşii plăteau dajdea lucrum: camerae. 
Românii aveau de plătit numai Quinquagesima şi dijma. 
Dijma, ce o dădeau Românii nu eră însă dijma ecclesias- 
tică, căci biserica ortodoxă orientală, n'a, introdus nici: 
odată dijma că mijloc de retribuţiune și întreţinere a preo- 
ţilor și episcopilor săi; şi la început ei nu o dădeau nici 
la episcopi şi preoţii străini (catolici), ci eră cu totul alta; 

„ea se plătiă către stat ori proprietate unde luase pămân- 
turi străine în dijmă; și apoi dijma se luă numai din ani- 
malele mărunte: miei, porcei, stupi etc. dar nu şi din.pro- 
ductele solului. Apoi nici pe aceste nu le dădeaă toţi Ro- 
mânii ; scutiţi de ele erai preoţii, knezii, vornicii satelor 
şi primarii. Da „La strângerea ei trebuiă să fie de față un delegat 
al guvernului și un membru al administraţiunii locale. 
Chinezii şi primarii aveau de dat numai unele daruri mai 

„mici, un caș 0 pereche de desagi ete. - 
Și modul lor de percepere eră iarăși particular. Astfel 

cu privire la Quinquagesimă, găsim dispoziţiuni detaliate 
stabilite în dieta dela Turda 1548 (1). Din 25 oi se dedea 

  

(1) Art. XII. Modus Exactionis Quinquagessime. Ex quo Reverendissimus Do- 
minus Thesaurarius, misertus inopiae Colonorum, pecuniam mensalen redem- 
ptiorumque lanarum, porcorum, apum et Cedularum condonauit ; is: modum 
in exactione ipsius Quinquagessimae observari debebit: ex viginti quinque 
ovibus una -ovis cum agnello danda erit , ex quinquaginta And 0vis cum 
agnello et miora ; ex septuaginta quinque duae oves cun: agnellis et miora, 
ex centum similiter oves duae cum agnello et miora. Ubi vero vigesimus nu- 
merus ovium non erit, singulae oves duobus denariis erunt redimendae, Si
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i... o oa fătată cu mielul ei, din 50 oi se dădea 0 vaie-cu 
| miel și o mioară de un an, din 75 oi se dădeă două 

oi cu mieii lor şi o mioară, iar din o sută de oi iarăși două 
oi cu mieii, lor și o mioară. Unde nu se găsiă numărul 
prescris de oi, ci mai puţine ori mai multe, de fiecare 
cap de oaie se percepea câte doi denari. 

Dijma din rîmători,.se luă unul din 10, însă pe alese, 
și ori câţi de mult ar fi avut românul, se luă numai unul 
singuri iar dacă românul nu aveă nici 10, pentru 2—3 
el nu plătiă nimic, iăr dacă aveă 4—9, atunci plătiă 
câte 2 denari de fiecare capăt; cel care însă a tăinuit 
numărul porcilor săi, sau pe cei mai grași i-a ascuns, 
aceluia i se confiseau toţi porcii fără indurare (1). Afară 
de aceasta, ţinuturile — districțele Româneşti aveau să deă 
Și un număr oarecare de lucrători cu braţele la reparatul 
castelelor, la lucrarea minelor, ori în curtea principelui. 

(In afacerile interne, organizaţiunea, și administraţiuea 
! interioară, districtele și scaunele românești sunt cu. totul 

| autonome și independente de restul ţerii, şi puţin au de 
' comun cu: el. In cele politice şi administrative, ducatul 
Făgărașului şi Amlaşului este sute de ani împreunat cu 
România; Bănatul Severinului cu Oltenia, scaunele filiale 
Talmaciu şi Seliște şi domeniul Branului aci se țineau de 
comitatul Albei de jos, adică de comitatele feudale, aci de 

„ Fundul regiu; iar altele se ţin când de Ungaria când de 
: Transilvania. După timpuri Și împrejurări, vedem unele din 
„ele emancipându-se cu totul, și devenind îndependente 

"vero supra vigesimum quintum, quinquagesimum, septuagesimum quintum at centenarium numerum oves repertae fuerint, ex que numero ovis recipere non possit, ejus modi oves quoque singulae duobus denariis erunt redimendae. 
Ltem in singulis possesionibus unus tamen Kenesius relinquatur qui a so: lutione quinquagesimae erit liber, connumeratori tamen juxta -morem obser- 

vatum unum caseum et unam manticam vulgo Izsak dare debebit; Valachorum 
quoque Presbyteri a solutione Quinquagesimae liberi. sint ita iamen, ut con- numeratori unam palmam coreorum, unam manticam videlicet [zsak et unum heveder dare debeant. Libertini qui more bellico eorum Dominis insezviunt, a solutione Quinquagesimae exermpti habeantuz, ” a Vezi G. Maior. Monaumentu Comitialia Reguă Transilvanie în Revista: pentru Istorie archeologie filologie 1882 p. 432. ea (1) Bunyitai a vâradi piispăkăk II, pag, 302.
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du „ă exemplu micilor vepublice de astăzi Andora şi: 
și cum eră Vrancia republică, Astfel este cazul 
3 districte românești a Monoştorului, al  Sughii ș 
„ginenilor (morsinai), situate între Transilvania şi Baâj 
despre cări ârt. 32 de lege al dietei transilvane din 1518 
zice că „în praesens nec. Transilvaniae, nec Hungariae de- 
serviunt“ și fiindca locuitorii. ior nu numai că au iai 
plătese dare Și nu se supun legilor, dar comit şi tâlhării, şi 
sunt de cea mai mare daună și pericol pentru ceilalți lo- 
cuitori ai ţerii; de aceea dieta decide de a-i supune şi 
pe aceştia cu armele, și a-i reîncorporă din nou la comi- 
tatul Timișului, de care s'au ţinut și mai 'nainte. 

Dacă în Moldova, precum ne spune Cantemir în de- 
scrierea, Moldovei, -micile republice.a Câmpulungului din 
Bucovina cu 15 sate, a Vrancei.cu 12 sate şi a Tighe- | 
ciului care în timpuri bune aveă 8.000 ostaşi, primeau ut 
“mai de bună voie şi se supuneau celor 2 vornici trimişi 
de domn, iar pe cei neagreaţi de ei, îi alungau şi dădea 
dare fixată după învoeala anume făcută între ei și domn, 
apoi nu mai puţin eră același lucru și în Transilvania şi 
Ungaria, la Românii de acolo, Căci ce alta erau generalii 
și strategii cei mai vestiți ai regatului Ungariei, trimiși co- 
mandanţi de fruntarii, și conducătorii Românilor erau aleşi 
totdeauna dintre oamenii cei mai cu vază, şi oamenii de 
încredere ai regelui şi ai ţerii ca Losontzi, Csaki, Ion Cor- 
vin, de Uniade, Ştefan Mailat, Beches, Petrovici, Thomori la 
Făgăraş, Petrovici şi Paul Kinez în Bănat, apoi Bogdanii, * 
Dragoși și Dragii comiţi şi. voivozi ai Românilor în păr- 

ţile Maramureșului și Ugocei î ?! 
Singura deosebire eră între ei eră, că pe când" locuitorii 

acelor 3 mici: republici din Moldova, reprezentau o mi- 
noritate neînsemnată a populaţiunii, faţă de restul ţerii 
Moldovei, în Transilvania districtile şi chineziatele române 
reprezentau o bună jumătate, dacă nu mai mult din: su- 
prafaţa teritorului și a numărului locuitorilor ţerii. 

Apoi precum aceia nu suferiau a se aşeză oameni străini 
între ei, tot aşa și aicea. Boierii dela Făgăraș au obţinut 
mulți diplome, rânguri şi donaţiuni ungurești, atât în lo- 
calitate cât şi în alte părți ale ţerii, dar nici un singur! 
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Ungur sau Sas, nu a căpătat boierie românească, până 

la 'Teleki sub Apafy la Făgăraș, și între Românii numai 

“ demnitatea de castelan —a fost oferită de domnitor, când 

unuia, când altuia dintre marii demnitari ai ţerii, şi unora 

dintre aceștia — sau la municipiile săsești au fost date 

cu arendă ori ipotecate timporar domeniul întreg său unele 

sate singuratice. Insă nici un singur străin Ungur ori Sas, 

nu a căpătat donaţiune şi pământuri nobilitare ereditare, 

ca să se stabilească pe viaţă acolo; cei străini au fost 

împroprietăriți pe teritoriul orașului Făgăraș. Din contra, 

au venit și sau stabilit în toate timpurile multe familii 

de răzeși din Moldova şi moșneni din Muntenia, cărora 
Ji s'au recunoscut libertatea individuală și a proprietăţii 
lor şi au fost primiţi în rândul şi starea, boierilor locali. 
Boerii de Berivoii mari, înrudiţi cu Dudeșştii, Halmagyi sin” 
Boier, de origine Tr ansalpinuis în Comana de jos. 

Şi mai bine se învederează aceasta din actele publicate, 
referitoare la Românii din Banat şi dela Beiuş. Deo 
importanţă foarte mare sunt pentru noi, libertăţile cari 
le restitue la 1457 regele Vladislau celor 8 districte ro- 
mâneşști din Banat, și în urmă întărite din nou la 1609 
printrun rescript nou al principelui Gavrilă Bethlen, 
adresată nobililor şi cnezilor din cele 8 districte româ- - 
nești : al Lugoșului, Mihadiei, Halmos, Karasfă sebes, 
borzată, Komjathi şi ilyed în care se transcrie și întă-. 
vesc din nou libertăţile şi așezămintele lor cele vechi.- 

" Conform acestora sîme nici regele însuși, nu poate donă 
proprietăţi şi moşii în districtele lor, la vre-un străin de 
localitate (extraneo), afară numai la acei bărbaţi meri- 
toşi, pe cari însuşi Românii, nobilii.şi enezii din loca- 
litate, i-ar găsi demni şi bine meritaţi pentru aceasta, 

prin serviciile lor credincioașe și mari, și ei însuși i-ar -- 

propune regelui pentru aceasta. 
Li se restitue districtul Komyathi, ce din timpuri: fu- 

sese zălogit lui loan Corvin, şi pe viitor nimeni, nici re- 

gele singur nu va mai puteă desface și înstrăină vre- 
“unul din cele 8 districte sau vreunul din satele lor dela 
olaltă. Cele 8 districte vor aveă un comite suprem, care 
în răsboiu va fi comandantul lor, iar în timp de pace
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judecătorul lor în toate procesele şi daraverile lor. Dacă 
în caz când vreunul dintre ei nu ar fi mulțumit cu ju- 
decata făcută, poate face apel la judele curţii regale sau 
la persoana regelui însuşi. La executarea amenzilor și sen- 
tinţelor la, cari au fost osândiţi, celui condamnat de co- 
miţi sau vice-comiţi să nu/i poată luă calul de vânătoare 
(Equum leporarium) armele şi oile sale, şi la executarea 
sentinţei să nu meargă procurorul decât numai însoțit 

fiind de judele acestor români. Și, în fine, nobilii români 
sunt de a se consideră şi numără de adevăraţi nobili ai re- 

gatului, şi-i scuteşte pe ei şi lucrurile lor de ori ce dare 

şi sechestrare, și 'i mai scuteşte și de jurisdicţiunea stre- 

inilor (a ludicio aliorum) (1). - 
_e) Autonomia. 

In afacerilor lor interne, districtele şi creziatele româă- 

neşti aveau administraţiunea şi iurisdicțiunea lor proprie. 

In fruntea districtelor erau voivozii banii, ducii şi comiţii 

ținuturilor, apoi vineau castelanii cetăților şi enezii și pri- 

marii comunelor. In iustiţie, ei 'și au scaunul lor propriu de 

judecată, compus din câte 12 boeri, sau cnezi juraţi, aleși 

în adunarea generală a nobililor și cnezilor ținutului, pe 

câte o jumătate de an. Ei se aleg la Sf. Ilie prooroc, și 

la Bobotează intrau în oficiu dela Sf. George până toamna, 

şi dela Bobotează până la Sf. George şi sub președința 

voivodului, vice-voivodului comitilor, ducilor şi castella- 

nilor ținuturilor se întruneau de mai multe ori în scaun 

de judecată și judecau toate procesele ivite. In decursul 

exerciţiului funcţiunii lor, boerii şi enezii juraţi, erau li- 

beri de ori ce daturi, și sarcini publice. 

Au dreptul activ şi pasiv de alegere, toţii nobilii, cnezii, 

poerii şi libertinii ținutului, afară de cei prea bătrâni de 

tot, ori prea tineri, cari nu au încă etatea cerută de 25 

(1) D- Mihalyi în doeumentele maramureșene pag. 7, dă o definiţie a Chi- 

nezilor după un Scholion -mariuseris din sec. al XVill-lea $. 21. Keneziatus 

erat ius dominium exereendi în suis bonis, independens a publico maâagistratu. 

Itaque quibus possesiones cu jure Kenesiatus conferebantur în iis foro domi- 

nali magistratui comitatus competente utebantur, hoc est pari jurisdiciione, 

Subditi eorum praestabant Regnantibus tributa sed Jurisdictionis tantum Ke- 

neziorum suberant. | ”
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ani, înfirmii şi nevolnicii. Juraţii aleşi, întruniţi în scaun 

de judecată aveau să instruească, să cerceteze asupra fap- 

tului şi să aducă sentința după ă legile românești. Cei 

dela Beiuș, Banat, Haţeg și din Valachia Moraviei si din 

Galiția eu. se judecau după legile românești — lure vo- 

lachie şi duzta ritum valachiae, iar cei dela Făgăraş după 

legile vechi ale ținutului ob ritum et veterem huius terrae 

Fogarasiensis consuetudinem, și a videkneh regi tărvenyei 

sserint birdlhatydk Ok îs az d 6s boersdgot se zice în docu- 

mentele ținuturilor. Cel nemulțumit cu sentința făcută în lo- 

calitate, putea, face apel în ultima instanţă : cei din Banat 

la. judele curţii regale şi apoi la regele însuși; cei dela 

Beiuş la episcopul de Orade, cei dela Seliște la magistratul 

Sibiului, cei dela Făgăraș la voivodul ţărei în ultima in- 

stanță etc. Sentința odată publicată, în timp de 15 zile 

ea trebuiă că fie executată. Cel care avea ceva avere miș- 

cătoare sau nemișcătoare, nu putea fi condamnat la în- 

chisoare, ci numai la amendă i în bâni, ori la confiscarea a- 

verii mișcătoare, afară numai în cazuri de a fi comis crime 

de tot mari : tâihărie, omor, falşificaţiuni de monede, adul- 

teriu ete. Sentința se executa de către oficialii ţinatu- 
lui, numiţi de obiceiu Crainici, cari erau direct supuși voi-. 
vodului ținutului. Amendele se ridicâu în folosul Și pro- 
fitul castelanilor ținutului. Dacă voivodul şi erainicii săi, 
nu executau o sentință în termenul prescris de 15 zile, 
atunci interveniă castelanul pentru suma destinată lui 
şi zălogeă nu pe cel condamnat, sau pe cei condamnaţi 

de către chinezii juraţi, ci pe însuși voevodul și crainicii 
negligenţi. (1) 

Ultimile rămășițe de autonomie și instituţiuni de stat 

românești sau păstrat la Românii din Transilvania, Un- 

garia și Bănat, deși foarte trunchiate şi reduse până către 
finea, secolului al 18-lea, când apoi pe la anul 1764—70li 
s'a dat ultima lovitură de graţie. Atunci prin Patenta de 
colonizarea Banatului cu nemți dela 1763 au fost ridicaţi 
Românii de acolo în masă, sate întregi de populate, locuitorii 

lor alungaţi, împrăştiaţi şi strămutați din satele lor în alte 
  

(1) Vezi Bunyitai Vineze A vdradi piispokăk II, pag. 3U0.
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localităţi mai rele, și toate instituţiunile lor desființate. 

În Transilvania a fost conserierea militară şi înfiinţarea 

regimentelor de graniță, cu deosebire în districtele și 

centrele mari românești dela 1762 —65 la Rodna, Făgă- 

raş, Orlat, Haţeg, Bănat care desființă organizaţiunile 

şi administraţiunea locală, scaunele de judecată ale bo- 

erilor etc. şi fură înlocuite prin noua organizaţiune mi- 

litară, şi pe urmă de tot la 1774 fu casată şi abrogată 

şi autonomia scaunului filial Şelişte — cu ocaziunea mă- 

celului de acolo — de care vom vo:bi mai la vale. O 

ultimă reminiscență a lor, a rămas și sa păstrat ne- 

alterată până în zilele noastre, în proprietatea Şi drep- 

tul de proprietate a comunelor Româneşti clăcaşe la pă- 

șunile şi pădurile comunale, cu totul contrare instituţiu- 

nilor şi legilor feudale ale ţerii. 

Insă pentru a le putea cunoaşte şi studiă. în detaliu 

pe toate, ar w'ebui să ne avântăm mai sus în istoria ţe- 

rii pe la începutul secolului al XVil-lea, până când prin- 

cipii numiţi naţionali ai Ardealului, Betieni Racoşeștii, 

Apafeștii nu dădură încă diplomele de boerie ungurească 

cu zecile de mii la Români, Și propaganda calvină încă 

nu făcuse aşă mari ravagii Şi progrese, tocmai între 

Românii liberi şi în districtele româneşti curate, cari des- 

jipiră multe mii de familii fruntaşe române de sânul na- 

țiunii şi le conduse în tabăra străină. - 

Pe vremea și în oștirea, marelui Domn Român a lui 

Mihai Viteazul, care cel d'intâiu arborase steagul unirii 

și al naţionalității române, districtele româneşti erau toate 

libere şi cu autonomia lor neștirbită: Românii, dela pa- 

sul Oituzului (Breţcu) și dela al Branului erau încă o0a- 

meni liberi sub-enezii lor ; Românii din ţara Făgăraşului, 

se ridicară cu toţii ca un singur om și merseră întru întim- 

pinarea marelui voivod; tot așă Românii din scaunele 

filiale Tălmaciu şi Seliște, cei dela Haţeg, Hunedoara din 

Bănat, Beiuş, Cetatea de peatră, Ciceu, etc., cărora inva- 

siunea și victoria dela Şelimber a lui Mihaiu le dete din 

nou viaţă şi impulsiune. In Banat, 10 ani după bătălia 

dela Şelimber, la 1609, principele Gabrilă Batori întărește 

din nou, privilegiile şi drepturile celor 8 districte vala:
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chale, dela Lugoş, etc., iar la recensământul nobilimei 
din comitatul Bihorului din 1593, s'au găsit încă urmă- 
torii proprietari Români lon voivod la Beiuş, proprietar 
al Petrașului, voivodul Vasile posedă satul Săn Benedict 
întreg și apoi alte 3 sate în parte, voivodul loan posedă 
Drăgăneștii și Dâmbroviţa întreagă, Kabafalva şi Vișina. 
mare în parte; voivodul Stefan de Remete şi Nicolae po- 
sedau împreună Remetea; voivodul Matei posedă Bucu- 
reștii întreg; voivodul Vasile de Mezged posedă Mezgeden, 
Corbu, Sohodolu mic şi Voivodenii întregi; voivodul Ni- 
„colae posedă Vișina mare în parte; voivodul Petru de Ar- 
cuș posedă Arcușul întreg; și voivodul loan Pop posedă. 
Halmașul mic întreg. 

Toţi acești voivozi români erau în ființă, şi existau încă, 
cu câţiva ani înainte de bătălia dela Şelimber. 

Incă și sub dominaţiunea turcească se menţin voivozii 
Români în teritorile ocupate de Turci. Astfel Gaal Ienă - 
în descrierea comitatului și orașului Arad, II, pag. 1], 
zice că la ancheta din 1577 cerută de Christofor Bathori 
al Ardealului contra încălcărilor Tureilor — s'a dovedit din 
deftereaua lui Halil beg, complectată, de Muharem (Le- 
lebi că în ţinutul Castelelor Deznia şi B6l ocupate de 
Turci, se aflau 2 begi turci, 1 pașă, 1 sub-bey, 4 bulibaşi, 
4. voivozi şi 17 spabhii ca stăpâni de pământ, dar defte- 
reaua însăși observă, că sunt și proprietari: în Deznia 
ved. lui Bebek — in Cuciu Degli Iânos, in Belse se aflau 
voivoizii Francise şi Alexandru Botha, apoi Nagy Sigis- 
mund și fii lui Turd Igna și voivodul fărcaş, ce locuia în 
Hălmagiu — și în Ei d6hegy iarăși se află voivod ; toţi ace- 
știa încă scurt timp. înainte de Mihaiu Viteazul. | 

Toate aceste districte şi instituţiuni românești, erau 
încă în fiinţă, şi nu așteptau decât o reorganizare şi con- 
centrare din partea domnului Român, și feudalismul şi 
domnia Ungurească Săsească eră să fie frântă și sfărâ- 
mată și desființată pentru totdeauna în Transilvania Și 
părţile anexe ale Ungariei. 
"Dacă după victoria dela Șelimber, numai 2 ani de pace 

Și liniște ar fi putut avea Mihai-Vodă, ca să-i reorganizeze. 
și concentreze pe toţi aceștia în jurul său, sau fără de crima.



63 

mişelească a lui Basta, şi lucrurile ar fi luat cu totul o 

altă faţă, decât ceea ce au avut-o ele mai târziu. 

In bătălia dela, Mirislău şi Decea, pe Mihai- Vodă l-au aju- 

tat Românii dela Ineu, Lipova Lugoş și Caransebeş, şiagen- 

tul cel mai fidel al lui a fost -— Selistsyei fanoş (Selişteanu) 

Toţi Românii nu stătură nici un moment la îndoială de a 

face cauză comună cu el; contra lui se vesculaseră : arde- 

lenii: (Ungurii şi Saşii). Marezalli). Ai i 

„Aceasta ne explică ura, groaza și goana neîmblânzită 

a celor 3 naţiuni recepte de mai târziu asupra Români- 

lor, cari își văzură de odată existenţa privilegiilor și in- 

munitaţilor lor amenințate: şi periclitate din partea Româ- 

nilor, şi numărul cel mare de Români. De aceea în dieta 

dela Turda ei anulează toate donaţiunile și legile făcute 

de Mihai-Vodă, ca principe al Transilvaniei, şi 16 declară 

nule şi neavenite, iar cea din 1645 decide că ţărani fu- 

giţi dela stăpânii lor, încă de pe timpurile lui Mihai-Vodă, 

adică după 43 ani trecuţi, ei şi copiii lor să fie căutați 

ori şi unde sar găsi, şi aduşi cu forţa înapoi și daţi fos- 

tului lor stăpân în primire. Toate actele publice ulterioare, 

cari se referă la Români, dovedesc frica și groaza, de a 

se repetă “iaşi acel eveniment, şi pentru împedicarea 

lui, se luară măsurile. cele mai severe, cari le vedem 

serise în cărţile de legi numite. Approbate şi Compilate. 

La studierea și cunoaşterea acelor instituţiuni vechi ro- . 

“ mâneşti, trebue să mai avem în vedere și faptul, că natura: 

pământului allodial 'şi urbarial, și a noştenirii secueşti — 

siculica,. hereditas, etc., au fost studiate și definite numai 

în zilele noastre după anul 1848, adică atunci când ele 

îşi perduse dejă influența, şi efectul lor. Dacă Saşii au 

avut; dreptul de ereditate particular Erbrechtul lor, Secuii 

constituţiunea și Jegile lor, cauza a fost că ele au fost 

studiate mai de mult, pe când vechile aşezăminte și in- 

stituţiuui românești, încă, nici astăzi nu sunt cunoscute și 

studiate în întregimea lor, deși studierea lor -și astăzi 

nu ar fi prea târziu și de prisos ci, din contră, de un 

oare —care interes practic. i a 

Din cele spuse până aci însă, s'a putut vedeă, că feu- 

dalitatea apuseană ungurească nu s'a introdus deodată.
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cu venirea Ungurilor peste tot in Transilvania Și Ungaria, 
şi deopotrivă, sau cel puţin nu, în modul cum o cu: 
noaștem noi de mai târziu. Diferite regiuni şi centre Ro- 
mânești compacte și-au păstrat sute de ani încă auto- 
nomia, vechile așezăminte și instituţiuni deosebite ale 
lor, şi cu totul diferite de cele ungurești și săsești. Feu- 
dahtatea și instituţiunile ei au început a se întinde şi 
absorbi vechile instituțiuni româneşti din Transilvania 
şi Ungaria, mult mai târziu prin secolul al XV-lea şi XVI- 
lea ca să-și ajungă apogeul ei sub principii ziși naţionali ai: 
Transilvaniei, din secolul al XVII-lea ducând țara întreagă 
la ruina complectă. Ea şi găsit expresiunea în codurile 
şi colecţiunile de legi numite Approbate și Compilate. 
D'atunei înainte sub principii din casa de Habsburg și Hab- 
sburg Lothringia ea dă ceva înapoi, abuzurile feudalilor 
fiind infrânate și ţermurite din ce în ce mai mult prin 
puterea monarchică absolută până la anul 1848, când ea 
a fost desfinţată şi înmormântată pentru totdeauna, prin 
emanciparea generală a ţeranilor iobăgiţi, cu desfințarea 
şi ștergerea tuturor sarcinilor urbariale, monopolurilor 
şi prerogativelor aristrocraţiei. 

Rescumpărarea clăcașilor s'a făcut de către stat ŞI îm- 
proprietărirea lor pe pământul deplin posedat de ei. 

In resumat poporul Român din Transilvania şi Unga- 
ria smuls și desbinat de către restul naţiunii, sfâşiat şi 
separat între sine după situaţie în mulțime mare de en- 
clave mai mici și mai mari numite provincii, eri şi dis- 
tricie, țara Oltului, țara Almașului, ţara Hațegului, ţara 
Oașului, eneziate, scaune Și varmeghii sau comitate, din- 
tre care liecare 'și aveă autonomia sa proprie organi: 
zarea, şi instituțiunile sale deosebite, și fără de nici o le- 
gătură și cohesiunea firească între ele, el nu s'a putut 
avântă nici o dată către o unire şi închegare între sine 
ca Saşii, ci Români erau cu toţi supuşi mai mult sau mai 
puţin străinului, și în serviciile lui se vedeau și regăseau 
cu toţi. - 

Odată, desbinaţi între ei, neputându-se avântă nici când 
la unitate și identitate de interese naţionale și aspiraţiuni 
comune, eră firesc lucru ca ei pentru durată să nu
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poată rezistă atacurilor celor. 3 naţiuni unite şi 4 reli- 

giuni recepte, și treptat treptat să fie călcaţi în picioare, 

azi unul mâine altul. Nu eră de mirat să piardă din ce 

în ce mai mult din drepturile politice şi instituţiunile. lor 

naţionale, până ce în fine să devină cu toţii victima şi la 

disereţiunile mănunchiului de venetici şi oaspeţi străini, 

cari deşi erau mai puţini la număr decât ei, dar fiind 

uniţi, erau- și mai bine disciplinaţi şi organizaţi. | 

Pe când mănunchiul de oaspeţi sași și flandri — hos- 

pites flandrenses — aduși în diferite timpuri și stabiliți în 

vreo 5 enclave deosebite, prin înţelegere între sine şi stă- 

ruinţa lor de fier, au putut ajunge acolo, de a fi consi-. 

deraţi de popor” unic şi de factor politic al ţerii, și în 

apărarea: intereselor sale şi eluptarea de prerogative și 

drepturi politice se uniră cu nobilii şi Secuii, deşi aceia 

erau cu totul diferiţi de.ei, şi străini, atât după origine 

cât şi după limbă, datine şi instituţiuni, moravuri etc. 

Din contră, pentru Românul liber, pentru boerul dela Fă-. 

găraș, și chinezul dela Haţeg, Bănat, etc. eră cu totul 

indiferentă soarta românului aservit din varmeghie, şi 

“încălecat; de străini cu totul, și necunoscute şi indiferente 

pentru el instituţiunile naţionale şi soarta românului liber. 

dela Rodna, Maramureș etc. ca să nu mai vorbim de. 

Moldova şi Muntenia. Ei nu se interesau şi uneau între 

sine, pentru apărarea drepturilor 'comune și instituţiuni- 

lor lor naţionale, ci mai bucuros se uneau cu străinii, 

şi făceau. cauză comună .cu aceia, contra propriului lor 

popor şi conaţionali, umblând fiecare pe căi diferite de 

a-și căută şi asigură, interesele sale particulare. 

Tocmai fruntașii săi, cei cari se ridicau pe spetele po- 

porului, erai cei d'intâiu cari pentru câte un oscior de 

ros, ori pentru câte o distincţie ungurească goală, nu esi- 

tau de a deveni servili și plecaţi servitori ai Ungurilor, 

și primind diplome de boierie ungurească se făceau in- 

strumentele oarbe ale politicei ungurești pentru desnaţio- 

nalizarea și aservirea celoralţi. Un Ioan Corvin primeşte - 

dela regele Sigismund a i se da lui în zălog districtul 

Comyath din Bănat; un Pavel Chinez care nu știe scrisoâre 

şi vorba ungurească, un !Petrovici, mari bărbaţi de stat 

"Dr. Maior: — Politica Agrară la, Ropiâni: , - 5
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în ranguri, iar de altă parte să-i încarce cu tot felul de 
insulte şi ocări în legile publice ale ţerii, făcute pe 
timpul lor Approbatele și Compilatele. Cei mai mari belli- 
duci şi imperatori ai Romei : un luliu Cezare, Sulia și alţii, 
când. se întorceau acasă în triumf după lungi şi grele 
războaie victorioase, nu erau așă de darnici, atât de ge- 
neroşi în accordarea de recompense naţionale şi înaintări 
în ranguri și grade, ca principii efemeri și mai mult 
numai cu numele domnitori independenţi ai Ardealului 
ca Racoţescii, Apafy şi alții. 

Şi înaintea acestor domni se închinau Români cu miile 
şi "si considerau de fericire și o onoare pentru ei dea 
primi titlu de nobleţă ungurească dela dânși. Despre 
aceasta este destul să insistăm asupra faptului, că după | 

cum poate vedeă şi calculă oricine, din cartea d-lui Puș- 

cariu: intitulată „Date istorice privitoare la familiile no- 

bile române, culese de Ion cavaier de Pușcariu, Sibiu 1896“ 
nu mai puţin de 2, dintre familiile nobile române din 
Transilvania şi Ungaria din toate părţile și unghiurile 
ţerii, posed și 'și trag diplomele nobilitare dela acești 

principi efemeri, și în nici una din ele, nu se spune anume 

faptele: răsboinice ori alte acte mari, ce ar fi săvârşit 

vreunul, ci numai în termeni: generali li se re cunoaște 

libertăţile vechi, cari le-au avut şi mai "nainte, după cum 

şi mai "nainte fusese oameni liberi, etc. 

Prin întărirea feudalismului unguresc, şi prin legiile 

făcute de: Unouri, Secui şi Sași, deși poporul român în- 

treg fu eselus cu totul dela exerciţiul drepturilor civile 

și politice, dela dreptul -de cetăţean, și factor politie al 

ţerii, încât chiar și oamenii liberi şi boerii Români pri- 

viligiaţi, egali cu unguri nobili erau declaraţi numai de 

tolerați în ţeară, în tocmai ca, și ţeranii iobagi, și între- 

oul popor român fu proscris și suferit numai după pla- 

cul şi spre folosul principelui şi al staturilor și ordinilor 

ţerii; cu toate aceste poporul român ma fost fără de înrâ- 

urire asupra mersului afacerilor publice ale ţerii. | 

Însă influenţa lui, din secolul XVII și XVIII și prima 

jumătate a celui al XIX-lea, nu sa manifestat asupra 

afacerilor politice şi de stat, ci mai mult asupra celor
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interne sociale şi economice. Rămase şi mai departe în 
vigoare organizațiunea militară a lui, boierii călăreți, 
plăieși şi dorobanții şi miliția sa naţională, de oarece 
ei cu armarea și întreţinerea lor, nu costau aproape 

nimic pe stat și principe. Principele și staturile țerii nu 
se puteau lipsi cu totul de braţele multe și viguroase ale 
Românilor, ja apărarea ţerei şi la suportarea, sarcinelor pu- 
blice, căci privilegiaţii Unguri şi Secui nu dădeau nimenui. 
nimic decât unele impozite neînsemnate, şi totdeauna pu: 
neau înainte immunităţile şi prerogativele lor de clasă 
și castă. Dar birurile trebuia să le supoarte cineva, căci 
fără de ele ţara și independenţa ei nu puteă există; deci 
le purtau mai numai Românii și Saşii. Privilegiaţii votau 
biruri grele şi mii de oameni la oştire pe fiecare an şi 
peșcheş la Turci, dar aceste totdeauna se scoteau mai 
numai de pe spinarea poporului ţeran, mare parte Român. 

In privinţa economică legile feudale ungurești atât: de 
dure şi viţioase față de Români, cum nu s'au mai văzut 
şi pomenit în altă ţară, ca să insulte şi ponegrească un 
întreg popor prin legile ţerii chiar, cu toată strășnicia - 
şi ocările lor, ele nu au fost în stare de a frustră cu 
totul pe ţeranul Român de pământul său moștenit din 

„moși și strămoși, și nici că au putut stinge în el vreodată 
noţiunea de drept și de proprietate. In toate părțile ţerii 
o mulțime de comune clăcașe 'și-au conservat totdeauna 
dreptul şi continuat de a aveă şi folosi munţi de pă- 
șune și păduri proprii, în mânia feudalilor, și în opozi- 
ţiune cu toate legile și instituţiunile feudale. Aceste drep- 
turi de proprietate ale ţeranilor și comunelor clăcașe la 
pășuni și păduri, atacate de atâtea ori, dar neșterse vreo- 
dată de cineva, au trebuit .să fie în fine recunoscute de 
legale, de către factorii competenți, şi. ele au fost înre- 

„gistrate de către adunarea legislativă a țerii; dietele feu- 
dale din 1791—2 şi din 1846—7, și urbariul din 1819 și 
patenta împărătească le-a verificat şi au ținut cont de ele, 
la resolvarea definitivă a chestiunii agrare. 

Și mai bune deslușiri vom obține, dacă pe lângă con- 
tradieţiunile şi omisiunile codurilor de legi scrise, cari 
deși foarte severe, și în unele privinţe detaliate, însă alte
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multe cestiuni le lăsau eu totul nedefinite şi neresolvate, 

cavi se regulau după legile și mai vechi, nescrise, după 

obiceiurile pământului, și datinile vechi ale locului, după 

tradițiume, starea de fapt, după mărturiile și deposițiu- 

nile oamenilor bătrâni, ete. Cercetarea acestora în multe 

privinţe ne vor da mai bune explicări decât răsfoirea a 

suţe de volume de coduri de legi și istorii indigene și 

străine, căci în multe cazuri vom găsi, că legea şi codul 

de legi ziceă una, și starea de fapt, raporturile existente 

erau cu totul altele, și starea de fapt —eră de multe ori 

mai tare şi mai presus decât legile scrise. 

Acestea 'şi-au și ele importanța şi valoarea lor reală, 

nu numai la aprecierea raporturilor vechi, dintre privi- 

legiaţi şi clăcași, ci şi la aprecierea justă a raporturilor 

6conomice şi sociale mai nouă. Ţerile, cari la împroprie- 

tărirea ţeranilor au ţinut cont, nu numai de legile scrise 

"ci şi de stările de fapt, acelea mai mult sau mai puţin 

au reușit binișor de a resolvi chestiunea agrară com- 

plexă, spre mulţumirea tuturor, și pentru multă vreme 

i-au luat ascuţișul chestiunii agrare, cum d. ex. a făcut 

guvernul în Transilvania, Prusia, Austria, etc., iar altele, 

cari au luat drept basă numai legea scrisă sau au făcut 

noui așezăminte, au vroit să croiască statul pe baze noui, 

desconsiderând şi pe unele și pe altele, şi legea scrisă ca şi 

stările de tapt, acelea mai rău au încureat-o decât să o 

rezolve, şiin acele ţeri chestiunea agrară este şi astăzi în- - 

curcată, încă tot neresolvată, d. ex. în Italia, România, 

Anglia, unele state și provincii ale Germaniei, etc. Nouă 

ni se pare, că modul “cum a procedat guvernul absolu- 

tistie austriac la regularea și resolvarea chestiunii agrare 

cu clăcaşii din Transilvania, Bucovina, etc., unde a ţinut 

cont, nu âtât.de mult de legea scrisă, cât şi de legea 

nescrisă şi de raporturile de fapt, a fost foarte nimerită, 

căci ea a dat bune rezultate din toate punctele de.ve- 

dere, în cât merită să le cunoască şi alții. 

Deşi, se zice, Ştefan | numit 'cel sfânt, primul rege al 

Uugariei după creștinarea sa puse. baza statului feudal. 

în Ungaria, formând cele 3 caste sau clase privilegiate 

ale populaţiunii, constând din înaltul cler, înalta nobi-
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lime și nobilimea de starea II-a, înzestrând pe fiecare din 
aceste 3 clase, mai vârtos cu pământuri și domenii. în- 
tinse, şi reducând pe majoritatea“ locuitorilor ţerii, la 
rolul de servi ai acelora ; aceștia aveau a le face clacă 
şi să dea dijmă din toate roadele pământului. Totuși 
după cercetări mai noui feudalitatea aspră şi oneroasă, 
cum o cunoaștem de mai târziu s'a introdus mult mai 
în urmă, sub regii Ungariei slabi de duh şi fără energie ca 
Andrei al II-a, Vladislav şi alţii. Mai cu seamă sub debi- 
lul rege Andrei al II-lea, aristrocraţia înaltă, stoarse de 
la el bula de aur, prin care i se acordă ei libertăţile cele 
mai estinse, şi îndreptăţi pe nobilime să-şi apere liber- 
tăţile şi prerogativele sale chiar şi cu arnia în mână, când 
aceste ar fi călcate de rege, fără însă de a se face cul- 
pabilă de înaltă trădare de laesa maiestate, ete. 

Pe de o parte, slăbiciunea regilor, pe de alta reacţi- 
unea urmată după desele şi sângeroase răscoale neisbu- 
tite, ale ţeranilor supuși şi maltrataţi, întăriră și mai 
mult puterea și influenţa nobilimei, şi îngreunară și mai 
mult soarta populaţiunii rurale aservite. Răscoala ţera- 
nilor din Transilvania din 1437 sub conducerea lui An- 
tonie Magnu, provocată de stoarcerile şi împilările epis- 
copului catolic al Transilvaniei George Lepeș, care vroiă 
să ridice dijma nestrinsă de mai mulţi ani, de odată, 
şi în monedă nouă grea, nu avu alt rezultat decât 
unirea celor 3 naţiuni a nobililor secuilor şi saşilor, con- 
tra ţeranilor aserviți, mare parte Români, care mai târ- 
ziu fu atât de funestă, pentru desvoltarea ulterioară a 
ţerii, şi se termină cu aservirea totală a naţiunii Române. 

Răscoala ţeranilor din Crişana și Bihor în părțile Ungu- 
rene limitrofe cu Transilvania din 1514, sub conducerea Se- 
cuiului George Doja, pe lângă perderile şi sacrificările 
enorme de oameni și avere, avi de rezultat introducerea 
cărții de legi numite Tripartitum lui Verbeoezi, care legă 
pe ţeran de glie pentru vecie, şi-l frustrează legal cu 
totul de proprietate și de ori ce avere mişcătoăre şi ne- 
mișcătoare. Abia revoluţia lui Horia din 1784 produse 
oarecare uşurare — graţie puterei monarchice absolute.
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LEGILE AGRARE FEUDALE ALE TRANSILVANIEI. 

Transilvania ca voivodat autonom stăteă în o legă- 

tură mai mult slăbănoagă decât strânsă cu Ungaria până 

la bătălia dela Mohaciu în 1526, când se rupse cu totul 

de ea şi se proclamă de stat autonom şi independent 

numit Reenum Transilvaniae, la care după timpuri şi 

împrejurări se mai adaogă părțile limitrofe cu ea din 

Ungaria locuite în mare parte de poporul român Şi ru- 

tean sub numirea de Partes adnexae Hungariae. Ca voi- 

vodat ea se compuneă din mai multe enclave mari şi mici, 

cari mai târziu se reduseră la 3 mari teritorii deosebite, sub 

numirea de pământul nobililor sau al Ungurilor, pământul 

secuilor şi al saşilor sau fundul regiu. După populațiunea 

etnologică — pământul nobililor sau varmeghiile, eră lo- - 

cuit în majoritate absolută de Români; pământul Secuilor 

locuit; în majoritate covârșitoare de Secui şi foarte puţini 

Români — iar Fundul regiu cu 0 majoritate relativă de 

Români — şi cu o mare minoritate de Sași şi foarte 

puţini Unguri şi ciangăi. 

După starea juridică, şi politică Ardealul era împăr- 

ţii în cele 3 naţiuni politice şi 4 religiuni recepte în 

stat, cari formau staturile — Status et ordines Regni;— 

şi se întruneau în dieta țerii, fiecare din ele cu vot de- 

liberativ. Afară de aceasta fie care din ele şi avea or- 

ganizaţiunea ei deosebită interioară: în pământul nobi- 

lilor aristrocratic — feudală, în al secuilor aristocratie—mi- 

tară, iar în fundul regiu democratic republicană.



Românii ca naţiune și factor politie al ţerii perdură 
deja de mult influenţa, lor politică de odinioară, ce-o avu-: 

"seră pe la anul 1291 sub regele Andrei Iil-a; ţinuturile, 
districtele şi eneziatele lor îşi perdură autonomia lor și 
fură incorporate unele la pământul nobililor, la varmeghii, 
altele la Fundul regiu, iar altele de exemplu cneziatele 
dela Olafalău și Brescu la pământul secuese, și cele.din 
Bănat şi din părţile Bihorului şi Maramureşului la așă 
numitele Partes adnexae. Ele ce putură scăpă din in- 
stituţiunile lor teritoriale abiă fură câteva fragmente de 
instituţiuni militare, juridice Și financiare, “precum am 
arătat mai sus. | 

Influenţa 'cea mai mare o exercită fără îndoială feu- 
dalismul introdus în pământul nobililor, care în urmă 
se întinse şi asupra tuturor districtelor și cneziatelor 
româneşti — asupra unei bune părți din secuime şi ame. - 
ninţa să copleşâscă și săsimea, Fundul regiu întreg. De 
aceea noi ne vom ocupă deocamdată cu feudalismu şi cu 
organizaţiunea lui aristocratica feudală, având în vedere 
cu deosebire soartă şi starea populaţiunii rurare — clă- 
cașe sau. iobăgite. 

Ca, dejă pe la începutul secolului al XV-lea soarta țe- 
rănimei iobăgite, eră destul de grea, aceea 6 vedem din 
condiţiunile puse de oamenii de. încredere ai ţeranilor 
răsculați din 1437 delegaților celor 3 naţiuni unite, întru- 
niți în comuna Apathi, cari să reguleze pe viitor ra- 
porturile reciproce dintre nobili şi ţăranii clăcași. După 
aceste învoeli, fiecare ţeran iobagiu aveă să facă stăpâ- 
nului moșiei și după o moşie întreagă socotită după 8 
vite trăgătoare, câte o zi de clacă pe săptămână, și-să 
dea câte 1 florin unguresc pe an, şi apoi după datina, veche 
încă alte 3 daruri pe an. Ziua de clacă să o facă la ori 
ce lucru lar pune domnul lui. Cel care nu are decât nu- 
mai o jumătate de moșie, să deă numai câte o jumă- 
tate de florin, iar cel cu 2 vite trăgătoare, boi sau cai 
să deă numai câte 25 denari. Proprietarii cari au avut, 
înainte vreme dreptul de a judecă pe iobagii lor, după 
obiceiul vechiu al pământului, să-i poată judecă și d'aci 
înainte, cu acel.adaus însă, ca în cazul când ţeranul
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nu Sar mulţumi cu judecata facută de boerul său, să 

fie volnic a face apel la judecătoria din orașul sau târ- 

gul mai de aproape, şi apoi ori şi ce sar decide acolo, 

cu aceea să se mulțumească și ţeranul şi boerul său. Li- 

beră strămutarea de pe o moșie pe alta, să fie permisă, 

pentru ţeran, după ce acesta mai întâiu își va fi achitat 

toate datorile şi obligamentele, avute către boierul său. 

In caz de răsboiu, numai voivodul sau vice-voivodul ţerii 

să poată ordonă ţeranilor, să apuce armele și să meargă 

în potriva dușmanului, dar nu şi stăpânul moșiei. | 

Supunându-se aceste învoieli reciproce, la arbitrul su- 

prem al regelui, și acesta neputându-le decide în curând * 

fiind răpus de moarte, cele 3 naţiuni nu sau mai ţinut 

de ele, ci au supus pe ţerani din nou cu armele, du-: 

cându-i într'o stare de aservire şi mai aspră, decât eră 

mâi nainte. 
e 

Şi mai grea îu soarta lor un secol mai târziu, după 

înăbuşirea. rescoalei din Ungaria a lui Doja, prin intro- 

ducerea legilor Verbâtziane, numite de ordinar decretum . 

Tpipartitum, care sa introdus și aplicat în deplină măsură 

şi iobagilor din Transilvania, în decurs de, sute de ani, 

deşi aceştia nu luară parte activă, la rescoala lui Doja. 

Soarta ţeranului elăcaş din Pransilvaria devenită foarte - 

grea şi aspră, prin aceste legi străine, aplicate lui.pe ne- 

drept, se îngreunează şi mai mult, după smulgerea Ar- 

dealului de către Ungaria, în urma catastrofei dela Mo-“ 

haciu la. 1526 şi constituirea Transilvaniei în stat indepen- 

dent autonom sub principii naţionali ai ei, prin legile nu- 

mite Aprobate, adunate şi promulgate sub principele 

George Racoți II la anul 1653, şi Compilatele, sancțio- 

nate și promulugate sub Mihail Apafy 1. la 1669 şi ea 

deveni în multe locuri de nesuferit. 

Noi vom lăsă ia o parte tânguirile despre maltrătările, 

schinpiuirile, șicanele a tot felul de mizerii și umiliri în 

strângerile și luarea de dijmă şi daturilor, la facerea zilelor 

de clacă, pe cari trebueau să le îndure țăranii iobagi 

din Transilvania ca şi cei din alte ţeri, până în anul eman- 

cipării 1848, căci acelea. erau mai mult sau mai puţin 

comune la toţi iobagii și clăcaşii din toate statele şi
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ţerile Europei unde eră introdusă feudalitatea. Noi vom 
reproduce aci numai câteva legi specifice Ardelenești, 
cari nu erau uzitate în alte ţeri sau că ele erau mai 
grele decât în alte ţeri şi state, și prin care erau regu- 
late raporturile dintre iobagi și stăpânii moșiei, şi se deo- 
sebiau încâtva, de ale celorlalte state: 

Țeranul nu are nimic afară de simbria muncei sale, și tot pământul pe 
care şeade el şi-l cultivă. este şi rămâne proprietatea stă pânului său: Trip. 
III 30 Ş7. 

Boierul poate luă ori și când dela țeran pământul acestuia și fără nici o 
despăgubire și să-l întrebuințeze în folosul său. Trip. III 30 $8. 

Boierul poate să facă cu pământul supușilor săi, ori ce va voi el, căci ei nu au 
nimic decât simbria (plata) muncei lor. Trip. LII 30). 

Țeranul este legat de glie. Rusticus glebae adscriptus, 
Ţeranul dacă moare fără a lăsă după sine succesori legitimi, atunci averea . 

sa mișcătoare o poate lăsă el cui va vroi, cea: nemişcătoare însă, dacă ea 
este moștenită, aparține Qomnului său, iar dacă este agonisită de el, atunci 
ea se divide în 2 părţi, din care o parte o ia proprietarul (boierul), i iar una 
rămâne acelui căruia a testat-c, sau cedat-6 testatorul. Dacă ţeranul iobagiu 
a! murit fără de testament, atunci toată averea mișcătoare şi nemișcătoare 
se cuvine de drept stăpânului moșiei. Trip. 30. $1. 

Țeranul este incapabil de a puteă purtă procese contra domnului s său. 
Mai târziu punctul acesta s'a modifiâat aşă: ” 
Dacă muriă bărbatul iobagiu din averea mișcătoare, 2/3 le luă boierul și numai 

1/3 căpătă văduva cu orfanii. Moşioara întreagă rămâneă numai stăpânului. 
Moșia rămâneă însă familiei, dacă după răposatul, rămânea un fiu mai mare, 
care să poată face boierescul. Țeranul iobagiu eră judecat în toate daraveriile 
sale de către stăpânul moşiei (jurisdicţiunea patrimonială). Appr. III A. 30. 

Ţeranul poate fi prins și întemnițat, și numai la un simplu prepus de. a 
fi comis vre-o crimă ori delict, 

Unii dintre nobili aveau și dreptul de moarte asupra clăcașilor lor — jus 
gladii. Asttel, comiţii Vas de Czege a obţinut jus gladii asupra iobagilor 
lor încă dela regele Ludovic cel mare. 

Iobagii pot să fie vânduți de către domnii lor pe cel mult 10 ani de zile 
Art. 3. al dietei din Cluj 1691. 

Stăpânii moșiilor să nu mai împedice pe femeile şi pe fetele de iobagiu 
dela măritiș, sub pedeapsa de 100 fl. Art. dietei din 1635. 

Din recoltele anuale ale agrilor, a viilor și vitelor, iobagiul aveă să dea 
dijmă, a 10-a sau 9-a parte. 

Edictul No. 47. din 1639 dela Racoți, lasă cu totul la voia stăpânilor de 
moșii de a permite ca iobagii lor să ţie cai sau alte vite trăgătoare, din contră 
Săsimea este obligată prin lege, ca,să ţină mai mulţi cai, decât boi, probabil 
din punct de vedere al rechizițiunilor și apărării țerii.
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Prin legile aceste şi prin alte legiuiri de felul lor, no- 

bilimea a devenit de jure stăpână absolută pe vieața 

şi avutul iobagilor dar nu şi de facto; cu toate acestea 

şi ea eră supusă la unele restricţiuni în privinţa lor: 

Nobilul sau boierul nu-și putea vinde și înstrăină, pro- 

prietatea, după dreptul avitic, decât numai cu consim- 

țământul şi aprobarea regelui sau a principelui ţerii. 

Apoi deși 'Tripartitul, a dat boierilor dreptul nelimitat 

„dea confiscă pe seama lor pământurile iobagilor, şi a 

face cu ele ce vor voi, totuşi mai târziu li s'a restrâns 

acest drept, și sau adus numeroși articli de legi, cari 

opresc spargerea satelor, confiscarea moşiilor țărănești, 

şi ordonă aducerea înapoi a iobagilor fugiţi chiar şi după 

40 ani, din cauză, că singuri țeranii, plăteau dările şi 

purtau sarcinile statului, iar nobilii erau scutiți de ele 

şi de ori ce sareine, atât ei cât şi moşiile lor. 

Astfel art. 4 al Dietei din Făgăraş dela 24 lanuarie 1688, decretează, ca 

pentru sesiunile iobagilor rămase deşerte, domnii lor, au să plătească contri- 

buţiunea, iar neplătind, să-i lege de grumazi, sau dacă diregătorii nu i-ar legă, - 

superiorii lor să lege pe aceștia şi să-i închidă. Tot aşă să lege şi pe Îunc- 

ționarii neglijenți din domeniile fiscale ale statului. | 

Dieta din. anul următor 1689, ținută la Iernot decide: | 

„Ca să se numere toate sesiunile țărănești rămase deșarte. Dacă nici iobagii 

şi nici domnii nu plătesc contribuţiunea, atunci diregătorii să vândă pe îo- 

bagii la cei ce vor plăti pentru ei, însă cu preţ. dublu, şi aceştia să-i ţie în 

stăpânirea lor, pănă când stăpânul lor va plăti suma îndoită“. 

Şi multe alte legi și codificări de felul acestora destul de energice. 

Ceeace eră însă mai rău decât legile aceste scrise eră, 

că nici una, nici alta din ele: nici Tripartitul şi nici Apro- 

batele sau Compilatele nu limitau şi specificau întinderea 

şi mărimea sesiunilor moșiilor țărănești, a pământului 

dat pentru hrana ţeranilor şi nici sarcinile iobăgeșşti: 

clacă, dijma, daturile și plocoanele, ce erau asupra lor, 

ci toate le lăsau şi rămâneaii la bunul plac, la chibzuința 

şi liberul arbitru al domnului şi stăpânul pământului — 

al boierului. 

Ele toate se purtau și făceau după obiceiul vechiu, 

după tradițiune sau pe baza unor învoieli făcute verbal 

sau în scris, între proprietar şi călcași cu zecimi și sute
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de ani i înainte, despre -a căror origine nu se mai știa 
cu preciziune nimic. 

Pe unele locuri sarcinile clăcaşilor erau egale "după. 
moşia mare ori mică, întreagă ori de jumătate, o pătrime 

sau 1/4, din moșie ; în alte părţi, sarcinile iobăgești erau 
făcute numai în raport cu întinderea, moşiei. 

Apoi ele nu specificau, nici sarcinile diferitelor câte- 
gorii de clăcași şi jeleri. Chiar. şi numirea, de iobagiu, la 
început a avut cu totul altă însemnare, şi se dedeă la 
înalții: funcţionari ai statului —iobagiones sau optimates 
regni, “Şi numai târziu ea sa aplicat la o parte din e- - 
ranii supuși—coloni sau iobagi. 

Mai departe, deşi cărţile de legi erau. mai mult niște 
codificări ŞI compilări de așezăminte, obiceiuri ale lo 
cului şi legi mai vechi, adunate și întărite din nou de 
către domnitor, totuși ele nu erau puse în armonie și 
concordanţă cu starea de fapt -a lucrurilor, sau că cele 

„ce erau noui, nu au puțut fi executate pe deplin nici- 
odată. 

Astfel, deși ele zic lămurit şi repetă de mai “multe 
ori în decurs de seculi, că ţeranul iobagiu nu are nimie 
al său propriu, totuşi în multe localităţi, iobagii şi co-. 
munele iobage 'și aveau păduri și pășuni comunale proprii, 
precum și munții lor erau deosebiți de ai boierului, unde . 
toate foloasele erau numai ale locuitorilor clăcași, ai co- 
munei, ai obştei cum se ziceă în Principate, şi de cari 
boierul sau alt cineva străin de comună, nu se puteă 
atinge; ba nici dreptul de inspecţiune nu-l posedă sau 
puteă, exercită boierul asupra lor. 

Ce e mai mult, pe lângă comuna clăcaşe — obştea lo- 
cuitorilor clăcaşi — cunoaştem cazuri concrete, unde io- 
bagiul, ca persoană individuală, puteă să aibă poprietate 
particulară, în afară de. legăturile urbariale, şi să o po- 
seadă cu deplin drept de proprietate privată, neîmpedi- 
cat și nejignit de nimeni. Deosebit de acestea, țăranul, 
clăcaş, puteă închiria, luă în zălog, cumpără “temporar 
sau de uric și posedă pământ nobilitar, sau liber, scutit 
de ori şi ce sarcine şi contribuțiuni, ori şi cât de mult, 
și ori şi unde, fără de a fi fost impedicat sau jienit de 

4
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cineva, în acestea, Şi cu toate acestea codificările de legi 

de mai sus zic categoric: Rusticus nihil habet, şi Rusticus 

est possidendorum bonorum incapax. Trip. II, 30, 31 

Aprob. WI, 361... o 

Aceste contraste patente între legi şi starea de fapt, 

după a noastră părere, provin şi. se pot esplică numai 

din lupta şi antagonismul între instituţiunile și aşeză- 

mintele vechi româneşti ale “Jocului de oparte, şi legis- 

laţiunea feudală ungurească de alta, pe cari legislaţiunea 

şi stăpânitorii maghiari nici când şi nici cum, nu le-au 

putut. suprimă și desfiinţă cu totul, deși pe Români "i 

declaraseră de toleraţi şi venetici în țară, afară de a le. 

schimbă uneori numirea şi eticheta. Pe altele ie trecută 

cu vederea, şi ignorară, întocmai precum fac și azi ocâr-, 

muitorii actuali ai Ungariei, şi Jegislațiunea modernă ma- 

ghiară, care ignorează şi trece cu vederea pe majoritatea 

locuitorilor: Ungariei şi 'Pransilvaniei, şi vorbește numai. 

de națiunea maghiară, de stat unitar maghiar, iar naţio- 

nalităţile nemaghiare nu numai că există ca atare, ci 

se desvoltă fiecare cu așezămintele şi instituţiunile sale 

naţionale şi culturale proprii, deosebite de ale naţiunii 

maghiare. Tot așă s'a- întâmplat şi atunci. 

Câteodată pe oamenii cu oarecare influenţă şi pe îrun- 

“iaşi, cari le steteau în cale, principii căutau să-i împace 

şi Atrâgă în partea lor, sau să-i câştige pentru scopurile 

şi interesele lor, prin recunoașterea intactă a libertăţii 

persoanei și proprietăţilor lor, ici colea mai dându-le 

“câte o numire şi etichetă goală, nouă ungurească, sau 

cel puţin  maghiarisându-le numele. 

Dar nu. numai cu privire ia sarcinele iobăgeşti, la clacă 

şi daturi, nu există nici O codificare şi nici o regulă, ci 

şi la dijma, și luarea ei; legea ziceă una, şi starea reală 

a fost cu totul alta, sau tare diferită de aceia. Deși dijma, 

zecimea, sau nona din cereale, vii, animale, etc. fusese in- 

trodusă ca decimă eclesiastică încă de S-tu Ștefan, An- 

dreiu al II-lea şi Ludovic cel Mare, regi ai Ungariei, pen- 

tru salarizarea şi dotarea preoţimii şi bisericei catolice, 

din care :/, luă preotul din comună, iar 3/, le strângeă 

episcopul cu capitlul (consistoriul) său, parte în natură, 

/
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parte în bani, iar mai târziu episcopul o dedeă fiscului 
sau pe la nobili particulari în arendă, şi pe care o plătiau 
Și unii clăcași români de religiunea, ortodoxă a răsăritului, 
totuși o mare parte dintre iobăgii Români erau scutiți 
până târziu de ea. a 

De aceea vedem că Aprobatele P. III Tit. 5, Art. 2, decid 
că acele comune românești, cari până aci au fost scutite 
de dijmă, pe viitor și ele să plătească dijma întreagă 
stăpânului moșiei, fără însă ca aceasta să mai plătească 
pentru ea, vreo taxă către fise — Stat. 

Dacă vom aveă în vedere, că în centrele mari româ- 
nești —la Făgăraș, Iaţeg, Cetatea de piatră etc., cei streini 
de neamul nostru sunt foarte puţini, și biserici ale aces- 
tora: catolice, calvine ete., erau şi mai puţine, putem 
deduce că majoritatea comunelor curate româneşti, erau 
până târziu scutite de dijmă, și că propiiu zis dijma s'a 
introdus și generalizat peste tot mai numai pe la finele 
secolului XVII și XVIII. O a treia anomalie, când cele 
mai multe comune românești iobage, erau scutite de dijmă, 
atunci 'dejă de timpuriu erau supuși să plătească dijma 
grasă Românii liberi și comunele curat românești din Fun- 
dul regesc, la popii săsești, mai întâiu catolici, apoi lu- 
terani din acele comune sau din comunele învecinate — 
deși după legile ţerii şi ale teritoriului regesc, ei erau 
oameni absolut liberi. | | 

Faptul pozitiv însă este, că până pe la 1650 Românii 
clăcași dela Făgăraş, afară de cele 2-—3 comune mixte, 
săsești-românești, n'au plătit dijmă. Să | 

Pe lângă dijma eclesiastică a zecea — luată pentru 
preotul catolic sau protestant, se mai luă în alte părți și 
o altă a 9-a parte sau Nona, pentru fisc sau proprietate — 
însă numai din animalele mărunte Şi aceasta eră dijma 
românească, dar nici ea nu se luă pretutindenea. Apoi 
dijma nu se luă pretutindenea din aceleași producte și 
vite, ci modul de percepere a ei eră tare diferit. Cum și 
din care producte se luă dijmă, vom vedeă mai: târziu. 
Vedem de aci însă că şi în privinţa, ei domneă cea mai 
mare confuşiune și nesiguranță. a 

Pe de o parte, lipsa de precisiune a codurilor de legi,
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pe de alta neputinţa principilor, cari pe acele vremuri 

se schimbau foarte des şi în Transilvania, ca mai târziu 

domiii fanarioți în Principate, şi nici desele legiuiri Și 

diete ale ţerii, nu aveau destulă autoritate şi putere, 

de a reprimă abuzurile de tot felul, ce apăsau asupra 

clăcașului muncitor, şi a produce oarecare ușurare în 

soarta aceluia. Şi dacă dieta ţerii votă unele legi bune, 

sau principele luă unele măsuri favorabile clăcaşilor, acelea. 

cu greu puteau fi aplicate; de cele mai multe ori însă 

erau tare ştirbite, sau că rămâneau literă moartă. 

După trecerea Ardealului sub stăpânirea casei de Au- 

stria, domnitorii din casa de Habsburg, şi mai târziu din 

“casa de Habsburg Lotaringia, își dădura toată silința, de 

a reglementă şi ușură în câtva soarta clăcaşilor, căutând 

a introduce cel puţin o unitormitate în prestaţiunea sar- 

cinilor legale ale lor, reducând şi stârpind o mulţime 

de abuzuri, fără de adunarea legiuitoare, numai din ple- 

nitudinea puterii monarhice. | N 

Împărații Austriei, ca principi, iâr mai târziu ca mari 

principi ai Transilvaniei, dispuneau cu totul de altă autori 

tate şi de alte mijloace, faţă de micii reguleţi ai Transilva- 

niei, şi nu mai erau 0 jucărie în mâinile acestora. Cu toate 

acestea şi ei erau adesea împiedecaţi şi paralizaţi direct sau 

pieziş în intenţiunile și dispoziţiunile lor, din partea oligar- 

hiei cerbicoase şi a dietei țării, și legile și măsurile proiec- 

tate şi luate de dânşii, sau că nu se puteau execută de 

loc, sau că se promulgau şi puneau în aplicare numai 

după 20—30—40 ani, după ce se stinsese dejă genera- 

ţiunea aceea, căreia erau ele menite ca să-i aducă o ame- 
y 

liorare a soartei. Mai totdeauna ele 'şi-au perdut astfel 

mult din efectul şi puterea lor. 

Astfel legile dietei din 171 4 impuse de către suveran țerii 

cu forţa, cari căutau să reglementeze sarcinile clăcaşilor, 

aducând cel puţin o uniformitate în prestarea lor, și re- 

gulau raporturile reciproce dintre proprietari şi iobagi, 

au putut fi promulgate numai la anul 1742, adică după 

28 ani. Nereuşind pe cale constituţională, făcu pe suve- 

rani de a încercă deslegarea nodului gordian — ușurarea 

soartei ţeranului muncitor şi stârpirea abuzurilor pe cale
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directă din iniţiativa proprie — Motu : proprio — a Suve- 
ranului, prin rescripte împărăteşti, Şi prin edicte de ale 

curţii, date din plenitudinea puterii monarhice. Așă s'a . 
urmat la anul 1747, 1769, 1793, 1819. Patenta, împără- 
tească a Mariei Teresiei dela 1769 este cunoscută în isto- 
ria Transilvaniei sub numirea de Certa puncta — Bizonyos 

. Punctumok. La 1783 umanul împărat Iosif al II-lea prin 
edictul său de Toleranţă rupse pentru vecie catenele, cu 
care ţeranul eră legat de glie, şi-i restitui iarăși dreptul 
de liberă migraţiune, de a-şi puteă schimbă domnul și 
moșia; deosebit de ele, i dete dreptul de a puteă învăţă 
carte și meserii, și de a puteă purtă negoţ. El mai înlesni 
iobagilor facultatea da a puteă purtă proces, chiar şi con- 
tra boierului lor, ps cari reforme nemuritorul împărat şi 

„le menţinu intacte în intregimea lor şi la revocarea re- 
formelor sale prin edictul numit de ,, Restituțiune.“ 

Revoluţiunea lui Horia din 1784 şi reformele liberale 
ale lui Iosif al II- lea, făcu şi pe dieta Transilvaniei de . 
sub Leopold II din 1791 — 1792 de a se ocupă îndoit cu 
soarta ţeranului Român, întâi ea iobagiu, și apoi ca Ro- 
mân Şi locuitor autohton al țerti. 

Ca iobagiu de a-i recunoaşte şi ea dreptul de liberă 
migrațiune și unele mici ușurări și scutiri vremelnice, în 
prestarea, clăcei şi daturilor urbariale, acordate lui de Iosif 
al II-lea, cu puterea, 

Incercarea suveranilor de a face c o catagrafie generală 

în ţara întreagă a numărului locuitorilor și a proprietă: 
ților şi pământului ce este în mâna iobagilor, precum 
și a sarcinilor și a tot felul de angarale —ce apasă asupra 
lor, — facerea unui „Urbariu“, a fost de 3 ori paralizată: 
sub Maria Teresia, losif ÎI, Leopold II. Și numerotaţiunea 
(recensământul) populaţiunii din 1786, a fost făcută de 
cătră Iosif al II-lea, în contra, voinţei feudalilor. 

Feudalilor: nici decum nu le veniă la socoteală acea 
încercare, ca guvernul imperial să afle câţi locuitori io- 
bagi are fiecare nobil, şi ce pământ este în mâna lui și, 
a iobagilor săi, ce venituri trage el dela aceştia, ca mai 
târziu să fie împuși la biruri și unii şi alții, în raport
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cu starea fie-căruia, şi de acdia nobilii feudali se opu- 

seră contra catagrafiei, din toate puterile. 

În fine la 1818'se încercă pentriui a 4-a oară facerea 

urbariului, după ce şi statul aveă mare necesitate de el, 

pe de o parte pentru punerea de noui contribuţiunii. şi 

impozite pe proprietatea rurală, iar pe de alta, ca după 

el să se reguleze pe viitor întru toate, raporturile reci- 

proce dintre stăpânul moşiei şi iobagi, dintre patron 

și servi. 
- În scopul acesta pentru a face o lucrare de valoare 

şi de durată, curtea împărătească luă toate măsurile de 

precauţiune posibile, după ce ea prin - desamăgirile ante- 

rioare, îşi câștigase destule experienţe la tratarea încur- 

catelor şi împletecitelor chestiuni şi întrigi ardelene. Ea 

trimise în 'Transilvania pe 3 bărbaţi de stat din cei mai 

distinși şi mai luminaţi ai Ungariei, pe consilierul regesc 

George Mailat, jun., consilierul financiar Ladislau Geotz și 

pe consilierul locotenenţei reg. ung. Stefan „G6ezi ca 

oameni fără de legături în ţară, și tot-odată proprietari 

de domenii întinse şi cu multe mii de iobagi fiecare 

deci tot oameni independenţi în toate privinţele și cu- 

noscători de afaceri, pe cari îi însărcinează ca comisari 

regali, cu conducerea şi supraveghierea facerii urbariului. 

Pentru a-i sustrage şi pe dânșii ori și cărei presiuni. din 

partea guvernului provincial —ei fură subordonați di- 

rect consilierului curţii — comitelui Anton Czirâky. Apoi 

prin o altă ordinaţiune adresată guvernului provincial, 

ce o dete să o publice în toate municipiile comitate, 

scaune şi districte în toate 3 limbile, maghiară, germană, 

română — primul. act de stat în limba română în Tran-" 

silvania — provoacă pe acestea să le deă tot concursul lor, 

şi municipiile să aleagă dintre oameni onești și indepen- 

denţi din sânul lor funcţionarii, cari au să facă conscrierea, 

sub supraveghierea și controlul comisarilor regali nemijlo- 

cită, şi pe alţii deputaţi speciali, pentru clasificarea pămân- 

turilor ţerănești. Totdeodată curtea comunică guvernului, 

principiile și normele, după care sunt a se regulă din 

nou pe o buză mai justă raporturile reciproce dintre 

stăpânii pământului și iobagii lor, enumeră abuzurile și 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. 
. 6
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ilegalităţile ce sunt a se sistă, şi cum este a se pune 

baza unei condițiuni nouă de existenţă, în care ţăranul 

iobagiu să poată satisface tuturor sarcinelor şi îndato- 

ririlor sale, atât faţă de stat, cât și faţă de boerul şi pro- 

prietarul său. 

Conscrierea eră să se facă după niște formulare tipărite 

trimise anume dela Viena, la fiecare sat să se treacă 

în ele numele cu felul şi mărimea sesiunilor (moșiilor) clă- 

câșilor, cu beneficiile lor, şi servituiile și daturile lor din- 

preună cu dijma sau nona din produsele ei—atât în par- 

ticular cât şi în general. Mai întâiu să se conscrie toate 

satele şi cătunele cu sesiunile şi toate aperiinențiile lor — 

adică cu toate cele ce se ţin de ele — după situaţia, po 

ziţia, şi calitatea terenului, întinderea hotarului, apoi cu 

privire la avantagii şi desavantapgii. 
Funcţionarii operatori — exequentes magistratuales — 

aveau să conscrie nu numai fiecare moşie țărănească după 

mărimea ei în total, ci și în detaliu cu toate locurile de 

pământ, intravillane şi extravillane ale ei după mărimea 

și întinderea, lor, avantagiile şi desavantagiile fiecăruia, 

ascultând la aceasta şi pe ţăranul clăcaș, ca și pe stă- 

pânul moşiei, dinpreună cu funcţionarii și impiegaţii do- 
meniali ai săi; iar în cazul când, depoziţiunile şi spu- 
sele lor s'ar contrazice, atunci funcţionarii operatori'să 
proceadă la măsurarea locului cu lanţul ori funia, să 
convoace şi asculte: martori străini și desinteresaţi. Tot 
odată ei aveau să îngrijească ca ţeranii să-și capete pe 
deplin și folosească în realitate moșiile şi pământu- 
rile conscrise, sau cum se numiau în limbagiul juridic 
transilvan pe atunci: „Constitutivele fixate“ şi să fie pre- 
văzuţi şi cu pășune suficientă, în a cărei folosinţă ei să 
fie oer otiţi pe deplin, canu cumva, prin vreun amestec din 
partea străinilor, ei să sufere vreo pagubă sau strimtare. 

Toate acestea funcţionarii operatori aveau să le cer- 
ceteze şi încheie procese-verbale la faţa locului şi în limba 
satului; iar unde aceasta este cea română, acolo pe lângă 

limba română ca mai puţin cunoscută, să le treacă și în 
traducere fidelă în limba maghiară sau latină.. 

Deosebit de acestea comisarilor regali li sau dat in-
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strucţiunile cuvenite, ca în înţelegere cu municipiile și adu- 

nările reprezentative ale acestora, numite adunările mar- 

cali, să desflinţeze şi şteargă pentru totdeauna vreo 30 

de sareini ilegali şi abuzuri, ce. apăsau. pe nedrept ausu- 

pra iobagilor. 

-» Afară de aceste, sau dat alte instrucţiuni nouă, cum 

au să proceadă comisarii regali cu contractele scrise în- 

cheiate între boieri şi clăcași, cum să rezolve petiţiile "și 

plângerile ţeranilor, cum unele pământuri, cari sunt în 

indiviziune să le lase şi mai departe în folosinţa comu- 

nei—a obștei locuitorilor — ori unde este lipsă, să le 

parceleze şi împartă între ţerani, iar unde păşunile sunt 

sterile și împroductive, acolo se recomande ţeranilor şi 

să insiste de ei, ca să cultive trifoiu şi ierburi, semănale, 

"iar pentru rescumpărarea poenilor şi curăturilor, Şi îm- 

părţirea lor se procedă conform preseripţiunilor legei 

din 1791. 
N 

În fine funcţionarilor operatori s'au mai dat instrucţiuni 

severe, ca la conscrierea ce au so facă la faţa locului și 

fiind toţi prezenți, să aibă o deosebită îngrijire asupra 

următoarelor” 9 puncte, pe cari să le chestioneze deosebit 

şi să-le scrie în limba predominată vorbită în comună. 

"4. Dacă există, şi ce fel de urbarie sunt în vigoare în comună? 

Şi de când s'au introdus acelea? 
. 3 

2. Unde nu există urbarie, se face slujba ia domni (boerescul) 

şi daturile, pe baza unor contracte ori învoeli anumite, ori că 

ele se pratind dela clăcași numai în baza unor obiceiuri vechi? 

De când există atare obicei sau contractul făcut, şi de când 

s'a introdus şi acceptat el? Ori înaintea contractului actual în 

vigoare, nu existau altele, şi ce fel de urbarie erau ? Şi de când 

au început să se presteze sarcinile urbariale, claca, dijma etc. 

după modul de acum? . | : 

3. Unde nu există urbarie, dar sunt contracte în vigoare, în . 

ce consistă sarcinele şi îndatoririle iobăgeşti, pretinse de către . 

boier, şi de când, în ce chip şi cum s'au introdus ele? 

4. Ce avantagii şi desavantagii prezintă fiecare localitate? 

5. Cât pământ de arătură și fânat, posede un clăcaş —ioba- 

giu — care ate 0 sesiune — moşie — întreagă şi câte ferdele — 

baniţe — de. Viena are. un jugăr — de arătură? Apoi dacă pe fâ- 

naţele acele se poate face şi otava? | 

6. Cari şi câte zile de clacă şi cu câte vite făceă, slujbă la
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boieri până acum fiecare clăcaş? Şi dacă în zilele de clacă. eră 

socotit şi timpul de dus şi întors ori nu? 

1. Dijma, a zecea sau a 9-a parte. pe care o ia acum stăpânul 

moşiei, de când sa introdus ea şi din ce anume producte se ia? 

Dacă această zecime sau a; 9-a se uzitează a se luă şi în cele- 

lalte comitate, districte ori scaune, ale aceluiaşi domeniu ? Afară 

de aceste ce au mai dat ţeranii iobagi stăpânului moşiei sub 

numirea de dijma pe fiecaro'an? Şi dacă boierul mai pretinde 

şi ia dela ţăranii săi încă şi alte daturi şi plocoane, în bani gata, 

ori în producte, şi în ce consiste acestea? 

8. Câte sesiuni urbariale — moşii ţărănești- -se găsesc părăsite 

în comună ? De când şi din ce cauză au fost ele părăsite şi cine 

le foloseşte actualmente ? a. 

9. Folosul ţerariilor la lemne este aşă de mare încât ei pot 

şi 'vinde din ele? Pot ei să beneficieze şi de lemnele din pădu- 

rile allodiale — boereşti — cari sunt în afară de hotarul comunei, 

lor? Şi, în fine, au ţăranii dreptul de a cumpără şi vinde pămân- 

turi de uric?! 

In instrucţiunile date comisarilor regeşti pentru des 

fiinţarea, oprirea abuzurilor urbariale fără de nici o des- 

păgubire, li se impuse suprimarea şi desființarea totală 

a următoarelor abuzuri : i 

1. oate taxele din rămasuri vechi, de moșteniri — luarea de inventare și 

împărţirea averii clăcașului, ori şi care ar fi numirea lor. - ae 

2. Aşă numitele Laudemii sau taxele pentru schimbarea pământurilor ce 

ţine cu embatic, precum şi luarea zecimei din taate obiectele erezite prin tes- 

tament, procurate prin cumpărătoare ori schimb. : 

3. Clăeaşii nu pot fi împedicaţi nicăiri şi din partea nimănui, în cumpă- 

rarea ori vânzarea -liberă de tutun, miere, ceară, unsoare, in, cânepă şi alte 

producte ale solului, sau dacă ei vor să le cumpere aceste din altă parte, de 

ori şi unde, să nu poată fi nici întrun chip împedicaţi de către stăpânul lor, 

şi nici ameninţaţi cu contrabandă ori chiar amendaţi cu amende bănești sau 

pedepsiţi cu pedepse corporale din cauza lor, şi proprietarului i se interzice 

cu totul dreptul de cumpărare prealabilă. . - 

4. Se interzice cu totul ori și ce închiriere ori arendare înțăuntrul dome- 

niului pentru ori şi ce obiecte şi producte, de cari ţeranii după usul de până 

aci au absolută necesitate, și fabricaţiunea și comerţul lor să se lase la li- 

bera, dispoziţiune a clăcașilor. ! - 

5. Ciăcaşul nici într'un chip: să nu poată fi constrâns de a-și măcină bu- 

catele numai la moara boierului său, ci el să fie volnic dea le putea duce și 

măcină și la altă moară, unde va vroi el. 

6. Luarea de taxe pentru vinul ce trece pe drum, sau pe la curtea boerească, 

dacă acest abuz există undeva, să [ie îndată desfiinţat, precum şi plata, ori
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fucerea de zile «le clucă ori de Tueruri anumite, pentru adăparea vitelor la 

eleșteie și îsvore. 
, | 

1. Clăcaşii să nu fie obligaţi de a duce gunoiul din gospodăria lor pe farinile 

sau în viile boerești. - 

8. Banii pentru pene sau dijma din pene, trebue desființată ca un abuz; 

tot aşă se opreşte şi desființează cu totul jumulirea, gâștelor țeranului pentru 

cocoana boierului. 

9. Țeranii să nu fie datori, de a procură paiele necesari pentru legatul 

viilor boereşti. | . 

10. Unde ţeranii sunt datori de a plăti pe pândarii viilor proprietăţii, sau 

pentru supraveghetorii lucrătorilor în viile domneşti, acelea trebuese desfiin- 

tate ca abuzuri. 
i 

11. Intreţinerea şi ospătarea oamenilor proprietăţii, trimişi ca executori, 

precum şi perceperea, de ori ce diurie şi îndemnizaţii afară de taxele legale 

de execuţiune, se interzic cu desăvârșire ; de asemenea se interzice Inarea, 

şi stoarcerea de ori ce plocoane și gratificaţiuni din partea vătafilor sau vâ- 

nătorilor boereşti. De asemenea clăcâşii nu sunt datori de a da de pomană 

cartier şi mâncare boierului lor, când acesta vine la dânșii. | 

12. Nu este permis nimănui de a cere dela clăcaşii săi vre-o garanţie sau taxă 

în bani gata pe motiv, ca ei să nu fugă, şi unde Îi s'a luat aceia, să ii se 

restitue îndată capitalul dimpreună cu dobânda. - E 

13. Banii de cuartier pentru armată, ca şi banii de echipament și al husa- 

rilor se desfiinţează cu totul. ! 

14. Proprietarul să. nu. fie volnic de a da și impune clăcașilor vitele sale 

reformate pentru tăiere, şi nici altă carne el să nu poată împărți cu ocaua 

ori bucata între locuitori pentru plată; ci carnea să se taie în scaun, și țe- 

anul să fie volnic a-și cumpără carne de unde va vroi, și fără de nici o pre- 

siune. 

15. Clăcașilor să nu Îi se impună cu de-a sila nici producte ale solului, nici 

de ale mâncării pentru cumpărare ori vânzare din partea proprietarului ; de 

asemenea, nici vinul stricat, rachiu ori alte băuturi, nici cu butoiul, nici cu 

vaâra ori ocaua spre debitare ori vânzare să nu li se impună nici întrun 

chip ; aşișderea nu le poate fi impus, nici căratul buţilor şi vaselor goale în- 

colo sau încoace, în afară de zilele de clacă. Dacă proprietarul însă voește 

să, încredinţeze debitarea băuturilor sale unui clăcaș, la ceea ce clăcașul nu 

poate fi silit, atunci ţeranul nu are să răspundă, şi garanteze nici pentru vi- 

nul stricat și nici pentru celelalte băuturi, ce i s'a dat spre debitare. 

16. Banii de găini, şi de secere, tot asă și banii de țiduli, de teascu, dim- 

preună cu gustatul mustului, precum și ospătarea şi celelalte abuzuri ale. 

oamenilor însărcinaţi cu strângerea dijmei urbariale, sau unde se usitează a 

Nonei, precum şi a dijmei regale sau fiscale ce este dată în arenda, să desfiin- 

ţează cu toatele cu desăvârșire. 

17. Clăcaşii nu pot fi ţinuţi de a împrumută vasele lor proprietarului, nici 

pe timpul culesului viilor, nici la strângerea dijrmei sau unde se usitează a 

Nonei, din must, precum şi la strângerea dijmei fiscale ori regale, ce este 

dată în arendă. 
:
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18. Ţeranii nu pot fi supuși la plată de nici o vamă, când sunt în. servi- 

ciile şi la claca bo-rească, sau când sunt ocupați în gospodăria lor, sau când 

"și duc produotele lor la : oară și trec pe ia vama proprietăţii. 

19. Primarii statului au să repartizeze şi strângă birurile și celelalte impo- 

zite şi socotelile lor, precum şi socotelile tuturor venitelor și cheltuelilor co- 

_munei, şi cu deosebire venitul cârciumei să le prezinte proprietarului la finea 

fiecărui an, însă fără nici o îngreunave deosebită a clăcaşilor, și pe cei ră- 

maşi în restanță să-i silească să plătească și ei; dacă însă boerul ar negligo 

de a cere dela primar socoteliie amintite, atunci să i le ceară autoritatea ju- 

deţeană sau a scaunului de care se ţine. 

20. Orice schimb a pământurilor, ce se ține de moşia. țeranilor, nu este per- 

mis proprietarului” a-l face decât numai atunci, când el le dă pentru ele alte pă- 

mânturi de aceeași întindere calitate și producțiune ; ba din contră ei trebue să 

restitue ţăranului înapoi toate locurile și pământurile luate ; de alt cum pentru . 

„iitor, atari schimbări se pot face numai prin intemediaţiunea autorităţilor 

comitatului ori scaunului; ele să fie judecate înaintea foruiui dominal jude- 

țean, prin admitirea scaunului de judecată şi cu rezerva dreptului de apel, la 

autoritățile administrative ale judeţului. 

21. Se interzise clăcaşului dea mai face noui oxtivpaţiuni (curături) în pă- 

dure, îără permisiunea stăpânului său, sub ameniţarea de a perde plata municei 

sale și restituirea pagubei făcute. 

22. Nu este permis de a primi noni coloni, fără ştirea proprietarului. 

23. Se interzice clăcaşilor de a purtă arme de foc, sau dea ţinea câini de 

vânătoare, sub pedeapsă de a fi puși 3 zile ia muncea cu brațele. i 

24. Se interzice facerea de ori și ce colete de bani și producte între clă- 

cași, sub. pedeapsă de cel mult 12 bețe, despre cari trebue să se aducă sen- 

"tința condamnătoare din partea autorității administrative a județului, precum 

este interzisă contractarea de ori şi ce datorii în numele comunei, ete, Vezi 

Das Urburialwesen în Siebenbiirgen Iosef A. v. Grimn Wien 1853. 

Precum vedem d'aci, toate măsurile şi precauţiunile po- 
sibile fură luate din partea curţii imperiale pentru a face-o 
operă echitabilă și de durată, ceace însă celor interesaţi 
în” cauză, nu le veniă de loc la socoteală. De aceea dacă 
începerea €i și nu o puteau împedică direct, prin opozi 
țiune făţişe şi rezistenţă ca altă dată, căutară cel puţin să 
zădărnicească şi paralizeze lucrarea în mod indirect, ser- 
vindu-se spre această, ca de niște unelte oarbe, de însuşi 
țeranii iobagi, în al căror folos eră să se facă urbariul. 

Şi anume boierii intimidau și constrângeau pe ţeranii 
clăcași prin ameninţări și tot felul de momeli, ca ei să 
ascundă o parte din pământul ce-l aveau şi foloseau, 
căci neamțul voeşte să conscrie pământurile, numai ca 
să-i supună la nuoi biruri, și alte sarcine, şi mai mari
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şi mai grele decât cele de pănă aci; de aceea.ei sau că 

o parte din pământ, să-l ascundă sau nege — celeze— 

sau să zică că e pământ allodiat—boierese —, şi, apoi 

acela ca boieresc nu vine impus la, contribuţiune, iar clă- 

caşul va aveă să facă pentru “el numai 1—2 zile clacă 

pe un an mai mult. Și miaciuna prinse de minune, în 

detrimentul şi spre marea pagubă a clăcaşilor însuşi. 

„Mulţime de iobagi au ascultat de inşelători, și au minţit bărbătește, spu- - 

nând că au în cultură și folosință pământ mult mai puţin decât avuseră 

în adevăr, căci eră un număr mare de iobagi, cari aveau câte 40 până la 

60 jugăre = 80 pogoune. Adevărat că acei cat moșii mari, făceam în, loc de 104 

câte 208 zile de robotă pe an; aveau însă „câte opt, unu și câte 12 boi de 

jug; pe lângă părinţi, mai şedea și câte un fecior însurat pe aceeaşi moșie, 

încât un car cu patru boi puteă să steă aproape pecurmat anul întreg în 

serviciul boeresce; iar cu celelalte vite 'şi zucrau pământurile lor. mot pă- 

mântul ascuns, celai cum se ziceă în stilul oficial, prin locuitori simpli şi 

neprevăzători. Sa încorporat mai târziu la domeniile allodiali, cu manifestă 

violare a legii, care opriau prefacerea colonicaturilor în allodiatură“. G.. Barițiu. 

Vedem deci că şi comisarii regești şi funcţionarii con- 

seriitori cum am zice, au fost duşi pe ghiaţă — dinpre- 

ună cu ţărani cu tot, iar opera lor a perdut mult din 

valoarea ei. De aceea deși urbariul făcut de ei nu sa 

aplicat niciodată, totuși la regularea ulterioară a ches- 

tiunii agrare a fost de mare folos la toate guvernele 

căci el a servit drept bază la noile legiuirii dar au admis 

cuvenitele dovezi şi îndreptări contra lui şi dintr'o parte 

şi din alta. | | . 

Urbariul făcut în anul 1819—20, deşi votat abiă 20 

ani mai târziu la 1842, de adunarea lepislativă a ţerii, 

nu s'a promulgat și pus în aplicaţie niciodată. Singurul 

efect momentan ce Va avut, a fost; de a desfinţă un mare 

număr de sarcini ilegale și abuzuri, cari apăsau greu 

asupra ţăranului. “ 

Dieta ţerii din 1847 se ocupă și ea din nou cu re- 

zolvarea chestiunii agrare, dar întrun spirit de tot reac- 

ţionar, însă legile făcute de ea nu se promulgară. 

' Rămase anului de emancipare şi liberare generală, anu- 

lui 1848 greaua sarcină, de a şterge și desființa nedrep- 

tăţile și suferințele seculare şi ale ţeranului clăcaş din
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Transilvania pentru “totdeauna, căci conform spiritului 
timpului, dieta ţerii prin articolul de lege IV şi V din 
1848, desfiinţă pentru totdeauna, claca, dijma şi tot felul 
de angarale și sarcine, ce apăsau asupra ţeranului și a pă- 
mântului, şi prin ele el deveni cetăţean al statului, cu 

- drepturi civile şi politice și stăpân absolut pe ogoa- 
rele și moșşiora sa, adăpată de el în decurs de veacuri 
cu erunte sudori, şi fertilizată încă odată cu şiroaie de 
sânge românesc, 

Insă regularea definitivă a proprietăţii precum și res- 
cumpărările şi despăgubirile către proprietari pentru -fo- 
loasele avute, sau făcut numai mai târziu, prin Patenta 
împărătească dela 21 Iunie 1854, de către niște foruri 
judecătoreşti speciale, juridico-politice, numite tribunale 
urbariale, precum și prin segregările şi comasările pro- 
prietăţii rurale din zilele noastre. Dar cu patenta împără- 
tească, cât şi cu comasările şi segregările, ne vom mai 
întâlni și în alt loc. 

$ 2. RAPORTURILE AGRARE VECHI. 

Deocamdată rămânem puţin la raporturile agrare tran- 
silvane anterioare anului 1848. Pământul ce se află în 
stăpânirea, şi folosința esclusivă a stăpânului moşiei a 
boierului, se numiă pe atunci pământ allodial, și ca 
atare, el eră scutit de ori ce sarcină, bir, impozite etc. 
către stat judeţ, ori comună. Arareori el eră în un singur 
complees, dar de cele mai multe ori ţărinile şi fânețele 
boierului erau împrăștiate și în deavalma — în devălmă- 
șeală-— cu ale țeranilor clăcași, Şi supuse la aceeaşi mme- 
tode, obiceiuri şi. datine de cultură şi folosinţă -— erau 
supuse la sila de câmp și de cultură — nemţeşte Plur- 
2namng. Pământurile allodiale se deosebiau de ale țera- 
nilor numai prin aceea, că erau în complecse Și loturi 
ceva mai mari — de 4—6—10 ori mai mari cât un lot 
soarte, delniță țărănească, dar urmau şi ele în toate câm- 
purile şi diviziunile hotarului. De lucrat şi cultivat, bo- 
ierul 'și cultivă moşia numai o mică parte, cu vitele Și
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plugurile sale proprii, .iar cea. mai mare parte cu vitele, - 

uneltele şi braţele clăcaşilor, ca clacă, cărături, plocoane, 

cinste, dijmă ete. Pământul ce se afla în mânile şi fo- 

Joasele ţeranilor clăcași, iobagi şi jeleri etc., se numia. 

pământ urbarial, el eră supus sarcinilor urbariale — 

boierescului, ori lucrului la domni, slujbă domnească, şi 

se dădeă dijmă din el, etc., cari nu erau peste tot locul 

egale, ci erau tare diferite. Sarcinile urbariale uneori erau 

egale şi proporționale cu întinderea. şi calitatea. moşiei, 

alteori erau tare diferite, ori eră moşia mare, ori moșie 

mică, sesiune întreagă ori 1/2, 1:33 17, ori 1/, de moșie, Zi- 

jele de clacă şi celelalte sarcini erau egale pentru toți 

locuitorii, sau toţi iobagii satului. i 

Pământul urbarial arături şi fânețe sau că eră împărțit 

în loturi individuale ori familiare și tare parţelat, şi în 

devălmăşie pentru satul întreg, avându-se în vedere 

mai mult împărţirea justă a produsului după producţi- 

unea şi calitatea terenului, - decât o cultură raţională și 

avantagioasă a pământului: iar uneori livezile și fânețele, 

se călcau şi împărţiau, pentru câte o singură folosinţă 

în fiecare an. Și unele şi altele erau supuse la sila de 

câmp şi de culturi, și toate lucrurile trebuiau făcute după 

anumite reguli şi norme, determinate de primarul satului 

în înţelegere cu consiliul comunal, cu bătrânii satului. 

- Păşunea şi pădurea clăcaşilor eră în indiviziune şi o fo- 

loseau în comun fără nici o restricţiune — fiecare ori colon 

ori pălmaş puteă să țină vite ori câte vroia și-i dedeă 

mâna, că de plătit el nu plătiă pentru ele nici o taxă 

pentru pășunat. Numai pentru porcii de îngrăşat la jir 

şi ghindă, plăteau unele taxe, dar şi acestea erau tare 

modeste —câţiva bani de rîmător. | 

Folosul la lemn: eră tare diferit: unele comune clăcaşe 

îşi aveau şi pădurile lor comunale și deosebit de ele mai 

beneficiau și de pădurile urbariale, de unde aduceau lemne 

de foc și construcţie și țineau şi vitele în ele la vărat. 

Altele aveau dreptul numai la lemn de foc şi trebuință 

lemnul verde și uscat în pădurile proprietăţii însă numai. 

pentru acoperirea necesităţilor casei; alţii aveau dreptul 

numai la uscături lemnul uscat şi mort — adunate de pe
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jos sau fără secure ori numai cu toporul şi barda nemț. 

Klaubholz, iar altele aveau dreptul și la lemn de vânzare, 

atât lemn de foc cât şi de construcţie şi folos. Lemnul 

de construcţie pentru necesităţile proprii, când era să-şi 

facă clăcașul o nemestie nouă, ori "i ardeă casa, clăcașul 

totdeauna căpătă delia boier, lemnul gratuit în cantitatea 

şi calitatea, necesară 

$ 3. DIVIZIUNEA OLĂCAȘILOR PE CATEGORII. 

Nu toţi clăcaşii din Transilvania se găseau în aceeași 

condiţiune, şi se bucurau de aceleași drepturi şt foloase, ci 
starea ȘI condiţiunile lor erau tare diferite: 

4) Adevăraţii clăcași, iobagii sau colonii sunt clăcașii primitivi, clasa cea, 

mai numeroasă şi materialicește mai bine situată a locuitorilor ţezii, cari 

din timpuri străvechi se aflau în folosința pământului celui mai malt și mai 

bun, penţru care ei însă făceau boierescul slujba. Moşiile lor le moșteneau 
din tată în fiu, însă cu ştirea şi cu învoirea boerului —și ele rămâneau ca pro- 

prietate familiară până ce acesta puteă face slujba și ang rafalele. Nici nu- - 

mărul colonilor de pe moşie, şi nici mărimea sesiunilor — moșiilor — ţăr ăneşti 

nu erau fixate prin lege sau prin vreun urbariu oarecare, ci toate erau 

bazate pe obiceiurile vechi ale localității, , 

b) Znquilini — jeleri, zileri sau pălmași sunt mai puţin numeroși ca cei 

dintâi, şi au fost luaţi pe moşie mai târziu, pentru a aveă braţe mai multe 

ia cultivarea moșiei boerești. Ei erau primiți de multe ori cu contracte tem- 

porare ori pe vecie, și atunci se numiau și Convenţionăliști. Jelerii erau 

totdeauna mai săraci decât iobagii, n'aveau decât casă, curte, grădina și puţin 

pământ estravilan, de cultură, sau căpătau de acestea pe o semnătură două 

n fie care an dela proprietate; une ori ei mai lucrau şi în parte, sau în 

arendă pământuri dela boier și dela coloni. In Moldova li se zicea vecini. 

Deosebirea primitivă între inquilini și coloni, jeleri şi clăcași, eră că colonii 

prestau claca şi sarcinile urbariale, după uzul şi datinile vechi, iar inguilinii.. 

după învoelile şi condițiunile puse în contract, și jelerii nu plătiau bir la stat, 

Cu “toate acestea cu timpul muiţi din ei câștigau și luau mult pământ, iar 

când se făceă o sesiun: de clăcaș, vacantă, o luă inquilinul și de venea colon 

cu aceleași îndatoriri și sareine, ca oi care colon vechiu. Cei mai "mnlţi. in- 

quilini erau fugari din alte regiuni, și foarte mulţi ţerani fugiţi din Moldova 

și Muntenia, și primiţi în Transilvania sub anumite condițiuni. 

c) Sub-inquilini cari n'aveau nici curte ci numai. 0 casă, sau de multe ori 

nici aceasta, ci ședeau în năiem (chirie) pe la coloni şi inquilini dar făceau 

și ei câteva zile de lucru la domni pe an. Ei se mai numiau şi Lipituri, fiindcă 

trăiau pe lângă alţii — Ja marginea satului; în Muntenia lăturalnici
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d) Curialişti se numiau slugile curţii — feciorii boereşii şi oamenii de în- 

credere ai curţii, cari după ani îndelungaţi de servicii credincioase, drept recom- 

pensă, eăpătau dela proprietar o casă şi ceva pământ de cultură, fie din pă- 

mântui boeresc allodial, fie din pământul ţeranilor — numit teren comunal, 

şi aveau să facă pentru el ei şi urmașii lor la proprietar anumite zile şi da- 

turi pe an. Ei încă erau consideraţi ca inquilini noui, şi apoi cu timpul, pă- 

mântui le-a rămas ca proprietate birnică a lor. 

e) Taxaliști se numeau aceia cari în loc de clacă şi ruşfeturi in natură, toate 

sarcinile urbariale, le piăteau regulat în bani pe sume determinate mai dina- 

inte, Alţii se rescumpărau pentru vecie, sau pentru un timp determinat de 

ori şi ce sarcine iobăgeşti pe ei şi familia lor, în schimbui unei taxe şi sume 

mai mare de bani devenind oameni liberi şi aceștia încă se numiau tecaliștă 

Ş 4. STAREA MATERIALĂ A 'ȚERANULUI IOBAGIU. DUPĂ 

LEGILE FEUDALE, ȘI ÎN OPOZIȚIUNE CU ELE. 

După legile feudale transilvane, soarta și statea mMo- 

vală şi materială a ţeranului clăcaş, ar fi devenit tare 

precară, și el ar fi fost; pus întră toate, la discreţiunea 

domnului său, adevărat rob și proletar, peritor de foame. 

Însă un defect al acslor legi eră, că ele nu prevedeau 

nimie despre ceeace privește mai de aproape raporturile, 

drepturile şi datoriile reciproce între patron și serv, între 

nobil şi iobagiu, ba nici chiar că 'şi fac amintire, de ele. 

Spre binele iobaziilor şi a ţerii însă, astăzi trebue să o 

recunoască ori şi ce om nepreocupat, că deşi privilegiaţii, 

cele 3 naţiuni politice: și feudalii, și vărsau focul şi ura, 

lor contra clăcaşilor în tot felul de codificări și legi bai- 

bare, una mai aspră şi mai nedreaptă decât alta, cu toate 

acestea, nici dieta ţerii şi nici principii ei nu avură destulă 

autoritate și putere, de a duce toate legiuirile şi nele- 

“ giuirile lor, la îndeplinire. 

Starea de fapt, raporturile și obiceiurile vechi ale pă- 

mântului, țotdeauna au fost, mai tari şi mai pre sus de. 
codificarile omenești, și de care legislaturii feudali și prin- 

cipele nu cutezară să se atingă şi să le clătine. Poporul 

clăcaş transilvan totdeauna a rămas în stăpânirea şi fo- 

losinţa acelorași țarine și fânaturi, totdeauna a avut 

și folosit pădurile și pășunile sale coriunale, pe lângă 

cele urbariale tăiate din ale domenului. 

7
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Deşi unii boieri tirani, de cari erau mulţi, poate prea 
mulți chiar, maltratau și schingiuiau până la sânge, adu- 
ceau la desperare pe iobagii supuşi lor, cari ne mai pu- 
tând suportă soarta crudă a lor, 'şi părăsiau ei înșiși de 
voe și nevoe casele și moșiile lor, 'și luară lumea 'n cap 
Și se sparseră și câteva sate, fugind locuitorii lor în altă 
parte sau chiar în Principate, prin care dosire perdeă şi 
proprietarul și ţara. Totuşi de o alungare sistematică şi 
o expropriere sau confiscare în masă a moșiilor ţerăneşti 
de către boieri, de o depopulare de plăşi și ţinuturi in- 
tregi, cum se practică și întâmplă ea astăzi pe cală pa- 
cinică, socială şi economică, în unele ţeri ale Europei ci- 
vilizate, Germania de sud, Irlandă, Rusia, etc., aceea n'a 

fost și nu s'a practicat niciodată în Transilvania. 
Și eră natural să nu se întâmple aşa. ceva, fiindcă dacă: 

boierul alungă. singur iobagii săi, sau că fugiau ei, atunci 
 maveă cine să'i mai muncească, cu cine să-şi mai lucreze 

Și cultive moșiile sale, căci maşini ca în zilele noastre 
mu existau, și moșiile “i-ar fi rămas toate în părăginire 

ȘI fără de nici un folos real pentru el. Din contra, eră 

în interesul bine-înţeles al proprietarului, ori și cât de 
tiran şi avar ar fi fost acela, ca să aibă şi poseadă câţi mai 
mulți iobagi și buni lucrători pe moșiile sale, să le facă 
la, alţi noui sau străini tot felul de promisiuni şi înles- 
niri, numai ca să-i poată atrage la sine și aşeză. pe mo- 
şiile sale; uneori să'i ieă chiar en sila de pe moșiile al- 
tora de pela proprietari mai mici, sau să aservească dintre 
oameni liveri, numai ca să aibă cu cine să- şi lucreze și 

cultive moșiile și pământurile sale. 
De aceea, vedem; că pe lângă iobagii sau coloni vechi, 

singurii clăcași primitivi, formându-se mai târziu alte di- 
ferite categorii de clăcaşi noui, așezați sub relaţiuni mai 
oneroase, în condițiuni și numiri diverse: inquillini, famuli 
conventionati, curialişti, taxaliști, lipituri; etc., cari toţi 
intrau în clasa clăcaşilor feudali, sau chiar aservind cu 
puterea brutală sate curat libere sau nobile, ca aceștia 
să le facă numai câteva 10—20.zile de clacă pe an, sau 
cum vor vroi ei, sau să le dea numai o taxă oare care, fie 
în bani, fie în producte, etc., cari toți erau meniţi a spori
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veniturile şi valoarea moșiei feudale şi să sporească vază 

şi veniturile familiei sale. | | 

Alţi boieri aduceau oameni străini şi-i așezau pe Mo” 

şiile lor, îi puneau să taie şi izlăzuească codrii seculari 

şi rărească pădurile, ca să facă locuri de cultură din ele 

şi să înfiinţeze sate noui, lăsându-le acestora apoi pădu- 

vile cu pământ cu tot, numai că în schimbul lor, să facă 

şi la proprietate câte » slujbă fie cât de mică, de câte 

2—3 săptămâni pe an şi numai cu ruptul, ori să deăo- 

taxă anuală cât de mică. „De.aci vine că iobagii. din gu- 

vile Carpaţilor: Munteni, Jieni, Selişteni, mulţi dintre OL- 

teni, Brăneni, Seceleni, şi mulţi Mărginași de către Mol- 

dova şi Bucovina, şi alţii, etc., erau numai taxalişti, în 

a căror stăpânire şi folosire nerestrânsă, sau găsit cea 

mai mare parte diu păduri, chiar la ştergerea iobagiei (1). 

(. Puşcariu). Din: motivul acesta, nobilii aduceau şi colo- 

nisau pe moşiile lor, nu numai ivbagii din comitatele ȘI 

districtele feudale, ci și oameni liberi din Fundul regiu, sau 

pe cei duși ori aduși de ei din Moldova şi Muntenia. 

fot acelaş motiv eminamente pur economie şi social, 

al utilității private şi publice, a făcut şi pe Saşi, ca să 

tolereze pe Românii așezați în satele lor, să deă adă- 

post şi scutire la iobagii fugari din comitate, eventual 

să chieme şi întemeieze ei sate româneşti curate, pe în- 

insele lor moşii şi hotare, care le steteau pustii şi în 

părăgenire, numai ca să ie poată cultivă şi folosi şi ei 

cu cevă, ca în schimb să le facă şi lor câteva zile ciacă 

pe an, și să deă dijma preotului lor, să le fie de ajutor 

la purtarea sarcinilor comunei, să contribue şi ei cu ceva 

la plătirea contribuţiunilor şi impozitelor celor multe, la 

care erau supuși pe atunci și Saşii. | 

Va să zică prin însăşi natura lucrurilor se făceă, ca 

soarta ţeranului clăcaș să fie ceva mai blândă și mai su- 

portabilă, decât după cum se fâceă şi deduceă din codu- 

vile de legi și decisiunile dietelor. Dacă par fi fost aceasta 

cazul, — cazul de forţă majoră şi al utilității practice — 

oare unde ar fi ajuns Românii din Ardeal? Saşii și Un- 

gurii de mult i-ar fi scos şi alungat pe Români dintre 

ei, de pe pământurile lor, ba poate iar fi isgonit și din



  

țara: întreagă ! Oare nu spun acesta însăși cărţile acele 
de legi ale ţerii, Aprobatele și Compilatele cari proscriu 
pe întreg poporul Român, declarându-l de venetic, străin. 
dar tot ele îl declară de tolerat în folosul pricipelui și al 
vegnicolarilor ?1!. ). Cum este în general, tot așa și în ca- 
zuri particulare. 

Bine înţeles eră în însuşi interesul stăpânului, ca să 
„aibă nu numai mulţi lucrători buni pe moşie, dar și io- 
bagii cu ceva stare, cari în cazuri de nevoe, crize eco- 
nomice, la foamete, răsboiu, etc., să nu fie avizaţi îndată 
la sprijinul și ajutorul stăpânului lor, iar la cazuri ne- | 
prevăzute, să poată ajută şi scoate iobagii însăși pe dom- 
nul lor din belea din datorii, robie la tătari şi turei, din 

închisoare, etc. Proprietarii brutali și hrăpitori, nu numai 
că nu-şi căpătau pe moşiile lor iobagi Și lucrători străini 
ca să-i colonizeze și să le lucreze moșiile, dar dela aceştia, 
cari erau cunoscuţi de atari în ţeara întreagă, fugiau chiar - 
Și iobagii vechi ai lor, părăsindu-și tot ce aveau, și se du- 
ceau la alţii mai buni, eventual ca să fie mai siguri de ur- 
măriri şi prigonire, fugeau în săsime, ori treceau chiar în 
Munsenia și Moldova, unde există şi azi numeroasele sate: 
de Ungureni. De aci urmează numeroase articole de legi şi 
deciziuni ale dietelor transilvane, cari reclamă și ordonă 
restituirea iobagilor fugiţi, chiar şi din Săsime şi din Prin- 
cipate, sub grele amende şi pedepse pentru cei ce-i adă- 
postește şi ascunde pe aceștia, uneori chiar şi după câte 
43 ani' trecuţi. 

Și cu toate acestea, ele rămâneau mai totdeauna li- 
teră moartă, fără rezultatul dorit. 

Apoi că legile erau barbare şi stăpânii moşiilor se pur- 
tau uneori brutal cu iobagii lor, aceea nu trebue să ne 
prindă azi mirarea câtuşi de puţin, când ştim, că brutal eră | 
însuși seclul şi: obiceiurile lui în cari trăiau ei, când şcoale 
erau abiă 3—4 în țeara întreagă, iar poporul întreg, fie 
nobil, fie ne nobil, nu eră îmblânzit din firea lui prin şcoale 
sau o educaţiune serioasă, și nobilimea chiar nu aveă. 
nici atâta cunoștință de carte, care 0 cerem astăzi dela. 
fiecare ţăran și muncitor agricol. Dacă starea materială. 
și morală a țeranului clăcaș și Român 'în deosebi, nu eră.
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prea de laudă, sau eră chiar de compătimit, sub influența 

legilor draconice sub care gemeă el, care și băteau joc 

de el, de biserică şi de națiunea lui, apoi nici moralitatea 

claselor și castelor privilegiate nu eră mult mai bună. 

- Şi apoi în ranslivania eră o mare diferență între soarta 

şi starea materială a ţeranilor clăcași însăşi, după felul 

şi categoria lor, după condițiunile sub care se găseau 

pe moșie, dacă erau iobagi fruntaşi, mijlocaşi sau codaşi, 

coloni, inquillini, convenţionalişti ori taxalisti, lipituri. Apoi 

cei mai rău inglodaţi în clacă şi daiuri, nu erau totdea- 

una cei mai rău situaţi materialiceşte, căci iobagii de câte 

2_—4 zile clacă în săptămână, erau relativ oamenii cei 

mai bine situaţi materialiceşte în comună, şi tot oameni 

cu stare bunicică şi gospodari de frunte; ei aveau mo- 

şiile cele mai mari şi mai bune de pe hotarul comunei, 

aveau cirezi întregi de vite, în curtea, lor se găseau 10—14 

vite trăgătoare, 30 — 50 vite stinghere până la 100 oi, etc, 

iar pentru clacă şi boieresc îşi tocmiă clăcașul un ar- 

pat cu anu! căruia îi dedeă 20—30 florini a 60 cr. 40—50 

lei pe an şi câte 2 boi cu car şi plug, cu care acesta. 

aveă să facă anul întreg la, slujbă boerească, iar la, Cră- 

ciun să-i aducă vitele şi uneltele acasă. Cel ce aveă copii 

maxi, feciori însuraţi în casă ori gineri, feciorul sau gi- 

nerile făceă numai slujbă, iar ceilalţi membrii ai familii, 

cu toate vitele şi lucrători plătiţi, lucrau anul întreg exclu- 

siv pe seama lor—şi toamnă stogurile de bucate şi clăile 

de fân numărau cu zecimile înaintea şurei şi în grădină. 

Taxaliştii erau ca Și oameni cu totul liberi, numai cât 

ei nu se puteau bucură de drepturi politice. | 

Cei mai rău, situaţii materialicește erau inquillinii, je- 

Jerii, pălmașii, lipiturile şi famulii convenţionali, cari 

nu aveau pentru ce, să facă multă slujbă la boieri, căci ei 

nu aveau decât casă și curte, și adesea aceste erau nu- 

mai bordee săpate în pământ, ori de multe ori nici acele 

nu erau ale lor, ci erau mai totdeauna cu casa şi avutul 

în spinare. De aceştia însă erau relativ tare puţini în sat. 

Dar şi ei, dacă erau oameni muncitori şi inteligenți, 

căpătau pământ să muncească în destul, dela proprietar ori 

dela ţerani în parte, în arendă pe bani sau pe muncă, ca
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să facă ei zilele de clacă în locul iobagilor propriu ziși sau . 

că boierul ie rupeă şi lor o parte din pământul comunal | 

ori allodial, şi -le dedea și lor pământ de cultură pădure 
de izlăzuit, întemeiă colonii nouă ca în schimb să-i facă 
câteva zile de clacă şi dee dijmă, iar când deveniă a să: 
siune colonieală iobagească vacantă prin deces ori deserţi- 
une, atunci înaintă pe inquillin sau convenţionalist în. 
condiţiunea de iobagiu în casa și moșia iobăgească. Toate 
aceste circonstanțe ne probează, ca starea materială, și mo- 

rală a iobagilor şi clăcașilor n'a tost atât de rea după 
cum se susţine de ordinar. Apoi nici nu se făceă atâta 
plugărie ca astăzi, ca să se lucreze întreg hotarul și pă- 

mântul boieresc în 2 ȘI la boieri predo- 
mina cultura vitelor în mare— până la 1848 Transilvania 
păsedă peste 164 herghelii mari particulare e— singura fa-. 
milia Banfi— posedă 18 hergheli mari, și aceste cele mai 
multe erau instalate în satele Românești și între Români. 
Inainte de anul 1848 cu toată mulțimea şi numărul de - 
pluguri și braţe gratuite pe lângă plugurile şi uneltele * 
proprii, proprietarii Unguri şi Secui nici pe jumătate.nu 
cultivau din întinderea de pământ ce o cultivă astăzi. 

Și apoi deosebit de acestea, mai trebue să ţinem cont 
şi de starea economică și raporturile culturali primitive, 
în care se aflau pe atunci. Transilvania o ţeară fără cul- 
tură, tără industrie mare, fără comerciu înfloritor, cu o 
agricultură primitivă, lipsită cu totul de căi de comu- 
nicaţiune, fie şosele, fie fluvii şi canale navigabile şi pru- 
titoare, fără debușeu în afară, pentru nici un îel de pro- 
ducte ale solului, afară de vite Și cai, căci puțină industrie 
mică săsească eră legată și cătuşată şi ea prin sute şi mii 
de legi şi dispoziţiuni absurde, ca să nu şi poată găsi 
consumatori şi debuşeu în interior, între altele: că ţe- 
ranul să nu poarte cămașă de giolgiu, să nu cuteze a 
purtă pantaloni vineţi, şi pălărie mai scumpă de 1 Îl. 
şi altele de felul acestora, pentru a combate lucsul dela 
țeară şi între locuitorii iobagi. 

Sub acele raporturi economice primitive și deplorabile, 
pentru ţeran eră un mare avantagiu ca lemne pentru 

„construcţie şi foc, și stuh, trestie pentru acoperitul. casei 

             



şi nemestiilor sale el nu cumpără; vin şi rachiu își făceă 

singur, nu-l opriă nimeni: tutun cultivă cât vroia, iar 

păşunea şi pădurea. eră nelimitată ; vite el puteă ţine, 

cirezi întregi, şi-şi ţineau câte 30—40 capete de vite 

mari, 50-—100 capete.oi şi capre 10—20 râmători fără 

de a plăti pentru ele o pară frântă cuiva, pentru pășu- 

natul lor vara și iarna, şi vitele făceau pentru el atunci bo- 

găţia şi starea principală, căci vitele erau singura pro- 

ducţiune, care se puteă destace lesne, transportă la târ- 

guri îndepărtate şi exportă din ţeară. 

Copii clăcaşului de anbe sexele, înainte de a fi bir- 

nici şi primiţi la lucrul boeresc, păziau vara întreagă 

vitele proprii, ziua şi noaptea la păşunile abundente şi 

“orase din imașuri Și păduri, munţi și poeni, unde ele se 

dregeau şi îngrăşau foarte bine, în fiecare toamnă ţeranul 

iobagiu fruntaş vindea la negustorii armeni câte 3,4, 6, 

capete ori perechi de vite mari bine îngrășate și zeci 

de oi de la zalhanale. Apoi toamna pentru o taxă bagatelă 

de 2—3—6 er.—10—15 centime, sau bani, el își îngrăşă 

unul sau mai mulţi râmători la ghinda sau jirul boiereso, 

aşă de bine, de trebuiă să-i aducă-cu carul acasă, purcii ne 

. mai putând sta, și umblă singuri pe picioare de făceă dela ei 

câte o slănină de câte 100 kler. greutate şi mai bine.. 

Ia» contribuţiunile către stat erau mici de tot în ra- 

port cu cele de astăzi; impozitele județene și comunale 

aproape nule, iar de stoarceri, abuzuri și impilaţiuni din 

partea administraţiei şi a străinilor, trebuea să-l apere 

patronul cu autoritatea și mijloacele sale Când însă nu 

se făceau cerealele sau că le periau vitele de epidemii, 

stăpânul moșiei, patronul eră dator -și obligat chiar prin 

lege, să-i ţină și ajute cu mijloacele sale proprii, pe ei 

cu familia şi vitele lor, să'i împrumute cu bani, bucate 

și vite, fără de a le luă vre-o camătă pe ele, până ce le 

vor puteă întoarce. Acela eră un beneficiu și avantagiu, 

pentru clăcaș, care nu eră de desconsiderat pentru acele 

timpuri şi raporturi economice primitive. 

“In ceeace priveşte prestarea și luarea sarcinilor iobă- 

peşti însăși, aceste nicăiri și mai niciodată nu trec peste 

puterile iobagiului şi ale vitelor sale, şi lucrările obiș- 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Domâni, 
7
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nuite sunt totdeauna astfel întocmite, ca . clăcașul să 
potă face punctual şi fără multă dificultate îndatori- 
rile și serviciile boereşti la cari este pus, și să-și vadă de 
lucrările sale la timpui oportun. Mai întâiu copilul său, 
nu este primit la lucru boerese înainte de a aveă eta-. 
tea de 17—18 ani împliniţi, pentru ca să nu fie împe- 
dicai şi periclitat în dezvoltarea lui fizică, pe când as- 
tăzi dejă la etatea de 12-— 13 ani, părintele însuși. îi pune coarnele plugului în mâna fiului său, ca, acesta să are toată ziua singur, să-i poarte carul și plugul. Munca 
zilnică şi prestaţiunile ce aveă să facă atunci iobagiul 
stăpânului său, nu erau decât numai pe jumătate sau 
a treia parte din cele ce-și lucrează și muncește: astăzi 
țăranul liber pentru sine, sau altora pentru plată. 

- Încărcătura legală a clăcașului după 2 vite eră de 41/,—5 gălete ardeleneşti a 64 cofe — 96 litri, adică aproxi- 
mativ 4:/, hl., pe când astăzi fiecare ţeran pune după „câte 2 vite cel puţin 10—12-15 bl cereale, deşi nu „se poate negă, că astăzi sunt şosele mai multe şi mai . bune, mai bine întreţinute în toate părţile ţerii, pe când atunci șosele și drumuri sistematice așternute cu petriș, 

„erau o raritate, iar carăle de astăzi de fer sunt mult ma: «ușoare şi mai solide decâţ atunci, când nu eră nici un cuiu de fer ia ele. Pentru facerea arăturilor, atunci ţeranii clă- „cași trebuiau să .prindă la luerul „boerese tot câte 4 vite la un plug, fie ale unui singur iobagiu, fie la 2 iobagi 
vecini, și să are cu piugurile lor cele de lemn şi la pra- pele cele de lemn, pe când astăzi mai toți ţeranii ară numai cu câte 2 boi-—cu pluguri sistematice de fabrică 
Și grape de fer. 

| Femeii iobagiului — când îi se dedeă să țeasă pânza pentru cocoană, fie la ea acasă, fie la curte, la țesut, i-se socoteau 5 coţi de pânză, de bună şi suficientă, pentru 
ziua, de clacă, „pe când astăzi o ţăraneă dibace, dacă stă toată ziua de ţesut, ţese pe zi câte 12 — 15 -coţi de pânză dreaptă, şi mai bine. De aceea toate aceste sar- cini și prestaţiuni iobăgești şi urbariale, la strângerea, şi răscumpărarea lor în bani, au fost 'preţuite și rescum- părate după valoare și folosul lor real și după numărul
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lor și plătite: beneficianţilor lor cu un preţ, care nicăiri 

nu se mai pomeneşte astăzi; ziua de clacă cu braţele 

10 er. m. conv. și ziua de clacă cu vitele 20 cr. m. conv., 

căci astăzi ziua de lucru la coasă se plăteşte cu 1 tlorin 

si mâncarea, ziua de muncă cu vitele 1,50—2 îl v.a. 

În fond nu valorau nici pe jumătate serviciile şi pres- 

taţiunile, ce le făceau și aduceau clăcașii boierului, din 

paguba. ce-şi făceau şi cauzau ei lor cu ele, sau familiei, 

și în economia lor proprie. | o 

Deosebit de aceste, apoi eră mare lucru încertitudinea, 

că niciodată nu știă iobagiul dacă va fi scos şi trimis 

la lucru domnesce—lă slujbă—ori nu, și-l tiimiteă şi la 

slujbă tocmai atunci, când aveă poate şi el lucru mai” 

mult și mai urgent în propria gospodărie şi moșioară, 

și nu puteă face opoziţie, deși putea amână odată de 2ori. 

Tot! aşă erau raporturile şi. cu dijma. Darea, dijmei în 

sine- nu eră aşă de grea şi de insuportabilă, decât acce- 

soriile şi circumstanţele cari o însoţiau. Dacă dădeă Dum- 

nezeu, să se facă cerealele, și boierul aveă de unde să ia, 

și ţăranului îi rămâneă destule, căci de vândut, el arare- 

ori aveă cui să le vândă şi să le desfacă cu preţ; dar 

mult mai jicnitoare și mai greu de suportat decât luarea 

dijmei, erau daunele accesorie împreunate cu ea. Pentru 

dijmuit iobagiul trebuiă să curme lucrul câmpului tocmai 

atunci, când el lucră mai bine şi mai cu spor ; pe la orele 

3—4 după prânz, să încarce productele pe car, şi să se 

grăbească a veni între cei dintâi la curte, pentru a puteă 

fi dijmuit până seara, căci la cazul contrar, el perdeă 

în de geaba și ziua aceea, şi dimineaţa următoare până 

pe la orele 9— 10 a.um., așă că în realitate, pentru câţiva 

snopi de bucate sau un coș, două de porumb în stu- 

leţi, sau de cartofi, el perdeă. cu dijmuirea toemai tim- 

pul cel mai potrivit şi mai spornic la muncă, atât 

pentru oameni cât și pentru animale; timpul răcoros de 

de dimineaţă și după prânz. Apoi timpul perdut cu lua- 

rea dijmei, trebuiă să. se silească să-l compenseze prin O 

muncă mai intensivă şi mai încordată pe timpul căldurii 

celei mari și asfixitoare, dela orele 9—10 înainte până 

iarăși pe la 3—4- 
_



Pe lângă aceste mai veniau alte pedice și perderi de 
timp,că noaptea și înainte de dijmuire nimeni nu cuteză 
a merge cu carul pe hotar printre clăile de recolte, pe 
când acum este liber fiecare să care din al său, toată 
noaptea și ori când ar vroi. Dar nici unul nu steteă cu clăile 
pe câmp ori cu porumbul necules ori nedijmuit cu lunile 
întregi, căci nu eră permis de legile feudale — dar este per- 
mis de cele liberale moderne. Deosebit de aceste alte daune 

“i se cășunau ţeranului iobagiu prin aceea, că funcţionarii şi 
impiepaţii domeniali ai curţii boierești, nu erau totdeauna 
dispuși a sta de dijmuit, îi amănau pe clăcași de peo 
zi pe alta, numai pentru ale face şicane sau pentru a 
mai stoarce și pentru ei câte ceva bacşiș beneficii indem- 
nizaţii, pentru băutură etc., deosebit de alte pagube, pro- 
venite și cauzate din schimbarea timpului, până ce sa 
putut face dljmuirea. ” 

Ba culmea. mizeriei, mai presus de toate acestea, un li- 
cru hidos și greu de suportat eră dijma, prin aceea, ca 
iobagiul Român. ce se țineă de biserica şi ritul de răsărit, 
să deă dijma din produsele muncii sale, la: preotul Să- 
sesc și Unguresc: luteran, catolic, calvin, unitar, iar preo- 
tul și biserica sa să nu capete nimic din acele, ci și el 
şi biserica sa să fie batjocoriţi şi vecinie umiliţi, de către 
aceia, pe cari el îi hrăniă și întreținea cu roadele muncii 
sale. De aceste daune accesorii, se plângeă cu deosebire 
țeranii români şi clăcaşii din Ardeal, iar nici de cum nu- mai de darea dijmei în sine. Iar când nu se faceau bu- catele sau le pereau vitele, ei nu dădeau. dijmă nici la domn și nici preoților. străini, ci acela trebuia să-i ajute 
ȘI susțină. Insă de oarece stările de fapt a raporturilor 
agrare erau totdeauna mai presus Şi mai puternic decât legile, nu va fi rău lucru, să vedem cari erau stările de fapt şi raporturile reciproce între nobil și supus, domn Şi iobagiu. Ma
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Ş 5. O ANCHETĂ AGRICOLĂ. 

Prin anii 1892 am făcut O anchetă economică în comi- 
tatul Făgărașului, în o plasă întreagă —ecercul Şercăii, 
mergând din comună în comună, în cele 20 sate ale sale, 

întrebând dela oamenii bătrâni “demni de credinţă, cari 
au făcut şi ei clacă, cari fusese şi ei în fruntea aface- 
rilor comunei, atât sub-iobagie, cât şi după aceia — foşti 
primari, notari, consilieri comunali. ete., cari erau, rapor- 
turile agrare vechi — drepturile şi datoriile reciproce în- 
tre proprietate şi clăcaşi până la anul 1848. 

Am ales districtul Făgărașului din mai multe cauze: 
1) din cauză că raporturile economice, sociale și politice 
îmi erau bine cunoscute. 2) Că este un judeţ aproape 
curat românesc, căci între 88 mii locuitori, 80 mii sunt 
Români get beget. 3; Fiindcă cele mai multe şi mai 
vechi documente de proprietate şi instituţiuni agrare și - 
politice româneşti până acum cunoscute, sunt de acolo. 
4) Fiindcă multe diplome de donaţiuni de boierie şi de 
proprietate derivă dela domnii Munteniei Mircea cel Bătrân, 
Vlad Dracul, Mihaiu etc., pe baza cărora în deceniile din 
urmă, Românii de acolo, au purtat zeci de ani, procese cu 

statul pentru munţi, şi păduri şi contra introducerei co- 
masărilor. . : 

Rezultatul : cercetărilor noastre se rezumă în urmă- 
toarele: . o 

20 sate mari și învecinate în şesul. Oltului ca și atâtea, 
“enclave sau insule îndepărtate şi preserate în mijlocul 
oceanului, fără nici o legătură şi cohesiune între ele, tot 

astfel ni se prezentă și raporturile agrare vechi ale lor, 
căci între toate, nu se găseau două comune, la, olaltă, 
unde raporturile sociale, politice și economice să fi fost 
identice. Continuând cercetările mai departe, am găsit 
însă analogie între ele și ale ciăcașilor din Moldova, Bu- 

covina și Muntenia. 
Aici în fiecare comună se găseau câte 3— 45 cate- 

gorii de oameni si cel mai puţin două: In toate satele 
românești sunt Moşneni sau boieri, latinește boerones
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sau nobiles unius sessionis, uneori şi nobili unureșşti, recte 
unguriți, apoi coloni și jeleri zileri sau inquilini; în altele” 
erau grăniceri şi negrăniceri, boieri grăniceri şi grăniceri 
neboieri ; clăcaşii sau iobagii iarăși se împărţiau în diferite 
clase și categorii în fruntași, mijlocași, codaşi după starea 
lor: după pământul ce aveau și numărul zilelor de clacă, 
ce. făceau pe săptămână. | | 

Boierii erau scutiţi de orice sarcine şi impozite către 
stat, judeţ și comună, şi se bucurau de toate drepturile 
civile și politice, ca şi nobilii unguri, numai că ei nule 
puteau esercită în sens naţional. 

Afară de ei eră proprietatea mare, care eră a statului - 
şi aveă pământurile sale — arătura şi fânaţ — în dea- 
valma cu ale clăcaşilor sei, în aceleaşi câmpuri şi iivi: 
ziuni, numai cât loturile ei erau mai mari de 5—10ori 
decât ale unui clăcaș fruntaş. Probabil că acestea. ve- 
neau din sechestrările dela boieri căzuţi în nota infide- 
lităţii pentru trădarea de patrie — foşti partizani ai lu: 
Gaspar Bekeș și Ştef. Mailat. - 

Familiile boiereşti 'şi aveau pământurile lor, sau în com- 
plexe deosebite numite „Laburi“, sau că erau şi acele 
amestecate şi în devălmăşie cu. ale sătenilor clăcași. 

Pășunea şi pădurea erau în indiviziune, și se foloseau 
în comun între proprietate şi locuitori — boieri și clăcași 
— sau ca proprietatea își aveă păşunea, Și pădurea, ei deo- 
sebită ca pădure allodiala sau pădure domnească, şi de 
cari sătenii nu se puteau atinge, decât numai cu învo- 
ială. Jirul, ghinda, poamale, merele şi perele pădureţe, 
erau de cele mai multe ori rezervate proprietăţii în pădu- 
rile urbariale. | 
„Toţi elăeaşii beneficiau de lemnul moale pentru foc: 

ȘI trebuința casei şi economiei lor ; pentru reparaţii și 
construcţii nouă însă căpătau dela proprietate şi lemn 
tare de stejar şi brad, avizat în anumite tulpini. Formula 
obișnuită Ja păduri eră: „Taie fagul dela rădăcina steja- ului“, Ea pare a fi în sine un non sens, greu de înţeles, de oarece dela rădăcina stejarului, din lăstare şi ghindă 
va eşși tot numai stejar, şi nu fag; cu toate aceste contra- 
dicţii aparente, ea eră o bună măsură economică, pentru ame-



nagiarea, și conservarea pădurilor, căci ţineă locul regimu- 
lui şi codului siivic de astăzi, și va să zică: Taie fagul, care 
este lemn mai moale și fără de valoare, ca să poată crește 
stejarul neimpedicat, şi nu distruge şi ruină stejarul, 
care singur aveă valoare si se -puteă desface pe acea 
vreme, ca lemn de construcție și lemn industrial. 

Multe din aceste comune 'şi aveau însă şi pădurile 
şi păşunile lor proprii comunale, unde toate foloasele erau 
ale obștei comunei, peste cari proprietarul nu aveă nici 
cel puţin dreptul de control şi supraveghere, ci și acestea, 
aparţineau comunei, obştei locuilorilor boieri şi neboieri 
la o laltă, sau numai a celăcaşilor singuri. Unele familii 
boerești au avut păduri şi munţi proprii. Clăcaşii din 
unele comune aveau dreptul la lemnul moale din pădu- 
rile urbariale, nu numai pentru trebuinţele casei Și gos- . 
podăriei lor, ci şi la lemnul de vânzare, şi făceau un îu- 
tins. comerciu cu lemne de foc şi cheresteă — cari îl prac- 
ticau pe o scară foarte întinsă până în anii din urmă 
fără de nici o restricţiune. .. - 
Chiar și unii din clăcași aveau păduri şi munţi proprii 

cu dreptul de proprietate + vezi familia Palecşa din 
Şinea la anul 1753. | 

Cătimea de pământ aflător în stăpânirea și folosinţa 
ţeranilor clăcași, depindeă de regiune, după cum comuna 
eră așezată -mai la câmp, în șesul și lunca Oltului, 
ori mai sus în pădure— comună de câmp ori comună de 
munte, şi deci eră pe hotar mai mult ori mai puţin te- 
reu apt de cultură. Pământul de arătură eră împărţit 
în loturi individuale, moşii, sesiuni coloniale după nu-: 
mărul caselor, iar fânețele se găsiau în indiviziune, şi 
se împărţiau în fiecare an pentru un folos ori două în 
acelaș an; dela 1825—30: înainte însă, se introduce tot 
mai mult parcelarea individuală, și definitivă a tâneţelor. 
Pamântul dexarătură și fânețe era împărțit în două sau 
trei complexe mari numite câmpuri, cari se cultivau Și 
folosiau alternativ după sistema bienală ori trienală. 

Sistema bienală este foarte vechie, ea eră singura prac- 
ticată la Romani, și în localitate se practică mai pretu- 
tindenea încă pe la începutul secolului al XIX, de atunci
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încoace însă ea a fost înlocuită prin sistema trienală. 
Afară de ţarinele din câmp, unele pământuri mai bo- 
gate din luncile şi aluvioanele mănoase ale Oltului, ale 
văilor și riurilor, ce scobor din păduri şi munţi, precum 

-Și poienile și curăturile, făcute în păduri, se folosiau în. 
fiecare an, cu porumb, fasole, varză, cânepă, etc., cari 
se cultivau neîntrerupt pe acelaş loc. | 

Afară de acestea mai erau încă şi alte pământuri su- 
puse plugăriei numite Moine, cari deşi după natura lor 
erau mai apte pentru producțiunea; de iarbă — totuşi une- 
ori se rupeă pajiștea, și în ţelină se semănă 3—4 ani 
dearândul cereale fără repaos şi fără gunoiu, și apoi se . 
lăsă alţi 10—15—20 ani de pajişte ca păsune ori fânaţ, 
ca pământul să se reculeagă. Atari moine se găsesc și 
astăzi aproape pe la toate satele de sub munte. | 

Clăcaşii fruntaşi aveau o moșioară 15 — 20 — 30 jugere, 
arătură și finaţ și mai bine, jug. de 1600 stânjeni p. 
egal cu 5/, de pogon; mijlocași de câte 10—20 jug. şi 
codaşii mai puţin, 4—5 jug. în total. 

Jelerii sau pălmaşii erau stabiliți în diferite condițiuni; 
la unii proprietarul le făcea și repară casa şi. ei şedeau 
în năiem, alții 'şi făceau ei casa. şi unele instalaţiuni eco- 
nomice mai puţine, iar alţii pe lângă casă şi grădină mai 
aveau şi pământuri de cultură în câmp, ale lor proprii, 
iar la, alţii li se dedeă dela proprietate câte un loeşor 
două, pentru al gunoi și pune porumb pe seama lor, etc. 
în fiecare an; într'o comună jelerilor la 54 familii, la 1809 li se împarte pământuri și moşii proprii din pământul 
comunal și devin coloni, iobagi. 

ând unui jeler nu-i mai plăceă 
găsiă el, denunţă contractul la Sf. 

„George "și luă hainele Și avutul, şi 
cel care "și făcuse singur casa, și-o puteă. vinde ori stră- mută în altă parte; însă mutarea colonului — elăcaşului propriu zis—, eră mult mai dificilă. Totuși dreptul de liberă migrațiune a clăcaşilor fusese introdus numai dela Împăratul Iosif al doilea încoace; oameni cu casa şi a- vutul în spate —băjenari — erau foarte puţini la număr prin sate. 

condițiunea în care se: 
Mihail și apoi la Sf. 
plecă, în altă parte;
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__ Sareinile: urbariale, ce apăsau asupra clăcașilor, erau 
foarte diferite și variate; aproape în fiecare comună erau 
altele: Claca la proprietar — pentru majoritatea comunelor, 
eră pentru fruntaşi câte 3 zile pe săptămână, iar pentru 
mijlocaşi numai 2 zile în săptămână; dar erau şi comune, 
unde fruntașii făceau ? zile, iar mijlocaşii făceau numai 
3—4 săptămâni pe an, și anume în ? sate o săptămână 

întreagă primăvara, alta vara și alta toamna sau iarna, 
ia în altele claca dură o lună întreagă fără întrerupere. 
În unele comune claca se prestă după case și curţi, sau 
după porţi, fără consideraţiune de moşie, iar în altele numai 
după moşie; în cazul dîntâiu, puteau să șeadă 2—3—4 
familii de clăcaşi într'o curte, şi să aibă în a ior tulosinţă. 

tot atâtea moşii sau sesiuni coloniale deosebite, şi nu 
făceau claca la olaltă, decât numai una singură ; dacă 
iobagiul luă în „căsătorie o fată de boier și se mută în 
curtea boierească cu locuinţa, el puteă lucră şi folosi 2 -3 
şi mai multe moșii de boier şi nu făcea clacă, şi puteă 

să cumpere pământuri și curţi dela boieri ori şi câte 

vroiă, și le poseda cu deplin drept de proprietate boe- 
rească. 

Și iarăși dacă boierul cumpără sau închiriă pe timp 
limitat ori moșteniă dela iobagiu pământ urbarial, atunci 
şi boerul trebuiă să deă dijmă din productele lui, dar 
clacă nu făceă, căci aceea o făcea cel care ţineă moşia 
colonicală întreagă ori partea principală a ei. 

In satele însă, unde claca și sarcinele urbariale se pre- 
stau după moșie—iarăși erau diferite norme în prestarea 
şi luarea lor: în unele comune iobagii din aceeaşi cate- 

gorie d. es. clăcașii de 3 zile —aveau să facă toţi atâtea 
zile de clacă în săptămână, fără consideraţiunie dacă el 
țineă şi. folosiă o moșie sesiune colonicală întreagă, sau 

numai de 1/,, :/;, '/, 1/5, etc.; în alte sate însă din contră, 
claca şi celelalte sarcini urbariale erau proporționale cu 

întinderea. şi categoria moșiei. Aceste deosebiri nu erau 
nicăiri trecute ori reglementate, ci datau din timpurile 
vechi, și se prestau și luau după obiceiurile vechi, erezite 
din moși 'și strămoși. Ele nu erau luate sau organizate 
nici după regiune nici după fertilitatea pământului, ni-
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mic din toate aceste și de multe ori comunele învecinate 
_se găsiau în condiţiunile extreme și ofereau contrastele 
cele mai mari d. es. Ce contrast mare oferiă comuna Pârău 
față de satele vecine ? Locuitorii clăcaşi din Pârâu făceau 
câte 4,3, 2 zile clacă în. săptămână, iar clăcaşii din Grid 
şi Perșani, ambele situate pe aceeaşi vale mai spre sud 
făceau numai câte 3 săptămâni pe an: una primăvara, 
alta. vara, și alta toamna sau iarna, și încolo anul întreg 
nimic, încolo erau considerați mai ca oamenii liberi. Saşii 
din Șercaia, comună situată spre vest de ele, care între 
toate aveă hotarul cel mai mare, pământ de cultură mai . 
mult și mai bun decât toate, făceau câte 3 şi 2 zile claca 
în săptămână, deşi Saşii din cauza culvurii lor mai na- 
intate —, și a religiunii lor totdeauna, s'au bucurat de multe 
favoruri şi înlesniri din partea stăpânirii, întru cât aceste 
erau compatibile cu starea de clăcaş în Transilvania. ŞI: 
așă mai încolo am puteă cită încă multe cazuri analoage. 

Jelerii sau pălmașii cari aveau casă, curte şi grădină 
proprie, făceau de obiceiu câte 1 zi de clacă pe săptă- mână; dacă aveau sau primeau şi ceva pământ de cul- tură în câmp, pentru acestea făceau zile de clacă deo- sebite după învoială, iar jelerii cari ședeau în năiem în casele proprietăţii sau pe la alţi săteni, faceau şi ei clacă câte 8—10 zile pe an lă proprietate, sau dedeau o mică contribuţiune cătră ea ; însă numărul lor eră foarte mic. La clacă — slujbă — elăcaşii eşiau cu aceea, ce li se cereă; dacă eră lipsă de car cu carul, dacă eră lipsă de plug cu plugul, dacă eră lipsă de braţe cu brațele. La car prin- - deau câte ? boi, la plug însă tot câte 4 boi, cai ori vaci trăgătoare. Dacă un țăran aveă 4 vite trăgătoare, atunci le prindeă și ară “singur și făceă mai puţine zile. Ziua de clacă i se socotiă din răsăritul până în apusul soarelui. Dacă țăranul nu aveă decât 2 boi de plug, atunci se în- sociă cu vecinul său. Ziua de plug cu 4 boi i se socotiă drept 2 zile, ziua de muncă cu 2? boi i se socotia, drept 2 zile, iar cu palmele o zi, 

| Afară de zilele aşă zise normale de clacă, pe săptă- pentu Autarierat încă și alte zile de elaeă pe an 1 chi, pentru ajutoare date în bani, bu-
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cate, fân şi vite din partea proprietăţii, etc., cari erau oare 
cum considerate drept dobândă banilor împrumutaţi. Ast- 
fel într'o comună, Cuciulata pentru banii împrumutaţi pe 
timpul foametei din 1815—17 de cătră arendaş contele 
Mikeş, ţeranii au trebuit să-i presteze încă alte 15—18 
zile de clacă pe an, sub numirea de mită, care a durat 

până la 1848, când fură stinse pe cale legislativă și ţe- 
ranii i-au făcut în total vre-o 600 zile clacă pentru câte 
100 — 300 fl. valuta vienesă. In alte comune însă, acestea 

_nu erau uzitate şi la caz de nenorocire, proprietarul ajută 
pe ţeranul ajuns la nevoe, cu bani, bucate şi vite, îl tri- 

meteă în cireada proprietăţii, ca să-şi aleagă vita, care-i 
place, şi întrun an doi apoi să-i cumpere “alta în loe, Și 

nu-i cereă camătă pentru ele. 
In unele comune mai făceau clacă și pentru orimarul 

comunei, care eră scutit de ea câtă vreme eră în funcţiune ; 
preotul dacă eră dintre -clăcaşi, se răscumpăra de clacă 
şi podvezi cu o taxă oarecare un galben doi, etc., pe an; 

altul pentru o sumă mai mare se răscumperă prin foaia 
de Manumissiune pe vieaţa întreagă. 

Afară de zilele de clacă propriu zise ca sarcini urba- 
„iale, ce erau datori să facă clăcașii cătră proprietate, 
mai erau şi cărăturile: transporturi de cereale, lemne, 
vin, ete. Aceste încă erau foarte diferite. Incărcătura obiș- 
nuită după 2 boi eră 4:/,„—5 galeţe-—4—4!/, hl. cereale, 
și zilele petrecute în cărăuşie de obiceiu li se. scadeau 
din zilele de clacă Pentru adusul de vin, tot 2 familii 
trebuiau să prindă vitele la un car şi să aducă împre- 
ună o butie de vin de 50 vedre ardeleneşti; când nu eră 
vi» de ajuns pentru toţi, atunci îi încărcau cu alte po- 
veri similare d. es. 10 galete-—9, 5 bl. de bucate transpor-' 
tate la Brașov sau Sibiu erau considerate ca egale cu 
transportul unei buţi de vin. Alţii în loc de vin, aveau 
de făcut și transportat câte !/, stângen de lemne, cheres- 
tea, groși de brad, -să-i facă să-i scoboare din munte pâna 
la ferestraie, ete. La aceste transporturi nutrimentul 

pentru om și animale priviă pe clăcaş, dar când ei ste- 

teau mai multe zile pe loc la descărcat și încărcat, pro- 

,
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prietarul eră obligat să le deă hrana necesară și adăpost 
pentru vite: - 

Mai multă povară nu eră permis să le pună și zilele 
petrecute în cărăușie li se scădeau din zilele de robotă. 
Pentru plug în ziua de Blagoveştenie — Buna vestire — 
eră datina şi trebuiau să easă în brazda proprietarului 
30 pluguri la aratul de porumb (cusuruz). 
-Dijma se luă la toate satele â 10-a parte din cereale 

grâu, secară, orz, ovăz, meiu, hrișca în clăi, iar din po- 
rumb, și cartofi cu coșul. Libere absolut de dijma erau 
legumele, fructele și fânul. Dijma însă se luă şi din cânepă, atât fuioare cât și din semânţă. Afară de dijmă din pro- 
ducte, mai eră şi dijma din animalele mărunte, mei, iezi, porcei, pui de găină, stupi. In unele comune se dedeă de 
Crăciun de fiecare vacă fatată și dacă ea n'a avut opi- cătură de lapte peste an câte o cofă = 17. oca de unt topit, în altele o găină grasă și mare, în alta câte 12 cruceri de fiecare familie sub numirea de Vacă grasă. La dijmă și daturi, fură supuse toate productele locali- tăţii: așă într'o comună, Veneţia de sus, bărbaţii trebuiau să caute şi să culeagă din pădure floarea de hameiu săl- batic pe la Sf. Mărie, să-l usuce în şură până la Crăciun: apoi să-i aleagă florile și să ducă la curte 30 litri de floare de hameiu, îndesată cu fierul plugului; iar în alta, unde se cultivă mult in, se luă dijmă Și din n, atât din fuior cât şi din semânţă. Dijma eră, pretutindinea. în- treagă a proprietăţi afară de o singură comună, unde dijma, se împărțiă 3/, erau ale proprietăţii și +/, ale preo- tului luteran. Preotul: luteran numai din dijma dela in, se zice că aveă mai mult Venit, decât este renta lui actuală de 2.800 coroane pe an. 
„Afară de daturile Și dijma. către proprietar, mai erau și către cucoană: care în unele comune dedeă la femeia iobagiului câte 1/-—11/, kgr. de fuior de cânepă ori lână, ca să-l ioarcă pentru jupâneasă, iar altora le dădei tortul 

e ; te comune însă femeile nu țeseau de loe ina pice aseară ci ele a ptorceat Și iarăși în altele nici . c ȘI pentru trebuinţă le avea
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gratis ; dacă făceă casa din nou ori pentru reparat că- 
pătă lemn tare şi de brad gratis; dacă făceă stingeni 
şi groşi oii scânduri de vânzare trebuia să deă dijmă 
din ele ori să se învoească. 
De altfel, gospodăria lor eră complet organizată. Ca- 

sele în majoritate erau construcţii de lemn din bârne de 
stejar şi brad sau masive de zid, piatră şi cărămidă aco- 
perite cu paie, foarte puţine cu ţiglă. Casa aveă 3—4 
încăperi ; tindă (bucătărie de vară) odaia de locuit și ală- 
turea eră cămara ori celarul, beciu ori pivniță. Afară de 
casă şi despărțite de ea erau ecaretele moşii, construcţii 
ușoare de lemn de stejar şi brad, acoperite cu paie; 1—2 
grajduri, şoproane pentru fân şi adăpostirea uneltelor, şi 
şură pentru adăpostirea recoltelor în paie și boabe; tot 
odată şură serveă şi de camera de preparat nutreţul. Sub 
sopron mai erau şi cocinele de porci pentru porcii de rudă 
şi altul pentru cei de îngrășat, coteţele de găini și po- 
iata pentru oi; uneori se adăpostiă sub el carul și plu- 
gul grapa etc., ba chiar şi lemnele de foc, aşă că nimic 
nu stetea afară în ploaie şi soare. Vitele. mari şi mă- 
runte se ţineau iarna în grajd la adăpost şi foarte rar 
numai pe un timp domol dacă se scoteau iarna, caii si- 
repi şi oile afară la pășune. 'Ţarinile se gunoiau de sute 
de ani. 

Afară de. sarcinele și daturile către proprietate, mai 

erau şi sarcinele publice cătră stat, judeţ, şi comună, 

pe cari încă le purtau numai clăcaşii, căci nobilii şi bo- 

ierii erau scutiți de ele. Ele însă erau mult mai mici 

decât cele de astăzi. De 

Birul către stat eră 50—60 cr. 1 fl. de familie de clă- 

caș fruntașe. Afară de bir mai dedeau și producte pentru 

armată : câte 6—10—20 porţii de fân, și tot atâtea de 

de paie pentru așternut ă de câte 6 kgr. greutate, şi de 

fiecare porţie de fân, câte 5 litri grâu şi tot atâta de ovăz. 

Afară de venitele din agricultura, din producţiunea de 

cereale, clăcaşul mai aveă și beneficiile şi veniturile sale 

dela vite și alte foloase mai mici accesorii. Vite puteă 

să ţină fiecâre după discreţiune și putință, şi de ori şi 

ce specie, căci nu-l opriă şi îm pedică nimeni, iar pentru
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vărat şi iernat el nu plătiă nimănui nimic, și-și țineă, 
foarte multe ; comparativ mai multe decât astăzi, căci 
populaţiune atunci eră mai puţină şi păşune mai multă, 

Moşnenii sau își aveau și țineau vitele lor cu ale clă- 
caşilor, în pășunea şi pădurea comunală. Unde proprie- 
tatea mare ţineă vite, şi aveăcireada și păşunea ei deo- 
sebită, uneori însă și la olaltă cu a locuitorilor. Afară de 
cireada satului, care eră pusă sub supraveghetea ŞI con- 
trolul primarului satului, mai eră şi alte cârduri de vite, 
păziţe de copii, ilăcăii și fetele din sat, ce nu erau încă 
la muncă, până ce nu-i primiă la clacă la pxoprietar. 

Vite mărunte : Oi și capre clăcaşii funtași aveau câte 
30 — 100 capete şi mai bine unul; râmătorii pentru îngrăşat 
îi învoiau la ghindă la proprietate, sau la jir în pădurea 
comunală. Porcii de îngrăşat sau cei de prăsilă dela Cră- 
ciun înainte și vitele vara la pășune rămâneau ziua şi 
“noaptea afară în pădure. - 

Afară de veniturile din vite eră venitul dela căldări: 
în toate comunele, ţeranii clăcaşi aveau dreptul de a. 
țineă căidări și a ferbe rachiu şi țuica din bucate şi 
prune, şi în toate comunele erau câte 30—60-—80 căl-: 
dări de rachiu, iar pentru desfacere, comuna — obștea, clă- 
cașilor — aveă dreptul ei de cârciumărit Şi de tăiat came —. . pătrarul din urmă al anului — de la Arh. Mihail 8 Noemvrie 
până la anul nou — recunoscut prin lege. şi când cârciu- mele proprietăţii trebuiau să fie închise, ori proprietarul 
să se învoească cu clăcașii săi. In unele comune boierii 'si aveau mori particulare, deosebit de ale proprietăţii, la cari clăcaşii încă puteau să macine, deci eră posibilă con-' curenţă între mori, pentru ca proprietarul să nu poată exploată unilateral pe țeranii săi cu măcinatul ; carte-. lurile pe atunci erau încă necunoscute. 

In câteva comune, clăcaşii mai aveau “Şi unele ocu- paţiuni industriale ca mici sorginţi de venituri accesorie: lar vre-o 5-—6 se ocupau cu arderea și desfacerea, de var, în altele cu facerea de stânjeni de lemne de foc şi cherestea pe seama, lor ; într'una eră dogăria în floare, ca industrie de casă facerea de doniţe, putine, ciubere din lemn de brad, apoi de șindrilă etc. a |
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Rezumând veniturile și sarcinele ce aveau clăcașii la. 
olaltă, f: ră de nici o presumpţiune, noi trebue să zicem, că. 
starea materială a lor în total eră satisfăcătoare și bu- 
nicică, nici întrun caz însă nu eră atât de desperată 

după cum am fi înclinați a crede. Dacă unii dintre clă- 
caşi erau proletari peritori de foame, apoi aceştia erau 
numai jelerii și lipâturile, şi numai unii dintre ei, cari 
erau răi muncitori, și mai ales oameni cari fugiau de 
muncă şi osteneală. Numărul lor eră foarte restrâns câte 
—3 familii în o comună, precum sunt şi astăzi atari 

iditizi ce fug de muncă şi greutate prin comune și pre- 
tutindinea. Marea majoritate | însă a ţeranilor clăcași, erau 
tot oameni cu “ceva stare şi mai mult ori mai puţin Şi 
buni cultivatori de pământ, și nevoia îi făceă să fie așă. 

Compare ori şi cine starea. acelor ţărani supuşi şi să 
caute la starea în care au ajuns ţăranii nostri liberi sub 
regimul concurenţei libere și a legei Tocmelilor agricole 
în ori care judeţ al Moldovei şi Munteniei; la cei cari 
şed în bordeie, şi tărlaşii din Ialomiţa și 'Peleorman, la, 

muntenii dela munte câri vin să pună porumb la câmp 
distanță de 3 —4 poștie şi mai bine. Tărlașii şi bejenarii de 
azi faţa de jelerii și lipiturile, laturalnicii din trecut. 

«) Satele foste clăcaşe. 

Cuciulata. Proprietatea mare a statului G'aici, se află cea mai 
mare parte arendată cuntelui: Mikeş lânoş cirea 200 — 210 jugere 
rare o ţinea în arendă pe 99 ani dela Maria 'Teresia; o altă 
parte mai mică de 100 jug. eră zalogită iarăşi pe 99 ani Naţi- 
unei săsești din Sibiu ; deosebit de domeniul statului erau fa- 
miliile maghiarizate Boer Anti, Boer Gyuri, Boer Ferenz şi Boer 
lesef iarăşi cu pământuri allodiale 100.—-120 jug. şi iobagi i, ŞI 
familia boeronală română, Asapie Boieriu, caro deşi eră liberă 
şi nobilă înşă eră venetică şi n'avea pământ; propriu şi nici iobagi 
şi jeleri în comună. Miles avea în comuna vro 64 familii de io- 
bâgi şi 30 familii de jileri (zeleri, palmaş) ; Națiunea săsească avea 
30 familii iobagi şi 16 familii de jeleri, Boereştii — Anti, Gyuri Fe- 
rencz şi lozef, aveau fiecare câte 8 familii de iobagi şi a de jeleri. 

lobagii lui Mikes făceau pe săptămână câte 3 “ile clacă, dacă 
eră lipsă de car cu carul, dacă era lipsă de plug cu plugul, dacă 
era lipsă de:braţe cu braţele. La car prindeau câte 2 boi, la plug
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“însoţiţi cu 4 boi, cai ori vaci, şi de fiecare pereche de vite tră- 
gătoare i se socoteă ziua de lucru de o zi. Dacă țeranul aveă 
4 boi la jug şi eşiă singur cu plugul cu 1 boi, atunci ziua aceea 
i-se calculă drept 2 zile. Dacă avea însă nuwai 2 vite — boi, vaci 
ori cai—, atunci trebuiă să se însoţească şi prindă cu vecinul 
său, şi făceau împreună zilele obligatoare pentru fiecare. La trans- 
portul de cereale la Braşov, Odorheiu, Făgăraş se puneă pe fiecare 
car cu 2 boi numai 4 gălete şi 2 ferdele vechi =— 4,25 Hectolitri, 
din cauză că drumurile erau tare grele. 

Păşunea sătenilor eră aproape de sat, iar a proprietarului, 
deosebită şi în depărtare, și între vitele lui, nu suferiă vitele 
sătenilor. " 

Lemne de foc şi de tr&buinţă căpătau gratuit, (fag carpin etc.) 
afară de meri, peri şi stejari, cari erau rezervaţi pe seama proprie- 
tarului. Formula obişnuită de pădurit eră: Taie fagul dela rădăcina 
stejarului, dar fără a te atinge de stejar. Totuşi când săteanului îi 
ardea casa şi nemestiile, ori el vroiă să le repare sau facă din 
nou, atunci dacă cereă boerului i dedeă atâtea tulpini de stejar, 
câte aveă de lipsă şi fără de nici o taxă, iar la făcutul casei, 
proprietarul nu ajută iobagiul cu nimic alta. La ieşirea din 
moşie, iobagiul 'şi puteă luă şi mută acaretele : casa, şura şi graj- 
durile fără vre-o opoziţie din partea boerului. Casa jelerului eră 
făcută de boier, rămânea pe loc la eşirea lui din ea. Jirul Şi ghinda, 
merele, pereie pădureţe erau rezervate pe seama proprietăţii, şi pentru folosirea lor, clăcaşii trebuiau să se învoiască şi plătească 
unele taxe mici, după învoială. Ei aveau dreptul numai la lemnu 
necesar pentru trebuinţa, casei lor, dar de vândut nu puteau vinde, şi toate satele vecine Căciulata, Comana, Veneţiile, Păreu, Gridu 
deși au multă pădure, până în ziua de azi, nu fac nici un negoţ cu lemne-— dar fac negoţ întins cu var. lobagii statului mai aveau dreptul să facă rachiu din bucate şi din prune, care se usitează până în ziua de azi — rachiu de prune — şi comerţ cu prune uscate. Pe timp de foamete şi crize economice, resboiu, grindină ect. proprietarul trebuiă să-i înprumute cu bucate, sau când i moria —— cădeă vita din jug, trebuia să-i deă vită trăgătoare în loc, şi nu le luă nici o dobândă, iar apoi într'un an doi, clăcaşul trebuia să i-o plătească, sau să-i restitue alta în loc, însă de aceeaşi mărime şi valoare. 
_lobagii fiscului ai Națiunii săseşti — făceau tot tr Cămână, cu caru ori cu palmele ; ziua de plug cu 4 vite eră con- siderată de 2 zile, iar „dijma şi celelalte sarcine erau egale cu cele ale iobagilor lui Mikeş. Totuşi soarta lor eră cu mult mai aspră, decât a celor dela Mikes, din cauză, că pămân:; allodial squat eră mult, Şi braţe erau relativ puţine, de aceea ei erau mai asupriţi, lucrau mai mult Şi Sătau boerescul tot- deauna mal în urmă. Păşunea și pădurea o aveau la o laltă cu iobagii lui Mikes; numai lemne de stejar pentru construcţii, căpătau > aduceau din pădurile Comănei de sus ori dela Lupşa. Şi jelerii 

ei zile pe.săp-
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naţiunii săseşti erau mai rău situaţi decât jelerii lui Mikes. Fis- 
cul nu făceă case pentru jelerii săi, iar. prestațiunile- lor erau 
egale cu a celor dela Mikeş. Şi jelerii puteau ţine vite câte vroiau, 
şi câte le dedea mâna, căci pentru păşune nu plăteau nici ei nimic, 

lobagii familii Boereştilor, erau şi mai săraci — aveau pământ 
mai puţin, şi erau mai asupriţi decât chiar ai fiscului, din cauză 
că erau puţini de tot, şi lucrau aproape săptămâna întreagă 
la proprietar până mai eră ceva de lucru, şi numai după ce is- 
prăveau lucru la domni, puteau să-şi caute şi: semene și lor. Je- 
lerilor Boerii le dedeau gratuit; case de locuit şi bucate — dar şi 
bătae căpătau destulă, şi încă tot cu şina dela roată. 

In comună fiecare curte domnească 'şi aveă şi ţineă cârciuma 
sa deschisă anul întreg, chiar şi în pătrarul de an cuvenit după 
lege clăcaşilor. La rescumpărarea dreptului de cârciumărit de 
către stat — cu suma de 18.696 fl. 20 cr. — statul după partea 
lui Mikeş şi-a Naţiunei săsesci a obţinut peste 12.000 îl. co- 
muna, urbarială foştii clăcaşi şi jeleri pentru 1/, de an al lor 
2.333 1 Bretyei — în 1848 tribunul Brătianu ca cumpărător 
dela B. Anti 1802 fl. 52 cr, d. Chiorniţă cumpărător dela alt 
Boer 1.444 fl. 50 d. Boer George 546 fl. 62 cr., biserica unită 
Homână 62 fi. 20 er, familia boeronală -Agapie Boieru 49 fl. 62 

Cele trei- mori de apă cu câte o piatră, cari aduce anual un 
venit de câte 250 îl. au fost cedate de cătră stat cu ocazia 
comasării pe vecie comunei politice — obştei locuitorilor din 
Cuciulata. Suprafaţa hotarului teritorului întreg al comunei este 
de 7.163 jugere cadastrale ă 1.600 st. p, dintre cari 1.770 jugere 
arătură, 82 jusere grădini, 602 jugere fânețe, 480 jugere pă- 
şune, 4071 jugere pădure, 22 jugere trestii 120 jugere areal 
improductiv. La împroprietărirea din 1848 ţeranii clăcaşi şi Je- 
lerii au rămas cu pământul de arătură şi fânaţ ce l-au avut până 
atunci. Din pădure la segregarea—eşirea din indiviziune din 1870 
iobagii şi jelerii au căpătat jumătate, iar proprietarii de pământ 
altă jumătate. toţi laolaltă: comuna politică, obştea locuitorilor 
1.981 jugere pădure şi 48 jugere păşune; erarul (statul) 367 
jugere păşune, 1.354 jusere pădure, Brettyei 46 jugere pășune, 
351 jugere pădure, Chiorniţă 27 jugere pășune, 24 jugere pă- 
dure, Boer George — jugere păşune 135 jugere pădure. De fie- 
care fost iobagiu, colon s'a venit câte 19 jugere pădure, iar 8 
jeleri erau socotiți ca un iobagiu. Bisericile (2) româneşti şi 
şcoalele au fost socotite fiecare ca echivalentă cu un iobagiu la 
împărţirea pădurei. Partea de păşune a iobagilor şi jelerilor 
dinpreună cu a bisericilor şi şcoalelor, au rămas în indiviziune 
şi se foloseşte azi ca pădure şi păşune comunală sătească..Pro- 
prietarii şi statul "Şi-au separat pământurile şi pădurile lor. la 
comasarea din urmă, şi le folosesc şi explotează fiecare deo- 
sebit. Țeranii n'au voit să comaseze arăturile şi fânețele lor, şi 
le folosesc în devălmăşeală după sistema de 3 câmpuri. 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. ” 3
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Informator Pavel Rabocea fost clăcaş al lui Milkeş — în etate 
de 70 ani. | a Ai 

2. Comana de jos. In comună se află 8 familii boiereşti, Pop: 
gridanul, Costea, Conta, Fătu, Halmagyi in Boier, Pop Secheli Po- 
piţa şi circa 60 familii de iobagi, iar jeleri cam tot atât. lobagii 
făceau clacă la curtea, fiscului din comună, (V. Orghidan arenda- 
tor) câte 2 zile cu plugul cu 4 boi, iar cu carul cu 2 boi şi cu 
pălmile câte 3 zile în săptămână. Pentru transporturi de cereale 
la oraşe se puneă câte 4'/, gălete după 2 boi, şi zilele petrecute 
în călătorie li se scădeă din robotă. Tot la curtea aceasta 
lucrau şi iobagii din Comana de sus, din Lupşa şi câteodată şi din 
Pârâu, mai cu seamă la îmblătitui şi seceratul bucatelor, şi la 
plug. Dijma care eră a curţii o dedeau a zecea din bucate grâu, 
"secară, 0rz, ovăz, eucuruz, nu însă şi din cânepă. Câte odată se 
dedeă şi câte o găină de Crăciun, iar cofe de unt topit nu se 
dedeau. Fânui, poamele şi legumele erau scutite de dijmă. Mo- 
şiile sesiunile iobagilor erau inegale, cele mai mari eră aproxi- 
mativ de 100 galete==50 jugere, iar cele mai mici de 10 galete 
d jugere în total. Vite puteau ţine ori şi cât de multe şi le pu- 
teau paşte ori şi unde pe hotarul comunei, căci păşunea eră li- 
beră ; de asemenea căpătau gratuit şi lemnul de foc şi trepuinţă 
— tăie fagul dela tulpina stejarului —— lemnul de stejar eră oprit 
pe seama proprietăţii, iar pamântul de sub el păşunea eră a 
obştei locuitorilor boieri şi iobagi. 

Pentru construcţii noui căpătau iobagii şi lemn de stejar fără 
de nici o tasă. Familiile boeronale însă mai aveau şi pădurea 
lor deosebită, unde şi lemnul de stejar şi păşunea eră a lor 
proprie. Ghinda din pădurea urbarială eră a proprietăţii mari 
şi locuitorii trebuiau să plătească taxa pentru ea, iar jirul eră 
al comunei. Intinderea totală a teritorului (hotarului) comunei 
este de 2.746 jugere, compusă din 1.246 jugere arătură, 40 ju- 
gere grădini 687 jugere fânețe 222 jugere pășune, 381 jugere 
pădure, Costişul (aflător pe hotarul comunei) şi 168 jugere im- 
productiv. Deosebit de aceste, comuna foştii boieri şi iobagi mai 
posed încă 1.068 jugere pădure pe hotarul comunei Comana de 
sus. Din hotarul de mai sus schiţat — statul — marea proprie- 
tate posedă azi 41 jugere arătură, 6 jugere grădină, 154 jugere 
fânețe, 34 jugere păşune, 293 jugere pădure, şi 121/, jugere 
areal improductiv == 543 1/, jugere ; comuna politică ca atared 
jugere arătură, 151 jugere păşune comunală, 81 A 1.086 jugere 
pădure și 131 jugere areal improductiv, iar restul este proprie- 
tate privată. Pentru dreptul de cârciumărit care s'a rescun: părat cu 22.514 îl. erarul, statul a luat 11.677 fl. boierii cu toţii laolaltă 
8.022 fl. iar foştii coloni şi jeleri pentru pătrarul lor de an 2.800 fi, Morile 2, au fost ale erarului cu câte 2 petri, iar una iarăşi cu 2 petri, a fost proprietatea familiei boeronale Coantă, cari toate trei umblă şi se folosesc şi azi de către proprietarii vechi ai lor.
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3. Comăna de sus. In comună erau 3 familii boeronale: Gu- 
bernat, Mija, Frâncu şi celalte erau iobagi şi jeleri. lobăgia o fă- 
ciau iobagii şi jelerii la curtea fiscului din Comana de jos: cei 
cu o moşie mai mare prestau câte 2 zile cu carul ori 3 zile cu 
pălmile, iar pentru o moşioară mai mică câte o zi cu carul sau 
2 cu pălmile pe săptămână. Dijma se luă dela iobagi a zecea 
din tot soiul de produete : grâu, secară, orz, ovăz, cucuruz — nu 
însă din fân, legume şi poame; se mai luă dijmă şi din, animalele 
mărunte : di, capre, toi al 10-lea miel și ied şi din galiţele de 
curte, găini, rațe, gâşte tot a zecea. 

O moşie iobăgească eră de 10 — 15 — 20 jugere,arătură şi fâ- 
neţe ; păşunea şi pădurea lemnul de fag carpen ete. “ară de stejar 
aveau gratuit şi vite puteau ţine ori şi câte vroiau, şi nu plă- 
teau taxe de păşunat pentru ele. Ghinda eră a proprietăţii. Tra- 
tarea iobagilor din partea funcţionărilor şi impiesaţilor curţii eră 
tiranică. Când răsăriă soarele îi puneau în lucru şi după ei stă- 
teă un pârcălab cu băţul în mână, şi de se întâmplă ca unul să 
nu lucreze ca celălalt sau să rămână ceva mai îndrept, îl băteă. 
Când iobagii făceau greşeli, nu toemai mari, de pildă lipsiă vre-o 
zi. dela lucru fără voia domnului, atunci “i puneau jos pe scaun. 
și le dedeau 10—25 bețe, şi apoi. îi puneau iarăşi la lucru. Sa- 
tul Comana de sus este o comună săracă şi cu puţin pământ de 
cultură. Intinderea totală a hotarului este de 7.2614 juge compus 
astfel : 507 jug. țarine, 518 jug. fânețe, 255 jug. păşune, 5.776 jug. 
pădure, 18 jug. grădini şi 119 jug. areal improductiv — vatra sa- 
tului, şoselele, căi de hotare, vadul şi prunduriie gârlei etc. 

Din aceste erarul (statul ca fost mare proprietar) posedă: 
67 jug. arătură, 26 jug. fânețe, 132 jug. păşune, 3.712 jug. pădure ; 
iar comuna politică (obştea locuitorilor boeri și foşti iobagi) în 
indiviziune) : 110 jug. păşune, 935 jug. pădure, şcoala confesiv- 
nală gr. orientală 30 jug. pădure, învățătorul confesional 2 jug. 
pădure, preotul ortodocs local 4 jug. pădure, comuna politică în- 
vecinată Comăna de jos 1.086 jug. pădure, iar restul este pro- 
prietate individuală a locuitorilor. Despăgubirea pentru dreptul 
de cârciumărit a fost de 4.800 fl., din care statul a luat 1.600 fi., 
familiile boeronale 2.000 fl. iar restul, 2.000 fi, sa venit foştilor 
clăcaşi pentru pătrarul de an cuvenit lor, 

5. Veneţia de jos. Sat eminamente de moşneni. În comună se 
află 10 familii boeronale. Stoica, Monea, Comaniciu, Penciu, Cornea, 
Boeriu, Popeneciu Bâţa Clocoţan şi Sassebeșşi, compus actual- 
ment din 240 capi de familie, iar ceialţi erau iobagi. lobagii erau cei 
mai mulţi ai fiscului şi făceau slujba la curtea din Veneţia de 
sus, mai târziu în Comana de jos. Dar şi unii dintre boieri au 
avut iobagi. Unii dintre ei mai aveau şi jeleri. lobagii fiscului 
făceau pe săptămână câte 3 zile cu palmele, ori? zile cu carul 
cu 2 boi (cai) sau o zi cu 4 boi la plug. Numărul iobagilor eră la 
vre-o 40 familii. Mai erau şi alţi iobagi mai săraci cari făceau. 

;
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numai câte ? zile cu palmele, sau o zi cu carul pe săptămână. : 
Numărul acestor însă se urcă la vre-o 14 familii. Tot în categoria 
acestora se numărau şi iobagii boierilor din comună. Dijma dedeau 
şi ei a zecea din cereale, cucuruz şi cânepă. In loc de pui se dedeă 
însă 12 creițari numiţi „Vacă grasă“ pe an. Păşune aveau dela pro: 
prietate gratuită pentru ori şi câte vite ar fi ţinut. Din pădurea 

_dominală erarială li se dedeă de 2 ori pe săptămână lemne 
de foc şi trebuinţă, fag, carpen etc, ori şi câte puteau încărcă 
după 2 ori 4 vite; iar pentru nemesţii şi case, li se dedeă gra- 
tuit şi lemne tari de stejar. Jirul şi ghinda din pădurea urba- | 
rială erau ale proprietăţii. Pe timp de foamete, crize economice 
sau când le periau vitele, proprietarul eră dator să-i ajute cu bu- 
cate, vite, nutreţ, etc. fără dea le luă camătă pentru ele, apoi 
ei erau datori ca întrun an doi să-i le restitue şi plătească sau 
în natura sau în bani ori muncă. Clăcaşii mai aveau şi dreptul să 
facă rachiu din bucate şi prune. Pentru armată dedeau fân, câte 
6 porţii. ă 12 punți, 6 cofe de ovăz şi 6 cofe de grâu. Intinderea 

„ totală a hotarului comunei este de 4.710 jugere, compus din 2,816 
jug. arătură, 49 jug. grădini, 294 jug. păşune, 643 jug. fenaţ, 1600 
jug. pădure pe otarui comunei, 1.450 jug. pădure pe otarul co- 
munei învecinate Veneţia de sus, şi 178 jug. areal productiv, laoaltă 
6.160 jug. Puţina proprietate ce a avut-o statul la această comună 
a vândut-o la particulari prin ani 1880, păşunea şi pădurile sunt 
proprietatea comunei a obştii locuitorilor, iar celalalt pământ 
este tot proprietate particulară. Despăgubirea pentru dreptul de 
cârciumărit a fost de 37.000 fl. din cari statul a luat 8.000 fl. 
boierii 25.000 fl., iar foştii iobagi şi jeleri 4.800 1| 

6. Veneţia de sus. Informator. lacob Roman în etate de 88 ani, 
fost iobagiu. In comună au fost vreo 3 familii de boieri Moga 
Frâncu, Rozorea: iar ceilalţi erau toţi iobagi ai fiscului (bar. - 
Bruckenthal arendaş). lobagii cu moșii mari (cei mai mulţi) făceau 
pe săptămână câte 3 zile cu braţele, sau câte 2 cu caru cu 2 
vite, ori 1 zi de plug cu:4 vite. Dacă 'clăcaşul n'avea decât 2 
boi de jug, atunci la plug se însoţiau câte 2 inşi, cu câte 2 boi, la olaltă, şi trebuiau să facă? zile pe săptămână fiecare. Afară 
de aceste zile 3, 2, 1 pe săptămână cu care erau datori fiecare 
mai făceau încă o alta zide clacă la coasă, pentru primarul sa- 
tului, care ca atare în timpul fancţiunii eră scutit de clacă dar 
numai în acel an, iar claca lui o făceă satul. O mică parte dintre „clăcași făceă însă şi numai câte2 zile cu palmile, sau 1 cu caru cu 2 vite pe săptămână. Clăcăşii de 3 zile aveau o moşie de 25—40 galete, hl. semănătură, Şi ienaţ,=—20 jugere, iar'cei de 2 zile aveau mai puţin pământ, până la 20 galete 10 jugere. Claca o făceau la curtea fiscului (bar. Bruckenthal) din acea comună. 
Dijmă dedeau a zecea din cereale: grâu, secară. OrZ, Ovăz, cu- curuz şi cânepă; fânul, poamele şi legumele erau scutite. Alte daturi mai erau: din miei Şi iezi din zece unul, de Crăciun fiecare .



" dedeă o găină; iarna femeia iobagiului căpătă un punt,=0,5 kegr. 
fuior de cânepă, ca să-l toarcă pentru doamna, pânză însă nu 
țeseau. Bărbaţii trebuiau să caute şi să culeagă pe la Sf. Mărie, . 
hameiu sălbatic din pădure, să-l usuce în şura până la Crăciun, 
apoi să-i culeagă florile şi să ducă la curte o ferdela 30 litri floare, 
de hameiu, îndesat cu ferul plugului. Pentru armată se dedeă 
câte 12 porţii de fân de 12 punţi==6 kgr. greutate unul, apoi de | 
fiecare porţie de fân, câte 4 cofe de grâu şi câte 5 cofe de ovăz. 
Fânul se strângeă la comună, de unde primarul îl trimeteă la 
grajdurile împărăteşti din Veneţia de jos ori din Cuciulata, 

Vite iobagii puteau ţine ori câte vroiau, căci păşunea eră liberă 
şi destulă, numai o mică parte din ea eră rezervată pentru vitele 
fiscului. Fiscul îşi aveă pădurea sa proprie din care dedeă lemne 
Ja iobagi uri şi când şi nelimitat: fag, carpin, etc., dar ştejarul 
eră oprit. Pentru construcţii şi clădiri nouă, însă le dedeă la cerere 
şi lemn de ştejar ori şi-câte tulpini de ştejar de cari aveă trebuinţă 
românul. Jirul şi ghinda din pădurea fiscală erau ale fiscului 
şi se arendau în fiecare an. Deosebit însă de lemnul şi pășunea 
din pădurea fiscului, care o folosiau clăcaşii, comuna obştea lo- 
cuitorilor clăcaşi şi boieri şi mai aveau şi se folosiau şi de pă- 
durea. lor proprie, pădure comunală, la, care fiscul baronul n'aveă 
treabă şi amestec, şi dela care tot, lemnul păşunea ghinda şi 
jirul erau sătești, și se administrau de cătră reprezentanța co- 
munală. Pe timpul foametei 1815—17, bucate nu le-a dat, deşi 
eră dator să-o facă, din cauză că piatra bătuse şi recoltele ba- 
ronului (arendaşului) şi oamenii se duseră după bucate în ţară 
(Muntenia) de unde au adus apoi bucate destule, dar foarte scumpe 

găleata de porumb cu câte 40 fl. m. v. Altă dată, pe timpuri de 

crize economice şi la nenorocire (boale de vite) îi ajutora cur- 
tea domnească cu bucate, bani şi vite, îl trimeteă pe nevoiaș la 

cireada domnească de vite, ca să-şi aleagă şi prindă vita, care-i 

place, şi într'un an, doi, apoi trebuiă să i-o restituie sau plătească 

dar camătă nu le luă. La vânătoare ca gonaci îi scoteau foarte 

des, de asemenea îi trimeteau - foarte des şi cu scrisori drept 

poştalion, şi trebuiau ca să se ducă fără de ali se socoti aceste 

în robotă. Comuna are un hotar de 6.113 jugere cadastrale dintre 

cari 778 jug. arătură, 15 jug. grădini, 533 jug. fenaţ, 56 jug. pă- 

şune şi 1.004 jug. pădure, iar comuna Veneţia de jos 1.450 jug. 

și 391 jug. este pădurea comunei Pârâu, restul este proprietate 

particulară a locuitorilor. Despăgubirea pentru dreptul de cârciu- 

mărit nu o am putut află. 
7. Păru. Intormatori George David Canja în etate de 72 ani. . 

şi Lascu Manciulea în etate de 70 ani, fost primar. . ” 

In comună se ailau vre-o 6 familii de boieri: Bota sau Buta 

Boieriu, iar ceilalţi locuitori erau toţi clăcași. Dintre aceștia 

vre-o 10 familii făceau câte 4 zile în săptămână, ?;, a familiilor 

iobage făceau câte 3 zile şi '/, câte două zile în săptămână, 
) -
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îns 

iar jeleri, palmaşi se aflau vre-o 15-16 familii.. Clăcașii. făceau 
claca şi dădeau dijma la curtea fiscului din Veneţia de sus, şi 
alternativ şi în Comana de jos; jelerii erau aşezaţi cu deosebire 
pe pământurile boierilor fugiţi în Grid (2) şi făceau pentru casă 
şi curte câte 10 zile de clacă pe an, iar casele şi le făceau ei 
singuri La plug ziua de clacă făcută cu 4 boi erâ considerată 
drept 3 zile, ziua cu caru cu 2 boi 1!/, zi. Pentru transporturi 
de cereale şi alte producte încărcătura obligatorie după 2 boi, 
eră de 5 gălete. Hrana omului şi animalelor priviă pe iobagiu.: 
Deosebit de claca obligatoare a fiecăruia, mai trebuiă fiecare 
să facă lă domni şi câte o zi de coasă pentru primarul:coniu- 
nei, care în timpul funcţionării eră scutit de clacă. Preotul or- 
todex ca atare se rescumpără de clacă plătind o taxă anuală 
de 20 îi., şi daci eră considerat de om liber; dijmă dădeau şi 
preoţii, dar din când în când îi scuteau funcţionarii domeniali 
pe sub mână, din unele producte, de ţot însă nu. 

Diima dădeau clăcaşii a zecea din bucate, cucuruz, cânepă, 
cartofi; fânul, poamele, legumele erau scutite, dar se mai luăa 
zecea din puii de găină, purcei, stupi, din miei nu, căci nu ţi- 
neau oi, datul de unt n'a fost în uz. Apoi femeia iobagiului căpătă 
3 punți = 1,5 kgr. fuior ea să-l tbarcă pentru doamna; pânza femeile 
nu ţeseau pentru doamna, dar când o temeie văduvă nu puteă 
face clacă la câmp, i se dădeă să ţeasă acasă pânza pentru doamna 
şi câte 5 coţi de pânză i se consideră drept ziua de clară. Scoaterea 
iobagilor la vânătoare şi trimiterea de poștă, erau considerate 
drept pomană, și nu se luau în zilele de robotă. Iobagii de 4 zile a- 
veau o moşie de aproximativ 30 jugere,—35 pogoane, 60-—70 galete 
arătură şi fâneţ laolaltă; cei de 3 zile cam 20—25 jugere şi cei cu 
2 zile cam 20 şi sub 20 jugere. Vito puteau-ţine cu toţi câte vroiau, 
căci păşunea eră liberă şi întreagă la dispoziţia lor. Cu privire 
la pădure însă pănă pe la anii 1836—38 clăcaşii aduceau lemne când 

„Yoiau din pădurea de pe hotarul comunei, care însă tăindu-se, 
atuaci s'a oprit cu totul şi în schimb li s'a dat iemne din pădurile 
fiscului dela Veneţia de sus şi Comana de sus, însă numai de câte 2 
ori pe săpătmână cu carui cu 2-4 vite. Lemnul de foc si trebuinţă 
eră fagul, carpenul şi alte esențe frunzoase afară de stejar, iar 
pentrii facerea nemestiilor, li se dădea fără plată și lemnul de 
stejar, de care aveau trebuinţă. Pământul din pădure eră con- 
siderat, ca, proprietatea comunei, pe otarul căreia se află. Jivul şi ghinda erau însă ale proprietarului, care le arendă totdeauna. 
Pe timp de crize economice, proprietaru *i împrumută şi ajutora, | cu bucate vite etc. tără de ale luă dobândă, şi după 1—2 ani trebuiau ' 
să le pg nbvareă. deniru armată dădeau câte 20 porţii a e fân de 

ova si 2 cote ae a ei e toată portia de fân câte 5 cofe de aste de ad g bu. Întin erea totală a hotarului comunei Pârâu 
ve de 3.198 jugere, „dintre cari 1.661 jugere arătură, 24 jugere 

grădini, 568 jugere fânețe, 723 jugere pășune, 617 jugere pă-
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dure erarială, 132 jugere areal improductiv + 391 jugere pădure 

comunală pe teritorul comunei Veneţia de sus. Dintre aceste 

complexe statul, posedă 2 jugăre arătură, 4 jugăre fâneţ, 15 ju- 

găre păşune, 647 jugăre pădure şi 5 jugăre improductiv : iar 

comuna politică obştea locuitorilor boieri şi foşti iobagi 117, ju- 

gere arătură 45 jugere fâneţ, 662 1/, jugere pășune, 81 jugere 

areal improductiv şi 391 jugere pădure pe hotarul comunei Ve: 

neţia de sus; biserica ortodoxă 3 jugere pădure şi şcoala con- 

tesională ortodoxă 2 jugere pădure — restul este proprietate 

particulară a locuitorilor. Despăgubirea pentru dreptul de câr- 

ciumării a fost de 25.418 fl. din cari statul a luat 1.300 fi., foştii 

coloni şi jeleri 7.018 fl. şi familiie boiereşti 1.100 fl. v. a. 

8. Sercaia, Sărkâny, Sarkam la 1235 evident Șercaia căci se 

pomeneşte de Vadul Şercăii pe la 1417 şi „între Şercăi“ pe 

apă în sus la vro 40—50 klm., Scherkengen, vechiu la 1373 şi 

Schirkanien, comună mixtă locuită de Saşi 800 suflete, Români 

vreo 600 şi ţigani vro 100 suilete. Nobili şi boieri n'au fost în 

comună niciodată şi nici nu se pomeneşte de ei. Toţi locuitorii 

din comună erau clăcaşi — iobagi — Saşii şi Românii câţiva erau 

şi jeleri. In archiva bisericei săseşti esistă un urbariu dela 1769. 

De oarece la comuna aceasta s'a săvârşit comasarea peste tot în 

anul 1880, vom indică raporturile agrare înainte de 1848 sub 

iobăgie cât şi după 1848, înaânte de comasare şi actuale după 

comasare. Informaţiunile privitoare la Saşi le-am primit dela 

lohann Grâf supranumit de Români Griveiu, în etate de peste 70 

ani. pe lângă cele ce le ştiam eu dejă de mai nainte deia moşul 

meu despre tată, şi scoase din actele de împroprietărire a Ro- 

mânilor, cari le am în mână şi de care m'am folosit la diferite 

ocaziuni la rezolvarea daraverilor Românilor cu conlocuitorii Saşi. 

In comuna Șercaia toţi locuitorii Saşi erau iobagi de câte 3 

zile pe săptămână până la anul 1825, având moşie mare ori 

mică; la anul 1825 însă, fiind arendaşul domeniului Națiunea 

Săsească din Sibiu, iar subarendatoare Samuel Kristof iarăş Sas 

din Braşov, la cererea şi stăruinţele preotului evanghelic local 

Martin Liehn, care şi el eră născut în comună şi aveă rudenii 

întinse între clăcaşi, Li s'a redus cu aprobarea împăratului Fran- 

cise robota la 2 zile pe săptămână, pe care (a treia) ei şi mai 

nainte o pnteau rescumpără cu bani. La clacă ziua cu 2 boi se 

secoteă de o singură zi, iar ziua de plug făcută cu 4 vite se 

consideră drept 2 zile, iar a treia o făceau cu pălmile. Afară 

de aceste mai aveau să mai facă un transport de vin adus de 

pe la Mediaşi, Ghiertan, Bălcaciu etc., atât Saşi din Şereaia cât 

şi locuitorii din Perşani şi din Grid. Claca o făceau la curtea dom- 

nească din Sercaia, şi în Lunca Mândrii — iarna tăiau lemne 

în pădurile fiscului dela Perșani şi Grid. Numărul moșiilor să- 

seşti erau de 236—38, cari erau de o mărime foarte variată dela 

2 gălete până la 40 gălete arătură. Sărcinile — iobăgia — însă
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“eră pentru toţi de o potrivă, ori aveă moşie mare ori mică. 
Părţile de hotar — aluvioane bogate numite azi Belciugul, To. . 
pliţa, Livezi şi Crângu (acesta eră o mlaştină) erau fâneţii co- 
munale în indiviziune, cari se împărţiau după vecinătăţi — ho- 
furi — şi numărul caselor, pentru cosire pe fiecare an înaintea 
coasei, în sorţi egale şi după calitatea ierbei şi pământului, făra 
disticţiune de stare şi avere, a iobagiului. Pe la anul 1832 însă 
i-a povăţuit arendaşui Samuel Kristof ca să nu le împartă 
mai mult, şi atunci, împărțindu-le pentru ultima dată şi-a tran- 
scris fiecare partea sa pe numele propriu ca proprietate par- 
ticulară, şi ele au încetat datunci de a mai figură ca proprie- 
tate comunală. 

Românii din Șercaia au fost până la finea secolului al 18 lea 
în' stare de maieri şi jeleri inquillini fără proprietate proprie, 
decât case şi curte, pentru cari ei făceau câte o zi pe săptămână. 
Pe la sfârşitul secolulni al XIX ei au fost împroprietăriți după lungi 
procese cu Saşii din comună, au căpătat pământuri proprii de 
cultură, însă deosebit de ale Saşilor, rupte din pământul comunal 
mai întâiu biserica unită dotaţiune pentru preot şi cântăreţ, iar 
la 1809 şi 'pentru particulari, pentru 54 familii — câte 3 galete 
semănătură şi un car mare de fân, pentru cari pământuri ei 
făceau câte 16 zile clacă în an —cu carul ori cu palmele, şi 
claca începeă dela sapă dintâiu şi dură fără a se isprăvi până 
toamna după culesul cucuruzului. 

Dijma dădeau şi Saşii şi Românii a zecea din cereale, cucuruz 
cartofi, in şi cânepă atât ain sămânță cât şi din fuior ; fânul, 
legumele şi poamele însă erau scutite. Dijma jumătate eră a fiscului şi jumătate o luă preotul -evangelic local, care înainte aveă numai !/,, dar universitatea îi mai cinsti si un al doilea pătrar dela 1769. După evaluatiunile oamenilor bătrâni şi a preo- tului evanghelic numai dijma din in şi cânepă, îi aducea preo- tului luteran mai mare venit decât este renta actuală a lui de 2.800 coroane. Deosebit de acestea, preotul luteran pentru a puteă întreţine şi ospătă mulţii oaspeţi, ce veneau înainte vreme cu afaceri la curtea domnească — princiară — a dobândit dela principele Apafi, dreptul de a vinde în cârciuma din sat a fis- ua eâte 200 pedre „de vin pe an, iar când nu se puteă invoi 
ciumă «i 35 E a ta: , atunci preotul săsesc își deschideă câr: e Și vindea vinul în casele parohiale chiar. In contul şi ep p “gpăzubire de aceste beneficii, dela 1850 încoace, preotul 
de câte 100 ÎL ae o dinu in partea statului un ajutor bănesc 

Preotul românese mai în taiu ortoa de adjutu zi adauș de, leafă. clăcaş, dar se rescum sără de ăi din ru eposqunib eră ben. pe an, şi apoi nime iu e dijmă, plătind câte un gal- 
curtea dânsului în afaceri ; bi cati. d eptul să se apr opie de 
ielerii Sași şi Români om; apasesti. Vite puteau ţine iobagii şi > ȘI momâni ori câte voiau, căci păşunea era liberă
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şi toată la dispoziţia lor. Şi aci amintesc că proprietatea îşi 
ținea vitele ei pe hotarul comunei învecinate şi coniobage Per- 
şani, iar păşunea atât din pădurea dinainte Vorderer Wald, 
cât şi din pădurea dinapoi eră numai a locuitorilor; — lemnul 
însă stejarii seculari în etate de 4—600 ani şi foarte rari la 
sute de paşi distanţă unul de altul, erau ai statului cu ghinda lor. 

Lemne dădeă din. ea la locuitori numai când vre-o furtună, 
şi viseol mare rupeâ, multe din ele sau din cele uscate de tot. 
O pepinieră de stejărei de vreo 5 jugere mărime înfiinţată pe la. 
1830 cu destinaţie pentru repopularea pădurei a fost neglijată. 
din interese şi consideraţiuni naţionale săseşti în urmă părăsită 
ea se vede şi azi lângă ferma modei a statului ungar. Dacă 
sar fi executat scopul pentru care ea a fost înfiinţată şi se 
repopulă pădurea seculară cu stejărei tineri, şi Saşii din Şereaia, 
perdeau toată pădurea de pe hotar cum au păţit-o locuitorii Ra- 
mâni din Mândra cu pădurea de stejar a lor şi Părăienii ete. Aşă, 
ea a rămas toată comunală, iar cei din urmă stejari au fost; 
tăiaţi şi desfăcuţi la comasarea din 1880. Până atunci arendaşii 
domeniului beneficiau din pădure de cât că pe la S-ta Maria. 
mică opreau pădurea pentru vitele satului și învoiau porci la . 
ghindă în. pădurea Şercăii şi în Măgura Mândrii. Aceste rapor- 
turi le-am auzit dela strămoşi şi le-am apucat şi văzut şi noi 
ca copii. Lemne de foc şi de trebuinţă li se dădeă la locuitori tot- 
deauna de câte 2 ori pe săptămână, câte puteau ei încărcă din 
pădurile fiscului dela Perșani şi Grid. Pentru clădiri şi case noui | 
li se dedeă lemn de stejar parte dela Șercaia, parte dela Per- 
şani etc. 

lobagii mai dădeau din producte şi pentru armata împără- 
tească — dragoni — dar proporţional cu moşia ce aveau : Românii 

cu moşie câte 3 porţii de fân ă 12 şi 2 porţii de paie şi6 cote 
de grâu; Saşii dădeau treptat mai mult pănă la 20 porţii de 
fân, apoi paie şi grâu. Porţiile de fân, paie, grâu se adunau la 
comună, apoi aceasta le transporta: la magaziile de proviant mi- 
litare, unde se cereă la Homorod, Cincu mare, Braşov, Sibiu, 
cu clăcași iarăşi fără nici o plată. Hotarul comuusi Șercaia are 
o formă de pătrat şi este de 5.939 jugere mărime. Inainte de 
comasare până la 1880 Națiunea săsească din Sibiu ca arendator 
a folosit din acest complex ca pământ alodial 141 jugere ară- 

tură, 61 jugere livezi şi grădini — jugere păşune, 5 jugere pă- 
dure (Ghindea) şi 4 jugere areal improductiv; comuna politică — 
obștea locuitorilor iobagi aveă 7 jugere livade, 1.447 jugere 
păşune, 249 jugere areal improductiv; biserica evanghelică lu- 
terană ca dotaţiune pentru preot, capelan și cantor: 22 jugere 
arătură, 27 jugere livade şi grădini, 14 jugere păşune, 2 ju- 
gere areal improductiv; biserica unită 7 jugere arătură, 6 ju- 
gere fâneţ — iar biserica neunită gr. orientală locală navei nici 
dotaţiune pentru preot şi nici pământui proprii ale ei.-
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Din cele 5.930 jug. compuse din peste 36.000 parțele în câte 
eră împărţit. hotarul cel vechiu, prin comasarea generală săvâr- 
şită la anul 189 şi 80, el s'a redus la 4.800 loturi Sau parțele. 
Hotarul se subdivide azi în 2.866 jug. arătură, 44 jug. grădini, 
1.477 jug. livezi sau fânețe 1.082 păşune, azi toată arată, 5 jug. pă- 
dure şi 461jug. aieal improductiv. Din aceste statul posedă 205 
jug. arătură, 13 jug. grădină, 360 jug fânețe, 30_jug. păşune,:5 
pădure, 95 jug. areal improductiv sau în total 677 jugere cadas- 
trale. Comuna politică, obştea locuitorilor, posedă 8 jug. livade, 
21 jug. păşune, 347 jug. improductiv-+- 689 jug. pădure pe hota- 
tul. comunei Perșani. pentru dreptul ce-l au avut locuitorii la 
lemnul de foc şi trebuinţă. Biserica luterană posedă 30 jug. ţa- 
rine, 1 jug. grădină, 26 jug. fânețe, 101 jug. pășune, cu şcoala 
la un loc. 20 jug. pădure la Perşani şi 4 jug. areal improductiv 
= 181 jug. Biserica unită 18 jug. arătură dotaţiune pentru preot, 
22 jugere. pășune, 6 jug. pădure (P.), 2 jug. improductiv — şcoala 
confesională gr. catolică, 1 jug. arătură, 13 jug. fânețe, 9 jug. pă- 
şune, 3 jug. pădure (P.), biserica ortodoscă locală 6 jug. păşune; 
6 jug. pădure (P.), şcoala confesională ortodocsă 3 jug. pădure. 
Bisericile şi şcoalele,. române în total = 77 jug. pământ productiv, 
Şcoala zisă comunală recte de maghiarizare ce la comassare nu. 
există în comună, are 14 jug. păşune. Fondul pauperial comunal 
fără distineţiune de religie şi naţionalitate vre-o =—30—40 jug. 
tâneţ. Restul este proprietate particulară a ţeranilor. Despăgubirea 
pentru dreptul de cărciumărit, a fost de vre-o 53.000 fl. 

9. Perșani. În comuna Perşani erau 3 familii de boieri Lupu, Mân- 
drean şi Toader. Domnul N. Densuşanu, ne spune că d-sa a dat 
peste o petiție a nemuritorului George Şincai, şi a fratelui său 
Capitanu Şincai, adresată dietei transilvane din 1791 în care dânşii 
se încercau să dovedească, că numele lor de familie nu este Şincai, 
şi nu se trag din Șinca, ci adevăratul lor nume a fost Perşu 
şi satul Perşani ar fi fost pe vremuri proprietatea lor, şi deci 
cerură dela dietă să li se restituie satul Perşani. Azi în comuna 
Perşani nu se ştie nimic nici de Sincai şi nici de familia Perşu, 
dela care satul şi-ar fi luat numele. Afară de aceste 3 familii 
boeronale încolo comuna întreagă eră clăcaşe cu vr'o 140 —150 
familii de iobagi. Claca o făceau la curtea domnească din Şer- 
caia. Cu claca iobagii din Perşani dimpreună cu cei din Grid 
erau tare favorizați de soarte, căci ei făceau numai câte 4 săp- tămâni pe an, şi anume 1 săptămână la sapa porumbului, 1 săp- tămână la coasă, 1 săptămână la secerea ovăzului şi a patra săp- tămână, toamna. ia culesul de porumb sau iarna la făcut stânjeni de lemne în pădure, la treerat. etc. după cum şi unde eră tre- buinţa. Pentru clacă oemenii plecau Luni dimineaţa, şi Sâmbătă seara se întorceau acasă. Munciau cu mâncarea proprie. lobă- gia o făceau la curtea Şercăii şi în.lunca Mândrii, şi uneori şi la Stupinele Braşovului, unde arendaşul aveă o stupină ca proprie-



_ 123 

tate. Când erau în Stupini, li se făceă şi dedeă dela proprietar 
odată mămăligă caldă pe săptămână, câte o mămăligă la 10 inşi. 
„Afară de acestea ei mai aveau de adus toamna câte o butie 

de vin din Ardeal (dela Mediaş) orisă dueă câte 10 gălete 95 hl. 
de bucate din SŞercaia la Braşov. şoseaua naţională fiind bine 
întreţinută. Ei maj aveau pe lângă aceste de cărat câte :/, stânjen 
de lemne de foc la bereria curţii din Șercaia, însă făcute de ei 
din pădurea urbarială. Dijmă dedeă a zecea din cereale, cucuruz, câ- 
nepă, cartofi! din mei, pui de găină și din stupi ; scutite erau numai 
fânul legumele şi poamele. In sat se afiau vre-o 2—3 căldări de făcut 
vachiu din bucate şi prune. Pădure aveau proprie a comunei, 
unde lemnul de fag şi ştejar, ghinda, şi jirul erau ale loeuitorilor 
şi -la care fiscul n'aveă treabă nici amestec. Pe lângă: pădurea 
urbarială, fiscul. îşi mai'aveă şi pădurea sa proprie allodială, unde 
pe elăcaşi nu-i suferiă la lemn, ghindă şi jir; de păşunit însă 
ei puteau păşuni şi acolo. Vite puteau ţine câte vreau şi câte 
le dedeă mâna. Pentru armată, la magaziile militare dedeau câte 
10 porţii de fân a 12 punți de fiecare (gospodar) şi de fiecare 
porțiune de tân încă câte 5 cofe de ovăz şi 2? cote de grâu. 

intinderea totală a hotarului comunei este de 6.806 jug., dintre 
cari 2.848 jug. arătură, 25 jug. grădini, 776 jug. fânețe, 381 jug. - 
păşune, 2.665 jug. pădure și 110 jug. areal improductiv. Din a- 
ceste compleese statul posedă 33 jug. arătură, 71/, jug. fânete, 
105 jug. păşune (Găvana), 600 jug. pădure, 1 jug. improduetiv, 
comuna politică Perşani 11/, jug. arătură, 491 jug. fânețe, 265 
jug. păşune 1.278 jug. pădure şi 85 jug. improductiv ; biserica or- 
todoxă din Perşani, 1 jug. arătură, 8 jug. fânețe, 1 jug. pășune, 
20 jug. pădure, şi o carieră de piatră productivă, arendată însă 
unui străin, deşi lucrătorii sunt români; şcoala gr. orientală are 
10 jug. pădure, şcoala comunală recte de maghiarizarea româ- . 
nilor locali 29 jug. pădure. Comuna politică Şercaia posedă aci 
680 jug. pădure, biserica şi şcoala evanghelică de acolo 21 jug. 
pădure, bisericile şi şcolile române din Şercaia 18 jug. pădure, 
biserica neunită din comuna Grid 2 jug. fânețe. Restul este pro- 
pristate particulară a locuitorilor. Informatori au fost: George 
Filip Roita, în etate de 61 ani şi George Machedon, de 65 ani. 

10 Gridu. In comună se aflau 2/ părţi boieri şi 2/, iobagi. Boieri 
erau familiile, Alduca, Boieriu, Bârsan, Drăghici, Greblea, Co- 
măniţă, Modorcea Şi Popa, cari în total numărau aproximativ 
100 capi de familie. Moşiea boierească cea mai mare eră de 30—40 

jug. In comună se mai aflau şi 80 familii de iobagi. lobagiul cu 

moşia întreagă aveă cam 25 —30 jug. arătură şi fâneţ. Clacă io- 

bagiul făceă câte 4 săptămâni, recte 25 zile în an, cari le pre- 

stau la, sapă, apoi la făcut făn, secere şi la cules. Pe cei rămaşi - 

cu claca în restanţă, îi scoteau iarna la “tăcut de stângini în pă- 

durile dela Perşani, ori la alte lucrări. Deosebit; de aceste, câte 2 

gospodări aveau să aducă toamna o butie de vin de 60 vedre ar- 

.
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deleneşti a 8 cofe dela Mediaş, sau alte cărături echivalente; pentru 
Braşov, incărcătura obligătoare' de 10 galete de bucate eră echi- 
valentă cu „calea vinului“. Dijma se dedeă a zecea din bucate 
şi porumb, însă la porumb şi (cartofi) nu erau preă severi, ci din 
grămadă luau un coş, două, apoi din cânepă (tuior) din miei, jezi, 
iar din găini câte un pui de găină la Rosalii. din stupi însă nu 
dedeau dijmă fiindtă nu ţineau stupi. Văduva făcea clacămumai 
2 săptămâni pe an. Claca eră calculată după fumuri sau porţi, fără, 
consideraţiune de moşie, dacă iobagiul avea moşie întreagă ori de 
de jumătate ori :/, sarcinele erau egale. Dacă iobagiul se căsă- 
toriă cu o fată de boier şi se mută în casa şi curtea boierească, 
atunci el nu făceă clacă și putea să lucreze 2—3--6 moşii; tot 
asemenea dacă el cumpără pământ şi curte boierească, de uric, nu 
dedeă nimenui nimic, şi nu-l luă nici la armată, Dacă din con- 
tră boierul cumpără dela iobagiu un pământ urbarial pe timp 
limitat — căci de uric iobagiul nu-l puteă vinde, atunci boierul 
trebuiă să deă din el dijmă, fără însă a face clacă pentru el. Pentru 
armată dedeau şi boierii şi iobagii de fum câte 2 porţii de fân a 
12 punți, 2 cofe de grâu şi 10 cofe ovăz. Slujba, claca o făceau la 
curtea Şercăii şi în Lunca Mândrii, iar dijma eră numai a curţii, 
nu şi a preotului luteran din Șercaia. Ca avantagii iobagii aveau: 
Vite puteau ţine câte vroiau, și de plătit nu plătiau nimic, şi porcii 
se îngrășeau foarte tare la ghindă, căci satul se află în mijlocul 
unui vast codru secular de ştejari. Păşunea și pădurea a fost 
în comun a boierilor şi iobagilor. lobagii şi boierii au păşunit, şi pe pământul fiscului în Lacul Gridului dar arendaşul fiscului 
maveă drept să ţină vite pe hotarul comunei. Fabricaţiunea de rachiu de bucate şi prune eră liberă Şi pentru iobagi ca şi pentru boieri, şi iobagii aveau peste 20 căldări de rachiu în comună. In „cazuri de crize economice, curtea îi ajută cu bucate, dar vite nu se pomeneşte să le fi dat. Slatina —apa sărată — eră comunală a boierilor şi iobagilor, iar cei din satele vecine nu se puteau atinge de ea. Slatina eră sub controlul statului, cara o inspectă in fiecare an 1—? ori prin un câmăraș al său. Hotarul comunei este de 5.543 jugere azi proprietatea esclusivă a locuitorilor. 11. Mândra. Erau în comună 4 familii de boieri, Mândru alias Socaciu, Cocan alias Coconii, 'Tâflan şi Dan cari făceau ?j, din locuitorii comunei iar '/, din locuitori erau clăcași. lobagii 2 familii Mateiu şi Băbuciu făceau câte 2 zile pe săptămână cu carul ori: cu pălmile, iar ceilalţi numai câte o singură zi pe săptămână cu carul ori cu palmele. Slujba o făceau parte ia curtea Făgăraşiului (br. Bruckenthal) parte la Șercaia. Dijma dădeau ȘI ei a zecea din bucate, porumb, cânepă, cartofi, miei, stupi, pui Și purcei. Păşunea eră pe hotarul comunei în fru- moasă pădure de stejari tineri numită Măgură, care lund-o statul a defrișat-o, iar pădurea — lemnul de foc şi trebuinţe fag, carpen etc. o aveau la Boăria dela Şinca nouă. Pentru clă:
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diri şi. construcţii căpătau lemne de stejar din pădurile de stejar 

din apropiere : dela Șercaia, Perşani etc. Boierii din Mândra 

nau avut pădure proprie. Pădurea sătească ce posedă actual co- 

muna ca despăgubire a foştilor iobagi, o folosesc în comun io- 

bagi şi boieri, în schimbul că şi boierii au renunţat la desbăgu- 

birea jor din cârciumărit şi au trecut-o la comuna politică. lobagii 

mui aveau să care şi câte 1/, stânjen de lemne dela Șinca 

nouă la curtea domnească din Făgăraş. Ziua de cărat cu 2 boi 

eră considerată ca echivalentă cu 2 zile de lucru cu palmele. 

Intinderea totală a teritoriului (hotarului) comunei Mândra este 

de 6.402 jugere, dintre cari 2.027 jugere arătură, 27 jugere gră- 

dini, 1357 jugere fâneţ, 18 jugere păşune, 322 jugere pădure 

(Măgura) şi 221 jugere arsal improductiv — Crângu o mlaștină 

inaccesibilă azi secâtă şi arată. Statul înainte a avut foarte puțin 

pământ în comună, încât p'avea nici minima întindere. cerută de 

lege pentru a puteă forţa comasarea pământului. Statul a putut 

cere comasarea numai după ce a mai cumpărat dela jidanul câr- 

ciumar M. Knăpfler încă 200 jugere, în schimb pentru dreptul 

de cârciumărit din comuna Toderiţa ; mai târziu şi cel din Mân- 

dra, cari pământuri au fost înşelate şi răpite în grabă de jidan 

dela locuitori prin tot felul de momeli, până ce şi aceştia aduşi 

la desperare, i făcură apă, îl împuşcară seara prin fereastră. In 

urma comasării executate şi pe teritorul comunei Mânâra, azi 

erarul posedă acolo 230 jugere arătură, 159 jugere pășune lipit . 

la cel dela Şercaia, 322 jugere pădure de stejar Măgura în total 

471 jugere; comuna politică posedă 9 jugere arătură, 19 jugere 

fâneţ, 11 jugere păşune, 198 jugere pădure la Şinca nouă şi 188 

jugere Crângul de. odinioară improductiv, azi canalizat şi arat 

în mare parte după exemplul dat de ferma statului limitrofă. 

Restul este proprietate particulară a locuitorilor foşti boieri şi 

coloni. Desbăgubirea dreptului de cârciumărit cumpărat de co- 

mună dela văduva cârciumarului jidan împuşcat — a fost de 24,000 

fl. care toată a rămas comunei. 
Informator lon Zară în etate de 75 ani, fost iobagiu. 

12. 'Toderița. In comună se aflau 3—5 familii de boeri Mija, 

Grama, Boeriu şi Fofeldea ceilalţi cam 2/3 din locuitori erau 

iobagi. lobagii făceau câte o zi de clacăla curtea fiscului din co- 

mună. Dijma o dedeau ca şi cei din Mânara a zecea din bucate po- 

rumb, cânepă, cartofi, miei, stupi şi pui. Păşunea pentru vite o 

aveau pe hotar în Ceretu (pădurea de stejar) azi tăiată, iar 

lemne de foc şi trebuinţa le aduceau dela Şercăiţa. Pământ allo- 

doial a fost puţin, carea cumpărat dela stat jidanul Knâpfler 

din Mândra, dinpreună cu dreptul de cârciumărit, cu tot, şi dela 

el apoi Vau rescumpărat sătenii moşia şi cârciuma. Comuna Tode- 

riței este mică dar hotar are numai de 2.810 jugere în total care 

este însă din 2.292 jug. arătură, 17 jug. grădini, 339 jug. fânețe, - 

87 jug: păşune şi 133 jug. areal improductiv. Din aceasta comuna 

t
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posedă ca proprietate comunală 149 jug. arătură 104 jug. fanee, 
35 jug pășune, 112 jug. improductiv, 375 jug. pădure comunală 
la Șinca nouă, unde au căpătat despăgubirea foştii coloni pentru 
dreptul la lemn de foc şi trebuință, ce l-au avut înainte din 
pădurile fiscului dela Şercăiţa. Despăgubirile pentru dreptul de 
cârciumărit a fost de 22.000 îl. v. a. care a rămas comunei. 

13. Şercaiţa. Comună întreagă colonicală, probabil înființată cu 
locuitorii români alungaţi ori mutaţi din Șercaia, când au adus 
și colonizat în Şereaia pe Saşi. Data Şi epoca acestei întâmplări 
nu se poate şti. In Şercăița se află o singură familie boeronală 
Bărbat, iar ceilalţi erau toţi iobagi ai fiscului şi făceau fiecare. 
cu carele sau braţele câte 3 zile în săptămână la curtea Dom- 
nească din Făgăraş. Ei mai dedeau şi dijma din tot felul de bu- 
cate precum şi din miei, pui, ouă etc. Despre cărături şi alte sar- 
cine extraordinare că ar fi fost în uz, acea n'am putut-o află. 
intinderea totată a hotarului comunei Şercăiţa, este de 8.604 jug. 
cadastrale, dintre cari 1.198 jug. arătură 34 jug. grădini, 735 jug. 
fânețe 818 jug, păşune, 5.680 jug. pădure şi 142 jug. areal im- 
productiv. Din aceste statul (erariul) posedă 199 jug. păşune, 3.499 jug. pădure de molift şi fag în total 3.628 jug. Comuna - politică Sercăiţa posedă 683 jug. păşune şi 1.586 jug. pădure 118 jug. areal improductiv, apoi şcoala confesională greco-orien- tală 10 jug. pădure, biserica, gr. orientală 20 jug. pădure Şcoala co- munelă-—de maghiarizare, care încă nu există 32 jug. pădure: Tot 
pe teritoriul şi din hotarul acestei comune au mai fost înproprie: tățiţi iobagii din următoarele comune cu competinţa lor de pădure cei.din lleni 82 jugere, din comuna Riuşor la o distanță de circa de 22 Klm. 164 jug. pădure; apoi foştii coloni ai statului din comuna Săsciori şi Sevestreni, cari însă neputând-o folosi din cauza distan- ței celei mari, în anul 1878 au vândut-o de uric cu totul la locui- „torii din comuna Bucium cari, azi, posed acolo un complecs de: 268 jug. pădure. Tot acolo pe lângă comuna politică Bucium mai posede şcoala gr. catolică din Bucium 6 jug. biserica gr. cat. (2 jug. pădure, iar restul de circa 2.000 jug. este proprietate parti- culară. Despăgubirea de dreptul de cârciumărit a fost de 21,000 fl. din cari comuna a primit numai 2.625 fl. iar restul Pa luat statul In genere comuna Şercaiţa se consideră de o comună să: racă, fiindcă are puţin pământ de cultură, şi o climă aspră de munte. Dar are bune păduri de molid Şi. brad, şi locuitorii se ocupă mai mult, cu facerea şi transportul de cherestea. Ea este singura comună unde locuitorii: se ocupă din vechime cu indusţria, dogă- ritului, ca industrie de casă cu fabricarea a toţ felul de vase din lemn de brad: doniţe, ciubere, etc. | 14. Șinca uoud. Comună întreagă colonială iobăgească înte- meiată la 1762, de locuitorii vechiului sat Șinca grăniceresc azi Şinca veche —cari nau vroit a se face uniţi şi a lua arme, ci au fugit cu toţii în jurul mânăstirii şi la colibele boarilor comunei,
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unde au intemeiat o altă comună sub numirea de Șinca nouă. 

care a rămas în iobăgie pân la anul 1848, însă sub condițiuni 

nouă şi li sa împărţit hotarul în două, care eră pân'atunci de 

aproape 24.000 jugere. Inainte de anul 1848 se aflau în Șinca. 

nouă la 950 familii de iobagi —jeleri n'au fost — cari făceau 

clacă la curţile baronului Bruckenthal din Făgăraş (arendaş) la. 

Bia şi B. St. Miklăuş, precum şi la curtea baronnlui din Sibiu, 

cele 3 din urmă, toate proprietăţi particulare a lui Bruclkenthal. 

Claca, cei care nu aveau vite trăgătoare, o făceau cu braţele, 

câte 4 săptămâni pe an în şir la sapă, coasă, secere etc. de fie- 

care cap de familie. Insă eră permis să se înlocuiească capul de 

familie şi prin vre-un flăcău ori fată mare etc. toţi însă cu mân- 

carea lor proprie, dar la săptămâna căpătau şi dânşii dela boier 

câte o pâine de 1 punt greutate 0,5 kgr. Cei cu cară şi vite 

trăgătoare mai aduceau în fiecare an câte.1 butie de vin din 

Bia, B. St. Miklăuş de câte 45 vedre ardeleneşti a 8 cupe, la 

Făgăraş, care însă puteă fi înlocuită şi prin alte transporturi şi 

mărfuri correspunzătoare — cherestea, scânduri tari le duceau 

dela Făgăraş la Bia, lvazaz, Bânye şi Betlen Szt. Miklăuş şi le 
lăsau acolo. Drumul acesta ţinea câte 16—90 zile şi se făcea cu 

spesele şi nutrimentul iobagiului pentru om şi an;male. Cât stă- 
teau însă pe loc la una din cele 2 curţi boiereşti li se dedeă 
păşune pentru vițe. Deosebit de acest transport mai duceă fie- 

care câte un „gros“ -de brad, 3 bârne și 10 pari din pădurea 
Şincii nouă la ferestrăul domnesc din Breaza şi le lăsau acolo. 
Apoi câte-4 fainilii trebuiau să mai deă şi ducă ia curtea din Fă- 
găraş şi câte -un stângen de lemne uscate făcut de ei. 

lobagii scoşi la elacă la munca câmpului, prestau claca pe 
hotarul comunei Ileni, Râuşor, Făgăraş, Hurezi, Becleanu — cei 
cu carele la plug, la cărat de bucate, la fân, porumb etc. iar 
pălmaşii la sapă, secere, coasă, făcut fân şi cules de porumb. 
Toate iucrările agricole ale acestui domeniu dela Făgăraş îl 

făceau numai cu locuitorii din Șinca nouă şi din Breaza, aceştia. 
făceau câte 2 zile pe săptămână; iar pe ei îi ţineă câte 4 săp- 

tămâni. Dijmă dădeau şi ei a zecea din cereale porumb, cânepă, 

atât din mănuși cât şi din sămânță — apoi din 10 miei 1, din 10 
iezi unu, din 10 stupi unu, iar cei fără boi mai aveau să deă 

câte o 'cofă=1,3 litri unt topit pe an. Meii și iezii se strângeau 

la Sfântu Gheorghe, iar bucatele se dijmuiau vara la cărat, stupii 

se luau însă toamna. La luarea dijmei erau de faţă un haiduc 

care scriă, şi 2 birae (juzi) unul: din partea curţii boiereşti şi 

altul eră primarul, judele, satului. Dijma adunată la primar o 

transportau apoi la Făgăraş. Vite locuitorii din Şinea nouă pu- 

teau să ţină câte voiau, căci păşunea eră liberă; de asemenea 

și pădurea — exenţele frunzoase erau libere, fag, carpin — nu 

numai pentru trebuinţele lor, ci mai făceau şi un întins comer- 

ciu cu lemne de foc şi cărbuni precum fac şi astăzi. Numai pentru -
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„ demnul de construcţie, lemnul de brad, de cari încă căpătau gra- 
tuit suficient, trebuiau să aducă ţidulă dela prefectuşul curţii 
domeniale din Făgăraş. Moşiile erau mici, ei răzemeau mai mult 
în pădure: o moşie medie eră de 5—6 care de fân şi 1—2 gă- 
lete arătură. Inainte de 1848 fiecare ţăran puteă face rachiu 
din bucate şi prune, şi în comună se şi aflau vre-o 50—60 căl- 
dări mici de rachiu. In comună se află şi o cârciumă domenială — 
Darea plăteau înainte de :1848 câte 50 cr. de cap la judele să- 
tesc — iar darea întreagă către stat pentru o familie erâ de'2 
îl; deosebit de acestea mai plătiă fiecare câte 4 cer. si o cofă 
(cupă) de bucate pentru plata notărului. Teritorul comunei Şinca 
nouă este foarte mare, dar pământ de cultură este puţin, clima 
-aspră de munte: în total are o suprafaţă de 13.614 jugere dintre 
cari 1.096 jugere teren arabil cultivă orz, secară de primăvară 
Şi porumb scorumnic, exclusiv ovăz 21 jugere grădini, 3.036 ju- 
gere livezi (fânețe), 488 jugere păşune, 14.318 jugere pădure. 
Dintre aceste complexe statul posedă azi 69 jugere fânețuri, 29 

-jugere păşune, şi 4.841 jugere pădure ; comuna politică obştea locuitorilor din Şinca nouă 8.904 jugere pădure; foştii elăcaşi 
din Toderiţa 375 jugere, și foştii clăcași din comuna Mândra 198 ' “Jugere pădure. Despăgubirea pentru dreptul de cârciumărit a fost * „de 21.800 fl, dintre care statul a luat 16.000, iar comuna poli- tică 5.800. fl. . 

b) Comunele grăniţerești. 

15. Șinca veche. Inainte de conscrierea militară şi înfiinţarea graniței din 1762, comuna Ş. v. purtă numele de Șinca, şi eră locuită de 5 familii boeronale: Urs, Bălan, Bârsan, Strâmbu şi Lud şi 119 familii de iobagi. Teritorul comunei. eră atunci apro- ximativ de 24 mii jugere, şi se aflau pe el vreo 5 mănăstiri şi schituri. La conscriere însă, toţi colonii din preună cu 3 familii boereşti au fugit: pe la colibele boarilor din pădure, unde au intemeiat comuna Șinca nouă, care dejă în 1765 apare ca co- mună înființată şi organizată complect, şi hotarul au fost îm: părțit între ambele, cu un hotar mai mare în păduri. Unii din locuitorii iobagi dar şi boieri au trecut în România Bălan şi Urs Jar guvernul a confiscat moşiile şi munţii lor, și deși ei mai târziu sau întors acasă la căminurile lor şi au luat arme, S'au făcut Srâniceri, totuşi munţii şi pământurile lor nu le-au putut dobândi nici până în ziua de azi. Până, la conscripția din 1762 comuna eră iobage a fiscului. Locuitorii colOni, iobagii aveau de tăcut clacă de câte 2 zile pe săptămână, cu braţele si cu carul $ pg Cum cereă trebuința. Afară de aceste, ei erau datori să mai aca şi “cărișul cu boi trăgători“ la scoboritul si transportul de le- -mne, la ferestraiele dela Breaza şi de cherestea la locurile unde
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li se cereă. Deosebit de aceste să mai ducă fiecare câte un gros 
(buştean tulpină întreagă de brad) 3 bârne și 30 pari la Făgăraş. 
Dijmă dedeau a 10- a din cereale, porumb, miei, iezi, pui, stupi. Vite 
puteau ţine câte vroiau, căci păşunea și pădurea eră nelimitată, 
atât ca lemn de foc, cât şi lemn de construcţie. Negoţul cu lemne 
îl exercitau pe o scară foarte întinsă. Nu numai familiile boie- 
vonale ci chiar şi familiile iobage. aveau pădurile şi munţii lor pro- 
prii ea proprietate particulară. (1). La militarizarea comunei însă, 
după părăsirea ei de cătră locuitorii vechi, s'au conseris și adus 
locuitori noui mai cu seamă jeleri dar şi 2— 3 tamilii boierești 
şi libere, din diferite părţi ale Ardealului, precum s'au întors 
înapoi şi familiile boieronale din comună 'fugite în România, şi 
au luat cu toţii arme, şi apoi luând în posesiune casele şi mo- 
şiile părăsite ale foştilor coloni, au întemeiat comuna din nou 
şi au numit-o Sinca, veche. Hotarul ei a fost împărţit tot în 
119 sesiuni, cari le aveă şi până aci. După înfiinţarea graniţei 
se sistară claca, dijma şi alte sarcini urbariale cătră proprietate, 
în sehimbul serviciului şi sarcinelor militare, dar au continuat 
cu plata de bir şi impozite cătră stat după pământ şi vite până la 
anul 1816, când bărbaţii fiind duşi la răsboaie îndelungate prin 
lialia, iar femeile. rămase să le poarte economia, şi ele ne mai 
putând suportă greutăţile familiei economii şi să le plătească 
dările şi impozitele statului, se puseră în grevă şi atunci biru- 
vile se desfiinţară cu totul (1816). 

In privinţa economică continuară și grăniţerii cu aceleaşi fo- 
loase ale pământului, cari le avură şi iobagii, cu singura deose- 

(1) In această privință o deciziune a curţii transilvane sub No. 5.554 da- 

tată din Viena 28 feb. 1865 semnată de gen. Reihetzer, adusă în recursul fa- 

iniliilor boeronale din Șinca veche contra erarului zice următoarele, pe cari le 

cităm în originalul nemţesc, fiindcă, este foarte importantă şi în alte privințe : 

„Libergehend auf den Recurs der Boeronal Familien Ballan und Ursz, welche 

einen 'Theil des Gemeindewaldes Pojorutzel, u. die Zuriickgabe der Alpen 

Fegetu albu, Capu Muntelui und Lacu anspruchen, so geht aus der Conscrip- 

tion vom lahre 1758 Seite 383. hervor, dass damahis die Alpen Fegetu albu 

und Capu Muntelui den Bojeronal familien Ursz u. Lud und der Zobbagaen- 

familie Palecșa ; die Alpe Lacu aber, der Bojeronal familie Ballan gehorte. 

Da jedoch Zeuge des iberpriifungs Protocolls pag. 101 die Eigenthiimer 

dieser Alpen. wie oben bereits erwâhnt wurde, dem Wafiendiens cte sich en- 

iziehend, sich in die Wallachei fliichteten, so wurden diese Alpen von Seite 
der Militair-Verwaltung confiscirt, zu Gunsten des Proventenfondes verpachtet, 

und bei Auflăsung des Grânzverbades der Finanz Verwaltung iibergeben“. 

Invăţăm de aci că nu numai comunele iobăgeşii ca atare puteau să aibă 

păduri şi munţi proprii, la care domnul pământului să nu aibă amestec şi 

treabă, ci chiar şi ţăranul iobagiu cu deplin drept de proprietate — fam. Palecşa. 

Nota autorului. 

Dr. Maior, — Politica Agrară la Români... 9
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bire numai că le luară o parte (jumătate) din hotar, vechii lo- 
cuitori stabiliţi în Sinca nouă. Totuşi pământ şi pădure aveau şi 
ei în destul, căci pădurea comunei este de 5 ore în lungime-şi 5 
ore în- lăţime. După o conseripţiune a comunei din anul 18%, 
arăturile erau înmpărţite în 2 călcături sau câmpuri— sau ver- 
bal: die Aeker sind în zwei Calcaturen getheilt — din care însă o 
parte este foarte expusă înundaţiunilor. Teritorul, hotarul întreg al 
comunei Șinca vechie este azi de circa 14.569 jugere — distribuit 
astfel; 1894 jug. arătură, 65 jug. grădini, 1.670 jug. fânaţe, 674 

„jug. pășune, 10.267 jug. pădure — improductiv. Din aceste, statul 
posedă 1.662 jug. pădure; comuna grănitărească Vadu 420 jug. 
pădure; iar comuna politică Şincai vechie 674 jug. păşune şi 
8.185 jug. pădure, restul este pământ particular al foştilor gră- 
niţeri boieri şi neboieri. Despăgubirea pentru dreptul de câr- 
ciumărit a fost de 19,330 fl. din cari statul a luat 16,000 11. co- 
muna 3.330 îl. Preotul are porţiunea canonică şi venitele stolare, 
biserica dispune de un fond eclesiastie de pe la 1839, şcoala nouă 
cu 3 învăţători întreţinută de comună, la care fondul scolastic 
al comunei, contribue cu 400 fl., biserica din fondul ei câte 50 îl, 
iar restul până la 600 fl. 150 fl. le dă primăria din suplimen- 
tele pe darea directă. Raportor d-nu losif Stoica fost notar 
comunal timp de 30 de ani. i 

16. Vadu. Raportor, George Morar fost notar comunal în etate 
de 70 ani. După spusele d-sale comuna Vadu deşi este o co- 
mună dintre cele mai vechi, totuşi ea a fost mai întâiu situată 
în Siliştea de lângă părâul Ureşa, în locul numit azi-— lângă 
Măgura lui Ciaur, dar cam cu 300 ani înainte de aceasta, a fost 
permutată în locul de pe ambele maluri ale apei Sercaia, unde 
se găseşte şi azi. După documentele nobilitare publicate de domnu 
l. cav. de Puscariu pag. 167, familia Borcea 'et. Calliani (Calin) 
de Vad au căpătat actul boeronale peste Vadul Şărcăii şi satul. 
Udriştea dela. Mircea Vodă, dat din Târgovişte la 10 Iunie 1417. 
Tot d-sa ne spune că satul Udriştea astăzi nu mai există, ci în 
locul ei a crescut o Dumbravă de ştejar mare. Dela satul Udriş- 
tea n'a mai rămas decât numirea părăului Ureşa—ce s'a con- 
servat până în ziua de azi, care este un pârău neînsemnat între 
satele noastre. Va să zică satul Vadu nu este un sat din nou 
înființat, ci numai că locuitorii din Udriştea probabil în urma, 
lipsei de apă şi poate şi fiind puţini la număr şi-au spart co- 
una şi Sau mutat cu toţii în Vad. Deci la Măgura lui Ceaur 

îos i comuna Udriştea, unde se şi vede o mare la- cună între satele acelea. N | 
Până la conscripția din anul 1762 comuna eră locuită de 5 familii 

oeroşti e 1 capi de familie: [Borcea, Boieru, Popa Strâmbu și 

afară de 4 sI gi! ŞI sau pri egit, ne voind a primi arme 
! capi de familie: Dăneţiu, Cristian, Cucu şi Cocişu, 

 



131 
*   

iar ceilalți sau împrăștiat şi refugiat prin comunele Şinca nouă. 
Păreu, Veneţia, de sus.și de jos” Comana de sus şi de jos unde 
au continuat de a fi iobagi, de a face iobăgia şi dă dijma, ca şi 
nainte. Comuna spartă a fost întregită din nou după proclama- 
țiunea Mariei Teresie cu Ardeleni mai toţi jeleri aduşi din Blaj, Să- 
săuş, din Ticuşul Românesc, etc. Noii veniţi, au primit fiecare 
câte o sesiune întreagă de pământ, care o avusese iobagii îna- 
inte, şi hotarul întreg al comunei a fost împărţit în câte 100 
loturi. Tot atunci şi unele din familiile boeronale au renunţat 
la puţina proprietate ce aveau, şi au primit cu armele, câte o 
moşie sau sesiune întreagă. Două familii boeronale însă şi au 
păstrat sesiunile şi pământurile lor boeronale, şi mau primit 

“altceva decât arme. Pentru pământul alodial, ciaca şi dijma ce a 
perdut-o prin înfiinţarea graniței, proprietarul Nalatzi a fost ex- 
proprieat şi despăgubit de către stat, şi sa mutat daci în ţara 
Hațegului. Pe hotar atât arăturile, cât şi fânaţele (din cele 2 câm- 
puri) dimpreună cu Verzeria, şi Cânepiştea erau împărţite în la- 
nuri mari sau riduri, şi aceste subdivizate în câte 100 sorţi (lo- 
turi) fiecare, dintre cari 96 sesiuni s'au ocupat îndată, iar patru 
(4) au rămas vacante, ca să se ocupe mai târziu de însurăţei, 
ori să se dismembreze, şi împartă acolo unde se mulţiă prea tare 
familia. Afară de aceste pădurea tânără de ştejar numită Dum- 
bravă, care şi până aci eră pădure comunală sa împărţit de fânaţ, 
în câte șease tabie de câte 100 lotuși fiecare. Lemnul de foc şi 
construcție, esențe frunzoase le aduceau din pădurile”Ohabei şi 
Şincei vechi, alăturea şi de o potrivă, şi în toate zilele cu lo- 
cuitorii congrăniţeri ai acelor comune ; dela 19340 încoace însă 
au fost limitați şi reduşi la 2 zile în săptămână şi numai lo- 
cuitori din Vad—o săptămână la Ohaba, şi a doua la Şinca 
vechie. Dela 1862 însă comisiunea trimisă de guvernul aus- 
triac pentru regularea averilor grăniţereşti sub preşedinţia ge-, 
neralului Reihetzer i-a răstrâns numai la uscături: lemnul mort 
şi uscat de pe jos nemţeşte Klaubholz, cu care au rămas până la 
segregarea pădurilor, când în schimbul acestui drept li s'a separat 
şi lor un complex de pădure deosebit. Pentru construcţii şi ne- 
mestii nouă, căpătau însă şi lemn de ştejar — anumite tulpini, 
înainte dela inspectorul silvic, azi dela primăria comunală din 
pădurea comunală numită Dumbravă. 

După desființarea graniţei militare din Transilvania în anul 
1850, grăniţerii deveniră oameni liberi pe pământurile şi hota- 
rele lor, fără de nici o despăgubire ori rescumpărare către stat, 
şi n'aveau alte sarcini decât să plătească contribuţiile şi impo- 
zitele obişnuite către stat, judeţ; şi comună. Fondurile comune 
ale regimentului rămaseră în proprietatea lor, în deosebit fon- 
dul pentru echipament — Montoursfond—a fost prefăcut cu 
învoirea tuturor comunelor grăniţereşti— din reg. 1 de in- 
fanterie și dela escadroanele românești de grăniceri husari * în 

ta
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fond şcolastic, din care azi se întreţin şi ajutorează o mulțime 

de şcoale rurale și primare româneşti — înainte numite triviale 
azi normale cu câte 3-4 clase — foarte bine dotate şi organi- 
zate, cari trec de unele din şcoalele de frunte ale Românilor; azi 
însă luăte de guvern ca şcoale comunale şi cu tendinţa de a le ma- 
ghiariza. Fondurile de venite —aşă numitul Proventen Fond — 
pentru armatură, adunat din arendări şi vânzări de munţi păşuni 
şi păduri, de ale grăniţerilor —a trecut în proprietatea statului. 

Şcoalele grăniţăreşti de companie din Ohaba, Recea, Orlat etc. 
au făcut foarte mult pentru luminarea şi înaintarea intelectuală şi 
materială a Românilor în genere, şi din şcoalele lor au eşit 
mulţi bărbaţi însemnați ai naţiunii — nu numai grade înferioare 
la armată, ci şi ofițeri superiori, coloneli, generali, apoi preoţi, 
învăţători, notari, literați etc. Şi azi fostele comune granițăreşti 
se disting de celelalte prin o ordine mai mare, clasă intelec- 
tuală mai numeroasă decât celelalte. Contactul lor -cu diferite 
popoare şi cultura și instrucţia germană a fost de cea mai mare 
influenţă asupra Românilor. | 

Intinderea totală a hotarului comunei Vadu este de 4544 ju 
gere, dintre cari 2.318 jugere arătură. 35 jugere grădini, 992 
jugere fâneţ, 981 jugere păşune, 91 jugere păşune, 124 jugere 
improductiv. Intre fânețe este trecută şi frumoasa pădure de 
stejar numită Dumbravă, care deşi pământul ei este împărţit 
în loturi pe la săteni ca proprietate particulară, totuşi lemnul ei este 
rezervat ca proprietatea comunei, de care individul n'are voie să 
se atingă nici de lemnul mare, dar nici să taie ori rupă vlăstari 
mlădiţele eşite dela tulpina şi rădăcina lui. Totuşi pentru clă- 
diri ŞI construcţii nouă, fiecare sătean 'şi capătă dela comună fără 
nici o taxă lemnul de stejar necesar. Statul n'are pe teritorul 
comunei Vadu nici un singur palmac de pământ, ci tot este al 
țeranilor, Din complexele de mai sus comuna posedă ca proprie- 
tate comunală în indiviziune 26 jugere fâneţ, 954 jugere pășune 
în locul numit Faţa Măgurei Și „Măgura lui Ciaur“ — 76 ju- 
gere pădure de mesteacăn, 94 jugere improductiv. în total 1.631 
jugere pământ, comunal. Din această proprietate comunală — 
zau 1 g0se mate ipsă de pământ. cultivabil pentru săteni, în 
Telinie a îmnărtiti uat 0 parte de păşune comunală numită 
a 1 a impărţit-o şi dat-o în folosinţă Ia particulari în loturi 
în pd gsălete circa 3 jugere semănătură ia fiecare familie 
teşte pe am ea APR oprietate particulară, pentru care el plă- 

da de zestre, împărţi şi îi la comună ; beneficiarul o poate 

nu 0 poate înstrăină” ori vino Se Pe p Limitate dat niciodată 
în veci în folosinţa familiei, căreia uric, ci trebue să rămână tate intact al ( I i, căreia s'a dat cu dreptul de proprie 

comunei. Contribuţia şi impozitele le plăteşte co- 
Sena Pentru ele. Afară de acestea, comuna Vadu mai posedă dela 

gregarea pădurilor (1870) încoace pentru dreptul ce l-a avut
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ea la lemnul uscat; şi mort — Klaubholz — în pădurile dela Ohaba 
şi Şinea veche, încă pe teritorul comunei Şinea veche 225 ju- 
gere pădure — numită Trestioara. Boierii au avut muntele Vă- 
carea, în schimbul căruia pe baza unei învoieli cu statul, li s'a 
mai dat tot la Şinca veche 200 jugere pădure în fața Strâmbei, 
iar familia boeronală Strâmbu mai.posedă un alt trup de pă- 
dure, tot; acolo numit Cucutiş de 90—100 jugere mărime. Bi- 
serica unită are 9 jugere arătură, 6 jugere pădure, 3 jugere 
improductiv = 19 jugere, cari sunt trecute toate pe numele 
şcoalei confesionale. Preotul are dotaţiune în terenuri de cul- 
tură sau porţiune canonică, iar restul din hotar este proprie- 
tate particulară a foştilor grăniţeri boieri şi neboieri. Despă- 
gubirea pentru dreptul de cârciumărit, care dela 1848 încoace 
l-a folosit numai comuna politică, a fost în total de 18.000 A, 
din care statul a luat 6.300 fl. boierii 6.300 fl. şi neboierii 6.300 
fl. Din arenda şi veniturile cârciumei comuna Vadu a clădit o 
frumoasă biserică, un nou local de şcoală. Comuna Vadu, deşi dela, 
desfințarea graniţei încoace, a fost cercetată de diferite ori de 
focuri violente, cari de repeţite ori a prefăcut în cenuşe mai tot 
satul, totuşi ea s'a recules tot de atâtea ori şi azi stă bine şi 
trece drept unul din satele Române cele mai frumoase şi poate 
servi model multora ; are şi banca proprie — Unirea — care prin 
acordare de credit şi împrumuturi nesăbuite mai mult a stri- 
cat decât a folosit locuitorilor. 

17. Ohaba. informator George Radu, ţăran fruntaş în etate de 
12 ani şi fost primar de mai multe ori. In comuna Ohaba se 
află o singură familie boeronală — Bâlea şi Bulea, iar ceilalţi 
înainte de conscripția din 1762-—5 erau iobagi ai curţii fiscale 
din loc, care mai întâiu o ţinuse în arendă S. Bruckenthal, dar 
mai târziu o dăduse şi aşezase aci pe o metresă asa o baronă 
Nâlatzi. El mijloci ca cele 4 „lăburi“ 4 (lanuri) de pământ allo- 
dial dimpreună cu pădurea întreagă să se transcrie pe numele 
ei ca proprietate privată. La conscripția militară ea a cerut, ca 
cele 4 laburi de pământ ale ei să se distribue şi dee la grăni- 
cerii conscrişi, iar pădurea întreagă să rămână ca proprietate - 
de veci a obştei locuitorilor comunali, ca recunoştinţă pentru 
unele servicii și ajutorul, ce-i au dat locuitorii. Statul — azi nu 
posedă nici pământ cultivabil şi nici pădure pe teritoriul comunei 
Ohaba — afară de o curte și grădină, fosta locuinţă a comandan- 
tului companiei. Oare nu este aceasta proba libertăţii de odi- 
nioară, de unde şi-a luat şi satul numele —de Ohaba şi ţăranii 
Ohabniei cu moşii habnice?! Ca iobagi, vechii locuitori făceau clacă 
la curtea baronesei Nâlatzi din loc, câte zile nu se poate şti proba- 
bil că 2 zile pe săptămână, din cauză că hotarul eră restrâns, - 
iar pământul cultivabil puţin. Dijma dădeau şi ei însă cât nu 
se poate şti. 
„La conscripția din 1762--5 comuna s'a spart, şi familiile io- -
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bage mare parte au fugit şi s'au împrăștiat prin Şereaiţa, Șinca 
nouă, pe la Bran, altele au trecut şi în România, continuând 
mai departe cu servituţile de iobagi, iar în comună au venit și 
sau conscris alte familii de locuitori noui, mai cu seamă jeleri 
veniţi de pe Ardeal dela Turda, Belt, Hidiş şi altele. La con- 
scriere au fost 62 familii de grăniceri cu tot atâtea loturi. Ca 
un ce caracteristic, familia“ Roman venită din Hidiş şi-a men- 
ținut moşia care o aveă în Hidiş pe care vo stăpâneşte şi folo- 
sește şi azi dându-o cu arendă, iar în Ohabaa căpătat altă mo- 
şie grăniţărească. Boierii şi-au conservat laburile lor — cari le 
stăpânesc şi azi deosebit. Familia boerească Bâlea şi Bulea, a 
avut o proprietate de circa 300 galete 150 jug. arătura, şi ei au 
trebuit să ia arme şi să presteze servicii militare ca şi ceilalţi 
locuitori grăniceri neboieri. Pădurea comunei o foloseau singur 
locuitorii comunei Uhaba, însă după conscripţie, locuitorii acestei 
comune acordară prin bună învoire şi locuitorilor din Vadu con- grăniţeri cu ei, favoarea de a adună lemnul uscat — lu Rlaub- 
holz — uscături în schimbul de aşi puteă îngrăşă şi ei porcii la 
ghinda âin Dumbrava Vadului, şi pentru lemnul de construcţie 
de ştejar luat fără de nici o taxă tot de acolo. Mai întâiu sau în- 
trodus Vădenii în pădurea Ohabei mai mult pe sub mână şi 
prin înrudire; mai târziu interveni în chestiune comanda regi-. mentului şi o regulă printrun ordin de zi. Lemn de foc şi de trebuinţă aduceau locuitorii comunei în fiecare zi şi din ori şi care parte a pădurei, lemne de esenţă frunzoase, însă o parte din ea totdeauna se țineă oprită pentru a'le feri de devastare. Acolo nici vitele nu eră permis să pască. Lemnul de construcţie, lemnul de ștejar îl căpătau locuitorii comunei pe timpul graniţei din Dumbrava Vadului, iar lemnul de ştejar şi de brad îl adu- ceau dela Șinca vechie. Vite puteă țineă pe timpul graniţei ca Şi înainte câte vroiau, şi câte le dădea mâna, căci pu plăteau - NICI O taxă. In comună se mai aflau pe timpul graniţei 52 căl- dări pentru fabricarea de rachiu de cereale şi de prune, ce se face ŞI azi în aceste comune. Intinderea, totală a hotarului co- munei Ohaba este de 4.685 jug. dintre cari 973 jug. arătura, 31 Jug. grădini, 303 jus. fânațe, 1.059 jug. păşune, 2.227 jug. pădure a Soia 3 fue mbroduetiv. Din aceste complexe comună poli- î odă, Si 59 pășune, 2133 jug. pădure, şi-75 jug. loc improductiv, biserica unită locală 15 jug. arătură, 7 jug. livade şi 2 jug. pădure ca porțiune canonică — dotaţie pentru din famaţe Sunt Tue PAC articulară a locuitorilor. Malta sar& A i înățe artificiale supuse ivigațiunei, prin răvăr- re, care aci se, usitează binişor din timpul graniţei, deşi nu asa de Şistematic Şi bine ca la Recea. Despăgubirea pentru 250 pi iar fanii a fost de 3500 fi. din care comuna a primit 

a Şi statul restul, 18. Comuna Bucium. Inainte de înființarea graniţei -se aflau
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în comuna Bucium 4 familii boereşti: Moga, Dobrin, Gaspar şi 
Radocea. Ceilalţi locuitori neboeri erau iobagi ai Nâiaezi, care 
şedeă în Vadu şi slujba îi o făceau în Vadu. Claca eră de 3 zile 
în săptămână, iar dijma şi daturile egale cu a celor din Şercăița. 
lobagii din comună dimpreună cu cei din Vadu mai aveau 
spre folosinţă şi păşunea din muntele Văcarea. Sub graniţă boeri 
şi neboeri aveau aceleaşi sarcini şi îndatoriri militare şi civile ca 
cei din Vadu şi Ohaba. | ; | 

Intinderea totală a hotarului e numai de 2112 jugere dintre 
cari 1.550 jug. arătură, 22 jug. grădini, 477 jug. fânaţe, 63 jug. 
areal improduetiv. Comuna politică posedă 36 jug. fânaţe şi 51. 
jug. areal improductiv, 268 jug. pădure cumpărată pe teritoriul 
comunei învecinate Sercăiţa, iar restul e proprietate particulară. 
Statul mare proprietate în comună, nici pe hotarul ei. Despă- 
gubirea pentru dreptul: de căciumărit a fost de 6.500 î). din care 
comuna ă primit 3.500, iar restul l-a luat statul. 

19. Lupșa, comună mică mai bine zis cătună, căci este sin- 
gura comună în plasă, care nu are nici o şcoală, nici preot ori 
învăţător propriu — cu hotar mic de tot abiă 1.720 jugere din 
care vreo 4—500 jug. sunt proprietatea statului. Locuitorii. au 
239 jugere arătură 26 jug. grădini 189 jug. tânaţe, 1.182 pădure 
şi 33 jug. areal improductiv. Inainte de 1818 locuitorii lui erau 
clăcâşi de 2 zile şi deo zi; claca o prestau la curtea din (-u- 
ciulata uneori şi la Comana. Despăgubirea pentru dreptul de câr- 
ciumărit nu Pam putut află. la privinţa administrativă este îm- 
preunată cu comuna Cuciulata, de care este foarte apropiată. 
Mai sunt de amintit încă 2 sate situate tot în lunca Oltului— 
Fântâna şi Crihalma, ambele româneşti, cari înainte de 1848 se 
țineau de comitatul Albei de sus, și erau clăcaşe, iar acum se 
țin de com. Tirnavei mari. 

20. Fântâna, comună mică cu 528 locuitori, dar cu puţin ho- 
tar, 1.954 jug. în total—557 jug. arătură, 78 jug. grădini. 126 
jug. fânețe, 200 jug. păşune, 176 jug. pădure, 166 jug. areal im- 
productiv în lunca Oltului şi cu mai puţină pădure. Inainte de 
1848, locuitorii satului erau iobagi de câte 2 zile în săptămână, 
pe cari o prestau la curtea din Crihalma a bar. Petki. Dijmă 
ei. nu dădeau de loc." 

21. Orihahna, sat situat peste Olt, pe malul drept al rîului. 

Inainte de anul 1848 erau iobagi de 3 şi 2 zile a familiei baro- 
nului Petki, care eră divizată îg 3 ramuri cu 3 curți, şi fiecare 
aveă iobagii ei deosebiți. Pământ baronul nu cultiva în regie, 
afară de cel cultivat cu vitele şi uneltele iobagilor. Dijmă iobagii 
dădeau a 10-a parte din toate productele solului, afară de le- 
gume, fructe şi stupi. Pentru trecerea cu podul umblător peste 
Olt — trebuiau să facă înainte de 1848 — fiecare familie câte o 
zi de clacă la făcutul fânului; azi plătesc câte 1 fl. 40 cr. de 

familie, şi dreptul de a ţineă luntre este şi azi al proprietăţii,
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ca drept regalian, nerescumpărat încă de comună. Este o co- 
mună silitoare şi prosperă, însă cu puţin pământ de hrană. Ho- 
tarul este de 3.357 jugere, din care vre-o 500 sunt proprietatea 
mare, sătenii posed 1.308 jug. aratură, 47 jug. grădini, 547 jug. 
fânețe, 6i jug. păşune, 1.169 jug. pădure, 238 jug. areal impro- 
ductiv. Locuitorii duceau mare lipsă de păşune şi de apă cu 
vitele lor, căci pe dealurile lor seci dar foarte productive, nu 
se -prea găseşte apă, şi trebuia să aducă vitele tot la Olt pentru 
adăpat. IE 

Ca să scape din strâmtorare, preotul cu 167 locuitori au cum- 
părat prin anul 1894 dela baronul din sat, 1.110 jugere moşie 
pentru pășunat în deavălmăşie, pe hotarul comunei vecine Dăi- 
șoară, între cari 710 jugere pădure, restul fânaţuri şi cu puţin - 
teren de cultură. Pentru acoperirea speselor, ei au pus pădurea 
în tăiere, rezervându-şi 200 jugere pe seama lor, iar pentru rest 
au luat un împrumut de 50.000 fl. dela Banca „Albina“ plătibil 
în 20 de ani, ipotecându-şi moşia cumpărată şi averea particu- 
lară a fiecăruia. Au plătit deja 12 ani ratele regulat, mai au de 
plată încă 8 ani. Au cerut comasarea şi regularea din noua 
proprietăţii pentru a încorporă pământurile din nou cumpărate 
la hotarul lor, pentru a-şi lărgi hotarul, a eşi din strâmtorare 
cu vitele şi cu apa. La amenințările guvornului de a le închide 
şcoala românească, şi a le face şcoală de stat ungurească, lo- 
cuitorii au răspuns cu ridicarea unui nou edificiu Şcolar, cores- 
punzător legilor şcolare, și prin sistematizarea unui al doilea 
post de învățător la şcoala ortodoxă română. 

Progresul material al comunei este foarte însemnat în vite— 
au vite trăgătoare, boi şi cai de toată frumuseţea în cât în vite 
ei ieau concurenţa cu ori şi care comună rurală, săsească ori ro- 
mânească, pe când boierii din Comana vecină cari au egale fâ- 
naţuri, în aceeaşi luncă a Oltului cu ei, de când le-a luaţ Statul 
Costişul în care păşunau cu vitele. lor, umblă la plug cu câte 
2 cai ori cu 2 vaci, ori 2 bivolițe, rari sunt cei cari au. boi de 
jug. Peste 8 ani comuna Crihalma devine liberă de datoria con- 
tractată — câte 25 coroane pe an de fariilie, şi dejă locuitorii se 
gândesc să nu rămâie cuiu străin în casa românească. Aci poate 
să vadă ori cine efectul păşunei comunale în comuna rurală si asupra dezvoltării ei, mai cu seamă că această comună este 
aproape şi de frontiera noastră. Cazul lor ar trebui cât de des 
imitat dincolo, căt şi dincoace de munţi, mai cu seamă că peste 
munţi şi guvernul favorisează astăzi achiziţiunea de păşuni şi 
păduri comunale. De ce n'ar face s 3 și guvernul nostru şi Băncile 
populare la fel?! 
Lăsăm să urmeze în traducere actul de ipotecă, constituit, de către cei 178 locuitori din 240, către Banca „Albina“ din Sibiu, care le-a ajutat să blătească pe proprietar îndată.
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ACT DE IPOTECĂ. 

Subscrisul Gevurge Bucur şi consoţii locuitori din Crihalma, 
recunoaştem prin aceasta că am împrumutat dela „Albina“, in- 
stitut de credit şi economii, suma de 50.000 (cincizeci de mii) 
florini valuta ungurească, în scrisuri funciare, în următoarele 
condițiuni : | - 

i. Ne obligăm solidari, toţi pentru unul şi unul pentru toţi,. 
în numele nostru al moștenitorilor și urmaşilor noştri legali, 
ca să plătim suma împrumutată de 50.000 fl. v. acu dobândă 
de 6%, în 140 rate semestriale în decurs de 20 ani anticipatire 
pe câte 6 luni înainte la cassa instituţiunii amintite din Sibiu. 

2. Rata semestrială cuvenită: dobândă cu amortismentul în 
sumă globaiă de 2.129 fl. 82 cr. v. a., ne obligăm a o plăti re- 
gulat în fiecare an la 1 Maiu şi 1 Noemvrie, până la stingerea 

totală a datoriei şi dobânzilor ei. 
3. Termenul iniţial de plată se fixează la 1 Maiu 1894. 
4. Pentru ratele rămase în întârziere ne oblizăm a plăti o. 

dobândă de 8%. 
5. Ne obligăm a plăti ratele: amortisment şi dobândă în nu- 

merar; însă plăţi anticipative anunţate cu 6 luni înainte în sen- 

sul $ 11 al regulamentului şi $ 91 şi Ş 111 al statutelor, se pot 

plăti şi în scrisuri fiinciare după cursul lor nominal. 

6. Taxele de timbru pe chitanţele de plata ratelor la casă 

dacă i-ar cere acestea, ori la judecătorie, precum şi pe cererea 

de radiere a ipotecei, ne obligăm a le plăti noi, şi noi suntem 

datori a efectuă radierea în contul şi pe spesele noastre, 

1. Mai departe ne obligăm ca să asigurăm contra focului toate 

edificiile aflătoare pe imobile şi în întreagă durată a ipotecei, 

şi la societatea de asigurare pe care ne-o va indică instituţiunea 

creditoare. Ș , 
Poliţa de asigurare o vom depune la Banca creditoare, şi tot 

la dânsa vom vărsă şi primele de asigurare. Aceste prime ne 

oblizăm a le plăti totdeauna cu 8 zile înainte de expirarea po- 

liței; în caz contrar bancă creditoare este autorizată să avan- 
seze dânsa sumele cuvenite, şi noi suntem datori a-i rebonifică 

suma avansată cu o dobândă de 8%, până la ziua achitării. , 

Dacă obiectele asigurate ar arde, fără consideraţiune dacă noi 

am plătit primele de asigurare sau Banca creditoare, Banca cre- 

ditoare este îndreptăţită a încasă sumele „de despăgubire dela 

Societatea, de asigurare. Contractul de faţă serveşte totdeodată 

Și ca act de cesiune.
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„8. Imprumutul se achită conform planului prin rate semestriale; 
însă noi avem facultatea de a plăti şi mai multe rate deodată, 
iar sumele vărsaţe înainte cum şi cele încasate din desdaunare 
pentru obiectele incendiate nu împiedică plătirea regulată a anui- 
tăţilor, ci reduc numai termenul împrumutului. | 

“În consecinţă ratele semestriale trebuesc plătite regulat şi mai 
departe până la stingerea totală a împrumutului, 

Insă radierea datoriei înainte de termenul de plată o putem 
obţine numai cu autorizaţiunea prealabilă a Direcţiunii Institu- 
tului de Bancă, şi în acest caz Banca ereditoare este îndreptă-. 
tită a percepe dela noi o taxă de desdaunare socotită dela li- 
chidarea împrumutului până la achitare. 

9. Toate sumele cari le va debursă Banca creditoare în con: 
iul nostru, noi suntem datori a i le restitui îndată la prima 
somaţie a ei, cum şi spesele de judecată cari le-ar fi avut în apă- 
area intereselor ei, când asupra imobilelor ipotecate s'ar inta- bulă și alţi creditori, eventual s'ar ordonă achitarea 

Aceste cheltueli le stabileşte Direcţiunea Instituţiunii după statutele ei, noi neavând dreptul de .opoziţiune nici în total 
nici în parte. După aceste sume se va calculă o dobândă de 6", dela lichidarea împrumutului, | . 10. Ne supunem necondiţionat întru toate, la statutele funda- mentale ale Băncii creditoare şi normele ei pentru ipoteci, pre- cum Şi la agrearea ori cărei judecătorii alese de dânsa. „11. In caz de neîndeplinire punctuală a vre-uneia din condi- țiunile stipulate mai sus și a norimativelor prevăzute la art. 91, instituţiunea creditoare este autorizată de a pretinde şi execută deodată întreaga sumă datorită fără nici o opoziţiune ori apel din partea noastră; ' ” | 12. Pentru asigurarea, acestui împrumut constituim ipotecă imobilele transcrise în cartea tunduară a comunei Dăişoara foaia de posesiune No. 294 A+-1 sub numerii topografici 130/,, 130; oale ea 82. 38, 3 135, 136. 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
îm IS iv (as 200/2, 267/,, 424, 4257, 5917, 592; 646, s56, 537, 1.019, 1.024, 1.030. 1.699/,, 1906, 2.005/,. 2.078/,, 2.605, 2912, 3.126/ 3214, lt, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 2.005/ E 075 3.127/. şi 3.146, (aceste sunt pământurile cumpărate. pen- tiu care sa făcut imprumutul) cum şi cele de pe hotarul co- inunei Crihalma, proprietăţile private ale tuturor subseriitorilor 178 din familiile mai jos notate, şi ne învoim, nu numai ca In- și ata ea ereditoare Să ia inseripție pe ele pe spesele noastre cam ca aan ră, prealabilă deosebită, dar ne mai obli- “ama «a întăjele acordate în sensul artic. 36 din lege din anul „186 $ 17 şi 18, să le acoperim noi. . la 15. De Droctu aj ne in voim ca eventuale cheltueli prevăzute. 

execuţiune și licitaţi LA Rp acopei lrea_ speselor de procedură, xecuţ ȘI Moitaţiune în sensul art. LX de lege din 1881, Ş 19%,
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să mai adăogăm încă o sumă de asigurare de 500 florini, care 
este de a se intabulă şi transcrie asupra proprietăţilor sus amin- 
tite, ce este a se achită deodată cu suma împrumutată. - 

Care act de ipotecă s'a citit şi s'a explicat în limba noastră 
şi-l primim şi subseriem cu toţii — iar subserierile noastre se 
vor autentifică de către notarul public regesc. 

, LL Crihalma, 1 Ferruarie 1892. 
(Urmează subscrierile) 

George Bucur 
„_ Preot gr. orient. m. p,. cu soţia 

George Ghindea 
Învățător m. p. cu soţia şi obştea. Urmează 178 capi de familie cu soțiile lor. 

Aceste cazuri dela 21 comune diferite sunt in stare 
să ne procure o.idee destul de clară despre proprietatea 
română şi sarcinile iobagilor din Transilvania. Ar mai 
fi de citat numai pe lângă aceste comune pur clăcaşe 
și pur grănițereşti sau mixte: boierești şi clăcaşe —încă 

comune mixte cu câte 2—3 -organizaţiuni și juridicţiuni 
diferite şi cu câte 3—4 primari comunali (boieri, gră- 
niceri şi iobagi) sau alte sate cari aparţin la judeţe deo- 
sebite, cum eră de ex. comuna Sânce! din Ardeal din 
care o uliţă (stradă) ţineă de comitatul Albei de sus, și 
celelalte de comitatul Albei de jos, sau o stradă se ţinea 
de comitate şi locuitorii ei erau iobagi, iar celelalte de 
Fundul regesc şi locuitori lor erau oameni liberi —după 
analogia oraşului Focşani etc., de care însă nu ne vom 
ocupă aci. Rezumându-se însă datele de mai sus vedem, 

că în fiecare comună iobagii, poporul cultivator, e supus 

la alte sarcini şi alte daturi urbariale, cari se schimbă 

şi se modifică din o comună la alta, dela o familie la 

alta. Ceace este mai rău însă, e faptul că aceste sarcine . 

și angarale, ce apăsau asupra bietului ţăran clăcaș, nică- 

eri nu erau bazate și reglementate pe o lege pozitivă, 

trecute în vre-un cadastru ori registru oarecare, ce să 

steă sub controlui şi inspecţiunea statului, ci toate erau 

bazate numai pe obiceiuri străvechi, se fac și prestează 

toate după datina veche, și depind pretutindenea mai 

mult numai de capriţiul, buna chibzuinţă, lăcomia și vol- 

nicia proprietarului, a domnului feudal numit în terme- 

nul juridic transilvan — dominus terestris—. Starea ma-
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terială a locuitorilor iobagi deci nu prea eră rea—nici 
întrun caz, însă desperată. 

$ 6. STAREA MATERIALĂ ŞI MORALĂ A FOȘTILOR 
GRĂNICERI. 

Că starea materială a iobagilor şi jelerilor (clăcași) de 
pe ţeara Oltului chiar în sec. XVIII nu a fost atât de 
rea şi precară, după cât se susţine, și poate eră încă de 
suportat, ca un alt argument, putem invocă faptele pe- 
trecute din incidentul înființării graniţei militare în co- 
munele ce aveau să devină militarizate la 1758—63. Ei 
bine, la conscripția militară din 1758, locuitorii clăcași de 
câte 3 și 2 zile în săptămână din comunele ce aveau 
să devină militare, au refuzat armele aproape unanim, 
Și constrânși cu de a sila să primească armele, mai bu- 
curos au preferat să-și părăsească casa şi moşia și să li 
se spargă satele, şi a se mută în alte sate, tot în condiţi- 
unile oneroase de clăcași, decât să primească armele și 
să intre în o condiţiune nouă de viaţă, și până atunci 

lor necunoscută. Cu deosebire 2 condițiuni grave supără- „toare pentru dânșii li se impusese, de a se face uniți şi a prestă jurământul de a se bate pe uscal și pe apă, ei mai 
toți pădureni și munteni din neam în neam. Aceste 2 din urmă, provoacă între cei dela Năsăud chiar revoltă, ur- mată de suplicii sângeroase. Şi apoi şi militarii preferau pe cei cu ceva stare şi avere. 
„Este. însă de obşte cunoscut, că proletarul peritor de foame este gata şi supus la toate, se atică voios în 

braţele celui care-i” promite-a-i du mâncare și băutură, Cu. Perspectiva de pradă, ceeace n'a fost în cazul de faţă. Chiar Şi boierii şi moșnenii, dintre cari unii aveau mo- Șloare frumușele Și munţi, ca proprietate nobilitară scu- tită de ori ce sarcine şi contribuţiuni către stat, judeţ ȘI comună, erau mai deprinși cu purtarea, armelor, și sunt până astăzi între dânșii buni vânători —— aceia încă "şi-au ce sula te Și cele a dat în man, vea Ş » Or au trecuţ Și pribegit prin
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România. Mulţi din ei sau întors în urmă înapoi ia matcă, 

sau făcut grăniceri primind armele — dar pământurile și 

munţii lor au fost dejă şi rămași buni confiscaţi de stat. 

__Câtevă cazuri concrete vor lămuri mai bine chestiunea. 

în comuna fruntaşă Vadu, din 77 familii vechi locale, 

numai 4 au rămas locului şi au primit armele; celelalte s'au 

împrăștiat, unii rămânând în stare de iobăgie, iar boierii 

cuminţiţi în pribegie, sau făcut grăniceri în alte sate. 

Comuna învecinată cu Vadul, Ohaba, unde eră sediul com- 

păniei, s'a spart cu totul și n'a rămas locului decât una 

singură boierească, familia Bâlea ori Bțilea (nu este iden- 

tic oare cu Buhlea din România?) Din comuna Șinca au 

dosit toţi locuitorii, 119 familii boieri și clăcași, parte în 

pădure la cele schituri și mănăstiri de pe hotarul comunei 

unde au întemeiat o nouă comună Șinca nouă clăcașe, 

în oposiţie cu Şinea veche grănicerească; unii dintre bo- 

ieri au pribegit prin Muntenia mai multe luni şi apoi s'au 

întors acasă la căminurile lor. În comuna Tohan a rămas 

un singur om bătrân, care a dorit să fie înmormântat 

lângă părinţii săi; la toţi ceilalți jocuitori municipiul Bra- 

şovului le-a dat loc de sat şi hotar din întinsul teritoriu 

al Branului, unde se vede azi frumușica comună Toha-- 

nul nou (1). | 

Comunele militarizate părăsite și deşertate de vechii 

locuitori autochtoni au fost ocupate în urmă cu nouii lo- 

cuitori, tot Români, înscriși și recrutaţi dintre moşneni 

şi boiesii fără proprietate şi oameni liberi adunaţi din toate 

părţile Transilvaniei, oameni liberi din săsime dar și dintre 

iobagi cu ceva avere. 

Aceste fapte petrecute și de notorietate publică, aruncă 

o lumină destul de vie asupra raporturilor sociale şi eco- 

nomice de atuncea. Dacă scriitori Sași contimporani zic, 

că Românii alergau cu sutele şi miile la oficerii recru- 

tori ai împăratului, apoi ei au scris-o sub impresiunea 

fricei. Dela început Saşii, Ungurii și Secuii numiţi şi cele 

trei naţiuni privilegiate, erau contra înființării institu- 

ţiunii grănicerilor şi a înarmărilor Românilor în special. 

  

(Î) George Barițiu, Părți alese din istoria Transilvaniei, 1899 IL, p. 37



Ei se temeau după cele ce păţiseră în timpurile curu- 
ților şi lobonţilor de a da arma în mâna atâtor mii de 
Români și a-i organiză, pe cari ei subjugându-i îi putură 
exploată sute de ani pe întrecute, şi pentru salvarea 
proprie prin legi draconiane le interzisese de a purtă arme 
sub grele pedepse. Și apoi autorităţilor „săsești şi băr- 
baţilor de stat ai lor nu le conveniă înarmarea Romă- 
nilor şi scoaterea acestora de sub ocârmuirea lor, dela 
cari ei aveau o mulțime de datei, angarale şi servicii. 
Apoi în satele și târguşoarele mixte săsești se aflau Ro- 
mâni în număr considerabil cari ca, slugi, păstori, stupari 
și maieri, umblau de zecimi de ani cu rugăminţi pe la 
autorităţile săsești, ca să le dea și lor pământ de hrană 
din terenul comunelor, şi să le dea loturi noui la însurăţei, 
cum, se obișnuiă a se face cu însurăţeii Sașilor; altor co- 
mune românești deregătorele judeţene săsești le seches- 
trase munți, cârciumi, mori, piue, ș. a. Toţi aceştia acum 
prin militarizare şi conseriere aveau să capete pământ 
de hrană dela stat suficient, să li se restitue instalaţiu- 
nile tecinice, şi munţii luaţi cu puterea, şi să nu mai 
vină pe la dânșii să se mai roage să le aducă plocoane, 
daturi și mită, nici să le mai lucreze grădinile şi viile 
în clacă cu săptămânile, lunile ȘI anii, ţinuţi cu vorbe 
goale și speranţe deşarte, ete. 

Deci, pe deoparte perderea acestor avantagii și bene- 
ficii, însemnate, iar de alta temerea, că într'o bună zi Ro- 
mânii înarmaţi şi ea popor fiindu-le în număr covârşi- 
tor, ar puteă întoarce armele contra, apăsătorilor şi impi- 
latorilor lor de eri. Acestea au fost cauzele unor opiniuni 
atât de greșite a Saşilor în privinţa conseripției mili- 
tare dela 1758—1763, care pe ei nu-i priviă direct. 

Lucru se schimbă însă cu desăvârşire până la con- scripția militară a II-a, din zilele împăratului Iosif al II-lea, care fin precursoarea revoluţiunii lui Horia. Până atunci RoO- mâni grăniceri ajunși sub administrajţiunea militară deși severă dar cinstită şi mai regulată decât cea, săsească, nu nu- mai că nu şi-au răpus și mâncat puţina stare si avere ce aduseră cu ei în satele grănicereşti, dar au mai -i agonisit ȘI câștigat acolo, şi au progresat în toate privințele. Sub
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conducerea şi ocârmuirea unor ofițeri luminaţi mai cu 
seamă germani din provinciile austriace, dar între ei se 
aflau și mulţi Italieni și Cehi, erănicerii își reparară ca- 
sele şi bisericile, și întemeiară şcoale de companie, ba- 
talion şi regiment, în care tinerimea învăță carte nem- 
țească și românească, şi din ele eşiră cu timpul mulţi 
oameni de valoare şi bărbaţi apți, nu numai pentru gra- 
dele inferioare în serviciul armatei, ci și ofiţeri, iar în 
cele civile preoţi, învăţători, notari, şi-şi făcură cu totul 
altă rânduială și pospodărie prin comune. 

Progresul vizibil, ordinea şi cu ea bunăstarea mo- 
rală şi materială a grănicerilor, precum şi tratarea mai 

umană a oficerilor din graniţă cu soldaţii şi iocuitorii ior, 
decât a prefectuşilor (vecbililor) prăcălabilor şi odorbi- 
răilor (logofeţilor). nemeșeşti cu iobagii. supuşi lor, nu 
putu să scape din vederea mulţimii, și să atragă de tim- 
puriu atenţiunea asupra instituţiunii graniței şi dorinţa, 
celoralţi locuitori obijduiţi ai ţării după ea. Tinerii fa- 
miliilor patriciane săseşti se înscrieau acum cu duiumul 

ia grăniceri, pentru a da gradele și ofițerii în graniţă; 
satele românești iobăgite în curând trimeteau deputaâţi- 
uni pe la ofiţerii grăniţereşti, de a-i înscrie şi pe ei în 
rândurile grănicerilor. Mișcarea de conscriere şi de a 
primi arme deveni mai intensivă bachiar neliniștitoare, 
pentru privilegiaţii de păn'aci, căci odată conscrişi, Ro- 
mânii nu mai voiau să presteze claca și dijma. Inainte 
de isbucnirea revoluţiunii lui Horia în toamna anului 1784 
se prezentau câte 10—20 sate într'o zi, înaintea comisi- 
unilor recrutătoare, pentru a scăpă de iobăgie şi dijmă. 
Impedicarea bruscă a conscrierii comunelor iobage, dete 
joc la isbucenirea revoluţiunii, care scăldă ţara din munţii 
apuseni în sânge şi foc, ca ordonată de împărat, dar 
oprită de Nemeşii Unguri şi de funcţionarii domeniali ai 
statului. | 

Instituţiunea grănicerilor a lost studiată și luată de 

ofițerii germani austriaci dela popoarele sud slave (Serbo- 

Croaţi) şi în parte şi dela Români ca niște instituţiuni 
naţionale vechi şi proprii ale lor. Ea a luat naştere mai 

cu seamă în luptele. contra semilunei cotropitoare sub
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Soliman magnificul, și constă în a trage un cordon viu 
de apărare dealungul ţării contra; necredincioşilor. 

In locul trupelor mercenare străine, mare parte fără 
alipire şi dragoste de ţară, și a insurecțiunii nobilimei 
nesigure în caz de răsboiu se institui grănicerimea. care 
drept soldă, căpăta mari complexe de pământ de multe 
ori deșert dela stat, ori ocupat cu armele dela necredin- 
cioși, pe care să-l stăpânească şi folosească ei pe vecie şi 
să-l apere cu braţele și să se întreţină din el. Scopul în- 
fiinţării a fost: „de a asigură mai bine teritoriile ocupate 
şi a spori numărul combatanţilor contra necredincioşilor, 
iar pe Sârhii imigraţi de curând din țările turcești de 
a-i atașă mai bine solului, de a împedică venirea de din- 
colo dincoace, si dosirea de aci dincolo, precum și în 
timpurile de invaziune a ciumei și holerei, pentru a sistă- 
ori ce comunicaţiune cu țările turcești“ se zice întrun 
ordin al împăratului Leopold II. | | 

| Pentru prima oară instituţiunea grănicerilor și-a luat 
“finţă pe la 1530 în luptele lui Ferdinand contra lui Za- 
polia și apoi contra 'Turcilor sub Soliman pe litoralul A- driaticei şi s'a întins de acolo cu timpul până la marginile 
Bucovinei. Ea eră formată din trupe de origină slavă, dar Și din Istro-Români și morlachi, ajunşi în serviciile casei 
de Austria. Dejă pe timpurile lui Mihaiu Viteazu la 1597 —- au fost primiţi numeroși fugari din Valachia mică și Morlachi imigraţi şi așezați pe teritorul desert dintre riurile Kulpa și Unna, sub arhiducele Ferdinand, devenit mai târziu împăratul Ferdinand al Il-iea, unde se găseau dejă peste 10 castele părăsite ; ei fură atrași de mari pro- misiuni și înlesniri (1) ca libertatea religiunii şi cultului ȘI Stăpânirea neștirbită a pământului ocupat și altele. In urma victoriilor repurtate de armiile imperiale, asupra Tureilor, avură drept rezultat imigrarea în masă a cre- Pnilor gin reia și supunerea lor sub sceptrul Habsbur- gilor ; seamă Sârbii veniră în masă sub patriarchul 

    

(1) Carl B. Edlen von. Hietzinger, pas. 25 Statistik der Militairgrânze Wien, 1811, g. 25. |
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lor dela Ipek ia 1691 și se stabiliră dealungui Savei, Ti- 
sei şi Mureşiului și înfiinţară granița Tisei la 1702. 

După luarea Bănatului Timişean înapoi dela Turci, se 
desfiinţară regimentele confiniare sârbești dela Tisa şi 
Mureş la 1750 a căror esistenţă nu-şi mai aveă rațiune 
de a, fi, şi Sârbii de acolo, nevroind a se supune iuris- 
dicțiunii provinciale (ungurești), preferară să emigreze 

cu toţi, sub căpeteniile lor în Rusia, unde întemeiară o 
nouă provincie, Serbia nouă, în apropiere de Iecaterino- 
slav, iar căpeteniile lor fură făcute generali ai armatei 
imperiale rusești, şi ei -cu timpul deveniră cu toți Ruși, . 
mai bine Ruși decât Unguri. Puţini dintre ei ca la vreo 
2.400 familii, au emigrat şi sau stabilit în urmă în Banat, 
unde mareşalul Mercy începuse constituirea -unei noui 
miliții teritoriale, compusă din emigranţi din proviciile . 
turceşti încă pe la anul 1124, iar sub împăratul losit 
al II-lea fu şi Bănatul mare. parte militarizat, căci în 
1773 graniţa militară de acolo se subdividă dejă în 3 re- 
gimente: unul Banato-Român, Banato-German cu popu: 
aţia în majoritate gr. orientală şi Banato Ils — sârbesc. 

În Transilvania încercările de militarizare se “întind 
până pe la anul 1700 înapoi. Dejă la 1736 Românii din 
Şcheiul Braşovului se pun în înțelegere cu generalii im- 

„periali, și cer a, li -se da lor arme, şi dea formă cu ei şi 
cu Românii din ţara Bârsei un regiment românesc. Mai 
cu seamă din incidentul revoluţiunii Racoţiane se văziu, 
că Ardealul este ca şi lipsit de veri: ce putere armată, 
proprie, şi spiritul resboinie al populaţiunii eră tare de- 
căzut. Frontariile ţerii erau date în paza plăteșilor Ro- 
mâni ; instituțiunea boierilor din Ţara Oltului şi selope- 
tarilor și baştionaşilor, dela ruina şi decaderea caste- 

lelor cari erau date în îngrijirea lor, decăzuseră și ei cu 
totul. Secuimea a cărei organizare militară fusese des- 
ființată de guvern, din cauză că Secuii luară cu toţii parte 
activă în revoluţia lui Racoți în rândurile Curuţilor lui. 

Pe nobilimea maghiară și maghiarizată mare parte şi 
insurecţiunea ei, nu mai puteă contă nimeni. Sașii însiși 

"zic despre ai lor că în revoluţiunea lui Racoți dacă aveau 
câţiva Sârbi (Raizen) între ei, 50 — 60 de ţerani Sași, pu- 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. | 10



teau să pună pe fugă 800—900 de curuţi !! Brașovul 
fusese apărat de Românii din Scheiu în timpul invazi- 

"unilor Turcilor și Tătarilor şi chiar a Curuţilor lui Racoți, 
cum o spun ei înșiși în memoriul lor înaintat curţii im- 
periale (2). Apărarea ţării şi menţinerea ordinei din lă- 
untru, eră deci unic în sarcina puţinelor trupe regulate 
și de Sârbi, intrate în ţară sub Leopold I. 

Aștfel stând lucrurile, comandantul Transilvaniei, ge- 
neralul de cavalerie A. Buccow, propuse pe la 1750 curţii | 
imperiale introducerea. instituţiunii graniţei militare şi 
„dealungul frontierei Transilvaniei prin care sar obţine 
fără sacrificii însemnate din partea statului 15.000 infan- 
terie şi 2.000 cavalerie, trupe bine echipate şi discipli- 
„nate.. In scopul acesta el propune militarizarea satelor 
"românești situate la poalele munţilor Carpaţi dela pasul 
Vulcan și până la Brașov — âpoi militarizarea, Secuilor cari 
după. constituţia, şi legile lor antice erau obligaţi de a 
prestă - servicii militare în lăuntru și în afară din ţară. 
La Făgăraș boierii şi bastionașii erau din timpuri stră- 
vechi obligaţi a prestă servicii. militare ca eclerori şi 

„„la apărarea castelelor. Apoi în colțul nord-vestic al Tran- 
silvaniei despre Bucovina, înarmarea Românilor de pe . valea Rodnei și din ulte 20 comune românești, odinioară 

„foste libere—ecare acum erau cotropite cu totul de muni- | „ Cipiul Bistriţei, dar se considerau încă pe ele de libere— 
și erau în proces cu Saşii, care ajunsese dejă la curtea 
imperială dar încă nerezolvaţ. | Da Da Greutăţi neprevăzute se iviră în calea conscripției mili- "tare a Românilor, căci aci pe deoparte nu erau pământuri "deșerte şi libere de oameni-—ei tot sate, mai mult sau mai puţin libere, altele cotropite în parte dă municipiile și județele săsești, şi altele de nobilimea maghiară. 

Municipiile săsești, provocate să'şi dovedească la „forul „producţionale“ actele lor de proprietate şi privilegiile; lor asupra Românilor cu acte valabile e 
a « ori diplome de dona-' uune,. nu putură dovedi mai pe nici unele. Și astfel după 

    

(1) G. Hermann, Das alte und neue Kronstadt, pag: 96, 197.
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multe amânări şi obstacole de tot felui, se începi! con- 
scrierea, întâiu cu cei dela Rodna pe uhde se temeă deo 

invazie a 'Tătarilor peste Moldova De aici la 15 Oct. 
1162 fură prezentate primele 4 compănii în uniformele 
lor frumuşele în Sibiu şi jurate în numele împărătesei 
Maria 'Levesia, ca şi trupele de linie. Ele fură complectate 
în urmă cu locuitori din alte 23 sate iobăpite, în total 43 sate 
cu 3.000 de oameni sub arme, 156 nearmaţi şi 1.662 supra- 
numerati, în total 4.827 oameni. La 1764 fură înfiinţate 
regimentele secuieşti: 2 de infanterie și 1 de husari, iar 
la 1164 primul regiment românesc de graniţă dealungul 
frontierei sudice despre ţara Românească, dela pasul Bra- 
nului şi până la pasul Vulcan, compus în-total din 81 
sate, din cari pur militare de infanterie 19, amestecați 
cu Dragoni (FHusari) 15, şi amestecați şi cu provincia- 
lişti (elăcaşi) 60 sate și 2 târguşoare Dobra şi Haţeg, 
având 3.000 de oameni sub arme, 708 fără arme, 1.494 
supranumerari în “total 5.202 oameni. Un regiment de 
dragoni Români compus din 1.500 călăreţi 338 fără arme. 

și 776 supranumerari în total 2.514 oameni recrutaţi din 
satele mai sus specificate (15), fu peste 3 ani desfiinţat 
și contopit cu regimentul de husari Secui, negăsindu-se 
cai grei în ţeară. 

La 178 tură scoşi grănicerii transilvani pentru prima 
dată în campania, cu Turcii, şi luară parte activă la lupta 
dela Râmnic şi Mărtinești sub prințul de Coburg. 

Regimentul româno- -ilivie din Banat se compuneă din... 
113 sate pur grănicere, şi cel germano-banatic din 50 
de sate, In cel din urmă după confesiune erau 64.481 
ortodoxi, 8.523 catolici, 2.023 luterani, germani și slo- 
vaci şi 2.030 calvini unguri. 

'Cavol B. de Hietzinger la pag. 200—zice că cele 2 re- 
gimente grăniţerești ardelene sunt pure românești; la */, 
părţi sunt româneşti în regimentul româno-iliric, 1/7, sunt 

în regimentul de husari, secui, foști dragoni, şi cam tot 
atât în reg. germano-bănăţean. 

Regimentul româno-ilir din Banat se compuneă la în- 
ceput numai din odăi îsolate și cătune, şi numai mai 
târziu fură concentrați locuitorii în sate compacte și bine
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aliniate. Edificiile şi ecaretele lor erau toate aproape ex- 
clusiv de lemn. : 

În regimentul transilvan, proprietarii satelor militari- 
zate, nobilii și municipiile săsești, întru cât proprietăţile lor 
fură luate pe seama graniţei și a: grănicerilor ca dotă- 
țiune a acestora, au fost despăvubiţi de stat în bani; ori 
au căpătat alte domenii și moşii în schimb. Dar s'a, dat. 
pretutindenea preferință satelor şi locuitorilor de moş:. 
neni liberi, și quasi liberi, ori cotropiţi şi aserviţi pe ne- 
drept de Saşi și Unguri. o i 

Pentru dotaţiunea şi înarmarea grănicerilor pe lângă 
pădurile, pământurile și munţii comunelor militarizate, 

„li se mai. deteră. din partea statului și alte pământuri: 
păduri şi munţi; așa la cei dela Orlat și Jina.aşă mu . „miţii Munţi revendicaţi, luaţi dela România și Secuilor 
cele dela Moldova, cu ocaziunea rectificării frontierilor” 
între Austria și Tuteia, la 1769 (1), la cei dela Năsăud, mun-” tele „Dosul Scărișoarei“, etc. din a căror. exploatare își formară dejă în primii ani diferite fonduri de echipament, armătură, de venite (provente), etc. e | „Grănicerii în timp de pace nu costau pe stat aproape. nimic, iar în timp de -răsboiu Şi la vre-o invaziune din partea 'Turcilor, ei puteau să ridice la marginea ţării în- dată o sută de mii de oameni, pe deplin echipați, înar- maţi și exerditaţi, cunoscând ei înșiși toate potecile şi | 
trecătorile prin munţi şi prin 'vadurile rîurilor, şi erau în stare să ţină piept și să-și apere satele Și proprietăţile 
a 

1) Statistik der Militairgrânze von C. C. Ev. Hietzieger Wien 1817 pag. 50. Die dsllichen Grânzen S:ebenbiirgens sin durch die Vorriickung .dâr k Adler iiber einige Gebirge der Moldau und Wallachei im Jahre 176 der Grânzberichtigung, welche nachdem Maisigli 1'700 ausg war, etwas erweitert, und im Sistover Frieden (1791); von der Pforte in der neuen Gestalt anerkannt worden. Diese revindizirten Gebirge sind ihnen durch illigung îiberlassen,. pag. 55. Die Forderungen welche einige 

9 în Gemăsshejt 
emittelt worden 

bie irge anbrachten, waren unbegriindet, sowie die die- ssfălligen Auspriiche allachischer und moldauscher Bojaren nicht erwiesen werden Konnten. Atari călcări de hotare şi munţi dela România în Banat vezi-— Bauer şi Ion Ionescu Imă. Mehedinţi pag. 24, 35, 37 jud. Putna pag. - 13. |
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lor, până ce armata regulată de linie 'și vă termină 

concentrarea şi: desfășurarea ei în linie de răsboiu. In 
caz de ivirea ciumei ori holerei, ei închideau aproape er- 
metic frontiera pe întreaga - linie, şi o supraveghiau ziua 
şi noaptea, ca numai. păserile să poată trece neobservate 
pe deasupra lor. 

Neapărat că întw'o lucrare pur economică şi de statistică, 
noi nu puteam face o istorie a întregei instituţiuni a gra- 
niţei, luptele și succesele dobândite de ei în decurs de 
o sută de ani și la câte au luat parte. Noi ne vom li- 
mită aci la descrierea economică-culturală a instituţiunii 
însăşi întru cât privește pe Români de aproape. 

În satele militarizate fiecare grănicer boier și neboier, 
a primit odată cu. armele şi câte un lot, moşie întreagă 
ţărănească, dar de mărime diferită; unele din familiile 
boierești conscrise, cari aveau proprietate familiară mai 
multă, la dorinţa lor "şi-au menţinut nu mai proprieta- 
tea părintească, şi nu au mai primit alte pământuri, 
decât usuifructul. la pământurile comunale. Grănicerii în 
loc de clacă, dijmă şi alte daturi şi sarcini publice către 
stat pentru proprietăţile cedate lor de hrană, sub titlu 

de feud. prestau statului servicii militare şi la paza fron- 
tierei (serviciu de cordon), cu hainele şi mâncarea lor 
proprie și fără de soldă: dela 18—40 ani dau în serviciul 
activ, prin comuna lor și la companie, saw pe frontieră 

la paza de cordon; dar în timp de „SĂ pe, front cu 

schimbul nu se făcea mai mult de 6: săptămâni pe an, 

ca ei să-și poată vedeă și de economia lor, din cari aveau : | 

să trăească și să se întreţină ; dela. 40-—50 de ani serveau 
ca supra-numerari fără. uniformă și cu hainele lor, dela 
50—60 ani ca semi-invalizi la comenduiri, etape şi ser- 
vicii mai uşoare, iar dela 60 de ani în. sus, erau consi- 

deraţi ca total invalizi, şi nu mai făceau nici un serviciu 
şi nu mai dedeau nimănui nimic. 

La răsboiu şi în serviciul de cordon pe frontieră, oră 
nicerul fără grad, căpătă dela stat câte 4 cr. soldă, că- 
lăreţul câte 8 er. pe zi; echipamentul și armătura erau 
ale regimentului, care "și aveă fondurile și veniturile sale 
diverse, constătătoare din arenzi de munţi, regalii, pă-
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duri — numit fondul de provente Proventenfond — dar mai 
primiau și oarecare subvenție anuală dela stat. Primul: 
echipament și înarmare a grănicerilor transilvani, s'a ri- 

„dicat la suma de 882.680 fl. 48 cr. cuprinse în această 
sumă şi reducerea de biruri și cheltuelile avute cu de- 
plasarea grănicerilor.. Birurile şi impozitele către stat le 
plăteau și grănicerii la început până pe la anul 1816, 
când fură desființate și acestea, la cererea femeilor gră- 
nicerilor duși în războaie îndelungate, cari reclamaseră 
că nu mai pot singure să supoarte toate sarcinile familiei 
Și economiei și să mai dea și birul Statului. 

In cazul de răsboiu, regimentul activ se trimeteă pe 
câmpul de luptă în ţară ori în afară, în rândurile ar- 
matei regulate, iar în locu-i pentru paza frontieritor şi ser- 
viciile interne, păşiau în activitate rezervele sau când 
şi acestea erau puse în mișcare pentru a împlini golurile 
ivite în regiment, atunci le luau locul semi-invalizii și 
adolescenţii. 

Administraţia în lăuntrul teritoriului graniţei eră numai 
în parte militară — și în parte civilă. Ba am puteă ce, 
că eră !/, militară şi 2/, civilă, cum se poate vedeă din Manualul de instrucţia pentru școalele grănicerești : Leit- 
faden fiir den Unterricht in der Militărgrenz Verwaltung 
zum Gebrauche der KK Grenz Schul Compâgnien — Wien 1855 — model de instrucţie în cele economice și admi- nistrative, care cuprinde în sine cult, scoală, administraţie, 
justiţie, poliţie, igienă dinpreună cu toate ramurile. eco- nomice : agricultura, cultura vitelor, exploatarea pădu- rilor ete. | 

| Rolul ofițerului şi instrucţia militară în graniță nu se- limită și raportă numai la exerciţiile și instmucţia de mănuirea armelor şi serviciul de cordon şi de campanie - ci se resfrângeau tot așa de bine și asupra celor eco- nomice și de conservarea în bună stare a fondului, căci imn parte de bună starea materială a locuitorilor "şi a regiunii, depindeă aptitudinea de rezistenţă şi de apă- rare a regimentului — ca să-și creeze el însuşi din bună N me tu ee i gumele necesare. Prin ordin de zi co- 
al plutonului ordonă so'datului
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grănicer, să-și facă ogorul său la timp, să-şi are, se” 
mene şi-cosească din vreme, să-și curețe bălăriile din 
curte, grădină şi ogoare, să-și împrăștie mușuroaele şi 
curețe tufeie de mărăcini din livade, să-şi facă arătura 
de toamnă, şi dacă îl găsiă sau îl vedeă cu. vita neţe- 
selată, neadăpată, neîngrijită sau cu curtea murdară etc. 
îl puneă la răcoare, ori îl pedepseă cu pedepse corporale. 

In cultura şi folosința pământului, sistema de tot es-.: 
tensivă a moinelor şi bienală, cu lăsatul ogorului obligator - 
tot al doilea an, a fost înlocuită prin sistema trienală 

(de 3 câmpuri) și quadrienală, cu iăsatul ogorului numai 
la 3 sau 4 ani; apoi s'a introdus cultura cartofilor din 
oficiu, cultura intensivă a fructelor şi cultura, duzilor şi 
a vermilor de mătase, cu care se distinge până astăzi 

satele grănicere de celelalte, şi ele fac în parte până 
astăzi un întins comereiu cu fructe şi rachiu de prune. 

In Bănat, după desfiinţarea graniţei, guvernul constitu- 
ţional ungar găsind o mare mulțime de duzi—a putut să 
deă o desvoltare intensivă sericiculturii în satele românești, 
sârbești şi nemţeşti. Sunt sate, cari încasează 30 —, 50.000 
mii de coroane pe an din gogoși de mătase produși, vezi 
G. Maior „Economia Rurală“ pag. 265. In graniță se dedeă 
o mare atențiune pomiculturei şi îu toate şcolile de com- 
panie erau obligator studiul pomiculturii şi altoitul şi se . 
aflau la toate școalele de companie și la unele sătești. 
pepiniere și şcoli de pomărit ale companiei. 

Apoi sub conducerea ofiţerilor de gtaniţă, probabil 
italieni s'au făcut şi dela ei datează frumoasele în- 
stulațiuni de irigatul fâneţelor, livezilor şigrădinilor dela 
Recea şi alte vre-o 20 sate de pe ţara Oltului cari au 
pereche numai în admirabilele irigaţiuni din Lombar- 
dia dela riul Po şi Adige. Pădurile grănicerești erau 
considerate și. egal tratate ca averea statului şi steteau” 
sub administraţia comandanților de regimente și de com- 
panii și a personalului silvic. Ingrijirea întregei cestiuni 
forestiere, depindeă de drectorii silvici, de pe lângă corpu- 
rile de armată, şi ei puteau pune în aplicare planurile teh- 
nice numai prin intermediul comenduirii regimentelor. 
hegimul silvic eră foarte amănunţit circumscris în toate de-
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- taliile lui, după cum se poate vedeă din opul citat mai sus: 
Cap. IX, pag. 95. Noi nu putem atrage îni destul aten- 

țiunea autorităților noastre şcolare şi militare asupra lui. 
Despre înfiinţarea diferitelor fonduri grănicerești, d-nul 

V. Şotropa ne spune despre fondurile Năsăudene și isto- 
ricul lor, următoarele : _ 

După ce regimentul, în ce priveşte administraţia; în- 
ternă, a trebuit să-se susțină pe spesele -proprii, deja, 
la 1765 s'au învoit comunele grănicere ca să unifice ve- 
nitele lor din dreptul de-regalii, cari venite mai nainte 
intrau în casele respectivelor comune, Și să-și formeze . 
un fond cu menirea ca din el să acopere spesele admi- 
nistraţiei interne, și să-și susțină şcoale de băieţi şi fetiţe. 

Astfel sa inființat fondul de venite (Proventen Fond) 
„care prin Patenta împărătesei Maria Theresia, dela 2 
Nov. 1766 nu a fost privit ca fond erarial (al statului) 
ci sa pus sub administrarea unei comisiuni speciale eco- 

- nomice militare. (Militair — Oeconomie — Comission) care 
pe lângă comandantul regimentului ca președinte, constă 
din reprezentanţii tuturor+ comunelor grănicere. 

In fondul de provente, pe lângă venitele drepturilor 
regaliene: (cârciumărit, morărit, etc.) au mai intrat și 
alte venite des. din' plutărit, relatare (scădere) din 'con- 
tribuţiune, bani de școală, taxe de păduri, amende în 
bani, tacsa protecţională a comunei Coşna ete. 

In anul 1830 s'a înfiiinţat fondul de echipament sau de monture (Monturs Fond) cu scop ea din venitele ace- luia să se procure pentru militarii grăniceri veştminte de pănură mai fină şi uniforme, căci pân'aci grănicerii 
se îmbrăcau pe spesele proprii. Acest fond sa înființat din contribuiri dela toate familiile grănicerești, din %, părţi a arenzilor de- pe munţii comunelor şi a venitelor 
din casele comunale, din rebonificarea, dela erariu (stat) pentru vestmintele: și încălțămintele, cu cari grănicerii au făcut serviciile militare afară de teritoriul regimen- 
tului; din plata pentru lemnul! ce grănicerii le aduceau din pădurile lor oficerilor confiniari ; :/, din arenda tere- nului cedat pentru industria minieră la Rodna, arenda muntelui „Dosul Stănișoarei“ și +, arenda, muntelui Cră-
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ciunel. Toate aceste venite mai nainte curgeau parte în 
casele comunale, parte. se trăgeau de cătră cei intere- 
saţi, şi numai prin învoirea comunelor și a celor inte- 

resaţi, Sau destinat pentru înființarea fondului de mon- 
ture (echipament).  -: 

Fondul de provente (venite) la desființarea, graniţei 
în 1851 a trecut din administraţia. organelor militare a 

regimentului năsăudean, în administrarea organelor fi- 
nanciare provinciale, reservându-se pe un. țimp mai târ- 
ziu hotărirea asupra dreptulul de proprietate a acelui 

fond şi a venitelor lui. 
Li s'a. restituit grănicerilor la 27 August 1861 pentru 

29 comune şi la 1872 vegaliile altor 15 comune din care 
au înfiinţat fondul scolastic- central. Fonduri scolastice ! 
comunale s'au început a se înființă, prin comune la 1836. 
iar la 1838 în fiecare comună în parte există dejă fond 
scolastic comunal (Gemeinde Schul Fond). 

Comunitatea de avere dela Caransebeș a foştilor gră- 
niceri români, bănăţeni No. XIII posedă azi 215.826 ju- 
gere pădure, 33.711 jug. poieni cu fânețe și păşuni alpine 
şi 3.555 jug. areal neproductiv sau în total 253.098 jugere 
în valoare de 30.000.000 'coroane.. -- 

Fondurile. grănicereşti dela Năsăud posed 12. 684 jug. 
păduri şi munţi. Grănicerilor din reg. 1 le-a rămas nu- 
mai fondul de echipament iar fondul de provente a tiecut 
la stat. Statul a luat numai dela comuna Jina peste 
21.000 jug. pădure seculară de molift și fag aparțină- 
toare munţilor revendicați; dela. Jina a luat erarul prin” 
anii 1881: 16.295 jugere, dela Cugir 45.536 jugere tot 
păduri de brădet curat mai numai molid, și altele la Se- 
beşelul vechiu și nou are statul 33. 227 jug. In total sta- 
tul ungar a luat din Munţii revendicaţi numai la cele 
4 sate limitrofe la 100.000 pogoane luate cu japca dela 
boerii și moşnenii din Gorji în secolul al XVIII, asupra 
cărora boerii munteni nu au putut dovedi proprietatea! 

Graţie graniţei s'au conservat codrii seculari și dumbra- 
vele frumoase de stejar din Slavonia și confiniile miliţare 

neatinse. cu care Slavonia a uimit lumea cu lemnele ei de 
stejar de calitate superioară și în special cu producţiunea
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enormă de doage de ștejar, în care a devenit unul din fur- 
nisorii principali ai Europei. Tot lor se datorește ridicarea 
Academiei şi Universităţii sudslave din Zagrabia, . ridi- 
cată prin liberalitatea și munificenţa. episcopului Stross- 
mayer dela Diacovar. . | 
La aceste descripţiuni de progres pe calea culturală şi 

economică ale grănicerilor români și ne români din Tran- 
silvania și Banat, infiltrate lor de străini: Şi la privirea 
ordinei în toate şi a curăţenii, prin care după 30 şi 50 
de ani dela desfiinţarea ei se disting satele foste. gră: 
nicere de cele negrănicere din Transilvania şi Banat — 
vezi G. Maior „Economia Rurală“ pag. 115, 354, 355 fără 
voie ţi se impune de sine întrebarea. : Care este rolul şi 
sistemului nostru de organizare militară şi rolul schim- 
bașilor, și al ofiţerilor detaşaţi prin comunele rurale ?. 

$ 7. STAREA MORALĂ ȘI MATERIALĂ A MOŞNENILOR 
ȘI BOIERILOR. 

Dacă starea materială și morală, a unora din locui- torii ţării Oltului şi ai Transilvaniei în genere eră în ade- Văr precară şi chiar deplorabilă la finele sec. XVIII-lea şi ia începutul celui al XIX-lea, apoi aceea. nu eră nici la clăcași și nici la grăniceri, căci și atunci ca si astăzi, lucrătorul bun Şi silitor, chiâr Și dacă nu aveă pământ. de cultură suficient, el își puteă închiriă şi găsiă destul “pământ de închiriat și de muncit numai să fi vroit să. inuncească, iar din partea proprietății muncitorul vrednic ȘI cu ceva stare, de obiceiu se bucură de multe ajutoare şi favoruri în urma obţinerei liberei migrațiuni sub. Iosif al Il-lea, ca să nu se ducă pe altă mosie. In deosebi i “se dedea teren în pădure ca să-l lăzuească şi ciniiețe de mărăcini şi tute şi să-şi facă acolo, ţarine, fânețuri, ti- Năroage etc. sau că la cei nevoiaşi și la însurăţei, dacă erau mal muiţi, li se împărţiă noui loturi de moşie cu dife- rito condițiuni. Insă eră de tot mizerabilă şi de multe ori k o poe Starea familiilor libere boeronale, cari unele ț din cale afară, şi multe din ele n'âveau 0
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palmă de pământ propriu de cultură, iar de muncit la- 
alţii pentru bani ori în parte, sau de slujit, se ruşinau, 
fiindcă ei „sunt de famile,“ „sunt boieri“ privile- 
giați, sunt nobili etc. Starea morală și materială a mul- 
tora din ei eră mai rea chiar, decât a multora dintre 

jeleri. 
Astfel din moşie boierească, care la donaţiune poate 

eră de 30—60 pogoane, abiă eră suficientă, pentru sus- 
ținerea a 1—2 familii ţărăneşti în mod convenabil, dar 
şi acele ca să-i poarte singure economia și înșiși să mun- 
cească, fară a ţineă multe slugi, argaţi și lucrători cu 
plată etc., acum de multe ori ea eră divizată și trebuiau să 
trăiască după ea până la 100 familii, căci meserii şi in- 
dustrii mari şi mici nu aveau, fie și numai industrie de 

casă, carte puţini ştiau, abiă ştiau să-şi serie numele, iar 
cei mai mulţi în loc de subscriere, în actele publice puneau 

pecetea, familiară. 
Puţini dintre ei, cari au învăţat și știau ceva carte 

mai multă, de multe ori învățase pe banii consistorielor 
și ai naţiunii, fiindcă erau privilegiați, se puteau bucură 
de drepturi politice, erau ajutaţi de fruntași și preoţi în 
speranţă ca mai târziu să fie de folos bisericei și naţi- 
unii. Din contră, ei după ce ajungeau ia ceva, treceau 
în tabăra străină, parte renegându-şi neamul și origina, 
parte prin căsătorii cu unguroaice, se făcură mai toţi ma- 
ghiari, și nu mai dedeau de loc prin satul lor natal — 
necum de a se mai gândi: la ajutorarea, şi ameliorarea 
soartei amare a consângenilor şi rudelor. lor. La aceştia 
de obiceiu eră maghiarisarea mai întâiu a numelui, adop- 
tând numele satului, la început .ca predicat, şi apoi ca 
nume de familie (porecla), și apoi îi urma părăsirea legei 
şi credinţei strămoșești, şi Ungurul neaoş eră gata: 

Că deserțiunile naţionale și religioase la dânșii au tre- 
buit să fie numeroase până prin anii absolutismului aus- 
triae — ne spunea un distins fost magistrat jude de tri- 
bunal N. Penciu, că în tinereţea dânsului unul din prie- 
tenii tatălui îi zise disperând de viitorul fiului — dn dista 
mo să faci tu nici odată singuri — adică om de valoare.
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La dânșii a se face ungur eră sinonim cu om de Viitor 
şi aspirant la o carieră juridică, administrativă ete: - 

Până prin anii 60—70 în secolul trecut ei în limba- 
„giul zilnic nu-și ziceau sieși că-sunt romni, ci ei sunt; bo- 
îeri, iar nevestele lor boierese-borese, boresa. mea etc,, se 
usitează până astăzi la poporul oltean. A 

La conscripția şi recensământul din urmă a boierilor 
dela Făgăraș, făcută în anul 1846, ca fiind seutiţi de bir și 
ori ce impozite cătră stat, s'au găsit d. es. în-coniuna 
Veneţia de jos numai familia Stoica numără singură 89 
capi de familie, familia Penciu 9 capi de familie, fami- 
lia Monea 1 cap de familie, o altă ramură a ei renegată 
sub numirea de Mon6 există Și astăzi în- părţile Clu- 
șului. Alte venituri decât din moşioaru lor d. es. dela io- 
bagi, jeleri etc., taxe nu aveau, căci dintre toţi boierii 
în registrele de răscumpărare a clăcei după Patenta îm- 
părătească dela 1854, se găsesc înscrişi în V. j. numai 
Monea Anton cu 9 iobagii, cu 29 jug. pământ, losif Penciu 
cu 1 iobagiu cu 7 jug. pământ. Ion Stoica cu 1 iobagiu 

„cu 10 jug, un alt lon losif Stoica cu 1 iobagiu cu 9: jug. de pământ Halmagyi G. şi Șt. din Comana de jos aveau 
proprietate allodială, și iobagi în Silvasul de sus în Chioar 3 

la nordul Transilvaniei. 
Atâţia, erau toţi iobagii şi toată proprietatea urbarială, carii îi mai aveau familiile boereşti rămase încă române la 1848 la Făgăraș din vre-o 4 — 500 neamuri boerești. Mai erau câteva familii cari aveau câte o familie două. de jeleri sau inquilini —dela cari luau taxe sau ori cari venituri mai mici. Apoi boerii dela iobagii lor aveau numai zile de clacă sau unele daruri mai mici, dar n'aveau dreptul să le ceară şi ia ori ce dijmă din producte. Marea majo- ritate n'aveă, altceva, decât moșia boerească, ca să o tot măsoare, împărțească şi resimpărţească.. In fiecare sat unde sunt boeri o parte: din ei “a—1/; parte dintre ei. Sunt oameni cu bună stare materială si buni gospodari cu moşioare frumuşele Și la poziţii bune. Puţini sunt cari au peste 20—30 de pogoane proprietate. “Restul sunt săraci și alţii chiar prea săraci—în urma, atomisărei. și
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firâmării proprietăţii lor boereşti și razimarea tuturor 
unic în agricultură. 

De multe ori ei au mai puţin pământ şi sunt şi mai. 
văi muncitori şi mai răi gospodari decât foştii iobagi. Și 

acestea nu este de azi de ieri —este boală veche la dânşii. 
Cauza principală este sporul mare al poporului român 
şi vazimul lui în o singură, ocupaţiune, — agricultură, 

Şi astăzi găsești şi vezi la unii din ei fânețe de câte 
10—40 metrii zece metri pătraţi, şi se duce fiecare la el 
cu carul şi cu coasa, altul 'și duce. f fânuli în cearceai acasă. 
De aci vine apoi predispoziția lor spre ceartă, Și proce- 

suire, a cărei analogie o poţi găsi întocmai la, rezeșii 
din Moldova şi la. moşnebii din Muntenia. 

Multe familii dintre aceşti boeri și privilegiați politiei, 
nu aveau în câmp nici un palmae de pământ, sau o coadă 

de vită în curtea -şi la ușa lor, n'aveau nici după ce bea 
apă, dar erau - foarte pretenţioşi şi aroganţi. Ba ce eră 
mai rău decât atâta, că cei .mai mulţi dintre ei, nu cu- 
noșteau nici munca câmpului : luerutile ordinare ale agri- 
enlturei şi d. es. a treia parte din locuitorii satului Ve- 
neţiă de jos nu ştiau cosi. Oamenii mai bătrâni spun că . 
după desfiinţarea privilegiilor la 1848, şi până timp târziu 
prin anii 1860 în. satele tipice poereşti, Veneţia, Grid, “ 
țăranii se întrebău unul pe altul pe stradă: — „Nene, ştii 
cosi, că aş avea lipsă de om la coasă, și ai vroi să te 

iau cu ziua la coasă !!“ 
Toată viaţa lor acești boeri scăpătaţi o petreceau la. 

var, pe care unii îl ardeau, alţii îl duceau cu carele lor. 
trase de biveli, neferecate și ne unse de le auziai scârţiind 
de departe — şi-l desfăceau pe la Mediaș, Sibiu, Târgu Mu- 
reşului cte. Cână a venit acasă dela un car de var iute 

trebuiă să facă al doilea, să-l încarce-şi plece din nou 

în cărăuşie căci altfel familia îi eră expusă să piară de 
foame. Varul îl vindeau de ordinar pe bucate dar era 
un câștig sigur şi acela. 

Astfel ne putem, explică, şi faptul săvârşit la 1762, 
că mulţi dintre boerii din satele - nemilitarie au fost 
siliți de. împrejurări să ia armele şi a se face uniţi, re- 
fuzate de către clăcaşii de câte 2 — 3 zile, și a se mută |
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în casele. și satele grănicere și să ocupe moșiile părăsite 
de iobagi. Și de sigur aceştia erau dintre cei mai inteli- 
genţi, care-și înţelesese ironia rolului și soarta lor în so- 
cietate. Și apoi cu toate acestea, în privinţa socială şi 
afacerilor şi contactului zilnice, vecinătatea cu ei, nu eră 
din cea mai plăcută, căci cu rare execepţiuni onorabile, ei 
totdeauna aruncau clăcașului în ochi, că, dânsul este om 
de familie, este neam de boier, este nobil, deci superior. 

„ Țăranii foști clăcași şi grăniţeri şi astăzi spun —cum 
acești boeri scăpătaţi din secolul al XVIII Și prima ju- 
mătate al XIX-lea căutau gâlceava, cu lumânarea, şi dacă-i 
întâlneau la drum -— deși vitele boerilor erau de multe 
ori numai niște mârţoage, faţă de ale clăcaşului, cu toate 
acestea ei îndată îi puneau clăcașului piedică, îl băgau 
cu carul în şanţ —iată numai din plăcere diavolească 

„ca să ridă de el, și să-i creeze difâcultăţi, fiindeă pe! 
băza legilor feudale : transilvane, elăcaşul nici odată ru 
puteă chemă pe boer şi nobil în judecată, și mărturia 

- lăcașului vis-ă-vis de nobil nu se luă de bună, chiar când: 
ei aveă dreptate. Numai la 18418 după ştergerea privi- 
legiilor: nobilitare încoace, prin căsătoiia acestor boieri 
scăpătaţi și ajunşi la, sapă de lemn cu fete şi feciori de foşti 
iobagi și proprietari de moşioare mai bune au mai perdut. 
din obiceiurile şi deprinderile lor vechi, și învăţară cu toții lucru câmpului, Și unii deveniră bunicei lucrători agricoli, și cultivatori de pământ și unii oameni cu stare materială frumușică, Deossbirea, între boieri și neboieri a dispărut sau parte tinde a dispărea cu totul — afară de: pământurile necomasate. 

Ia genere însă, grâniţerii și foştii clăcași și astăzi stau mai bine materialiceşte, și poate Și în privinţa, morală, căci sunt mai buui muncitori, mai disciplinaţi decât foștii boeri. In realitate anul de emancipare dela, 1848, n'a adus cu sine eliberarea și ușurarea sorții numai pentru foștii clăcași, dar și pentru o mare parte din boeri şi din nemeși pe carei-a salvat din situațiunea lor precară și de nesuferit. ctste ruen era n te dei mirare, tea su nenilor şi boerilor rommae. auieriale, instituțiunea moș- Ș âni din ţara Oltului a nemeșilor



şi moșnenilor dela Haţes, Cetatea de Piatră ete. deși 

recunoscută Şi inarticulată, în legile ţării ca: atare, şi ei 

admiși între staturile. (factorii politici) țării, ei W'au jucat 

nici odată rolul politie.mare ca Români, pe care l-ar fi 

putut aveă sub o: conducere viguroasă făță de numărul 

mare şi impozant al lor. Ei departe de a fi fost un scut. | 

și un razim al majorităţii poporului român nepritilegiat, 

clăcaş, ei de multe ori erau mai de compătimit decât în- 

săşi cei a serviţi. Aceste în cele sociale, politice, economice - : 

cât şi în cele culturale și bisericești. | 

In cele culturale ei în loc de a cultivă limba, datinele . 

şi obiceiurile naţionale și a formă un centru conipact; 

de progres și cultură naţională, atât pentru ei cât și pentru 

cei alţi români din alte părţi, din contră cele mai multe | 

acte publice şi private ale lor, scrise chia* de ei, sunt 

scrise în limba ungurească latinească, iar cele mai vechi | 

emanate dela domnii Munteniei, sunt scr: se în limba sler. Pa 

vonă ori latină. 

Tot aşă în cele naţionale ca și în cele bisericești. In loc ca 

ei, oameni liberi și privilegiăţi, şi cari se bucurau de toate 

drepturile. civile și politice, deopotrivă cu nobilii Unguri. 

şi Secui, să fie un razim și apărători înfocaţi ai bisericei 

ortodoxe orientale, fiind în contact nemijlocit cu România “ 

ȘI posedând o: mulţime mare. de mânăstiri și schituri de. 

călugări şi maice, a căror ruine și urme se- văd şi astăzi, 

aproape la, toate satele, din contră vedem pe tatăl voi: 

vodului Ştefan Mailat voier român din Comana de jos; 

lepădându- și legea grecească și Juând pe cea catolică 

pentru niscaiva donaţiuni. După introducerea reformelor 

religioase în ţară, cele 3 protopopiate române din țara Ol-. 

tului sunt scoase cu totul de sub autoritatea și juris- 

dicţiunea Mitropoliei române de Alba Julia, și puse sub . 

jurisdieţiunea şi Kiriachiă directă a Superintendentului | 

 ealvinesc ungur pe la 1643, iar la anul 1698 cei 3 proto- - 

popi dela Făgăraş subscriu actul de unire cu biserica Ro- 

mei, pe când boerii subscriu colectiv ca corporație un 

alt act de unire, şi trec în toată forma la unire numai 

la anul 1711, ca mai târziu să se ţină tot aşă de puţin 

de unul ca și de celălalt sau de cele anterioare, etc. ete. 
Li
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Deci greșit lucru este a le da o importanţă socială politică 
economică şi culturală mai mare decât au avut-o ei pe 
timpul lor în realitate. E 

| Analogii de acestea despre starea precară a moşne- 
nilor Români, provenite cu deosebire din înmulţirea mare 
a populaţiunii, dar nu și a mijloacelor lor de câștig și 
agonisire, fiind reduşi unic la agricultură, ei neîndeletni- 
cindu-se cu comerciul și meseriile, putem cită mai muite — 
de dincolo ca şi de dincoace de munţi. Nobilii de şeapte 
prune „Het szilvăs nemes ember“ din fosta ţară a Haţe- 
„gului, până astăzi au rămas proverbiali. Despre cei din 
districtul cetăţei de Piatra —ţara Chioarului, cari dejă în 
secolul al XVII dosiră Gin satele lor Și li se sparse sa- 
tele încât dieta din. 1685 decide în privinţa lor: „că no- 
bilii fugiți din districtul setăţii de Peatră (Chioarului) 
să fie prinși și aduși înapoi la vetrele lor“, Da 
„Apoi “Românii din Maramureş aproape toţi sunt foști 
mobili — dar în aceeași stare materială (1). De fericire şi 
bună voie de sigur că nu au fugit nici dânșii. nici alții, * 
ci de persecuţiunile cele multe și de neagră mizerie. Poate 
sar găsi şi cine i-a alungat și a fost cauza lugei lor: 
Mihail Teleki atotputernicul ministru la curtea lui Apafy L. „Despre diviziunea excesivă până la fărîmarea totală diu- 
coace de munţi a proprietăţii foste libere românești a moş- 
nenilor şi răzeșilor, neobositul și neînfricatul Ioan Ionescu . dela Brad dă numeroase “exemple luate din viaţa prac- tică din cele 3 judeţe descrise și studiate -de dânsul: 
Dorohoiu, Putna şi Mshedinţi. Așă asupra judeţului Me- hedinţi la pag. 456 scrie următoarele: Divizibilitatea pro-, prietăţii a ajuns până acolo încât de ex. Manolache Ma- glutescu din satul Covrigi nu plăteşte. decât 24 parale impozit fonciar. Sunt mulți moșneni de aceștia; Mano- lache Măglutescu “are 7 copii, iar moşia lui se alcătuieşte 

- din 3 pogoane. La ce se va reduce moşia aceasta, când copii - săi la rândul lor o vor împărţi? Moșneanul acesta n'are 
PI 

(1) Vezi Stările în Maramureş, publ. în Ș „Gazeta Transilvaniei“ Nrii 24. 28: 29, din 1904. , A Transi vaniei Nrii 24, 28, 

7
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decât o singură. vacă, pe care o hrănește printre ogoare, - 

şi la trebuinţă el lucrează 8 zile pentru păşunatul ei“. 
Pag. 39. Satul Cloșani. Satul este locuit de rezeşi 

ce au o moşie foarte întinsă și cari sunt în număr de 
14 proprietari mari şi de 180 proprietari mici, din cari 
mai mult de o sută n'au un venit fonciar mai mare decât 
de una sută lei (vechi) —35 lei noui şi la mai mici se 
pogoară până la 11 lei — 3,80 franci. Proprietaţea este 
divizată ca în toate satele de moşneni şi se socoteşte în 
dramuri și jumătăți de dramuri. Un dram pe unele lo- 

curi este mai mie decât un stânjen, şi pe altele mai 
mare. Proprietarii cei mari sunt despărțiți, i iară dei mici în 
devălmășie, Pământurile sunt. deasupra ponoarelor 'și a 

râpelor și sunt astfel încât. după ce le desfundă oamenii, 
nu ţin decât 2 sau.3 ani, în care timp apele iau ţărâna şi 
lasă numai stâncă. Lucrul se face mai bine cu sapa, nefiind 
în tot satul decât numai-5 pluguri. Pogonul nu dă mai 
mult decât 200 oca de. porumb. Pag. 408. Costeştii, sat 
locuit de moșneni. Moşia este mare, însă pământuri cul- 
tivabile sunt puţine şi populaţiunea numeroasă. In tot 
satul nu sunt decât numai 5 pluguri; de aceea mai tot 
pământul se lucrează cu sapa. Cei cari nu au vite 
în destule, ca să poată îngrășă pământul, nici nu se în- 
cearcă a face plugărie. Pag. 409. Imoasa. La Imoasa ca 
şi la toate satele -de moşneni este cultura întinsă de: 
pruni ori vii, de păduri de pruni, care de cum începea 
scoate mugurii, atrage asupra lor ochii şi inima moșne- 
nilor, căci moșnenii fac plugărie puţină și prunărie multă. 
Numai să voiască moșnenii de aci să muncească și să se 
înavuţească, găsesc pământuri întinse la Strehaia, Cor- 
cova şi alte moșii. Dar ce să faci moşneanului ? El umblă 
mai gol, desculț și încins cu un curmeiu, şi zice că este 
moşnean, că este de neam că se trage din familii mari, 
umblă cu maţele cheoroind de foame, bucurându-se când 

aude pe cineva zicându-s boeru cutare !/. Puţini dintre 
moșneni au clăcași pe pământurile proprii. 

Descrierea jud. Putna, pag. 296: „Rezeşii aceştia tră- 
esc ca vai de ei; semănături au puţine și nau destul 
pământ ca să se hrănească ; de aceea se duc de se hră- 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. 11
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nesc pe alte moşii, se duc de muncese unde pot, abiă 
au rămas vreo 15 rezeși în satul Clipicești cari- au în 
sat tot ce le trebuește. Rezeșii nevoiaşi cultivă pămân- 
turi străine dând din trei una: La pag. 284, Câpotești 
rezeși în număr de 30 nu aveau decât locurile de casă. 
lipsiţi fiind cu totul de pământuri. Purceleștii proprietate 
de 147 fălci aparţine la 45 răzeși D. C. Ciornei şi sta- 
tului. Boloteștii răzeşii au numai locurile de casă și grădini, 
şi puţini dintr'înșii au și pădure. /rești fac o comună cu 
Sirbești şi Cucuiești de sub Măgură de 322 contribuitori, 
“Tustrele satele aceste sunt locuite de rezeşi proprietari 
ai lor afară de Cucuiești. Numărul rezeşșilor proprietari 
este de 290, aflându-se între dânşii şi 90 de acei ce n'au 
nimica, şi cari se hrănesc cu munca pe la alţii“ şi la pag. 
2921, din rezeşi sunt între codaşi. . 

„Oamenii sșpeculă cu pădurea tăind-o şi cărând-o ca 
lemne de foc la târg la Focşani. Un om cu caru merge 
într'o zi la pădure, taie lemnele, le încarcă și vine seara 
acasă ; a doua zi se duce la târg şi vinde lemnele dela 
8— 14 lei (vechi) carul. Omul cu palmele capătă dar pe 
zi 2 lei, iar cu-carul 4 lei. Mult mai greu o duc rezeşii 
din Mărești cu pădurile, distanţa, “fiind mai mare. pag. 
324. „Intro zi se duce omul Ja, pădure, taie lemnele de 
fag, le încarcă Şi vine seara acasă. Se duce a doua zi la 
Focșani, a treia zi ajunge, vinde lemnele Și porneşte spre 
casă, și a patra zi ajunge acasă, adică pune patru zile 
de lucru cu atelagiu său și capătă pentru dânsele și va- 
loarea lemnelor 6-—12 lei, | 

Cu totul altfel este însă situaţiunea, rezeşilor, unde. 
„sunt industrii de casă. In Măreşti sunt rotari cari îa sonând lemnul, dobândesc un preţ mai bun pentru ziua de lucru, decât cu debitarea pădurei în lemns de foc“. In jud Vaslui comuna Țanţa este întreagă populată de re zeșii rotari, cari exercită meseria, căruţăriei și rotăriei cu satul întreg şi sunt principalii cumpărători ai pădurei de fag de pe moșia 'Țibăneşti ; încolo proprietarul face numai cărbuni pentru explotarea cu oarecare folos a lemnului de fag. Ei aduc deci şi lor si proprietarului folos. | Dar cât de puţine sate sunt de moșneni meseriaşi ? Și,
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pentru cari locuitori Români ar fi indicate meseriile mai 
mult decâi pentru moșnenii şi rădeşii munteni? 

Situaţiunea moşnenilor peste tot în Muntenia eră pre- 
cară și mai pe jos decât a unui ţăran actualmente bine 
înstărit, care și lucrează numai sieşi, și află, ocupaţiune 
destulă pentru el și familia sa în gospodăria proprie. Cu 

„țăranii Saşi foşti totdeauna oameni liberi, ori cu noui co- 
“lonişti de Şvabi din Bănat. nici că se puteau compară. 
Astfel G. Martian dă numărul proprietăţilor rurale ale 
devălmașilor clasificată după venit la anul 1862: 

  

  

Mai puţin Dela 10  Dela 25 pân Și dela 50 

Judeţeile Muniene de ese Până le 45 ja Me PA la p90 

1. Râmnicu Sărat . 404 TI 6 7 
2. Buzău  . . ... 3914 321 196 39 - 
3. Prahova . . . . 1.365 384 16 19 
4. Dâmboviţa . . . 4842 2.156 574 220 
5. Muscel .. ... TOd 93 — — 
6. Argeş . . . . . 1.355 190. 29 13 
î. Gorj. ...., 14.808 2.703 243 56 
8. Mehedinţi . . . 8.147 323 49 78 
9. Ialomiţa . . . . 289 168 73 61 

10. Vlaşca. . . . 615 160 . 67 29 
UI. Oltu... „5.859 1.198 949 34 
12. Romanați . . . 3.408 1.619 660 299 
13. Doljiu . , . . . "4.178 1.957 579 170 | 

Votal . . d0.442 11.209 2799 1.041 din suma 
totală a devălmaşilor de 66.035. 

Creşterea și economia vitelor este pretutindenea ocu- 
pația de căpetenie a moşnenilor şi răzeșilor — Apoi vin 
prunăriile, viile şi pădurea, mai. puţin agricultura și plu- 
găria propriu zisă. Totdeauna moşneanul cumpără pâne 
și mămăligă dela câmp, dacă nu, iau pământuri de muncă 
în parte și cu dijmă dând din 3 una. | 

Clima aspră și rece de munte, cu bruma timpurie le 
nimicește munca adesea, și porumbul scorumnic cel vă- 
ratie care'se coace în 100 de zile și de multe ori îl apucă 
şi pe acele bruma crud, încă în. lapte. 

In Vrancea păstoria se aseamănă cu cea din munţii | 
4



164 

Sebeșului și Sibiului — de pe la Șugag, Jina Poiana, ete.(1). 
La Secătura Vasuia şi la Paltin. Vara oamenii se duc la 
câmp de fac semănăturile lor, iarna se mută din sat la 
odăile din munte: „Şi pe aici locuitorii nu şed iarna în 
sate, ci la odâile din tânaţe, unde 'și ţin vitele. Fiecare 
la fânaţul său are o odaie. Obiceiul este de a eși fiecare 
cu toată familia sa la cositul fânului, şi de a-și duce 
vitele şi păsările. In acel timp nu se găsește ţipenie de 
om în sate“. (|. Ionescu dela Brad). 

Locuitorii cei ce se duc la muncă pleacă primăvara 
și se întorc toamna. Noi nu credem de exactă ţifra dată 
de d-l [.. N. Iancovescu, că moșnenii ar posedă la olaltă 
15.000.000 hectare. După d-l I. Ionescu dela Brad, pă- 
mântul din jud. Dorohoiu la 1859 eră împărţit în 181 

„proprietăţi mari, 32 proprietăţi rezeşești şi 30 proprietăţi 
alestatului. Dar după întindere ele se împărțeau: 

149.465 fălci proprietăţi mari 
4.195 > răzeşeşti 

28421 » ale statului ÎN 
In total 182.081 fălci, falcea moldovenească de 80 prăjini= 

1,43 ha sau circa 3 pogoane, ori jugere. 

In jud. Putna răzeșii participă cu un procent mai mare 
la proprietatea pământului, care în 1859 se distribuiă 
astiel: : 

Proprietăţi particulare . . . . 57.786 fălci 61 prăjini p > Tăzeşeşti .. . . . 146649 , 7 pa 
» monăstirilor închin.. 30.250 | „25 
> - neînchin. 1.741 „40 
  

| Total . . 236.428 fălci 43 prăjini. 

Din aceste ţifre se vede că r 
prietari pe mai mult de jumătate din suprafaţa totală a teritoriului; particularii nu au avut decât ceva mai mult ca a patra parte, iar statul :/, parte. 

ăzeșii din Putna sunt pro- 

  

(1) Vezi „Gazeta Transilvaniei No. 212 _ „ 213 din 1 ) în munţii Rebeșului. în 4908, Dr. G. ML, O eacursiunt
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Interesant însă este modul de cultură Şi folosința pă- 
mântului în trecut: 

Statuj ca succesor al 
mănăstirilor 

  

Particulari Răzeşi închin. neînchin. 

Țarine. , . - . . 16971 14418 53.156 696 
" Fâneţe .. . . . . 6.459 11.026 3.554 169 
Imaş (păşune).. . 9639 46705 4.296 459 
Sărături . . . . . 4888 10518 54 99. 
Vii... 855 3.329 - 42 100 
Grădini . . . . . 1614 9890 213 19 
Pădure ... . „ . . 17588 57.154 13.906 120 
  

Total . . 57.786 146.619 - 30.250 Îl 

Răzeşși mulţi mai erau înainte de 1864 și în următoarele 
judeţe ale Moldovei: Bacău în 53 sate, Tutova 54, Vas- 
luiu 38, Tecuciu 29, Roman 22, Fălciu 21, Covurlui 20, ete. 
fără ca starea lor materială să difere mult dela olaltă. 

Situaţiunea materială a moşnenilor și răzeşilor de atunci 
încoace nu s'a îmbunătăţit, ci s'a înrăit. Distrugerea viilor 
de filoxeră, devastarea pădurilor şi decăderea cu totul 
a culturei și economiei de vite în urma oprirei expor- 
tului deoparte, iar de alta prin distrugerea fâneţelor și 
pășunilor dela munte prin pietrişul şi nisipul ce s'a pus 

pe toate văile, gârlele și riurile pus în mişcare, în urma 
devastărei pădurilor şi formarea, de torenţi periculoși cari 
mai pretutindenea au cotropit proprietatea răzeşească şi 

de moșneni. Pădurile moșnenilor din Argeş şi Gorju sau 
vândut. mai pe nimica — dex. pădurea Solanele sa vândut 
6000 lei — cumpărătorul vânzând-o mai departe peste 

câteva luni a realizat un beneficiu de 1.200.000 lei, .şi 
adevărata, ei valoarea eră între 3—4 millioane. Pădurile 
seculare de molift din Vrancea au fost vândute pe mai 
nimica —cu câte 100 lei hectarul în lipsa de ori ce con- 
trol din partea statului etc. etc. 

Moşnenii din Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Bacău sunt 

fericiţi posesori ai terenurilor petrolifere sau productive 
cari au dat miliarde. Dar moșnenii cu ce sau ales după 
ele? Cu mai nimica. Neapărat că toţi aceşti factori au trebuit 
să agraveze situaţiunea materială a lor. Moşnenii aceștia - 
“dau braţele cari vin vara la munca câmpului dela munte.



CaP IU.. 

DEȘTEPTAREA ȚERANULUI ROMÂN 
DIN TRANSILVANIA ȘI LUPTELE LUI PENTRU 

LIBERTATE ȘI ÎMPROPRIETARIRE. 

/ Dacă cu toate aceste raporturi şi stări de fapt ţeranul 
român din “Transilvania nu eră mulțumit cu soarta sa, 
și el cu literaţii sei, eşiţi din sânul poporului în secolul 
XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea strigă mai tare contra iobăgiei, şi se plângea mai mult de ra- porturile vitrege în care el ajunsese, cauza. trebueşte.. 
căutată și în alte raporturi Şi în 0 bună parte eră stre- ină de domeniul pur economic, pe cel naţional, religios şi poiitic. Soarta lui de clăcaş nici decum nu eră mult mai aspră și mai grea de suportat, nici starea lui materială ŞI subsistinţă mai rea şi mai defavorabilă decât a altor clăcași, puși în egale condițiuni, din ţerile vecine și în- depărtate pe la; finea secolului. al XVIII-lea. 

Apăsarea, lui în afacerile naţionale religioase Și politice peste tot îl făcură să tresară cel dintâiu la vântul cel nou, ce suflă din îndepărtata Franţă. Umilirea, şi ne- păstuirea lui în cele religioase, naţionale, sociale ŞI po- litice apăsau mult mai sreu pe cerbicia, sa, și el se simțeă mult mai tare jignit de ele decât ciaca, dijma şi pedepsele trupeşti. - - 
Apoi deși în statul feudal clăcașii aproape singuri purtau sartinele şi greutăţile statului căci aci erau puţine oraşe totuși ca lui să i se contesteze chiar prin însăși . legile
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ţerii ori ce aptitudine intelectuală și morală încă trebuie 
să-l amărască pe el până în adâncul sufletului său. 

Nobilimea sau boerimea română din Transilvania după 
număr cea mai numeroasă în ţeară, și după legile ţării 
avea să fie egal privilegiată şi scutită de toate dările 
şi impozitele că şi naţiunile recepte, totuşi de fapt Şi ea 
era exclusă ca atare dela drepturile civile ŞI politice şi 
ajunsese tot așă de scăpătată şi de umilită, ca și po- 
porul de rând, ţăranul iobăgit. Românul locuitor î în fun- 
dul regiu, deși după constituţiunea şi legile organice ale 
ținutului eră om liber, egal îndreptăţit cu sasul, şi ar 
fi trebuit “să se bucure și el de toate „drepturile civile 
şi politice, în realitate însă acele nu existau pentru el, 
deși dela împăratul Iosef al II-lea obținuse dreptul de 
concivilitate, lui i se răspundea totdeauna, că acele nu 
sunt făcute pentru el şi nu se rapoartă la el, așă ca în 
definitiv între starea morală şi materială a lor și a ioba- 
giului aservit prin lege eră puţină diferenţă. | 

Şi sub atari raporturi era, firese lucru, ea, nemulţumirea 
generală de pe terenul religios, politic, și naţional să de- 
vieze şi să se resfrângă și asupra celor economice, și ei să 
vadă iobăgia în culori mai negre decât eră— sau ca starea 
şi soarta lor să li se pară cea mai amară. Era firesc lucru 
ca ei să. vadă și cunoască numărul cel mare al lor, al 
celor împilaţi și nedreptăţiţi, și numărul restrîns al opri- 
mătorilor. ) | 

La, deșteptarea simțului naţional și religios nu în mică, 
măsură a, contribuit şi introducerea limbei române în 
biserica ortodoxă în locul celei slavone în secolul al 
XVII-lea și ulterior deșteptarea lor prin școale. 

Acestei deşteptări naţionale în cele politice și econo- 
mice, ţeranul român din Transilvania dete prob vădite 
de nemulțumire continuă în decurs de 150 ani şi mai 
bine, şi pândeă toate ocaziunile, favorabile ori nu — ca 
să se scape de ele și să-și revendice drepturile politice 
egale cu ceilalţi locuitorii ai ţerii. Luptele lui și ale frun- 
taşilor săi conduse cu statornicie, uneori și cu vehe- 
mență, când sub mantie religioasă sau naţională, când: 
literară, politică sau economică, în fond nu eră decât o
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“chestie socială economică ca român să devină iarăși stă- 
pân liber şi independent pe arăturile ȘI moșioara sa, 
pe brațele și pe munca sa. 

In aceste frământări şi tendinţe de a schimbă o stare 
de lucruri existente, există o puţină, diferenţă între guvin- 
tele prelaţilor şi învăţătorilor săi din sec. XVII și XVIII 
și între cuvintele și faptele poporului de rând. Cuvintele, 
demersurile și acţiunile martirului Episcop al Făgăra- 
șului loan Inocentiu Klein și ale celuilalt episcop unit, Gre- gorie Maior, “iarăşi devenit victimă şi martir al cauzei 
naţionale române, care în disperarea-i extremă în vizi- taţiunile canonice, în fața mulţimei adunate apostrofează. și pe Dumnezeu, şi-l face responsabil de nedreptăţile ce trebue să îndure ţeranul român din Transilvania, şi cu- vintele ţeranilor resculați sub conducerea lui Horia, cari în condiţiunile armistițiului dela Tibru cer: ca picior de ungur să nu mai calce pe pămîntul și hotarele lor care e țară Românească, şi Unguri să se ducă în țara Un- gurească. 

Chiar actul cel mai grav în consecințe, actul unirei cu biserica Romei din 1698 fu făcut mai mult din punet de vedere politic și economic, decât din punct; de vedere re- ligios ori dogmatic. Apoi lui i-au mai urmat altele, de ase- menea natură și tendinţă, Inregistrăm încă alte câteva. La 1736 Românii din Brașov și ţeara Bârsei, toţi lip- siți de pământ de cultură prin expropieri draconice și escluși dela posibilitatea de a învăţă carte. şi a posedă. meserii și negoț ei orăşeni în numele Și sub firma lor proprie, cer curţii imperiale de a fi niilitarizaţi şi să for- - meze cu ei un regiment românese deosebit, ca prin mi- litarizare Şi purtare de arme ei se poată obţine propri- etăţi rurale şi drepturi politice, deopotrivă, cu Saşii; dar cererea lor este paralizată la curte, și ei aspru pedepsiţi acasă, pentru .această, încereare cutezătoare a lor. La, 1743 episcopul I. 1. Klein Baron de Sadu, de- nunţă. curții imperiale dela Viena că feudalii au luat cu deasila o mare parte din pământurile comunale și de "hrană ale țeranilor clăcași, pe cari le-au incorporat la domeniile Și moşiile lor, și nu plătise pentru ele nici
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biruri, păgubind astfel şi pe fise ca şi pe clăcaşi, iar pe 
popor "| maltratează rău. Tot acest episcop neînfricat în 
vreo 24 suplici, memoriale, proteste, câte a înaintat curții 
împărătești, deosebit de alte înaintate dietei şi guber- 

nului ţării, cereă, ca episcopului românesc unit de Fă- 
găraş să i se dea loc cu vot; deliberativ în consiliul gu- 
berniului ţărei, teologul iesuit atașat pe lângă episcop 
ca ajutor la ocârmuirea diecesei dimpreună cu alți 6 
fruntaşi: 3 preoţi şi 3 mireni Români, să fie primiţi ca 
Români declaraţi în dieta ţării, ca reprezentanţi natu- 
vali şi direcți ai poporului Român şi ai naţiei române 
întregi. 

La 1744 episcopul convoacă și ţine Sinod general cu 
protopopii, preoţii, şi mai mulţi mireni fruntaşi, nobili 
și nenobili, în care le expune limpede situaţiunea bise- 
ricei și nâţiunii sale, iau un conclus unanim, să pro- 
voace categoric curtea dela Viena, ca să le deă şi îm- 
plinească toate câte li s'au promis la unire, și mai târziu, 
prin alte rescripte şi diplome împărăteşti şi de ale curții; 
la din contra, sinodul amenințând, că ei se vor întoarce 
cu toţii iarăşi la ortodoxie. | 

La anul 1762—b5, cu ocazia conscripţiei militare și a 
înfiinţării regimentelor românești de graniţă, Românii 
din toate părţile cu deosebire jelerii (pălmaşii) boierii 
şi libertinii scăpătaţi se înscriu de a luă arme, de a căpătă 
pământ, iar cei aserviţi de a se scăpă de iobăgie şi asu- 

prire, şi scriitorii Saşi contimporani susţin, că dacă ar 
fi fost de lipsă şi permis, doar toţi iobagii Români din 
Transilvania sar fi făcut, soldaţi grăniceri. 

In urma celor două călătorii ale umanului împărat Iosif 

al Il-lea şi a contactului lui direci şi nemijlocit cu po- 
porul român asuprit, soarta poporului se îndulci în câtva. 

La 1783 împăratul ordonă desfiinţarea legării ioba- 
giiului de glie, şi-i dete permisiunea de a-și puteă schimbă. 

“pe stăpân, i acordă dreptul de a învăţă carte și me- 
serii, și fără autorizațiunea şi permisiunea prealabilă a 
patronului său, iar la Românii liberi în fond, dar asu- 
priți în faptă, din Fundul regiu — din săsime — li se dete
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dreptul de concivilitate, punându-i pe aceiași treaptă cu 
Saşii în privinţa politică și socială. 

La 1184 începe iarăși conscrierea Românilor iobagi 
cu miile, pentrn a luă arme şi a se face grăniceri, în 
timp de 4 săptămâni se înscriu peste 80 de sate, cari 
se declarau voioși de a purtă arme şi a prestă grelele 
servicii militare şi civile, numai ca să se poată eliberă 
de clacă, dijmă, și de alte slujbe și angarale la proprietari. 

Conscripția militară împedicată de feudali și de sași, dă 
naștere la isbucnirea revoluţiunii lui Horia în munții apu- 
seni, care se întinde repede peste o mare parte a Tran- 
silvaniei și Ungariei limitrofe, degenerâud întwun răs- 
boiu de exterminare contra Ungurilor și a mobililor. Din 
răsboiu economic degenerează în răsboiu de rasă și de 
castă. Pretenţiunile ţăranilor răsculați sunt: 1) ca po- 
porul român să fie liber de iobăgie Și dijmă; 2) desfiin- 
țarea de caste și privilegii de naştere: Nobilimea să nu 
mai fie scutită de biruri și alte sarcini publice, ci toţi 
locuitorii ţării să se bueure Și suporte deopotrivă bene- 
ficiile şi sarcinile statului; 3) militarisare; 4) pământu-. 
rile nobilitare de cari țăranii se credeau pe nedrept des- poiaţi, pământuri de cultură, păduri, păşuni, munţi, etc. 
să li se restituie și împarţă lor, şi picior de Ungur să nu mai calce pe pământul şi hotarul lor, şi pe toţi domnii — boierii —- şi funcţionarii Unguri şi Nemţi să-i. scoată din Ardeal, care este ţeara, lor, o ţeară românească, iar a nemeșilor este numai ţeara ungurească ! 

Vedem deci că sunt toate acele principii mari, pe cari cu 8 ani mai târziu, le pr 
revoluţie franceză, cu mijloace mult mai violente, cari se propagară apoi peste întreaga Europă şi Ametica. 

Revoluţiunea lui Horia, înecată în sângele urzitorilor ei pentru greşelile economice și politice ale trecutului, expiate prin moartea a peste 4.000 victime, făcu pe cla- sele privilegiate ale țării, ca în dieta din 1791-29 să se ocupe de apr 
românilo» asupriţi din două puncte de.vedere: ca Ro- mânui şi ca iobagi, iar vechile inveetive la adresa lor să 

N 

oclamă şi pune în aplicare marea 

oape cu starea socială și economică a:



le mai înmoaie şi lase le o parte, ca nefolositoare, ce nu 
duc la nici un scop. 

Facerea urbariului zădărnicită sub. Iosef al Il la 1786, 
se execută și duce la îndeplinire la anul 1819.20 şi cu. 
el se puse capăt și şterse o mulțime de abuzuri și îm- 
pilări ale ţăranului 

Frământarea ţăranului iobagiu, răpi cu sine şi pe micul 

nobil, boierinaș şi libertin român, adus la starea de ilot 
politic şi disprețuit din partea castelor privilegiate, şi 
acum și aceia; fac cauza comună cu ţăranii asupriţi. La 
1831 vine înaintea dietei ţerii, petiția episcopului român 
ortodox Vasile Moga din Sibiu, iar la 1843 petiția ambilor 
Episcopi români din Transilvania, pentru egală îndreptă- 
țire a Românilor locuitori în Fundul regiu cu saşii și dieta 
trebuiă să le ia în desbaterea meritorie, nu numai pe 
aceste petiţii ci și altele, iar în anul 1847 desbate pe 
larg și chestiunea urbariului şi regularea din nou a ra- 
porturilor agrare, dar într'un mod unilateral cum le veneă 
numai lor, castelor privilegiate la socoteală. 

Intr'aceia curentul cel nou şi ideile de emancipare, fră- 
ţietate, libertate și egalitate din Franţa făceau progrese 
enorme în toate statele şi în toate ţările Europei răpeau cu 

„sine indivizi şi popoare chiar dintre cele mai înapoiate. Insă 
câţiva bărbaţi de stat din familiile cele ilustre și mai bogate 
ale Ungariei şi Transilvaniei un conte Ștefan Szecheni ba- 
ronul Wesselenyi se puseră în fruntea curentului și ideilor 

celor noui, agitau și propagau din resputeri printre com- 
patrioţii lor privilegiați pentru introducerea de noui re- 
forme radicale, cerute de spiritul timpului și cari nu se 
mai puteau amână: emanciparea definitivă a ţăranului, 

- abolirea şi ştergerea pentru vecie a clăcei dijmei și a tot 
felul de sarcine și instituţiuni feudale medievale, cari în- 
definitiv apăsau greu asupra pământului şi asupra ţării 

nului cultivator, şi făceau imposibil ori şi ce progres în 
agricultură! Din potrivă, la încercările feudalilor, cari 
trăiau încă tot în vederile. evului mediu, de cari ei nu se pu- 
teau despărţi, atât de uşor,și sub cuvânt de reforme vroiau 

prin urbariul dela 1847 pe motiv de reducerea zilelor 
de clacă dela 101 la 52 și a uşurării câtorva altor sarcini
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mai mici de a luă pe jumătate din pământurile de hrănă: 
arăturile, fânețele, pădurile şi păşunile clăcaşilor, pe cari 
ei le stăpâneau și foloseau din moșşi şi strămoşi dejă de 
sute de 'ani, aceştia le răspundeau prin un.murmur surd: 
şi o agitaţiune în toată ţeara, și prin cuvintele des re- 
petate: „Voim sa vă clăcuim tot cdte 1014 zile pe an, 
să vă împlimim și celelalte angarale dar să nu ne luați 
nică un pălmac de pământ din cât am cultivat până 
acum noi, părinții şi moși de strămoșii noștrii; să nu 
ne Jefuiţi, că nu va fi bine de voi şi de noi. Acest lim- 
bagiu resolut se auziă des nu numai între Români, ci şi 
la iobagii maghiari din comitatul Cluşului, din scaunul 
Mureșului și de pre aiurea ([j. 

* Cu toate protestele și combaterea înverşunată din partea 
corifeilor opoziţiunii și a unui mare număr de regalişti — 
membrii dietei, numiţi de guvern aparţinând mai tuturor 
familiilor aristrocate ale ţării— legea fu votată Și pro- 
mulgată, dar aplicarea ei suspendată și amânată pe pri- 
măvara următoare, din cauza, iritaţiunii şi nemulțumirii 
generale ce ea a fost produs în ţeară. In anul următor 
însă, deși ea fu înlocuită îndată printu'o altă lege cu 
mult mai blândă și mai liberală, dar neîncrederea și frica 
ce produse şi lăsă în urma ei, prepară și grăbi catas- 
trofa din anii 1848—9 ce veni peste Transilvania. 
Impozanta și exemplara adunare naţională dela Blaș, com- 

pusă din peste 40.000 Români, adunaţi din toate un- 
ghiurile Transilvaniei strânşi în ziua de 3/+ Maiu 1848 
pe câmpia Blașului, numit daci înainte Câmpul libertăţii 
cere în ședința a doua puner 3 că: „Națiunea Română 
ajungând la consciința drepturilor individuale omenești, 
cere fără întârziere desfiinţarea iobăgiei fără nici o des- 
păgubire din partea ţăranilor iobagi, atât în Comitate 
cât și în Districte, Scaune și Graniţe militare. Ea cere 
tot deodată și desfiinţarea zecimilor, ca a unui mijloe 
de contribuire împedecător economiei.“ 
Punct II: „Națiunea Română cere denumirea unei co- misiuni mixte compusă din Români și alte naţiuni Tran- 

  

() G. Bariț op. e. v.1 pag. 650.



silvane pentru cercetarea cauzelor de mezuină a moşiilor 

și pădurilor, de ocuparea pământului comun şi a sesiunilor 
colonicale și altele, ce se ţin de categoria aceasta. 

Românii din pământul regesc poftesc, ca prin o Co- 
misiune neinteresată mixtă, hotarele, cari le-au ocupat 

Comunitățile săsești dela cele româneşti, să li se întoarcă 
Românilor înapoi; publicurile oraşelor şi târgurilor din 

Fundul regesc, cari au munţi, pădari, mori, moșii în 

hotarele româneşti ocupate, dacă nu vor puteă dovedi 
acele publicuri în restimp de 3 luni înaintea pomenitei 
Comisiuni, cu ducumente viednice de credinţă, că acelea 

sunt adevărata proprietate a lor, să se dee îndărăt co- 
munităţilor române cu venitul lor prin abus luată, 

„Moşiile în fundul regescu din pământurile de obşte 

pe seama, bisericilor săsești cuprinse, să se împarte ia- 
miliilor şi bisericilor române. îără distincţiune şi unde se 

află două comunităţi adică Sasă și Română pe un hotar. 

nedreptăţit cu mete (semne) să se împartă a „proportione 
familiavrum“ între amândouă comunităţile.“ 

Aceste acte publice $ și fapte de notorietate publică din de- 

curs de peste 150 ani erau niște semne destul de semnifi- 

cative, că poporul român asuprit din Transilvania și Un- 

garia nu se mai poate înfrână şi ţine mai mult în legă- 

turile iobăgiei şi servituţii economice și politice. Că eman- 

ciparea ţăranului român din Transilvania deși târzie, to- 

tuși ea n'a fost un pas greşit în istorie, şiîn dezvoltarea eco- 

nomică a ţării, ea o altă probă mai putem cită; ging aticul 

progres, ce națiunea Română din Transilvania și Ungaria 

a realizat in o jumătate de secol. 
Răsboiul civil nu la provocat el, şi nici n'a fost o con- 

secință a emancipătii politice şi economice a clăcașilor. 

El a venit din altă parte, şia fost impus Românilor de 

nevoe, ca să-şi apere existenţa proprie. Dar emanciparea și 

improprietărirea lui, nu i-a căzut de-a gata în poale ori 

fără de stăruința şi străduința sa. 
Ea n'a venit din altă parte în dar nici fără de con- 

cursul. său, ci a fost eluptată de el, cu sacrificii enorme 

de sânge şi de bunuri.



CaPe. IV. 

LEGEA TRANSILVANA DE EMANCIPARE ȘI 
„ IMPROPRIETARIRE DIN 1848. 

Deoparte cererea unanimă şi categorică a 60%, din 
populaţiunea, țării după desfințarea boerescului Și şter- 
gerea monopolurilor și privilegiilor de naștere Și de castă, 
iar de alta, proclamarea din nou și ștergerea de fapt a 
clacei şi dijmei în cele mai multe ţări și state ale Eu- 
ropei, săvârşită în primăvara 'anului 1848, deschise ochii 
Și nobilimei feudale din Transilvania Şi Ungaria, că insti-. 
tuţiunile feudale, rămăşite ale evului mediu, nu se mai 
potțineă nicila ei cu nici un chip, fără d'a aruncă ţara întrun 
răsboiu civil, a cărui urmări nu se puteau prevedeă. 

Daci fatalmente se impuse Și dietei Transilvaniei, ca să 
„dee şi ea ascultare şi urmare vocei timpului: ștergerea 
şi abolițiunea pentru vecie a tuturor sarcinilor urbariaje, 
și desființarea tuturor imunităţilor şi privilegiilor de 
naştere şi de castă, pe întrep teritoriul Transilvaniei; 
ambele însă sub unele condițiuni mai puţin oneroase, 
pentru asupriţi de până acum, decât erau ale legii din 
1847, și mai puţin radicale și simţitoare, pentru clasa 
privilegiată decât o ceruse poporul Român în majoritate 
asuprit. Intre ambele propuneri se alese calea interme- diară, cu care eră să împace apoi ambele partide, ceeace şi făcură, luând de normă Și imitând exemplul dat de dieta Ungariei. Da | 

Ori şi care ar fi motivele Şi scopurile vădite ori as- cunse ale acelei întoar ceri brusce și neașteptate spre
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bine din partea privilegiaţilor, ca ei să renunţe deodată 
şi cu _xoie bună lă beneficiilă, privilegiile imuanităţiie și. 
  

scutirile_lor şi pentru totdeauna; aceea puţin importă. 
Faptul în sin€ 65t6 însă şi ramâne indubitabil, că legea de 

emanciparea. fost. și vămâne cel mai mare aci DOC 
şi de stat al Transilvaniei, săvârșit, dela prima uniune 
politică a cslor” 3 raţiuiii din 143 încoace. | 
” Dacă uniunea "68167 3 naţiuni a nobililor, secuiloi şi 
saşilor şi a celor 4 religiuni recepte contra marei ma- 
jorităţi a locuitorilor bastinaşi ai ţării, a devenit un act 
odios și funest pentru ţeara întreagă, a împedicat-o din 
progres şi cultură și a tăcut iluzoriu ori şi ce progres cul- 
tural şi economic al ei timp de 400 de ani; din contră 
noi astăzi putem să zicem, că articulii şi X_de lege 
ai dietei trausilvane din 1848, au fost nu numai un act 

  

umanitar, dar și de cea mai mare prevedere politică, şi 

enorm în consecinţele sale, pentru dezvoltarea ulterioară şi 
progresul economic şi cultural al ţerei. Prin ei au deschis 
porți largi nu numai egalel îndreptăţiri între naţiuni 

_pentru vecie, ci şi culturii civilisaţiunei obștei locuito- 
rilor ţării, şi unei bune stări materiale, nevăzute și ne- 
cunoscute în acea ţară, poate din zilele divului Trajan 
încoace, pe când ea se numiă încă Dacia feliz. . 

* 

Ş 1. ARTICOLII DE LEGE IV ŞI V AI DIETEI 
TRANSILVANE DIN 1848, PRIVITOARE LA EXPROPRIEREA 

ÎN BANI GATA A (TACEI, DIJMEI ŞI TUTUROR 
ANGARALELOR CE APĂSAU ASUPRA CLĂCAȘILOR ȘI A 

MOȘIILOR LOR. 

In virtutea legii de faţă, claca, dijma, şi ori ce daturi şi plăţi 
făcute în numerar, ce au apăsat până acum asupra clăcaşilor 
şi moşilor lor, sunt şi rămân desfiinţate. | i 

l. Corpul legislatie pune despăgubirea proprietarilor parti- 
culari sâb scutul şi adăpostul onoarei naționale colective. - 
“-sor-Majestatea Să va prezentă prin îministerul Săi unguresc, 
dietei (camerei deputaţilor,) ce este a se întruni în curând, un 
proiect de lege, care va cuprinde în sine toate detaliurile. după 
cari sunt a se plăti proprietarilor particulari fără nici un scă- 
 



    

'zământ de 

venitul servituţilor de pân'acum. NE 
”Ş3. Fiindcă deodată cu aceasta, încetează perceperea dijmei de 
cătră proprietar, se înţelese de sine, că totodată cu ea încetează 
pentru viitor şi îndatorirea proprietarului de a plăti pentru e 
cuota parte a arendei regale. “ 

$ 4. Cetăţenii comunelor, foştii coloni sau iobagi depână acun, 
nu pot fi împedicaţi sau conturbaţi în folosinţa pământului şi 
moşiilor lor, pe cari le posed acum şi ori şi care ar fi originea 
acelora, fără de intervenţiunea judecătorească, precum nu pot 
fi restrânşi ori limitați _din folosința de pân acum a pășunii, ne e cere zuza ră ret cam ie me einer lemnului şi a stutului. ia 

Cu toate aceste; dacă un pământ, ce se află actualmente în 
folosinţa şi stăpânirea clăcaşului, se va dovedi prin sentinţă de 
către instanţele judiciare specificate în $ 5, ca pământ pur allo- 
dial sau boeresc, atunci colonul (clăcaşul) este obligat să res- 
stitue proprietarului său folosul perdut. Acordarea la clăcaşi de * 
«cherestea şi lemn pentru construcţiuni se desființează cu aceasta, 
şi totdeodată se vor da ordine severe la autorităţi, ca să poarte 
grije de amenagiarea şi buna conservare a pădurilor. 

$ 5. Ministerul va institui cât mai curând un tribunal supe- 
rior şi mai multe judecătorii inferioare în număr corespunzător, 
cărora le va impune obligaţiunea, ca în cazurile, când undeva 
Sar ivi un confict între proprietar şi săteni, despre natura unui 
pământ, ele să aducă sentinţa sumară după principiile legilor 
trănsilvane şi după dreptul privat; însă înainte de adunarea 
sentinţei pe calea aceasta, fostul clăcași nu mui poate fi depo- 
sedat de pământul avut, Şi nici constrâns la nici un fel de. 
prestăţie. | | 

$ 8. Viile, întru cât ele nu au fost plantăte pe pământuri, ce se țineau de moșiile iobăgeşti, nu se mai numără între pămân- turile scutite de dijmă. Dreptul de cârciumă, şi alte drepturi re- galiene mai mici se lasă şi mai departe în stăpânirea şi folo- sinţa proprietarului lor de pâni'aci. ” 
$ 9. Forurile domeniale şi judecătoriile de 3 zile, se desfinţează cu totul, şi cetățenii comunei în procesele lor civile şi criminale, se îndrumează la instanţele judecătoreşti ordinare. 

„S 10. Contra acelor proprietari, de a căror proprietăţi s'au ținut şi colonicature, până la o alta nouă ordinaţiune, nu se pot ridică nici uu fel de pretenţiuni pentru achitarea a ori ce fel de datorii vechi, contractate înainte de publicarea legii de faţă, afară numai de conturile dela meseriaşi şi negustori, după cari nu este a se plăti dobândă, şi numai pretenţiunile pentru nesolvirea dobândei legale pot fi urmărite Şi executate pe cale judiciară, lar în privința capitalului se poate luă drept bază de zălogire şi despăgubirea, ce este să capete el dela stat. 

  

chivalente şi proporţionale cu 
m a ni a it
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Ş 2. DESPRE TRANSFORMAREA BENEFICIELOR: 

URBARIALE ALE PROPRIETARILOR, CE SUNT A SE 

EXPROPIA. 

$ 1. Articolul 12 din lege votat în anul curent de cătră adu- 
narea legiuitoare a Ungariei, se admite în întregul său și de cătră 
adunarea legislativă a-Transilvaniei. In urma căruia: 

$ 2. Se admite de bază. la desdaunarea cuvenită proprietarilor, 
pentu servituţile clăcaşilor din 'Transilvania, ce sunt a se ex- 
propria de către stat, ca cu Inalta aprobaţiune a Majestății Sale, 
să se afecteze ca garanţie toate veniturile tezaurului public din 
Transilvania, precum şi alte venituri ale ţării, şi în special ve- 
niturile oenetor de sare, întru cât ele vor fi suficiente şi cari 
toate se constituesc ca ipotecă ; dar tot odată ele au să servească . 
drept; bază şi la împrumutul de stat, ce eventual se va contractă, 
pentru 0 desbăgubire a lor mai corespunzătoare, şi în privința 
căruia Ministerul în rezortul căruia cade supra aveghere a Şi con- 
ducerea despăgubirei, nu va întârziă de a prezentă un proiect 
de „Lege în sensul paragrafului de lege din chestiune. 

$ 3. In concordanţă cu $ 4, al articolului 12 de lege unguresc, 
ministerul de justiţie se autorizează a numi fără întârziere pen- 

tru “Transilvania, care este a se consideră de a 6-a regiune, un 

juriu compus din 5 persoane salariaţi de stat, care va aveă 

să judece sumar, motivele invocate contra justăi clasificaţiuni 

a foloaselor proprietariceşti exproprietate (1). 

Prin legile de faţă sa pus capăt pentru vecie aservirei 

și exploataţiunii materiale a marei “majorităţi din popu- 

laţiunea rurală şi a naţiunii Române din Transilvania 

în special, şi prin ea întreaga stare socială, politică, cul- 

turală şi economică a ţării sa pus atunci îndată pe un 

alt teren, cu totul nou şi pân'atunci necunoscut. Pentru 

„a pune capăt raporturilor agrare chaotice ale Ardealului 

sa luat drept. .bază, starea . de fapt şi raportuv île aflate 

în vigoare la 1 Ianuarie 1848, dar sa permis totdeodată 

şi cuvenita îndreptare şi amendare a lor, în cazuri du- 

bioase, pe cale judecătorească, și dintr'o parte şi din alta : 
atât din partea proprietarului, cât și a clăcașilor săi pe 
baza dovezilor și raporturilor aflătoare și trecute în ur- 

(1) Vezi Iosef Ritter von Grimm. Daș Urbarialwesen in Siebenbiirgen. Wien 

1863, pag. 33—55. 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. 12
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bariul dela 1819—20, sau cu dovezi din partea marto- 
rilor în viaţă, şi bine sa făcut. - 

Luându-se de bază la rescumpărare raporturile existente 
de fapt, a tost un pas bine făâut şi cu multă înțelep- 
ciune și, prevedere politică, căci ori şi ce schimbare in0- 

_portună a raporturilor vage confuse Și puţin specificate 
prin coduri vechi de lege, dar consfinţite prin 0 practită . 
de sute de ani, mai cu seamă în timpuri grele şi de crize 
economice și sociale, și în niște ţări puţin consolidate și 
cu puţină cultură, cum eră atunci Transilvania, totdeauna 
se termină cu o mistificaţiune parţială ori complectă, sau 
cel puţin cu o păgubire simţitoare a celui mai slab, pe 
care statul toemai vroiă să-l ocrotească.. | Și apoi cu deosebire o rezolvare Şi: modificare radi- 
cală. a chestiunii agrare, celei mai grele şi mai compli- 
cate dintre toate chestiunile, într”o ţară cu raporturi semi- 
civilizate, fără de o justiţie integră Și imparţială, fără oa- 
meni de specialitate: ingineri hotarnici și de culturi, agro- 
nomi experți, economiști consumaţi- și cu o administaţie. 
venală, eră tot ce ar fi putut fi mai periculos. Aceasta s'a văzut cu prisosință în alte. țări, unde totul sau croit "din mou, pe un calapod nou cu totul independent. 

$ 3... RĂSCUMPĂRAREA CLĂCAȘILOR ȘI DESPĂGUBIREA 
PROPRIETARILOR. 

Deși poporul Român în primul şi impunătorul său con- gres naţional din 3/15 Maiu 1848 în ședința II-a punct. 3, : ceruse: ștergerea iobăgiei şi dijmei, fără nici o despă- gubire din partea ţăranilor iobagi, atât în comitâte cât şi în districte, scaune şi graniţele militare, totuşi măsura. aceasta ar fi fost prea radicală, şi cine ştie dacă ea odată săvârșită, ar fi fost de folos pentru ţară și chiar pen- tru poporul muncitor. ” 
| Pe deoparte statul nu se puteă frustră cu totul de factorul cel mai important al său, și pe care unic se re- zimase el în decurs de sute de ani, — aristocrația mare ȘI Mică—ca să o lase acum cu totul peirei, căci șter-
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“b
ar
e:
 

gerea iobăgiei fără de nici o despăgnbire, ar fi: fost o 
lovitură prea mare şi prea gravă în consecinţele ei pen- 
tru privilegiaţii de ieri, cari aveau în braţele şi datu- 
rile clăcașilor, venitul lor cel mai mare, și renta cea 
mai sigură. De multe ori braţele clăcașilor formau uniea 
sorginte de venit a lor și a moșiilor lor. Foarte puţini 
dintre ei erau pregătiţi şi în stare de a-și conduce sin- 

guri o gospodărie raţională şi sistematică, conformă cu. 
progresul şi cerinţeie timpului nou. Odată privaţi de 
braţele, vitele Și instrumentele clăcașilor lor ei ar fi fost 
cu totul ruinați. 

Instalaţiuni economice aveau foarte puţine şi insufi- 

ciente; vite trăgătoare și mai puţine, instrumente apri- 
cole aproape de “loc, din caiiză că până aci ei 'și lucraseră 

“ moşiile mai mult numai cu vitele de învoială şi cu unei- 

tele clăcaşilor lor, și recoltele cele mai multe le strân- 
geau din dijmă, Deci neacordându-le nici o compensaţi-“ 
une pentru foloasele perdute, aproape toţi ar fi fost rui- 
naţi materialiceşte cu desăvârșire, siliți ca să iea lumea 
n cap, sau că ei aruncau ţara din nou în focul războ- 
iului civil, mult mai crâncen și mai sângeros, decât cel 
abiă terininat, şi care eră să degenereze cu totul întrun 
războiu de exterminaţiune de castă şi de rasă, ca cele 
dela 1437 și 1515. 

Apoi nici din punet de vedere românesc n'ar fi fost | 

consult, că emanciparea clăcașilor să se facă fără de 

nici o despăgubire și nici un sacrificiu material din par- 

tea celor emaâncipaţi, care deşi. sub anumite condiţi- | 

uni poate s'ar fi putut realiză, ca bună oară în Franţa, 

fiindcă îuţelegere reciprocă şi folosinţă pacinică a pămân- 

tului — între deposedaţi şi împroprietăriți ar fi fost im-. 

posibilă pentru sute de ani, şi oligarchii scurtaţi în drep- 

turile lor la cea dintâiu ocaziune bine venită ar fi cău- 
tat să reintre în posesiunea pământurilor şi beneficiilor 
perdute, să introducă iarăși claca şi dijmâ cu toate ale 
lor. Poporul Român și foştii coloni din Transilvania ar 
fi avut ulterior să se plângă nu de comasări şi segre- 
gări, ci contra refiinţării şi reactivării iobăgiei și a servi- 
tuţilor, cari ar fi fost mult mai rele și mai oneroase pentru
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el. Aşă însă după ce proprietarii și-au primit despăgu- 
birile chiar peste valoarea intrinsecă a lor în bani, nu 
o mai pot face, şi se vor feri pentru totdeauna de ao 
încercă măcar. Astăzi toată lumea este de acord şi re- 
cunoaște, că marile cuceriri şi revendicațiuni ale marei re- 
voluțiuni francese dela finea secolului al VXIII-lea au fost 
tare modeste şi chiar neînsemnate în raport cu sacrificiile 
enorme, ce ele au reclamat. Probăbil că și -în 'Transil: 
vania se întâmpla tot astfel. Guvernul care eră mai pre- 
văzător și stăteă pe un punct de vedere mai înalt, având 
de a conciliă și îndulei contrastele, şi de a îngriji și 
pune în armonie interesele ambelor clase de locuitori, 
ca nici unul să nu fie frustrat în drepiurile sale, și rhai 
pre sus de ţoate, de a îngriji de binele obştesc, întru 
promovarea progresului economic şi cultural al întregei 
țări, alese o cale intermediară, evident cea mai bună şi 
singura posibilă de a eşi din încurcătură. 

Pe de o parte acordă proprietarilor despăgubirea. în 
bani echivalentă cu beneficiile perdute, dar de alta ca 
nici pe ţărani să nu'i prea îngreuneze prin: datorii mari 
cu despăgubirea şi să-i aducă la o nouă robie din care 
abiă îi liberase, decise ca vescumpărarea să o ia statul 
asupra sa. | 

Rezolvarea, aceasta a chestiuni, ca despăgubirea pro- 
prietarilor să se facă de. către stat, prin contribuirea ȘI 
participarea la ea a fie căruia din locuitorii ţării: nobil 
Și nenobil, burghez ori țăran, de oricare condiţiune so- 
cială, naţionalitate Şi religiune ar fi el, în raport cu mij- loacele de care dispune, s'a dovedit în urmă, ca cea mai utilă și mai nimerită, din toate punctele de vedere. Ea a înlăturat cu desăvârşire ori ce colisiune nouă între proprietari și ţărani, între creditor şi debitor, și-a luat putinţa ca ţăranul să fie exploatat și mai departe din partea proprietarului mare în ori ce chip, fie pe baza unor rămăşiţe reale ori fictive din despăgubire, fie prin nou invoeli și tocmeli parţiale ori individuale să fie aser- vit din nou, cu clacă Şi dijmă,. 

Nimic din toate ac 
și daturile în Transi 

este nu s'au întâmplat, ci claca, dijma 
lvania au fost în realitate atunci des-
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fiinţate pentru totdeauna şi îmormântate pentru vecie, 
și locuitorii ei abiă că au simţit povara rescumpărării. 

De alta parte, intervenind statul, ca mijlocitor între ţă- 
rani şi proprietari el a putut înlesni proprietarilor in- 
dată mult mai bine inijloacele băneşti cuvenite, decât 
ar fi putut-o face țăranii singuri. 

In contul despăgubirile» urbariale proprietarii au pri- 
mit îndată dela. stat ajutoare şi împrumuturi în bani, - 
iar mai târziu sume însemnate din visteria țării chiar 

și peste valoarea daturilor și servituţilor perdute, din 

cari ei au putut face îndată, faţă la nevoile momentane, 
iar mai tărziu cei inteligenţi şi prevăzători şi-au putut 

repară cu ele şi reface din nou casele și palatele vechi 
sau distruse în revoluțiune, şi a-şi înzestră moşiile lor 

cu clădiri şi ecarete economice suficiente, cu unelte și 
maşini agricole de tot felul, cu vite trăgătoare şi de rentă 
şi cu capital rulant. suficient. De atunci dânşii au putut 
introduce pe moşiile lor o cultură mai sistematică şi ra-. 
țională decât înainte, şi ceeace ei au perdut în” întin- 

dere, —să compenseze prin munca intensivă ca să-și asi: 
gure producţiunea mai mare a moşiei, şi veniturile și 
starea familiară pentru totdeauna. Şi în adevăr, ei au 
mers de atunci totdeauna în fruntea progresului econo- 
mic și cultural al ţării, iau concurenţa cu cei din străinătate. 

Au fost însă mulţi între proprietari 'Transilvani cari 
nu vroiau să înţeleagă glasul timpului, ci cugetau să ducă 
şi mai departe lume albă pe spatele și munca altora, dar 
aceia iute şi-au mâncat şi repus, nu numai capitalul de 
rescumpărare ci şi moşia, și ajunşi la sapă de lemn au 
luat lumea în cap, iar moşiile și pământurile alodiale 
ale lor mai peste tot locui au fost cumpărate de jidani 
ori împărţite între foştii lor coloni. După cum arată lo- 
sef A. Grimm în” introducerea cărţii sale, dejă până la 
finea lui Aprilie 1851 din despăgubirea stabilită jude- 
cătorește de 21.932.508 Îl. despăgubiri urbariale, aproape 
la 10 milioane de florini nu au fost achitate proprie- 
tarilor de moşii, ci creditorilor lor. Apoi în timpurile 
din urmă dacă pe proprietarii Unguri şi Secui i-a ex- 
propriat cineva în masă, aceia a fost jidanii, aliaţii lor
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politici. Multe din casele și palatele grofilor și baronilor 
unguri sumeţi de odinioară, au ajuns cu timpul în mâni 
românești, şi astăzi sunt în ele biserici şi şcoale româ- 
nești ori primării comunale, dar cele mai multe au ajuns 
în mâna ovreilor. Ea 

„Intr'aceeia poporul ajuns proprietar pe moşioarele sale, 
pe aceste le culiiva cu diligenţă atât mai mare, cu cât 
trupe împărăteşti erau mai multe în ţară, atât înainte, 

„cât și mai ales pe timpul resboiului oriental dintre anii 
1853 — 55, în care timp produetele câmpului, căutate din 
toate părţile aveau preţ bun pentru ţăranii silitori, în 

„cât ei maveau trebuinţă să facă la foștii domni zile de. 
lucru. Incepuse a luă și comerciul un avânt iarăşi ne-, 
cunoscut înainte în această ţară; poporul trăgea și din 
acela folos bun prin transpertul-cu carele, prin munca la 
încărcat şi descărcat, prin vânzare de cereale, de vite- 
Și altele (1). | 
Toate aceste ne arată că poporul Român clăcaş din 

Transilvania eră destul de matur pentru  emanicipare şi 
improprietărire, și dă aceea chiar sar fi putut tace fără. 
pericul pentru ei şi pentru stat Și mult mai 'nainte, dacă 
nu în timpul lui Horia dar cel puțin deodată cu emaun- 
ciparea ţăranilor germani, din provinciile germane, în 
epoca ministrului Stein Hardenberg pe ia 1810-—30. 

Și, în fine, în- interesul progresului cultural Și eGono- - 
mic al ţării, prin acordarea de despăgubiri, “a conservat 
prietăţii mici și medii, sprijinul natural cel inai eficace 
în proprietatea, mure — inteligenţa superioară și capitalul 
material mai mare, pentru a puteă, merge înainte pe 
călea progresului şi culturii şi a rezistă mai bine pe tim- 
puri de crize economice. Prin despăgubiri peste valoare 
s'a făcut posibil &onlucrarea pacinică în deplină armonie, 
ajutorarea, Şi intregirea reciprocă a, proprietăţii mici cu proprietatea medie, şi mare — foloase reale cari nu se pot desconsideră ȘI de care are lipsă ori Și care stat. Iar pro- prietăţii mari i-a dat razimul Și Sprijinul cel mai puter- 
pa II 

(1) G. Barițiu, Istoria Transilvaniei, IL, pag. 668 şi 669. -
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nic în proprietatea: mică indepedentă de ea cu o țără- 
nime cultă şi laborioasă. 

Dacă din principiu, nu se poate deci nimic obiectă 
contra guvernului pentru acordarea de: despăgubiri la 

proprietari pentru foloasele perdute și modului despă- 
“gubirei, ar fi însă de obiectat contra sumei acordate lor, 

căci 70 milioane florini pentru o ţară mică și săracă ca 
Ardealul, eră o sumă enorm de mare și apoi la des- 
păgubire eră de datoria organelor guvernului să ţină 
cont nu numai de numărul zilelor de clacă constatate şi 
de -daturile impuse, ci şi de cantitatea şi calitatea pă- 
mântnlui rescumpărat, ce a rămas în mâna foștilor elă- 
caşi, cari ar fi trebuit mai bine echilibrate şi puse în. 

concordanţă unele cu altele. 
O a doua obiecţiune şi mai serioasă, ce se poate face 

este, că la răscumpărarea şi despăgubirea pentru dijma 
bisericească, trebuiă să se ţină seamă nu numai de de- 
visele arătate de preoţii eterodoxi îndreptăţiți, ci și de 
numărul sufletelor din aceeași comună, naţiune, şi con- 

fesiune, de serviciile și foloasele ce ei aduc comunei Și 
statului, și în raport cu acelea să-le dea despăgubirea, 
iar nu de a creă pentru preaţii săsești o nouă categorie 

„de comune și clase privilegiate, fără de nici un rost şi 
„folos pentru ninie. Preoţilor luterani, li s'a acordat atunci 
mai cu seamă celor din jurul Sibiului şi unde Sașii sunt 
în stingere ca în Avrig, Bradu, Sacadate, etc., așa mari 

despăgubiri din dijmă, că au astăzi lefi de prefecţi, pe 
când cei din ţinutul Braşovului au primit mult mai pu- 
puţină despăgubire, deși satele lor sunt mai bogate și 
mai mari. | 
"Şi apoi dejă atunei, fu recunoscut de către bărbaţii de 

„stat şi de oamenii competenţi, ca o anomalie și nedrep- 
tate ca poporul român,.clăcaș și neclăcaș, cu excepţiu- 
nea, celor privilegiați, toţi fiind de legea ortodoxă a ră- 
“săritului — uniţi şi neuniţi — să deă, dijma eclesiastică 

din productele pământului şi din vitele lor, pentru sus- 
ţinerea și dotaţiunea bisericilor şi. preoţilor eterodocşi lu- 
terani, calvini, catolici, şi preoţii lor proprii, de ambele 

confesiuni cari erau recunoscute și ele şi inarticulate în
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legile ţării ca egal îndreptăţite să nu capete nimic din 
dijma luată dela poporenii lor. Acesta eră de fapt un 
abuz tot așă de reprobat ca şi daturile numite pennă- 
ticum pentru ascuţitul penelor şi condeelor, cu care să 
se scrie dijma, daturile pentru tocitul dinţilor, vama de 
urdiniș, din sacul ce duceau la moară, pentru că treceau 
pe drum, pe lângă casa or prin curtea boierului etc., cari 
la 1819 au fost casate pur şi simplu, fără, nici o despă- 
gubire cătră cei ce beneficiau de ele. 

“Tot aşă ar fi fost mai nemerit, să se urmeze și aci, 
să fi despăgubit pe fiecare preot în raport cu sacrificiile 
aduse statului şi comunei, sau suma de desdaunare să o fi 
împărţit între toţi preoţii religiunilor esistente în acea 
comună. Modul cum a procedat guvernul absolutistie din 
anii 1850— 58, ar fi tost cel mai nemerit și pentru viitor, 
și pare a se aveă în vedere și la înființarea aşa numitei 
Congrua. | 

O a treia obiecţiune ce se poate face, este, că drep- 
turile numiţe regaliene: cârciumăritul, morăritul, vânatul, 
pescuitul, măcelăritul şi dreptul de târg etc., nu le-a res- 
cumpărat tot atunei, ci le-a lăsat tot în starea încureată 
de mai nainte până prin anul 1890, şi dete cu ele oca- 
ziune la noui abusuri şi exploataţiuni a poporului din 
partea proprietarilor, admițându-le despăgubiri şi peste 
suma arătată de dânşii și peste ceea ce plătiau înainte. 

La răscumpărarea, dreptului de cârciumărit din 1890 
de către stat, guvernul maghiar acordă prin lege excep- țională numai la fosta nobilime din Transilvania o des- 
păgubire de 2—3 ori mai mare, decât fusese veniturile 
ei reale sau cel puţin cele declarate de proprietari, şi plătite de ei în timp de 40 ani ca atare în contribuţi- 
une, şi le-a plătit îndată în bani gata la fiecare sumele întregi acordând premii şi remuneraţiuni, pentru frustrh- rea Sistematică a statului timp de 40 ani— unde alte gu- Verne și state pun închisoare și amende considerabile 
aci dând premii numai ca pe fosta nobilime scăpătată, să o ţină la suprafață, ca uleiul] deasupra apei. Sumele de despăgubire însă cuvenite clăcașilor, mare parte Români, pentru pătrarul de an al lor, guvernul n'a
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“ permis a 'se eliberă locuitorilor și împărți între ei, și nici 

a se donă la bisericile şi școalele române, cum au cerut €o- 

munele româneşti aproape unanim, ci le a declarat din oficiu 

de avere comunală, făcând din nou părtași la ele, pe foşti 

privilegiați şi pe toţi veneticii și pripășiții din comuna, 

-— jidani — armeni, cari nu mai aveau nici un drept la ele 

— şi le-a pus sub administrațiunea organelor politice ale 

comunei — - pentru ca din ele să înfiinţeze şcoale cu timpul 

ungurești, Kisdedovuri — ori că banii românești să-i doneze 

la Kulturegyleiurile ungurești. Poporul român din Transil- 

vania a fost păgubit şi frustrat cu zeci de milioane de flo- 

rini pe calea aceasta, și numeroase erau plângerile din 

toate părţile şi regiunile ţerii contra procederii acesteia. 

inegale a guvernului unguresc față de foștii clăcaşi.



CAP. V. - 

APLICAREA LEGII DE RESCUMPARARE.. 
JUDECATORIILE. URBARIALE. 

PATENTA IMPĂRĂTEASCA DELA 1854. 
———— rr 

Primul pas către emancipare fu făcut prin art. IV. și 
V din 1848. Mai eră însă punerea în aplicare, lucru tot 
așă de greu și de complicat. Indată după sugrumarea 
revoluţiunii ungurești, Și depunerea, armelor la Șiria din 

„August 1849, guvernul absolutistic austriac ce a urmat, 
s'a pus pe lucru, pentru regularea chestiei agrare şi ra- 
porturilo> urbariale transilvane, căci mai erau încă multe 
noduri gordiane de deșlepat. | | 

Mai întâiu eră apărarea ŞI conservarea raporturilor 
„aflate în vigoare, a stării de tapt nealterate, căci proprie- 
tarii căutau acum pe ori și ce căi și mijloace, să reducă din pământurile de hrană ale foștilor. clăcași ai lor, și să scoată din mâna lor cât, mai mult pământ urbarial și comunal, zicând că acela a fost şi este alodial (proprie- tăricesc) că sătenii sau o parte din ei n'au fost iobagi în categorie de coloni, după lege și constituirea aşezării lor, ci jeleri, curialişti, convenționaliști, stabiliţi vremelnic cu contract etc., și ca atari ei le cereau Și mai departe claca şi dijma; țăranii nevoind a prestă aceste, proprietarii îi alungau din casele și pământurilor lor, pe cari le anexară la, moşiile lor proprii. Pe alţii căusau să-i scoată din pă- Șunea și pădurea comună, să le reducă aceste pe cât va fi posibil şi să ia cât mai mult din drepturile și beneficiile lor.



18. 

Confuziunea. devenise și mai mare, fiindcă în revolu- 

țiune perise o mulțime de lume, și se pustiise și distruse 

mulţime enormă de averi și bunuri, şi dintro parte și 

din cealaltă; sate, curţi şi «lădiri economice dispărute 

cu totul, deci stabilirea, naturei şi calităţii juridice a fie- 

cărui teren, prin semiele existente, prin bărbaţii cunos- 

cători devenise de multe ori imposibilă sau greu de realizat. 

A doua, eră indispensabil ajutor grabnic ca proprie- 

tarii de moşii, frustaţi de munca gratuită ale clăcaşilor, 

să-şi poată continuă cu! cultivarea moşiilor lor, în sens 

mai raţional, conform spiritulai timpului ; apoi nenumă- 

râţii preoţi şi funcţionari ai religiunilor zise recepte, cari 

pâw' aci trăiau numai din dijmă încă nu puteau fi lăsaţi 

peritori dă foame pe drumuri cu familiile lor. Deci și 

„până la regularea definitivă a raporturilor urbariale, tre- 

buiau date şi acestora: ajutoare grabnice, ceea ce sa și 

făcut prin acordarea de avansuri şi împrumuturi dela . 

stat la unii şi la alții, în contul despăcubirilor ce aveau 

să primească. 
In a treia linie și poate tot așă de arzătoare şi de ur- 

gentă, eră 'regularea și numai provizorie a raporturilor- 

vechi sau curmarea jalbelor celor multe, ce veniau din 

toate. părţile ţării la guvern, despre expuisări silnice din 

casă și curte, şi despre deposedări și confiscări de pă- 

mânturi și averi cu forța, dintr'o parte și alta, pentru 

ca ţara întreagă să nu cadă în anarchie. 

Pentru toate acestea se cereă determinarea urgentă 

a caracterului pământului urburial şi al celui allodial, pe 

cari toate dietele şi legislaţiunile Transilvaniei, chiar şi 

dieta din 1847 o lăsase încă tot nerezolvată și încurcată, 

“Deci măsuri şi remedii grabnice fie și numai provizorie, 

până la pregătirea celor definitive, se cereau în toate. 

privinţele și direcţiunile. 
Guvernul absolutistie civil care a urmat celui militar a 

fost pe deplin la înălțimea chemării sale, şi faţă de 

contrastele cele multe și mari şi față de golurile și la- 

cunele de împlinit şi de greutatea. chestiunilor el n'a go- 

văit câtu-şi de puţin, şi Te- -a rezolvit pe toate, întrun 

mod cât sa putut de echitabil și mulțumitor pentru toţi,
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având în vedere cu deosebire numai progresul cultural . 
și economie al. ţării. , ” 
"Cea mai mare recunoștință o datorează în privința 
aceasta și poate a multor altora, guvernului austriac 
ţăranii Români, că el în actele şi măsurile sale nu a 
prigonit și. scurtat, ci pe cât a putut a sprijinit din toate 
puterile pe ţărani, pe foștii clăcași. Pentru rezolvarea 
chestiunilor celor dubie şi încureate de drept din Ardeal 
a chemat în posturile înalte și importante oameni străini 
de ţeară, şi specialiști consumaţi de întâiul rang din pro- 
vinciile austriaco-germane, cari fiind fără de legături în. 
țară pe deoparte să fie cu totul desinteresaţi şi nepăr- 
tinitori, iar de alta ca specialiști rutinaţi ei să fie în cu- 
rent cu știința și la înălțimea cerinţelor și progresului 
timpului, apoi pe lângă ei guvernul a ținut seamă, a con- 
sultat şi s'a folosit în dispoziţiile sale și de concursul şi lu- 
mina bărbaților indigeni de frunte din toate 3 naţionali- 
tățile şi partidele cele direct interesate în chestiune. 

Altfel ori ce măsură a sa. nu putea să fie decât uni- 
laterală şi defavorabil unora sau altora. 

Mai întâiu prin ordonanţe Şi deciziuni ministeriale și 
ale guvernului provincial, guvernul garantă și inăspri din 
nou menţinerea în vigoare și observarea strictă dintr'o 
parte și aita a caracterului proprietăţii intact, şi a tuturor 
raporturilor existente de fapt la 1 Ianuarie 1848 —până la rezolvarea, lor definitivă. Prin aceasta se preîntimpină 
ori ce nouă încurcătură şi collisiune. -. Guvernul militar și civil al Transilvaniei dădu încă în 
28 Noemv. 1849 Comesului Săsesc instrucţiunea ca să stăruie într'acolo ca, până la ajutorul statului să oblige „numai pe ţăranii Sași, ca ei să dea și mai departe dijma, preotului lor, iar în Iunie 1850, se ordonă aceasta pentru țera întreagă. Românii însă nu mai dădură dijma nimănui. Mai târziu națiunea Săsească a primit dela stat un aju- tor de 1; milion florini, iar feudalii au căpătat ea an- ticipaţiune sume mai mari şi mai mici fiecare, cu care dânșii şi-au putut cultiva moșiile. | În a doua linie pentru regularea tuturor contlictelor de natură urbarială ivite între proprietarii “de moșii și
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foştii lor elăcașii, încă în anul 1850, guvernul a numit 

dintre jurisconsulţii indigeni un comitet urbarial speciăl, 

compus din reprezentanţii de frunte ai celor 3 naţiuni mari 

ale ţării și direct interesate în chestiune, și anume: din 

partea nobililor Unguri şi Secui, pe fostul președinte al 

camerei bar. Fr. Kem6ny ca preşedinte, apoi ca membrii pe 

consilierul gubernial Szabo, pe membrii la Curtea de apel 

I. Găl şi N. Cseh; din partea Saşilor pe profesorul Zi- 

mermann dela Academia (facultatea) de drept din Sibiu 

şi pe Subprefectul M. Krăger,; iar din partea Românilor pe 

concipientul financiar Paul Dunca și pe advocaţii I. Bran 

Lemânyi şi Alex. Bohăţel, care comitet avea să fie gu- 

vernului un organ consultativ în toate afacerile urba- 

viale, care să-şi dea avizul la repularea definitivă a ra- 

porturilor agrare. Comitetul acesta, aveă să se ocupe şi 

decidă după legile vechi şi aşezămintele interne ale Tran- 

silvaniei în ultima instanţă, natura urbarială, ori alodială 

a, fiecărui pământ, contestat din o parte ori alta, să-şi 

dea, avizul său în toate celelalte chestiuni urbariale, deri- 

vate din raporturile reciproce dintre proprietate și foştii 

clăcaşi: ea dreptul și competința de lemnărit, păşunit 

dreptul de ghindă și jir — stuf -—sila de câmp, de cultură, 

folosinţă comună şi deavâlma a pășunii, ogoarelor, isla- 

zurilor; dreptul de regalii: cârcimmnărit, morărit, pescuit 

ete.; să arate normele și principiile după cari să se facă, 

din nou regularea proprietăţii rurale. Se luase dispozi- 

țiuni serioase pentru buna conservare a pădurilor. 

__ Apoiprin ordonaţiunile guvernului provincial Transilvan 

mai întâiu militar apoi civil din 10 Ianuarie 1850 No. 52. 

apoi din 19 Iunie 1851 No. 178 şi din 27 Septemvrie 

1851 fură însărcinate autorităţile administrative cu in- 

__ strucţiunea și judecarea proceselor ivite între proprietate 

şi foștii lor clăcași din chestiuni urbariale şi cu execu- 

tarea lor provizorie, până la regularea lor definiiivă prin | 

legi speciale. Totdeodată se arătă prin ele punctele prin- 

cipale după care sunt ele a se trată și rezolvi. 

Prin aceste măsuri înțelepte guvernul satisfăcii nevo- 

ilor momentane ale ţării și puse carul statului iarăși în 

„mișcare și in- posibilitatea de a funcţionă regulat, curmă
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certele și violențele cele muite de o parte şi de alta și 
evită, ca ţara întreagă să degenereze: într'o anarchie 

complectă, rămânându-i timpul necesar pentru ca în li- 
nişte și după studii amănunțite să prepare marea operă 
a regulării lor definitive. - | Sa 

Și aceasta îi eră de lipsă, căci atâtea chestiuni mari 
şi complicate, nu se puteau rezolvă cu una cu două 

„Şi nici în bloc. - aa 
Pentru regularea lor definitivă însă între toate ches- 

tiunile cea mai arzătoare ră aceea de a se şti, care este 
pământ urbarial, (clăcăşese) și care alodial sau proprietă; 
ricesc, şi pe care toate dietele și lepiuirile anterioare o 
lăsase nerezolvată. Legiuirile şi codurile vechi de legi 
ale ţării: Triparţitul, Aprobatele și Compilatete nici că 
amintesc de pământurile clăcaşilor, ci zic numai că clă- 

“cașul îu. are nimic decât prețul muncii sale, dar tot ele 
îi recunoscură dreptul de a face-testament şi a donă din 
averile sale: ca d. es Tr. III art. 30., Rusticus una et 

„ Singularis persona. existens, nullum post se haeredem et 
'succesorem legitimum relinguens, Super suis rebus mo- . 
bilibus libere testari potest. Faereditates tamen si avitae 

* fuerunt, In dominum terestrem devolvuntur. Si vero per 
semet ipsum  extiterint acquisitae, în duas 'dividentur 
partes, quarum una domino ipsi terestri, altera vero cui 
testamentaliter legaverit, eltective cedet, Si autem intes- 
tatus decesserit, omnia ipsius bona tam mobilia, quam 
inmobilia ad dominum terestrem devolvuntur“, 

Noi însă am văzut mai sus, că clăcașul puteă să aibă 
proprietate privată de veci, în legături urbariale şi afară. 
din ele, și cele mai multe comune clăcaşe 'și aveau pă- durile și păşunile lui proprii. i 

Contrastul dintre legile existente în vigoare şi între starea de fapt deși eră patent, totuși el rămase sute de ani în vigoare neobservat Și necontestat de nimeni. - | Dieta din 1791 Dici că atinse chestiunea de urbaria-. litate și alodialitate, deși ea s'a ocupat mult cu regularea 
raporturilor reciproce dintre proprietate si clăcași, s'a măr- ginit însă mai mult numai la îndatoririle și prestaţiunile: clăcașilor către boeri, iar nu şi la beneficiile clăcașilor..



! 

191 

Incerearea, curţii imperiale” de a face pe cale adminis- 

trativă o conseriere sumară şi specială, a tuturor pămân- 

turilor aflătoare în mâinile elăcaşilor prin anii 1819—20, 

am văzut mai sus 'că la ce rezultatea a ajuns, şi prin 

ce mijloace a fost paralizată și” compromisă. Am arătat 

cum mai pretutindinea la instigaţiunea și ademenirile 

proprietarilor, unele din pământurile elăcașilor nu au fost 

trecute ca atari, ci celate, tăinuite, şi rămaseră ca alodia- 

le — boereşti — pentru a fi scutite de biruri şi au trecut în 

urmă în posesiunea boerilor, deși clăcaşii le reclamau în 

continiu. Mai mult se ocupă cu determinarea caracteru- 

lui lor dieta din 1847. 

Delegaţiunea camerei propuse următoarea moţiune : , 

„Pământ urbarial, este tot pământul, care se află în stăpânirea 

clăcaşilor, sau câre a fost la anul 1820 îu mâna clăcaşilor, şi. 

este introdus în conscripția din acel an ca atare, şi despre care 

proprietarul nu poate dovedi prin mărturii demne de credinţă, 

că acel pământ înainte de a ajunge în mânile clăcaşilor, a fost 

pământ alodial, sau în sensul strict al Decr. Trip. PI. Lit. 40 

a devenit pământ allodial: | 

Deputaţii Saşi, din contră, propuseră următoarea moţiune: 

1. Pământ urbarial este acela, care actualmente se află în mâ- 

nile clăcaşilor, sau că.în anul 1820 a fost în mânile clăcaşilor, | 

şi despre care proprietarul nu poate dovedi, că acel pământ a 

fost ocupat cu puterea din pământui său alodial, sau că în sensul 

strict al Decr. Trib. G. L. Lit. 40 a devenit alodiu.. a 

“Deci, precum vedem, majoritatea camerei, care se compuneă 

numai din deputaţii nobilimei ungurești şi secuieşti vroiă să deă 

cât mai mult pământ proprietarului din al țeranilor clăcaşi, 

căci cine nu puteă susţine şi cum să-i poţi dovedi, că înainte. 

vreme, în timpurile întunecoase ale evului mediu un pământ 

oarecare n'a fost după vremuri pământ proprietăricesc, sau vice- 

versa ? Şi deci prin propunerea lor ei deschideau poarta și.por- 

tița la confiscarea şi sechestrarea celor mai multe din pământu- 

vile de hrană ale clăcaşilor pe seama proprietarilor. . 

Deputaţii Saşi din contră, cari în chestiunea de faţă nu aveau 

să reprezinte şi apere atât pe proprietari, cât pa clăcaşi. deoarece. 

după cum vom arătă mai târziu, a3a parte din poporul săsesc. 

încă eră iobagiu şi aservit tot aşă de bine ca şi Românii, 

deci ei cereau cu insistenţă, că cee, e, şi să nu se iee nici un păl= 

mac de pământ, din pământul posedat şi folosit pănă în acel 

moment de clăcași. NE 

Punându-se la vot se admite amendamentul : că acel pământ,
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- care este alodiu în genere, chiar şi atunci când el se găseşte 
în stăpânirea clăcaşilor, precum şi acela care în sens Decr. Trib. 
P. |. Lit 40, sau în urma unei şedinţe judecătoreşti a ajuns în 
stăpânirea proprietarilor, acela nu poate fi pământ alodial: 

Prin dovedirea naturei pământurilor să se ia de bază conscrip- 
ţia din anul 1819/20, însă aşă ca erorile trecute în acelă, să se 
permită a le corrige pe calea Pectificațiunei.- 

Cu discuţiunea însă asupra valoarei Conscripţiunii din 1820, 
s'a spart fundul vasului, căci pe deoparte şi majoritatea a re- 
cunoscut-o de viţioasă, iâr de alta — Saşii făcură declaraţiune 
solemnă, că pământul aflător în mânile clăcaşilor să nu se poată 
luă înapoi sub nici un pretext, 

Minoritatea“ camerei prezentă un vot separat foarte bine com- 
pus şi motivat, în care arătă dietei şi ţerii, că legea urbarială 
admisă şi votată de. majoritate, nu se poate execută, şi dacă ar 

| fi ca ea să se execute cu forţa, atunci s'ar creă numai un proleta- 
riat agricol şi s'ar periclită liniștea şi siguranţa statului, 

Vedem deci, că și în dieta dela 1847, chestiunea departe 
de a fi fost clarificată și resolvată, ea din contră a de- 
venit mai confusă şi mai complicată —și în această stare 
a apucat-o revoiuțiunea din anii 1848—9, după care gu- 
vernul absolutistic s'a apucat de resolvarea ei prin nu- 
mirea comitetului urbarial și al judecâtoriilor urbariale. 

O a doua chestiune tot așă de dificilă şi de încurcată 
eră aceea, care dintre clăcași este iobagiu sau colon, și 
care este ziler, jeler, inquilin, sub-inquilin, curialist, con- 
venționalist, ete. Care-i, câtă şi ce fel de proprietate are 
fiecare în folosința sa, și de ce natură este ea după Gri- 
ginea şi felul lor de colonizare? La cei dintâi —— coloni, 
se știa binișor și. categoria şi natura pământurilor lor; 
nu însă tot așă la cei din urmă, cari erau de mai multe 
categorii — unii erau fără contract, numai prin bună în- 
țelegere verbală, ori după tradiție că” așa au apucat din 
părinţi, alţii aveau contracte, contracte anuale ori via- 
gere, alţii contracte pe vecie. La mulți cari aveau con- 

și de atunci vrocuae 10.00 oeninpieiate pe un am doti Ș „la mijlec, -ete., aşă că | ele se prescrisese, și ei urmau în prestarea sarcinilor ur- bariale tot după datina veche. Apoi Și dacă unii aveau și produceau contracte încheiate în regulă, acelea cuprin- eau și se raportau mai totdeauna numai la sarcinele
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și angaralele, pe care jelerii erau obligaţi să le făcă, iar 
nu şi la beneficiile, la pământurile ce le aveau clăcașii 
dela boier. 

O a treia dificultate eră, că nu se puteă şti dacă pă- 
mânturile aflătoare în mâna jelerului, curialistului ori con- 
venţionalistului i-au fost tăiate şi date lui din pământul 
alodial— boieresc, ori din cel urbarial — pământ comunal, 
ori din vre-o moşie de clăcaş rămasă vacantă, care să 
se fi împărţit la 2—3 sau şi mai multe familii de jeleri, 
și deci acum acelea sunt de considerat și tratate ca .pro- 
prietate boierească — alodială —, ori urbarială, de clăcași? 

Mai toţi proprietarii afirmau şi încercau să probeze, 
că ele sunt de natură alodială, şi deci li se cuvin ali 

se restitui lor, sau ca să le facă zilele de clacă și datu- 
rile mai departe, pe când ţeranii afirmau şi vroiau să 

dovedească contrarul, dar de ordinar nu prea reuşiau nici 
unii nici alţii, cu argumentaţiunea lor. 

Și mai complicată eră chestia pădurilor cari erau de 
patru categorii diferite. 

Faţă de aceste raporturi chaotice, guvernul central, în 

toate măsurile și dispoziţiunile sale atât provizorie cât 
şi definitive, a fost; condus numai de ideia binelui ob- 

ștesc şi de a facilită progresul cultural și economic al' 
țerii, şi de a evită formarea unui proletariat agricol în 
țeară. De aceea în toate ordinaţiunile și dispozițiunile 
sale el luă ca bază şi punct de plecare, starea de fapt 
şi. raporturile existente în vigoare la 1848, dând astfel 

întâietatea şi oarecum sancţiunea legii nescrise, consa- 
crate prin usul de sute de ani, faţă de legea scrisă, care 
în multe părţi ale ei nu se putuse aplică şi nu se apli- 
case niciodată. Multe din măsurile luate atunci denotă o 
mare pătrundere și prevedere de economie politică, căci 

atunci şi prin ele, s'a pus baza bunei stări materiale a 
poporului român şi neromân aservit: de peste munţi şi 
progresului economic şi cultural al ţerii. 

Pentru a înlesni judecarea şi resolvirea, și numai pro- 
vizorie a conflictelor și proceselor ivite între proprietari 
şi foştii clăcași, în scurtă vreme și fără mari spese, gu- 
vernul învesti organele administrative cu putere și atribu- 

Dr, Maior. — Politica Agrară la Români. 13
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ţiune judecătorească şi executorie, şi toate daraverile ce 

 decurgeau din raporturile reciproce dintre foștii stăpâni ai 

moşiilor şi foştii lor elăcaşi, le conferi acestora, scoţându- 

le cu totul din competinţa forurilor judecătorești ordinare. 

Ordinaţiunea, ministerului de justiţie din 3 Maiu 1892 

glăsueşte: 

„Toate pretenţiunile cari se referă la condiţiunea de 
fost clăcaş, sunt excluse din competinţa judecătoriilor“. 

La judecarea și resolvarea tuturor proceselor acestora 

de către autorităţile și organele administrative, în sensul 

ordinaţiunilor ministeriale şi ale guvernului provincial se 
luă de bază, raporturile de fapt aflate în vigoare la 1 
lanuarie 1848. | 

Principiul pe cari se rezimau ele eră următorul: „Ca 
de oarece după legile vechi ale ţerei, clăcaşul nu aveă 
nici un drept, ci eră cu totul la discreţiunea și în po- 
testatea boierului său, trebuia să se admită, că elăca- 
șii nu au venit și nu sau stabilit pe moşie fără permisi- 
unea şi învoirea prealabilă, expresă ori tacită a aceluia; 
și că proprietarii totdeauna au avut facultatea de a aduce 
şi aşeză pe moşiile lor noui clăcași, de a le da noui se- 
siuni, moşii întregi şi pământuri izolate din pământurile lor 

alodiale, din pământul comunal, ori de a le avisă părţi de 
pădure unde să facă curături, islazuri, etc. şi să'1 folo- 
sească; şi deci pământurile folosite şi posedate de. ei ac- 
tualmente, sunt de drepi proprietatea lor, date lor ca 
indispensabile pentru hrana lor. Tot aşa au ajuns și con- 
venţionaliștii și curialiştii prin buna, învoială cu proprie- 
tarul, la pământurile lor, și ei nu sunt alţi decât colo- 
niști mal noui, pentru cari nu atâta data stabilirei, ci 
modul şi condiţiunile sub cari au fost aşezaţi ei acolo, sunt 
decisive. Pe baza lor se judecară şi resolvară apoi o mul- 
țime mare de procese ivite între stăpânii moșiilor și foştii 
curialiști și convenţionaliști. La resolvarea celor din urmă 
se admise ca normă următoarele: 

Unde se dovediă prin vre-un înscris ori prin mărturii 
demne de credință, că au fost curialiști puri și pământul 

tat irogati er alele, fnut de i mura ea che : porară orl pe vecie, în baza unui con-
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tract în scris ori verbal, acolo proprietarul se menţineă 
în stăpânirea neştirbită a pământului, și ţeranii erau ju- 
decaţi de a continua cu prestațiunea angajamentelor lor 
în modul de până aci. | 

Dacă din contra, pământul curialiştilor se dovediă de 
a îi fost de natură urbarială, atunci teranii erau, lăsaţi 

în posesiunea, si folosinţa neştirbită a lui, pe “baza urba- 
vialităței ; iar dacă nu se puteă proba cu temei, nici una 
nici alta în privinţa lui, atunci eră lăsat întreg în stă- 

pânirea şi folosința mai departe a ţeranilor până la re- . 
solvarea definitivă, pe motivul posestunei de fapt, iar 
proprietarul eră îndrumat să'şi caute dreptui său pe calea 
judecătorească urbarială, după înfiinţarea, judecătoriilor 
urbariale. | 

Dar chiar şi în cazul când esistă contraet, scris procesele lor 
se judecau tot de către oficiile administratice; pe baza: 

1. Că ele erau făcute numai din partea proprietarului, iar ţă- 
ranii de obiceiu negau esistenţa şi validitatea lor, deci ele nu 
erau contracte în regulă şi trebuiau să. se admită principiul : 
Litera propria probat contra scribentem. 

2. Actele produse sau contractele scrise ori verbale de învoială, 
de vbiceiu aveau de conţinut, numai daturile şi angaralele — 
sarcinile — ţeranului, iar nu şi beneficiile iui ; ele nu amintesc cu 
nici un cuvânt despre natura, calitatea şi mărimea terenurilor 
deci trebuiă să se presupună întemeierea unei noui colonisaţiuni 
pe care de alt cum proprietarul dapă legile ţerei eră volnie să 
o facă, : 

Pentru că pământurile urbariale, sesiunile vacante ori deşerte— 
caducităţile — de clăcaşi — niciodată n'a fost permis. proprieta- 
rului ca să le schimbe destinațiunea, de a le da cu contracte 
temporare în arendă, de a le dismembră, ci acelea trebuia el ca 
să le lase ca atari şi să le deă la alţi coloni iareşi pe vecie. 

4. Fiindcă cele mai multe din contracte 'şi perduse valoarea . 
lor — fiind prescrise, iar unde s'a dat la ţerani — curialişti — 
pământ alodial cu chirie ori în arendă, acolo de obicei, se re- 
înnoia contractul în fi6care an. 

Instanţelor judecătorești ordinare li s'a lăsat numai ju- 
decarea proceselor proprietarilor între ei, a clăcașilor între 
ei, sau cele dintre proprietari și clăcaşi cari nu derivau 
din răporturile urbariale : încălcare, litigii de cumpărare, 
vânzare, etc.
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In fine după o matură chibzuinţă şi după multe studii 
prealabile minuţioase şi profunde în toate direcțiunile 
de 4 ani de zile trecuţi, guvernul procede ia rezolvarea 
și regularea definitivă a lor. Constituţiunea ţerii pe 
atunci fiiind abrogată, și ţeara guvernată în mod abso- 
lutistic, la 1854 fu publicată şi promulgată Patenta împă- 
'vătească pentru rescumpărarea și despăgubirea clăcei şi 
a tuturor sareinelor urbariale, căreia la 1858 urma alta, 
pentru răscumpărarea dijmei şi de despăgubirea ei. 

Ambele aceste Patente împărăteşti au fost date Motu 
propriv din plenitudinea puterei monarchice absolute, şi 
conțineau un plan foarte amănunţit de răscumpărare 
și despăgubirea proprietarilor și despre deslegarea şi re- 
gularea definitivă a tuturor chestiunilor şi raporturilor 
agrare şi urbariale ce steteă în legătură cu ele. 

„ Pentru despăgubirea proprietarilor de cătră stat -— pa- 
ragraful 85 prevede înființarea, unei comisiuni de des- 
păgubire provinciale centrale cu reședința în Sibiu, din care 
făcură parte și delegaţii Ministerului de Finanţe, şi mai 
multe comisiuni judeţene, cari aveau să cerceteze ŞI să 
stabilească la faţa locului sumele de despăgubire şi răs- 
cumpărare a fiecărui proprietar și îndreptăţit în parte, 
şi stând toate sub dependența imediată a Ministerului 
de Interne. 

Pentru judecarea, și regularea definitivă a proceselor 
urbariale, pendinte între proprietar Și foștii clăcași art. 
64 al Patentei din 1874 prevede înființarea șudecătorii- 
lor speciale numite urbariale cu trei instanţe, din care 
cele de prima instanţă compuse de un președinte şi cel 
puțin 2 membrii; a doua instanţă tribunalul urbarial 

* provincial cu reşedinţa în Sibiu, compus din un preșe- 
dinte și mai mulţi membrii — nelimitaţi după trebuință, 
luaţi dintre membrii locotenenţei provinciale şi ai curţii 
de Apel din ţeră —și în fine ca a treia instanţă Cur- 
tea urbarială supremă cu reşedinţa în Viena, şi compusă dintr”'un președinte şi mai mulţi membri, aleşi dintre de- legaţii Ministerului de Interne și ai Inaltelor Curți de Justiţie. ! 

La 27 Ianuarie 1858 se înfiinţară în fine judecăto-
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riile numite urbariale cu toate 3 instanţele, compuse parte 
din magistrați şi parte din funcţionari administrativi. 
Rolul şi atribuţiunea acestor judecătorii urbariale nu eră 
numai pur justiţiară ci totdeauna şi. politică, căci după 
patenta împărătească ele aveau de obiceiu nu numai 
descărcarea proprietăţii de ori şi ce servitute, ci şi re- 
gularea ei pentru viitor, şi evitarea or şi cărei houi col- 
lisiuni între proprietate şi foştii clăcaşi. Și de aceia pu- 
terea. judecătorească trebuiă să meargă mâna în mână 
cu puterea executivă, 

Facultatea Autorităţilor administrative nu li se luă de a instrui 
şi judecă provizoriu chestiunile urbariale nici prin Patenta îm- 
părătească dela 1854, ci din contră ea fu menținută în întregul 
ei, căci iată ce zice $ 86 al numitei Patente: „In toate conflic- 
tele şi daraverile ivite din raportul reciproc între foştii proprie- . 
tari de moşii cu foştii lor clăcaşi, privitoare la pământ ori la 
dijmă, organele administrative sunt chemate să le judece şi re- 
zolve în instanţele prescrise, dacă cumva dreptul însuşi nu este 
atacat, sau organele de răscumpărarea pământului nu au luat 
cumva vre-o dispoziţie provizorie în privinţa lor. 

iar dacă fondul dreptul în sine este atacabil, atunci autorită- 
țile administrative înainte de toate au să încerce a face o îm- 
păciuire între părțile liiigante, şi dacă pace nu se poate face, 
atunci ele sunt, datoare să apere provizoriu starea de proprie-- 
tale, iar conducerea procesului mai departe, să o îndrumeze pe 
calea judecătorielor urbariale. La toate deciziunile au să ser- 
vească de normă principiile stabilite în patenta de faţă. La apă- 
rarea provizorie a proprietăţii este de a aveă în vedere starea 
de posesiune esistentă la 1 Ianuarie 1848, dinpreună cu consi- 
deraţiunea hotărfrilor cuprinse în patenta de faţă. | 

Tot aşă au să proceadă autorităţile administrative şi în pro- 
cesele ivite intre proprietari în privinţa întrebuinţării beneficiilor 
comune, şi în atari cazuri pentru deciderea drepturilor contes- 
tate sunt a se îndrumă pe calea judiciară ordinară. 

Cei cari se interesează mai de aproape despre aceste” 
chestiuni, le pot găsi pre larg în cartea sus citată lui 
Grimm, după care le-am luat şi noi. Patenta împără- 
tească pentru răscumpărarea clăcei şi a sarcinelor ur- 
bariale pentru Transilvania din 21 lunie 1854, este pu- 
blicată şi în limba românească în Buletinul împer. No. 151 
iar separată este publicată și comentată într'un limbagiu
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popular de cătră d-l |. Puşcariu, fost membru la cur- 
tea de Casaţie din Pesta sub titlu Comentariu la prea 
Inalta patentă din 21 Iunie 1854 pentru Ardeal lucrat 
pentru poporul Român de Ion Pușcariu cr. pretore Sibiu 
1858, carte care a adus poporului din Transilvania ser- 
vicii enorme şi l'a ferit. de multe și mari pagube, iar pentru 
Ungaria şi Banat a fost publicată la 2 Martie 1854 No 
38, 39, 41 şi 42 din Bul. împ. 

Deci atât în colecţiunea de legi austriace din timpul 
absolutismului, cari sau publicat toate şi în traducţia ro- 
mână, cât și în cartea mai sus citată, o poate găsi şi 
studiă ori şi cine sar interesă de Patenta numită, așă 
încât noi ne putem dispensă de-a o reproduce aci în în- 

tregul ei fiind destul de voluminoasă împărţită în IX 
capitole și $7 articli. 

Vom reproduce însă din ea, unele capitole mai principale. 
ART. 1. In urma desființării legăturii urbariale şi a potestăţii 

judiciare domeniale cad de sine tâate drepturile, raporturile şi 
obligaţiunile, ce proveneau şi se deduceau din acea legătură şi 
potestate. ! 
„ART. 2. Cu desfiinţarea legăturilor urbariale, foştilor clăcași 

i se dă dreptul de deplină proprietate şi facultatea de libera 
dispoziţiune peste pământurile urbariale, posedate de. ei până 
acum, fără însă de a derogă întru nimic, dela legile esistente 
actualmente în vigoare, sau dela cele ce se vor mai promulgă d'aci 
nainte, privitoare la succesiunea moşiilor ţerănești şi de par- 
celarea pământului, a ” a 

ART. 3. Ca pământ urbarial se va consideră tot pământul, care 
la 1 Ianuarie 1848 s'a găsit în posesiunea fostilor supuşi (clăcași) 
domeniali. Cu toate acestea însă, foştilor stăpâni ai moșiilor, li 
se lasă facultatea, ca dela înfiinţarea judecătorielor urbariale 
în timp de 3 ani de zile să poată dovedi înaintea judecătorielor 
numite, că cutare pământ, care la i lanuarie 1848 s'a aflat în 
mânile vreunui fost clăcaş al lor, nu este urbarial, ci este pământ 
alodial sau boieresc. Asemenea şi foştilor clăcași le sta în voia 
liberă, tot în acel interval de a dovedi ca vreun pământ care 
la 1 lahuarie 1818 sa aflat în mânile proprietarului, este pă- mânt urbarial sau clăcăşesc. 

Insă pentru această dovedire se v N a consideră ca epocă anul 1819, aşă că afară de : „famuli conventionati“ de care se vor- 

  

(1) Das Urbarialwesen în Siebenbiirgen v. losef A. Ritter v. Grimm Wien 1863
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beşte. în $ 6, şi afară de cazul citat în Ş 20, nu se va putea urni 

nici o cauză în contra unei posesiuni ce există ca atare la 1 Ia 

nuarie 1819, întru cât pământul din cestiune a fost altodial ori 

urbarial. 
ART. 4. Pământurile urbariali cari dela 1 lanuarie 1819 încoace 

Sau curialisat în înţelesul art. 1 lit. 40 din Tripartit nu se mai 

pot pretinde înapoi, pe bază că înainte vreme fusese pământuri 

urbariale. | 

De asemenea nu se pot pretinde ori atacă nici regulările de 

proprietate şi schimbările de pământ făcute după 1 Ianuarie 1819 

încoace, cu observarea dispoziţiunilor legii, sau cari au fost în- 

tărite definitiv de cătră autorităţi. 

ART. 5. Ca pământuri urbariale se vor trată şi acele pămân- 

turi, în a căror posesiune au ajuns clăcaşii boiereşti dela 1 la- 

nuarie 1819 până la 1 lan. 1848 prin aceea, că au plătit pentru 

ele contribuţinnile cătră Stat şi au împlinit podvezile cătră pro- 

prietate ; afară numai în cazul când aceste pământuri au fost 

scoase din registrele de dare cu învoirea autorităţilor provinciale.. 

ART. 6. Incă şi acele pământuri se vor consideră şi trată ca 

urbariale. cari urmau a se trată ca atari, în sensul legilor exis- 

tente, dacă şi aceste pământuri ia conscrierea din 1519 s'au retăcut, 

sau de atunci încoace, ele au fost scoase din registrele de dare, 

fie sub ori şi care pretext, iar posesorii lor, trecuți în aceste re- 

gistre ca curialişti, taxalişti sau sub orice altă numire. 

Aşă numiții famuli conventionati, servitorii cu învoială, se vor 

trată după învoială sau tocmeala, ce au avut cu foștii lor stăpâni, 

menținându-le însă dreptul de libera mutare, tinde vor voi. 

ART. 7. Afară depământurile urbariale amintite în articlii prece- 

denţi, mai trec în proprietatea foştilor clăcaşi încă şi acele locuri, 

de păşune, pădure şi stuf, cari pe cale legiuită li sau rupt lor 

până acum, sau li se vor delimită d'aci nainte foştilor clăcaşi 

pentru lemnăritul şi stufăritul urbarial, ce-l-au avut pân acum. 

ART. 8. Sesiunile deşerte,. casele şi moşiile ţărăneşti părăsite, 

trec în deplina proprietate a acelora, cari le stăpânesc actual: 

mente, dacă cumva nu vor fi împotrivă nişte contracte încheiate 

pe timp limitat sau cu eondiţiuni de revocare, cari contracte 

nu le atinge patenta de faţă. Acele sesiuni însă pe cari pose- 

sorii lor le-au părăsit în decursul anilor 1848 și 1849, şi de atunci 

nu le-au mai luat în stăpânire, unele ca acelea nu se vor con- 

sideră ca sesiuni părăsite. Pentru ele rămân neatinse drepturile 

de proprietate ale posesorilor lor de mai nainte sau ale succe- 

sorilor lor. | | 
„ ART. 9. Despăgubirea pentru prestaţiunile (podvezile) ce fuse 

legate de pământurile urbariale, se va face din mijloacele ţerii.“
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Pentru rescumpărarea pământului urbarial 'şi despă- 
gubirea proprietarilor de podvezile şi claca perdută, s'a 
luat de bază venitul curat al moşiei. calculat la comu- 
nele clasificate în urbariul din 1819, 20 in clasa, jugărul 
de 1.600 stâng. patr. — 0,57 ha. de pământ intravilan 
(din vatra satului), și estravilan adică, afară la câmp cu 
1 fl 10 er. mon. conv; la comunele de clasa l-a cu 1 fi; 
la comunele de clasa III-a şi a IV-a cu câte 50 cr. mon. 
convenţională. Renta anuală a pământului înmulțită cu 
20 dete capitalul de rescumpărare. 

Despăgubirea pentru foștii coloni o suportă şi plăti 
statul ; iar pentru foşti jeleri — inquilini —o plătiră ei, iar 
prestaţiunile şi angaralele sub — inquillinilor — lipiturilor, 
celor fără de case şi pământ de cultură propriu, s'a şters 
fără de nici o despăgubire Și ei au rămas oameni liberi. 

Famuli- conventionati — servitorii cu contract ori învo- 
ială, nu s'au rescumpărat de stat, ci pe lângă conservarea 
dreptului lor de libera mutare, și dacă nu s'au putut res- 
cumpără ei pe ei prin buna învoială cu proprietarul, au 
rămas şi mai departe în condiţiunile și raporturile vechi 
sub cari au fost și mai nainte. 

Taxaliști, sau rescumpărat singuri, şi la cei cari aveau 
să plătească taxele în bani, s'au calculat câte 250 îl vie- 
nezi=100 îl. mon. conv. şi taxa anuală, înmulțită cu 20 
a format capitalul lor de rescumpărare. Unde însă tâxele 
se plătiau în productele solului, în zile de muncă, pentru 
aceste sau luat producțiunea medie anuală și s'a esti- 
mat în bani după preţurile curente, sau după cele ce 
erau trecute în registrele de dare. De asemenea toate daturile şi podvezile sau calculat Și răscumpărat după valoarea lor intrinsecă: Ziua de clacă (muncă) cu mânile, 
sa calculat cu 10 er. mon. con v.; ziua de clacă cu vitele după 2 vite trăgătoare cu 20 cr. mon. conv ; cărăturile şi alte munci şi podvezi ce se făceau cu ruptul, sau în săvârşirea unei anumite cantițăţi de muncă, au fost re- duse şi evaluate după zilele de muncă ce erau necesare la săvârșirea, lor. Din suma totală de rescumpărare scă- zându-se mai întâiu beneficiile și contra serviciile celor vescuinpăraţi, dimpreună cu 1/5 ea spese de manipulaţiune,
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restul s'a dat proprietarilor în obligaţiuni rurale de 5%. 
S'au desfiinţat şi rescumpărat efectiv 9 700.000 zile de 
lucru” cu mâinile, 5 milioane zile de muncă cu 1 vite și 
3.500.000 zile de muncă cu 2 vite, evaluate în total la 
2.495.000 Îl conv. Pe baza ei au fost desdaunate 3.610 
familii şi 12.951 proprietăţi alodiale, şi s'au rescumpărat 
de către Stat 173.781 familii de iobagi (sesiuni colonicale) 
cu un areal de 1.615.514 jugere pământ și 53.968 Îl. mon. 
conv. taxe şi daturi în bani — pentru suma de 42.000.000 
fl. care mai târziu se urcă în total peste 72 milioane florini. 

Rescumpărarea şi despăgubirea pentru dijma către pro- 
prietari, stat și preoţii bisericilor zise recepte, sa făcut 
pe baza Patentei împărăteşti dela 15 Septemvrie 1858. 

Pentru ea s'a luat valoarea în bani a dijmei anuale 
- şi scăzând din ea 1, pentru manipulaţiune iar restul în- - 
mulţit cu 20, a fost capitalul de rescumpărârea dijmei. 

In privinţa numărului comunelor urbariale, ce s'au eman- 

cipat atunci, în diferitele judeţe şi sau găsit ca clăcaşe 
şi taxaliste la 1848 luându-se de bază, conscripția în- 
cercată la 1819/20 și catagrafia făcută de cătră dieta, 
ţerii din 18147, au fost următoarele: 

a) Pământul nobililor : 

Numărul co- 
munelor clăca- 
şe pe baza nu- 

  

merotaţiunei Classificaţiunea lor pe baza 
_ din 1841 conscripțiunii din 1819 — 1820 

1. In Comitatul Cetăţii de Baltă 113 dintre cari 571, 4411, 121Il clasă. 

2.» n Turăii . ML „481, 6211, A4I,I7IVel. 

3. a Clujului a 207 „4, 10411, 2911, el. — 

4 - Albei de jos . .190 „561, 8511, 32H,AÂ7IVel. 

5. + Albei de sus . . 65 „491, 1611, el. — 

B. . Dobâcei . .-. .163 „ „841, 561, 23I11,el. — 

În „  Solnocului inter. 19%  , „951, 5911, 3911, el. — 

8. n - - de mij. 138 „551, A4TIL, 36IIL el. — 

9. s Hunedoarei . .324 . „1191, 14111, G4Ill, el. — 

10. » „ Crasnei . . . . 71 „9241, 961, 21I1,el. — 

11. În districtul Cetăți de Peatră 
(Kâvar). ... cc... .... 8 „231, 34, 281 Lel. — 

- 12. In districtul Făgărașului . . dl + - 324, 181, 1ULel. — 

Suma . . . 1.761
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b) Fundul regiu (săsime): a i 

1. În domeniul celor 7 judeţe .. 28 „, « SI, 1011, 101fel. —: 

2. - Branului (Săcele) i | 

ale oraşului Braşov . . ..... 14 „81, 311, 3U,el. — 
Suma. . „42 

c) Pămâtul secuilor: 

1. În seaunul Odorheiului . . .1i? 9% 211], _ 
2. > PR Treiscaunelor . . 9% „91 34, — 
3. 1 - Mureşului. .. 114 „, 021, 441, — 

„Ap Ciucului... 98 n 481, 41, 2 
Bam Arieşul i o 21, 150 GI, | 

| i Suma. ... 450 s'au în Transilvania întreagă s'au gă- 
sit 2.253 comune clăcașe. 

 



Cab. VI. 

CHESTIUNEA PADURILOR. 

Una din chestiunile cele mai încureate şi mai dificile 

de rezolvat în timpul recent, eră aceea a pădurilor, care 

în România a fost cu totul eludată. Chestiunea pădurilor, 

este strâns legată de însăși istoria, și trecutul poporului 

român în Transilvania, și multe acte vechi ale lui se re- 

feră la pădure, danii de pădure, incălcări de hotare, ocu- 

pări de păduri cu forţa de cătră Sași și de Unguri. Insă sub 

numirea de pădure nu se înţelegeă și consideră numai tere- 

nul acoperit de esențe lemnoase — frunzoase şi reşinoase, — 

păduri mari şi codrii seculari cu masivul încheiat, ci şi poe- 

nile, islazurile şi munţii desveliți de pădure deasupra ar- 

boretului, care e foarte bun pentru păşunatul vitelor mari 

și mărunte; apoi păduri mici, crânguri, tufişuri, higiuri, 

păşuni, trestii etc., cari toate fiind accesibile şi la: folo- 

sinţă obştei locuitorilor satului fără de nici o restricţiune - 

se numesc des şi cu un cuvânt generic — terenuri comune 

sau comunale uri sătești, în limba latină ca limba oficială 

veche 'Transilvană Commune terenum. “ 

Românul totdeauna a iubit pădurea, și a ținut la ea, 

mai mult decât la ori ce alt lucru, căci în timpurile de 

restriște şi persecuţiuni ce au venit peste capul lui, pă- 

durea singură i eră seăparea, aceia, care în vremuri grele 

'i oferiă scut şi adăpost sigur și găsiă totdeauna sigu- 

ranţă pentru el şi hrană suficientă pentru vitele sale. 

Ca nici un alt. popor, românul în doinele și cântecele 

şi strigătele sale se identifică pe sine cu codrul, care 
3
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stă liniștit pe. loc, și îndură cu resignare toate furtunile 
și vijeliile, ce trec peste capul său, fără ca să-l doboare 
și culce la pământ. D'aci sunt și numeroasele lui. axioame 
ca. „Român verde ca stejarul,“ „Codrul fate cu Româ- 
nul“ etc. ete. | 

De aceea Românui a ţinut la pădure mai mult decât 
la ori ce. Toate i-au putut luă Și face lui, să-l calce în pi- 
cioare etc. numai pădurea să nu io iee. Intreg evul 
mediu şi modern sunt pline de procese între Români Şi 
străini, și de acte de violenţă de o parte și de alta în Tran- 
silvania, pentru incălcări şi confiscări de munţi şi păduri 
dela satele și districtele româniști, în special de cătră mu- 
nicipiile și satele săsești. Nu este sat, nu este orăşel ro- 
mânesc, învecinat cu Saşii în întreaga Transilvanie, care 
să nu fi avut procese și gâlcevi cu Saşii pentru păduri 
şi munţi în timpurile vechi Şi noui. 

Cu aristocraţimea feudală maghiară nici pe jumătate 
nu sunt cunoscute, ca să fi fost atâtea procese pentru păduri și munţi ca cu Sașii. 

Mai întâiu privilegiul Andreian din 1223 însuşi este cum am zice, cu un termen cam comun, buclucaș şi ori- ginea răului, care zice, că pădurea Vlachilor și Bisse- nilor o dă şi Sașilor ca să o folosească cu toţii împreună Și să se bucure de aceleași libertăţi cari le-au avut şi înainte, cu alte cuvinte că la averea și proprietatea, necon- testată a doi, regele face din clar senin părtaş pe un al treilea; de unde apoi plecând, Saşii priveau de ale lor Şi cereau parte ia toate pădurile, când la una când la alta, apoi le luau cu puterea zicând, că acelea sunt ale lor și un drept exclusiv al lor. De aici apoi urmau pro- cese peste procese, incălcări, bătăi, schingiuiri, omoruri etc. până în zilele noastre. 
| Și fiind că acest act de drept public, dat Saşilor dela Orăștie şi până la Draos şi Baraolt —a Varos usque în Boralth, —este atât de important, treLue să reproducem şi noi părţile mai principale al lui, după Teutsch et Virnhaber pag. 30. 1224, |
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ART. 7. Praeter vero supra dicta silvam Bliacorum et Bisse” 

norum cum aquis usus communes exercendo cum praedictis scilicet 

Blacis et Bissenis eisdem eontulimus, et praefata gaudentes li- 

bertate nulli inde servire teneantur. 
An. 8. Silvam vero cum omnibus appendiciis suis, et aguarum 

usus cum suis meatibus quae ad solius regis spectant, donationem 

omnibus tam paupesibus, quam divitibus libere concedimus exer- 

cendos. - - | 
Va, să zică pădurea Blacilor şi Bissenilor dimpreună cu ape 

şi albia lor cu tot regele o dă şi Saşilor, ca aceștia să o folo- 

sească dimpreună cu Blacii şi Bisseni şi să se bucure de aceeaşi 

libertate ca şi înainte şi să nu servească nimeni pentru ea. 

Naște acum întrebarea, pădurea a căror Blachi sau 

Valachi s'a dat atunci şi la Saşi, şi sau făcut aceștia 

părtaşi la ea? Jurisconsulţii și literaţii Saşilor au susținut 

şi susţin încă până în ziua de aztăzi, că li s'au dat pădu- 

rile, sau mai bine zis, că şi ei au fost împroprietăriți în pă- 

durile din districtul Făgăraşului, sau din ţeara Oltului care 

în documentele vechi, se numeşte des terra Blacorum. 

Dar abstracţiunea făcând de aceea, ca cele 2-—3 sate să- 

seşti ce se găsiau în lunca Oltului, Cârța, Becleanu, Șercaia 

au fost înfiinţate mai târziu, prin legi speciale şi scoase de 

sub dreptul și legile valache — Kereh exemptam de Blacis— 

dar deosebit de acestea, ele nu au avut nici odată, și nu 

au până în ziua de azi nici munţi, nici păduri mari 

Va să zică, admițând această interpretare săsească, noi 

am sta în faţă cu acelaş caz, ca regele Andreiu al Il-lea 

a dat saşilor, nişte munţi, păduri, şi ape, pe cari ei nu 

le-au luat în stăpânire şi folosinţă nici odată, întocmai 

precum tot același rege al Ungariei, Andreiu al II-lea, 

a dat cavalerilor teutoni Oltenia sau Valachia mică, şi 

le-a promis marea cu sarea, numai ca să o ocupe și iea în 

stăpânire, dar pe care ei nici odată n'au ocupat-o în total 

şi nici stăpânit; o. Insă acest caz şi mod de interpreare 

cu privire la ţeara Făgărașului, că ea ar fi fost dată 

Saşilor, dar ei nu au luat-o în posesie, nu este de ad- 

mis, și de sigur că nici Saşi nu sar mulțumi cu ea. 

(1) Fejer, Codex diplomaticus, III 1397.1224. Andreas Monasterio de Kerch- 

exeptam de Blaccis. N ă
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Apoi cu privire la apele ce le-a dat Sașilor, dacă am 
admite această interpretare, ce folos eră să tragă ei din 
ele, căci Saşii erau atunci dejă de vro 60—80 ani sta- 
biliţi în Transilvania, şi nu mai erau străini de ea, şi deci 
nici regele și nimeni altul, nu le puteă da, sau promite 
lucruri fictive, cari nu existau, sau că esistau numai 
în parte, numai ca să-i induplice să vină în țară, şi să 
primească propunerile regelui, ci atât regele cât şi Sașii, 
erau oameni ai ţerii, cari cunoşteau foarte bine oamenii 
Şi țara, şi aveau de a face cu lucruri concrete. Insă în 
țara Făgărașului atunci, ca şi astăzi, afară de Olt şi un 
mare aumăr de pâraie și torrenţi iuți de munte, alte ape 
nu erau. și aceştia nu dădeau şi nu produceau alte, decât 
bolovani şi petriş. Iar din punct de vedere industrial şi 
comercial Oltul până în ziua de astăzi nu este încă ca- 
nalizat, și nici făcut navigabil, deși sa impus Saşilor şi sa încercat aceasta, de repeţite ori, iar pentru scoborirea 
de lemne din munţii cei înalţi, abiă 2—3 din pâraiele 
Şi gârlele sale, au apă suficientă ca să poată servi la sc0- borirea şi transportul lemnelor pe apă, şi acestea numai 
pentru lemne de foc iar nu Și pentru plute şi bușteni. Apoi în regiunea și localitățile. unde au fost colonizați Saşii, pe Ardealul acoperit de păduri numai de lemne de foc ca să le aducă din altă parte, nu aveau necesitate, de oarece ei atunci ca și astăzi, aveau acolo la ei în jurul satelor și oraşelor lor, frumoşi codri Și dumbrăvi de stejar si fag și alte specii de tot felul esențe frunzoase. lar pentru pescuit pe lângă că și în văile iuți de munte este puțin pește și afară de păstrăvi — alţii nu prea pot trăi; dar deosebit de acestă împrejurare locală, Saşii niciodată și până în ziua de astăzi nu au fost un popor, care să con- sume mult peşte, ba, poate. că ei consumă, peşte mai pu- țin decât ori cari alţii locuitori ai ţerii. Deci şi din punct de vedere al apelor, sub silva Blacorum, nu “se poate înțelege ţara Oltului (Făgăraşul). | Atunci poate ar fi de subînţeles ceilalți Români situaţi, mai spre vest, bunaoară cei din părţile Sibiului, unde atunci ca şi astăzi eră centrul de gravitaţiune al Româ- nilor și Saşilor, deci locuitorii mărginași din fostele dis-
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tricte al Omlaşului, şi din scaunele filiale Talmaciu şi Se- 

lişte, Reşinari etc.? 
Nici de cum, căci aceştia totdeauna au fost şi rămas 

în stăpânirea, și folosinţa absolută a munţilor și pădu- 

rilor lor, „Tempore suo 800 porcos proprios în fagis 

suis saginare possunt. Habet, verum, est sedes îsta Sze- 

liste 25 montes“ (1) şi numai cu ocaziunea măcelului 

dela Seliște din 1772, Saşii au luat cu puterea dela ei 

cei 15 munţi, pentru cari Românii au protestat atunci 

îndată, şi mai târziu, şi îi revendică până în ziua de azi. 

Apoi noi la începutul studiului de faţă am demonstrat ca 

pretutindenea pe fruntaria ţerii, Românii au rămas sute 

de ani în stăpânirea şi apărarea trecătoarelor, castelelor şi 

munţilor lor, şi sistemul defensiv al ţerii, eră cel românesc. 

Deci cu totul în altă parte, trebuesc căutaţi acei Ro- 

mâni şi cu pădurile lor, la a caror păduri au fost făcuţi 

“părtaşi Saşii, şi anume chiar în părţile acelea ale ţerii. 

unde au fost colonizați Saşii dela Orăștie şi până la Draos 

şi Baraolt. Acolo se găseau la venirea Saşilor, Români, 

cari aveau multe puţine, dar aveau sate încheiate, cu. 

“păduri mari și bălți şi se serveau de ele, la economia, 

întinsă de vite. Aceste sate fiind însă prea rari unul de 

altul, şi ţeara în genere puţin populată și mai puţin 

sigură pentru coroana ungară, căci. nu cu mult înainte, 

partea meridională a ţerii, fusese împreunată la impe- 

riul Româno-bulgar; pentru ca acelaş caz să nu se mai 

repete, regele Geiza al II a chemat şi așezat pe Saşii 

catolici în locurile acele dumbroase și mocirloase, ca să 

taie şi rărească pădurile și să facă locuri de cultură din 

ele, iar Sașii nefiind destul de siguri în folosinţa și stă- 

pânirea, lor, după 80 de ani dela venirea lor în ţeară, 

cer dela regele Andreiu al II-lea întărirea din nou a 

dreptului de proprietate și de folosință asupra acelora pă- 

duri și ape, care regele le-o accordă prin privilegiul de 

față. Va să zică unic la aceste păduri şi regiune, se re- 

feră cuvintele de Siha Blacorum. et Bissenorum. 

Cu privire la ape şi folosul lor, apoi tradițiunea să-. 

(1) Puscariu lânos Eml6kirat, pag. 31.
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sească spune și istoricii lor certifică, că protopărinţii lor 
la stabilirea lor în partea locului, au tăiat și rărit pă- 
duri mari întunecoase; au secat bălți multe și mari ale 
căror urme se cunosc și astăzi; au îndreptat şi regulat 
râuri în cursul lor. Și aceasta este adevărat. Şi anume 
în părţile superioare ale 'Tirnavelor mocirloase, mare Și 
mică și ale Hărtibagiului (Haarbach), au existat atunci 
multe și mari bălți şi mlaştine. Valoarea apelor 'Tirna- 
velor cu bălțile și mocirlele lor aveau atunci cu totul altă 
însemnătate și valoare economică, decât apele iuți şi 
violente ale ţerii Făgăraşului, căci apele stătătoare şi 
mocirlele, produceau stuf pentru acoperirea caselor și 
clădirilor economice Și altor edificii ; apoi stuful: şi pa- 
pura serveau atunci ca și astăzi, ca materie primă la 
unele industrii casnice, iar în apele stătătoare şi în cele 
ce curgeau a lene, eră mare bogăţie de pește şi aceasta ă 
eră un venit sigur atunci și este Și astăzi pretutindeni 
în condițiuni analoage. - 

Deosebit de aceste consideraţiuni pur economice şi de 
venit, regiunea aceasta a, ţerii este relativ săracă în ape; 
apă are puţină şi de rea calitate, toate fontânele Şi pâ- 
raiele ei, au un gust sălciu, și afară doar de Câmpie 
ea este regiunea cea mai săracă de apă ain Transilvania 
întreagă ; şi fără de ape așă cum sunt ele, pământul nu ar fi putut fi folosit nici pentru agricultură şi nici pen- tru economia de vite. 

Insă o lămurire şi mai bună decât aceasta ne va da cu- vântul de Bisseni, a căror păduri în parte încă au fost date Sașilor. Despre Bisseni, Saşii zic, că Bissenii ar fi fost. Români şi ar fi un termin particular al acestora, cum sunt numirile de astăzi după diferitele regiuni și plăşi Bârseni, Olteni, Mocani, Tuţuieni, Moroeni, Moţi ete.; alţii susțin că ei sar fi stins, unii dintre ei cu timpul sau assimilat și pretăcut, parte în- Români și parte în Secui etc. Nici una nici alta din aceste nu este adevărată, și ele nu sunt decât pare combinaţiuni, căci Bissenii există şi trăesc încă şi astăzi tot în acele regiuni, însă sub altă mediu ue ȘI din timpurile întunecoase ale evului , pe la obirşia Tirnavelor în partea aceasta
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a ţârii: Ardeal propriu ZIS. mai multe sate losuite de Un- 

guri evanghelici-luterani amestecați cu Românii ortodocși 
ca Hălmeag (Halmâgy) Covor (Kbor) Jimbor (Zsombor) 
Săcadate (Szakadat) ete. apoi au dispărut şi s'au assi- 
milat cu Saşii de 2 secoli încoace, cei din Ticușul să-: 

sesc, (Săchsisch: Tekes) şi din Ungra (Galt.) cei din Ar- 
pas sau assimilat cu Românii. Despre acești Unguri evan- 
ghelici, istoricii Saşi: susţin, că ei ca şi Românii au ve- 
nit: și s'au stabilit acolo mai târziu, în urma stingerii 
Saşilor în răsboaiele cu Turcii. Satele acestora - însă, ca 
și ale Românilor de acolo, nici unul nu prezintă forma 
tipică 4 satului săsesc sau german, apoi ei după figură, 

port. şi obiceiuri sunt cu totul diferiți de Unguri şi de 
Secui, căci ei deşi vorbesc o limbă Ungurească, totuși . 
întrebuinţează foarte-multe cuvinte şi termini românești, 
şi pronunţa cuvintelor proprii ungurești, încă -este origi- 
nală ; în total ei ni se prezintă mai mult ca niște Ro- 
mâni unguriţi, decât ca Unguri, ori Secui veritabili. Se 

aseamănă mult cu Ciangăii din Moldova. Deci aceștia 
sunt urmași direcţi, și remășiţile vechilor Bisseni. sau 

_Pacinaţi, cari în limba veche ungară se numiau Besseny6k, 
adică Bisseni. Satele lor sunt amestecate printre satele 
săsești, iar sate românești pure sunt relativ puţine în 
partea, locului, şi unele sunt relativ mai nouă, dar lo- 
mâni sunt şi se găsesc ab antiquo în toate satele săsești 
și ungurești în număr considerabil, iar satele româneşti 
curate sunt mai dese şi compacte ceva mai in jos, cam 
în linia Făgărașului și Sighişoarei. Deci evident că la 
aceştia şi la Românii de acolo, se rapoartă diploma re- 
g5lui Andreiu a] doilea, și la pădurile şi apele lor, la 
cari face părtași și pe Saşi. Pentru noi însă documentul 
de faţă este de o importanţă principiară, căci el ne arată 
indubitabil, că în partea locului au esistat Români, și că 
ei au avut păduri ca proprietate liberă, inainte de venirea 
şi colohizarea Saşilor acolea. 

Un al doilea document, care deşi este cu 149 arii pos- 
terior acestuia, dar iarăşi este de-o importanță foarte 
mare, căci el se urcă până în timpurile Romanilor îna- 
poi, şi prezintă pe Români ca locuitori autohtoni ai ţerii 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. : i : 4
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şi ca proprietari de păduri. El este datat din anul 1366, 
şi 'se rapoartă la procesul ivit între Românii din comuna 
Sân-Petru și Saşii din Nou — Neudorf — dela Bistriţa. Sașii 
au fost ocupat nişte munţi şi păduri cu puterea . dela 
Românii din S.Petru, şi care procesa ajuns de a se ju- 
decă de insușşi regele-și sună astfel: 

„Blachos de villa Petri aegre tulissc, ut, teritorium suum ultra 
mille annos possessum per se et majores suos, multis vici- 
bus sanguine redemtum ut pars illius pro meliori emulomento 
advenarum- Teutonum praedio illis assignato, sylvis praecipue 
quercinis, pratis item, et agris suis 'multo melioribus abundanti 
adjiceretur ; aequum esse invenimus. . . Sylva haec: manaat 
penes villam Blachoru, cujus de antiquo fuisse el situs el pu- 
blica nolitia demonstrant“ 41) ME 

latr'un ait document dela, Haţeg cu 3-ani numai ante- 
rior acestuia, dat de „vicevoivodul Transilvaniei Petru 
la 1363 în villa Hatzag, feria sexta procsima, ante do- 
minicam Oculi, în care sp zice : More aliorum Kenezioruni 
novae eztirpationis densitatis siloarum capite, jure, Ke- 
neziatus ipsis et fratribus ipsorum pertineret“ prin cari 
se recunoaște lui Ladișlau' de Zalasd şi fiilor săi dreptul 
de proprietate, şi se întărese din nou în demnitatea de 
cnezi ereditari, fiindcă ei au stârpit păduri şi codei în- 

„tunecoşi, și au făcut locuri de cultură din ele. Din aceste 
4 acte publice din diferite regiuni, şi altele de felul lor 
rezultă că ţăranul Român din Transilvania în înt mediu, a avut păduri şi munţi proprii. 

Pădurea la Români: eră avere co 
în d'ăvălmașie a obştei locuitorilor 
-sub administraţiunea cnezilor, pr 

„taţi fiind de diregetoarele comunale şi judeţene. Din ea o parte oarecare, — jumătate, o treime, eră pădurea, slo- bodă pentru: tăiat lemne şi pășunatul cu vitele, iar cea-. laltă parte, eră pădurea oprită, unde pășunatul cu vitele Și tăiatul lemnelor, eră cu desevârşire oprit, pentru ca pădurea, cu masivul ei, să se regenereze şi crească mare. Eu se foloseă, iarăși după un interval de 20 — 30 — 40 -—50 ani; 

rep. evul 

mună, ca proprietate 
comunei. Ea eră pusă 

imazilor comunali. aju- 

e N 

(1) Vizsgâlodâsok az erdâyi kenâzsăgekrăl, N. En şed 1846. pag: 24—%..
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la dumbrăvile de ştejar, se lăsă un repaos mai mare, 
- fiindcă ştejarii crese mai încet. | 

Din pădurea şlobodă sau liberă, putea tăiă ori și eine 
tot felul de lemne de care aveă trebuinţă fără restricţi- 
une ; câte odată însă opriau şi excludiau ştejarii, rămânând 
la dispoziţia nelimitată a obştei numai celelalte esențe. 
Tot aşă puteă tăia, scoate şi curăţi tutele ori și cine, . 
și în ori şi care parte a pădurei și a face curături și 
loc de cultură, poieni pentru arătură, fâneţuri şi pășune 
pentru vite, și curăturile deveneau proprietatea particu- 
lară absolută, pe baza muncii depuse. 

La pădurile mari de tot întinse, şi în munţi, pentru apla- 

narea şi judecarea, certelor şi conflictelor ivite între cioba- 
nii diferitelor stâni şi comune ca încălcări de păşune, fur- 
turi de vite, încălcări de hotar etc. eră instituțiunea vă- 
tafilov peste păstori, şi vătafilor de plaiu. Acestea erau in- 
stituţiunile și datinile vechi româneşti privitoare la păduri 
în comunele şi districtele româneşti, până ce ele erau încă 

libere. In România și azi se zice plaiu nu plasă. 
După aservirea, districtelor române, legile și așezămin- 

tele feudale nu împedicau pe comună — obştea locuitorilor 
clăcași — ea corporațiune morală de a avea proprietate 

de veci, după cum noi am arătat-o mai sus. Ea rezultă şi 

se. poate probă și cu cartea de legi numite Compilate 

partea III art. 72, care zice, că satele să nu se bage cu 

puterea în pădurile altor sate. 
La introducerea feudalismului, poporul Român aservit, 

rămase și mai departe în folosința și stăpânirea aproape 

nelimitată și neștirbită a pădurilor sale, ca un obiect 

ce pe aceea vreme eră de puţină valoare, și ca bun corhun 

se găsiă pe tot locul. Mulţi dintre proprietari aduceau 

ei însuşi”oameni străini și săraci din alte părţi, de îi 

așezau pe moşiile lor, punându-i i să taie și curețe pă- 

- durile, să facă izlazuri și curături în ele -să întemeieze 

sate nouă și case (odăi) și le dedeau pădurile cu totul, în: 

schimbul unor mici desdăunări și servicii ori prestaţiuni 

în natură către. autorități şi proprietate. 

Mai târziu pădurile împaţinându- -se treptat și lemnul 

şi pădurea câștigârid o valoare din ce în ce mai-mare,



proprietari prevezători au început din bună vreme -de 

a pune oarecare limită devastațiunii pădurilor, şi a res- 

trânge şi limită treptat drepturile şi beneficiile clăcași- 

lor la păduri: unii proprietari și-au rezervat pe seama 

lor 6xclusiv, pădurile cele mai bune şi la poziţie mai 

bună, în altele produsele pădurii, cari se puteau ușor des: 

face şi obţine pentru ele oarecari foloase. lemnul de 

ştejar şi de brad, ghinda și jirul, merele şi perele pădu- 
_reţe, uneori şi păşunea, sunt foloasele rezervate pro- 
prietăţii, pe care apoi proprietarii o dădeau cu arendă pe 
o taxă mai mică la locuitorii şezători pe moşie, şi la lo- 
cuitori străini cu o taxă mai mare, ori după împrejurări, 

după cum se puteă învoi cu unii ori cu alţii. o 
In alte regiuni şi comune, pădurile au fost folosite în 

de-a valma și fără de nici o restrictiune de către pro- 
prietari și de către locuitorii. săteni ca păduri şi pășuni 
comune ; în alte părţi pădurile, ori numai o parte din 
ele, erau proprietatea nediscutabilă numai a obştei lo- 
cuitorilor. Legile feudale Tripartitul lui Verbătzi care 
proclamă frustrarea, clăcașului de dreptul de proprietate 
asupra pământului, care-l cultivă şi legarea lui de glie, 
chestia pădurilor cu' drepturile şi beneficiile clăcașilor și 
a proprietarului la ele, nici ca o atinse; tot aşă şi Apro- 
Dbatele iar Compilatele precum am văzută mai sus recu- 
nose comunelor dreptul de-a aveă păduri proprii. 

Cu aservirea Românilor în masă din sec. al XVI și 
XVII multe comune au fost frustrate cu totul, şi de 
păduri, sau că au perdut o bună parte din pădurile lor, 
cari au fost luate cu puterea de către nonfii stăpâni, ori 
de către principi în favorul stăpânilor moșiilor ; iar altele 
au continuat și mai departe cu stăpânirea și folosința 
neimpedicată Și netermurită a pădurilor. Căci a le con- 

fiscă și pe „aceste, noi, am zice că au lipsit usurpatorilor 
numai ocaziunea şi timpul necesar, după ce cu finea seco- 
lului al XVil-lea, Ardealul ajugând sub ocârmuirea casei: 
de Austria, lucrurile îndată luară altă faţă mai liniștită 
absurile ȘI încălcările începură a se restrânge și oprima 
cu mâna de er, fâră-de-legile a se pedepsi şi întreaga



vieaţă și afacerile publice și private a se mai regulă, şi 

linişti din chaosul în care ajunsese sub principii naţionali. 

_De aci vine, că în părțile mărginașe ale ţerii cele 

mai multe din comune au avut păduri, şi încă păduri 

mari nu glumă, de multe mii de -jugere întindere. 

Ta secolul al XVIII-lea încă s'au mai întâmplat confiscări 

de păduri şi: munţi, de. către municipiile Săseşti și de. 

cătră proprietarii feudali dela Români, cazul dela Seliște — 

despre câri.sa amintit mai sus; apoi episcopul Inocentiu 

Clain dela Blaj, în memoriile sale adresate curţii din Viena 

zice că domnii feudali au confiscat o parte mare din arii, 

livezile şi pădurile, cari odinioară au fost ale satelor și ora- 

șelor, cultivate de locuitori, şi le-au încorporat la do- 

meniile lor; — deosebit de aceste multe păduri și munţi 

au fost luate și confiscate dela comune şi particularii Ro- 

mâni, sub un pretext ori altul din incidentul înființării 

regimentelor de graniţă, pe cari le-au trecut în folosinţa 

regimentelor grăniţerești și au servit la formarea diferitelor: 

fonduri — de echipament, armatură ete. — vezi. cazul dela 

Şinea veche pag. 129. Dar în total confiscările de munţi 

şi păduri în secolul al 18-lea nu.au fost așă de nume- - 

roase “ca în secolii anteriori. - . 

Din contră, mai des. sunt procesele și plângerile lo- 

cuitorilor, pentru: hrăpirea poenilor. și izlazurilor,. făcute 

de ei şi luate de către proprietarii moșiilor, sub diverse 

pretexte şi fără de nici o despăgubire, încât foarte des. 

au ţrebuit să intervină autorităţile judeţene, guvernul pro- 

vincial. și eurtea imperială din Viena chiar, să le oprească 

direct şi să reglementeze facerea de poeni. Numeroase“ 

sunt dispoziţiunile în privinţa aceasta. 

In privinţa raporturilor reciproce dintre boieri: şi clă- 

-caşi, eu privire la păduri, primul act publice care vor- 

bește de. acestea, este dispoziţiunea III, -5, din „Certa 

punctă“ dela, 1769, care obligă pe stăpânii moşiiloi de a 

da iobagilor și jelerilor lor, lemnul de trebuinţă, pentru 

construcţii şi foc, fără de nici o taxă acolo, unde sunt 

păduri comunale ori păduri libere; însă unde nu sunt 

păduri comunale să le permită fără de taxă, să adune 

dărămăturile de jos, lemnele uscate și cele rupte de vânt



fâră plată, —iar unde sunt a se tăiă lemne verzi. din 
picioare, acesţe sunt a se însemnă de către pădurari, și 
locuitorii sunt datori să plătească o taxă oarecare, 

Unde însă pădurile sunt restrânse, în cât ele abiă sunt 
suficiente pentru seama și trebuinţele proprietarului, acolo 
el să nu le dea nimic; însă unde pădurile sunt de tot 
mari, și fiindeă boierilor s'a dat în donaţiune moșiile cu 
păduri cu tot şi cu toate foloasele lor, stăpânii moșiilor 
sunt volnici, să învoească și vite străine, la păşune pe 
hotar, și taxele încasate pentru păsunat și ghindă să 
le întrebuinţeze în folosul lor. . 
„Dieta ţerii din 1791/2 se ocupă şi ea cu chestia regulării 

pădurilor, aduse art. XAX de lege intitulat „de conser- - 
vatione sylvarum“ in care mai întâiu oprește, devas- 
tarea pădurilor comune și în indiviziune, apoi regulează 
beneficiile și drepturile clăcaşilor la păduri, constatând 
pentru prima dată, contrastul patent între legile scrise 
ale ţerii, şi starea de fapt a lucrurilor. A încercat şi.ea 
de a le pune în armonie unele cu altele, şi a recunoaște 
teoreticeşte superioritatea și dreptul de proprietate şi de 
dispoziţiune a boierilor asupra tuturor pădurilor clăca- 
şilor şi comunelor lor, dar fără rezultat. In urma acelui 
articol de lege mulţi proprietari vor fi profitat de el, şi vor fi încercâi să i-a pădurile dela clăcași și comune, 
dar nu mulţi vor fi reuşit. | 

Nici guvernul provincial, nici curtea imperială, nu le- au pus acestora la dispoziţie mijloace mai mari, ca să 
se poată servi de represalii contra clăcașilor. In genere lucrurile au rămas baltă, tot așă încureate cum au fost şi mai nainte. Apoi art. 34 de lege din 1811 încă se ocupă de ele. a 

O mai hună lămurire ne va da în privinţa acâasta 
asupra pădurilor comune și a pădurilor urbariale, două acte publice din Muntenia, edate tot pe timpul acesta care specifică mai bine, servituţile reciproce şi bene- 
ficiile la păduri dintre clăcaşi şi boieri, uzitate pe atunci in Muntenia ca și Transilvania și Moldova. Unul este ana- foraua, lui Alex. Const, Moruzi către d-lui, vel logofăt Scarlat Ghica diu Aug. 1793, pentru culegerea de pa-
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tachină, de către ţeranii din moşia, Frăsinetu ot.. jud. 
Ilfov publicat î în Istoria lui V.A. Ureche, $ și care suna astfel: 

Fiindcă şi din condica Divanului pentru obiceiurile moşiilor 
scrie cum că locuitori ce sunt şezători pe aceia moşie, cari 
clăcuesc şi dai dijmă, au voe numai pentru cele ce sunt de 
trebuinţa caselor lor; cum. nuele, pari şi alte. mărunţişuri fără 
plată, iară cele ce sunt pentru alişveriş şi pentru vânzare pe 
bani, nu sunt volnici fără de voe dela stăpâni, şi fără de plată, 
cum şi de copacii cei ce fac roade sunt opriţi; iar alţi locuitori 
de pe alte moșii, cari elăcuesc şi dai dijma unde şed, m'au voe ; 
fără de voia şi slobozirea stăpânului nu pot dar, după această 
orânduială a condicei, nici locuitorii împrejuraşi, cum nici cei 
şezători pe ateastă moşie a culege patachina (1) aceltii crâng, că 
lucru ce este de alişveriş, care se cuvine stăpânului moşiei, pre- 
cum nici altul, ca unul ce face roadă de alişveriş; pentru aceea 
poruncim d-voastră ispravnicilor ete. Un al doilea act publie 
este o carle de oprire, dată de către domnul Mihail Const. Sutzu 
la 29 Aug. 1785, către Isprăvnicii județ of. Ilfov tot acolo: 

„Vă facem cunoscut că d-lui cinstit şi cfedinciosul boierul 
domniei melg, Constantin Creţulescu biv. Vel Pahar — prin jalba 
ce ne au arătat, că pe moșia dumnealui ce se numeşte Popeşti, 
dintr'acel judet are şi pădure şi-iar fi tăindu-o locuitorii; ce- 
rând de a îi opriţi să nu i-o strice, pentru care vă poruncim 
să cercetaţi, de va fi dumbravă, din celea ținute, aceia după obi- 
ceiu şi după dreptate are a fi păzită, şi locuitorii opriţi a nu 
tăiă nimic dintr'însa, cum şi de va fi pădure roditoare de ghindă, 
asemenea are a fi ferită, afară numai de lemnele uscate, dără- 
mături căzute, cari nu vor fi de altă treabă, ci numai pentru 
îoc; iar de va fi pădurea neroditoare, sau crânguri mărunte, 
la aceea nu sunt opriţi locuitorii, cei ce însuşi vor fi şezători 
pe moşia aceea, atât. lemnele ce vor fi trebuincioase caselor lor, 
lemne peritru "foc, că peniru aceea clăcuesc, fără numai cherestea 
de vânzare de vor vrea să taie, sau alte lemne de neguțătorie, 
pentru aceea au a se aşeză, întâiu locuitorii eu stăpânul moşiei, 
ca să deă dijmă obişnuită, şi aşă să fie slobozi; întru acelaşi 
chip să urmaţi, şi în potriva acestor cuprinderi să nu îngăduiţi 
pe locuitori a face îndrăsnire de aceasta domnească a noastră 
carte la mâna stăpânului moşiei pentru apărare. 

Cam acestea erau grosso modo raporturile şi benefi- 
ciile reciproce pe acea vreme între boieri şi clăcaşi şi 

'1) Paţachina este un arbuşt cu termenul botanic Rhamnus frangula, ce creşte | 

prin crânguri şi mlaștini și a cărui cărbune se întrebuinţează la fabricaţiunea 

pulberei, de unde se poate deduce că atunci era fabrici de pulbere în ţeară.
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în 'Transilvania la pădurile urbariale sau comune,  gre- 
- vate cu diferite servituţi în favorul clăcașilor. In Tran- 

silvania mai întâiu Urbariul din 1820 înregistră numai 
stările de fapt, pur şi simplu, şi verifică drepturile ab 
antiquo ale: comunelor clăcașe la păduri şi munţi ca pro- 
prietate absolntă, iară încolo lăsă raporturile cu totul 
neschimbate și. nerezolvate. De aci încolo el a fost de 
cea mai mare valoare la rezolvarea încurcatei chestiuni 

„a pădurilor, căci stările trecute în el, fură luate de bază, 
la rezolvarea definitivă a chestiunii pădurilor. 
__Apoi mâi tărziu dieta feudală a ţerii din 1846/7,.se 

„încerca şi“ ea să rezolve chestia pădurilor, plecând însă | 
iarăși pe urma dietei și legilor feudale din 1791. șia 
Tripartitului lui Verbătzi, în favorul feudalilor şi în de- 
-trimentul clăcaşilor și al comunelor, dar iarăşi fără de 
nici un rezultat. Da | 

Anul 1848 cu emanciparea generală a lui, găsi în Tran- 
Silvania următoarele patru categorii de păduri: 

1. Păduri alodiale sau pur boereșşti, cari din timpuri străvechi 
totdeauna au fost în stăpânirea, şi folosinţa absolută a proprie- 
tarilor, şi cari nu erau grevate, cu nici un fel de servituţi în fo- 
losul clăcaşilor. | | ! 2. Păduri urbariale sau comune, din cari proprietarii din tim- 
puri stravechi acordau şi dădeau clăcaşilor lor lemnul de foc şi 
folos pentru trebuinţa casei lor, uneori însă şi pentru vânzare. 
3. Păduri urbariale, din cari proprietarii dădeau clăcaşilor lor 

păşunea şi ghinda fără de nici o plată. sau numai pe una din ele fără taxe —-iar cealaltă pe bani. ” 
1. Păduri comunale, păduri pur sătești, sau păduri pur iobăgeşti, unde toate foloasele şi veniturile lor, erau din timpuri străvechi exclusive numai ale comunei — ale obştei locuitorilor clăcaşi şi ne- clăcaşi al. comunei şi la cari boierul stăpânul moșiei. nu puteă să exerciteze nici cel puţin dreptul de control şi supraveghere. 

Regularea pădurilor fu decisă prin V de lege art. 4 din . 1848, care sună astfel: - | 1 

a cetățenii comunelor (până aci foştii coloni şi jeleri) nu pot die pu urbaţ ȘI împedicaţi fără intervenţiunea judecătorească, în fo osinţa sesiunilor (moşiilor) şi pământurilor lor pe cari le posed acum, ori şi care ar fi originea și natura lor, nici să fie



a - _ E , 

ali 
  

restrânşi ori reduşi din folosinţa. obişnuită a lemnului şi -stu- 

fului (trestiei) de până acuma; şi apoi trec în proprietătea foş- 

tilor clăcaşi toate acele pământuri, cari din timpuri străvechi 

se găsiau în folosinţa lor, sau că în decursul timpului au ajuns 

în stăpânirea lor pe baza colonizațiuni, în virtutea unor învosli - 

anumite, iar proprietarii vor fi despăgubiţi- pentru ele de către 

tezaurul public. a o 

Cu toate acestea, dacă un pământ ori sesiune, care de prezent 

se găseşte în folosirea clăcaşului, se va dovedi de către jude- 

cătoriele urbariale, prevăzute în art. 5 de un pământ pur alo- 

dial (boeresc), atunci clăcaşul este dator să întoarcă proprie- 

tarului său, folosul perdut. - - 

Cu aceasta se desființează tot odată, ori ce daturi de lemne 

pentru clădiri, şi se vor da Grdine severe la autorităţi, ca ele 

să poarte grijă de buna - conservare a pădurilor. 

După suprimarea revolutiunii ungurești din 1848/9, 

guvernul absolutistic, ce se succedă, prin ordonanţe și 

dispoziţiuni tranzitorii, făcu să se conserve. intact „status 

quo“ şi în privinţa pădurilor, până la regularea lor definitivă: 

„Cu acesta se ocupă Patenta împărătească din 185% 

art. 7, care regulează chestiunea păşunii și pădurii, apol 

secţiunea V întreagă art. 38—56 inclusive, se ocupă nu- 

mai cu regularea terenurilor comune şi a uzufructului 

lor între fostul proprietar de o parte, şi foştii săi clă- 

caşi de alta, și conţine principiile după cari sunt a se 
= 

desdăună fiecare. Art. 7 al nămitei patente sună astfel : 

„Afară de terenurile specificate în articulii precedenţi, 

„mai trec în proprietatea foștilor clăcaşi încă şi acele te- 

renuri de'păşune, cari pe cale legiuită li sau dat şi de- 

limitat lor până acum, sau li se vor delimită de. aci 

înainte, precum şi acele terenuri acoperite cu pădure și 

stuf, cari în acelaş chip li s'au dat lor sau că se vor 

da d'aci înainte la foştii clăcaşi, pentru beneficiul la lemn 

şi stuf, ce l-au avut ei şi mai nainte.“ | 

Şi mai detaliată este secţiunen V a numitei Patente, 

care întră în toate detaliile, şi pe care din cauza im- 

portanţei sale-o reproducem în estenso: i 

ART. 38, Erbăritul sau dreptul de păşunat, nu-l mai au foştii 

proprietari de moşii, pe terenurile acelea, cari în virtutea Pa. - 

tentei de faţă, trec în proprietatea foştilor lor .ciăcaşi, precum, 
7
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nici clăcaşii nu mai pot păşună cu vitele lor pe pământurile 
proprietarului. Tot aceeaşi are să se întâmple şi în privinţa pă- 
şunii după ce a fost separată şi a pădurii şi a stufului, după 

„ce li se vor delimită vărţile de pădure şi stuf deosebit. 
_ART. 39. Separarea păşunii se va face din oficiu în toate te. 

ritoriile comunale, în cari raporturile de proprietate nu au fost 
încă pe deplin rezolvate, între. foştii stăpâni şi clăcaşii lor.. 

ART. 40. Din totalitatea terenurilor de păşune, folosite până 
acum în de-a valma a unui hotar comunal, se vor rupe părțile 
cuvenite foştilor stăpâni ai moşiei, şi se vor separă de ale foş- 
tilor elăcaşi în proporţia uzului, ce a existat înainte de anul 1848. 

Impărțirea se face de regulă pentru ambele părţi ori în ra- 
“port cu întinderea pământului, 'ce le rămâne ca proprietate, în 
înţelesul acestei Patente pe teritoriul acelei comine, şi anume pentru foştii proprietari în raport cu posesiunea lor de pământuri 
alodiale (sau boereşti), iar pentru clăcaşi în raport cu totalitatea 
pământurilor, ce trec în proprietatea lor după principiile acestei 
patente, însă cu acel adaos, că proprietarilor, cari au avut şi clă- caşi pe teritoriul acelei comune, să-le rămână cel puțin a patru parte din păşunea comună, ca proprietate liberă. N „__ Dacă însă locul de păşune, ce esie a se delimită foștilor clă- „Caşi nu ar fi suficient, pentru ţinerea numărului celui mare de vite ce au, şi ei au mai beneficiat înainte de 1848 şi de unele păşuni la munte, în schimbul unei taxe oarecare, atunci ei să rămână şi pe viitor în folosinţa -acelora, astfel că. dacă cumva între foştii stăpâni şi foştii clăcași nu sar puteă ajunge la nici o înţelegere pe cale pacifică, asupra taxei ce este de plătit pe viitor, atunci acea taxă se va determină pe cale judecătorească ordinară, a judecătorielor urbariale, ţinându-se seamă la aceasta, de cătimea ei ce a fost înainte de 1848 şi de taxele de păşunit obişnuite în regiunea aceea. ! a Ocupaţiunile de păşuni comunale, întâmplate înaințe de 1 Ia- nuarie 1819, nu mai pot fi obiect de revendicaţiune. Ocupaţiunile însă, cari s'au săvârşit de atunci: încoace, dacă cumva în intervalul acesta nu se vor fi făcut în privința lor vreo regulare, în interesul art. 4 şi 61, ai Patentei de faţă, se vor adăogă la păşunile comunale, iar cererile pentru atari ocupaţiuni sunt a se” prezentă Ia pertractarea, cerută pe temeiul acestei Patente egularea uzufructului comun, ori cel mult în timp de » după constituirea tribunalelor urbariale, căci la din contră ele se vor considerâă'ca nule şi nevenite. . - delimita a PEntIU preoţi cătimea de păşune ce este a ]i se 
iar în cazul când cătimea dă "i aport cu Proprietatea ce au, mai mică, sau că el nu are proprie pi posedă preotul, ar f , S proprietate de loc în comună, atunci cătimea de -păşune . ... - Ş „ce este a se deli PN să fie în fiecar mită pentru preot, trebue 

_— 

e localitate, şi comuna bisericească dimpreună cu
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cele de:ritul greco-neunit, unde acest rit are biserică. ori pa- 

robie, — totdeauna aşă de mare, cât este cătimea medie, ce se 

delimitează în acea comună pentru un clăcaş, care a avut pă- 

mânturi, şi în afară de vatra satului. Aceeaşi cătime este a se luă 
şi pentru învățătorul din comună. 

ART. 42. Locul de păşune deștinat foştilor clăcaşi, în modul 

arătat mai sus, avându-se bine în vedere şi calitatea terenului, . 

se va delimită sus numiţilor, pe cât este posibil într'un singur 

complex, sau cel puţin în părticele mai puţine. .. | 

ART. 43. Proprietarii au facultatea de a cere ca părţile lor 

de păşune să li se designeze întrun singur complex comun, sau 

pe cât va fi posibil să ceară comasarea şi alipirea ei la celelalte 

pământuri ale lor sau a proprietăţii individuale a fiecăruia. 

Tot aceasta o pot face şi comunităţile ecclesiastice, pentru păr- 

ţile ce li se cuvin lor şi învăţăţorilor. 

ARȚ. 44. Pănă când păşunea se mai foloseşte deavalma, auto- 

rităţile politice sunt datoare să. vegheza, ca nici o parte “să 

nuşi întindă dreptul ei de pășunat, peste limitele usului, ce au 

_existat înainte de anul 1818, şi în detrimentul celorialțţi com- 

posesori. N E | 

ART. 45. In acele-teritorfi comunale, unde stăpânul moşiei, 

afară de pământurile urbariale, n'a mai posedat şi folosit nici 

el, nici prin alţii— oameni de ai curţii sale sau curialişti— alte pă-. 

mânturi în hotar nici intravilane nici extravilane, şi pănă acuma 

nu s'a folosit nici de dreptul său de păşunat, şi totodată după 

sentinţa tribunalelor urbâriale câtimea de pășune ce este a se 

împărţi, este aşă de mică, încât nu o să ajungă nici pentru ţi- 

nerea vitelor de jug, de cari foştii clăcaşi au neapărată lipsă, 

acolo se poate face o excepţiune dela regula generală, şi la de- 

limitarea părţilor 'de păşune, fostul stăpân se poate lăsă cu to- - 

tul pe din afăâră. - 

ART. 46. De altă parte, nici foştii clăcaşi nu pot pretinde 

să li se deă parte din păşune în acele teritorii comunali, unde 

afară de păşunea din ogoare şi din făneţe—până ce acestea 

se opresc, nici înainte vreme nu erau alte locuri de păşune: 

ART. 47. Acolo, unde foştilor clăcaşi înainte de anul 1848, 

li se cuveniă folosirea împreună a pădurii, sau că ei exercitau 

dreptul lor legitim de lemnărit; în locul acestora li se poate 

rupe şi delimită o parte echivalentă -de pădurea .ce au folosit-o 

în comun, sau de care este legat dreptul lor de lemnărit. Cea- 

Jaltă parte de pădure însă rămâne apoi fostului stăpân ca pro- 

prietate deplină şi liberă a sa. “ 

Fiecărei părţi i se cuvine în partea ce i sa delimitat pe nu- 

mele ei, dreptul exclusiv de proprietate şi veri ce foloase, peste 

toate pădurile, cu observarea nu mai a prescriptelor de poliţie 

silvanală.  » _ 

Aceleaşi dispoziţiuni au deplină valoare şi în privinţa părţilor



Di : ae. DR na 
- de pădure; ce au fost separate mai dinainte dejă penipu - unii 

dintre clăcași ori pentru comunităţi întregi. a 

Dacă însă la separarea părţilor de pădure, foştii stăpâni, şi 
au rezervat cumva oârecari beneficii pe seama lor, atunei foştii 
clăcași sunt datori, să rescumpere aceste foloase rezervate, con- 
form dispoziţiunilor din secţiunea II a acestei patente. 

ART. 48. Cătimea părţilor de pădure, ce sunt a se rupe şi de- 
limită pentru foştii. clăcași, când proprietarul sau majoritatea 
foştilor săi clăcaşi ar. cere separaţiunea, şi dacă nu se opunla 

“aceste pedici speciale, se va determină de regulă prin bună în- 
__voială pe cale pacifică între păiţile interesate; dacă aceasta 
„ însă nu se poate face prin buna înţelegere, atunci se va face 
-prin sentinţa judecătorielor urbariale. Spre acest scup judecă» 
toriele aceste, vor face mai întâiu constatarea câtimei uzufructu- 
lui ce se cuveniă după lege foştilor. clăcaşi, precum şi câtimea 
contra prestaţiunilor lor, apoi chemând oameni experţi vor deter- 
nrină câtimea, de pădure ce este necesară pentru acoperirea aces- 
tei cumpetinţe verificaţe, însă avându-se în deosebită vedere, na: 
tura solului: şi productivitatea pădurii. 

La aceasta se va luă de normă, ca pentru un fost colon, 
care în comunele în anul 1819 a efost înscrise în clasa | că 
posedă 6 jugere pământ, în cele înscrise în clasa II 9 jugere, în . 
cele din a III şi a IV-a clasă cu 11 jugere pământ urbarial;nu 
se va puteă da o câtime de pădure mai mică de 1 juger. şi 
jumătate şi nici mai mare de 6 jugere, jug. socotit drept1.600 
stinjeni pătraţi. o 
“Numai acolo unde circumstanţele locale nu ar permite, şi cu 

măsura aceasta nu s'ar puteă obţine foloasele şi beneficiile de 
păn'acum, ori unde clăcaşii au practicat, şi dreptul de a vinde 

„lemne, se poate da o câtime mai mare de pădure prin. excep-. 
iune, însă nici decum peste 9 jugere, mărime jugerul socotit 
drept 1.600 st. p. o - . ” 

Se poate da însă şi câtime mai mică de 1:/. jug. 1.600 st. p. 
dacă folosul de lemne ce l'a avut până acum colonul, eră așă 
de mic, încât pentru a produce o câtime de lemne pentru tot- 
deauna, nu este necesară nici întinderea de 11/. jug. pădure. | 

Colonii cari nu posed câtimea medie de pământuri urbariale 
specificată mai sus, vor căpătă parte din pădure numai în ra- 
part cu pământurile lor urbariale, faţă de acea cătime. medie. 
ȘI în fine acei clăcași, cari aveau numai case şi pământuri în- 
travilane (în vatra satului), iar nu şi pământuri estravilane (la 

pita taria mal opta CJ) parte din cătimea 
le-au avut pănă acum legale, iba de cumva după toloasele ce şi mai mică ori pn es e nu vor avea drept numai la o câtime 
legali al „0 : i mare, în raport cu competinţele 

„ ale unui fost clăcaș, care avuse pe deplin câtimea medie de pământuri urbariale estravilane, specificată, mai sus. ai IL! » Specificată mai sus, şi care
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se va măsură totdeauna numai după mecanismul stabilit în acest 

artielu. _ e 

Mai încolo se.va îngriji ca părțile de pădure delimitate peatru 

foştii clăcaşi, să fie de aşă calitate, încât ei necontenit să-şi aibă 

din ele lemnele necesare. - 

ART. 49. Preoţii şi învățătorii înpreună cu cei de ritul greco- 

neunit, se vor consideră în privința competinţei lor de pădure 

întocmai ca şi foştii coloni, acolo unde aveau dreptul de lemnă- 

- rit, şi unde este a se separu _pădurea; şi anume pentru preoți, 

dacă cumva nu există vre-o altă dispoziţiune se va da ea unui 

colon ce aveă câtimea de pământ prevăzută în art. 48, iar pentru 

învăţători numai pe jumătate din aceea. . - 

ART. 50. Partea de pădure ce este a se delimită pentru foştii 

clăcași, se va consideră şi trată ca pădure comunală şi se va 

administră de comună sub supravegherea deregătorielor admi- - 

nistrative, după normele ce există, ori se vor publică de aci 

“"mainte pentru atari păduri. . - . 

Gu pădurea comunală. se vor înpreună şi părţile de pădure 

delimitate pentru preoţi şi învăţători, şi câtimea de lemne ne- 

cesară lor-li se va da din partea comunei. 

ART. 51: După împrejurări, şi unde ciceumstanţele locale vor 

permite, în loc de-a împărţi pădurea în natură, dreptul de a se 

folosi de ea se poate transformă şi într'o cantitate anuală de 

lemne din aceă pădure, şi care competinţă se va fixă odată pentru 

totdeauna, şi se va determină şi modul şi timpul. când este să. 

se dee. 
AnRT. 52. Până la regularea definitivă a uzufructului din pă- 

dure; sau până. la separarea părţilor de pădure, foştii clăcaşi 

se vor bucură de acel uzufruct în modul şi câtimea, cum l-au 

avut şi exercitat până la 1848, observând numai dispoziţiunile 

cuprinse în regulamentul silvic, şi a poliţiei pădurilor. Asome- - 

nea rămân în deplină valoare şi cuntraprestaţiunile ce cad asupră 

colonilor , aceste însă sunt cu dreptul de rescumpărare. , 

AnT. 53. Fiindcă edificiile ce se găsesc pe pământurile urbariale 

ale colonilar au trecut în deplina lor proprietate, ei nu mai pot 

pretinde de aci înainte dela foştii lor stăpâni a li se da gratuit - 

lemnele de construcţii ori de a li se repară edificiele. | A 

ART. 54. Dreptul cel-au avut până acuma foştii coloni de a 

se folosi de'stuf sau trestie, la cererea Jor ori a foştilor stăpâni . 

se poate regulă prin bună învoială, ori nria sentinţa tribunalelor, 

urbariale, astfel că până când locul de stuf nu seacă de sine, -. 

ori nu este secat înadins, să se deă foştilor clăcaşi sau anume 

cantitate de stuf în fiecare an, sau o anumită întindere de teren, 

din care ei să poată scoate câtimea de trestie ce li se cuvine, 

ori- să capete o despăgubire echivalentă în bani sau altceva 

de aceeaşi valoare. “ 

[ua aceasta fostul stăpân al moşiei va putea să-şi scadă pres- 

,
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taţiunile, ce i se cuveniau lui ca să le aibă dela foştii săi clăcași 
şi alţi locuitori ai comunei. Insă foşti clăcaşi sunt îndreptăţiţi: 

“de a plăti în bani aceste prestaţiuni a le lor, până ce se va re- 
gulă însuşi competinţa lor la stuf. - e 

Acolo însă, unde s'a rupt şi delimitat comunei sau. unora 
dintre locuitori o parte de baltă cu stuf după sesiunile lor şi 
peste pământurile urbariali ce le aveau, şi numai spre uzul lor 
propriu, acea trece în deplina lor proprietate. Sarcinile şi datu- 
rile împreunate cu acestea, sunt de răscumpărat după sect. Il 
a Patentei de față. - 

ART.. 55. Rescumpărarea. temporală a prestaţiunilor numerate 
în art. 92 şi 54, se vor face după dispoziţiile din sect, [la a- 
cestei Patente. ie i 

ART. 56. In acele localităţi, unde cu ocaziunea -comasării, şi 
a împărţirii pământurilor urbariale ori din altă cauză s'a făcut 
şi: pănă acum vreo delimitare ori separaţiune de pădure ori de 
loc de păşune, sepaârările aceste cari au apucat a se face, ră 
mân în deplină putere. . DE o 

După principiile și pe baza acestei Patente sau început 
și sevărșit regularea defiinitivă a pădurilor din Transil- 
vania de către auţorităţile administrative mai întâiu prin 
anii 1854 apoi dela 1858 de către judecătoriile şi tri- 
bunatele urbariale cari au funcţionat numai pănă la 1861, 
iar de atunci încoace de căţre tribunalele regeşti Un- 
gurești. In timpul din urmă la regularea, lor — la se- 
gregări și comasări sub guvernul constituţional unguresc 
sau întâmplat și unele abuzuri şi greșeli, cari sub regimul 
absolutistic austriac poate că nu sar fi putut întâmplă” 
în dauna țeranilor și a comunelor. In ori ce caz pădurile 
ŞI pășunile comunale sunt una din podoaba şi bogăţiile 
principale ale satelor românești din Tansilvania și o bună 
parte din ele au progresat în cele economice şi în cultură, numai graţie lor. Fără de ele aspectul satelor ar fi fost tot 
cel vechiu, şi nici frumosul număr de vite încă nu Par po- sede. Și încă satele româneşti nu au început să exploateze ' Sistematic pădurile și codrii. seculari ai lor, că se pună în valoare bogăţiile lor seculare ale solului. Abiă de un de- ceniu două s'a repul inistrar ădurilor ce 
trecându-se cele ai rattan istrarea pădur sa Îi: fiecare comună își are grădinil * nouni roditeri și Ș e sale de pomi roditori și cu esențe de pădure — pepiniere. | 

z 

 



Cap. “VU. 

“ EFECTELE EMANCIPĂREL 
ȘI IMPROPRIETARIREI CLACAȘILOR. | 

DIN TRANSILVANIA ȘI PROGRESUL REALIZAT 
„DELA 1848 ÎNCOACE. | - 

Scopul. şi țelul propus şi urmărit de legea de eman- - 

cipare din. 1848 şi de Patenta împărătească dela 1854 și 

-1858 pentru rescumpărarea clăcei și dijmei de a formă 

„din foştii clăcaşi cu timpul o clacă ţărănească indepen- 

dență şi înstărită ca bază și temelia cea mai sigură a 

statului și societăţii, a fost atins pe deplin. Astăzi trebue 

să o recunoască ori şi. cine că sacrificiile făcute cu el 

nu au fost în zădar. Cel puţin cu progresele morale şi 

materiale făcute de foștii iobagi români în Transilvania. 

şi Ungaria: după o jumătate de secol, noi. putem fi pe 

deplin mulţumiţi, şi ele ne în dreptăţesc a speră la un: 

_ viitor și mai frumos al lui, care nu va rămâne fără influ- 

„enţă asupra celorlalţi ţerani români. - 
Noi vom căută să arătăm aci progresele realizate de 

el pe diverse terenuri ale vieţei publice și private -şi cu 

- deosebire 'starea actuală economică și culturală. 

a) Cu privire la proprietate, majoritatea țeranilor ro- 

mâni din Transilvania şi Ungaria se compune din ţerani 

independenţi de proprietatea mare şi mijlocie, cari gă- 

sesc destulă ocupaţiune. și câştig anul întreg la sine - 

acasă, în moșioara şi gospodăria lor. Nu lipsesc între dânşii 

nici oamenii mai săraci fără pământ și codașii, cari pe 

”
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„ pe lângă ocupaţiunea în gospodăria lor mai sunt siliți 

să ia pământ în parte și în arendă dela alţii, ca să-l 

muncească în parte, să caute serviciu și ocupaţiune la 

alţii, intrând ca argaţi şi slugi cu ziua, luna şi anul, în 

ţeară şi străinătate. Totuşi contingentul cel mai mare 

de slugi, argaţi şi feciori boereşti il dau numai" flăcăii 

şi fetele, înainte de a se căsătorii și a-şi întemeiă un 
menagiu și gospodărie proprie Adevăraţi muncitori cu 
ziua, și cu ruptul (în acord) sunt relativ puţini între Ro- 
mâni, cari să aibă numai casă și curte în sat, ori nici 
pe aceea, ci să şeadă în năiem cu chirie în casele făcute 
de alții. Cea mai mare -parte a populaţiunii române din 
Transilvania și Ungaria se compune din mici proprietari 
de pământ — până la 100 pogoane, majoritatea având 
între 10——20 pogoane. Românul de acolo va aveă mult 
ori puţin pământ, dar el este şi se simte ca proprietar 

„şi ca atare el este lipit pământului ; ţine cu trup şi suflet 
la satul său, la moşioară şi pământul lui, de care numai 

cu greu se poate lipsi şi decide a merge între străini. 
Aceasta este un bine, dar şi un rău. Spiritul său extrem 
de conservativ îl fereşte de instrăinare şi assimilare cu 

„alte neamuri, dar de altă parte: prea mare dragoste a 
lui faţă de puţina proprietate părintească, face ca prin 
împărțiri şi reimpărţiri între fraţi să o ducă aceasta pănă 
la, fărâmare complectă şi atomisare, de nu mai este în 
stare să-i hrănească pe nici unul din ei, să le deă ocu- 
paţiune și câștig suficient la ei acasă. | 
Din incidentul anchetei. făcute asupra, lărgirei dreptlui 

de vot şi introducerii sufragiului universal în anul 1905 de 
către. Ministrul Kristofty, a eșit la iveală, că luând de 
bază proprietatea rurală, censul acela ar favoriză foarte mult 
pe Români, de oare ce între ei sunt mai puţini pălmaşi 
şi muncitori ca între Secui și Ungurii de pe pustele Un- 
gariei, și Românii aproape toţi sunt cu proprietăţi rurale. 

De altă parte Românii de peste munţi sunt lipsiţi de 
mari proprietari şi de proprietatea mijlocie, clasa medie 
numeroasă așă numită Gentry, care la Unguri în cei din urmă 40 de ani de constituționalism unguresc a jucat 
un rol destul de însemuat. Apoi lipsesc între Românii de
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acolo capitaliştii și meâseriaşii și negustorii de profesiune 
aproape cu totul. Unde se găsesc în satele şi comunele 
mai mari meseriaşi şi negustori, aceştia de ordinar sunt 
recrutaţi dintre alte neamuri, spre mai marea daună a 
poporului român și a avuţiei Ini naţionale. Rolul social 
şi politie ce lau avut aceia. în comunele rurale românești, 

totdeauna au eşit în detrimentul poporului nostru. Ma- 
joritatea populaţiunii române din Transilvania.şi Ungaria, 
razimă aproape unic în agricultură şi-în ramurile ei 
anexe, în special în mica proprietate şi infimă. Intre dânşii 
deşi există și ceva mare proprietate mare afară de comita- 
tele Brașov, Făgăraş, Sibiu şi Bistriţa-Năsăud, sau mai 
bine zis mijlocie decât mare, numai cât aceasta se găsâște 
în mâni ungurești ori jidoveşti. Influenţa ei asupra pro-. 
prietăţii mici nu este de tăgăduit şi evidentă pe tot locul 
prin o cultură mai sistematică şi mai variată, cultura. vi. 

telor de rasă nobilă, cari. în mii de chipuri se resfrîng şi 
asupra ţeranului. Nici din punct de vedere românesc. nu 
ar fi bine ca acele: moşii mari și medii să dispară din | 
mijlocul lor, dar să nu ajungă toate pe mâini jidovești. 
De altă parte între Români se găsesc foarte puţine domenii | 
ale fidei-comiselor și mânei moarte, excluse din circu- 
laţiune, şi deci restricţiuni sunt mai puține în transmi- 

terea proprietăţii rurale de acolo. | | 
„Im ceea ce priveşte proprietâtea rurală din Transilvania 

şi Ungaria, ea se împarte în două grupuri : în proprietate 
privată individuală şi colectivă în indiviziune. Proprietatea 
privată este supusă dreptului comun. Proprietatea cO-. 

„lectivă constatatoare mai cu seamă din pășuni, păduri 
-şi munţi—se găseşte în stăpânirea, composessoratelor 
neamurilor de moșneni în indiviziune, dar și a foștilor " 

- iobagi (clăcași) ori a comunelor. Moşii arendate şi în stă- 
pânirea arendaşilor aproape că nu există la dânşii. 

Statistica, oficială Ungară din 1895 —ne dă date impor- 
tante şi pentru noi din diferite puncte de vedere, 

Proprietatea rurală la Românii de peste munţi se află 

cu desăvârşire în mâna celui care o cultivă şi foloseşte : 
peste 58%; în mâna proprietarilor. mici, şi 14, 380, în 
mâna proprietarilor mijloeaşi, și numai 27, 25 se află 

Dr. Maior. -— Politica Agrară la Români. - , 15.
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în stăpânirea proprietarilor mari cari au dela 1.000 po 
goane în sus. Ea nu. se giseşte aproape le oc în ma 
arendașilor, căci la dânşii numărul mare de arenzi Și “e 
daşi se găseşte cu deosebire în părţile locuite de Ger- 

mani Slavi și Unguri neaoşi —si priveşte mai mult pro- 
prietatea mijlocie şi mare dela 500 pogoane în Sus, care 
și acolo are tendința dea, ajunge treptat concentrată in 

mânile speculanţilor ovres Dacă se găsesc ȘI între micii 
cultivatori antreprenori şi arendaşi de pământuri, aceştia 
sunt mai des de aceia, cari iau în arendă grădini, stupini, 
vii, ca să le cultive, cum și târgoveţii cari au pământuri 

„proprii, dar nu au vite și unelte cu cari să le muncea- 
scă, le dau adesea în arendă ori în parte, pe cari mal 
totdeauna le iau și le muncesc Românii dintre dânșii. De 
aceea, relativ mare este numărul codaşilor, cari pe lângă 
moşivara lor proprie având braţe, vite şi unelte şi insta- 
laţiii gospodăreşti suficiente ori peste trebuința lor pro- 
prie, pe lângă moşioara, lor proprie mai iau de cultivă 
in parte în zălog ori cu arendă pământuri dela străini, 
pe care Sașii 'i numesc des maieri, stupari, părtaşi Hâll- 
leri etc Numărul acestora se ureă în comitatul Brașov la 
49,08%, în com Făgăraş la, 14,35%. Sibiu 15,06%, Tirnavă 
mare 13,26%, Cluş 13,480, — iar în Transilvania întreagă 
10,870%/, din totalul gospodăriilor și 5 95% al teritorului 
întreg, iar în Banat ei veprezintă un procent relativ ȘI 
mai mare 20,60%, al gospodarilor şi 12,92% din întin- 
derea totală a terenului. Ce au devenit acești muncitori 
în parte pe la Saşi şi Unguri, se va vedeă mai târziu 
unde vom vorbi despre ravorturile între Sași și Români — 
stuparii dela Braşov — Maierii dela Sibiu, din Sebeșul săsesc 
Mercurea, etc. 

In Transilvania proprietatea rurală căutată în regie, de către însuşi posasorii ei, face 89,140, din întindere, 
în Bănat 85,24%, —şi numai 9,05%, este arendată în Transilvania, şi 13.23%, în Bănat Sistemul de arendarea 
moșiilor în bloc din lipsa de capital de exploatare, atât de desvoltat Ia noi, la fraţii noștri de peste munţi nu 
există aproape de loc, şi aceasta în favorul populaţiunii rurale și a moșiilor insăși. De aceea la dânşii nu se pome-
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neşte de arendașşi nici mari nici mici, ci sub titlul de 
arendaș se înţelegeă în comun arendașul drepturilor 
repaliene — ovreiul câreiumar din sat, azi și acelea des- 
fiinţate. - - 

In genere în Transilvania proprietatea mare este pu-. 
ţină, iar domenii şi latifundii estinse sunt şi mai puţine 
şi acelea se estind mai mult numai la păduri; evident 
un raport foarte satisfăcător. Marea proprietate peste 
1.000 pogoane ocupă în Transilvania numai.18,30%, din 
întinderea totală a ţerii, iar pe şesul ungar proprietatea 
mare sporeşte considerabil şi Ungaria în genere trece în ge- 
nere între ţerile cu proprietăţi mari și latifundii, cu 31,19%, 
proprietate mare. Însă după regiuni proporţia este tare 
diferită, aşă pe când în comitatul! Făgăraş proprietatea 
mare ocupă abiă 85%, (domeniile hergheliei statului și 
pădurile statului) în com. Tirnava mare 8,22%; pe câmpia 
transilvană, com. Mureş Turda 32,32%/,, Coşocna 29,30%/, 
ea, sporeşte crește în părţile bănăţene şi ungurene conside- 
rabil în comitatul Arad ocupă 45,20%, Torontal 22,85%, — 

în Bihor 50,78%, com. Satu-mare 21,28. Sălagiu 29,970/, 
din întinderea totală. In același raport se află între Români 
'şi mai puţini zileri pălmaşi, decât între alte naţii cari se 
hrănesc numai cu braţele : în com. Caraş Severin numai 

_'1440%/,, Huniedora 8,88%/,, Făgăraş 11,210/,, Târnava mare 
22,37%/,, Târnava mică 23,14%, din totalul populaţiunii, 
„care în comitatele secuiești și ungurești neaoşe crește la 

un procent mult mai mare. 

$ 1. PROPRIETATEA PRIVATĂ. 

Proprietatea rurală privată după întindere se reparti- 
zează” astfel : 

In Transilvania a) gospodarii mici de tot sub 1 juger 0,920; 
dela 1--5 jugere 6,16%, dela 5—10 jug. 11,95%, dela 10—20 
jug. 20,48%, ; dela 20 - 50 jug. 21.93%/,, dela 50--L00 jug. 6,81%, 
dela 100-—200 jug. 3,74%, dela 200—500 jug. 5,40%, 500—1. 000 
jug. 4,710%/. şi peste 1.000 jug. 18 30%.
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In Bânat (1) prop. sub 1 jug. O 76,9] /, dela 1—5 jug. 5,90%/a dela 

5—10 jug. 11,50%, dela 10—20 jug. 17,55%/, dela 20—50 jug. 
19260; dela 50—100 jug. 7,83% dela 100—200 jug. 3.56%., 
dela 200—500 jug. 103% dela 500—1.000. jug. 4,49 şi peste 

1.000 jug. 25,72%, 
In Crişana şi Mar amureş (2) proprietatea minimă sub 1jug.0 58%, 

dela 1—5 jug. 4,02%o dela 5— 210 jug. 7,350%/,. dela 10—20. jug. 
1149; 7%, dela 50-—100 jug. 6,54%;,, dela 
100—200 jug. 425%, dela. 200 300 jug. 6,95%, dela 500 —1.000 
jug, 6,91%, şi peste 1.000 jug. 37,740/.. - 

Propietatea infimă, dela i-—b jug. în Transilvania ocupă 6,16%, 
prop. mică dela 5-—100 jug. 61,1'0/,, —proptrietate mijlocie dela, 
100—1.000 jug. 13,85%, şi peste 1.000 jug. proprietatea mare - 
18,300%/,— în Bănat propr. infimă 6,260/,, proprietate mică 11,88, 
proprietate mijlocie 25 „12%, şi proprietatea mare 25,72%; ; în 
Crişana şi Maramureş proprietatea, infimă 5,10%, proprietatea 
mică 39,50%; proprietate mijlocie 17;410%/,.iar proprietatea mare 
31, 740; Î9 'din întindere. 

Proprietatea, mică pănă la 100 jug. în cele3pr ovincii de peste 
munţi, locuite de Români în majoritate. ocupă mai mult -de)j Îu- 
mătate din întindere 580770. 

La aceste se mai adaugă apvi proprietatea colectivă — în in- 
diviziune : 

                  

Păduri obşteşti 
ale foştilor moş- 
neni jcompose- 

- soratelor)șifoş- Alte păduri ă 
Păduri. comunale tilor elăcaşi comune “Total 

1. Transilvania . . . 1.186.099 jug. 784.891 jug. 241755 jug. 1.995.745 jug: 3 
:2. Crişana Maramureș 130.819 „, - 290.407 44694 o 466.920, 

  

3. Banatul . . . nea 160.745 51,677  A0ATT „258.897 „ 

! Păşuni obşteşti . 
aie foştilor moş- 
neni (compose- i 

5 . soratelor) şi foş- “Alte pășuni 
Păşuni comunale tilor clăcaşi comune - Total 

|. Transilvania . . . 405.912 jug. 330.105 jug. 40.299 jug. 776.345 jug. 
2. Crişana Maramur eş 126.17: 258.976, 59112, 442.261. 3. Banatul... .. . 303330 5 219631 „547.695 m 24.834 

(ID) Comitatele Caraș-Severin, Timiș, Torontal: și com. 
L 

Aradului, 
(2) Comitatele din. stânga Tisei afară de al Aradulni.
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  > 

STATISTICA PROPRIETĂTII RURALE - 
  
  

SUPRAFAŢA ŞI SOIURILE 
  
  

  
  

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  
  

  
              291.252[2.048 481] 52.836]66 7.468] 19433 ? Să   17.63   

_ 2 
3 3 a l-a 9 |__YII- 

53| £ 1. ze Ta 
= Ey E | 3 i 3 | Produe- pără- _ fa Ş < 8 fa _tive | ginire 

IN JUGERE CADASTRALI 

N x ! Î | ! A. Transilvania. - . i : po 
"Proprietăţi sub 1 juger fără arătură,4-40.161| —! 5.696] 2298! - 917) 114 

- 1» cuarătură —ţ-34.219| 13.039 i 615| 1577 472| 38 
- dela 1—5. jugere . Ț125.368| 202.965! 22.452] 82.493! 5.780!” 668 
. -5—10 - 93.0347 380.498 26,2231183,033| - 2.034! 1730 
- + - 10—20 o | 8.845] 603 833| 22.8731346.845|: 7.962! 866 
ss 3 20—DU m t41.431| 566.743 28.0411382.039! 5.892] 59% 
m 50 —100 , 5.170) 138.138] 17.085! 96.397 1.721] 285 
» „  100—200 s 1.175). 60.081] '3.161| 33.045 758| 135 
» 200-500 - 101] _69.315| 3.305! 98.497] 1.312]. 83 
» ;» - 500-100 „. 261 52. 2.240| 21.210] 1.1044 122 
E 1.000 jug. în sus. 254| 95 505| 5.166j 51.038| 1.463] 1 

La olaltă Tr a asiTvaltia intreagă , 1193 123 2.182.069, 137.857; 1,228.492 34.365) 3.144 

8. Banatal. | _ i (Colţul între Mureș şi Tisa) . | „Proprietăţi sub 1 juger fără arătură. | 51.116 —=! 9.130] 616| 1.539; 1.238]: » 1 », cu arătură, | 22.792] 75051 1.745! 259| - 451 295 » dela 1-5 jugere . | 68.486] 135 928116.923] 914297 8.602] 4.307 - » 5—10 SI 55.496] 296 820| 23.231| 52.903 2.9491 3.629 
» » 1U—20 - 41 351 434.439] 25.080| 73.991|- 3.656| 4.469 » » 20—50 18 832| 454.621|13.089| 52 987| 4.946] 3.207 - „ 50—100 , 3.182] 182.521| 2 031| 12.451] 1.422] 180 » > *. 100—200 .. 697] 67.587] 1709! 4.782 409! 213 x » 200—500 297| 67.592 637| 7.268; 359|. 110 » » 500—1.000 „ 143| 61098] 792] 7.046 152 8. » „__1.000jug. în sus . 217| 322.560 3.520) 44.174 285| 554 La olaltă Banatul. 262,46912.030 671| 96.937.277.204! 19.070] 18.951 

Crișana și Maramuresul. | | 

Proprietăţi sub 1 juger fără arătură. | 28.705 _l 3.631] - 765| 1.930 7 » 1 „„_ cu arătură 44.430] 15.579! 1.008 938 813| 352 / n dela 1-5 jugere . | 90579] 164.258] 10.128] 39.022 4.209] 3.712 » » 5—10 x. 541.918] 259. 144) 9311 82 241| 2.433] 3.067 »  10—20 » 42.481] 371.893) 10.4731138 199! 3.123]: 3.522 | » »  20—50 23 526| 418.140] 8.656167.854| -3.299i 3.102 : > « 30—100 4.195] 163232: 2.669, 62.830 1230| 1.086 » » 100—200 1.176] 94.065] 1209) 31 656 475| - 454 » s 200—500 623; 10% 386! 1.278| 29116 700|. 315| » » 500-—1.000 271| 87036] 1.039! 23:49] 275] 310 » »__1.000 jug în sus 386 săi 748| 3.4341 91.005 939| - 918 La olaltă Crișana și Maramureș .
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PRIVATE DUPĂ CULTIVATORI ŞI CULTURI 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      

  

  
  

  

  

  

  

  
      

  

DE CULTURI CONTINGENTUL SUMAR 

= = Ă DE VITE 
o o | a j . 

= ze = $ | TOTAL |=3 

2 So 3 Ş Ş - S e PR | 
7 Z = = i “x 

să ză aa EIB 
S1U POGOANE=057 HA. - > o O __ & ] = 

| | r i | 

. a 
441 408| 17| 1.649] 11.530] 18.202; 3.428] 27.873 3.128] 27.141 
330 190; Gi 93 18.180| 19.711; 2.655| 30.638 3.957] 19.116 

16.755| 10.741! 135| 8470 350.459]159.455| 17.191 201.380 21.914,109.164 
40.270| 24.481: 226| 11.116 671.016|211.554| 28,222;264.367 22.3241114.123|| 
81 266| 56.417; - 495| 14498]  1.143.985263.359| 39.219.390.440 25/966) 137.405 

105 026; 91.612! * 410| 14.093] - 1194.168[195.625| 40.754|353.718 21.1921105.868 
36.274] 541780; - 255] 4.856 340.231 36.072] - 9.609] 73.900 4.149] 20.740 
17.940] 44109; 191! Bari 161.891 12.748! 2748) 20.456 821| 17.184 
28.810] 82943) 262] 8.228 217.685] 18.534| 2.500, 18.202 380) 8.053 
28 142| 77.879! 622| 3.608 187.251] 12.008] 2069 14.464 172| 17.798 

1 114.360] 539.365) Se] 26.818 835.442] 23.470| 3.955] 30.186 139| 25.060 

165.611] 983-285 4.185! 91.557] 5.135.1384960.138|147.300) 4425.24, 10414215 (9.652 

“| | | ; i : 
| i 

i | | | E | „| i 

305) 43; 10| 38.556 16.437] 21.595 13.349, 11.881 2.416| 53.589 
94|. 12] 4| 1.520 11.935] 9.256] 6.302. 6.264| 2.003! 24.219 

4430, . 1.665! - 67| 6.300 194 649| 61.675! 34 435! 47.408] 11.672| 81.817 
9.963, 5.685| 2, 7.093 402.424] 89 983| 56 405-111.924| 11.783] 94.795 

13.240| 9603; 238|: 7354] 572.070] 92.836| 74.350,18.647| 7.286[113.010 
11890 9313]. 2531 5760 554.666] GL 784| 61 772'138.838| 2.390| 97.811 
4.7lu| : 1.775| 124| 2051 207.865| 16.505] 17.083! 28.648] 68] 30.893 
3.086, 1634 57] . 36| 79.310) 7.445] 4616. 6766! 18| 9.331 
5.576 6.256 149| 1.612 39619] 7810, 3.175 5.615] 23| 10685 

10.640] 17.869] ii 2.385 100.098] 7.099; 2.119; 1.882) 5| 11.229 
101 163| 320.677! 1.813| 22.667 817.413] 40.478| - 9.428 106.869 __50! 84.221 

165.097 314.729] 2.893, GL-I34| 3.046.486 116 4566/283057 641.142 37.716,61 1.600 

323 11 22! 1.680 9.187] 13.881 4.682) 3.196| 1.341] 35.425 
300 81| 37; 92481 21.589] 29.549! 8.152! 7.887] 4.206! 85.040 

11.319) 3.607) 325| 2.269 244.921]103.013! 29.983! 38.354] 17.148/124.995 
29.041] 7544] 514| 9217 395.518]113.383| 34 415| 50.653] 17.760|102 872 
37.850 14.894) 873| 12.256 393.582]127.936| 42 340! 77.211! 10.1551112.718 
52.320! 25.651 1.585! 15.216 695.773]106.662| 46.546 172.917| 8.050/101.898 
23 813| 16.549) 1.000! 7.144 _919.553| 31.177] 13.066! 43.529| 2.733! 31.361 
14.296]  12.524| 692] 4.249 159.620] 17.351] 5.636| 26.629] 680| 18.013 
21.445) 28.954] 915] 8.026 194.135] 18.840! 4.519] 35.150! 318! 26.638 
25.877] 42.986] 1.133] 10.120 192.616] 16.992] -3.393 33.426| 290| 31.310||- 

164.238 476.165, 7.94] 51.782] - 4.168.873] 62918] 10.806l231.150] 622 143.159, 
373.900Ț 629.666] 13-000/130.y40]  3.955.27             641-702203.488/720.702] 58.303     183.429        
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In ceeace priveşte proprietateainfimă și mică l—5 jugere 
mărime=— 2,8 hectare trebuesă dăm o mică explicare. Deși ea. 

reprezintă până la 58,07— din suprafaţă, totuşi situaţiunea 
morală şi materială a micilor cultivatori nu este precară, 

după cât sar păreă, căci aproape pe la toate satele unde nu 

sa săvârşit încă comasarea și desmembrarea pășunii și 

pădurii comunale, mai vin încă în favorul obștei pămân- 

turile comune — pășunea și pădurea comunală ori în de- 

vălmășie, unde ei ţin:un număr însemnat de vite fără 

de nici o plată. Sunt sate mari şi bogate, unde mai mult 

de jumătate din locuitorii satului la Sași ca și la Români 

şi Unguri, razimă mai mult în pământul comunal decât, 

în producţiunea pământului privat al lor. Apoi comuna 

din venitele pământului comunal își plăteşte administraţia 

comunală şi acopere trebuinţele ei proprii, unde ai noștrii- 

trebue :să le plătească ei singuri. Cu rescumpărarea drep- 

turilor regaliene unele comune au perdut un alt însemnat - 

isvor de venit. Comunele săsești cari aveau păduri bine 

conservate, prin punerea lor în exploatare au realizat be- 

neficii de sute de mii coroane, Altele nu le-au pus încă în 

exploatâre; unde pădurile pe timpul nereglementării au fost 

devastate și sunt deteriorate, locuitorii au azi să plătească 

din punga lor pe pădurarii, branişterii şi forestierii sta- 

tului pentru paza și amenagearea pădurei comunale. 

De aceea prin proprietatea colectivă a obștei nu numai 

că-i s'a obţinut micului cultivator şi chiar codașului posi- 

bilitatea de a ţineă vite şi a aveă lemne pentru foc și, 

trebuințele casei sale fară de nici un fel de spese, dar 

i-s'a rezervat îneă şi alte foloase şi beneficii, iar comuna, 

biserica şi școala își au venitele lor proprii. 

  

Ş 2. PĂDURILE. 

Pădurile comunale fac în Transilvania 52,34%, din în- 

tregul complex de păduri, iar în Ungaria cam :;; parte. 

Păduri comunale are com."Bistriţa Năsăud 383. 000 jug., 

Sibiu 221.544 jug., Târnava mare 129.327 jug., Hunedora 

104. 930 jug. Pădurile obşteşti ale. foștilor înoşneni Și ale
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foștilor clăcași sunt mai bine reprezentate în Transilvania 
în com. Ciuc, Odorheiu (Secui) și Hunedoara (Români). 

Păduri comunale peste. 2.000 pogoane au în com. Fă: 
gărașului — Branul 10.515 jug,, Zerneștii 19.954 jug. foste 

„ taxalişte; Șinca nouă 4.038: Sinca veche 5.867 jug. (îna- 
inte de 1762 tormau o singură comună, statul are la cea | 
dântâiu 4.850, la a doua 1.661 jug.) Comana de sus 3.360 
jug. Perșani 2.118 Breaza 3.287, Copăcel 3.276, Măr- 
gineni 2 998, Sâmbăta de sus 2.066. In comitatul Sibiu 
Avrigul 6.889, Boiţa 12.780, Sadu 3.129, Reşinarii 18 810 
Tălmăcel 11.785, Gura Riului 10.722, Orlatul 7 306, Sa- 
liştea 4,084, Sibiel 3.897, Tilișca 2.769, Loman 3.470, 
Șugag 6.062 Jina 11.002 — statul posedă acolo încă 16.295— 
devalmășii 3.802 ; în com. Ilunedora Cugirul, comuna are 
9.900 statul'46.556, Sebeșelul 7.619, statul 33.726 j. Acestea 
trei din urmă posed așă zişi Munţi Revendecaţi, luaţi dela 
România în 1762 cu ocazia rectificării graniţei, apoi comuna 
Romoșel 5.046, Livezeni 6.721, Câmpu lui Neagu 4.020, 
Holdiţeni 6.593, Băița 3.073, Petrila 23.308, Petroşeni8.784, . 
Petrosul 10.719, Bouțari de jos 3.520, Bouțari de sus 6.486, 
Rechita 4.825, Bucova comuna 3.967, moşnenii 7.199 ete: 

Astăzi peste munţi toate pădurile particulare ca şi cele 
comunale şi în devălmăşie sunt supuse regimului silvic, şi în mai multe judeţe sunt luate cu totul 'în adminis- 
trația statului, pentru cari comunele și proprietarii par- ticulari au să plătească anual la stat o taxă după în- tinderea pădurilor. De tăiat se poate tăiă anual numai 
parchetul indicat pe planul economic, aprobat de guvern. 
Ori ce abatere ori deviare dela, planul economic forestier 
trebuie să aibă mai întâiu aprobarea guvernului. Azi 

- fiecare comună posesoare de păduri își are pepiniera ei— | grădină silvică — de esențe foioase şi reşinoase şi la 2 —3 sate este angajat un forstvart — brigadier svic — şi la judeţ sunt 2— 3 —4 forestieri ai judeţului. Pădurile statu- lui îşi au silvicultorii lor deosebiți de cei judeţeni. Pădurile devastate odinioară sunt amenagiate prin introducerea de esențe de valoare -molid şi stejar în loc de fag, şi se exploatează sistematic. Ponoarele, poienile si terenurile supuse spălării și măcinării apelor sunt. expropriate dela
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particulari chiar, împădurite din nou în favorul comunei 

ca să le pună iarăşi în valoare Pășunatul în pădurile mari 

bătrâne este iarăşi admis sub oarecari -precauțiuni şi 
rezerve. Din potrivă, legile sunt foarte severe contra 
devastării și prevaricaţiunilor. în pădurile de protecţiune. 

Prin aceste măsuri înțelepte s'a pus capăt devastării pă- 

durilor, cari formează un însemnat izvor de bogăţie na- 

țională, în cele particulare ca și în cele cu devălmăşie,. 

şi cu timpul ele îşi vor da roadele lor binefăcătoare. 

La noi în România marii proprietari au la 3 milioane - 

pogoane de: păduri particulare și abiă 3—4 insi ţin silvi- 

cultori de meserie — deci se vine nn silvicultor la aproape 

1 milion de pogoane de păduri particulare. Prea puține 

din ele sunt supuse regimului silvic şi aceste în majo- 

ritate la tratamentul crângului simplu — adică a posibilită- 

ţii tăierei lor după 15 —20 ani. De aci se plâng silvicultorii 

statului înşişi — că la noi pădurile se d vastează, cu sis- 

temă, -și fără sistemă. Supunerea tuturor pădurilor regi 

mului silvic şi luarea tuturor în administraţia statului 

este necesitate și la noi în România imperios recla- 

mată în interesul viitorului economic al ţării întregi. Poate 

că în loc de desfrișarea lor ar fi mai nemerită trecerea 

lor în mâna Eforiilor Aşezămintelor de binefacere în schim- 

bul pământurilor "de cultură, necesar hranei țăranilor, 

cum sa făcut în toate ţările 

Proprietatea comunală în indiviziune a devenit. aproape 

tot aşă de importantă pentru Românii de peste munţi 

„ca Şi proprietatea lor piivată şi un însemnat isvor de 

bogăţie și bună stare. Graţie pădurii comunale şi a lem- 

nului gratuit aproape toate satele şi au schimbat aspectul 

lor după o jumătate de secol cu totul. Unde în iobăgie 

casele erau- de lemn. şi acoperite peste tot cu paie ori 

trestie, azi în mare parte au trecut la construcţii masive 

mai confortabile şi acoperite cu ţigle. Unde este pădure 

şi lemne, acolo mai fiecare sat 'și are cărămidăria sa şi 

la 2—3 sate o ţiglărie. Unde lipseşte peatra și cărămida, 

satele încă au aspectul lor tot cel vechiu d. es. pe Câm- 

pia cea; săracă în lemne și în or ce material de constrcu- 

ţiune. Chiar și în munte dacă Românii ca și Secuii au



rămas încă tot pe lângă construcţiile lor de lemn:= dar 
le-au complectat și reînoit schimbând adesea acoperișul 
de paie și stuf, cu altul nou de ţiglă ori. de șindrilă ca 
mai puţin expuse incendiului. Dar pretutindinea şi-au 
mărit ecaretele economice ca săi încapă românului întreaga, 
recoltă și producţiune de când el nu mai face clacă Și nu 

„dă nici dijmă. - - L Aa 
Afară de Câmpia Transilvaniei și satele de pe șesul 

mănos al Ungariei, unde lipsesc pădurile aproape cu totul 
satele de peste munți în genere până la: părți îşi au 
pădurile lor proprii ca păduri comunale. De” multe ori 
foștii clăcași. (iobagi) au făcut părtași la pădurile lor uc- 
bariale pe foştii moşneni, dacă aceia nu aveau parte la 
pădure, prin buna înţelegere între dânşii ori contra altor 

„beneficii și indemnizaţii d. es. preţul de 'rescumpărare al 
drepturilor regaliene pe. cari aceștia le au cedat în: fa- 
vorul obștei, comunei politice, ori bisericei şi şcoalei. De 
multe ori au mai cumpărat complecse mai mici și mai 
mari de pădure cu obştea, dela proprietarii mari şi mij- 
locii și le-au întrupat pădurii comunale. Proprietarii mai 
mici au lăsat pădurea lor în a comunei ca să se folosească 
şi ei .de ea ca pădure sătească. Unii dintre moşnenii ro- 
mâni din Maramureş și au vândut. partea lor de pădure 

“în devălmăşie la jidani, şi acum acolo figurează în diferite 
sate jidanii ca părtași, între Domnii munților. Alte ori comunele foste clăcaşe cari au căpătat dela stat ori pro- prietari partea lor de pădure la, mare depărtare unde nu se puteau folosi de ea, au vândut-o la alte sate din apro- „prierea, acelora, şi ei au cumpărat alte pământuri, ori au făcut schimburi între ele. In genere mai pretutindinea au țăranii lemnul de foc şi de trebuinţă gratuit sau cu o mică taxă în folosul casei comunale. După incendii 'ori pentru construcţii noui li se dă lemnul de construcţie gratis dacă se -află în pădure. ii __ Dar pădurile la Românii de peste munţi au şi o altă insemnătate naţională economică Și culturală. Afară, de pădurile persoanelor morale cele bisericeşti și ale scoalelor din care se întrețin 2 licee și mai multe şcoale "primare 

7



ŞI rurale, sunt comune rurale. cari au „pădure comunală 
de muite mii de jugere. 

Comunele săsești şi secuiești mare parte au pus” în 
exploatare pădurile jor bătrâne. Dintre comuneie româ- 
neşti abia au început. Boiţa a vândut deo dată :/, milion 
metri cubi, Şinca veche. a vândut lemn de brad în 1905 
pentru 116 mii coroane. Date fiind preţurile urcate pentru 
lemnul de brad și stejar în urma exportului intensiv de 
lemne peste Galaţii noştti — şi preţul păduriior în Trau- 
silvania. s'a urcat forte mult.-Comunele rurale românești - 

de peste munţi au în total păduri seculare de brad şi 

molid la 100 milioane coroans valoare. Punerea acestora, 

în exploatare şi valoare cât mai neîntârziată, arspori Și 

îmbunătăţi considerabil starea fraţilor noștri de -peste 

- munţi, căci din sumele realizate ei ar puteă să înființeze 

şi. ridice îndată diferite școli profesionale şi propage di- - 

ferite industrii mari şi mici în satele românești, să deă 

o nouă fasă producţiunii' și activităţii naţionale. In loc 

de a lăsă pe oameni să plece ca uvrieri în minele și 

fabricile din America, mai bine i-ar aplică la ei acasă în 

satele și la căminele lor. Un bun câmp de activitate Şi 

de -tot felul de operaţiuni pentru băncile românești de 

peste munţi va fi punerea în valoare şi exloatare a pădu- 

rilor. Căci mai mult de jumătate din pădurile. de acolo se 

află în posesiunea comunelor rurale românești şi săsești. 

De altfel pentru producțiunea de „lemne de valoare.--— 

brad şi stejar; Transilvania cu clima ei mai temperată şi 

mai răcoroasă este mai favorizată de natură decât Ro- 

mânia Aşă com. Ciuc are 89, brădet, 'Treiscaune 69,5%, 

Braşovul 27%, Făgăraşul 25,%0;,, Sibiul 34,30%, Hune- 

dora 17,4%; Bistriţa Naseud 26,60, — Stejar pur are com. 

Braşov 13,4%, Sibiul 20 40. Tirnava mare 49,30%, Lir- 

nava mică 57,6%, Alba de jos 43%, din suprafaţa to- 

tală a pădurilor. Gărniţa atât. de răspândită în câmpia 

României, în Bânat şi Crişana, acolo nu există de neam. 

Este de regretat, însă că deși majoritatea pădurilor de 

aeolo se află în mâini românești, totuși Românii de acolo 

se îndeletnicese prea puţin cu cultura. pădurilor și ştiinţa 

silviculturii. După cât suntem noi informați, abia 8 sil-
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vicultori Români declaraţi, se află în serviciul statului 
ungar, care administrează şi pădurile particulare în 42 
de comitate. Pănă și personalul silvice inferior este re- 
crutat de silvicultorii unguri dintre Secui ori Ruteni la 
pădurile statului ca şi la cele comunale ori ale corpora- 
țiunilor morale. Comunele mari şi-ar puteă, ţineă silvi- 
cultorii lor proprii Români, cari de sigur că le-ar aduce 
mai bune servicii decât silvicultorii unguri judeţeni ori 
ai statului. Ingrijirea şi exploatarea pădurilor sub, toate 
formele sale eră o ocupaţiune veche românească ; este 
deci o datorie de onoare de a nu fi scoși nici Românii cu 
carte din ele și de la punerea lor în valoare. 

Nu sunt silvicultori Români, dar nu se găsesc nici 
exploatori şi antreprenori de pădure Români ; dincolo de 
munți mai puţini decât dincoace, fiind ca acolo lipsesc 
capitaliştii, iar băncile românești nu au atras această ra: 
mură de bogăţie naţional: în cercul lor de activitate, ca să 
formeze ele și cu concursul lor tot felul de societăți de ex- 
ploatare şi industrii diverse pentru punerea lemnului în va- 
loare și a da ocupaţiune și câștig oamenilor la ei acasă 
vara şi iarna. | , 

La exploatările sistematice de păduri — de regulă înfiin- 
țate ori ajunse în mâni ovreești, se aplică ca tăietori și 
cioplitori de meserie numai Românii de prin Ungaria, | Maramureș, Crișana, Selăgenii şi Rutenii. Moţii din munţii apuseni sunt ciubărari și dogari ca meseria, casnică. Plu- tașii pe Mureș și Tisa insă sunt Români. 

$ 3. PĂŞUNILE. 

Pășuuile comunale au peste munți și în special pentru Românii de acolo o foarte mare importanţă economică și socială. Transilvania posedă azi 55,99% pășuni comunaie din totalul păşunilor. D-l Rusu Şirianu susţine. că în comitatele locuite de Români, marea proprietate are 305.926. JU8., Păşuni proprietatea mijlocie 78.917 jug., iar mica proprietate 1.246.247 jugere.
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Dar iată ce zice raportul oficial al serviciului statistic 

ungar în privința păşunilor comunale pe anul 1895. 

„Pășunile comunale au o importanță economică mult 

mai mare decât pădurile comune, căci pe când cele din 

urmă în genere erau într'o stare foarte deplorabilă, până 

ce statul nu le luase în administraţia sa, din contră pă- 

şunile formează aşă zicând baza şi temelia întregei noastre 

economii de vite. Intr'un timp nu prea îndepărtat eră 

predominantă părerea aceea, susținută în câtva și prin 

ştiinţa de specialitate, că este mai nimerit de n desmem- 

bră şi împărţi în loturi pășunile acelor comune, cari de 

multe ori nu oferă vitelor hrana necesară, încât fiecare 

proprietar pe pământul său să-și poată prod ice furagiul 

necesar, şi păşunatul să-l înlocuiască prin ţinerea vitelor 

- la grajd, prin stabulațiune. Părerea, că desmembrarea pășu- 

nelor comune va fi în favorul economiei noastre de vite, 

sa dovedit însă de o mare amăgire. Numai faptul în 

sine că o parte considerabilă de păşuni se află pe atari 

terenuri, cari dacă ar fi arate nu se potrivesc câtuşi 

de puţin pentru agricultură, împedica, împlinirea speran- 

ţelor nutrite. Dar și în afară de aceea, abandonarea suha- 

turilor comune atrase după sine necesarmente o restric- 

ţiune a creșterii vitelor. Ținerea, nutrirea. vitelor la grajd 

evident că cere mai multă muncă şi cheltueli decât. 

păscutul lor; mulţi dintre micii cultivatori, cari până ce 

aveau la dispoziţie păşunea comună mai ţineau uneie 

vite ; îndată ce o perdură pe aceea, ei desfiinţară vitele şi 

creşterea lor cu totul, ceia ce n'a fost vătămător numai 

din punct de vedere general, și încă mai mult și din 

punct de vedere social, căci prin aceea existența micului 

cultivator a devenit şi mai precară și mai dificilă. 

In timpul din urmă prevalează însă tendința, că a- 

bandunarea păşunilor comune nu mai prezintă nici un 

interes naţional economic, ci din contră este urmată de 

perderi considerabile pentru avuţia publică. Această pă- 

rere din urmă s'a avut în vedere şi la alcătuirea legei 

de poliţia câmpului. Legea aceasta nu mai înlesneşte de 

loc desmembrarea şi împărţirea păşunelor comune, ci din 

potrivă tinde să le înființeze din nou“.



  

  

A. PĂDURI COMUNE 
  

  | “- PĂDURI COMUNALE 
Păduri în devil 
ale eomposesora 

  

  

  

  

    

    

i 
î 

- PĂŞUNI “COMUNALE 

  

    

urbarialişti 

a | i 
cotiiste | Cai | Porei | O i coriiste Cai | | _ i j - ! 

| III E 2 i Transilvania 106.287. 17.153 4 818| 153.246 103, 591! 1. 180 

Banat Sl: 1.590 5, 5.77 6; - 18, 68 5.872... 369, 
| ie | 
o A | i 
! Crișana Maramureş, . ., 25.67 3 4. 198| 15. s10) 32 528 

B. Păşuna COMUNE 

i Păşuni ale con 
foştilor urba 

  
  7 

YVite 
cornute Cai | Porgi | 

9 
Vite 

cornute” 
Cai. 

  

  Crișana Maramureş . . .   
„i 

288.133|-54.892]111 868! 3 

199.286 118.916 214.812 432.801 

„| 

89.275 19.874! 50.406.     i 

Î 
| 

|: 

10.693 

94.598j   
266.893 38213 | 

i 

190.874. 86.606, 

  

i
 71.39; r 

i 
i 

| 
i 

246.300  



x 

241 

ŞI FOLOSIREA LOR: 
    

măşie ale moșnen. 
telor) şi foştilor 
(clăcaşi) 

Alte păduri comune 
In pădurile comune în total =, , 

şi în procente în 1895 
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Şi în alte state au facut guvernele experienţe analoge. 
In Franţa, G. Dechenes zice în Memoires sur la vaine 

pativre et les jacheres: că dreptul de pășunat este un 
adaos de venit foarte preţios pentru o mulţime de mici 
proprietari, cari nu ar fi în stare de a-și ţineă vitele lor 
din produsul pământurilor proprii, pe cari le dau să pă: 
şuneze 6—7? luni pe an în ogoare. Nu este sat în care 
fiecare ţăran să nu-și țină 2 vaci cu lapte 5—6 oiţe 
adesea şi câte un cal. 

Acest contingent de vite a cărui întreţinere nu-l costă 
nimic, ofereă și celui mai sărman lapte, brânză, unt pentru 
hrană și lână pentru. îmbrăcăminte și gunoiul care îi 
este de lipsă pentru îngrășarea țarinei sale, ori în lipsa 
acestora —îl poate vinde. Franţa posedă actualmente la 
3 mill hectare de terenuri comune, mare parte păşuni. 

In Germania. Frideric Engels, zice că din punct de 
vedere economie perderea păşunilor şi pădurilor comune 
covârșeşte cu vâri și îndesat ştergerea sarcinelor feudale! 

„Impărțirea pășunilor comune și a pădurilor şi rescum- 
părarea altor foloase comune a detras micilor cultivatori 
și la o sumedenie de muncitori un capital, care nu-se 
poate apreciă în de ajuns, ce eră baza, micei lor gospodării. 
şi le-a luat posibilitatea de a mai ţineă vite. In calculele 
de rescumpărare și desdăunare fuloasele acelea sunt tre- 
cute în niște sumuşoare aproape derizorii“. Sering Die 
îmmere Colonisation Deutschlands, pag. 10. 

„Împărţirea terenurilor comune în ducatul de Vestfalia 
în ceeace priveşte pădurile aşă zise ale marcelor au fost ab- 
solut dăunătoare ; tot așa și toate împărțirile a terenurilor 
în indiviziune din comitatul Mark“ La Rhin după împărţirea 

” și desmembrarea terenurilor comune foste în indiviziune, 
numărul săracilor s'a îndoit și întreit, Și numai starea mâ- 
terială a claselor superioare s'a înbunătăţit, H. Kaufmann. 
Zeitschrift fii a. land. Vereine în Hessen, 1850. XX. 

„Tot mai mult ese la iveală în epoca, concurenței li- 
bere părerea, că împărţirea terenurilor comune a fost 0 
greșeală din punct de vedere politie şi social — și grăbi 
stânginirea acelui procedeu“. Buchenberger I, 192. Acestea
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sunt 'experienţele ungurilor, francezilor și nemților la ei 
acasă, | 

Dar la noi Românii? Țăranul român din Transilvania 
s'a opus cu obștinaţie ori cărei tentative din partea proprie- 
tarilor mari și mijlociii de a le luă şi dismembră păşunea 
și pădurea comunală cu ocazia comasărilor şi segregărilor. 
La pășune el ţineă în definitiv mai mult poate decât 

la pădure, căci de păşunea comunală .depindea gospo- 
dăria întreagă a lui şi alimentația familiei lui în bună 
parte. In mintea, lui simplă nu încăpeă că împărţirea pă-" 
șunelor și desfiinţarea vitelor ar fi pentru el un vrogres 
și înaintare în cultură și bună stare, ori câte avantagii 
ar oferi comasarea. Rezultatele i-au dat dreptate. Şi boerii 
s'au convins în urmă de ea. Astăzi numai Saşii mai cer 

cu insistenţă comasarea și dismembrarea pășunilor comu- 
nale pentru ai scoate pe Români din ele, pe cari guvernul 
le. menţine însă. 

In România este în de obşte cunoscut, unde au ajuns 
lucrurile după 40 de ani. Noiam găsit 2 vaci fătătoare 
la un mare sat în Vlașca cu 420 familii de contribuabili; 
iar în judeţul Ilfov —- sau găsit la ţeară copii mari de câte 
10 —12 ani, cari încă nu gustaseră și nu știau ce-i laptele | 
dulce. 

Despre pășunile. comunale nu avem multe de zis— 
căci ori şi cine va înţelege importanţa economică și so- 
cială a lor. Pășunile de munte aproape din toţi munţii 
se folosesc exelusiv de Români, fie aceia proprietatea lor, 
fie că îi ţin cu arendă dela Sași şi Secui. In genere 
satele săseşti însă au puţine pășuni de munte. Multe 
cirezi. și turme de oi din Transilvania păşunează în mun- 
ţii Țerii, cari trec de mai buni de pășunat decât ai Tran- 
silvaniei, fiind aceşti din urmă mai stâncoși și mai dos- 
nici — situaţi spre nord și umbriţi, unde le merge pădurilor 
de brad mai bine. Păşunile dela coline şi câmp arareori 
se dau în arendă. Fiecare comună își folosește pășunea 
cu vitele sale proprii ca şi marii proprietari. 

In păşunile comunale, până ce se pot ţineă și păzi 
vitele satului întreg, ca să ai pentru satul întreg un 
singur ori doi boari, ori cirezari, 1—2 văcari, 1 viţelar



şi 1 porear, de sigur că este un mare avantagiu Și în- 

lesnire pentru satul întreg. Priponirea vitelor la pășune, 

şi porcul legat de ţăruș încă nu este cunoscut în Transil- 
vania. Acolo de obiceiu vin seara toate vitele din câmp în 
sat, un cârd după altul şi în ordine inversă se scot dimi- 
neaţa la pășune. Comunele cari au păşunile departe în pă- 
dure ori la munte, ţin vitele acolo până după secere vri 

"până prin Septemvrie, când se lărgește câmpul și le scot la 
pășune ziua, și noaptea; le aduc însă în sat la intervale mai 
rari pe timp de ploi îndelungate la câte 3—4 săptămâni 
odată ca-să caute şi vadă stăpânii lor de ele. Acasă și în 
apropiere de sat se ţin numai vacile cu lapte și vitele tră- 
gătoare în. jug şi ham, ori aceste se aduc acasă și în 
apropiere de sat numai pe timpul muncei, ca, să le aibă 
stăpânii lor la dispoziţie. Afară de cireada şi boarul sa- 
tului mai sunt adesea vara când nu este școală, vite 
de jug păzite de copii de școală băieţi şi copile pe mar- 
gini şi pe lângă locurile oprite, unde se găsește iarbă 
mai multă. Aceasta însă devine de prisos unde s'a intro- 
dus cultura trifoiului, lucernei şi porumbului vesde ca 
pe timp de secetă să le poată da un supliment de hrană 
verde acasă. 

La satele unde s'a săvârşit dejă comasarea pământului 
de cultură şi s'a comis gr 'eşeala, de a dismembră păşunea 
comuna, sau redus vitele, și la cele puţine din comună 
a devenit de prisos toemirea boarului, văcarului, por- 
carului, ci "și ţine fiecare vitele acasă și cum poate. Faptul 
trist și real este reducerea considerabilă a numărului mare 
de vite din contingentul de mai nainte. Unele sate scot însă 
vacile cu lapte la păşune şi ţin numai caii şi boii de 
jug în grajd La alte sate vacile de lapte sunt înjugate 
la car și plug, ca să muncească şi agonisească. înşile 
nana 'lor. In genere, vite mai puţine dar acele câteva 
fiind mai bine ţinute sunt de mai mare folos. Oile şi stâ- 
nile au dispărut aproape dela toate satele unde sa să- 
vârșit comasarea, — porcii se țin acasă în coteț. Eco- 
„nomia de vite în genere a scăzut.



Ş 4. COMASĂRILE 

-U serie de plângeri ale micilor cultivatori de peste 
munți priviau comasările şi segregarea pădurilor, adică 

întrunirea, şi regularâa din nou a proprietăţii rurale, care a 
făcut mult sânge rău la început. Aci nu este atât fondul, 
cât forma care a invrăşbit pe popor. Mai întâiu însuși legile 
şi spiritul în care sunt făcute ele, care aveau în vedere unic 

pe marele proprietar, şi desconsiderau cu totul pe micii 
proprietari, deşi aceştia au la olaltă cumulativ de 10 şi 

20 ori mai multă proprietate decât fostul boier, a trebuit 

să indispue pe popor, şi să-l amărească Apoi modul cum 

se aplicau ele —abuzurile petrecute în diverse comure și 

devenite în curând de notorietate publică, au compromis 

pentru multă vreme în ochii locuitorilor Români, idea. 

în sine bună și utilă a comasării, şi regulării.din nou a pro- 

prietăţii rurale, conform principiilor economiei moderne. 

Comasaţiunile guvernului constituţional unguresc de 

prin anii 1880 — 90 erau în ochii poporului Român de peste 

munţi tot aşă de urgisite şi temute, ca și exproprierile şi 

permutările î1t masă a, Românilor bănăţeni din secolul al : 

XVUI, Astăzi pentru ţeranul Român din Transilvania şi în 
ochii lui, comasarea sau comisaţia cum zice el, este egală 

cu spoliaţiunea lui, şi sărăcirea' “totală a lui la lumina zilei, 

sub scutul legei şi cu ajutorul organelor statului. Și nu ştiu, 

dacă şi ori care alt popor ar privi- o altfel, când legea 
permite fostului boier privilegiat şi atot puternic de odi- 
nioară, dar astăzi un biet proprietar modest cu cele 

50 — 100 — maximum 200 jugere de pământ ale sale, să 

ceară și execute comasarea contra comunei întregi cu des- 

considerarea totală a voinţei locuitorilor. Aceştia sunt as- 

tăzi egali cetăţeni şi proprietari de pământ ea şi el, cu sin- 

gura deosebire, că ei au în a lor stăpânire 2 —6000 jug. 
pământ proprietate particulară și nu sunt datori. Apoi 
unul sau doi inşi să implice comuna în procese şi spese 
enorme cu advocaţii, măsurători, clasificatori, expertise, 

comisiuni, timbre etc., și din cari spese proprietarul nu 
suportă decât după numărul jugerelor sale, și la urma
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urmelor, dânsul eșiă din afacere cu o moșie bine rotunzită 
ori mai mare ca întindere decât eră aceea, care a avut-o 

la început şi mai bună ca calitate. 
Ba sa întâmplat şi curiosul caz, că în un sat săsesc mi 

se pare în Ungra, lângă Cohalm, un mic proprietar țăran, 
cu cele 20—25 jugere ale sale să ceară și pună la cale 
comasarea contra obștei locuitorilor, cari reprezentau 7.051 
jugereila olaltă, dar totdeodată el a luat-o la sănătoasă 
fugind în Bulgaria, iar comuna a rămas cu procesul şi 
cu purtarea speselor comasaţiunii. 

Și apoi la executarea și facerea comasaţiunii: judecători, 
preţuitori, experţi ingineri erau de ordinar tot Unguri, 
deci toți de o apă cu proprietarul Ungur, care a cerut co- 
masarea, și deci lui numai rău nu i se măsură şi deli- 
mită. Mai pretutindinea cei cu dare de mână și trecere 
în comună au ocupat pământurile cele mai bune şi la 
poziţie favorabilă, iar la cei săraci și nevoiaşi li s'a dat tot 
ce-a a fost mai rău ca calitate şi mai puţin ca cantitate: 
dealuri, rîpe, coaste, prunăduri şi alte pământuri sterile 
pe cari ţăranul nevoiaș nu are nici capitalul nici cuno- 
ştințele necesari ca să le poată amelioră şi aduce în 
scurtă vreme cel puţin în starea, celor vechi, folosite de 
el și părinţii săi de secole. 

Și de multe ori i s'a dat şi mai puţin decât a avutel 
înainte. Dar chiar dacă i s'a dat competința sa în justă 
măsură, ce poate face el cu cele 2—3--6 jugere de coaste 
sterile, pe cari el nu le poate ară și nici folosi altfel 
decât a le impăduri— ce i sau dat în schimbul celor 1—2 
jug. pământ de cultură, ce aveă mai "nainte şi unde el 
puteă să-și cultive porumb, secară, grâu, cartofi etc.? 
Contra comasărilor în genere ca și contra, cadastrului 

(cărții funduarie) nu se poate obiecta nimic serios din 
punct de vedere economic, şi noi care am fost dela în- 
ceput partizanul ei—nu o vom combate azi. Poate ar fi 
multe „de zis despre modul cum sa aplicat. 
__ Dacă însă guvernul şi legislaţiunea maghiară a avut a ci mini etate de camara 
țirea agriculturii si l : generale, pentru îmbunătă- 8 ȘI culturii ţării întregi, fără conside-
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rare dacă este proprietate mare sau mică, pământ no- 
bilitar sau nu, nu ar fi produs atâta ură şi resentiment 
contra ei, cum a produs. In cazul acesta ar fi trebuit 

declarată și făcută comasarea obligatorie ca măsură eco- 
nomică generală, impusă din partea statului tuturor co- 
munelor, fără considerare de starea în care se găseau. 

ele mai nainte, şi în limita personalului technic disponibil 
sau că comasarea să fie făcută pendinte dela cererea 
sau învoirea obștei sau a majorităţii proprietarilor ei. 
Atunci de sigur ea nu ar fi întâmpinat la poporul Ro- 
mân nici cea mai mică opoziţiune, cum nu au întâmpinat 
la el alte sarcini publice şi restricțiuni, mult mai jicnitoare 
pentru interesele sale. 

Dar legea de comasaie cum a fost alcătuită şi exe- 

cutată, nu a fost adusă decât cu menirea de a rea 
bilită şi îmbogăţi pe câţiva nemeşi unguri scăpătaţi, 
din averea și sudoarea poporului şi a comunelor.. Ca 
proprietarul ungur pentru cele câteva zeci sau o sută 
două de pogoane ale sale adogând la ele păşunea şi pă- 
durea obștei și proprietăţile minorilor, să poată formă 
suprafaţa cerută de lege, și să execute comasarea contra 
tuturor micilor proprietari, cari aveau în a lor stăpânire şi 
folosire particulară multe mii de pogoane, aceia a pro- 
dus resentiment încât oamenii începură a-şi pierde şi cre- 
dința în principiu neviolabitităţii proprietăţii particulare. 

Şi alte state au introdus şi procedat cu mare rigoare 
la executarea comasării generale, așă d. es. Austria, Ger- 
mania etc. Însă aceste erau state culte, cu o cultură ve- 
che seculară şi cu o țărănime mult mai cultă decât cea 
din Transilvania. Guvernul Prusian și cele germane îna- 
inte de a decretă și începe executarea comasării gene- 
rale forţate, sau îngrijit mai întâiu, de formarea unei 

“personal technic suficient și capabil, prin înfiinţarea de 
şcoale speciale de geometri şi ingineri agricoli — Cultur 
teehnikeri la Poppelsdorf, Berlin etc. meniţi să săvârşiască 
aceasta fără cea mai mică păgubire a proprietarilor parti- 
culari sau proprietăţii. Acolo geometrii și ingineri execu- 
tori sunt funcţionari de stat și stau subcontrolul direct al 
statului, și în caz de abuzuri, ei sunt amendaţi și destituiți,
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își perd dreptul de pensiune, îi sfarmă întreg viitorul lor 
și al familiei lor. o | 

Cu aceste state 'vechi şi culte nu se puteă măsura 
Ungaria, care abiă 'şi dobândise libertatea politică, şi unde 
populaţiunea cultă nu eră destul de numeroasă la ţeară 
ca să le intreacă pe acestea, şi să în cerce a face coma- 
sări fără de a aveă un personal technie capabil și destul 
de numeros. | 

Nu numai de aceștia lipseau dela început ci şi mai 
târziu; și când.s'a pus în aplicare peste tot legile agrare 
cele noui, lipsa de oameni competinţi și de specialitate 
sa văzut îndată dar şi defectele ei. 

Proprietarii Unguri văzându-se în stăpânirea legii de 
comasare și de segregarea pădurilor, au început îndată să 
le pună în aplicare şi să profite de ele arendându-și 
moșiile şi proprietăţile. In lipsă de un personal technic 
capabil și fără de control din partea statului, dânșii au 
pus comasarea și segregarea la cale cu cine au. găsit şiau 
putut, cu oameni fără de nici o pregătire serioasă, cu foști 
ofiţeri şi sub ofiţeri eșiţi din armată, cu nauiragiaţii din alte 
cariere etc. Dânșii mai bucurându-se de influință și tre- 
cere înaintea justiţiei şi administraţiei maghiare, ca sin- 
gurii patrioţi şi susţinători ai ideii de stat Maghiar — 
care atunci se ivise și proclamase pentru prima dată și 
nu fără efect, căci ei îşi putură face trebșoarele în liniște. 
Rezultatele comasării s'au ivit Şi văzut în curând în des- puierea comunelor de păşuni, păduri și de pământurile: 
cele mai bune, şi sărăcirea poporului. Ceace nu putură 
să facă proprietarii maghiari în timpul urbariului şi al Le- 
gei urbariale din 1834 și 46 — 7, putură realiză în scurtă 
vreme sub egida constituţiunei Şi tribunalelor maghiare 
cu ajutorul legii de comasare. 

De aceea. foarte bine a procedat guvernul absolutistic austriac, care deşi înscrisese în Patenta împărătească dela _1854 comasarea și segregarea ca: legi economice mai îndepărtate, totuși nu a forţat nicăiri executarea ge- nerală a lor, ci le-a lăsat ca, succesive, cu timpul şi cu îmblânzirea moravurilor Și lăţirea culturii în popor să le rezolve pe cale pacinică și prin bună înțelegere reciprocă, 
rr
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el căutând ca în acest timp să prepare spiritele şi calea 

pentru o justă rezolvare a lor. Etectele nemijlocite ale 

comasării pripite eşiră îndată la iveală: dismembra- 

rea pășunii comunale, şi cu ea reducerea numărului 

vitelor mari şi desfiinţarea vitelor mărunte, oilor. Apoi 

greutatea de a mai ţine și creşte vite decât la grajd 

hrănindu-le din mână, și ca, cosecinţă a acesteia, scăpă- 

tarea şi sărăcirea poporului și emigrațiunea. Efectele bune 

însă ale comasării, pentru cei ce aveau mai mult pământ, 

se manifestară mai târziu, constând în reducerea consi- 

derabilă a speselor de muncă cu timpul perdut, posibi- 

litatea de a munci. mai sistematic pământul,—de a-l 

răzbi cu cultura şi gunoiul, posibilitatea de a-l cultivă 

și folosi în fiecare an fără de nici o restricţiune, avându-l 

în tarlale şi lanuri mai mari .şi de formă pătrată. Apoi 

posibilitatea de a-l împrejmui şi căută timp mai îndelun- 

gat, având toate culturile şi vitele laolaltă, posibilisatea 

dea scurge şi secă bălți, a-l ară cruciș şi curmeziş, în loc 

de drumurile cele nesfârșite și cu mulțimea de rozoare 

adânci. Toate acestea atraseră după sine treptat ameli- 

orarea pământului şi a culturilor, și cu ele sporirea şi 

siguranţa mai mare a recoltelor și a creditului. Cu deose- 

bire numai suprimarea ogorului obligator tot al 3-lea an 

şi posibilitatea de a cultivă în locu-i trifoiul la câmp 

deschis şi de a ţineă un număr mai mic de vite dar de 

a-le hrăni mai sistematice —ii câştigară prieteni chiar și 

între contrarii de odinioară. Azi majoritatea fruntaşilor 

Români, sunt convinşi de utilitatea comasării, dar ei se 

tem dea o execută, pentru a nu se învrăjbi cu poporul. 

Micul cultivator proprietatea infimă puţin a putut pro- 

fită de ea, căci pe cele 3—b pogoane ale sale mijlocaşul 

şi codașul n'aveă cum să-și împartă și ce să cultive pentru 

sine și ce să rămână pentru vite. Pentru toţi aceştia 

cari au puţin pământ de cultură propriu şi cari se rezimau 

mai mult în vite şi cu acestea în păşunea comunală, co- 

masarea a fost funestă şi absolut vătămătoare. Ei per- 

zând vitele,. şi luânduli-se posibilitatea de mai ţineă și 

creşte vite, au perdut razimul lor principal de existenţă 

Şi în multe comune românești codaşii formează majori-
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tăteale comunei, iar în cele mixte — Săsești şi Ungurești. 
de regulă, 

Inmulţindu-se inginerii agricoli, cu cunoștințe şi expe- 
riențe technice serioase, formând mai târziu corpul de 
ingineri speciali agricoli, și guvern şi autorităţi câştigând 
mai multe experienţe în executarea legii de comasare, co- 
masările făcute în anii din urmă au eșit mai puţin vi- 
țioase și mai puţin daunătoare poporului cultivator. Acum 
guvenul unguresc nu mai admite spargerea și dismem- 
brarea pășunii comunale, şi tinde chiar a o reînfiinţă şi 
mări acolo, unde nu există, şi ideea stabulaţiunii a pă- 
răsit-o cu totul ca nepotrivită cu raporturile sociale şi 
locale. De aceea Saşii.în comunele lor mari şi mici, unde 
nu au fost proprietari și nici clăcași, la îndemnul preo- 
țimei lor celei culte au pus în lucrare în foarte multe 
sate comasarea pământurilor de cultură, cu excepţiunea 
grădinilor, viilor, fânaţelor, păşunelor și pădurilor, de 

„cari nu se pot atinge, ca să le schimbe destinaţiunea 
fără aprobarea prealabilă a guvernului. Guvernul însuși 
a numit din nou o comisiune care să studieze aplicarea 
comasării în părţile Transilvane — dar aceasta cerută de 
Secui. Până ce erau numai țăranii Români din Transil- 
vania, cari strigau contra comasării și deposedării lor 
în masă de pământurile cele mai bune, reclamaţiunile 
lor nu erau luate în seamă. Acum au început să re- 
clame contra ei şi Secuii cei caliciți de către nemeşii lor, 
și pe secui nu-i mai cuprinde ţeara Românească—sau 
Czăra, cum zic dânșii. 

- Fără îndoială că este foarte greu de a execută şi pune 
în aplicare peste tot comasarea spre mulțumirea tuturor 
în o ţeară muntoasă și deluroasă ca Transilvania, unde 
suprafața nu corespunde totdeauna în valoare cu ca- litatea, şi calitatea pământului se schimbă aproape la fiecare pas. Totuși ea va trebui să fie aplicată în o mare parte a ţării, în interesul obștei Şi a ameliorării agricul- turii, fără consideraţiune de naţionalitate şi de stare socială, | ” 

Sunt plăși Și judeţe întregi, | plăş unde ea sar putea exe- cută preă bine peste tot ca măsu ră generală, d. ex. în ţara
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Oltului (Făgăraș), după cum sa comasat dejă aproape 

' întreagă ţara Bârsei, şi s'au regulat acolo câteva riuri 

și secat mlaștini cu bun rezultat. La Făgăraş comasarea 

Sar puteă împreună totodată cu îrrigațiunea, ca nume- 

roasele cursuri de apă ce traversează şesul Oltului să 

fie puse în serviciul agriculturii pentru udatul grădinilor, 

câmpurilor și fâneţelor, după modelul celor dela Recea 

şi alte vreo 20 sate— şi acestea s'a puteă face fără spese 

considerabile de către 4—5 sate deodată şi spesele ei 

se întorc înapoi în 5-—6 ani. 

Chestiunea. comasării privește de aproape şi pe Ro- 

mâni din 2 punete de vedere. Intâiu pentru reducerea 

speselor de cultură şi a doua, este concurenţa ce le-o 

fac proprietarii Unguri şi ţăranii Saşi şi Români, cari au 

pământurile lor dejă comasate și mai bine muncite în 

cultura, alternă, decât. este a lor, şi eră înainte sub regi- 

mul economiei estensive— de 3 câmpuri. De aceea și Ro- 

mânii din Transilvania vor trebui de voe, de nevoe, să in- 

troducă și ei comasarea la comunele curat româneşti pen- 

tru pământurile de cultură, exeludând fânețele, pășunile și 

pădurile etc., ca să mai poată țineă vitele la păuurea €o- 

munală, cu obştea. Cele mai multe comune românești — 

cari au fost constrânse de stat ori proprietarii mari la co- 

masarea generală, sau învoit la una parțială — delimitând 

pentru fostul proprietar pământurile lui dimpreună cu pă- 

trimea legală din păşune și pădurea de o parte, iar locui- 

torii rămânând mai departe la sistema vechie a lor —eco- 

nomia, de 3 câmpuri cu ogorul obligator tot al 3-lea an 

ori pe atreia parte a pământului lor de hrană, ca să-şi 

poată ţineă vitele pe ogoare și în miriști şi porumbiște. 

Cât de necesară şi de importantă este pentru poporul 

nostru, comasarea şi abandonarea culturii și sistemei 

de 3 câmpuri se pot vedeă din următoarele. Cu cât locu- 

rile, tarlalele de cultură sunt mai depărtate de curte, cu 

atât crese cheltuelile de exploatare şi scade beneficiul. 

După Block depărtarea tarlalelor la o distanţă de 376,6 

metri dela curte, se consideră drept normală. iar o du- 

blare a distanţei dela curte, măreşte spesele de regie 

cu 270%, iar la o depărtare de peste 7,5 klm. spesele
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de regie sunt aşă de însemnate, încât ele singure absorb 
întreg beneficiul. Si 

Acum să-şi închipuească fiecine modul de a munci 
și de a agonisi al ţăranului Român din Transilvania, care 
are să alerge cu coasa, grebla și furca 3—4 zile în şir la 
10— 20 parcele în devălmăşie până să adune un car de fân, 
să se mute de 2—3 ori pe zi cu carul, plugul şi cu grapa 
dela un capăt al hotarului la altul, să alerge într'o toamnă 
la 15—20-——30—parcele cu semănătura de toamnă, şi la 
tot atâtea pentru cele de primăvară. Apoi mai mult de 
jumătate din ele, să nu aibă drumuri şi cale directă, ci să 
înconjure și să treacă peste locurile şi semănăturile al- 
tora ; deci să fie silit să semene el întâiu şi să secere și 
ridice recolta el cel din urmă, ca să nu le aducă acelora 
pagubă şi stricăciune, să nu ajungă cu ei la procese de 
conturbare în posesiune, azi foarte frecuente şi deci să 
se orienteze cu munca câmpului, după ei şi să depindă 
întru toate de ei. | „. 

Să privim apoi dincouce de munţi. Să nu mai amin- 
tim oare și vorbim de oamenii dela munte, cari vin cale 
de 2—3—4 poştie la muncă la câmp, ca să-și pună po- 
rumb în dijma și vin cu familia întreagă pe timpul pră- 
șilei, şi ploile îi ţin în loc câte 2-—3 săptămâni, ori că ei 
trebue să facă drumul de 2—3 ori, încolo şi înapoi, şi ce 
beneficiu net le va rămâne acestora, când arendașii şi pro- 
prietarii locali refuză să cultive porumbul în regie, pe 
motiv că lor nu le rentează? Ce să mai zicem de moșnenii 
din Muntenia cu sforile și curelele de moşii de zeci de kilo- 
metri lungime şi de câte 2 — 3 stânjeni lăţime? lar în câm- 

-pia plană și fără ape—cel puţin accesul este posibil și 
comunicaţiunea este uşoară. Dar de răzeșii din Moldova 
cei cu sforile şi hlizele lor de o grapă, două, de late și 
de 3, 6, 10, 15 klm. de lungi, ce se întind „din zare în 

„Zare“ şi trec peste 3——4 dealuri Şi cursuri de apă, şi 
fără drum direct nicăiri, și drumul la ele este pe proprie- 
tatea și în Stăpânirea altora. Cunoștem un caz din Bără- 
gan, unde arendaşul statului obligase pe locuitori să-i facă 
fiecare familie câte 6 zile clacă pentru că aveau să treacă 
peste moșia lui, ca să ajungă la pământurile lor.. Dacă
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ar fi făcut fiecare arendaş astfel, și ei aveau să treacă 

peste atari 10—20—30 de sfori de moșii, cazuri nu de 

alteum prea rari, ţăranii aceia de sigur aveau să mun- 

cească şi clăcuească vara întreagă pentru ca să ajungă 

la locurile și pământurile lor, pe cari deci nu le puteau 

munci şi folosi, de prea multă plimbare. 

Şi totuşi în România pe câmpia plană, fără dealuri și 

văi, dar şi la coline unde terenul este acelaş şi neschim- 

bat şi de aceeași calitate pe zeci şi pe sute de moșii, Co- 

masarea şi regularea din nou a proprietăţii rurale mari 

si mici, în figuri geometrice raţionale ar fi foarte uşoară 

de executat și de aplicat. Cităm câteva exemple de figuri 

curioase. Moșia statului Manciu din lalomiţa de 164 

stinjeni de lată şi 2.000 pog. mărime; moşia Dorobanţu 

în semicere de 0,5 klm. lăţime și de 40 kim. lungime, 

moşia Ruginoasa, jud. laşi, îmbrăţişează alte 3 — 4 moșii 

cu laturile ei ete. ete. Aci nu ar trebui decât schimburi 

de pământ contra unei suprafeţe egale. Vezi chartea ane- 

xată la fine. 

Ceeace eră altă dată avantagiul principal sub regimul 

păstoriei, astăzi este în agricultură, și pentru cultivator 

o adevărată calamitate. Ea apasă greu nu numai asupra 

exploataţiunii şi administraţiunii moşiei, ci cu deosebire 

asupra ţăranului muncitor în dijmă, care trebue să pri- 

mească pământul de pus porumb acolo, unde i.se dă, și 

are să facă pentru el munca și pogoanele desăvârşite acolo, .. 

unde i se cere, fără nici o împotrivire din partei. Cu 

sforile şi curelele de moşii de o grapă lăţime ale moşnenilor 

si răzeşilor cum să poată ei progresă, şi să treacă vre-o 

dată la agricultura raţională, ori de câte braţe eftine și de 

cât capital ar dispune? ! Singura formă bizară a curelelor' 

îi ţine ca plumbul în loc. Stim că ţăranul nostru nu ține 

calcul de timp şi de spaţiu—poate tocmai diri cauza că 

s'a prea dedat cu curelele acestea. Aceste perderi de timp . : 

şi spese -sunt însă o mare perdere și stagnaţiune a eco- ” 

nomiei şi producţiunii noastre naţionale, de care ar trebui 

să ţină cont şi guvernul și proprietarii cei mari și să caute 

să le înlăture, ori că găsească remediu contra lor — coima- 

sarea. şi regularea din nou a proprietăţii.
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„Avantagele principale ale comasării şi pământului 
comasat asupra celui necomasat și în devălmășie sunt; 
Reducerea a o mulțime de drumuri şi răzoare nefolosi- 
toare ; se astupă și nivelează o mulțime de bălți, rovine 
și mocirle, cari mai totdeauna erau sterile din cauza stag- 
naţiei îndelungate a apei primăvara şi toamna după ploi 
îndelungate ; învestirea de mai mult capital în pământ cu 
tot felul de amelioraţiuni agricole productive ; canalizări, 
drenagiuri, irigaţiuni, clădiri nouă și la locuri mai conve- 
nabile decât cele vechi, şi reducerea considerabilă din spe: 
sele de regie prin suprimarea a o mulțime de drumuri 
și transporturi nefolositoare, supravegherea mai lesnici- 
oasă și comunicaţiunea directă şi apropiată. "Timpul per- 
dut cu drumurile şi transporturile numeroase de peste 
an se întrebuinţează exclusiv la munca, productivă — și, 
în consecinţă, pământul se răzbește mai bine cu cultură 

„şi gunoiul. Creşterea și sporirea creditului. 

$ 4. PROPRIETATE. 

Din proprietatea mult puţin ce a avut-o ţeranul Ro- mân din Transilvania, n'a perdut-o, nici in favorul proprie- tăţii mari, nici în al celor mici, de alte neamuri. Ba se întâmplă tocmai contrarul — că în privinţa proprietăţii țeranui român din Transilvania, amestecat printre alte seminţii este destul de expansiv graţie puţinelor trebu- inţe ce le are el în raport cu aceea, dar şi graţie des- toiniciei sale. Am puteă cită cazuri foarte numeroase, în care foștii clăcaşi prin însoţiri între ei au cumpărat dela aristocrați proprietăţile mari ale acestora, şi le-au împărțit între ei, sau pe seama, obștei ca să le servească de pășune ori pădure comunală In casele proprietariceşti de odinioară este instalată astăzi Școală română ori pri- măria, și servesc spre scopuri naţionale Românesti. Multe sate au fost ajutate de către băncile Româneşti, ca să cumpere pământuri în complexe mai mari ori şi moșii opresti „trezi, ce Veneau la vânzare, pe cari comunele Oril asociaţi le achitau băncilor în scurtă vreme.
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Cu deosebire dela Sași şi printre Saşi Românii cum- 

pără din greu la pământuri și cu banii câştigaţi ușor 

în America vor progresă și mai bine, ca să iasă cât mai 

curând din starea de strâmtoare cu pământurile în care 

se găseau în diferite comune. Incolo stau bine și cele 

vre-o 20.000 Români din secuime cotropiţi de Secui şi 

Armeni, deşi mulţi dintre ei și-au perdut limba proprie, 

dar ţin încă la. naționalitatea şi bisericele lor românești 

şi niciodată nu se dau drept Secui. Ei mai toți ca foști 

iobagi stau încă şi astăzi binișor materialiceşte, mai bine 

chiar decât Secuii. 
Incolo emigrări în masă și golirea satelor de locuitori 

nu se întâmplă, şi instrăinări pentru totdeauna, bine în- 

ţeles afară de clasa intelectuală, mai cu seamă după ce.sa 

dovedit că nici viaţa dela ţeară în România, nici Dobrogea 

nu le este atât de priincioasă cum se credea la început. Nu 

numai Bănăţenii s'au întors din Dobrogea înapoi, ci și 

unii dintre Olteni, cari se stabiliseră în Dobrogea, speriaţi | 

de secetele cele dese şi de lipsa de apă, după ce şi-au 

repus tot ce aduseră cu. ei din Transilvania s'a întors 

cei mai mulţi iarăși la vetrele lor, la moşiile arendate 

ori chiar vândute. Numai mocanii și ţuţuenii, ca mari €co- 

nomi de vite s'au înstrăinat definitiv de căminurile vechi 

ale lor, unii rămănând pentru totdeauna în Basarabia 

şi punându-se sub protecţia Rusească, iar alţii cei mai 

mulţi, stabilindu-se definitiv în Dobrogea, Ialomiţa și Brăila, 

unde au cumpărat proprietăți rurale și au devenit mari 

agricultori. Afară de mocanii cei cari și au vândut casele 

la Unguri, din cauză că nu le produceau în deajuns—alte 

perderi Românii din Ardeal nu au de semnalat. 

Durere nu tot aceasta o putem afirmă despre cei din Banat şi 

Maramureş. Cei din Banat se vede a fi dintr'un aluat, mai moale 

decât Ardelenii, căci ei se lasă a fi expropriaţi în masă de către Sva- 

bii de acolo —încât dacă stările actuale vor continuă, există te- 

mere de o criză naţională pentru dânşii. Intr'o conferință ţinută 

de d-l Ungureanu, advocat preşedintele despărțămăntului Aso- 

cîaţiunei dela Temişoara. și un protund cunoscător al raportu- 

rilor ţăranilor noştri de acolo ne arată, că în decurs de 50 ani — 

Românii din părțile Temişoarei au perdut mult teren către străini
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şi în special la Şvabi. Aşă Românii din satele Şipet la 1.000 
jugere, cei din lădani peste 1.200 jug. Cebza 2.300, Cerna 1000 
jugere, Toager 2/, din hotar — în Şag peste 56%, din teritor, în 

„ Obad, Jebel şi Utvin cam jumătate, în Giroc 700 jugere, Voeteg 
21, Sacosul ungurese 300 jugere, Stamora română vreo 600 ju- 
gere, în Folea ?/, părţi aveau Românii şi 1/, Svabii;, acum invers 
37, este în mâna Svabilor, iar Românii au rămas numai cu!, 
parte, în Murani cam 1.200 jug. Petroman cam 1/,, Macedonia 
100 jugere, Chişoda 2/. San Mihaiul Român din 5.000 jugere, 
2.000 jug. le au perdut la străini, Sinersig din 900 au perdut. 300 
jug., în Căpet mai mult de jumătate, în Mănăstur :;, Beregsen 
din 6000 cam :/, parte ia Nemţi, Mehala din 2.000 jug. au perdut 
800 jug., în Aga s'a făcut comasarea pe la 1810 şi proprietarii. 
erau toţi Românii în 1900 Nemţi și Slovaci su:t proprietari 545, 
iar Români 383, Nemţii şi Slovaci au */, iar Românii cam 1) 
parte. în Icloda au perdut 540 jug, la Nemţi; mai au şi Ro- 
mânii cam 300. Au mai perdut în asemenea măsură mai cu seamă 

„la Nemţi în Ciacova, Ghilad, Parţa, Bărăteas, Călacea, Hodoi şi . 
alte 12 comune. Cauza? Nu este pur locală ci generală. 

Sărbătorile cele multe româneşti sunt vină, că unde Ro- 
mânul ţine sărbătoare, Svabul muncește adună şi progre- 
sează. Nicăiri nu se văd efectele dezastroase ale preă multe- 
lor sărbători.româneşti, decât în contact nemijlocit şi în con- 
curența cu străinii. Pe lângă marea mulţime de sărbători 
împărătești, ai noştri ţin încă sărbătorile bisericești, ba 
chiar și păgăne. Apoi sunt și sărbători mauerești. Acel 
d-n conferenţiar citează câteva atari specimene din satele 
aceste, unde Românii sunt expropriaţi de Nemţi. Așă în 
Şipet şi altele numai că le ţin toate sărbătorile însemnate 
cu cruce neagră în călindar ; apoi Sâmbăta înainte de 
începerea postului se abţin dela lucru ca peste an să 
nu fie lovite de rele, să nu le sece mânile și picioarele; 
îitreaga săptămână întâia a postului Paștilor o serbează 
ca să nu le calce caii lui Sântoader; Mercurea după Du- mineca Tomei nu lucrează ca să nu căpieze oile; Sâm- 
băta înainte de Inălțarea Domnului nu lucrează nici băr- 
baţii nici femeile, ca peste an să nu fie 'loviţi de trăsnet; 
țin o zi de sărbătoare sub numele de Todoroase ca peste an să fie scutiţi de pagube; în ziua lui Vartolorneiu nu 
lucrează pentru ca atunci secână rădăcina, grâului să nu
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sece şi altor plante; mai ţin o sărbătoare să nu se umfle. 
gâtul la porci. 

Apoi în alte sate se mai ţin alte sărbători muerești la 
fel: ca să nu capete ele durere de cap —să nule bată piatra 
hotarul; trei zile înainte şi trei zile după Archangelul 
Mihail le serbează muierile, ca să nu mănânce lupii oile, 
deși de zeci de ani nu se mai ţin oi în comună; ziua 
înainte de Sfântul George o ţin să nu sece laptele la 
vaci etc. etc. Rezultatele se văd. Publicate în „Gazeta 
Transilvaniei“ No. 141 din 1903. 

Românii din părţile nordice Maramureș, Satmar, Se- 
lagiu sunt caliciți și expropriați cu deosebire de cătră 
puhoiul ovreesc din Galiţia cu rachiul otrăvit. Sate vechi 
(le moşneni Români şi cu case în stilul vechiu românesc 
au ajuns să fie astăzi pure ovreeşti — şi unii dintre ovrei sau 
furișat chiar şi între Domni munţilor. Pe Rutenii din 
Maramureș i-au repus şi helotisat jidanii cu totul, în cât 
chiar şi guvernn] Unguresc s'a văzut în fine constrîns de 
a iniţia o „Acțiune de salvare“ în favorul Rutenilor. In- 
tinderea băncilor românești și desvoltarea spiritului de 
asociaţiune a poporului între sine în acele părți, este sin- 
gurul mijloc. şi remediu contra cotropirii ovreilor, și de 
a-l scoate din ghiarele cămătarilor ovrei, ca şi contra espro- 
pierii poporului nostru de cătră Nemţi. Cultura şi civi- 
lizațiunea germană n'a fost dăunătoare pentru Români 
nici în contactul cu Sașii și nici la grăniceri. Acţiunea 
de salvare o pot iniţiă chiar și băncile Românești unite, 
unde se simte nevoia în părţile periclitate. | 

De altiel împovărarea peste măsură a proprietăţii rurale 
Românești de peste munţi cu datorii și sarcini ipotecare ori 
cu datori mai vechi provenite din împărţire şi rescumpă- 
rare între fraţi nu este de temut. Cu deosebire creditul 
lesnicios oferit de bănci i-a făcut pe cei mai mulţi să 
găsească drumul Americei, care cu toate că este mult 
mai scump decât al României, dar atrage pe oameni, 
căci este mai rentabil, câștigând acolo 1 — 2 — 3 dolari pezi. 
Din contră, am puteă zice şi îndemnă că ţeranul Român 
de peste munţi care are moșşioara sa şi gospodăria com- 
plect aranjiată şi înzestrată cu toate cele necesare ex- 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. 17



258 

ploataţiunii, sistematice, dacă ar consimţi la comasarea 
moşiei sale ca să reducă din spesele de cultură şi ar avei 
deschis un cont curent la banca sa Românească pentru 
capitalul circulator, chiar dacă are braţe și vite supranu- 
merare, el ar puteă să producă mai mult şi mai bun, să-și 
îndoiască producţiunea sa în mod simţitor, eludând pe 
micii grânari şi speculanţi de prin sate. Formând prin 
sate tovărășii sătești pentru producţiunea și desfacere 
productelor în mare, ţărani de acolo ar câştigă foarte mult, 
cum fac arendașii noștri din România cari lucrează în to- 
vărășie cu băncile și cu bancherii, deşi nu au altă avere, 
decât sămânţa ce au aruncat în pământ, şi câştigă foarte 
mult. Un țeran care are gospodăria sa, complect arangiată 
în valoare de 10— 15.000 coroane la cele 10—15-—20 ju- 
gere, dacă el ar lucră în cont curent cu banca, și-ar aveă 
un credit totdeauna deschis de 2 —4.000 coroane, evident 
că ar puteă să-și mărească de 3 —4 ori afacerile şi produc- 
țiunile, şi ar fi și el folosit și banca. Băncile prin dirigearea 
și unificarea producţiunii şi a productelor ar fi totdeoată 
un canal de scurgere al productelor lor, şi ar influenţă 
mult asupra și forței de producţiune a poporului. Aceste 
ar fi datorii productive și cu totul de altă natură, decât 
a face datorii pentru nunți, logodne, pomeni ori pentru 
dusul în America. 

Un început de specializare și de sindicat a început a 
se formă pe terenul culturii fructelor Și viilor apoi în 
cultura viermilor de mătase. Țeranii de pe sub poalele 
muntelui sau învățat ei înșiși să adune toamna fructele, 
mai cu seamă merele pătule, cari sunt cunoscute în Unga- 
ria şi Austria, şi-le expediază ei înșiși cu vagoanele la 
Viena, Budapesta, Berlin, etc. Reuniunea Agricolă a co- mitatului Sibiu a făcut mult în direcțiunea aceasta. In 
Banat statul împarte sămânţa de viermi de mătase graâ- tuit, şi tot statul cumpără gogoşi produși crisalidele din ei le omoară și sortează gogoșile. D-l Rusu Şirianu zice că sunt 437 sate Românești cu 20.197 familii, cari se ocupă cu creșterea viermilor de mătase “și produc anual 249.253 kgr. gogoşi în valoare de 666,576 coroane, din care însă
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rămâne producătorilor numai 381.019 coroane, iar restul 
îl iă statul. 

Grădinile şcolare și comunale lucrează pe întrecute la 
răspândirea soiurilor alese de fructe, dar și la răspândi- 
rea albinăritului și culturii vermilor de mătase în popor. 
Sunt între preoți și învățătorii rurali apicultori de re- 
nume. Pagubă însă că nu putem cită un singur nume 

de pomolog Român, dintre preoţii şi învățătorii noștri de 
acolo, deși aproape. toţi au grădini de pomi bine culti- 
vate. Peste diletantism până la specializare nu a dus-o 
nici unul singur, şi nici de a înființă pepiniere comerciale. 
Intre grădinari bravi de ocazie putem cită pe d-l Andrei 
Lupan din Braşov, a cărei grădini din Scheiu au atras 
admiraţia și laudă dela Români şi dela străini. Dar lipsese 
grădinari instruiți şi formaţi prin şeoale, fără de cari un 
popor nu poate progresă în ziua de astăzi. In apicultură 

sunt învăţători şi preoţi cari câştigă mai mult din albi- 
nărit decât este leafa lor de învățători și preoți — şi aceștia 
din diletanțţi, prin studiu s'au desvoltat binişor de iau 
concurenţa cu cei străini şi cu cei de meserie. In viticultură 
Românii au rămas înapoia altor neamuri în lipsă de şcoale 
profesionale şi de staţiuni de experimentaţie. Cu toate 
acestea, prin contactul cu străinii şi dela şcoalele pro- 
fesionale de viticultură Miniş Aiud și cea Săsească dela, 
Mediaş și prin contactul cu Sașii sau deprins și Românii 
binişor cu tratarea raţională a viilor. Românii din părţile 

Şiriei sunt foarte mult căutaţi ca vieri şi pentru altoi- 
tul viţelor, nu numai în Ungaria în partea locului, ci şi pe 

la Budapesta, Tokai și în Transilvania pe la Alba Julia, 
ba sunt angajiaţi şi la noi în România şi trec între lu- 
crătorii fruntaşi în această ramură. Neapărat ca prin 

şcoale profesionale românești s'ar fi putut face mai mult 
în direcţiunea aceasta și în alte ramure decât indirect prin” 
imitație dela străini. După d-l Russu Sirianu,. Români 
din Transilvania și Ungaria posed în total 26.031 hectare 
de vie între cari productive sunt 14562 ha. cu vie veche 
3.003 ha. filocserate 4.198 ha, replantate cu viţă ameri- 
cană 4.269 ha. Hectarul produce în termen mediu anual 
120 coroane şi viile în total 3.177.828 cor.



$ 5. BĂNCILE ȘI REUNIUNILE DE CREDIT. 

Poporul Român din Transilvania şi Ungaria cel aţât de 
impilat politiceşte și economiceşte, ţinut în loc din calea 
progresului şi a culturii timp de veacuri, nicăieri nu a 
dovedit vitalitatea și forţa lui de expausiune ca la în- 
ființarea, Institutelor. sale de Credit şi economii. Fără de 
a posedă comereiu întins ori bănci şi bancheri, cu simpli 
preoţi și învăţători rutali cu câţiva advocaţi ca decor 
toţi fără nici o pregătire specială în cele economice, a 
înființat în timp de 20 de ani peste una sută de bănci 
aproape în toate regiunile locuite de Români. Pe lângă 
băncile de oraşe și târgurile mari—în altele câte 2-3 
cari își fac însăși concurenţă, au început și prin comu- 
nele rurale mai mari a-și formă băncile lor proprii, căci 

_nu vor să depindă de alţii—ori că din beneficiul bân- 
cilor vor să întrețină școala Română în orașul străin. 
Numărul lor se urcă în total la 103 şi toate sunt în de- 
plin progres. Preoţii și învăţători rurali au fost autorii 
şi promotorii lor, ţăranii și satele își plasează micile lor 
economii. Și aci s'a adeverit marea aptitudine economică 
a Românului Transilvănean. Intre dânșii lipsesc eapita- 
liștii, lipsesc marii proprietari și industriaşi și totuși din 
sărăcia țărănească au putut să iasă în scurt timp capi- 
taluri și sume însemnate. Cele mai multe din bănci sunt 
pe acţiuni și cu capitale iniţiale frumușele. Unele și-au 
mărit capitalul lor de 2—3 ori prin emiterea de nouă 
acţiuni, la purtător. Capitalul lor total se urcă peste Il 
milioane coroane, depunerile spre fructicare peste 53 mi- 
lioane. Reverimentul caselor în total trece de 500 mili- 
oane coroane. Toate sunt pentru satisfacerea trebuinţelor 
micei culturii. 

Ele se împart : Sub 20.000 cor. capital social 10 la 
olaltă cu 142.409 cor. capital., 21 cu 634.079 cor. capi” 
tal social variind între 20—50.000; 28 cu un capital 

să ca 91060 cor vai ut 1000000 or, cun .000—300. cor. 
iar 9 cu peste 300.000 cor. având la olaltă un capital de
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6.010.000 coroane. Intre acestea din urmă cităm în locul 
de onoare Albina din Sibiu fundată la 1872 cu capital 
de 300.000 îl. azi de 1.200.000. cor. fondul de garanţie 
al scrisurilor fonciare de 500.000 —fonduri de rezervă 
306.392 cor. fondul de pensiuni 456.106 cor. Depuneri 
de 13. 12 2.629. Serisuri fonciare în circulaţiune de 5 şi 
41, 0, de 5 307.000 şi un reveriment de 341.334.376. 
are o sucursală în Braşov. şi acţiunalile ei sunt cotate 
la Bursa din Budapesta şi Viena. Imprumuturi ipotecare 
de 5.844.168. Profitul net pe 19014 245.471 cor. 

Ardeleana în Orăştie, înființată la 1885 —şi a emis de 
4 ori acţiuni noui. Capitalul social este. de 500.000 cor. 
fondurile de rezervă 899.785, împrumaturi lpotecare de 
525.995 cor. depuneri 2.410.648. Profit curat pro 1904 
80.173. , 

Bihoreana în Oradea mare, înființată la 1898—cu ca- 
„pital de 600.000 cor. fonduri de rezervă 64.710, depu- 
neri 1.317.992, înprumuturi ipotecare 307.857. Reveri- 
mentul anual 20. 240.671. Profit curat .36.000. 

PFăgețana în Făget, înființată la 1891, capital societar 
400.000 cor, fonduri de rezervă 493.277, depuneri 849.776, 
împrumuturi pe ipoteci 233.810. Reveriment = 116.849. 
Profit curat 33.358. 
Lugoşamu în Lugoş, înfiinţată în 1889, cu 309.000 cor. 

fondurile de rezervă 80. 459, depuneri 1.409.582. Reveri- 
mentul în 1903 12.545.187. Profit curat 39.420. 

Oraviciana în Oraviţa, înfințată la 1892, capital, 550.000 
fonduri de rezervă 224.308. Depuneri 1.529.232, împru- 
muturi ipotecare 1.218.887 cor. Reverimentul 12. 992. 410. 
Profit curt 67.071. cor. 

Silvania, în Simleu, înfiinţată la 1888, capital social 
'300.000 cor., fonduri de rezervă 265.436 cor. depuneri 
1.604.149. împrumuturi ipotecare 493.063. Reverimentui 
1904 — 24.894.830. Profit curat 60.604. 
Timișana în Timişoara, înfiinţată la 1885 cu capital 

de 560.000 cor. fonduri de rezervă 113.143 cor. depu- 
neri 1.424.046. împrumuturi ipotecare 748.289 cor. Re- 
veriment 28.496.947 cor. Profit curat 73.381. 

Victoria în Arad, înfiinţată la 1887 şi alte 2 emisiuni
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de acţiuni noui, capital de 600.000, fonduri de'rezervă 
489.166 cor. depuneri 5.504.507. împrumuturi ipotecare 
1.031.947. Reveriment 68.619.246. Profit curat 120.770. 

Bilanțul general al băncilor române din Transilvania 
şi Ungaria după Anuarul Băncilor române pe anul 1906. 

  

  

ACTIV 1903 1904 

, Coroane Coroane Coroane 

Cassa . . „1.277.975 1.292.738 ++ 14.163 
Escompt - 41.494.794 49.566.154 + 8.071.360 
Imprumuturi ipotecare . . 14.703.739 17.182.276 + 2478.5% 
Credite personale (oblig. cu 

_câvenţi) . . . . .  . 4862513 5.881.464 + 518.930 
" Credite cambiale cu acope- 

rire ipot.. ae e 0.348.698 9.569.190 4 9.220491 
Lombard . AR 521.138 563.448 | 36.310 
Proprieităţi . . . . . . . 2.674.054 9.868.247 —- 194.198 
Efecte publice şi acţiuni 3.980.103 5.421.162 + 1.441.099 
Capital nevărsat . . . 77715 '120.124 42.409 
Contcorent şi giruri . . . 2.599.990 3.894.321 + 1.294330 
Mobiliar i 103.311 110.745 + 743% Interese restante şi div. 

cont. deb.... __949 342 1494596 + 545254 
Total . . 80.599.376 97464473 16.865.696 

PASIV 1903 1904 

Coroane Coroane Coroane 
_ Capital societar . . 10.725.223 11.184.903 —- 459.679 

Fond de rezervă 4.162416 4337637 < 176221 
Fond de garant. al scrisur. 

fonc. „Albina“ 400.000 500.000 + 100000 Fond de pensiuni . . . 1.004.869 1.124.462 + 119.593 
„Serisuri fonciare „Albina“ 5.196.000 5.606.500 + 410.500 Imprumuturi ipotec. cedate — 506.005 + 506.005 
Rescompt ....... 8.495.863 15.390.951 + 6.895.087 
Interese transit. anticipate. 791.762. 919.460  —p 127.69 „Depuneri spre fructificare 47.215.654 53.519.890 — 6.304.239 Diverşi creditori .. 752.853  2428.960 + 167040 
Fonduri de hinefaceri . 136.635 117081  —— 19554 
Dividende neridicate . 20.557 23.230 + 2.613 
Profit net . . 1.697.536 1.811.188 + 113549 

Total . . 80.599.376 97.464.473 16.865.09%
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Deși toate capitaliste, cele mai multe din ele au un 
_ce frumos—un fond special de ajutoare şi de binefacere 
cu cari vin în ajutorul întreținerii şcoalelor româneşti, 

_întrețin masa studenţilor pentru tinerii dela școlele se- 
cundare şi universitate, şi dau ajutoare celor nevoiaşi 
băntuiţi de incendii — dar ajută şi opere culturale — de în- 
frumuseţarea oraşelor în cari au reşedinţa, spitale etc. 
Apoi toate mai vechi și-au format fonduri speciale de 
pensiuni pentru a asigură esistenţa şi bătrâneţele ve- 
chilor lor funcţionari, ceeace nu puţin a contribuit de 
a-şi puteă formă un contingent de funcţionari integri. 
şi laborioşi. Cel puţin până acum la dânsele nu s'a auzit 
de funcţionari abusivi şi de malversaţiuni, ceeace nu puţin 
a contribuit de a ridică prestigiul lor în ochii poporului 
nostru dar şi în ochii străinilor, cari încă recurg des la 
serviciile lor. In special banca „Albina“ din Sibiu, a 
avut un rol foarte frumos, căci ca o mamă duioasă 
le-a îmbrățișat şi -sprijinit pe toate şi multe s'au putut 
formă cu concursul ei direct până ce au putut să prindă 
şi ele aripi, de sine stătătoare. Cu ajutorul lor poporul 
Românesc de peste munţi a fost ferit de soarta la care 
au ajuns Rutenii cutropiţi cu totul de jidovi și nici de 
a ajunge iarăşi în iobăgie din cauza datoriilor şi împru- 
muturilor contractate. Cu mijloacele lor multe comune 
și particulari s'au putut avântă de a cumpără moşii mij- 
locii și mari dela străini. şi a spori producţiunea și avuţia 
naţională. Cităm bună oară cazul Casei de păstrare din 
Selişte, fondată la 1884 cu capital social de 26.000 cor. 
în mise de 200 cor.—a căror pteţ sa urcat la 750 cor. 
Reverinientul prv 1904 a fost de 8,120.676 cor. bani 60. 
Depuneri 1.361.172 cor. 

Profit net de 19.390. Distribuirea, curţei de bine faceri: 
1/; fondului de binefaceri 1.624 cor. 40%, Spitalului pu- 

plic din Selişte 2.603 cor. 200%, Grădinei de altoi 1.301 
cor. 80 B. 200, fondului cultural gr. or. Seliște 1.301 
cor. 20% Ajutoare de nat. filantropică 1.301 cor. B. 79. 
De sigur un caz unic și demn de imitat. 

Efectul lor salutar se poate constată la fiecare pas. 
Dacă Românii de pests munţi sar fi gândit la înfiinţarea
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băncilor nu după ce le-a ajuns apa la gură — după dua- 
lism, ci îndată după suprimarea revoluţiunii Ungureşti 
din 1848/9—şi ei le-ar fi înfiinţat prin anii 1850 —60-— 
când ei aveau pâinea și cuțitul în mână, ar fi putut re- 
zistă mult mai bine politiceşte decât astăzi. Ele sunt 
în număr aproape suficient şi poate ar trebui mai bine 
distribuite, căci ce voiesc cu câte 2—3 bănci românești în 
același oraș şi târg, faţă cu altele mai puternice străine 
și cu bănci proprii în 2-3 sate învecinate, ori în sate 
fără nici o importanţă economică, ori fără de trafic mare? 
Numărul este aproape suficient — dar ar trebui sporite nu- 
mai capitalurile ca să poată îmbrăţișă și alte ramure de 
producţiune și de avuţie naţională, și eventual să treacă 
la o specializare a lor. 

Cu deosebire ar trebui înființate mai multe Reuniuni 
de Credit necapitaliste sist. „Raiffeisen“, ca mai puţin one- 
voase pentru clienţi. Apoi băncile să atragă la sine în- 
treaga producţiune a plășii ori regiunii întregi, să o di- 
rigeze şi să-i găsească debușeuri, — deprinzdend şi pe 
simpli ţerani să lucreze cu dânsele în asociaţie — în cont 

„curent. Cum băncile noastre din Românie au atras la sine 
aproape întreaga producţiune și trafic de cereale și l-au 
concentrat în cele câteva porturi ale ţerii — cu atât mai ușor ar puteă face niște bănci rurale sătești ori avizate la 

„un mic număr de clienţi din 3-4 sate vecine, cari îşi 3 

cunosc clienţii de aproape și puterea de produceţiune a satelor şi regiunii. 
Apoi să caute să desvolte şi încurajeze şi meseriile și întreprinderile de tot felul, pentru care se pretează locali- 

tatea, ori regiunea cu deosebire. Căci este curios dea ve- deă d. ex. 3 bănci românești una lângă alta: in Răsnov, Bran, Zerneşti într'o regiune specifică de păduri, și toate 
comunele românești cu păduri de mii de jugere, şi ele nici una să nu inițieze pună la cale ori.să subvenţioneze vre-o întreprindere românească de exploatare de păduri, ori industriile lemnului — pentru care regiunea, este atât de favorizată. 

| Apoi în alte regiuni ar fi punerea, în exploatare a ma- teriilor prime ce zae ascunse în pământ în valoare ne- 

+
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stimată de milioane coroane, Singură numai punerea în 
exploatare a pădurilor de brad şi ştejar ar puteă aduce 
poporului nostru de acolo la 100 milioane coroane din 
vânzarea lemnului brut din picioare. Dar prin desvol- 
tarea, industriilor lemnoase cât nu vor puteă scoate? Şi 
la punerea în valoare a numeroaselor căderi şi cursuri de 

apă cu peste o jumătate milion cai putere ce se află 
în stăpânirea Românilor de acolo, dar astăzi stau cu 

totul nefolosite, dacă cumva străinii nu fac uz şi profită 
de ele. Singura nnmai banca Ardeleana din Orăştie 0. 
vedem participând la o întreprindere electrică R. Kaess 
cu vre-o 411.897 coroane. 

Încolo toate razimă exclusiv în agricultură, Ele însă 
afară de 8—10 mai mari, cari acordă împrumuturi pe 
ipoteci, toate au desvoltat. creditul personal de scurtă 

durată —pe termen de 6 luni 1—2 ani, cu care pe ţă- 
ranul simplu preă uşor îl încurcă, decât îl încurajează. 

In. părţile podgorene ale Aradului, Albei Iulie, unde viile 
au fost distrunse de filoxeră şi streinii ajutoraţi de stat . 
şi de băncile lor și-au reconstituit viile mare parte, ori 

că lucrează cu multă stăruinţă la reconstituirea lor — 
băncile românești de acolo ar îi chemate în primul rând ca 
ele să subvenţioneze înfiinţarea de pepiniere de cătră „Ro- 
mâni întreprinzători, să acorde săteanului împrumuturi 

lungi pe câte 4-—5 ani pentru recostruirea viei sale pănă 

este în stadiu de a o pune pe rod și în stare dea pro- 
duce. Poate laţirea pomiculturii și pentru activarea unui 
întins comerciu cu poame, cele mai nimerite ar Îi tot băn- 

cile, cari să concentreze la sine toate fructele, să le selec- 

ționeze 'şi vândă cu vagoanele, ceace ţăranul simplu nu 

o poate face. 
O altă propunere ce sar puteă face contra procedurii 

urmate de până aci Albinei şi băncilor mai mari, ca ele să nu 

admită — dismembrarea moșiilor mari cumpărate fără de 

absolută nevoie, ci în condițiuni avantagioase să să le 

dea în arendă în: complexe mai măricele. Setea de pă- 

mânt și de întinderea săteanului de acolo, nu o vor puteă 

sătură, nici dânşii niciodată, chiar dacă ar duce la fă- 
râmare totală întreaga proprietate rurală. Din contră,
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după ce acum ţăranul ca țăran este destul de bine situat 
masterialiceşte, ar trebui să încurapieze formarea, de fer- * 
me mijlocii și mai mari, în legătură cu diverse întreprin- 
deşi tehnice industriale, și eari să deă o mai mare va- 
loare produselor localităţii și regiunii, și cu acelea să 
sporească avuţia naţională. Și aşă am fost destul timp 
numai un popor de păstori și de mici plugari în dauna 
noastră şi în folosul străinilor. 

Noi deși ştim să prețuim perfect avantagiile și bine 
fucerile meselor libere și ofrandelor pentru tinerimea 
studioasă, totuși nu le-am da prea mare imporțanţă din 
punct de vedere al educaţiunii poporului. Este destul 
numai să indicăm asupra faptului, că s'au dat cu sutele 
stipendii la tinerii Români de peste munţi — pentru in- ginerie etc,, totuși nu există doar un singur inginer Ro- mân de culturi, abiă 1—2 architeeţi români, deşi ar pu- teă plasă mai mulţi ca antreprenori de biserici, şcoale, case comunale. Abiă cunoşteam 1-—2 antreprenori de pă- dure Români din Transilvania, şi numai 8 silvizultorii Români la stat. De ce nu se aplică şi nu sau aplicat în aceste ramure productive Şi independente materialiceşte mai mulţi? Pentru simplu cuvânt, că pentru tote aces- tea diferite întreprinderi şi ramuri cer capitaluri mari or capital cât decât la început şi pentru început, şi o experiență îndelungată, pe lăngă studii serioase, care _încă reclamă, sacrificii, și timp perdut și de multe ori în- cercări nereușite. 

lată cauza de ce sau ferit tinerii Români de peste munţi şi cei mai mulți ingineri s'au expatriat căutând posturi la stat. Tot aşă și silvicultorii, profesorii, medicii, şi numai advocaţii au putut să ajungă la o carieră in- dependentă în patrie. De aceea noi credem ca în loc de a risipi diferitele ajutoare şi subvenţii, pentru masa stu- denţilor dela diferite institute ce votează diferite bănci, în fiecare an cari tot nu-i duce pe nici unul la o carieră sigură, ar fi mai nimerit ca concentrate toate ori dela mai multe laolaltă, de a deschide şcoale profesionale de diverse grade și ramuri, unde tinerii după absolvirea 3—4 clase gimnaziale ori reale, să poată îmbrăţișă o carieră
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practică cea. mai apropiată de meseria și ocupaţiunea 
părinţilor şi a familiei, şi până ce au istovit forţa de 

rezistenţă a părinţilor și a familii întregi. Ei să rămână 

oameni culţi şi folositori societăţii, iar nu să decadă şi să 

devină ţerani. Acestea ar fi școale de pomicultură, de vi- 

ticultură şi facerea vinului, școale de agricultură, meserii 

diverse în anex cu industria mică de casă, șeoale de 

lăptărie şi altele, unde nu se cere tocmai mult capital. 

dar mai mult spirit de întreprindere și instrucţie tech- 

nică. Pe mulţi dintre aceştia i-ar putea aplică şi băncile 

în serviciile lor, și pentru dezvoltarea economiei naţionale. 

Credem că pe calea aceasta cu și la tutela lor ar fi mai 

bine ajutoraţi tinerii și familiile lor, decât de ai împinge 

graţie meselor libere pe cât mai mulţi la studiile univer- 

sitare, şi apoi după ce şi-au ruinat sănătatea și averea 

1amiliei la urmă ei să fie siliți a se expatriă. Din înce- 

puturi mici sau format cu timpul intreprinderi mari. 

Băncile dau împrumuturi ca 8—10%. 0 simplificare a 

manipulaţiunii ea şi restrângerea, accordării de credit ușu- 

ratice ar fi de dorit. Poate că mulţi dintre cei duși astăzi 

în America ar fi rămas acasă. Băncile Române de peste 

munţi și-au şi un consiliu al lor ce se întrunește odată 

pe an la Sibiu pentru discutarea afacerilor de serviciu 

interne. Un schimb de vederi și asupra stării economice 

generale a poporului, și asupra ramurilor de dezvoltat . 

poate ar fi de dorit. 

$ 6. AMELIORAREA AGRICULTUREI PRIN ȘCOLI 

ȘI REUNIUNI. | 

Românii de peste munţi cu tot avântul ce l-au luat ei 

pe terenul economic și școlar, nu au nici o singură şcoală 

de agricultură ori profesională — afară de o școală reală și 

una comercială. Guvernul Ungar deși ar fi dator şieobligat 

prin legi positive de a, înființă şcoale cu limba naţiona- 

Jilor în regiunile locuite de ele până la învățământul uni- 

versitar şi de toate gradele, nu a înființat și nu întreţine 

nici o singură şcoală afară de cele cu limba maghiară.
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Chiar şi cele câteva şeoale inferioare de agricultură 3—4, 
cari sunt situate între Români limba de propunere în ele 
este exclusiv maghiară. Elevii Români abiă sunt câte 1-—2 
în ele, cari și aceia 'și uită acolo limba, maternă, de abia 
se mai pot înţelege în limba proprie cu ţeranul după 
ce es în viața practică, necum să-i fie lui de vreun folos. Astăzi fără de instrucţia technică de specialitate în nici 
0 ţeară și ramură nu mai merge. In şcoalele grăniţereşti 
de odinioară se dedeâ'o bună desvoltare pomiculturii şi 
altor necesităţi ale ţeranului grănicer, acum s'au abando- nat și au decăzut și acelea. Prâdarea învățământului agri- culturei şi economiei raționale în genere în Seminarele preoțești și în Şcoalele normale, este redus la 1—2 lecţii pe săptămână în anul din urmă la durata, cursului de 3—4 ani, dar și acelea predate adesea de un om necompetent. Nu mai puţin guvernul unguresc pune tot felul de piedici la formarea de Reuniuni de agricultură româ-' nești. Astfel pe când Sașii putură la 1897 să: serbeze jubileul de 50 de ani al Reuniunii Săsești de agricul- tură, neîmpedicaţi de nimeni — iar Reuniunea Agricolă Ar- . deleană ungurească a marilor proprietari rurali a avut mari succese, mai mult politice decât economice, sin- : gură Asociaţiunea din Sibiu a fost împedicată. de a formă o Reuniune Agricolă centrală Românească, pe motiv că guvernul a înfiinţat în fiecare judeţ câte una; iar în 1903 guvernul a interzis Românilor din com. Brașov de a înființă ei o Reuniune agricolă judeţeană Românească — pe bază că există acolo dejă una — Filiala Reuniunii Agri- cole Săseşti. Românii nu au putut să înfiinţeze până acum decât 2 Reuniuni Agricole proprii : una ih comitatul Sibiu și alta comitatul Hunedoarei şi ambele deşi mai tinere au obţinut frumoase rezultate. | 

$ 7. SISTEMELE DE CULTURĂ. 

În privința culturii pământului și a, sistemelor de cul- tură uzitate de el, poporul român din Ungaria și 'Tran-
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silvania dela ştergerea, iobăgiei încoace a făcut şi pe te- 
venul culturii pământului progrese simţitoare. : 

Sistemele de tot extensive şi pur pastorale, au fost pă- 
răsite cu totul: sistema bienală cu ogorul obligator tot 

al doilea an, şi cea cu pășunea nelimitată. A rămas în 
uz numai sistema moinelor în regiunile muntoase, iar 
sistema trienală încă a fost restrânsă sau părăsită acolo 
unde s'a săvârşit dejă comasarea. Încolo până acum este în 

uz peste tot sistema, trienală sau economia de 3 câmpuri 

cum 0 numesc dânșii, şi mai puţin cultura alternă. 

In anul de ogor pământul se ară de 2—3 ori şi de îngră- 
şat se îngraşă încă de pe la începutul secol. al XIX-lea. 

Arăturile de toamnă iau pe an ce trece o întindere 

tot mai mare. Unde pământul s'a comasat dejă, sau ca 

se poate închide, acolo el se foloseşte în fiecare an, în 
cultura alternă şi cu deosebire la cultura nutreţuritor. Este 
pagubă numai că ei nu pot dă culturei nutreţelor semă- 
nate o desvoltare mai mare, după cum ar dori cei mai 

mulţi. De câţiva ani încoace unde ţeranii însăși sau 
convins de foloasele culturii plantelor furagere şi a nu- 
treţelor semănate, dar nu le pot cultivă la câmp deschis 
din cauza dăvălmășiei şi a sistemei trienale la care ei 
ţin încă morţiş, acolo prin libera învoială între dânșii, cu 
obştea. opresc o parte din câmpul destinat ogoarelor sterpe 
și-o cultivă cu măzăriche cu obștea, şi apoi după măză- 
riche seamănă cu toţii grâu și secară de toamnă, și obţin 
cu ele bune foloase şi nutret bun pentru vite şi recolte 
abundente de grâu. Dela ogorul cultivat cu nutreţuri 
până la. cultura alternă este numai un mic pas, pe care 
ţeranul român de acolo de sigur că în curând îl va face — 
cerând el însuşi comasarea pământurilor sale. 

De altfel mult a făcut pentru luminarea lor preoţi: 
mea și învățătorii rurali, cari au o calificațiune buni 
şoară şi se îndeletnicese și ei cu ale economiei; apoi 
contactul direct și zilnic cu Saşii şi Ungurii, a căror moșii 
mici şi mari sunt dejă comasate și mai bine înzestrate 
şi chiar bine exploatate, dela cari ei au luat numeroase 
exemple. Alteum agricultura şi cultura cerealelor a luat 
şi la Românii de acolo o extensiune destul de însemnată
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Și numeroase păduri, fânaţuri şi păşuni au fost prefăcute 
în ţearine. In anii din urmă au început ţeranii a dă o 
mai mare îngrijire şi fâneţelor și le gunoiese. 

Minunatele irigaţiuni ale fâneţelor şi grădinelor se uzi- 
tează până acum după ale noastre cunoștințe numai la 
Recea şi alte vreo 20 comune foste grănicere din țeara 
Oltului. Cele dela Recea se fac totaşă de sistematic ca 
și cele din Lombardia. | 

In privința culturii fructelor şi legumelor, ţeranul ro- 
mân din Transilvania și Ungaria se ocupă binişor. Con- 
trar obiceiului uzitat în România, de a fi lăsat în sar- 
cina străinilor toate producţiunile de prima necesitate, 
în Transilvania din contră participă şi ţeranul român bi- 
nișor la alimentarea oraşelor cu legume, lapte şi fructe. 
In privinţa acestor din urmă Românii din Scheiu la Bra- 
șov sunt născuți grădinari, cultivatori de pomi, din moși 
strămoși, deși de multe ori ei se ocupă cu grădinele ca 
un ce accesoriu—și au alte ocupaţiuni principale. In ve- 
cinatele Stupini ale Braşovului, se cultivă de către Ro- 
mânii de acolo verzele pe o scară foarte întinsă Și cu 
bun succes. La Făgăraş se cultivă multă ceapă cu care 
se face un comerţ, întins. In anii din urmă au început 
a se întinde grădinarii bulgari și în Transilvania şi Un- 
garia pe la orașe și târguri, cari le fac celor locali o 
strașnică concurenţă, pe baza împărțiri muncei şi a iri- 
gaţiunilor. Cultura fructelor —a, merelor, perelor și pru- 
nelor se practică pe o scară suficientă în toate satele 
dela -poalele munţilor, până sus în munţi, parte pentru 
consumaţiune parte pentru vânzare Și export. Pagubă 
că nu au dezvoltat această ramură de producţiune şi 
bogăţie naţională îndestul și nu iau dat atențiunea care 
o merită. Minunatele mere Ppătule, perele pargamute cari 
suportă bine transportul și se pot țineă îndelungat, în pu- ține locuri şe cultivă cu inteligenţa şi priceperea necesară. 
Mere se exportă şi fac un comerciu însemnat cu ele numai satele dela poalele munţilor Făgărașului Sibiului și alte câteva. De un deceniu încoace Reuniunea agricolă a com. Sibiu sub conducerea d-lui prof. Comşa din Sibiu, a desvoltat o acțiune foarte rodnică în lăţirea culturii merelor pătule
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şi altor fructe şi în ameliorarea culturei vitelor. Dânşii 
împart gratis pomi altoiţi şi arangiază expoziţii de vite 
și de fructe. O expoziţie de fructe românească au aran- 
giat în 1905 în târgul Mercurea. Românilor le lipsește până 

acum un centru de cultură intensivă pentru anumite fructe 

d, es. cum au Saşii neîntrecutele cireși de Cisnădie şi 

Cisnădioară lângă Sibiu. , 
Până nu vor aveă şi Românii atari centre mari de po- 

meturi și culturi întinse, nu vor puteă activă un comer- 

ciu întins cu fructe. 
Prune dulci şi de toamnă se cultivă destule în toate 

părţile ţerii, cu deosebire multe pe valea Mureșului și 

in parte şi a Oitului și a Bistriţei, unde sunt vestitele 

prune de Bistriţa. Pe valea Mureșului prunii se cultivă. 

pe câmp deschis printre ţarine și culturile agricole. Deşi 

uscatul în lozniţe este uzitat din vechime, totuși la 

Români ele nu se usucă aşă de sistematice cum o fac 

Sârbii din Slavonia şi Bosnia, ca să facă un comerciu 

întins cu ele. Ei usucă prune, mereşipere mai mult nu- 

mai pentru consumaţiunea proprie în timp de posturi, şi 

arare ori vând din ele. Din prune fac mai des rachiu 

de prune de 2 ori destilat. Țuica la dânşii nu este usi- 

tată. Pagubă însă că taxele fiscale impuse asupra căl- 

dărilor mici și a fabricaţiunei rachiulu de prune a fost cu 

totul defavorabile asupra acestei ramure de producţiune 

şi de bogăţie naţională. Căldările mici au cam dispărut de 

prin satele româneşti, şi abiă ici colo se mai întrebuin- 

țează câte una două. 

In privinţa viilor și a facerii vinului deși Românii posed 

numeroase podgorii şi la poziţii bune în deavalmă cu 

Saşii şi Ungurii și deosebit de ei, totuși până acum puţini 

sau distins între ei, şi până acum nu se simte nici o miș- 

care în direcţiunea aceasta. Vinurile cele mai bune și mai 

bine înorijite până acum le au Sașii. Dacă unii sau alţii 

dintre podgorenii Români sau asociat şi participă ca 

membri activi la reuniunile de pivniceri—Kellervereine 

al viticultorilor . Saşi, aceea n'am putut-o află. Pivniţe 

model am găsit în Sebeșul săsese la d-l P. Opincaru, care 

ar face onoare ori cărui proprietar mare dela noi. Dânsul



272 

își are şi viile reconstituite pe viţă americană. In ori ce 
caz ar fi de dorit ca şi inteligența Rhomânilor să inau- 
gureze o nouă eră pe calea aceasta și atât de bănoasă 
a viilor. 

Ş 8. MAŞINI ŞI UNELTE AGRICOLE. 

Un progres destul de însemnat a realizat ţăranul Ro- 
mân din Transilvania și Ungaria şi în privinţa uneltelor! 
sale agricole, ba în privinţa acestora am pute;, chiar sus- 
ține că ei stă la nivelul culturii ori cărui ţăran din or 
ce ţară. | 

Ptretutindinea a dispărut dela el carele greoaie nefe- 
recate și neunse, cu obedeie de 1 palmă de groase, şi 
unde la carul întreg nu se găsiă un singur cui de fer. 
âzi pretutindinea găsești la el care mai uşoare şi mai 
solide, ferecate uneori şi cu osiile de fer, şi care poate, fi 
adoptat tuturor trebuinţelor: teleagă car scurt și car lung. 
Carul lui lung şi scurt este tot așă de mare, solid și du- 
rabil ca al vecinilor lui Sași şi Unguri, şi diferă puţin 
numai de al proprietarilor mari, căci aceştia lucrează 
mai mult cu 4 vite, pe când ţăranul lucrează de obi- 
ceiu numai cu 2? boi, şi cu 4 numai când boii săi sunt 
tineri și neînvăţaţi sau la transporturi grele. Adesea caută 
a-și cumpără sau face car nou la maeştrii de oraş și cu 
osiile de fer şi accesoriile de tras mai sistematice Şi mai 
tenace: schimbând osiile de lemn cu osii de fer, frân- 
ghiile și funiile cu lanţuri şi lănţuşe, dârlogii (şleaurile) 
de aţă şi păr de cal de altă dată cu cele de curea. Cu 
ele a urmat paralel Și sporul lui la muncă cu mai pu- 
ține vite și oameni, încărcătura este de 2-—3 ori din ceea 

„ce eră înainte. Astăzi de obiceiu ţeranul încarcă câte 
12 —15— 18 saci (hectolitri) de cereale pe carul său, pe când în iobăgie 4—5 galete (hectolitri) eră încărcătura 
lui obligătoare. 

Tot așă este cazul și cu celelalte unelte 
muncă și producţiune al 
toţi ţeranii se serv 

: și mijloace de 
le lui. n privinţa plugului aproape 

ese azi de pluguri noui de fabrică, schim-
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bătoare și într'o brazdă, şi cu mult înaintea lor au in- 
trodus grapele de lemn cu colții de fer, boroanele, şi apoi 
mașinele de treerat cu mânile și cu vârtej de vite. In 
timpii din urmă s'au făcut încercări de asociaţiuni și în- 
tovărăşiri pentru cumpărarea de mașini de sămănat; în 
rânduri și batoze pentru treerat cu abur și cu motoare 
de benzin. Sunt asociaţiuni țărănești cari şi-le procură 
acestea, 

Este adevărat ca plugurile lor nu sunt eşite din fa- 
bricile cele mari şi renumite a lui Sachs Ransomes etc. 
date pe mâna ţeranlior noştri, ci imitaţiuni şi copii de 
pe plugurile celebre, făcute de fabricele mici din țară ca, 
cea din Sibiu, etc., însă ele sunt mai uşoare şi mai eftine, 
nu numai ca ţeranul să-l poată cumpără singur și să poată 

„ară cu 2 boi or 4 călușei mai mici. Cu plugurile acestea Şi 
cu 2 boi mari bine hrăniţi, ei lucrează în de ajuns de sis- 
tematic şi cu spor, căci poate lucră pământul totdeauna 
la timpul potrivit. Acoio când vine timpui să easă plu- 
gul, es din fiecare sat deodată 200 —400 pluguri (*/, cu 
câte 2 boi, uneori şi vaci) și în 3—4 zile câmpul întreg 
este arat şi negru. Dintre ei nici unul nu așteaptă ca să 
iasă și crească mai întâiu iarba, ca să se dreagă întâi 
vita şi apoi să poată ară; din contră ei se plâng că cu 
vitele dela iarbă crudă, ei nu pot ară, căci vitele se 
moleșesc, şi de obiceiu ei scot vitele trăgătoare la iarbă 
numai după Sf. Gheorghe, după ce ei au-terminat lucru 
şi cu semănăturile de primăvară. Stabulaţiunea sau ţi- 
nerea și hrănirea vitelor de jug în grajd pe timpul verii 
nu ştim dacă se practică ici colea de câte un țăran Sas, 
şi Român pe-alocurea ori de satul întreg. Astfel este intro- 
dusă stabulaţiunea pentru satul întreg în comuna Chris- 
tian (Neustadt) lângă Braşov pentru vitele de muncă dar 
nu pentru vacile de lapte și vitele tinere, gonitori şi 
mânzaţi. 

Pământul său şi-l lucrează țeranul Român din Tran- 
silvania și Ungaria binișor amesurat forţelor și mijloa- 
celor de care dispune: de gunoit, el gunoește pământul 
de. o sută de ani, grâul îl seamănă de ordinar în două, 
dar adesea și în 3 arături. 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români, 18
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La cultura plantelor comerciale şi industriale şi el par- 
ticipă în număr bunicel, deși nu în așă măsură ca Saşii 
și marii proprietari Unguri Și precum ar fi de dorit. Pro- 
pagarea, culturii generale în popor, va da cu timpul și 
pe terenul agricol şi economic bune rezultate, căci pre- 
tutindinea preoții mai culţi, învățătorii de acolo primarii 
mai învăţaţi merg cu bun exemplu înaintea, poporului. 

Ca muncitori agricoli şi cultivatori de pământ sunt și 
se consideră pretutindinea de cei mai buni, Românii din satele mixte Săseşti, unde concurența a fost totdeauna mai mare și au luat și Românii multe obiceiuri bune dela Sași; apoi vin foştii iobagi, sau oamenii liberi, şi apoi în urmă de tot vin foștii boieri, Libertinii și Jelerii de odinioară, cari nici odată nu au lucrat serios, şi nu erau învăţaţi să muncească dela os, ci erau un fel de perde- vară și încurcă-treaba. Această diferență o poţi observă şi constată îndată pretutindinea și cu deosebire acolo unde sunt comune de diferite categorii în nemijlocita apro- piere și pe același teren, sub egale condițiuni. 

Ceea, ce îl face pe țeranul Transilvănean, Bănăţean şi Ungurean, să fie mai bun gospodar decât al nostru din România, este, că acela sub influența contactului cu străini, și poate și în urma, iniţiativei luate de guverne prevă- zătoare, îşi are gospodăria ȘI moșioara, sa complect; orga- nizată și dotată cu toate cele necesare unei gospodării mici. El are adăpost de ploi Şi întemperii pentru vite, unelte şi tot felul de producte, așă că la dânsul nimic nu se perde ori strică din cauza intemperiilor. 
Acela economisind din nutrețul bine adăpostit ȘI vi- tele ţinute toată iarna la grajd, firește că el să, le scoată mai bune în primăvară, și cu mai puţine chelteli decât al nostru, care le ține toată iarna afară sub cerul liber şi cu zăpada pe ele, ori chiar la pășune sau legate de vreun -S.âlp ori copac din curte — bătătură. Dacă şi eca- retele gospodărești ale ţeranului român de peste munți uneori sunt căm învechite şi nesuficiente, cauza, învechirei lor este că ele nu mai corespund stărilor sociale Şi cul- „turale moderne, când ţăranul liber de 'acolo nu mai dă dijma, din produsele moșioarei sale și agricultura s'a în-
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tins foarte mult și la dânșii. El nu are de aşteptat dela 
nime vre un ajutor ci este avizat la, propriele lui forţe. 
Țeranul tără adăposturi. suficiente pentru unelte, vite şi 
producte nu este plugar, ci pălmaş. - 

Casa veche a Romă ului de acolo se compunea din 3 
încăperi din o tindă măricică care-i servea, drept bucă- 
tărie de vară, şi mai conţine și cuptorul de pâine, apoi 
o odaie mare de locuit destul de spațioasă, și lângă ea 
este celarul sau cămara, pen!ru conservarea alimentelor 
și a diferite obiecte de ale asei și menajului. Pivniţă 
se găsește mai rar pe la Români și aceasta unde se află, 
este mai totdeauna izolată de casă, beciu sau un bordeiu 
în pământ. De obiceiu cămara 'înlocuiă pivniţa. Podul 
casei serviă drept magazie, pentru uscarea, Și conser- 
varea porumbului și a tot felul de producte. 

Inaintea casei românului şi nedespărțit de ea, este 
prispa sau galeria sub ştreașinile proeminente, sub care 
pe câteva prăjini lungi suspendate se usucă porumbul de 
sămânță, împletit în cununi, iar în privdor sau pe prispă 
pe timp de ploaie se adăpostește om și animale mărunte 
unelte. Ferestrele casei sunt de ordinar mici și fixe, şi 
deci lumina, insuficietă, ventilaţia de multe ori inposibilă. 
Numărul ferestrelor spre faţadă este reglementar de 3, 
dintre cari 2 sunt la odaie și 1 la cămară. 

Ca mobilier eră în odaie un cuptor mare de căhăli, cu 
0 sobă de tinichea de fier, apoi o masă, 1—2 paturi mari 
de lemn acoperite cu o grămadă mare de perine, cu feţe 
alese cu multă maiestrie, cearceafuri și straie ţoale de 
lână, alese în culorile cele mai variate şi făcute în casă. 
Pereţii sunt acoperiți de cuiere cu vase de pământ şi 
pahare de sticlă, uneori şi cu vase de cositor, apoi sub 
ele pe culme (o prăjină suspendată de grindă) acoperită 
cu tot felul de funduri brodate, ţesături și ştergare alese, 
cu cari mai sunt încadrate şi numeroasele icoane _reli- 
gioase făcute la Nicula pe sticlă ori pe hârtie, acestea 
de provenienţă străină. 

Una, ori două lăzi mari numite de Brașov, văpsite în 
diferite culori şi flori, ascund, şi asigură averea și podoaba 
familiei, pergamentele și documentele familiei, apoi haine
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nouă și numeroase valuri de pânză și de pănură făcută în 
casă, indispensabilă peutru măritişul fetelor. şi acoperirea 
morţilor, în cazuri de deces a vre unui membru din familie. 

Casa este separată cu totul de celelalte edificii eco- 
nomice, izolată fiind mai mult din consideraţiuni de foc, 
Și de ordinar întoarsă cu faţada spre ele, aşă că din lăun- 
trul casei sau a celarului chiar, să poată privi omul pe sub 
şopron de-a. dreptul la ușa grajdului, încât fără a aveă 
necesitate de vre-o mișcare sau- conturbare din ocupa- 
țiunea obicinuită, ţeranul poate cu cea mai mare înlesnire 
să supravegheze şi controleze în continuu curiea sa în: 
treagă, oameni și animale, și să observe și cele ce se 
petrec sub șopron la uneltele și maşinele agricole, la vi- 
tele din grajd când ușa este deschisă, precum și la sto- 
gurile de bucate și clăile de fân din grădină. 

Clădirile și nemestiile economice la Român deși sunt 
separate de casă, dar ele de ordinar sunt aşezate în ace- 
eași linie cu ea, ca o continuare a ei, și destul de practice. 

Șura la Român este mai mică decâta Sasului, fiindcă, 
el făceă relativ mai puţină -plugărie pentru sine căci 
3—4 zile din săptămână el lucră „la domni“ și mai dedeă 
din recoltele sale și dijma, așă în cât pentru cele ce-i 
rămâneă, şura lui eră suficientă cu o singură despărţi- 
toare — terdelă —pentru păstratul recoltelor, în paie până 
la treieriș, cu aria la mijloc sau faţa. șurei pentru treeratul 
cerealelor, iar de a dreapta ei, este grajdul închis și lipit 
pentru adăpostirea vitelor în timp de iarnă Și vară și 
înaintea lui există un șopron deschis pe stâlpi pentru păs- 
trarea uneltelor și mașinilor agricole. Deși șura poate, este 
ceva mică și insuficientă pentru raporturile economice 
de astăzi, totuși ea este foate practică, bine chibzuită în 
toate detaliile ei și corespunde pe deplin tuturor cerinţelor 
Științei agronomice și practice moderne. | 

Cu carul încărcat cu fân ori cu bucate putea-i să intrii 
de-a dreptul în şură, pe arie, unde să putea adăposti carul 
încărcat, și la descărcat bucatele se descarcă în ferdelă, 
iar fânul pe podul grajdului sau în şopron, unde sunt 
ferite de vistol şi ploi, Și au totdeodată o bună ventila- 
țiune. Recoltele cari nu încap în șură și în şopron se pun



provizoriu în clăi; fânul în clăi, orzul și ovăzul în stoguri, 
cocenii de porumb sub streșinile gardurilor, şi apoi pentru 
treerat și folosință, se cară și ele la timpul potrivit cu 
totul în șură. a 

Aria pe lângă treerat și adăpostirea provizorie a unel- 
telor și productelor de ploaie şi soare, mai servește iarna | 
drept cameră pentru prepararea nutreţului şi alimentelor 
pentru vite : din ferdeală se aruncă paie, ternomeată, 
pleavă, etc. pe arie, de pe podul grajdului fân — și aci apoi 
se mestecă, se face mestecătură, se tae paie și sfecle şi 
se fac pastă etc. pe cari fără a le mai risipi ori scoate 
afară în ploaie şi noroiu, le vâră de pe arie chiar prin 
1—2—3 obloane de-a dreptul în grajd în eslele vitelor — 
economisind astfel din material, timp si spese. 

Șura pe lângă ferdelă și lipită de ea mai are un mie 
compartiment numit plevnicer sau plemnicer, care ser- 
veşște pentru conservarea termometrelor, a plevei de ovăz, 
grâu, de in ete. și a tot felul de obiecte de șură şi gospo- 
dărie. Plevnicerul este un fel de beciu al şurei şi econo- 
miei agricole —precum celarul sau beciul este al casei Și 
economiei de casă. De. aceea plevnicerul joacă un rol 
foarte mare și cel care l-a folosit câtă-va vreme, nu mai 
cu greu se va puteă lipsi în urmă, de el. 

Țeranii mai bogaţi, fruntașii şi mijloeaşii cari ţin vite 
mai multe, au câte 2—3 grajduri,—2 grajduri de vite 
cornute, | grajd deosebit de cai, | poiată pentru oi, 2 
cocine pentru porcii grașii şi slabi, 1—2 coteţe de găini 
şi alte gălițe, toate în aceeaşi serie și lipite unul de altul, 

iar cei săraci — codași în lipsa de grajd şi poiată lipită, 
ţin vitele iarna în tindă, dar tot au şi ei șoproane pentru 
nutreţ. 

$ 10. CULTURA VITELOR. 

In privinţa culturii şi avuţiei de vite, cu regrei trebue 
să recunoaștem .și admitem cu toţii, că ţeranul Român 
din Transilvania şi Ungaria dela 1848 încoace, a dat 
înapoi și a perdut mult din teren şi avere, atât canti- 
tativ cât și calitativ, și actualmente el se găsește pe un
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grad de inferiorltate faţă de vecinii săi Sași și Unguri, 
unde cu 30—40 ani în urmă el eră superior lor, în 
creșterea și bogăţia de vite, căci atunci el aproape singur 
produced şi vindeă numărul cel mare de vite, ce ne- 
gustorii Armeni cumpărau și adunau la bâlciurile mari 
de ţeară și le exportau apoi pe la Pesta, Viena etc. 

Insă în privința culturii și avuţiei în vite, fostă și 
existentă la poporul Român din Transilvania, trebue să 
facem dela început chiar, o distincţiune esenţială și să-l 
dividem în două mari grupuri. 

Mai întâiu vin în considerare mari cultivatori de vite 
Români, locuitorii satelor mărginaşe de-alungul fron- 
tierei Transilvaniei dela poalele Carpaţilor, înainte vreme 
foşti oameni liberi sau taxaliști, cari din timpuri stră- 
vechi. se ocupau uumai cu păstoria, şi agricultură nu 
făceau aproape de loc sau foarte puţină, cunoscuţi sub 
numirea etnică și etnografică de Mărgineni, Bârsani, dar 
mai des de Mocani şi Puţuieni. Aceştia se ocupau cu 
cultura vitelor în mare, și mulți dintre ei aveau turme 
și cirezi proprii de multe mii de capete — altul 10—20 
«mii de oi —apoi sute şi mii de vite cornute, sute de cai, 
pe cari le ţineau parte în Transilvania și parte în ţerile 
dela Dunărea de jos în: 

Muntenia, Moldova, Basarabia, Crimea, Bulgaria, Ru- 
melia, Macedonia etc., sau alternativ trecând cu ele din: 
to ţeară în alta, petrecând vara la munte, toamna și 
primăvara la câmpie și iarna la Baltă. 

Pe lângă economia mare de vite, ei ca un ce accesoriu 
aveau în satele lor și unele industrii de casă pentru pre: 
lucrarea materiilor prime Și brute ale turmelor lor, și 
pe lângă comerciul cu produsele turmelor și vitelor lor, 
ei se mai ocupau și cu comerciul de manufactură nu- 
mit de Brașovenie. Numărul vitelor Bârsanilor se urcau 
la multe milioane de capete oi, și din cauza foloaselor 
ce aduceau ei cu turmele lor cele numeroase, ţerilor și 
guvernelor, ei se bucurâu de multe scutiri și avantagii dini partea, tuturor guvernelor. Tractate formale pentru ei fură, încheiate între principele Racoti al Transilvaniei şi Matei Basarab al Munteniei — apoi mai târziu între îm-
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păraţii Austriei și Sultanul Turciei și ţarul Rusiei, în pacea 
dela Karlovitz, Pasarovitz ete. Sulzer ne spune că în 
anul 1780/81 au iernat peste 500.000 de oi ardelene în 
Valachia, şi în 1772 sau plătit contribuțiunea pentru 
991.210 capete oi ţureane, iar cele ţigăi fiind scutite ; și 
totuși Mocanii cultivă cu preferință pe aceste. 

Dejă înaintea isbucnirii răsboiului vamal ca precursor 
al ei, guvernul maghiar sub diferite pretexte prin or- 
donanţe, deciziuni ministeriale adresate autorităţilor va- 
male ungare, aci înterzice mocanilor şi țţuțuienilor aducerea 
acasă a lânei nespălate şi a peilor crude, ca unele cari 
propagă pesta bovină, aci după multe trăgăneri și şicane, 
le permiteau să o treacă prin vamă, însă sub paza și 

excorta de confinişti până la spălătoriile Brașovului; aci 
le interzice importul lânei direct prin Predeal, dar li se 
permite a aduce lâna din Basarabia şi Crimea peste Or- 
şova şi Arad etc. ete. Azi au dispărut spălătoriile mari 
din Braşov cu totul, dar nici Mocanii nu mai aduc lâna 
din "Ţară la Săcele. Nu se mai produce lână multă nici 
în Țară pentru export din porturile Brăila, Constanţa etc., 
căci în anul 1905, abiă s'a exportat din Constanţa la */, 
milion kgr .de lână nespălată. 

Insă o bună parte din răspundere a perderii materiale 
a lor, o poartă înşişi mocanii, cari mare parte au abando- 
nat ocupaţiunea părintească și sau făcut mari cultiva- 
tori de moșii, după sistemul arendaşilor Greci și Bulgari 
din Nomânia. Alţii strămutându-şi domiciliul cu totul în 
Dobrogea, acolo s'au ivit în turmele lor cârciagul şi alte 
boale înainte necunoscute, cari le-au decimat turmele cu 
totul și multe turme şi tamaslâcuri mari au fost desfiin- 

țate. Dintre cei rămaşi la economia de vite cari se ţin 

de ea ca şi înainte, descuragiaţi prin abandonarea cul- 

turii vitelor de către fruntaşi și deveniți cetăţeni Ro- 

mâni, nu au mai găsit în ei însăși razimul și sprijinul 

necesar, de care aveau trebuinţă pentru o consolidare 

şi opunerea unei rezistenţe tentativelor! de ruinare a lor 

din partea guvernului unguresc. Ei au primit cu resig- 

naţiune toate lovirile şi persecuţiunile guvernului un- 

uresc, fără de a face o singură remonstraţiune către gu-
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vernul constituţional Ungar și ministerul Cesaro-regese 
comun de externe—cum făcură cei din Bănat la înce- 
putul secolului XVIII-lea. 

Cât de mari sunt perderile mocanilor seceleni și ale 
țuțuenilor în vite și în starea materială în trecut şi prezent, 
„aceea o aflăm parte dela oamenii mai bătrâni, Şi parte 
din listele şi registrele statistice dela, oficiile vamale un- 
gare din trecut şi prezent. 

După tradiţiune sunt încă destui oameni bătrâni în 
vieaţă, mocani și nemocani, cari au apucat timpurile când 
părinţii lor aduceau toamna sau vedeau pe mocani și 
țuțueni aducând din Principate cirezi întregi sau cârduri 
mari de vite cornute, herghelii de cai și turme intregi 
de oi, ţigăi și râmători, crescute în stare semi-sălba- 
tică, și le mânau pe jos în bâlciurile mari de țară dela 
Braşov, Sibiu, Cluj, Turda, Arad, Seghedin și Dobriţin, 
departe tocmai în centrul pustelor Ungariei, unde ei ho- 
tărau preţurile, şi de unde se întorceau încărcaţi de bani 
grei acasă. Numărul vitelor mari ce țineau mocanii în 
Principate, se urcau la sute de mii, numărul oilor bâr- 
sane și ţigai întreceă peste 2 milioane de capete. Luând 
vita mare cornută de pe acea vreme Şi calul numai cu 50 fl.—și oaia cu 5 fl.—tot reprezintă, vitele lor un că- pital de 15 —20 milioane de florini. 

Dar să auzim pe mocani însăși să spună despre avuţiile şi da- raverile lor: La leat 1840 avea unul dintre Seceleni anume Cosma Purcăria 800 iepe la herghelle, cea mai bună rasă de 15 pumni, » apoi aveă Radu Tiţei herghelie şi Paraipan tot asemenea: Ni- colae' Popa Şorici avea 300; fiul său Sandu — Popa Şorici: la Borduşani pe Borcea, arendaşi şi astăzi mai are încă rasă bună de cai. Toţi vorbesc despre Niţă Muscalu, care ajunsese pe ia anii 1850 cu numărul cailor din herghelie peste 900 capete şi vroiă să atingă numărul lor de.0 mie, Dimineaţa şi seara. se roagă cu nevastă-sa cătră D-zeu — cu cuvintele: O mie Doamne o mie — care însă nu le-a fost dat să o posedă nici odată, din cauza unei epidemii, care le au decimat herghelia câţiva ani mai târziu. ! - | Deci sute de 'capete de cai Și herghelii întregi, cirezi şi ta- „maslâcuri mari de multe sute de capete şi câte 2 —5, 10-—20 mii de oi ţigăi —— acestea erau averea truntaşilor şi bogătaşilor: dintre mocanii seceleni și tuţueni. i
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După rapoartele şi statisticele oficiale, Austro-Ungare nu mai 
puţin lămurit şi duios se exprimă în privinţa lor; „Abiă sunt 
25 ani de când turmele mocanilor noştri ce se aflau înăuntrul 
țerilor. dela Dunărea de jos numărau 1!/, milioane de capete. 
Dar după însemnările trecute în registrele dela vămile Austro- 
Ungare sunt şi astăzi notate mai mult de 530.000 capete, sumă 
rotundă, cari cu cele 50.000 capete înscrise la vama dela pasul 
Vulcan, fac în total 580.000 capete: (1). 

In anul 1876 erau între vitele transilvane trecute în România 
la păşune în nemţeşte numite Pascuations Vieh 2.045 cai, 201 asini 
şi catâri, 6.652 vite cornute şi 508.982 oi, 1.133 capre şi 1.290 
râmători ; în 1878 3.035 cai, 249 asini şi catâri, 12479 vite cor- 
nute, 510.755 oi, 4807 capre şi 1.453 râmători; în 1884 se aflau 
2.220 cai, 126 asini şi catâri, 9.367 vite cornute, 615.467 oi, 1.222 
capre şi 602 râmători, după cari plătiau biruri pe la vămi pentru 
a aveă importui liber al produselor brute ale lor. In anii 1891 - 
au fost importate din România prin trecătorile dela Sanţ, Timiş, .- 
Bran, Turnu roşu numai 5.160. vite cornute, 109.363 oi, 240 
porci, 352 cai — asini şi catâri iar în 1892 — 4.389 vite cornute, - 
97.596 oi, 228 porci, 292 cai şi 38 asini şi catâri. 

După acel contingent însemnat de vite transilvane din: 
Principate, Rusia și Turcia, veneau în fiecare an canti- 
tăți însemnate da tot felul de materii brute și ieftine, 
cari alimentau industria de casă și manufacturieră spe- 
cifică ardelenească, așă numita industrie de Braşov și 
de Braşovenie, și atrăgea după sine o bună stare mate- 
rială, între toate naţiunile transilvane și în toate clasele 
societăţii. a e | 

Faţă de stările înfloritoare ale mocanilor şi ţuţuienilor 
din secolul XVIII și prima jumătate a secolului XIX, a 
urmat o decadinţă şi o adevărată debandadă a marilor 
economi de vite din Transilvania, în curând după intro-' 
ducerea constituţionalismului Ungar pe la anii 1867— 70 
care şi ajunse culmea la declararea răsboiului vamal între 
Austro-Ungaria și România 1886. Ori şi cât de favorabil 
am calculă situaţiunea materială actuală a mocanilor ar- 

deleni, zu putem pune numărul vitelor lor aflate în ho- 
mânia mai mult de 30-—40.000 capete de oi şi vre-o 3 — 5.00 
vite cornute. . a 

5 

(1) Raportul Camerei de Comerciu şi Industrie din Braşos pe anii 1878—9.



282 

Guvernul maghiar plecând din motive puţin justificate, 
prin şicanele și ruinarea materială a mocanilor, a dat lo- 
vitura de graţie culturii şi bunestării materiale a tutu- 
ror locuitorilor din sud-estul monarehiei dualiste, fără să 
vroească. În ori ce caz păpubirea şi ruinarea mocanilor 
Și țuțuenilor este de regretat, căci după ei atât guvernul 
cât şi popoarele Austro-Ungariei au tras mari foloase ca 
şi România, Perderile lor se pot evaluă uşor la 8—10 
milioane de florini, afară de fruntașii şi bogătaşii lor, cari 
desgustaţi de o parte de intrigile şi şicanele făcute de 
guvernul unguresc, şi de alta atrași de înlesnirile, și 
avansurile de tot felul făcute de guvernul Român sub 
loan Brătianu pentru a-i fixă în România, au emigrat 
pentru totdeauna cu familiile lor și averile părintești sta-. 
bilindu-se parte ca arendaşi mari și proprietari de moşii 
mari cumpărate de veci, parte în România de dincoace, 
parte în cea de dincolo de Dunăre în Dobrogea. Rapoar- 
tele oficioase ale guvernului princiar Bulgar constată, că 
dela eliberarea principatului Bulgar încoace, mocanii Tran- 
silvani au dispărut cu turmele lor din Bulgaria şi Ru- 
melia. Câţiva din mocani au rămas în Basarabia și după 
retrocedarea ei la Rusia, sau că s'au întors curând după 
aceea din Dobrogea cu turmele lor înapoi în Basarabia 
Și aceia stau binişor până în ziua de astăzi, căci pe aceştia 
nici guvernul unguresc nu i-a persecutat aşă. 

Dar a fi greșit lucru a crede sau a atribui toată vina 
ruinei mocanilor noştri singur numai guvernului ungar, 
ci o bună parte din ea cade Şi în sarcina lor. Dacă ei în 
loc de desbinari și veleităţi de aristocrație, ar fi. ţinut 
cu toţii la olaltă și la atacurile iminente ar fi opus o 
energie și protestare colectivă, multe din greşeli sar fi 
putut paraliză și perderile lor să fie mai puţin simţite, 
în interesul lor și spre fericirea tuturor. 

Ei au fost; totdeauna mai mult negustori decât ţerani, 
deci oameni cu oarecare cultură Și știință de carte, cu 
noţiuni de comereiu și de cambii, negustori, engrosiști 
ȘI comissionari, ba au eșit dintre ei şi mulţi negustori en- 
grosiști și exportatori de cereale. Şi toemai la ei ar fi fost mai necesară o raliare Și poate mai uşor de realizat
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decât la oricare alţii, când estinderea, agriculturei și scum- 
pirea pământului a făcut aproape imposibil vieaţa lor 
veche nomadă, și peregrinaţiunile fără spese dela Baltă 
la câmp şi munte a devenit cu totul imposibile, şi se 
impuneau amelioraţiuni esenţiale în modul lor de câştig 
și de producţiune. Voci destul de autorizate le-au spus-o 
aceasta și-au tras atenţiunea asupra reformelor de intro- 
dus, încă cu 20 şi 30 ani înainte de uceasta, 

„Ţinerea fără de nici o grije de turme numeroase s'a îngreunat 
şi în România, de când mocanii au perdut păşunatul ieftin de 
pe domeniile statului şi ale mânăstirilor, care le eră lor asigu- 
rat prin tractate internaţionale pentru o sumă ridicolă; iar aren- 
zile de moşii s'au urcat tare şi în România în urma întinderii 
colosale ce a luat agricultura şi producţiunea de cereale; şi în 
Transilvania de asemenea s'a îngreunat, după ce în urma abo- 
lițiunii iobăgiei cu urcarea şi sporirea contribuţiunilor şi impozi- 
telor de tot soiul, câmp şi pădure au câştigat în condiţiune şi 
valoare. Astăzi oaia nu se măi poate ţineă aşă de uşor şi îndi- 
ferent nici în moşiile luate cu arendă dela Dunărea de jos, pre- 
cum se uzită aceasta cu câţiva ani în urmă, când nu însemnă 
mult, şi dacă într'o iarnă pereau mii de oi de Crivăţ şi de - 
gerurile cumplite şi în lipsa totală de orice adăpost“. 

Aceia dintre Români cari ar trebui să posedă azi societăţi şi 
organizaţiuni economice formidabile, cu care să se impună res- 
pect guvernelor după foloasele imense ce au adus şi aduc încă 
ambelor state: cu bănci .şi societăţi de ajutor reciproc, să în- 
treţină pe a lor spese comune tamaslicuri model de reproducă- 
tori de rasă — armăsari nobili, tauri de rasă, berbeci de valoare 
mare, să posedă şi întreţină exploataţiuni model, şcoale speciale 
de industria laptelui şi lăptării mari sociale şi pe acțiuni, să aran- 
jeze expoziţii şi concursuri de vite de reproducţiune şi de pro- 
dusele turmelor lor, acordând la premii de încurajiars şi in- 
demnizaţiuni pentru amelioraţiunea şi perfecţionarea vitelor şi 
produselor lor. Apoi să posedă case comune de export cu agenţi 
şi comissionari în toate porturile şi pieţele mari ale Europei 
pentru desfacerea produselor lor şi de a căută noui debuşeuri. 

Cei bătrâni ca oameni simplii ce erau își-vedeau de 
afaceri și nu știau de atâtea exigenţe personale şi so- 
ciale ca cei de astăzi. Ei erau mulţumiţi dacă puteau 
găsi prin satele din ţeara Bârsei și a Oltului, câte 2—3 
băieţi de român la vârsta de 10—12 ani, orfani de tată 
şi mamă, ca să-i iea cu sine şi să-i treacă „în ţeară la oi“,
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și dacă ei erau băieţi buni şi de treabă, se pricopseau 
pe lângă dânșii — ajunşi flăcăi, mocanul îi scăpă de ca- 
tane și-i căsătoriă cu una din fetele sale de făceă mo- 
cani din ei, oameni cu stare și independenţi; dacă insă 
flăcăul preferă a se întoarce acasă la căminul părintese 
la vârsta de 20—25 de ani, ciobanul dela mocan se în- 
torceă acasă cu 50—200oi proprii, cari reprezentau pen- 
tru el un capitălaș destul de frumușel, ca să nu-l refuze 
nici o fată din sat, şi să'și poată înșghebă mica sa gos- 
podărie. , 

Pe urma lor mulţi copii orfani Și din familiile cele mai 
sărace sau pricopsit și au făcut stare, și multe vite de 
rasă au venit și rămas prin sate dela mocani. A fi fost 
la mocan și servit la stăpân la oi, nu eră un nume rău, 
nici pentru ciobanul şi baciul satului — fie la Români fie 
la Sași, Nemeși, Unguri şi Secui. Astăzi lucrurile s'au 
schimbat cu totul. 

In al doilea rând, vehiau țeranii plugari, cultivatorii 
de pământ, atât iobagi cât şi liberi, uneori și privilegiați, 
cari pe lângă cultura pământului și producţiunea de ce- 
reale, se ocupau și cu cultura Și creșterea vitelor, şi dis- 
puneau și ei de un număr de vite de toate speciile destul 
de considerabil. | 

Astăzi au perdut îusă și unii și alţii, din numărul 
mare de vite, şi cu ele o ramură însemnată de bună 
stare și progres. Această perdere Și grad de inferioritate 
actuală a poporului Român din Transilvania, faţă de ve- cinii săi, este greu de înțeles la prima, vedeie Și pentru 

„un străin, care judecă lucrurile numai după cele ce vede 
Și impresiunea, momentană, şi care vede că poporul Român 
dispune în marii cultivaturi de vite — mocani şi ţuţuieni, 
Oameni cu oarecare cultură înaintată, cu cunoştinţe so- ciale și comerciale, cari au destule rutină și experienţe 
Și. în creșterea, și ţinerea vitelor, şi sunt toţi oameni cu stare și unii chiar cu averi mari, cari le-ar permite să fie totdeauna în curent și la înălțimea . progresului timpului. De altă parte poporul Român dela originea şi firea sa, are mare inclinațiune către păstorie Şi viața de păstor, şi” că Sașii și Ungurii vecinii lor până în ziua de azi, își toc-
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mesc şi ţin păstori și argaţi la vite, cu preferinţă dintre 
Români, cari li le păzesc şi îngrijesc mai bine la pășune 
ziua şi noaptea, decât oameni din națiunea lor. 

Chestiunea aşă este, dar motivele şi cauzele ei sunt 
mai adânci. Dacă cu toate acele aptitudini, înăscute ale 
poporului Român, către viaţa de păstor, el a perdut în 
timpul din urmă mult din teren și avere pe terenul cul- 
turii vitelor, pe deoparte este el de vină, că nu a vroit 
să iasă din rutina veche a lui și să meargă înainte pe 
calea progresului, ci ţine încă morțiș la datinele și obi- 
ceiurile sale străvechi; apoi de altă parte, sunt condiţiu- 
nile generale de producțiune şi desfacere schimbate, unul 
din factorii cei mai principali, cari au determinat această 
decădere. 

Instituţiunile și datinele noastre vechi patriarchale, pri- 
vitoare la economia, de vite, bazate pe asociaţiune și par- 
ticipare în natură proporţional la toate sarcinile şi bene- 
ficiile producţiunii; organizaţiunea și deprinderile noastre 
păstoreşti vechi cu regimul de tot extensiv, erau bune 
atunci, când pământul moșiilor din ţerile noastre nu aveă 
valoarea ce a obținut-o în timpii din urmă, și braţe de 
muncă erau puţine, pământul puţin cultivat și folosit, când 
tot natul aveă la dispoziţiunea sa păşunea şi pădurea ne- 
limitată cu obştea, sau în schimbul unei mici taxe căpă- 
tai pretutindenea spre folosință areale enorme și dela 
străini, și maveai lipsă să ţii cont de nici o restricțiune. 
Atunci scoteai numai vitele din curte, eventual pe poarta. 

satului, şi le îndreptai la, pășune ori unde vroiau ele 

să se ducă, şi păşuni bune se găsiau pretutindinea, mai 

mult ca un res nullius sau bun comun, eventual în lipsa 

şi insuficienţa aceleia, vitele mai rodeau la frunze, mu- 

guri și mlădiţele copacilor, fără de a ţine cineva cont 

de ele sau de stricăciunile ce ele pot căuză pădurilor, 

fâneţelor şi păşunilor. De când însă, agricultura şi in- 

dustriile au luat avântul cel mare de astăzi, şi cu deo- 

sebire dela introducerea lucrului cu maşini şi a forţei 

aburului în agricultură, industrie şi comerciu încoace, el 

a schimbat întreaga viaţă și activitate socială Şi econo- 

mică în contravul, din ce eră înainte. 
7
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Graţie lor, agricultura a putut progresă enorm, şi ca 
întindere și ca calitate; agricultura sa întins foarte 
mult peste tot; fânețe, păşuni şi păduri sau strâmtat 
și împuţinat, iar pământul a câștigat în valoare şi preţ, 
producţiunea a sporit enorm, amăsurat capitalurilor mari 
ce i sau pus la dispoziţie. 

In aceste împrejurări este evident, păstoria nomadă, 
nu mai puteă rămâne staţionară, numai graţie vechi- 
mei sale. De aceea toate popoarele, și țerile, așă și Sași- 
şi Ungurii, îndată ce au observat această schimbare esen- 
ţială a timpului şi împrejurărilor, ei au abandonat îndată 
regimul extensiv în agricultură și cultura, vitelor, și au 
căutat ca prin sforțări unite, prin tot felul de mijloace 
și înlesniri făcute particularilor : cu procurarea de repro- 
ducători buni de rasă din partea, statului și societăţilor, 
cu prime de încurajiare prin importarea şi aclimatizarea, 
de vite de rase nobile străine, prin introducerea, şi lăţirea cultusii plantelor furagere între țerani etc. s'au silit să îmbunătăţească rasele de vite, şi prin o îngrijire Și hrănire mai bună să sporească valoarea Și foloasele lor, ceea ce ei au perdut în cantitate să o compenseze prin calitate. Și în această privinţă, ei au Și reușit şi prin ea au ob- ținut superioritatea asupra Românilor. Numai singuri Ro- mânii, nu au voit să înțeleagă până acum de vocea aceasta nouă a timpului, și astăzi ne plângem cu toţii, de efectele timpului schimbat. Căci chiar Și numai cei doui factori din urmă—hrana, și îngrijirea bună contribuese foarte mult la ameliorarea vitelor și asigură cu timpul supe: rioritatea celor ce se folosesc de ei, proba o putem vedeă zilnic în comunele mixte vomâno-săşești, şi în cele de svabi, căci unde locuesc laolaltă Românii cu Nemţii, locui- torii nemți totdeuna posed vite mai bune decât Românii, numai și numai din cauză că ei le hrănesc și îngrijesc mai bine. 
Reuniunea centrală ardeleană de agricultură a marilor proprietari unguri dela Cluj, a obţinut mari rezultate, prin expoziţiile și premiile ce acordă pe fiecare an pentru vitele de reproducțiune de toate speciile. Românii, cari până acum au fost cu totul pasivi şi
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mai cu seamă după ce guvernul unguresc nu le-a con- 
ces a înființă şi ei o asociațiune centrală de agricultură, 
au rămas cu totul înapoi pe terenul acesta, și numai 
cei din comitatul Sibiului au înșehebat o asociațiune apri- 
colă română. Ei au dat o nouă și bună impulsiune tu- 
turor în direcțiunea aceasta, prin importarea de vaci de 
Pinzgau, expoziţii şi conenrsuri de vite și producte agri- 
cole, procurarea de maşini. agricole bune, prin asociaţi- 
une, prin propaganda ce fac prin comune printre ţerani 
pentru introducerea culturii plantelor furagere trifoiu, 
lucerna, sfecle, prin împărțirea gratuită de semințe, prin 
acordarea de premii ete. | 

Ceilalţi au rămas cu toţii străini de acestea, sau că 
unii sunt membrii la reuniunile agricole județene la cari 
nu li se aude glasul, nu abonează cărți româneşti de apri 
cultură. . 

Ar fi însă de dorit ca exemplul Sibienilor, etc. să fie 
cât mai des imitat şi de cătră ceilalţi, căci pasivitatea 
în cele economice este moartea şi peirea sigură. Incolo 
inteligenţa română din satele de peste munţi preot, în- 
vățător, primar, notar, unde sunt dintre locali cresc şi ei 
vite — destul de bunicele dându-le o hrană mai bună şi au 
vite tot aşă de mari și frumoase ca și ale Saşilor, Un- 
gurilor şi Secuilor, de n'ai ce alege între ele. 

Ceeace strică şi împiedică pe toţi ţeranii Români, Sași, 
Unguri, deopotrivă de a trage toate foloasele posibile 
după vite este, ca ei fără deosebire le prind prea de tim- 
puriu la jug și ham, prin care le vatămă uşor şi împe- 

dică din desvoltarea firească a lor — mânjii îi pun la ham 

dejă la etatea de 2—3 ani, iar juncii îi pun la jug la 

3 ani și prin aceea le strică, căci ei toţi sunt dela na- 

tură rase primitive, cari se desvoltă şi crese anevoie 

şi abiă la vârsta de 5 ani ajung la desvoltarea lor com- 

plectă ; apoi ei toţi fără deosebire, în special ţeranul ro- 

mân ţine morţi$ la sistema trienală sau la economia de 

3 câmpuri — nemţ. Drei felderwirthschaft — cea impreu- 

nată cu răbdări prăjite cu ogorul obligator tot al 3-lea 

an fără de care ei cred că nu pot există—dar în rea- 

litate, nu pot cultivă în câmp deschis plantele de nutreţ,
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trifoiu, lucernă, ierburi semănate sfecle, etc. în canti- 
tate suficientă, ci numai pe areale restrânse închise ori 

oprite prin grădini, verzerii etc. Şi după cei mici cari 
fac mulţimea, trebuie să se iea şi să se supună și cei 
mari. Experiențele guvernului Ungur cu dismembrarea 
pășunelor comunale și introducerea stabulaţiunii s'a vă- 
zut mai sus. 

De altcum în timpul din urmă se pun mari stăruinţe 
cu deosebire din partea preoțimei şi inteligenţei săsești, 
între conaţionalii lor în favorul introducerii comasării ge- 
nerale, pentru înlesnirea culturii plantelor turagere și ame- 
lioraţiunea rasei vitelor, care nu va rămâne fără efect 
şi asupra a lor noștri locali. | 

O imitaţiune a lor ar fi de dorit la Români şi în pri- 
vința aceasta din toate punctele de vedere ar fi de 
un mare viitor. și folos; căci clima cea sănătoasă și tem- 
perată a Ardealului, cu pășunile lui gustoase dela coline 
si munți, cu aerul şi apa curată cristalină de munte, sunt 
tot atâtea condițiuni favorabile pentru o cultură inten- 
sivă și lucrativă de vite de toate speciile. 

Cu deosebire păşunile cele grase de munte cu flora 
cea mai variată şi delicată, ce poate există undeva 
în lume, împreunate cu apa cristalină, aerul curat de 
munte, lipsa totală de praf și insecte, ar puteă da și 
aduce cu totul alte foloase şi venituri după vite decât 
cele ce aduc ele astăzi în realitate. Acolo sus la munte 
și pe toţii munţi ar fi locul potrivit pentru lăptării mari 
sistematice prin asociaţiunea, micilor cultivatori dela 2 —3 
comune, cari să lucreze laptele cu forța de apă, abur 
ori manegiu de vite și să scoată productele cele mai 
fine și delicate; apoi tamaslâcuri și cirezi de vite tinere . 
de soiu, cari să crească, şi deă buni reproductori şi să 
iasă tot vite de elită pentru toate comunele și particulari 
cu dare de mână din judeţe. Aceasta ar trebui să fie, dar 
realitatea este cu totul altfel. 

In realitate insă foloasele enorme ale unei pășuni grase fără de pereche de munte și de stepă se perd prin o ignoranță fără pereche şi trândăvie, prin murdăria de- venită proverbială în stânile ciobanilor și bacilor noștri:
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Că de ai vedeă cum se fabrică brânza, niciodată nai 
mânca-o. Din o ignoranță și din un viţiu, ciobanii noștri 
au făcut o virtute, dela câre cu greu îi vom puteă abate. 
Nicăeri însă lipsa, de curățenie şi ordine nu se răsbună 
atât de uşor prin depreciarea produsului, decât toemai 
la lapte. Obişnuirea. băcilor și ciobanilor noștri dela stâni 
şi în stâni la curăţenia și ordine—la curățirea sistema- 
tică a vaselor și tratarea raţională a fructului — ar spori 
sută la sută valoarea lui şi veniturile din cultura vi- 
telor. Exemplul acesta şi iniţiativa nu poate veni de 

jos, ci trebueşte de sus, prin instrucțiune şi imitaţiune. 
Incercările cu lăptării societare la Sași şi Unguri nu au 
prea dat. rezultate satisfăcătoare până aci. 

D-nul I. Turcu, în importanta d-sale monografie Escur- 
siuni pe munţii Făgărașului și ai Bârsei, ne spune că 
locuitorii comunei Poiana, din comitatul Sibiului, fiindcă 
posed prea puţin pământ de cultură, vara o petrec cu femei 
cu tot sus la munte, şi femeile sunt baciţe. In toate stânile 
vizitate de d-sa pe munţi, unde erau aplicate baciţe cură- 
țenia și ordinea în stână eră exemplară. Tot așă de cu- 
rată eră şi tratarea produselor... Şi o femeie poate să ţină 
o mai mare curăţenie decât ar fi în stare să o facă 10 
bărbați. 

- Poate în direeţiunea aceasta af face mult înfiinţarea de 
şcoale de lăptării pentru femei, cum există în toate sta- 
tele. Industria laptelui este mai mult o industrie casnică 

şi oeupaţiune specifică pentru femei decât pentru băf-. 

baţi. In ori ce caz prin o curăţenie și îngrijire mai bună 

la închegat şi fermentat, brânzeturile și untul românesc 
ar câştigă foarte mult în. valoare. | 

In Transilvania şi Ungaria intervenția statului în ma- 

terie de creşterea vitelor este mult mai eficace decât la 

noi. In genere reproductorii de sex masculin la dânșii. 

sunt proprietatea comunei rurale; și una din atribuţiunile 

principale a primarului de sat este de a îngriji să aibă 

buni reproductori pentru vitele obştei. Taurii şi vierii 

sunt cei mai mulţi procuraţi de stat dela fermele sale 

ori cumpăraţi de 'stat dela proprietarii particulari. Mas- 

culii neapţi pentru reproducţiune nu au voie de a fi scoşi 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. , 19
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între vitele sătenilor în etatea pubertaţi până ce nu sunt 
mai întâiu jugăniţi. Guvernul acordă la comunele sărace 
tauri de rasă cu înlesniri de plată. şi plătind ei !/, din 
preţul de cumpărătoare. Prin aceasta şi a arogat statul 
dreptul de a interveni direct în producţia şi rasa vitelor. 
Cât priveşte armăsarii reproductori, Ungarii posedă ac- 
tualmente cei mai mulţi armăsari reproductori publici. 
Pagubă însă că Românii de acolo profită prea puţin de 
avantajele cele oferă statul şi stau neîncrezători în ele. 
Numărul vitelor după specii şi categoria cultivatorilor 
se poate vedeă la statistica proprietăţii private pag. 231 
și comunale pag. 240. 

Viiele cornute Intre vitele domestice locul prim îl ocupă 
vitele bovine, cari ne dau în prima linie vitele de muncă 
și de lapte. Apoi cu ele consumă țăranul cele mai multe 
producte voluminoase şi produce cel mai mult gunoi. 

Vitele bovine de rasă transilvană, aparţin grupului po- 
dolic sau cenușiu și se deosibese foarte bine de vitele podo 
lice alețerilor vecine prin aceea, că n'au nici coarnele uriaşe 
și greutatea "vitelor de Ungaria, şi nici corpul îndesat 

“Şi trunchios și coarnele cele subțiri și încovoiate în sus 
și în lăuntru ca la rădașcă, ca ale vitelor de Moldova 
și din Basarabia, . 

Tipul transilvan ocupă un loc intermediar între am- 
bele. Coarnele lor sunt cu rnult mai mici Și mai subțiri 
decât a celor de Ungaria, dar ceva mai mari și mai groase 
decât a celor de Moldova, şi răsucite în afară, Cele mai bune și mai frumoase vite de rasa podolică transilvană 
se află în centrul Transilvaniei pe așă numita Câmpie — locuită eminamente de Români, şi de unde ele se Și numesc 
vite de Câmpie; se vând cu' deosebire în bâlciurile cele mari de țeară dela Turda, Mociu, Reghin și altele, şi daci apoi se împrăștie peste ţeara, întreagă, dar sunt tare că- utate și în Ungaria pe puste și în locul celor străine. Ele sunt toate de talie mare, robuste, răbdurii şi nepre- tenţioase, infatigabile la mers Și muncă, se h ŞI ingrașe foarte lesne. 
greutate de 7—300 kg 
lărie — este circa de 40 

rănesc uşor 
Boii mari îngrășaţi bine ajung o . 

r. Greutatea la tăiere — de măce- 
% din greutatea vie
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Afară de această rasă de Câmpie, în unele regiuni şi 
comitate, s'au desvoltat și format tipuri și varietăţi locale; 
aşă în ţara Bârsei, se află o specie de vite cu mult mai 
mică la talie, corp și constituţie, decât cea de Câmpie 
iar Mocanii 'şi aduceau în fiecare toamnă acasă dela pă- 
șunile din munte din regiunea alpină vitele lor de tot. 
mărunte numite Mocăniţe ::cu coarne mici de tot sau 
multe fără coarne —ciute — cari se mai văd azi numai la 
locuitorii Branului, și altor câteva sate din creștetul mun- 
ţilor, cari sunt foarte bune de lapte au o talie mică şi în- 
desată şi au-o carne gustoasă. | 

Mocăniţele dedeau carnea cea mai gustoasă și mai îta- 
getă între toate vitele Ardealului şi înainte de toate ea 
eră şi tare ieftină. Pe când vitele mari și grele indi-. 
-gene, se exportau îngrăşate și semigrase la Pesta şi 
Viena, vitele aduse de Mocani se tăiau şi consumau cu 
deosebire în interior. Perderea şi dispariţiunea lor de pe 
pieţele şi abatoriile Transilvaniei o regretă azi de sigur 
ori şi care iocuitor al Ardealului. 

In privinţa producțiunii de lapte, ele toate nu sunt 
așă de lăptoase ca vitele din ţerile apusene, dar în schimb 
ele au însă un lapte mai gras; cu 1—2%, conţine unt 
mai mult. Pentru producţiunea de lapte deși vacile de 
rasă indigenă podolică lasă de dorit, totuşi și ele cu timpul, 
prin selecțiune, o ingrijire mai bună şi o hrănire intensivă 
sistematică, în vederea producţiunii de lapte, cu timpul 
Sar putea ajunge acolo, ca să se sporească de 2-—3 ori 

cantitatea de lapte, ce dau ele astăzi. 
Apoi deosebit de vacile albe, ţeranii noştrii mai dispun 

de alte animale cu mult superioare pentru producţiunea 

de lapte: bivoliţa şi oaia ţigaie, încât din cauza acestora, 

producţiunea, de lapte la noi ar puteă deveni tare avan- 

tagioasă şi lucrativă, pentru fabricaţiunea de unt şi brân- 

zeturi, amestecându-l în anumite proporţii cu- laptele de 

vacă. Azi în mai multe comitate chiar românești neaoșe 

sub impulsiunea dată de guvern se văd vite roşeate, curci- 

turi cu rasa Pinzgau cari suni mai bune de lapte și 

“de carne, dar nu sunt aşă tenaci la muncă. Ele sunt pre- 

ferite des şi de ţeranii români. Laptele dulce de vacă
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la noi nu are importanţa acea mare ce o are în străinătate, 
căci laptele dulce şi smântâna de bivoliţă, la noi pretu- 
tindinea este praferit celui de vacă și este şi mai scump 
decât acela, şi numai singur untul de vacă are căutare 
mai multă și se plăteşte mai bine. Dar nici în acesta 
până acum nu există vre-un debuşeu însemnat, nici în 
interior. nici în afară, care să necesiteze o desvoltare mai 
mare în direcțiunea unilaterală a producţiunii laptelui. 

Până ce nu va fi căutare şi un debușeu mai mare 
pentru productele- laptoase, nu va fi rău dacă cultiva- ! 
torii noştri de vite, vor continuă cu direcţiunea mixtă, 
uzitată până acum, de a cere dela vacile albe în prima 
linie bune vite de muncă și de carne Și numai în a doua 
linie bune vaci de lapte, deşi o îngrijire și o hrănire 
mai bună a lor, ar fi tare de dorit din toate punctele de 
vedere și în toate provinciile și țerile locuite de Români. 

In privința introducerii şi aclimatizării de rase de vite 
cornute străine la poporul nostru, şi dacă ea Sar dovedi 
într'o localitate sau alta indispensabilă, prin circumstanțele 
specifice locale, el ar putea să o facă, dar pentru gene- 
ralizarea și aclimatizarea lor peste tot noi personal! nu 
am puteă recomandă nici o singură rasă, ca mai bună 
pentru noi decât cele actuale, căci din câte am văzut, 
Și experienţa ce am făcut la fața locului în privinţa lor, 
până acum nu ne-am putut formă o opiniune definitivă 
asupra lor, şi a utilității lor sub raporturile noastre s0- 
ciale și economice actuale, puţin dezvoltate. 

Cultura, vitelor proprii de carne până au şi dânșii 
pieaţa, Vienei deschisă, Şi sigură, poate să fie foarte ren- 
tabilă. In părţile Lugoșului există o rasă proprie locală 
roșcată. In ori ce caz rasa de Pinzgau pare a se aclimatiză 
mai ușor decât alte rase străine. 

Pe lângă vitele albe țeranul român mai dispune încă 
de un alt animal foarte preţios, in bivol, un animal nepre- 
țuit parte prin cantitatea colosală de unt și grăsimea 
laptelui său, 6—10%/, unt care este de 2-3 ori mai gros 
ca cel de vacă, şi parte prin ușurința de a-l ţineă şi hrăni, căci bivolul este omnivorul între rumegătoare, el se mul- țumește cu păşunile și nutrețurile cele mai rele, pe cari



le utilizează. destul de bine și fără pericol pentru sine 
„ŞI om, dacă numai vara el are apă și bălți în care să 
se tăvălească și sealde în apă și noroiu, și iarna un grajd 
sau bordeiu, destul de cald, care să-l adăpostească de 
ger. Pretutindinea el este ținut şi hrănit mai muît numai 

cu paie, ogrinji dela vitele albe, coceni de porumb sau 
_cel mult cu fân de rogoz. Cu toate acestea el nu este im- 
pasibil și de o hrană bună şi substanţioasă, pe care poate 
să o venteze foarte bine. 

Pe unele locuri, castraţii de bivoli se învaţă şi prind 
la jug și prin forţa lor musculară și grosimea ciolanelor 
lor înloeuese în ţerile noastre cu deplin succes calul bel- 
gian și englez la transportul de poveri şi obiecte grele. 
Numai cât și la tras, boii de bivol, vara trebuesc lăsaţi 
un timp în apă, ca.să se scalde şi răcorească, și iarna 
trebuesc înveliţi cu strae şi ţoale (cergi) groase. Poate 
la nici un alt soiu de vite ameliorarea şi desvoltarea ra- 

selor și tipurilor indigene mar da rezultate -aşă de bune 
ca tocmâi la bivol. Cu cultivarea lui puţin raţională, ce 
e drept, dar uzitată în ţerile noastre, se ocupă și poporul 
român într'un număr destul de considerabil dar mai mie 
decât cu al vacilor cenușii. 

Creșterea și cultura cailor. Ar. puteă să devină foarte 
bănoasă pentru Români de peste munţi, după ce acolo 
s'au conservat mai bine păşunile şi fânețele naturale decât 

la noi, şi guvernul de acolo dispune de un contingent 
de armăsari reproductori foarte frumos, pe carei îm- 
parie pe -judeţe și plăşi luând dela particulari nişte taxe 
tare modeste, cari abiă dacă acopere spesele de întreţi- 
nere ale. armăsarilor. Apoi guvernul Ungar întreţine între 
Români 2 herghelii publice renumite, cea dela Mezdhegyes 

unde creşte 4 tipuri de cai de sânge Anglo-Arab şi An- 

lo: normand, și una la Sâmbăta-de-jos, unde creşte cai 

de Lipizza. Apoi mai sunt şi numeroase herghelii private 

cari se ocupă cu creşterea, cailor de sânge. Inainte de 

" revoluţiunea din 1848, '9, Transilvania eră mult superi- 

oară Ungariei, căci ea singură posedă la 164 herghelii 
private, fiecare având peste 15 iepe fătătoare,. care cul- 

tură și ramură de bogăţie cu scăpătarea grofilor și ba-
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ronilor, a scăzut mult din cea ce eră. Deci ocaziunea de-a 
se ocupă şi ţeranul nostru .cu mult folos cu creşterea 
cailor în trecut nu i-a lipsit şi nu-i lipseşte nici astăzi. 
Cele mai vestite herghelii private ale Transilvaniei erau 
doar între Români la Obreaja, Sarmaşul mare, Borşa, Ţaga, 
Dragu, Surdue, Gârceiu, etc. 

“ Pagubă însă că el nu preă se foloseşte de ele; el este 
cel mai înapoiat în creşterea cailor, ține mai puţini cai 
şi lucrează aproape numai cu boii, unde el ar puteă să 
producă caii cei mai de valoare. Și astăzi calul cresent 
pe solul transilvan este superior calului Unguresc de pe 
puste. Caii cei mai puţini şi de mai puţină valoare îi 
cresc Românii, mai puţin decât Secuii, Ungurii și Sașii, 
dar nu fără valoare intrânsecă. Caii crescuţi de Români 
deși mai -neînerijiți şi mai rău ţinuţi și mai mici de talie 
decât, ai Sașilor, sunt însă mai iuți şi mai tenaci decât ai 
Sașilor și deci de o valoare relativă mai mare. Caii mo- 
cănești petroși de: munte sunt chiar neîntrecuţi prin s0- 
brietatea și vânjosimea lor; dar. iuțimea și agerimea ne- 
cesară unui bun cal de călărie le lipseşte, fiindcă ei au 
fost crescuţi la turmele de oi, ori umblând în cireada 
satului între alte vite ori înhămaţi cu boii la car și plug 
și deci i-au dedat mai mult cu mersul la pas liniștit decât 
în trap şi în goana mare. Calul mocănesc se potrivește 
foarte bine pentru regiunile muntoase și la transporturi 
de marfă pe sămare, în care este neîntrecut şi poate umblă 
nepotcovit pe coli şi petre cu săptămânile fără să cim.- 
păvească. La, ocuparea Bosnei şi Herţogovinei, armata, aus- 
triacă s'a aprovizionat pentru regiunile stâncoase şi greu 
accesibile ale Herțegovinei, cu cai mocăneşti din 'Transil- 
vania și Banat, şi caii aceia i-au adus atunci bune servicii. 

Ar fi de dorit însă ca conducătorii și fruntaşii satelor 
Românești de acolo să dea, exemplu poporului de rând 
recurgând și dâușii cât mai des la armăsarii statului de 
tipul Nonius mic, Lippizan și Arab, cari se potrivesc mai 
bine cu caii noştri. 

Ovicultură. Dacă în cultura vitelor cornute, Românul se pricepeă mai bine, decât în a: cailor, în oviculţură el 
este neîntrecut şi posedă contingentul cel mai mare de oi, 

,
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Pentru mocani. cu deosebire, oaia eră totul, şi în oi eră 
şi este mare parte încă şi azi, întreaga lor avuţie și stare, 
căci fiecare mocan aveă turme.de mai multe sute şi mii 
de capete, iar cei bogaţi între ei aveau până la 10.mii de 
oi şi mai bine, unul singur. Singur marele sat Poiana com. 
Sibiu, predomină şi azi cu numeroasele-i turme aproape 
toţi munţi dincoace și dincolo de frontieră, deși el are re- 
lativ puţin hotar. Locuitorii lui sunt adevăraţi mari oieri 

Deosebit de mocani pentru fiecare comună Românească 
din “Transilvania, atât la munte cât şi la câmp, eră o 

frumoasă podoabă indispensabilă, ca să aibă una sau mai 
multe stâni de oi pe hotarul ei, cu turmele deosebite for- 
mate din oile tuturor locuitorilor satului, cari se dizolvă 

numai toamna târziu Iar în comunele mixte sau curate | 
Ungureşti şi Secueşti, Nemeșşii unguri, Saşii şi Secuii, caută 
până în ziua de preferinţă, baci şi ciobani români. 

Pe lângă porcul obligator de Crăciun, carnea de miel 
la Paști, şi cea de oaie toamna și vara, eră aproape 
exclusivă alimentaţiune de carne, ce-o consumă ţeranul 

român. Salhana!ele s'au menţinut în vigoare în diferite 
sate și regiuni și în Transilvania până în zilele noastre. 

Insă și aci restrângerea păşunilor și segregarea pă- 
durilor a făcut, să se reducă în mod considerabil nu- 
mărul oilor, și pe multe locuri oaia să dispară cu totul 
din sat și de pe hotarul comunei. În urma comasării, a 
devenit aproape cu totul imposibilă, ţinerea vitelor mă- 
runte, în detrimentul alimentaţiunii substanțioase a po- 
porului de jos. | 

După rase, oaia cultivată cu preferinţă de ţeranul TO- 

mân din Transilvania, este vechea rasă indigenă, numită 

“Purcană sau Bârsană cu un corp robust, oase grosiere 

şi vârtoase, acoperită cu 2 feluri de lână: una lungă, 

groasă şi aspră, cu măduvă în ea, numită păr, care stă 

separat totdeauna în şuviţe, numite laţe, şi pe sub ea 

alta mai moale, subţire şi fără de măduvă, numită știm . 

sau împăială,. Qia ţureană deşi este resistentă, nepreten- 

ţioasă şi potrivită pentru unele regiuni și localităţi, lâna 

ei fiind indispeasabilă pentru anumite obiecte: la con- 

fecţiunea de sărici şi straie sau ţoale groase, cu laţele
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lungi scoase afară, dar încolo ea n'are mare valoare. Atât 
pentru producțiunea de lapte cât și pentru lână și carne, 
mrcana este mult inferioară celeilalte rase numite ţi- 
gaie. Deci unde ţinerea oilor bârsane și ţureane a devenit 
dificilă sau chiar imposibilă, din cauză prea puţinei ren- 
tabilităţi a lor, și a scumpirii pământului, acolo: înainte 
de-a le suprimă cu totul și a desface oile, țeranii români 
ar face mai bine, de-a introduce oaia țigaie, şi a face 
încercare dacă ea nu poate să plătească pământul şi spe- 
sele avute cu ea cu întreţinerea ei mai bine, decât oaia 
ţureană. | | 

Pe lângă aceea, desfacerea, Și suprimarea cu totul a 
oii, nu este de dorit nici din punctul de vedere al ali- 
mentaţțiunii poporului nostru, care ca toate popoarele de 
legea răsăriteană, pe lângă că postește o mare parte a 
anului, dar apoi și în zi de dulce, el duce o vieaţă tare 
frugală, consumă prea, puţină carne, şi se nutrește cu de- 
bire din legume din ouă, lapte şi brânză. Deci a-l povăţui 
sau a-l constrânge pe el, la desfacerea, complectă al oilor 
sale, este al frustră de unul din alimentele principale 
ale lui, și a da lovitura de graţie importantei industrii 
naţionale de casă, care ne-a făcut cunoscuți și cu renume 
în Europa întreagă! e | 

Cu mult mai bună şi mai de valoare din toate punctele 
de vedere este a doua rasă, rasa ţigaie cultivată unic 
de mocani și ţuţueni, cari însă 0 țin mai mult în Ro- mânia, și Dobrogea, decât în Transilvania, și aci se află în număr mai mare numai în unele sate mărginașe. Nu se 
mai importă lână multă peste vama dela Predeal în Tran- 
silvania dar în genere nu se mai exportă lână multă nici 
din 'Țeră. O mare casă de comerciu cu lânuri ne-a dat următoarele cifre despre lânurile - exportate prin portul 
dela Constanţa şi Brăila dela 1 Feb.—5 August 1905, mai numai ţigaie: - - ) 

Belgia .. mms... 695.086 Rlgr Bulgaria . 22644 Turcia 1.800 Austro-Ungaria .. a. 1500 Grecia . . MA AR . 
| Total. . . 721.177 klgr.
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Lâna Vioăii este deopotrivă de scurtă, subţire și moale 
şi fără de măduvă —e lână veritabilă, mai totdeauna creaţă. 
dar une ori mai rar—netedă și dreaptă. 

Se tunde numai odată pe an, şi dă 2—2'/, kgr. lână, 
la o tunsoare care însă e tare bogată în fir, din cauză 
că la rămânerea continuă afară în libertate a oilor, ploaia 
spală aproape tot usucul lânei. În privinţa calității, lâna 
țigaie se poate clasifică ca lână secunda și ferția. 

Pe când din lâna ţureană şi bârsană se poate face 

numai pănura ordinară pentru îmbrăcămintea exclusiv 
ţărănească: ceoreci, zechi şi sarici, din lâna țigaie se face 
pe lângă o pănură mai subţire numită, de aba, iar fabri- 
cele fac din ea şi flanele tot felul de postavuri şi de stofe 
mijlocii, de o frumuseţe și durabilitate uimitoare, Indus- 
tria, de casă românească a făcut din ea covoarele și ţesătu- 
rile acele uimitoare, prin cari a tras asupra ei admiraţia, 

străinilor şi i-a deschis ușile saloanelor aristocrației și 
palatelor princiare. În mânăstiri se face din ea şaiacu, 
postavul de culoare brună naturală și închisă, apoi mo- 
hairul și camilafea — stofe subţiri cari le poartă călugării 
și maicele prin mânăstiri, şi cari rivalizează, cu ţesăturile 
și stofele mai fine din străinătate. - 

Qaia ţigaie e de natura ei foarte trainică, răbdurie şi 
puţin pretențioasă, şi-i prieşte destul de bine, atât în lun- 
cile cele mănoase: ale Dunării de jos, cât și în ștepele 
Dobrogei şi Bărăganului, sau în regiunea, alpină de pe 
vârfurile Carpaţilăr şi in Câmpia, Transilvană. Ea supoartă 
cu multă ușurință timpuri reci, viscole şi lipsă de. nutreţ, 
și apoi dănd în urmă de pășune bună se întremează iute 
și îngraşă iarăşi bine. 

'Pigaia dă lapte mult. şi foarte gras, de unde și mieii 
ei sunt totdeauna mai buni şi mai frumoși decât cei de 
tureană. Carnea ei este subţire la fibre și fragedă, de 

unde ţigăile româneşti erau odată tare căutate la Con- 
stantinopole pentru bucătăria sultanului. - 

Despre analiza productelor lactice, vezi contrapagina.



1. Laptele gros (acru) de oaie de 1 an: 
APĂ a Taz 9% 
Albuminate (caseină) . . ... e Lis 
Unt . .-. a sp 
Subst. organice fără Azot. .. ... .. . 3 
Subst: minerale , .. . n » 

2. Urdă sărată, veche, circa de 1 an: 
APĂ 98 
Albuminate (caseină) . . . . Du » 
Un 57 n 
Subst. organice fără Azot. 9 
Subst. minerale .. . . a Bu 

100. % 
„3. Brânză de burduf nouă, de 3 săptămâni: 

Apă . PD 49 9% - 
“Caseină .... e 93u 
Ut n 92a » 
Substanțe organice fără Azot. ...... Lo » 
Substanțe minerale .. .. 4. 

. | 100. 4/0 
4. Brânză, veche de burduf de 1 an: 

! Apă 37 90 
Albuminate .. 25 » 
Unt.. PI PI aa 92 
Substanțe organice fără Azot . a da Substanțe minerale. .. 5s 

5. Caşcavalul nou de 3 săptâmâni : 
Apă DIR o. 50, 0 Caseină şi'albuminate . . . . . aa 28u 
Unt.... ERE IER 1 
Substanțe organice fără Azot . Su Substanțe minerale 

„6. Caşcaval vechiu de 7 an: 
APĂ 

390; Caseină şi albuminate ... e 98 n Un 
n 2da Substanțe organice fără Azot. li Substanțe minerale 

:0_» 

. 100, 99 

După broșura: Die Tzigaja Race — Ihre Bigenschaften u. îhre mvirthâchaft " Ziche Nutebarkeit : Dr. George Maior Halle a/S. 1887. ” 
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Alte feluri de oi cultivate de Români sunt: Stogoşe 
sau stogomane sunt oile curcite, ce rezultă din împe- 
recherea oilor ţurcane cu berbeci ţigăi sau a oilor ţigăi cu 
berbeci țurcani. Stogoaşele au o lână mai lungă și mai 
groasă decât cele ţigăi, dar mai scurtă și mai moale decât 
a celor ţureane. Stogoașele sunt foarte puţine la număr. 

Pol spangca sau spanea — spaniole, au fost numite oile 
ţigăi ale mocanilor cari au fost amestecate — împere echeate 
cu berbeci merinoși şi aveau o lână ceva mai subțire şi 
mai fină decât cea ţigae curată. 

Pumurie sau pe bulg. Cerna Cervena, se numeşte oaia 
_ţigaie, tipul roșcat ce se află cu deosebire în n Dobrogea, 
ca locală. Aa 

Raczka sau oile sârbeşti, sunt foarte apropiate de oile . 
țurcane însă au 0 lână şi mai lungă şi nişte coarne foarte. 
lungi și răsucite şi îndreptate în sus aproape vertical. 
Ele se află cu deosebire în partea de sud a Banatului - 
şi în Transilvania pe la Cluș, importate de către unii mari 
proprietari unguri. 

Rimătorii, în privinţa culturei râmătorilor, poporul din 
Transilvania dela mare până la mic, se ocupă cu acelaş 
zel ca și înainte cu cultura râmătorilor, căci acolo s'a con- 
servat încă intact bunul obiceiu, de a aveă și tăia fiecare 
familie cel puţin un pore de Crăciun —dar multe şi câte 
2—3 și mai mulţi pe an. Slănina şi carnea de pore fac ia- 
răși o parte esenţială din alimentaţiunea poporului : ear- 
nea pe timp de iarnă, şi slănina pe timp de vară—iar: 
untura şi unsoarea topită joacă în Transilvania pentru 

bucătărie acelaş rol, ca în alte state, untul şi margarina. 
Cultura şi îngrăşearea porcilor în masă, pentru export 

precum se uzitează în Oltenia, Serbia şi Ungaria, în Tran- 

silvania nu este uzitată. Dar totuşi excedentul de râmă- 
tori îngrăşaţi — cam la. 100.000 capete se exportă pe fiecare 
an şi “din Ardeal. Pe alocurea s'au introdus rasele noi: 
mongoliţe, lorkshire şi Berkshire, 

Cu rărirea, şi tăierea codrilor seculari de ștejar și fag— 

sa restrins tare şi posibilitatea de a îngrășă porcii la: 
_ghindă și jir pe un preţ derizoriu cum eră în iobăgie. 
In 'Pransilvania, Bănat şi Crişana s'au conservat mai bine
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contigentul şi soiurile de vite decât la noi— graţie spi- 
ritului conservativ al poporului nostru, căci el şi-a. men- 
ținut intacte suhaturile şi pădurile. 
In mai multe localităţi unde nu mai pot ţineă vite, 
populațiunea rurală va fi foarte bine ajutorată dacă va 

puteă fi induplecată să renunţe cu totul la ţinerea ani- 
malelor mărunte cari nu mai rentează des: oi, capre, şi 

reducându-le pe cele mari, în loc de 2.și 4 boi ori cai, 
toți slabi și 2—3 vaci slabe, să ţină numai 2 boi șio 
vacă, sau şi numai 2 vaci bune și zdravene — cu care 
să-și poată lucră pământul şi -să aibă și lapte dela ele. 

Am văzut pe mai multe locuri atât la ţeranii Români 
cât și la ţeranii Saşi ţinând vaci pentru jug şi lapte, 
unde înainte vreme eră chiar şi rușine și lucru ne mai 
pomenit în comună, de a. prinde vacile de lapte la jug— 
şi a le întrebuinţă la car şi plug. Informându-ne mai de 
aproape despre starea lucrului, nu am puteă afirmă după 
propria convingere, că aceasta ar fi un rău, ori regres şi 
scăpătare de fapt. Nimic nu se-observă din o scădere 
a averei la dânşii — căci ţeranii aceia merg și progresează 
acum tot așă de bine ca și înainte, numai felul opera- 
ţiunii lor este schimbat. . 

Inainte vreme țăranul aveă curtea plină de vite, dela care 
nu aveă în realitate alt folos decât preţul luat din vânzarea 
lor una sau două pe an, pe când acum având numai? 
vaci dar aceste fiind bine ţinute și îngrijite, țeranul își 
lucrează tot așă de bine cu ele cu carul şi plugul ca și 
înainte cu boii, are dela ele totdeauna lapte suficient în 
casă pentru copii și lucrători, și pe fiecare an prăseşte dela 
ele câte 2 viței, cari i dau'tot acelaş venit ce avea și 
inainte vreme dela cele multe fiind mai cu preţ. 

Bine înţeles că în comunele şi regiunile unde mai există 
mari întinderi de pășuni și păduri comunale, ar fi greșit 
lucru de a recomandă poporului reducerea numărului vi- 
telor gzistent azi, deși şi acolo ar trebui pusă mai multă 
Stăruință pe ameliorarea raselor. Insă la câmpie şi în comu- 
nele unde s'a făcut dejă comasarea, ea va fi foarte nimerită. 

Apoi ar trebui din toate părţile stăruinţe serioase puse 
pentru ameliorărea şi îmbunătăţirea raselor existente prin 

N
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selecţiune și prin încrucișare cu vite de rase nobile. Cu 

deosebire ar fi de recomandat cultura cailor pentru tră- 

suri şi călărie, care a devenit acum foarte bănoasă în Tran- 

silvania după ce statul dă fie-cărui particular armăsarii 

săi de rase nobile arabă și engleză pe o taxă foarte mo- 

destă de 1—3 îl. Cu mică stăruință depusă din partea 

fruntașilor şi conductorilor, mai toate comunele săsești 

au reuşit de câţiva ani încoace să-și amelioreze foarte 

mult contigentul lor de cai, cantitativ și calitativ, şi să 

formeze un tip nou de cai, care nu a fost nici odată în 

Transilvania şi pe la ţerani Când îi “vezi la pășune sau 

venind seara în sat,—ai crede că sunt vite de rase din 

herghelia statului ori a unui senior bogat, iar nu caii 

ţeranilor simpli din comună. Caii frumoși şi buni de armată 

îi caută și cumpără cu bun preţ nu numai guvernul aus- 

tro-ungar, ci şi trimișii guvernului român, sârb, bulgar, 

turcese etc., cari cutreeră toate târgurile și comunele 

principale ale Transilvaniei. 

Ş 11. MESERIILE ȘI NEGOȚUL. 

Românul din Transilvania foarte puțin sa ocupat cu 

negoţul, numai indirect sub influența altora. In industrie 

şi meserii el a stat sute de ani în limita industriei cas- 

nice. Cauza a fost legile numite Aprobate şi Compilate 

cari pe lângă legarea. ţeranului de glie, "i luau posibili- 

tatea de a învăţă meserii şi comerţ, şi a le exercită sub 

firma. sa proprie. Câţiva articoli de lege vor explică mai 

bine lucrurile şi stavilele dintrecut: ca ţeranul să nu poarte 

nădragi vineţi, haine: din postav de târg, pălărie mai 

scumpă de un Îl. şi cămașa de geolgiu (bumbac). | 

Evident scopul lor eră dea nu detrage pe clăcaş dela 

munca câmpului ordinară, și a combate luxul la ţeară,; dar 

ele împiedicau” totdeodată progresul social şi economic al 

ţerei. Nu este deci mirare că sub regimul lor a decăzut muit 

industriile săseşti şi ţeara în genere, din gradul de în- 

florire în care se găsiau sub Mateiaş Corvinul și Sigis- 

mund. |
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Meseriile mari și mici câte se găsiau în Transilvania. 
la finele sec. XVIII şi începutul sec. XIX erau în mâini 
Săseşti, împărţite în diferite bresle sau ţehuri pe la oraşe 
şi târguri, unele din ele dotate cu mari privilegii con- 

“siderate ca un drept exclusiv al lor. Cele mai mici ori 
încă în formaţiune nu erau încă organizate şi puteau fi 
exercitate și de alţi locuitori chiar străini, întru cât ele nu făceau concurență celor localnici. Comerţul eră con- 
centrat în mâna companiilor străine -— companiilor gre- cești pentru comerţul levantin, din Braşov, Sibiu, Făgă- raș, Sebeș, etc.; negoţul cu animale vii îl exercitau cu. deosebire Armenii pribegi din Moldova şi stabiliţi în vre-o. _3—4 târguri şi orășele, declarate de orașe libere regeşti. 
Românii locali din Brașov, Sibiu, etc., puteau deschide prăvălii sub firma proprie numai intrând şi devenind membri ai uneia din companiile grecești, şi adesea schim- bându-şi şi portul. In companiile greceşti de comerţ, le- vantin, majoritatea o formau Românii Macedoneni, Ro- mânii pribegi din Muntenia Și Moldova, apoi Bulgarii, Alba. „nezii și Sârbii și foarte puţini Greci— dâr biserica lor comună eră grecească, şi după biserică “toţi erau consi- deraţi de Greci. Meseriaşi afară din bresle erau mulţi din cei veniţi cu armata imperială din provineiile austriace : Germani, Boemi, etc. cari încă se dedeau de nemți, dar în majoritate erau catolici și deosebiți de Saşii iuterani;. alţii prin căsătorii cu săsoaice amalgamisându-se cu ei. Românii aveau puţini meseriaşi din ai lor— afară de băiașii din minele de aur din nunții apuseni și unii mun- citori stabili în venele de sare, mai erau vre-o 3 corporaţiuni de tăbăcari Români, constituiți în bresle, cei din Făgăraș. brevetaţi şi ei dela 1643, reînoite la 1730. Apoi în Tur- ches lângă Brașov, Porceşti, lângă Sibiu şi Blaj, ete. Incolo fiecare naţiune 'Şi dezvoltă meseriile proprii și după trebu- ințele sale particulare. Așă erau corporațiuni deosebite de cismari (pantofari) Nemțţi şi cismari Sași, argăsitori Şi co- jocari Sași, alăturea de tăbăcari și cojocari Români, eroi- tori Sași alăturea, de croitorii mai fini nemţești, postă- vari Sași, alăturea de țesători de viguri (Cisnădie). Nu- mărul maeștril?, feciorilor și ucenicilor -în ateliere erau
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fixate, câţi lucrătorii puteă să aibă şi să ţină fiecare stă- 
pân sau antreprenor ca să nu-și facă sieși concurenţă. 

Toate industriile cele noui, reclamate de progresul tim- 
pului şi a civilizaţiunii, erau în mâna străinilor, cu deose- 
bire Nemţii veniți din Austria, Boemia, Elveţia, etc., cari 
cu timpul se prefăceau şi identificau cu Saşii. 

Copii urmau condiţiunii şi meseriei tatălui, și eră o 
raritate ca unul dintre fii săi să fie admiși şi să poată îm- 
brăţişă altă meserie ori ramură; iar oamenii din alte con- 
diţiuni sociale nu erau de loc primiţi în nici una din gor- 
poraţiunile recunoscute şi autonome. Dacă ţăranul om 
liber fiind, nereclamat și neimpiedicat de boierul său, -vroiă 
să se aplice şi să îmbrăţişeze o meserie oarecare, în loc 
de cultura pământului, atunci el puteă să îubrăţișeze 
numai o meserie liberă nouă, de ordinar mai puţin ren- 
tabilă, a cărei meseriaşi nu erau constituiți încă în breslă, 
şi-a căror număr eră însemnat, 

Sub regimul acestor legi şi raporturi, Românii iobagi 
și declaraţi de suferiţi în folosul altora în total, fie ei 
oameni liberi, fie privilegiați ori supuși, puţini se puteau 
aplică la meserii. 

Pe lângă legile absurde ale ţerii, mai veneau și unele 
măsuri și uzanțe și mai absurde și egal vătămătoare, 
formate prin buna înţelegere, după uz în decurs de vea- 
curi, sau după importanța, ş şi puterea unei corporaţiuni, clase 
ori localităţi și categorii de oameni, cari le considerau 

de un drept exclusiv al lor, şi împedicau pe ceilalţi lo- 
cuitori ai ţerii dela participare și beneficiile lui. 

Manufactele şi mărfurile de Brașov sau Braşovenii, nu 
le putea vinde şi expediă în Principatele dunărene ni- 
meni altul decât unul dintre maeştrii, înscriși în unul 
din cele 43 de bresle sau ţehuri săseşti din Braşov, iar 
mărfurile ce erau să se exporteze din Transilvania în 
Moldova, nu puteau fi expediate și transportate decât 
de oameni născuţi și având domiciliul stabil în târgul Brescu, 
lângă vama Oituzului. Marele sat românesc tacsalist, Zer- 

neștii de lângă Braşov, dădeă' cărăușii pentru întreaga 

Transilvanie și pentru întreg comerţul dintre Orient şi 

Occident. Cărăuşii din Zerneşti, cu „care mari, la cari 

= e
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prindeau câte 7-—8-—10 cai, se duceau după măriuri şi 
cu mărfuri la Pesta, Viena, Briin, Lipsca, etc. 

Drumul la Viena ţineă câte 6—8 săptămâni la Lipsca 
câte 3—4. luni de zile. | 

Românii rămaseră aproape exclusiv pe lângă industria 
de casă, care eră foarte bine desvoltată, nu numai în 
privinţa numărului şi cantităţii producţiunii, dar și în pri- 
vinţa felului şi numărului industriilor, ea eră destul de 
variată : cojocari, olari, salhanagii, curăţitori de maţepănu- 
rari, periari, dârstari, etc., la cari de ordinar participau . 
toți membrii familiei, atât bărbaţi cât şi femei. De es. 
în industria lânei, la fabricaţiunea de sărici şi straie groase 
de lână: muma și fiicele adulte şi copii minori tore lână 
Și o ţes, iar bărbaţii duc pănura la piuă, de o bat și o dau 
la divste, de-i scot părul în laţe lungi și groase, cum a 
stat lâna pe oaia ţurcană în starea ei naturală. Totul 
ce este lipsă se face în casă, sau ce nu poate face în 
casă și se cumpără din piaţă la târgurile zise de ţară, le 
cumpără cu deosebire dela semenii săi. “ , 

O bună dovadă despre intensitatea şi importanţa, la care 
ajunsese dejă în seculul XVIII industria: de casă ro- 
mânească, o găsim în istorici şi geografii din acel timp. 

Astfel Lucas I. Marienburg în Geografia și statistica 
Transilvaniei ne spune că la finele secolului al XVIII pe la 
anul 1798 în orașul Brașov, ca orașul industrial, comer- 
cial dintâiu și cel mai important din țara întreagă, pe când 
cei 1227 maiestri Sași, aparţinând la 43 meserii deosebite, 
fiecare din ele cu bresle (Zunft) recunoscute şi privi- 
legiate, produc şi desfac pe an în ţară şi străinătate,. 
manufacte fabricate şi semifabricate pentru 1.948,225 
f|., cari dedeau un beneficiu net în total de 510.193 fi, 
tot atunei în suburbiile Braşovului numită Scheiu şi Dirste, 
femeile Românce (vre-o 600 la număr) ajutate de fetele 
adulte, și copii minori, produceau în industria. mică de 
casă, pe an câte 38.400 părechi de straie groase (sărici) 
din lâna ţureană, părechea calculată cu câte 9 fl., care 
face în total 345.600 fl. şi dintre cari pentru 259.200 fl. 
să exportează în Bănat și Slavonia, iar pentru 86.400 fl 
se desfac în ţară și în Muntenia Şi Moldova; deosebit de
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aceste straie, aceleași femei românce numite și găită- 
nare găitănărese mai confecţionau tot în industria mică 
de casă, încă câte 312.600 bucăţi de găitane — şinoare — 

_pe an, de câte 50 coţi lungime, și dedeau bucata cu 
câte 24 cr. sau în total găitane pentru suma de 124.800 
Îl. anua), pe cari negustorii Greci le exportau până, pe 
la Anatolia, 

După aceste 2 ramure ale industriei de casă, practicate 
eminamente de femei, Românii din Seheiu, trăgeau deci 
un beneficiu net anual de 217.600 fl, iar tăbăcarii — argă- 
sitorii de piei— Români sau Corduani 49 la număr, din 
satul învecinat Turchiș (Tiirkăs) din Săcele, tăbăceau pe 
an câte 40.000 piei de capră a 3 fl. şi 5.000 piei de 
oaie ă 1 fl. —în total pentru 125.000 fl. — Românii de acolo 
aveau un beneficiu net anual de peste 300 mii florini, 
adică mai mult de jumătate din beneficiul net al tuturor 
industriilor și breslelor săseşti locale (1). Dacă am posede. 
date statistice, despre industria de casă românească Și 
din celelalte regiuni și centre românești, de sigur, că in- 
dustria românească de casă, de pe acele timpuri ar re- 
prezentă o cifră egală, dacă nu mai mare, cu a tuturor 
bresleior şi industriilor săsești. | 

Tot aşă stăteau treburile şi cu comereiul. La prima 
conscripţiune a negustorilor şi industriaşilor din ţara în- 
treagă, făcute la ordinile exprese ale curţii din Viena — 
sa găsit. în Brașov ca prin emporiu comercial al ţerii 
după raportul oficial al municipiului Braşov că la acea 
dată erau în Brașov între neguţători Sași și Burghezi 
indigeni 11 stăpâni 7 ajutoare şi 10 ucenici; între Ro- 
mânii din Scheiu 80 stăpâni 7 ajutoare și 9 ucenici; 
între membrii Companiei grecești 31 stăpâni, 9 ajutoare 
și Il ucenici, în total erau negustori 122 stăpâni, 23 
ajutoare și 30 ucenici. Dar nu numai după numărul fir- 
melor, comerciul Braşovului se află în mâni Românești 
dar și după intensitatea afacerilor şi a capitalului cireu- 
lator. În un al doilea raport al Mapistratului Braşov 

  

(1) Vezi Greographie des Grossfirstenthums Siebenbiirgen, von Lucas losef 
Marienburg. Hermannstadt 1813 1. pag. 114 și 129. 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români: : 20
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către guvernul provincial din 19 Oct: 1771 constată că 
în oraș (cetate) afară de membrii companiei grecești mai 
sunt încă alte 32 firme de negustori dintre cari 12 Saşl 
și 20 Români, iar capitalul total pus de ei în circula- 
țiune este de 284.533 fl, dintre cari pe Sași se vin nu- 
mai 84.500 (1). 

Tot de odată învăţăm de aci a cunoaște, cum ajunsese 
de a fi o frasă goală, şi cât de puţin expansivă eră în- 
treaga bogăţie- și industrie săsească, cu toate ţehurile 
și privilegiile ei, cu cari Saşii se făliau în decurs de sute 
de ani, și pretindeau mereu scutiri şi privilegii de tot 
felul. O singură sguduire a răsboiului vamal cu România 
şi ea fu spulberată în decurs de 2 decenii numai. 

Aceasta, se poate vedeă mai bine din decadinţa și împu- 
ţinarea numărului maiestrilor în cei 25 ani din urmă 
din diverse ramuri în cele 2 oraşe limitrofe cu noi Brașovul 
și Sibiul, cari unic mijloceau traficul cu România. 

- In Braşov 1870 1884 1895 

Curelari şi Şelari. . . ..... 34 23 1 
Frânghieri. ....,..... 52 18 6 
Cismari . . cc... 101 94. 76 
Postăvari . „.. '60 15 6 
Flanelari ........ 23 3 3 - 
Strungari . . 27 16 14 
Văpsitori . . . 12 5 4 
Dogari .. cc. 15 li 8 
Tăbăcari. Pe 24 19 10 
Căldărari . cc... 11 5 4 
Pânzari . . . cc. cc... 14 6 2 

In Sibiu | 

Curelari şi Şelari. ....... 20 14 12 
Postăvări . cc... 18 12 10 
Flanelări . cc... 9 3-9 
Pălărieri. . . cc... 19 14 6 

Azi nu numai, că nu mai există. diferinţa între iîn- 
dustria dela, sate şi oraşe, și între industria naţională 
pentru trebuinţele specifice. numai ale unei singure na- 

i 

(1) Vezi G. M. G. Hermann: Dos alte 'und neve Kronstadt 1. 400.



307 

țiuni, ci ori cine poate învăţă şi exercită ori şi 'ce me- 
serie și artă îi place, dar şi o mulțime de industrii și 
meseriaşi sau mutat cu totul dela, orașe la sate, ba 
industria mare de fabrică, după modele moderne începe 
a se înființă cu deosebire pe la comunele rurale, din cauza 
ieftinătăţii lucrătorilor şi a altor avantaje. 

Exigenţele vieţei zilnice, fiind şi pentru poporul țăran 
Român, pe zi ce merge mai multe și mai mari, inteli- 

genţa lui mai numeroasă şi cu stare mai bună, a în- 

ceput şi poporul nostru parte de sine, şi parte la ini- 
țiativa conducătorilor şi fruntașilor săi, de a se aplică 
Și îmbrăţișă binişor meseriile, iar industria de casă s'a, 
periecţionat, în cât ea poate să ţină cu deplin succes con- 
renţa industriei mari de fabrică, care a repus Şi spul- 
perat aproape cu totul industria breslelor și starostiilor 
săsești din Ardeal. 

- Societatea „Meseriașul Român“ din Braşov singură în- 
treţine pe spesele ei proprii în fiecare an vre-o 300 elevi 
Români la vre-o 80 industrii diferite, pe cari devenind 
calfe, îi trimete în străinătate, pentru a se perfecţionă, 
şi în industria mare de fabrică, iar pe sodali îi ajuto- 
rează cu bani şi deschiderea de credite pentru a deveni 
maieştri. Apoi reuniunile dela Sibiu, Cluj și alte orașe 
“mari, încă lucrează cu bun succes la piopagarea și lă- 
ţirea, industriilor între Români. 

Acestor silinţe comune este de a se mulţumi, că prin 
orașe și pe la sate a început a se ivi firme şi maiestri 
Români, în unele locuri în număr destul de frumușei, 
de au putut înfiinţă chiar asociaţiuni proprie românești 
reuniuni de sodali, reuniuni de maiestri ete. Cojocari 
Români în număr mai măricel se află în Brașov, Sibiu, 
Făgăraș, Brescu și alte oraşe. Afară de ei sunt stabiliți cu 
firmele lor rotari, tâmplari, dulgheri, tipografi, tălpari, 
croitori români etc. etc., şi pe la orașe şi sate fac 
aceleași lucruri fine în ramura lor, ca ori şi care lucrător 
ori maestru Sas ori Neamţ. Se înțelege de sine că faţă cu 
numărul și trebuința covârșitoare a populaţiunii Române, 
de 3 milioane, numărul meseriaşilor Români în Transilva- 
nia întreagă este tare restrâns şi insuficient. Mai des și cu
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preierință se aplică la meserii Românii din satele mari 
din “marginea de sud-esc a ţării, unde şi nainte eră o 
industrie de casă înfloritoare. | 

Și la industria mare de fabrică, Românul participă în 
mod însemnat, deoatece el dă contingentul cel mai nu- 

meros de lucrători și lucrătorii cei mai buni. Comparând 
calităţile şi defectele avrierului transilvan, zice raportul 
camerii de comerciu și industrie din Braşov pe anii 1878—9, 
Românul rămâne lucrătorul de fabrică cel mai bun, și 
cu deosebire pentru aceea, căci odată el iniţiat, lucrează 
cu aceeași perseveranță și succes, timp mai îndelungat 
decât Ungurul și Sasul. Din lipsa de capitale mari însă, 
și & spiritului de asociaţiune puţin dezvoltat, industria mare 
de fabrică până acum n'a putut prinde bine rădăcini 
încă în poporul român din Transilvania. - 

Din contră, industria de casă românească nn numai 
că n'a dat de loc înapoi şi n'a perdut nimic din teren, 
ci din contră, ea a progresat, câştigând în intensitate şi 
perfecțiune, susținând cu deplin succes concurenţa in- 
dustriei mari de fabrică, pe când industria breslelor şi 
starostielor săsești, a fost repusă aproape cu totul de 
această. Tot așa au dispărut din oraşe Companile grecești. 

„Un concurent mai mare pentru ţesătorii Şi postăvării noştri 
dela oraşe, decât industria mare de fabrică, este industria de 
casă românească din Răşnov şi cu deosebire din Săcele, în apro- 
pierea noastră nemijlocită, glăsueşte raportul camerei de comerciu 
şi industrie din Braşov (1). Şi mai departe. „In satele româneşti 
din jurul Braşovului amintite mai sus facerea de pănură şi pos- 
tav (şăiacu) se întâmplă printro asociaţiune între familiile mari, 
cari întreţin piua necesară pe spese comune, și găseşte prospe- 
rarea ei în mânile iscusite ale femeilor române. De altfel pro- 
ducţiunea aceasta de pănură şi postav, pentru ţerani, prin toate 
sătele Românilor de pe sub munte, formează o industrie de casă 
femeiască, la care însă participă şi bărbaţii, căci ei aduc şi pro- 
cură lâna necesară, le ajută femeilor la baterea, pănurei în piuă, 
la întinsul pădurei etc. Deosebirea între ele există numai întra- 
tâta, că în Săcele şi la Bran se produce pănură în cantitate 

aa 

(1) Bericht der Handels u, Gewerbe K Ă ammer in Kronstadt fiir die Iahre 1978 
și 1679. pag. 29 şi 295, -



309 

cât se poate de mare şi postav mai fin şi excelent numit dimse, 
anume pentru vânzare, şi din care se şi exportează foarte multă“. 

La acesta însă nu participă de loc femeile din celelalte sate. 
Pe lângă această confecţionare de dimie şi pănură, s'a format cu: 
deosebire în Săcele, şi unele industrii accesorii de croitori români, 
găitănari, etc. cari fac din dimie albă, cioareci, frigiuri şi zechi, 
mantale, peritru ţeranul român, sas şi ungur din Transilvania 
dar şi pentru cel din România, şi le vând pela târguri (bâlciuri). 
De asemenea ei mai confecţionează şi zăbune, jaghete şi man- 
tale cu sinoare (găitane) din panură solidă şi bruna—numită şaiacu 
și le desfac cu ambundenţă între Români. 

Noi am reprodus -aci în traducţiunea, fidelă, părerea omului şi 
forulu celui mai competinte, în chestie de apreciarea industriei 
Ardeleneşti. Vedem deci că ea numai nefavorabilă nu ne este. 

Industria de casă românească fiind eminamente o in- 
dustrie şi ocupaţiuue femeiască şi a femeilor, şi doamnele 

“române, au rămas fidele tradiţiunilor strămoşeşti și s'au 
pus şi dânsele în frunţea industriei naţionale cultivând 
și perfecționând tipare, mostre, culori ete. mai cu seamă 

după ce în prima româncă, Majestatea Sa Regina Elisabeta 
a homânei, au găsit o mecenată și augustă protectoare 
a industriei de casă româneşti, şi a portului naţional ro- 
mân, pe care din umilire și întuneric, il scoase la lumină, 
ŞI-L făcu cunoscut lumeii civilizate. Graţie acestor im- 
pulsiuni fericite şi incurajeri, venite de sus, pretutindinea 
Reuniunile femeilor române, din Transilvania, Ungaria, şi 
Bucovina, înfiinţate după regiuni şi districte, şi-au luat 
deviza, ca pe lângă înfiinţarea și întreţinerea de şcoale 
primare pentru fetiţe, să cultiveze şi perfecţioneze in- 
dustria de casă locală. 

Sub conducerea şi la stăruința doamnelor române, in- 
dustria de casă ţerănească, a făcut progrese însemnate 
pretutindinea, și produsele ei au devenit cunoscute şi apre- 
ciate de toate popoarele culte şi civilizate ale Europei. 

Covoarele și broderiile ţerăneşti românești, pe lângă 
decorarea palatelor regali din București, Sinaia, se mai gă- 
sesc azi în palatele şi castelele împărăteşti dela Viena, ete. 
Reuniunile femeilor române, pentru încurajarea, și des- 
voltarea, industriei de casă, au aranjat; dejă 3 expoziţi- 
uni naţionale generale, una la Sibiu ţinută dela 27 Au-"
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gust până la 6 Septemvrie 1881 și alta în orașul Haţeg 
ținută în August 1891 și a treia la 1905 în Sibiu. Ane. 
ocupă în special cu produsele industriei de casă româ- 
nești, ar însemnă de a luă sarcina descrierii porturilor, 
cari diferă între ele dela comună la comună, dela o re- 
giune la alta, care nu poate fi scopul nostru, ci trebue 
s'o lăsăm în sarcina unei pene de femeie—mai expertă . 
decât a noastră. . | 

Pentru a cunoaşte importanţa și valoarea industriei 
de casă românești vom lăsă să urmeze aci descrierea ei 
făcută de pana competentă a lui 1. Hintz, fostul secre- 
tar al camerei de comereiu și industrie din Brașov asupra 
expozițunii române dela Sibiu. 

„Dar grandioase sunt industriile de casă originale, cari se cul- 
tivă de cătră Români din timpuri inmemorabile şi cu aceeaşi 
vigoare neslăbită până în ziua de azi. Ei produc cu nişte unelte 
primitive din lâna de oaie şi din păr de capră ţesături cu părul lung 
şi scurt, bătute pe o parte ori pe amândouă părţile, pe cari ei 
le întrebuinţează ca și Saşii şi Secuii pentru îmbrăcăminte şi 
pentru alte trebuinţe în casa și economia lor. Ei produc în ge- 
nere tot, ce se poate face pe un nivel inferior de cultură, din 
laptele şi lâna oii şi a caprei, din unsoarea şi carnea porcului, 
pe care-l importă din România, atât pentru satisfacerea nece- 
sităţilor proprii, cât şi pentru vânzare. 

Industria poporală românească ni se prezintă, esențialmente 
ca 0 producţiune de câsă şi ca lucru femeesc. Aceasta s'a ob- 
servat foarte bine cu deosebire la expoziţia lor naţională din 
Sibiu dela 27 August până la 6 Septemvrie 1881. Industria ro- 
mânească după modul ei de desvoltare; isvorită din raporturile şi 
necesităţile interne ale poporului acestuia, se deosebeşte în mod 
esenţial de industria şi felul deafial popoarelor occidentale ale 
Europei. Ea rămase deopotrivă cu economia, rurală română, fidelă 
originei ei semiorientale. ! i 

Trecând dela expoziţia aceasta, la, starea actuală a industriei 
române în total şi în special, vom schița numai câtevă trăsă- 
turi caracteristice ale acestui tablou. 

Noi am văzut acolo, şi vedem pe la târguri mostre şi eşan- tioane de pănură albă şi bine lucrată, care în Braşov se nu- 
meşte dimie, iar în alte părţi altfel, şi care se produce de cătră femeile române dintr'o lână ceva mai fină, (ţigaie şi miţe ames- tecate), se toarce, se ţese, şi se bate la piuă, în satele mari de munte cari aduc multă lână fină dela oile lor din România. Din această pănură cumpără Și se îmbracă întreaga populaţiune ro-
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mână, făcând din ea cioreci, frigiuri, zăbune, zechi și glugi. Dar - 
şi mulţi dintre Saşi şi Secuii le poartă. O parte din ea, cu deo- 
sebire calitatea excelentă, ce se face de cătră femeile românce 
din Săcele şi Bran, din apropierea Braşovului, se exportează în 
România. „Dimia aceasta este acelaşi product, care ese mult şi 
din atelierele postăvărilor noştri Săseşti ; numai cât ea este mult 
mai îngustă decât marfa cea laltă şi frumoasă a ţesătorilor noştri 
de lână, care apoi are cu totul şi alţi muşterii“. 

Tot acelaş produs românesc, care se găseşte mult în Braşov 
şi Săcele, sunt postavurile acele de culoare naturală brună în- 
chisă şi groase, din cari se fac mantale cu şinoare (găitane) pentru 
ţeranul cu-stare mai bună, atât pentru adulţi cât şi pentru copii. 
Printre poporul român de rând pretutindeni se face pănură mai 
groasă din lâna ţureană indigenă, amestecată fiiind des cu păr 
de vacă de culoare neagră, brună ori seină. Din aceia apoi se 
confecţionează zechi (ţundre) pentru oamenii săraci atât bărbaţi 
cât şi femei din ţeara întreagă. 

La Bran femeile fac postavuri şi mai fine, cărărate (cadrilate) 
a căror culori le ştiu ele să le amestice şi aleagă cu multă dibăcie 
şi apoi la ţesut le combină cu mult gust pe reshboaiele lor cele 
primitive, şi cari se întrebuinţează la mantale, spențere şi pan: 

taloni. Din aceste postavuri se fac jachete şi mantale pentru al- 
băstrimea dela oraşe şi sate, și sunt destul de convenabile şi 
portative. 

Mai de departe, între ţesăturile din lâna de oaie şi păr de 
capră şi vacă, iarăşi făcute numai de femei şi copii minori sunt, 
renumitele straie de Braşov, pe cari le ţes sau mai bine zis le 
împletesc din un tori gros de tot, făcut. din lâna, cea mai groasă in 
digenă, ţurcană şi stogomană, apoi le bat în piuă caldă şi rece, 
le “fac dese şi în urmă dându-le pe nişte mărăcini le smulg şi 
acoper cu laţe de lână regulate, întocmai precum a stat lâna pe 
oaie în starea ei naturală. Deosebit de aceasta, uneori ele le 
mai învăpsesc cu o zeamă de lemne colorate, în colori vii și 
durabile: albastru, roşu, verde ete. 

Aceste straie şi ţoale, se întrebuinţează ca aşternut şi acoperit, 
paturile şi pentru “sezut. Aceeaşi materie grosieră, pe o parte 
bătută la piuă, iar pe cealaltă înăsprită, o fac româncele aproape 
în toate satele și comunele de pe sub munte. Din ea mai fac 
apoi mantalele acele lăţoase — numite sărici, cari pentru căldură 
şi impermeabilitatea lor contră ploiei, se asemănă foarte mult 
cu o blană, — şi care ca toate pănurile şi postavurile schiţate 
până aci, însă se vând şi cumpără la toate bâlciurile din ţară 
spre folosinţa de obşte a poporului Român. 

ladustria, textilă românească de lână eră în complexul ei re- 
prezentată la expoziţia din Sibiu. Seria cea lungă de manufacte, 
ordinare de casă, alăturea apoi o mulţime de ţesături de bum- 
bac, cânepă etc. cari erau parte cu brodării și tipare alese, des-
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tinate pentru îmbrăcămintea femeiască şi articole de decoraţiune, 
parte în pânze drepte, înălbite şi neiînălbite, şi servesc de ru- 
fărie pentru bărbaţi, femei, copii, erau în şiruri lungi de valuri, 
ele toate destăinuiau reputaţiunea şi vrednicia ţerancei Române, 
celei silitoare și iscusite. | 

Mai mult decât aceste, şi cu deosebire demonstrau dibăcia ei 
sutele de broboade şi voaluri, de pumnicei şi obinzele, de mâneci 
şi piepturi pentru cămăşi, şi straiele şi cuverturile de paturi și 
“masă, numeroasele cătrinţe şi vâlnice (şorţuri cari se poartă de 
românce încinse înainte și înapoi) făcute din torturi cumpărate 
din prăvălii, dar văpsite în casă, în toate culorile şi nuanțele, 
după modele tradiţionale, şi totuşi atât de variate şi de frumoase. 
Marame și ștergarele cele multe sunt invenţios brodate şi 

tivite în toate lungimile şi lăţimile. Stofele cele multe şi va- 
riate făcute de românce din cânepa, produsă de ele, sau din 
inul cumpărat dela Sași, şi din bumbacul cumpărat din prăvălii, 
țesute de ele după mostre variate şi alese — și prevăzute cu 
broderii; apoi. cămăşile şi iile cele cusute de ele cu mult gust, 
cuverturile de pat şi de masă, ştergare şi hăiniţele şi altele for- 
mează cu drept cuvânt fala şi mândria ţărancelor române deo- 
sebite prin silinţa şi inteligenţa lor, şi sunt punctul radios în 
industria naţională a Românilor. 

Brodăriile cele interesante, puse pe pâuzeturile de tot felul, 
ce se întrebuințează la tot felul de obiecte, pentru casă şi îm- 
brăcăminte, conţin motive de gust şi tradiţiune anţică tracică; 
dar ele de multe ori se amestecă şi cu tipare şi forme luate 

„dela săsoaice, şi secuience. (sic!) - 
Noi vedem în industria Română de casă produse tot felul de 

pânzeturi, cari servesc, şi se întrebuinţează la îmbrăcămintea po- 
porului lor, care numără multe milioane de suflete. In mâinile lor 
se găsește confecţionarea tuturor hainelor şi obiectelor. de îmbră- 
căminte din aceste materii, toate broderiile şi decoraţiunile la 
haine şi rufe pentru usul corporal şi al casii. . 

*ste adevărat însă că sunt numai articoleţerănești, cele ce produc 
Românii; dar în ori ce caz ea esteo industrie, şi relativ foarte 
importantă, câtă vreme poporul Român, va rămâneă fidel por- 
tului său naţional, cu excepţiunea câtorva familii de albăstrime, 
care au adoptat îmbrăcămintea de modă. 

Să ne mulţumim de astă dată cu aceste aprecieri făcute 
din partea unui străin. Noi să ne întrebăm ce lipseşte 
ŞI ce ar trebui făcut pentru ridicarea și utilizarea pe 
deplin a industriei de casă românești ? | 

Că ce bogăţie și ce adevărate tesaure avem în poporul 
nostru și în industria casnică, mâini delicate au scos la
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iveală pe întrecute. In prima linie Majestatea Sa Regina 
Elisabeta în colecţiunea de păpuşi și porturi; d-na Elena 
Cornescu născută 1. Manu, președinta societâţii „Furnica, 
din Bucureşti, a scos un album în editura librăriei Socec 
apoi d-ra Minerva Cosma din Sibiu, un album de bro- 
derii și ţesături româneşti, şi d-na Popovici din Buco- 
vina și d-l D. Comşa, preşedintele Reuniunii agricole a 
comitatului Sibiu, iarăşi un frumos și mare album inti- 
tulat „din Ornamentaţia Română“, Aceste albnmuri ar 
merită să figureze pe masa şi în biblioteca fiecărei fa- 
niilii, mai cu seamă că învăţământul nostru croit pe ca- 
lapod străin franțuzesc, nemţesc, ori unguresc și edu- 
caţiunea ce se dă tinerimei în școli este atât de puţin 
potrivită cu necesităţile şi cam streină de firea Româ- 
nului. Apoi la expoziţia Casei naţionale din Sibiu dela 
1905 şi din Bucureşti 1906, d-na P. Cosma a prezentat piese 
artistice de broderii femeiești de 120 şi 150 de ani, cari 

au atras admiraţia vizitatorilor — dovadă că şi sub regi- 
mul Aprobatelor și Compilatelor putea să existe lux la Ro- 
mânii subjugaţi din Transilvania cu toate că legile le 
opriau. Apoi Reuniunile femeilor Române din Transil- 
vania şi Ungaria la diferite expoziţiuni locale încă au 
scos la iveală tipare și mostre prea interesante. 

Pretutindeni unde există în străinătate o industrle de 
casă intensivă, şi de ceva, importanţă, acolo, ţeranii sau 
industriașii mici lucrează în particular, fiecare pe la casa 
sa și cu membrii familiei sale, cu instrumentele și ma- 
terialul prim al său, pe 'contul şi rizicul propriu; ori 
alţii de comandă, căpătând materia primă și unele in- 
strumente mai scumpe dela comisionari străini, şi aceste. 

de multe ori cu împărţirea muncii cea mai minuțioasă 
și pe lângă ei; dar deosebit de ei, se află alţi meseriași 
bogaţi, ori comisionari exportatori, cari adună aceste semi- 
fabricate şi fabricate ale micei industrii casnice. le com- 
bină pe unele cu altele, le fasonează, şi ei le dau ultimul 
lustru și poleitură, și apoi ei le pun în comerț sub nu- 
mele şi eticheta lor. Astfel este cazul cu ceasornicăria 
în Elveţia, la Sehwarzwald, cu industria dantelăriei în 
Belgia, cu industria jucăriilor la Niiremberg, ete.
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Deci şi la noi, unde iniţiativa şi mijloacele individuale 
lipsesc sau fiind insuficiente, pentru a crea un debușeu mai 
însemnat, — acolo ar aveă mare rel Sindicatele, eventual 

toate Reuniunile femeilor laolaltă, asociindu-se ca să des 
chidă ele cu ajutorul unui negustor român, ori a acade- 
miilor industriale de lucruri femeiești din străinătate, 
cum este Letteverein la Berlin, etc., bazare în oraşele mari 
la Viena, Berlin, Lipsca, unde. se expună spre vânzare 
tot felul de produse ale industriei de casă românești, să 
arate rolul și importanţa fiecăruia articol, eventual să 
mobileze 1—2 saloane și iatacuri cu ţesături românești, 
etc, după cari să poată primi și comande. 

Românii de peste munţi prin firea lucrurilor — marele 
număr de braţe disponibile, marea creştere a populaţiunii, 
puțina proprietate rurală faţă de Saşi şi Unguri, dar nu 
şi față de Secui, îi avisează către o intensivă desvoltare 
a meseriilor. Cu deosebire cei din satele muntene, cu bra- 
ţele numeroase neocupate mare parte a anului sunt avi- 
zaţi către industrie. Afară de acestea, solul munților noștri 
cuprinde tezaure nestimate cu tot felul de gisemente și 
minereuri utile. Citeşti ca întrun vast pomelnic „Ma- 
nualul petrografic a lui M. Bielz, „Die nutzbaren Gesteine 
Siebenbiirgens“ — numirile de localităţi românești, la, cari 
sau căsit și se găsesc minerale utile în Transilvania, 
una din cele mai bogate ţeri din lume. Afară de aceasta, 
Românii mai posed pădurile cele mai-multe şi căderi de apă 
cu peste 3 — 400.000 cai putere, cari stau nefolosite, dacă 
nu le utilizează cumva, străinii în profitul lor. Este trist 
să vezi căderile de apă dela satele românești, Sadu, etc, 
dând lumină și forţă electrică, atelierelor și fabricilor din 
orașele și târgurile săsești, Sibiu, Cisnădie, etc. 

Introducerea locuitorilor Români în diverse industrii, de 
metalurgie în Bănat, mine, fabricile de zahăr, postavuri 
au dat bune rezultate, ceeace şi străinii le-o recunosc. 
Max Wirth în cartea „Unparn und seine Bodenschătze“, la 
pag. 59 zice despre cei din minele din Bănat: că deși 
lucrătorului Şvab şi Român din Bănat îi lipseşte exerciţiul 
ȘI rutina tradiţională a uvrierului englez ca şi tăria, fizică 
a aceluia, totuși în urma introducerii unui sistem de
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prime a lucrătorilor, dându-le societatea avansuri dela 
6 — 800 fl. ca să-și clădească case şi locuinţe igienice, şi 
să se hrănească mai bine, sa obţinut rezultate minu- 
nate în scurtă vreme: Lucrătorii şi-au achitat casele fără 
dificultate, iar uzinele au putut să estindă producţiunea 
lor la îndoit şi întreit, şi întreaga întreprindere să de- 
vină prin aceea, rentabilă. În fabriciie de zahăr şi hârtie 
Românii dâu contingentul cel mai bun de lucrători, pe 
când lucrătorii Secui cu toate avantajele oferite de gu- 
vernul unguresc în diversele întreprinderi industriale ale 
statului nu rezistă, şi de obiceiu după 5—6 luni de zile 
dezertează, trec la noi în Țară. Această tânguire formează 

-şiuna din gravaminele chestiunii Secuieşti. Românii noştri 
se vede că dau un bun personal şi în minele și uzinele 
metalurgice din America de nord, care-i atrage pe mulţi 
fiind acolo şi bine plătiți. Pagubă că dânşii dau numai muncă 
brută, manuală, şi mai puţini lucrători technici, şefi de 

echipe, etc. 
__Ce fel de industrii sar puteă dezvoltă şi să îmibrăţi- 
şeze Românii de peste munţi cu mai multă stăruință? 

Aceasta este greu de zis—în mod general, dar este de 
dorit şi necesară trecerea țeranului nostru din limita in- 
dustriei casnice la produsele industriale de fabrică şi de 
specialitate, bazată pe împărțirea muncii. Acele industrii 
ar aveă mai uşor şansa de a prinde rădăcină între Ro- 
mâni — unde există sau o prosperă industria casnică — prin 

concentrarea şi perfecţionarea aceleia, selecționându-o 
d. es. artele textile —ori unde se află multă materie primă 

în localitate —lemnăritul. Prin punerea în exploatare și 
valoare a numeroaselor păduri comunale şi acele ale moș- 
nenilor în devălmăşie, cu concursul băncilor și a nume- 
roaselor cursuri și căderi de apă s'ar puteă înființă și crea 
numeroase întreprinderi industriale de tot felul. Apoi în 
arta textilă prin concentrarea şi sistemizarea ei, sar puteă, 
face foarte mult. Inul se poate cultivă la noi de cea mai 
bună calitate a fibrelor până la cele din urmă cătune și odăi 
răsleţe din munţi, ca şi în satele dela lungul Oltului Mu- 
reşului, Dunărei și Borcei — tocmai acolo unde sunt; braţe 
multe şi ieftine. Țerile de jos, Olianda, Belgia, Irlanda
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prov. Baltice—ca şi cele muntoase, Sviţera, Tirolul, Bo- 
mia de nord, Saxonia cu Turingia, sunt centrele cul- 
turii și întrebuințării inului în tot felul de broderii mi- 
nunate, danteluri și pânzeturi de in. Cel ce a urmărit 
desvoltarea torsului inului pe valea rîului Aupa la. Trau- 
tenau în Boemia, unde graţie iniţiativei unui singur băr- 
bat sa desvoltat din industria mică de casă, în scurtă 
vreme peste 30 fabrici mari de filatura inului, acela ne 
va dă dreptate. Și câte sate Fundata și Fundături nu avem 
noi prin munţi dincoace şi dincolo de frontieră, unde se 
face minunate ţesături și broderii țerănești de borangic, 
ibrișim și lână ţigaie, cărora adăopânduli-se un in de ca- 
litate superioară, ce se poate cultivă chiar acolo pe loc, 
în roua și ceața, deasă și abundentă, să devină cu timpul 
tot atâtea centre industriale şi de manufacturi de prima 
ordine?! Cel puţin o mare parte din carțonurile și pânza 
de bumbac (de America) ar puteă să fie înlocuite prin 
pânzeturi și țesături mai trainice de casă și făcute din in. 

In celelalte ramure şi meserii Românii se aplică re- 
lativ tare puţini și prea puțini la fer și metalurgie în 
genere. In minele de cărbuni, fer Și sare, sunt mai bine 
„reprezentaţi ca și în minele de aur. Ar fi de dorit însă 
ca cel puțin în meseriile mici curente și de prima ne- 
cesitate la sate și orașe, să se aplice cât mai des Ro- 
mânii, ca cel puţin să se scape de odiul ca tot ce este 
artă și meserie în satele românești pentru mai buna, va- 
lorisare a produselor solului să se afle în mâinile străi- 
nilor. Sprijinirea industriei mari și mici de tot felul, tre- 
bue să fie una din ţinţa principală a băncilor româneşti 
de peste munţi. | | 

$ 12. STATISTICA POPULAȚIUNEI ROMÂNE. 

Statistica populaţiunei Române. din Transilvania, s'a în- cercat a, se face de repeţite ori, dar până astăzi nu 'avem încă date pozitive asupra numărului lor ezact și a, crește- rei sale. Cea mai veche numerotaţiune a poporului Ro- mân din Transilvania a fost a Episcopului Ioan I. Klein L.
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B. de Szăd, făcută din ordinul împăratului Carol al 6-lea 
la 1732. El pune numărul familiilor Române din Tran- 
silvania la 85.550 afară de cei din ţara Bârsei și alte 
câteva ţinuturi, pe unde nu a putut să-i numeroteze și să 

culeagă date asupra lor. A doua numerotaţiune a popu- 
laţiunei Române 'din Transilvania s'a făcut sub împăratul 
losif al II-lea iareşi incompletă —căci se făcu numerota- 
rea numai a populaţiunei birnice, clăcaşe și libere, dar 
nu şi a boierilor, nemeşilor şi moșnenilor — foarte nume- 
roşi în ţara; Oltului, Hațegului, districtul Cetăţii de Pea- 
tră etc, toţi scutiţi de biruri și de orice sarcini. 

Recensămintele făcute de guvernul unguresc după limba 
vorbită în toate zilele, sunt făcute cu scop tendenţios, 

de a scădeă numărul naționalităților, şi în deosebi pe 
al Românilor, şi a spori pe cât se poate, numărul rasei 
domnitoare, — maghiare. Spre acest scop recensămintele 
ungurești nu au fost făcute pe baza naţionalităţi, ci s'a 
luat drept bază limba vorbită de ele, limba de toate zilele. 

Sistema, aceasta însă are mari defecte inerente, căci 

esclude de sub numerotaţie, pe acei, cari nu vorbesc nici 

o limbă, pe copii mici și pe surdo-muţii, și apoi trece pe 
acei cari pe lângă limba naţională a lor, mai vorbesc 
și alte limbi şi în special limba ungurească, între Ungurii 

născuţi şi făcuţi. _ 
Cât de puţin justificată şi de lipsită de orice temeiu 

este această procedere, de a numără poporul după limba 
de toate zilele, şi la ce rezultate falşe poate duce ea, 
dacă ar fi aplicată riguros la Transilvania, atunci pe toate 

popoarele și locuitorii ei, ar trebui să-i trecem şi iuăm drept 

Români neaoși, pe jidani, Unguri, Armeni, Saşi şi ţigani, din 
cauză, că până acum a cu toate opintirile guvernului un- 
guresc şi ale Kulturegyleturilor, limba afacerilor și tran- 
sacţiunilor zilnice în agricultură în comereiu și industrie 
este limba română. 

Românii cari formează majoritatea absolută a ţerii vor- 

besc cu Sas și Ungur numai româneşte, Sasul şi Ungurul, 
când se întâlnesc, neputându-se înţelege între ei alt cum 
xecurg la limba română, chiar sasul cu sas vorbesc ro-
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mânește — des cei dela Bistriţa Teaca Reghin cu cei din 
Țara Bârsei. 

Deci copform acestor fapte ale vieţei de toate zilele 
ar trebui să trecem între Românii neaoși la 2 milioane 
dintre locuitorii Transilvaniei adică pe toţi jidanii, Ar- 
menii, Ungurii afară de Secui şi pe toţi Saşii, căci între 
Saşii buna, oră abia se află 10/,, care să nu ştie să vor- 
bească corect limba română. 

In Ungaria proprie iarăși ar trebui să trecem între ai 
noștri pe mare parte dintre Ruteni, Sârbi, Unguri şi Şvabi, 
pe toţi aceea, cari trăesc ca. mici enclave în masa com- 

pactă a poporului român. 
Şi apoi și rezultatele recensemintelor oficiale sunt prea 

bătătoare la ochi, dau o sporire prea mare, ce pare puţin 
probabilă de es. cea din 1880 dă numărul Românilor din 
Transilvania și Ungaria la 2.325.838, iar cea din 1890il 
pune la 2.589.066 suflete, adică în 10 ani sporire de 264.228 
suilete' şi la 1900 la 2.799.479 suflete — deci un alt spor 
de 210.413 suflete în alţi 10 ani cu toată emigraţiunea. 
cea mare; şi pe de altă parte, datele după limba şi după 
confesiune variază cu totul şi arată diferinţe enorme 
între ele. Să 

Nu mai puţin sunt defectuase şi incomplete şi recen- 
semintele anuale, făcute de consistoriele diecesane române, 
căci deși consistoriele diecesane greco-catholice române 
publică pe fiecare an. „Şematismele veneratului eler diece 
san“ totuşi aceste șematisme conţin niște date incomplete, 
spun de toate și cuprind tot felul de informaţiuni : câţi 
jidani, câţi unguri calvini, luterani, catolici de rit latin, 
se află 'în comunele și pe teritoriul decesei şi archidia- 
conatelor lor, cari nu sunt de nici un folos pentru ro- 
mâni. Din contră cu privire la populaţiunea română de 
sub păstorirea lor nu ne spun: câte naşteri, căsătorii, 
decese, câte șeoale confesionale se află în total, sub păs- 
torirea lor, şi câte din ele sunt corespunzătoare şi câte 

„necorespunzătoare cerinţelor legii, câţi învăţători funcțio- 
nează în școalele confesionale diecesane, în total, câţi 
din ei sunt cu examen de cualificaţiune și câţi sunt numai 
toleraţi, care este în total numărul copiilor — băeţi şi fete —
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obligaţi de a frecuentă școala de toate zilele şi școala de 
repetiție—a le acestora, șicâţiau cercetat școaleleconfesio- 
nale române, şi cei cari învaţă în şcoale streine. Cari este 
progresul numeric și cultural al diecesei pe un an număr 
mai mare de ani 20—50 ani etc. din aceste puţin vei găsi. 

Dela episcopatele Române unite cari lucrează la cultură 
şi progres de 200 ani aproape, ne-am puteă aşteptă să gă- 
sim astăzi ceva mai mult, decât cele ce ne oteră șematis- 
mele diecesane actuale. 

Faţă de tendinţele contrarilor de a detrage și micşoră 
numărul şi importanţa culturală a Românilor, ar fi necesar 
și util ca și poporul să se cunoască pe sine, să ştie cum 
stăşi unde este mai periclitat în ezistența lui națională și 
culturală? Apoi nu ştim care a fost motivul ce a îndemnat 
pre Prea Sfinţiile lor Episcopii şi consistoriele unite de 
Orade şi Gherla, de a publică Șematismele diecesane ro- 
mâneșşti în limba latină și cu numiri Ungureșşti, când limba 
liturgică şi biserica este naţională română? și când ele 
sunt destinate eminamente pentru poporul Român?! 

Consistorieie greco-orientale române, deşi nu tipăresc 
şi publică anual, Șematisme, totuși recensiunile și dările 
de seamă, ce fac consistoriele în fiecare an Sinoadelor 
diecesane conform Statutul organic al bisericei române 
ortodoxe, sunt relativ superioare şi cu mult mai detaliate 
în ceace priveşte starea şi administrația generală a die- 
ceselor, și asupra progresului lor din toate punctele de ve- 
dere. Se vede că intrarea şi participarea elementului laic în 
sinoade a; dat bune roade, căci mirenii, advocaţii, pro- 
prietarii, funcţionarii publici, cari nu depind de consistor 
și de episcopul diecesan, nu s'au mulțumit cu nişte simple 

pomelnice din partea consistorului și a Sfinţiilor lor, ci 
iau silit să se pună pe muncă serioasă, şi graţie acelei 
participări fericite a elementului mirean cu elementul preo- 
tesc la afacerile bisericești şi şcolare este azi a mulțumi, 
că în fiecare an avem rapoarte detaliate asupra mișcării 
populaţiunii, asupra stărei averilor bisericești, școlare și 
particulare, numărul și starea școalelor, copiilor obligaţi 
a urmă şcoala de toate zilele şi a celor cari au vizitat 
școalele, numărul, cualificațiunea și dotaţiunea, învăţăto-
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rilor, numărul copiilor de Români ortodocși cari frecu- 

entează școalele streine etc. Ar fi de dorit că la facerea 

recensămintelor anuale, Inalt Prea Sfiinţiile lor Părinţii 

Mitropoliţi şi Episcopi diecesani, prin înţelegere prealabilă, 
să facă a se adoptă pentru toate diecesele române unul 
şi același formular şi să tacă un recensământ cât se poate 
de dataliat asupra poporului din diecesele lor. 

- STATISTICA POPULAŢIUNEI ROMÂNE 

"DIN TRANSILVANIA ȘI" UNGARIA DUPĂ RECENSĂMÂNTUL DELA 1900. 
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1 Mureș Turda .... 67.402] 28.989 44.507] 75.3901197.618 570 
8] Sibiu. ....,... 108.413] 95.380| 14.050] 88.931|166.188| 8.031 
9] Solnoc Dobâcu.. .. 180.309] 36.247|147.322| 42.3641237.134| 1317 

10| Tunava mare .... 61.779] 50.350, 16.259| 76.275|145.138i 5611 
Mu Tunava mică Cc... 55.276] 18.925] 39.0471 35.530]109.193| 1.112 
12 Turda Arieş. ...,. 116.833] 52.457 66.293] 36.687]160.579 212 
13] Tri seaune-, .... 19.439 —| 5.453 — — — 
14j Cine ... 13.936 —| 18.890 — — — 
15| Odorheiu ...... 2.928 —i 9.968] - — — — 
16] Arad ... a 223.806 219.229) 15.1344139.4131386.100 428 
17 Caraș Severin, ... 328.371|325.6131 18.262] 41.4944443.001| 1.597 
18| Timis. ..... jo... 167.513|223.247| 12.3601103.8101476.242] 1.263 
19 Torontal e. 88.04442177.558| 3.7231298.3971609.362| 1.824 
20| Bihor. ....., 239.4491205.474| 32 222|240.0651577.312| 294 
211 Maramureș ..... 74.928 88| 74.890] 54.156 —] 1.890 
29 Satmar îi. | 118.570] 2.260/156.063/152.0551367.570 825 
23| Salagiu. ., ...._ 125.451] '7.9021120.544| 57.316|207.293 301 
24| Cenad. ......,. 13.782 — — — — — 
25| Ugocea. ...... 9.720 —| 9.720 — — — 
26] Bichiș. ....,... 6.069 — — — — — 

! In total, .. 9.799477 români. 

Ceeace este bine şi important la, Români, este că dânşii 
(9cuese in mase compacte, cu puţine seminţii ameste- 
câţi. Numai Secuii sunt ca un ie împlântaţi în mijlocul lor. Românii formează 16,7%, din totalul populaţiunei
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Ungariei și Transilvaniei, dar în Transilvania 56 Bo, după 
comitate în unele ajunge la 78—84 şi chiar 90 la sută: 
din populaţiune. Români de peste munţi au majoritatea, 
în 2.981 comune. Sporul lor pe cei 10 ani din urmă 
1890— 1900 a- fost de 210.413 suflete sau 8,12%/. Un- 
gurii însă au avut 18,8%, eraţie maghiarisărilor, germanii 
numai 7,3%, Slovacii 6,4%. 

$ 13. EMIGRĂRILE. 

Transilvania a avut totdeauna emigrări —erau mocanii 
şi ţuţuenii a căror locuinţe erau în Transilvania, iar terenul 

de activitate se întindeă însă în România, Bulgaria ete. 
Ei niciodată nu au fost consideraţi de emigranți ci de. 
absentiști numai pe un timp limitat, de aceia ei își plă- 
teau birurile lor la consulatele şi agenţiile Austriace ori 
la vămi pentru turmele și daraverile- lor. Emigraţiunea 
propriu zisă — părăsirea definitivă a căminului părintesc,. 
începe abia cu pătură cultă — română unde clasa inte- 
lectuală trecută prin şcoli înalte, găsi refugiu și aplicaţie 
în România, şi care a durat de aproape una sută ani, 
începând cu George Lazăr. Transilvania a dat Românilor 
din Principate forţele cele mai de valoare ale lor, şi nu 
puţin au contribuit la Renaşterea României moderne şi 
la deșteptarea, simțului naţional în Bucovina. 

Fondaţiuni dela Românii din Transilvania ajunși la bună 
stare materială şi avere, înfiinţate pentru consângenii lor 

„din patrie abia. sunt 3—4 şi acele de mică importanță,; 
ei nu-au urmat exemplu grecilor, ci sau simţit și aci ca 

acasă şi ca Români cu trup şi suflet. Nu'mi este dat 

mie să judec asupra influenţei ce au avut-o Românii din 
Transilvania în România, Bucovina etc. 

Vom trece la emigrarea poporului de rând și a bra- 
țelor de muncă. Nu este aşă de mult când lohann Hintz. 

secretarul camerei de comerciu. şi industrie din Braşov, 

un profund cunoscător al raporturilor sociale și econo- 
mice puneă numărul emigranților din Transilvania î în Ro- 

Dr. Maior— Politica Agrară la Români. - . 21 
2
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mânia din toate 3 naţiunile: Români, Unguri și Sași la 
15.000 persoane pe an. - 

Acum sa ivit altă fantomă —a emigrărilor în masă în 
America, cu deosebire în Statele-Unite de Nord. . Dejă 
micul popor al Sașilor numără pe baza unor stațistici 
numițioase la 8— 10.000 de. connaţionali în America. 
Poporul Român de acolo numără de sigur la 40— 50.000 
suflete, cari în câteva centre industriale mari ale Statelor- 
Unite au întemeiat dejă societăţi de cultură și de ajutor 
reciproc, au întemeiat vreo 3—4 parochii românești, au 
jurnalele lor și serbările lor naţionale româneşti.. Ori şi 
cum vom privi emigraţiunea: în America, ea atrage, căci 
acolo un bun muncitor câștigă câte 1—2 şi 3 dolari pe 
zi 5-15 lei, şi întrun an doi câștigă omul singur cât în 5—6 
ani cu familia întregă acasă. Sunt unele sate din cari 
sunt duși peste ocean câte 50 - 100—150 inși bărbaţi şi 
femei, mai cu seamă tineri în vârstă şi apți de muncă. 
Ca de ce importanţă socială Și economică este acesta 
ducere la America, vom cită 2 cazuri. Din com. Vlădeni 
de lângă Brașov sunt: duși peste 150 inşi în America, 
dela cari au sosit în 1904 peste 50.000 cor. în un sat din 
cele mai sărmane Și lipsit aproape de toate izvoarele de venit. Cu banii veniţi din America, dânșii au cumpărat în anii din urmă numeroase pământuri dela Saşii chiaburi din satul vecin Codlea. Unui mutilat Și deveniţ infirm 
în America, înainte de a sosi el acasă, i s'a plătit fami- liei 10.000 cor. prin banca „Albina“. Tot astfel de infor- mațţiuni am primit dela un director de bancă românească 
din părţile Târnavelor, că poporul nostru d'acolo câştigă 
mereu teren cu banii trimişi din America. 

Românii emigreză mulţi, dar la Ruteni și Slovaci s'au golit satele cu totul; sunt femei primari și consilieri co- munali din lipsa de bărbaţi. Guvernul Ungar voind ale înlesni soarta, emigranților a încheiat contract cu Cunard linie din America, dirigind masa emigranților peste portul ungar dela Fiume — și dându-le preoţi pe vapoare și preoți ŞI în America, care să'i maghiarizeze. Prin aceasta guver- nul Ungar a încurajat foarte mult emigrațiunea şi numărul 
emigranților din Ungaria trece de una sută mii pe an.
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Cauzele emigrațiunei sunt prea multele sarcini asupr& pro- 
priețăţii rurale, dar de multe ori şi contractarea de datorii 
în mod ușşuratic pe care în urmă nu le mai putură plăti şi 

erau amenințați să fie scoşi din casă și moşie. Cu toate 
spesele mari de emigraţiune cari se urcă la 300 coroane, 
într'un an, doi muncitorul vrednic 'şi întoarce spesele avute 
cu drumul și poate să achite și datoriile de acasă. Mulţi 
dintre ei se întore cu parale acasă —cu capital de 2 — 3.000 
coroane. - 

Și aci nu este deci decât un absentism provizoriu, şi 
nu se duce nici unul cu gândul de a se stabili pentru 
totdeauna în America, şi vin frumoase parale dela ei în 

genere. Un pericol naţionai deci nu ar fi. Cu toate aceste 
este un pericol naţional, întru cât se slăbesc satele și forţa 
de producţiune şi de rezistenţă a lor, apoi se demoralizează 
și destramă, viața familiară, care la dânșii face foarte 
mult. Minerii se dedeau acolo cu traiul bun cu consumaţiu- 
nea zilnică de vin, bere şi carne—pe care acasă din 

moșioara-i mică nu 0 poate aveă Mulţi dintre ei după 
ce au venit acasă, după ce au isprăvit paralele la un 

an, doi au plecat iarăși în America. Poate că pe lângă 
unele defecte și neajunsuri vor veni şi obiceiuri şi cali- 
tăţi preţioase —spiritul de asociaţiune și de întreprindere 
împrumutat dela Jankei.. 

Ş. 14. LOCUINȚE ŞI REGIMUL ALIMENTAR. 

Dotaţiunea comunei rurale cu pământuri proprii ca 
proprietate comunală colectivă, prevăzută în Patenta îm- 
părătească dela 1854 și-a manifestat efectele ei salutare în 
3 direcțiuni diferite: acea a locuinţei. a igienei și ali- 
mentaţiunii și cu privire la institutele de cultură. Ță- 
ranul degajat de grijă și sarcina ţinerei vitelor şi a ad- 
ministraţiei comunale și judeţene, a putut ușor să fie 
înduplicat să se supună şi supoarte alte sarcine de ordin 
moral şi cultural. El 'şi susține singur biserica și școala 
sa, pe preot şi învățător până și pe mitropolit, pe primarul,
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şi nofărul satului, fără de a avea lipsă de a înpreună 10-15 

sate într'o comună rurală ca la noi din lipsa de mijloace, etc. 

Cu privire la locuinţe şi ecarete gospodărești, lemnele 

gratuite din pădurea comunală a avut rezultatul de u 

schimbă cu totul aspectul caselor şi satelor românești 

cu dispariţiunea totală a colibelor şi bordeelor săpate în . 

“pământ, de cari se mai găsiau pe alocurea în iobăgie. 

Mai întâiu necesitatea şi exigenţele noui de traiu și de 
producţiune impuneau o modificare radicală a ecaretelor 

economice—de oare ce ţeranul nu mai făceă clacă: ni- 
mănui şi nu dedeă nici dijmă din productele sale—şi el 

a devenit stăpân absolut pe moşioara sa şi pe braţele 
sale. Natural că cu sporirea producţiunii agricole să-și 
mărească şi. consolideze şi ecareturile de tot felul. Apoi 
necesitatea şi dorința şi la elde a aveă oare care com- 
tort şi de a posede unele lucruri ce nu le putuse aveă 
dar le vedeă zilnic la străini: -Saşi, Unguri şi Secui. Apoi 
guvernul încă reglementă de repeţite ori alinierea, stra: 
delor şi materialul de construcțiuni la noui clădiri. 

Şi astăzi după o jumătate de secol dela ştergerea i0- 
băgiei, satele și casele Românilor de peste munţi, sunt tot 
așă de frumoase ca și ale Sasilor de pe Tirnave şi ale 

„Ungurilor şi Secuilor. Edificiile publice — bisericii, şeoale,: 
primarii sunt egale cu ale lor. In ceeace priveşte mate- 
rialui de construcție — din care sunt alcătuite ele, se va 
vedeă mai târziu —în raport cu ale Sașilor. Deşi lemnul 
predomină încă, și poate că nu va dispare niciodată. din 
construcţiile satelor muntene şi ale târgurilor, totuşi câ 
mai puțin sigure contra focului şi în satele de munte 
locuitorii tind mai mult cătră locuinţe masive de zid. 

Apoi în pășunaa comunală i sa menţinut până la co- 
masare, ţeranului posibilitatea de a ţineă şi creşte vite 
aproape fără de spese. Vaca ori bivolița cu lapte nu 
lipseşte aproape la nici o casă din sat—chiar la cei cari 
nu au pământ propriu. Apoi stâna de oi în hotar şi câr- 
dul de porci, asigură şi celui mai sărac posibilitatea de 
a se hrăni binișor în timpul muncei. Aproape la nici 0 

sti naieote euptrul se pane, n total i trezi 
ne decât muncitorii agricoli şi in-
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dustriali din Polonia, Germania de nord ori Irlanda, dar 
trăesc incomparabil cu mult mai bine și decât ţăranul 
din România, căci deși pentru el, ca și pentru acesta, . 
mămăliga este indispensabilă în fiecare zi, totuşi el mă- 

nâncă regulat în fiecare zi şi pâne de grâu ori de se-: 

cară. cu şi fără cartofi, în cantitate destul de conside- 
rabilă, apoi lapte, brânzeturi, carne, legume și fructe. 
Buruienile ca loboda, știrul, susaiul; urzicile etc. cari 
formează hrana precumpănitoare a ţăranului din Ro- 
mânia, el nu le mănâncă de loc, abiă le cunoaşte după 
nume, căci le dă la porei, iar castraveţii verzi, ceapă şi: 
pepeni, consumă cu mult mai puţine decât acesta, şi 
nici odată cu mămăligă, ci totdeauna numai cu pâne. 

Pânea la el anul întreg nu lipseşte de pe masă, fie 
ea albă ori neagră, căci dacă nu şi în fiecare casă din 
comună, dar tot la 2—3 case se găsește un cuptor de 
pâne, în care se coace pâne regulat anui întreg. Din 
cauză că el mănâncă o hrană micstă, și mămăligă a- 
proape în aceaşi cantitate, .cu pânea, pelagra şi alte boale 
endemice, care băntuie atât de cumplit populaţiunea 
rurală din România, Italia ete. în Transilvania nu este 
de loc cunoscută, ore importată de muncitori din România. 

Deși Românul de acolo consumă relativ mai puţină 
carne decât Sasul şi Ungurul—şi în deosebi carne de 
vacă—căci carne de porc și carne de oaie, el con- 
sumă destulă, totuşi și în privința dulcelui o duce mai 
bine ca cel din România, căci în Transilvania și omul 
cel mai sărac şi fără pământ poate ţineă 1—2 vaci în 
pășunile și pădurile comunale, pentru care el pentru 
vărat nu plăteşte nimănui nimic, şi vitele fiind în ge- 
nere mai bine ţinute, vara şi iarna, dau lapte mai mult 
Și deci alimentele de dulce le poate produce și aveă și el 
mai lesne decât cel din România. 

In privința alcoolismului sau a consumaţiunii excesive - 
de spirtoase, care este o plagă socială din cele mai gro- 
zave moderne, noi n'avem să ne plângem nicăiri de po- 

“porul nostru că și-ar vinde casa și moșia sa pentru ra- 
chiu, sau că ar fi fost expropiate şi distruse sate întregi 
din cauza. alcoolismului. Deși vinul cel mai mult în Tran-
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silvania il produc şi se află în mâna Românilor, totuşi 
țăranii Români beau moderat sau prea puţin atât vin 
cât şi bere. Cu privire lă consumaţiunea de vin la Fă- 
găraş 61,43 litre de persoană, după a noastră proprie 
experienţă, putem. afirmă că d-l Keleti a fost indus în 
eroare căci în localitate vin nu se produce și în 20 co- 
mune din 64 nu se debitează de loc vin; în nici un caz 
nu putem pune mai mult de 6,1 litri de persoană. 

In privinţa posturilor „acea aberațiune a mintei și 
îmteligenței umane“ deşi în Transilvania şi Ungaria po- 
porul Român, se află divizat în 2 confesiuni ale aceeaşi 
biserice de rit oriental, cu posturile obligatorii, totuşi 
fără a pierde din credinţa şi morala sa religioasă ceva, 
dela luminarea poporului prin şcoale și dela introdu- 
csrea serviciului militar obligastor încoace, poporul de 
rând chiar nu mai ţine cu atâta religiositate și stricteţă 
la ele, ca înainte; pe cele mai mici între ele — Mercurile, 
postul Crăciunului, al sfântului Petru nu le ţine de loc, 
iar Vinerile, postul Paştilor, postul sf. Marie se calcă 
foarte des cu ştiinţă şi neştiinţă, şi nu va trece multă 
vreme, până când poporul singur își va face dreptate, 
și se va emancipă cu totul de ele. 

Aci fără de a ne atinge intru nimic de temeiile sfin- 
toi noastre biserici, totuşi fie-ne permis a întrebă, pe 
Prea Sfiinţiile lor Inalţii Prelaţi și Archierei Români, căci 
avem dejă 5 Archiepiscopi și Mitropoliţi și 11 Episcopi 
eparchioți Ortodocși Români Și uniți, apoi o mulţime de 
archierei, canonici şi d-ri în sfânta teologie, dacă Prea 
Sfiinţiele lor şi consistoriele metropolitane şi episcopale, 
nu consideră de oportun, şi de a fi sosit timpul, ca să 
se întrunească întrun sinod general naţional şi să re: 
vizuiască şi mai reducă unele din posturi şi din cele 56 
sărbători împărătești și bisericeşti, cari cu cele 52 de 
Dumineci, fac în total 108 zile de sărbătoare în an din 
365? Numărul lor în realitate este mai mare, căci afară 
de sărbătorile bisericeşti din călindare, mai sunt şi alte 
poporale, păgâne chiar, altele băbeşti fâră de înţeles, dar 
tolerate prin abuz, căci de ex în unele comune sărbă- 
torile Paştilor, Rusaliilor și Crăciunului se serbează câte
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4—5 zile, şi poporul pierde numai cu ele 12 zile de 
muncă, apoi pe Sf. loan "1 serbăm cu toţii de 4 ori pe an. 

Aceste posturi și sărbători, cauzează poporului nostru 
un. rău material și moral foarte mare, căci tot cu atâtea 
zile îl păgubesc pe an din lucru, şi-l fac să fie inferior 
în lupta de existență şi concurență cu vecinii săi, hete- 
rodocși, cari serbează relativ cu mult mai puţin, şi pot 
produce prin urmare mai mult decât el, căci la protes- 
tanţi șe socotesc 300 de zile iar la catolici 290 zile lu- 
crătoare în an, pe când noi Românii abia avem 245-—50 
zile lucrătoare în an!! Chestiunea aceasta în sine nu este 
numai o chestiune pur dogmatică şi bisericească, dar este 
totdeodată şi o chestie socială, economică şi de stat. 

Nemuritorul domn Român Alexandru loan Cuza, a re- 
dus cu puterea o parte din sărbători — dar numai pentru 
România; bine făceă dacă în ele eră mai sever. şi ar fi 
stăruit să se reducă şi în celelalte eparhii române. Apoi 
posturile și praznicile cele multe au putut fi bune și la, 
locul lor, pentru ţările calde, Palestina, Asia mică, cari au 
altă vegetaţiune: măslin, curmal, migdal, şi unde epoca 
vegetaţiunii este cu totul alta decât la noi, dar sunt cu 
totul nepotrivite la noi și pentru climatele noastre, unde 
se face numai ceapa și mămăliga, şi posturile cad tot în 

- timpul,când munca câmpului este mai grea și mai intensivă: 
Postul Paştilor de 7 săptămâni, începe deodată cu ivi- 

rea primăverei și a vegetaţiunii, şi durează cât timp ţine 
lucrul la câmp și semănaturile de primăvară ; postul Sf. 
Petru de 4 săptămâni, în timpul prăşilei de a doua, a 
făcutului de fân şi a secerei. Insă cel mai dificil şi mai - 
insuportabil dintre toate este postul Sf. Mărie, de 2 săp- 
tămâni, atunci când toate alimentele sunt fără putere; 
pâinea nouă, egume noui, fructe noui, toat: fără vlagă 

și putere, iar lucrul câmpului iarăși intensiv la culme: 
recolta ovăzului, treeratul bucatelor, întorsul ogorului, 
cânepa. 

De aci urmează și sunt atunci pe tot locul friguri, 
tifos, diarrhee și tot felul de boale şi epidemii, cari se- 
ceră între populaţiunea rurală română cu sutele şi miile; 
atunci morbiditatea și mortalitatea, ajunge la culme între
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populaţiunea noastră rurală dincoace ca și dincolo de munţi. 
Curmă (desființează) pe acestea (posturile mari şi în spe- 
cial postul de 2 săptămâni numit al Sf. Mării) şi vei aveă - 
îndată câteva zeci de mii bolnavi de friguri mai puţin, 
şi vei scăpă câteva mii de Români din ghiarele morţii 

pe. fiecare an fără alte mijloace şi fără spitale rurale. 
Alimentaţiunea poporului român din Transilvania și Un- 
garia, față de popoarele și naţiunile conlocuitoare cu el, 
este satisfăcătoare, căci după C. Keleti el ocupă un loc 

"intermediar, deşi datele lui Keleti au fost contestate și 

atacate din mai multe părţi. 

  
  

  

  

  

  

  

          
  
  

  

  

                    

TABLOU 

DE CONSUMAŢIUNEA MEDIA ANUALĂ DE PERSOANĂ ÎN UNGARIA. 

ÎN KILOGRAME E | 
Ata | 

POPULAȚIUNEA ABSOLUTĂ ss | 
_ 55 | 

Ungară Română | Slovacă |Germană SE | 

| | 
Pâine de grâu şi secară . . .| 108,801 70, 18| 70,06! 95,01] 92,9%: 
Pâine de orz şi ovăz. .... 10,83 501| 75,19: 1905] 1745 
Mălaiu 2211 6992 O 0175 1906] 325 | Cartofi 103,56] 99,44 17671; 12129] 11225 
Lapte şi brânză. ..,..., 41,24 40, 11] 43, 48 28,62] 3316 Carne şi cârnaţi. ...... 38,46| 26 52| 22:92 42,31] 3447 Slănină şi unsoare. . .. a. 31,17] 24,88 14,92: 2845] 26,66) Vin în litri... a 3157] 1898 64! 4097] 26115) Rachiu.. .. i 2144 26,48 26,12] 14,53] 23,09) 

| | 

| In za z 3 
procente %| = [ze | = = 
Pâine Pâi = 255 Ș z 

degrân ac | E [55| s | 50 
secară şi. ovăz Ea > & 

Unguri . 2... .[ 76476] 764| 15,60] 691| 31,57] ara 
Nemţii. ..,..., 71,37] 14,31] 14,82] 70,76] 40,97] 14,53 
Români. ..... 48,36) 3,45] 48,19] 51,40] 13,9%] 6,48 
Slovaci ...,., 47,99] 51,50] 051| 3714] 6,40] 28,12 

Media | 26,15] "23,9    
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Cu nutrițiunea poporului stă în strânsă legătură să- 
nătatea, şi aptitudinea lui de muncă și destoinicia, sa de 
a purtă arme. Dela introducerea serviciului militar obli- 
gator în Austro-Ungaria încoace, sau găsit după d-sa 
că dintre 1.000 tineri cari trag sorţi: 

  
  

  

                      

= 
Ze a [Solsz | 

= REGIUNEA POPULAȚIUNEA |“ 5 sa[s2|5 ese E] & 5 Fă 5el5ole sla*| a Z 
z E E 1O [a Z8 

il Transilvania ........, Români, Unguri, Saşi..!  139/442lo67i 848l152 
2 Banat, unghiu între Tisa şi Mureş, Români, "Sârbi, $vabi  . 1131531190] 832 168. 

| 3] Regiunea de pe malul stâng al | 

Tisei Crișana . .. ... - Ung. și Români]  169|438/258] 865 135, 

4] Regiunea dintre Tisa și Dunăre Unguri... 125|383|243| 751 29 

> Ungaria întreagă . ..... 1411423/261| 825 ii 

Tot după Keleti, Loco citată. 

După datele statistice publicate de ministerul ces. și 
reg. de resbel din Viena, raporturile sunt schimbate. 
Foaia oficioasă militară Reichwehr din Viena, publică sta- 
tistica oficioasă a tinerilor cari au tras sorţi din imperiu dela 1884— 1894, după provincii Și națiuni. Dintre cei 
presentaţi la assentare tot la 1.000 inși au fost apți de serviciu militar la Români 386, la Croaţi 359, la Ma- ghiari 340, la Sloveni 285, la, Slovaci, Poloni şi Cehi câte 268, la Ruteni 251, la Germani 244. Dintre cei asentaţi la „miliţie nu știu a citi şi serie din 1.000 inși, pe corpuri de armată din Zara 713, din Lemberg 618, din Przmysl 613, din Sibiu 415, din Temişoara 333, din Cașovia 295, din Agram 244, din Cracovia Gratz şi Budapesta câte 119, din Viena și Praga câte 1. Dintre cei înscriși la sorţi au absentat în 1894 dela asentare după circumscripțiile de întregire, la Unovar 438, în Eperjeş 416, în Fiume 314, în Cașovia 251, în Carei mari 246, în Triest 221, în Sibiu
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217, în Otociac 216, în Braşov 214, ete. „Gazeta Tran- 
silvaniei“ No. 63 ex. 1896. 

Preţurile curente ale muncilor agricole au fost în 1897 
în termen mediu după Raportul Ministerului ungar de 
agricultură | 

Transilvania. Aratul cu ziua cu 2 boi 2,40 cor. până 
la8 coroane, media 4,50 cor. fără mâncare. Aratul şi Semă- 
natulunui juger 4— 10 cor., în medie 6 cor. 30 b., grăpatul şi 
semănatul 1,60 cor. Un juger de porumb la 1 sapă 6--10 
cor. media 7—7 cor., muşuroit; 7—14 coroane. Secerișul 
se face cu .ziua, mai rar cu pogonul şi se plătesc la cele 
de toamnă 6—12 coroane, în unele localităţi cu tain 
în altele fără. tain; cele de primăvară jugerul sau plătit 
cu 4-8 coroane. Culesul porumbului şi tăiatul cocenilor 
cu 4 —5%/,; muncit în dijmă seplăteşte 2/, câte odată în pă- 
mânturile cele bune :/,. Ziua de coasă la fân se plăteşte cu 
3,60 coroane. Argaţii cu anul 240—400, media 340 cor. 

Băâmat. Aratul cu ziua cu 2 boi 5,60 - 6 cor. Semănatul 
unui juger 4—10 cor. media 6,60 cor, arat, grăpat şi se- 
mănat 6—12 coroane de juger, media 8—9 cor. Prășitul 
la cartofi, porumb şi sfecle la prășila dântâiu 7—8 coroane; 
culesul porumbului și tăiatul cocenilor 6—16 cor. media 
8—9 coroane. Porumbul în dijmă 3:1 sau 2:1. Pogonul 
de secere în bani la cele de toamnă 7—9 coroane, la 
cele de primăvară 5—8 cor, şi rachiu. Ziua de coasă 
la fân 2,6pentru cosit și adunat fânul s'a plătit 7—12 
cor. de juger; la cei cari seceră cerealele în dijmă li-s'a 
plătit 50-—200 litri boabe de juger, media 80—87 litri la 
cele de toamnă și 60—65 |. la cele de primăvară. Lucră- 
torilor învoiţi de mai înainte li-s'a dat după învoieli 
a 1l—12-a clăie şi tain, la treieratul cu mașina de abur. 

21/,—6%,, media 31/,„—4%,. La căleatul cu caii a? —8-a 
parte. La făcut fân în dijmă din 4:1 pe fânețe foarte 
bune, iar pe cele mijlocii din 2:1.-Simbria unui argat 
ori vizitiu cu anul se urcă dela 320—580 cor. media 
4172 coroane. Muncitorii cu ruptul câştigă lunar între 
40—54 coroane vara 5—6 luni de zile, toamna şi pri. 

_măvara 30—36 cor. și iarna 24-—30 coroane. 
Crișana. Ziua de plug cu 2 boi se > plătește cu 3—9 cor.
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media 4,80 cor. aratul unui juger 4—8 cor. media 6 cor. 
10 bani. Grăpat şi semănat 1,20—4 cor. Prășitul porum- 

„bului, cartofilor Și steclelor pentru întâia oră 5—12 
cor. media 7 cor. 30 bani. Culesul porumbului şi tăiatul 
cocenilor 6—14 cor. media 9 cor; în dijmă a 17—19-a, 
parte. Porumbul se pune adesea şi în dijmă din 3:1 sau | 
din 5:2 cu arătura și sămânţa locuitorului. Seceratul în 
producte se plătește a 12—13-a și rachiu, slănină, și pâine. 
In bani sa plătit de pogon 7—9 cor. Și tain, fără tain 
8—12 cor. La treieriș 4%/, din producte, rachiu şi slănină, 
cu ziua 2-4 cor. Pogonul de coasă de iarbă s'a plătit 
cu 5—7 cor. In dijmă 4:1, din 3:1 2:1 sau din 5:2 media 
din 3:1, Argaţii și vizitii cu anul se plătese 250—-500 
cor., muncitorii cu luna câştigă câte 20-—50 cor. lunar. 

$ 16. BISERICA ŞI ŞCOALA. 

In privinţa culturii naţionale a poporului Român din 
Transilvania și Ungaria, şi întreaga-i activitate şi evo- 
luţiune culturală şi ştiinţifică se concentrează Și rezu- 
mează în biserică. Biserica a fost paladiul şi refugiul na- 
țiunii Române în timpuri de retrişte, şi în ea şi-a găsit 
poporul Român totdeaua scăpare şi mângâiere. Deci dacă 
vroim să cunoaştem şi să studiem progresul economic şi 
cultural al poporului Român din Transilvania şi Ungaria, 
apoi tot cu privire la, biserică, trebue să-l căutăm. Dar 
tocmai aci pe terenul bisericesc ȘI scolastic, vom întâlni 
glasuri şi învinovăţiri dese din partea, adversarilor, că 
Românii sunt tare înapoiaţi în cultură şi civilizaţiune, între 
toate popoarele Austro-Ungariei. Aptitudinea de muncă Şi 
cultură nu le-o mai contestă astăzi nimeni ca altă datţă. Să 
vedem însă întru cât şi aceste acuze și învinovăţiri sugt temeinice, și de unde provin ele, şi cum sar puteă înlătură. 

In privinţa ierârchică și a cultului, Românii încă au dez- voltat o activitate foarte însemnată în o jumătate de secol Și au mari succese de înregistrat. In privința organizaţi- unii ecelesiastice, poporul Român ordodox s'a emancipat cu desăvârşire de Kiriarchia, sârbească, și uniţii de epitropia .
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ruteană şi de ori ce ingerinţe: și amestecuri din partea 
Primatelui romano-catholic al Ungariei, și şi-au putut or- 
'ganiză fiecare biserica sa independentă și de sine stă- 

tătoare, împărțită în cele 2 coniesiuni și biserici naţio- 

nale: ordodoxă răsăriteană, şi unită sau greco-catholică, 

înființând 2 mitropolii, 4 episcopate şi 5 diecese noui. 
Biserica ortodoxă orientală cu 1 mitropolit şi 2 epis- 

copi titulari și-a dobândit independenţa și autonomia 

ei deosebită şi este recunoscută şi inarticulată în legile 

ţării ca biserică autonomă națională romdmească şi li- 

peră de ori ce ingerinţă străină, iar în Statutul Organic, 

ea posedă o autonomie din cele mai liberale şi demo: 

cratice şi din cele mai bune, de care alte biserici, mult: 

mai vechi şi mai bogate decât ea, sunt geloase şi nu o 

pot obţine des biserica catolică ungurească. 

Biserica unită Română, cu un archiepiscop— — mitropolit 

şi cu 3 episcopi sufragani deși şi-a eluptat şi ea indepen- 

denţa, şi s'a emancipat de sub ori ce amestec iar afacerile 

sale interne de cătră clerul latin şi a primatului de Stri- 

gon, dar încolo cu toate câ organizaţiunea şi instituţi- 

unile ei sunt mai vechi — episcopii ei materialicește mai 

bine situaţi decât cei ortodoxi, totuși până acuma ea nu 

şi-a putut eluptă autonomia ei deosebită, de a aveă sinod, 

mixt,“şi de a fi recunoscută și inarticulată în legile ţerii 
ca biserică greco-catholică naţională (românească). 

In timpul din urmă însă, contrar aspiraţiunilor și lup- 
telor ei seculare de a ajunge şi de a fi biserică. curat 
naţională, sau ivit în sânul ei unele tendinţe și aspira- 

ţiuni nouă, contrare firei românului, importate dela Roma, 
de către tinerii Români, crescuţi în școalele iesuitice de 
acolo — noua școală iesuitică Română —de a o apropia 
cât mai mult de marea biserică catholică de rit latin Și 
a-i pregăti fuzionarea și contopirea ei cu aceia. 

In privinţa propagării luminei şi culturii în popor, 

putem susţine cu drept cuvânt, că între toate popoarele 
Austro-Ungariei poporul Român a făcut dela 1848 în- 
coace relativ progresul cel mai mare, căci el a înfinţat 
la 3.300 șeoale rurale, 8 secundare și 5 superioare, fără 

de a fi primit nici un ajutor din budgetul statului.



A). SPATISTICA ŞCOALELOR CONFESIONALE 
  
  

pe
- 

  

    
  

  

    

z 32 ses 23 | so = Sa _ 55 |ssEa| as 

EPARCHIA â |EsE &Ez [E e |âs* 
ă jo a . a Pa ez „|'o îlz[ElElz! £ |elelzle|sls a|ă|alalai a ISialaeiale E 

a) Ortodoxe. i 

Archidiecesa Sibiu... .| pi —| 846 23| 899| -11| 79 15] 98 
Diecesa Aradului şi Orăzii | | ari 7i 97| 125152] —| — — 4! 42 
Diecesa Caransebeşului . | 7! 35 83| =! — — | 

Total. . . | 20[132 381| 23 399 79 19/1490 

b) Unite sau greco- | catolice. | | - 

Archidiecesa Blajului . , 18 „60| 9jita] 17| 518 | = 15| 83 
Diecesa Gherlei |. 5| 57| 711361 15 298 (1) | — — — 
Diecesa Orăzii mari ., —1.—| 8) 38| 15| aq -| — 9! 91 
Diecesa Lugoșului —| — — — — — 2 | 2 

Total: + .] 23/117| 241305] 47| 1.230 - — 241174 

  

(1) Liceul din Năsăud este declarat, dela guvernul lui Tissa, de Fundaţional. 
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ROMÂNE DIN TRANSILVANIA ȘI “UNGARIA. 
    

  
  

    
  

  

  

                    
  

  

    

  
          

      

lao . 
sz5 3 îa | 3 | Eaiscii scolare |ravaţatori COPII DE ŞCOALĂ 
3 Slaă = de. Obligaţi | Au frecuentai 

2 o şcoala 

zis] = [== zi [2] 2 = FE: sli s|ălslalzlslăzis| e! s 15 | 2 ls 
aja] ES ălslezlz| & [sa | e e 

- | 
i 

—| —| —i =] omzfeee| —| l2ooj 683/302] 54.611 48.670) 35.439] 28.357] — 

——-- s66lio7| —| —| —] 634| —]39.433|32.680/24.678]18.019|. — 
= —| —! —[aatajlerz| —| —| —| 234| —|29.260] as.sra]|a1.686[ 8.943] — 

7] — Ip —| —|eool.ss1lso2|  — | 1 ]|-— 

| | : | 

II | | E 3! si _| 6 530 2991301 —! = 512! — — 58587 | — 

—| —| “si 2] 502] 96419! 21| 55 500| —| - — “53.320 | — 

e) —| —| 2f-182[ 86| 5ej 66! 22| 180| -- _ 18.369 | — 
— -|-|- sa] —| —| — | ei —|- = 13.604 | — 

3l 81| 5 ajiooeber ca ii 77)4283| — — | |                   
(1) Din aceste 107 foste grănicereşti trecute ca, şcoale de stat, dar diooesa 

le reclamă de confesionale. - 

(2) Un convict în Sigetul Maramureşului pentru fii nobili—şi un altul în. - 

Orade penţru elevii ce frecuentează școlile maghiare, și Alumneu în Timișoara.
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B). BISERICILE ROMÂNE DIN TRANSILVANIA 
ŞI UNGARIA. 

    
  

+ 

BISERICI _ 
Numărul ; 

  

  

Pr
eo
ţi
 

EPARHII TITULAR sufletelor 

No
. 

cu
re

nt
 

C
o
n
s
i
s
t
o
r
i
e
 

P
r
o
t
o
p
o
p
i
a
t
e
 

P
a
r
o
h
i
i
 

Fi
li

al
e 

  

1 Mitrop. ortodoxă din] , - 
Sibiu... Arch.-Mitrop.| 1| 34 937| 2914 970| 702.038 * 

Episcopia Aradului și DD
 

  

Orăzii Episcop 2| 17| 576! 379| 659| 525.756* 

'3| Episcopia Caransebeş. | Episcop 1| 11| 320| 39| 386| 371.575* 

Total în 1900.| 3] a] 6oli.833 709l2.015| 1.704.818                 
B). BISERICA UNITĂ (ROMÂNĂ GRECO-CATHOLICĂ) 

i] Mitropolia de Alba Iu- 
la şi Făgăraş cu re- 
ședința. în Blaj 

Arch.-Mitrop.| 1] 32] 723! 623] 668] 418.444 

  

              

2| Episc.-unită de Orade. Episcop 14 20 168 480| 168 111.067 

3] Episcopia Gherlei . .| Episcop 3| 45| 49 193| 496] 432.916* 
4 Episcopia Lugoșului , Episcop G| 16| 163| 273| 157 97.566 

Total în 1900 | i 6|11311.543|1.57111.504| 1.094.661 
    

In total Românii din Transilvania, și Ungaria; au fun- 
dat și întreţin pe a lor spese 5 Seminarii preoțești assi- 
milate cu şeoalele superioare, 6 Şcoale pedagogice assi- 
milâte cu liceele, 4 licee complecte cu câte 8 clase, o 
școală comere. Il gr., 1 gimnaziu, 1 şcoală reală aceste cu 
câte 4 clase, 4 școale secundare de fete, 3 înternate şi 3.279 
$coale primare şi rurale. A înființă mai multe şcoale se: 
cundare româneşti, guvernul maghiar s'a opus totdeauna la 
Arad, Caransebeș etc. Invăţătorii trebue să aibă leafa mi- 
nimă de 600 coroane impusă de guvern, altfel dacă co- 
DI 

* Pe anul 1890.
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muva sollicită ajutor delia guvern — acesta în schimb îşi 
aroga siesi dreptul de numirea învățătorului şi alte in- 
gerinţe asupra şcoalei. In şcoalele comunale şi în şcoalele 

de stat guvernul a impus limba, de predare cea maghiară 
exclusiv, chiar dacă jur împrejur nu se află sate ungu- 
rești nici de pomenire. Chiar și şcoalelor confesionale gu- 
vernul le-a impus să predeă limba maghiară câte 18 ore 
pe săptămână, mai mult decât studiul limbei materne (14) 
din care elevii de obiceiu nu se aleg cu nimica, căci 
după eșirea din şcoală ei uită puţinele vorbe ungurești : 
învățate papagaliceşte. Mare pericol ameninţă școlele ro- 
mâneşști de peste munţi proiectul de lege Berzeviezy, care 
țintei la o maghiarizare a lor dea binele. 

Şi ţăranul simplu este convins de acest pericol şi de 
soarta şcoalei sale, şi aduce toate sacrificiiele posibile. 
Nici un singur popor din Austo-Ungaria nu a făcut şi 
aduce atari “jertfe întru luminarea sa. Comunele svăbeşti 
'din Bănat situate atât de bine materialicește, aproape toate 
au școalele exclusiv cu limba de propunere mâghiară, 
și în multe biserici li se predică ungureşte. Biserica ca- - 

tholică cea atât de bogată de care se ţin cui mai mulți 
nemți și slovaci şi-a maghiarizat aproape toate şcoalele 
rurale şi. primare confesionale susținute de ea, ca de cele: 

„secundare Și superioare confesionale ale ei să nu mai 
amintim, 

Sacrificiile şi zelul ce pun învățătorul şi preotul român 

în apărarea limbei : sale, este mai sus de orice laudă şi 
ei sunt adevăraţi apostoli ai naţionalităţii române. Nici 

" îndoirea lefei, nici premiarea ori alte tentative de a trece 
la stat ori a cere școală de stat, nu-i adeimeneşte. Leafa 
lor minimă numai cu greu și-o pot scoate; de cele maimulte. 
ori prin repartiție asupra poporului după darea directă. 
Ei au numai 600 coroane pe an, pe când cei dela şcoalele 
statului au câte 7 — 800, uneori -trec peste o mie. Şi totuşi 
soarta lui nu este rea şi nici aşă de precară ca a Scnulmeiste- 
rului german. El descinde de ordinar din familii fruntaşe 
ale satului, este proprietar moştean în comună, ori căsăto- 
rit, cu o fată de ţăran fruntaş—și ca atare numără între 
economii de frunie ai satului, şi leafa lui de învățător 

Dr. Maior— Politica Agrară la Români. 22
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este numai un venit net pentu el, de oarece el trăește. 
„cu familia-i întreagă din venitele moșioarei și gospodăriei 
sale. El se bucură de încrederea comunei, care la ales 
pe el; subordinarea lui sub preot ca director şcolar este 
numai nominală şi ușor de suportat. El este însă ferit 
de şicanele administraţiunii și-din partea proprietarului, 
nefiind patron—la școala Română. El este de obiceiu 
învățător ales pe viaţă şi arareori îşi schimbă cariera 
ori comuna, care l'a ales ori ca să treacă în altă mai bună. 

Din contră, cei numiţi la școalele de stat ungurești 
deși mai bine dotați în numerar — adevăraţi lefegii — sunt 
foarte des controlaţi și schimbaţi dintro comună în altă, 
și prea 'de multe ori pentru cea mai mică vină sunt per- 
mutaţi în ţinuturi străine — între Unguri, slovaci ori ru- 
teni — unde nu mai aud vorba românească și nu se în- 

- tâlnesc cu cei de neamul lor cu anii. La dânşii este lux 
mai mult, reprezentaţie mai mult ca campioni ai ideii 
de stat maghiar unitar, dar sunt vecinie cu casa în spate și 
arareori să o aducă la ceva stare materială —pe când 

- cei dela şcoalele confesionale române cu leafa mai mică 
n'au cunoscut niciodată nevoia și fac stare frumoasă. De 
aceea nu-i tentează lefile mai mari la şcoalele statului, 
şi cei ce au-râvnit la ele, de cele mai multe ori au pățito 
şi Sau căit. . 

Pentru preoţii ortodozși guvernul ungar a întregit; lefile- 
din partea, statului la câte 800 cor. pentru absolvenţi cu 4 
clase gimnaziale şi seminarul, și la 1.600 cor. pentru ab- 
solvenţii de liceu și seminar. Pentru cei uniţi cu româno- 
catholicii de zecimi de ani, guvernul proiectează întrodu- 
cerea și regularea Congruei - pentru preoți de rit latin 
și grecesc—dar nu prea merge înainte. Ar trebui tăiate 
deabinele din dotaţiunea grasă a clerului înalt româno- 
catolic, pentru dotarea preoţilor de mir uniţi Români şi 
Ruteni, a celor săraci. La atâta dragoste frăţească în 
Christ — cu greu vor consimţi și dânșii — deşi Românii î0- 
bagi au plătit dijme grase bisericei catholice în decurs 
de sute de ani. | 

Deocamdată preoţii Români gr. catholiei sunt fără leafă, 
avizaţi numai la veniturile patrachirului (stolare) şi a pă- 

.
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mântului bisericesc, a porțiunii canonice — acea ce le poate. 
da comuna şi enoriașii. Guvernul ţinteşte ca cu ocaziunea 
regulării Congruei să şteargă cu totul caracterul româ-= 
nesc al bisericei Unite, și să o întrupeze din nou în bi- 
serica româno- catholică maghiară — de sub a cărei înge- 
rință abiă s'a emancipat de vre:o 50 de ani încoace— 
prin restaurarea Mitropoliei. In timpurile aceste de tot 
felul de înnoiri şi tentative de amalgamisări și ingerinţe 
din partea! statului, ni se pare greșit și periculos că Ro- 
mânii însiși caută puncte de contact şi asimilare cu streinii 
şi adoptă numiri oficiale străine-— Așă numirea veche usi- 
tată de multe secole la poporul nostru de protopop — 
este oficial eliminată cu totul — şi la ortodocşi vedem pro- 
topresbiterate, la uniţi archidiaconate, Și în România pPO- 
toerei — apoi capelani în loe de diaconi. 
„Românii au avut biserici mari mici, bisericuțe, paraclise, 
dar capele nu au avut niciodată ca catholicii. Ori ve- 

“chile numiri de protopop erau în uz și bune numai pe 

“ timpul luptelor eroice, de sub Racoti și Apafy și azi 
avem să ne ruşinăm de acelea?! Azi archidiaconate şi 
capelani, archidiaconatele cu anii neîmplinite cu titulari, 
şematisme scrise în limba latină cu numiri oficiale un- 
gurești, apoi demnitari şi abaţi ungurești noui, şi asimi- 
larea în port şi ţinuta cn preoţii străini și părăsirea a 
tot ce este vechiu şi românesc ca inferior Şi incompa- 

"tibil cu spiritul şi progresul timpului, pentru a ridică vaza 
în ochii străinilor. Mâne se va cere din partea statului: 
reducerea bisericilor celor multe și sărace la fel cu ca- 
pelanii, după exemplul celor de rit latin, pentru a pune 

în aplicare Congrua, şi a puteă plăti pe unul bine ca paroch 
şi a reduce la miniinum de existenţa pe. 10—15 capelan;, 
ori impunerea celibatului, ca preotul să nu aibă familie 
numeroasă de susținut, când: biserica este săracă. 

După Rusu Şirianu, Românii de ambele confesiuni din 
Transilvania şi Ungaria, cheltuesc anual: 

Pentru biserică . . . . . . 3.546.000 coroane 
»- şcoalele primare . . 3.110.370 » 

Total . . .6656.370 - »
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Mai vin Consistoriile cu vre-o 300.000 întreţinerea, școa- 
lelor secundare şi superioare, iar se urcă la vre: 300.000, 
așă ca poporul român de acolo plătește anual la 7:/, 
milioane coroane pentru Cult și Instrucţiune publică, Ro- 
mânească, | ' 

„ Fiecare diecesă își are fondaţiunile diferite, din cari acordă 
burse și subvenţiuni de studiu, unele publice și altele 
private, dar stând sub Administraţia. lor, înfiinţate de 
Archierei vrednici, dar și de particulari bogați cu dor de 
progresul neamului lor. Intre cele din urmă numără marea 
Fondaţiune Gojdu din Budapesta, care singură se urcă 
la vreo 3 milioane coroane, şi se administrează de o 
comisiune compusă din Mitropolit, 2 episcopi eparchioți 
ortodoxi și alți bărbaţi meritoşi, şi venitele ei se dau 
ca burse pe la licee, șceale speciale Și Universităţi. Ave. 
rile şi fondurile administrate de Consistorie se urcă la 
8 — 10 milioane cor. Consistoriul Metropolitan din Blaj, ad- 
ministrează vre-o 23 atari fundaţiuni. Consistoriul din 
Oradea Mare 15, cel unit; din Lugoş vre-o 2, Consistoriul 
metropolitan ortodox din Sibiu vre-o 10, cel episcopal 
din Arad 4, din Caransebeş 3. Unde nu s'au putut în- 
ființă şcoale secundare, s'au înfiinţat internate pentru 
elevii Români dela şcoalele statului: Seminar în Orade 
și Siget, Alumneu în Temişoara, Masa studenţilor la Sibiu, 
Brașov, Năsăud, Cluj și Budapesta. | 
„Aceste şi alte fondaţiuni şi așezăminte de cultură şi 
instrucţiune a, poporului sunt făcute în scurtă vreme de 

- 50 ani încoace şi numai cu concursul și din sudoarea 
opincei. Mai sunt și alte fondaţiuni şi fonduri publice cari 
sunt autonome și servesc tot la luminarea poporului Ro- 
mân. Aci vom aminti în prima linie fortdurile foştilor gră- 
niceri dela Nâseud, apoi Comunitatea de avere dela Caran- 
sebeș, şi Fondurile grăniţerești ale comitetului grăniţeresc 
din Sibiu, care se administrează singure, fără de ames- 
tecul consistorielor diecesane, și se ocupă cu susţinerea 
școalelor române în comunele lor, şi cu acordarea de sti- 
pendii la tinerimea studioasă. Apoi Asociaţiunea Tran- 
silvană din Sibiu întreţine pe ale ei spese o şcoală se-. 5 
cundară de tete numită „Şeoala civilă de fete“ cu internat
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în Sibiu, iar Reuniunile femeilor Române din comitate, au 
de scop deschiderea de școale primare de fete Române cu 
câte 4 clase în toate orașele şi centrele de cultură. La 
Blaj pe lângă școalele vechi, regretatul mitropolit Vancea, 
a înființat şi deschis pe propriele-i mijloace un internat 
pentru 81 elevi și 0 școală secundară de fete cu 4 clase 
și cu internat pentru 50.de eleve. 

„Iar la Beiuş înaltul mecenate şi patriot român epis- 
copul M. Pavel a devenit al doilea fondator al liceului, 
făcându-i din propriele-i resurse dotațiunea vecinică pen-: 
tru profesori, un nou edificiu pentru liceu şi un alt edi- 
ficiu magnific pentru internat a 134 elevi. Sacrificiile bă- 
nești făcute de acel înalt și vrednic archiereu pentru 
cultura, popotului român trec peste 1.200.000 coroane. 

Dintre fondaţiunile şi donaţiunile particulare, cari ser- 

vesc pentru acordarea de stipendii la tinerime pentru 
studii la şcoalele medii și superioare, vom aminti ca mai 
principale la uniţi, fondaţiunea mitropolitului Alexandru 
Sterca Șuluţ, care azi trece peste 1 milion coroane, 
fondaţiunile Vanceane, fondaţiunea Romanţiană, şi fon- 
dațiunea de pâne pentru cea mai mare parte a elevilor 
tuturor şeoalelor din Blaș a fericitului episcop Bob, a 

colonelului bar. Ursu eroul dela Lissa, iar la Beiuș fon- 
daţiunea. de pâne a episcopului Vulcan, şi cea particulară 
a lui Zsiga, pentru tinerii de confesiunea, greco-orientală. 

Blajul a dat în decurs de 17 ani dela 1874—1890—91 
din ll fondaţiuni particulare 1.102 stipendie în valoare 
de 131.012 fl. 50 er. v. a., toate numai pentru studii 
gimnaziale şi universitare. 

La greco-orientali avem de amintit încă fondaţiunea 
Mitropolitului Șaguna cu 331.600 cor. pentru ajutorarea, 
de. biserici și şcoale sărace; fondaţiunea Pantaziană de 
216.362 cor. pentru acordarea de stipendii; fondaţiunea 
Moga a primului episcop român din Sibiu cu 154.436 
cor. pentru stipendii la tinerimea studioasă, şi. fondaţi- 
unea Andronic de 330.600 cor. pentru lăţirea meseriilor 
și industriilor între Români, din care se împart în fiecare 
an sume însemnate cu ajutoare la ucenici, calfe şi maestri . 
Români, și în fine fondaţiunea Michail şi Elisa Stroescu din
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Basarabia la Soc. Meseriașul Român din Brașov, tot spre 
- acel. scop. | o 

Alte institute naționale culturale mai suni : Asociațiunea 
pentru literatura română şi cultura poporului român din 
Sibiu cu 48 desparțeminte, repartizate peste tuate comita- 
tele locuite de Români. La 1903, aveă în total 1.563 
membri şi 676.213 cor. Dânsa întreţine Şcoala civilă de 
fete din Sibiu şi acordă stipendii, subvenţionează lăcrări 
literare. Asociaţiunea naţională aradană din Arad cu 215 
“membri și capital de 10.000 cor. Acordă stipendii şi aju- 
toare la, şcolari şi ucenici de meserii şi industriali. Socie- 
tătea pentru fond de teatru român. Aceasta înfiinţată 
dela 1870 are 322 membri și 240.000 coroane. Şi a început 
activitatea ei abiă pe la 1905. Acordă stipendii pentru 
elevii artei dramatice şi subvenţionează trupe teatrale am- 
bulante, cari să deă reprezentaţiuni Românești în oraşele 
şi comunele urbane și rurale principale. Dela 1901 sa 
înfiinţat în acest scop au un embrion de Muzeu şi teatru 
stabil în Casa naţională din Sibiu. | 

De sigur că aceste sunt puţine şi insuficiente față de 
necesităţile și cerinţele cele mari și multiple ale poporului 
Român de acolo de 3 milioane suflete și ale veacului în 
care trăim. Dar să ne arate cineva un popor care a fă- 
cut și face pe cale culturală în-așă timp. scurt; şi lipsit 
de ori ce ajutoare din afară şi fără bugetul statului, 
sau de rezerve adunate de mai înainte un progres mai 
mate ca aceasta. | 

Dacă celelalte popoare sunt mai culte și au actual: 
mente mai multe școale, apoi le au fiindcă lucrează de 
sute de ani la cultura lor, şi au dispus totdeauna de bud: 
setul statului şi de alte venituri similare. 

Preoţii şi învățătorii și au adunările lor, și înfiinţat în unele 
comune fruntașe și centrale, biblioteci ambulanţe poporale. 

O bună inovaţiune pentru luminarea și cultivarea po- 
porului român dela ţeara sunt „Corurile de plupari,“ cari 
cu deosebire îu părţile Bănăţene şi Ungurene, s'au în- 
ființat în mare număr, şi se înmulţesc mereu, cari şi-au 
propus cultivarea cântecelor bisericeşti şi. naţionale pe 
note, și multe dintre ele au ajuns la o mare perfecţiune
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de cântă arii din opere şi operete. Cel mai renumit între. - 
ele, e corul plugarilor din Chisetău, care a dat concerte 
publice în oraşele mari ca: Timișoara, Biserica Albă Arad 

şi Sibiu inaintea unui publice foarte numeros şi ales din 
toate naţionalităţile, și pretutindinea el şi-a atras recu- 
cunoştinţă și admiraţiune. 
„Ce laudă și progres mai mare pe calea culturală “ţi 

trebueşte, decât să auzi şi vezi pe niște simpli ţerani ro- 
mâni îmbrăcaţi în sumane şi opinci, luaţi dela coarnele 
plugului cântând arii de Verdi cu preciziunea şi dibăcia 
deșăvârșită a unor artiști? ! Anuarul cel din urmă al die- 
cesei gr.-orienţale române a Aradului ne spune, că sin- 
gură în acea diecesă în anul 1891 numărul corurilor -de 
plugari a sporit de la 76 la 82. In. Transilvania aceste 
până acum nu sau .putut introduce, dar sau înființat 
societăți de lectură, casine şi alte reuniuni. și societăţi 
de cultură Aci despartimentele Asociaţiunei Transilvane 
cari ţin sedinţe ambulante ce sunt de ordinar împreu- 
nate cu concerte, producţiuni teatrale, expoziţii etc. 

Mai sunt încă comune pur Româneşti heterodoxe, cari 
din diferitele cauze au trecut la alte confesiuni, dar ţin 
încă la limba şi obiceiurile lor românești, cărora li-se 
ţine predica în biserică în româneşte. Așă sunt 3 comune 
româno-catholice, Barabanţ lângă Alba Julia, Bâlciu sau 
Bulciu şi Temeș— Slatina ambele în Banat, com. Caraş Se- 
verin; 3 comune: Ruși și Cergaul-mic Bungard în apropierea, 
Sibiului, foşti odinioară Bulgari azi romanizați cu totul, 
sunt luterani; din cei trecuţi la Calvinie în secolul al 
XVIl-lea, sunt mai multe biserici şi comune, pe cari timpul 
de 3 sute de ani încă nu le-a putut maghiariză şi a șterge 
cu totul caracterul lor românesc. Ei sunt însă Români 
de legea ungurească (calvină). Timpul poate îi va readuce 
înapoi în corpul naţiunii române. In timpul din urmă în 
Crișana și Banat prin contactul cu Ungurii și Sârbii, s'a 
ivit și propagat şi între Români o nouă sectă, acea a 
Nazarenilor sau pocăiţilor, cari nu au preot şi se botează 
ca oameni mari în riu, ca Crist din Nizareth în apa 
Iordanului. Numărul acestor rătăciți se urcă la 10.000 
suflete. De altfel, ei duc o viață foarte cumpătată, sunt su- .
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puşi, ascultători, harnici dar vin în conflict cu autorităţile 
“militare, de oarece tinerii de legea lor după cuvintele mân- 
tuitorului refuză să pună mâna pe arme. Mai sunt încă 
câteva. mii de Români ortodocşi în Banat, cari nu Sau 
putut despărţi ierarchiceşte de sârbi, și procesul de des- 
părţire a lor este încă pendinte pe la diferite tribunale 
între cari Românii revendică încă şi 3 mânăstiri situate 
în raionul lor, dimpreună cu moșiile și fondaţiunile lor. 

Cu rezultatul instrucţiunei piimare nu putem fi încă 
mulţumiţi, căci este mare numărul analfabetilor—şi nu- 
mai rutenii stau mai pe jos. La Români ştiu carte 144 9/o9 
la Ruteni 131%, la Germani 629%, şi la Unguri 5370. 
Numărând între aceştia și numeroșii jidani şi populaţiu- 
nea numeroasă dela oraşe, Deși capitala Ungariei Buda- 
pesta poartă încă caracterul german și ovreesc, totuşi nu 
există nici o şeoală germană, și locuitorii ei sunt trecuţi în 
statistică evident ca Unguri. Știința de carte este mai răs- 
pândită la Românii din Ungaria, cari stau şi mai bine 
materialicește decât la cei din Transilvania. Românii din 
Ungaria ştiu a citi şi serie 1530, iar din Transilvania 
abiă numai 1370/00. 

„De alt cum mai bine de jumătate din populaţia Un- 
gariei este analfabetică 520%“. (Russu Șirianu).



OAP. VII. 

ROMÂNII DINTRE SASI. 

După ce-am cunoscut raporturile vechi şi noui ale ho- 
mânilor foşti iobagi din comitatele şi districtele feudale 
şi din scaunele secueşti ale Transilvaniei, este de lipsă 
să aruncăm o privire șI asupra celor din teritoriul nu- 
mit Fundul regiu. sau pământul Saşilor ori săsime, nemţ 
Kânigsboden, care aveă o organizaţiune și administraţie 
deosebită independentă. El cuprindeă vreo 227 comune 
mixte săsești româneşti și alte multe românești curate, 
cari mare parte se ţineau de Fundul regiu, iar altele 
erau iobăgite Saşi şi Români deopotrivă, smulse dela 
trunchiul principal săsesc ca enclave mai mici şi mai 
mari, uneori şi sate singuratice- împrăștiate prin comi- 
tatele feudale şi printre Secui. Vom trece cu vederea 
însă toate acele sate şi enclave, cari în decursul vea- 
curilor şi-au perdut populaţiunea săsească, și au de- 
venit Româneşti neaoșe, încât numai forma satului, ori 

numirea germană, arată că au fost locuit câtva în ele 

ori întemeiate de seminţii germane, şi cari sunt destul 

de numeroase: Şona, Buholţ, Calbor Bungard, Micasasa, 

Lancrăm Răhău — Reichau şi altele, multe de acestea 

cu deosebire în părţile Sebişului și Orăștiei. Pe toate 
acestea noi le vom exclude din cercetările noastre, deși 
poate au tras şi Românii de acolo oarecari beneficii 
după urma şi cultura Saşilor. Ne. vom limită mai mult 
numai la raporturile existente în comunele mixte, locuite 

de Sași și Români până în prezent.
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Se știe că Ungurii la venirea şi stabilirea lor în pă- 
durile şi câmpiile Pannoniei nu au cucerit şi ocupat în- 
dată Transilvania, ci abiă după timpul lui Ştefan I cel 
sfânt, dominaţiunea ungurească a început a se întinde 
și în Transilvania mai adânc. Totuși posesiunea Transil- 
vaniei eră tare nesigură pentru coroana ungară, din cauza 
poporului Român grămădit în munţi, și din. cauza de- 

„selor invaziuni și incursiuni de barbari din afară-— mai 
cu seamă din partea Cumanilor, așezați în plaiurile și 
tăpșanele Moldovei. Pentru a-și asigură posessiunea Tran- . 
silvaniei, ad retinendam coronam regii Ungariei Geisa II, 
chemă pe oaspeţii Sași dela Mosela și Rinul de mijloc 
din Flandra — de unde Românii îi batjocorese până astăzi 
cu cuvintele de ocară—flondră și fleondră de Sas, iar 
Andrei al II-lea pe cavalerii teutonici, pe cari îi stabil ca 
coloniști independenţi, supuși direct numai autorităţii re- 
gaie. Saşii se compuneau după data venirii şi regiunile 
de unde au venit ei, din 3 grupuri deosebite, si cu mai 
multe enclave, după cum se şi cunosc şi deosebesc între 
sine până în ziua de astăzi, după limbă, obiceiuri, aproape 
cu totul diferite. Ra . 

Grupul cel mai mare dela Sibiu a fost chemat de re: 
gele Geiza al il-lea pe la 1141 hospites teutonici şi sta- 
biliţi în cele 7 scaune dela Orăștie' până la Draos şi Ba- 
raolt—a Varos usque. în Boralij,. 

Al doilea grup cei din ţara Bârsei veniţi cu cavalerii 
teutonici aduși de regele Andrei al II-lea pe la anii 
1211—1225 şi aşezaţi în țara Bârsei cea deșertă de lo- 
cuitori, iar pe locuitorii ei Români şi Secui îi mutase re- 

_gele mai departe spre vest — Români, şi spre est — Secui. 
Că pe cine şi ce fel de oameni au găsit Sașii acolo, ne 
spune numirile de localităţi, sate şi ape, descriind astfel 
noua regiune cedată lor şi doc. din 1211: »Ubi aqua de: 
iluit, quae vocatur. Alt, et sic ascendendo per Alt usque 
ubi. Tertillon cadit în Alt; et iterum vadit usque ad ef- fluxum aquae quam Borsa nominatur, — va să zică Olt şi Timiș nu Temeş, nici Tâmos, Borsa și Burza — Bârsa ori Bârsa, apoi numirile satelor : la, 1361 găsim pe un Detricus 
de Prașmar — Preșmer, la 1362 villa Kereztienfalu (Cris- 

e
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- tianul românesc de astăzi) Roşnow 1377 (Reșnovul după 
apele Reşnoave ce isvoresc din munţii lui. şi se împreună la - 
Azuga, la 1331 se zice chiar Resnou, apoi Rosnow, Rosno, 

| Rosnaw şi Rosarum villa; villa Volkan, după apa, Vul- 
caniţa), villa Heltiven (Eălehiu) la 1335 castrum Ilelt- 
hewin (Halchiul românesc de astăzi nu Heldsdorf). Braso- 
via — Braşov dar—Braşeu al Vlăderenilor? la 1351 Bra- 
schau! (1) Wolkendorful Rosenaul Heldsdorful de astăzi 
sunt deci muit mai târzii ca numiri oficiale. | 

Sibiul — Cibinium și Cibinii pentru Hermanstadt. Apoi 
Keuhalm și Iuhalm întocmai şi azi româneşte, K6halom 

pe ungurește—Sebus, Sabesiensis şi Schebesch -— pentru 
Sebișşul săsesc — Mihlbach — Varasium şi Warasyen — 
Orăștie — Broos şi Szâszvâros — oraşul săsesc. Mercurium, 
Szerdahely — Mercurea, Sedes Ruthenorum, Reussmarkt. 

Chestia numirilor localităţilor săsești, a fost pusă din nou 
pe tapet în anii din urmă de câtre guvernul maghiar 

„cu legea pe maghiarisarea numirilor de orașe, cara ches- 
tiune a preocupat şi Academia Română. Evident deci că 
numirile românești sunt. cele mai vechi și adevărate ale 
locuitorilor autochtoni, şi că poporul român reprezintă 
adevăratul element conservator. Numirile germane. și 
ungurești ori şi cât de poetice şi frumos sunătoare ar 
fi ele, sunt însă cu mult posterioare. 

Al treilea grup mai mic eră cel dela Bistriţa, cari au 
venit şi mai târziu ca o expositură înaintată a Saşilor 

“din Zips, la o dată însă necunoscută. Cercetări mai noui 
însă par a indică pe cei dela Bistriţa ca primii coloniști 

germani în Transilvania, iar cavalerii teutonici au fost 

stăpânit teritorii și prin Oltenia Banat şi Maramureş. 

Afară de acestea mai erau și alte enclave mai mici de 

câte 2—3 sate, cari însă nefăcând parte din fundul re- 

giu s'au perdut și asimilat cu ceilalți locuitori, ori că au 

ajuns în stare de iobăgie. 
Prin venirea lor evident că populaţiunea îmulținându-se 

şi buna starea ţerii Transilvaniei a sporii considerabil, 
înmulţindu- se braţele” de muncă și desvoltând meseriile, 

  

(1) Kronstadter Zeitung, 64, 65 ex. 1906:
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" comerțul şi artele. Este curios însă că deşi scopul adu- 
"cerii Sașilor se zice că este apărarea coroanei —ad re- 
tinendam coronam-—totuşi nicăiri ei nu sunt aşezaţi 
direct pe frontarii—ci ceva mai în urmă, în dosul și la 

„spatele Românilor. Istoricii Saşi spun că strămoşii lor 
au devastat și rărit mari codri întunecoși, au secat bălți 
şi eleșteie. "Ținuturile şi castelele de pe” frontiera ţerii 
au rămas și mai departe în stăpânirea și apărarea Ro- 
mânilor. | 

Ori şi cari ar fi proveninţa şi data venirei acelor 3 
mari cete de coloniști teutonici, ele la început nu aveau 
nici o legătură și închegare între ele, fie politică, fie mi- 
litară ori ecelesiastică, și condiţiunile lor de stabilire poate 
că erau diferite. În privința jurisdicţiunii şi adminis- 
trațiunii, cei din jurul Sibiului erau dela început oameni 
liberi și aveau o organizaţiune proprie deosebită; ei stă- 
teau sub comitele Sibiului numit și comitele naţiunii să- 
sești căpetenia lor, fiind supuşi direct şi nemijlocit numai 
autorității regelui. i 

Cei dela Brașov și din ţara Bârsei 14 ani au stat nu: 
mai sub stăpânirea şi guvernarea, ordinului teutonic, care 
fusese în curând isgonit; de rege din Ardeal, iar cât â 
stat în Muntenia și Maramureș nu putem sti. Locuito- 
rilor aduşi de ei deși li s'au lăsat unele instituţiuni avute 
şi castelele ridicate, dar se pare că modul lor de colo- 
nizare să fi fost diferit. Aşă unele sate d. es. Hălchiul 
(Heldsdorf) erau încă iobage Ia, început, şi ţara Bârsei sute 
de ani eră pusă sub jurisdicțiunea, comitetului Secuilor, 
iar cei dela Bistriţa de asemenea subordonați comitelui 
Secuilor. Pe timpul de progres al Saşilor sub Mateiaș 
Corvinul, mare protector şi sprijinitor al Saşilor, vedem 
pe cei dela Bistriţa revoltându-se și apucând armele, 
fiindcă regele îi supusese unchiului său Mihail Silaghi, 
dară ei fură învinşi cu armele și aduși la ascultare. 

La anul 1349—50 vedem pe Magistrul Andrei Latzk 
(Lascu?) învingătorul tătarilor intitulându-se : Comes Si- 
culovum de Bistercia, de Maramorisio et de Brassov (1). 

  

(1) Mihalyi de Apşa. Documente maramureșene I, pag. 5 nota e.



-Mai târziu pe la 1527—8—lon Zapolia numește de 
comite al Bistriţei pe Petru Rareș, Domnul Moldovei. 
Va să zică de o unitate administrativă și politică încă-nu 
poate fi vorba la Saşi până târziu prin secolul al XVII-lea. 

In privinţa bisericească Sașii până erau catholici de- 
pindeau de diferite episcopate : Cei dela Mediaş, Sighişoara 
şi. celelalte .? scaune steteau sub chiriarehia episcopului 

catholic de Transilvania ; cei dela Sibiu şi Brașov aveau 
consistorie proprie şi depindeau, când de primatele Un- 
gariei dela Strigon, câte odată şi de episcopatele cumane 
din Moldova — Milcovia și Bacău și din Muntenia. Ei s'au 

„unit cu toţii în privinţa elesiastică numai după refor- 
maţiune, îmbrățişând cu toţii doctrinele lui Luther, care 
se imarticulă în legile ţerii, cu episcopul lor din orăşelul 
Ghertan — Birthelm la 1559 ca lege săsească szdsz vallăs. 
Saşii până erau catholici şi mai culți între popoarele ori- 

entale, se considereau de agenţi firești şi cei mai potri- 
viţi pentru propagarea catholicismului între români și alte 

popoare. Saşii și cu ajutorul lor întemeiează mânăstiri 

catholice între români, înzestrate de către regi cu domenii 

întinse, ca abația dela Cârţa—Kerch a ordinului Cister- 

ciensilor la 1224, apoi cea defa Sibiu, Agrihiş și Cluș— Mâ: 

năstire, cari se scot cu totul de sub jurisdicțiunea şi legile 

ținutului — Kerch exemptam de Blacis— iar la locuri: potri- 

vite și în pământurile cele mai bune şi îni centre comer- 

ciale şi de trafic însemnat, ei întemeiază sate şi târguri 

săsești, pentru propagarea culturii dar şi a catholicismului 

intre Români. Scopul pentru care au fost fondate aceste 

diverse mânăstiri, schituri şi misiuni catolice între Români 

de către Saşi, se pare să nu fi fost atins, căci mânăstirile 

cele bogate îşi perd de timpuriu domeniile lor; unele trec 

în stăpânirea şi folosinţa orașului Sibiu și a bisericei sale 

altele în posesiunea principelui .și voivozilor Ardealului. 

Pontificii români se plâng ca Saşii și Secuii în loc de a 

duce şi lăţi ei credinţa catholică între români din contră, 

iau ei multe obiceiuri dela români, ce sunt contrare cre- 

'dinţei creştine şi primesc botezul dela pseudoepiscopii 

greceşti ai Românilor. Sub catholicism de altfel nici ni- 

velul cultural al preoţiunei săsești pare a nu fi fost tocmai
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înalt, cum însăşi istoria reformaţiunii lor amintește de 
"preoţi Sași, cari nu puteau. să citească, scrisoare scrisă 
cu mâna, înainte și pe timpul reformaţiunii. - 

Sașii au întemeiat târguri şi oraşe şi cu ei s'a format 
o populaţiune burgheză pentru întâiaşi dată în aceste 
ţeri. Insă cele mai multe din oraşele și târgurile săsești 

“au la început numirea slavă ori românească; numai târ- 
ziu după secoli iau altă germană ori germanizată. La înce- 
put castelele lor erau numai de pământ — Fodv âr, Erdburg 
și Erdenburg lângă Bârsa în spre satul Tohanul vechiu, ori 
de lemn ca și Răşnovul—și la început Codlea era mai 
mare decât Braşovul — Sibiul se pomeneşte întâiu ca sat-— . 
villa Hermani înainte de invasia Mongolilor—Cincul îm- 
prumutat cu Făgărașul pe la 1430. Oraşe și târguri 'să- 
sești ori fundate de Sași mai erau Clujul, Turda, şi Aiudul; 
dincoace de munţi Baia, Suceava, Hărlăul, Neamţu în Mol- 
dova, Câmpu-Lung în Muntenia şi altele. Mai totdeauna, 
însă orașele şi târgurile săsești au fost înființate pe urmele 
Și în așezări dejă existente și locuite de alţii. Industria 
și comerțul săsese au luat un avânt mare cu deosebire 
sub regii Ludovic cel Mare, Sigismund și Matei Corvinul 
cari i-au încărcat de favoruri, scutiri și prerogative de 
tot felul cu breslele și industriile lor,- de multe ori însă 
în detrimentul şi spre păgubirea, Românilor. Poate tot la 
inițiativa şi prin stăruința Saşilor au fost aduși și che- 
mate şi alte colonii de mineri nemți din Germania şi sta- 
biliți de către Mateiaş la Olfenbaia, cu desconsiderarea 
vădită a drepturilor enezilor dela, Lupsa și altora asupra 
solului. Da 

Prin venirea şi stabilirea Sașilor între dânşii, Românii 
la început nu mult au perdut, poate 'că au câştigat di- 
rect, având cumpărători și buni mușterii pentru produsele 
turmelor și moșiilor lor la industriașii Sași din apropiere, Şi în industria manufacturiera săsească. Românii au rămas 
Și mai departe în stăpânirea munţilor de pășune, a cas- telelor lor de pe fruntarii, a pădurilor Şi pământurilor lor de hrană, în cât ei nu erau în nimic strimtoraţi, ţeara - fiind puţin populată. Din contră nouii mosafiri, hospites flandrenses, în curînd începură ei a fi nemulţumiţi, Şi se
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plâng la rege că ei sunt cei spoliaţi şi nedreptăţiţi de 
către locuitorii cei vechi—autochtoni. Ca să curme jal- 
bele Saşilor chemaţi de predecesorii Geisa II și Bela al II-lea 
regele Andrei al II-lea la 1224, dă Saşilor aşă numitul Zr4- 
vilegiu Andreian un fel de Charta Magna, prin care re- 
gele încheie un fel de compromis între Sași de o parte 
și vechii locuitori Români şi Bisseni de altă, care de aci 
înainte devine un pact fundamental al Transilvaniei pen- 
tru sute de ani. 

Prin art. VIII al numitului privilegiu Andreian — face 
pe Saşi copărtași la păşunea pădurea şi apele Blachilor 
şi Bissenilor, ca ei să le folosească cu toţii împreună 
şi de o potrivă şi să fie un popor, et unus sit populus. 

Prin art. XIII se fac părtaşi săraci și bogaţi la pă- 
mântul,. pădurile și apele de pe pământul regesc prin cu- 
“vintele: Siluam vero cum omnibus appendiciis suis, lam 
“pauperibus quam divitibus libere concedimus exercendos. 

Este acum întrebarea pe cine a înţeles regele și tre- 
bueşte înţeles sub numirea de săraci și bogaţi? Având în 
vedere că Saşii ca noui coloniști, stabiliți în condițiuni mai 
favorabile, mai iscusiţi și mai culți decât vechii locuitori 
autochtoni, ce erau ei, având comerţ și industrii înflo- 
ritoare, şi că dela stabilirea lor acolea 1141—1224, tre- 
cuse dejă peste 80 de ani, prin urmare se stinsese deja 

3 generaţiuni de oameni, trebuiau fireşte să se găsească 

pe o treaptă de stare materială mai bună, decât ceilalţi 
locuitori, ce trăiau din păstorie și cu puţină agricultură. 

Credem deci a nu greşi când vom susţine,.că sub ter- 

menii de bogaţi este a se. înţelege Saşii, iar sub aceia, 

de săraci Românii și Bissenii. 
De întemeierea de oraşe și târguri chiar la început 

din partea lor nu poate fl vorba, decât de sporul popu- 

laţiunii în: sate dejă esistente, și locuite de alţii, de Ro-, 

mâni şi de Bisseni sau Ciangăii de astăzi. | 

Că scopul principal al aducerii Saşilor a fost lăţirea, 
culturii, industriei și comerţului în ţeară, Și printre po- 
poarele aflătoare, o bună dovadă e că ei sunt veniţi din . 
diferite regiuni ale Germaniei și stabiliți în diferite -con-
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dițiuni şi enclave, -unde erau diferite industrii în floare . 
mai cu seamă cultura și industria teștilelor inului cânepei. 

Ei nu sunt nicăieri stabiliţi pe margine şi direct în 
gura trecătorilor din munţi, ci ceva mai departe de ele 
în dosul şi la spatele Românilor, şi cu deosebire împrăş- 
tiaţi printre Români și Unguri, Secui și Bisseni. Saşii în 
decursul veacurilor ca popor mai cult și având școale 
şi preoți culţi, nu numai că sau putut uni între sine, ȘI 
din diferitele teritorii şi enclave a-şi formă un teritor şi 
națiune de şine stătătoare şi factor politie al ţerii, dar 
graţie bogăției și iscusinţei lor, ajunseră încă să aducă și 
pe ceilalţi locuitori în special pe Români sub influența şi 
egemonia lor, şi să se impună şi principelui şi stasturilor 
ţerii, pe motiv că ei reprezintă cultura și civilizațiunea 
exclusiv. 

Un rol politie important au dobânăit Saşii prin Uniunea 
celor 3 naţiuni cu nobili (Unguri) şi Secuii contra ţăra- 
nilor (Români) revoltați dela 1437; apoi prin ruperea Ar- 
dealului de câtre Ungaria după dezastrul dela Mohaciu . 
1526, şi constituirea lui în Regatul Transilvaniei și Păr- 

“ţilor anexe din Ungaria, în care Sașii au ajuns factor po- 
Jitic de căpetenie. Prin adoptarea protestantismului Sa- 
şii luterani se emancipară şi de diferitele chiriarchii stră- 
ine, şi pe lângă unitatea, lor politică, săvârşiră şi pe cea 
religioasă, care le fu lor de mare folos. Insă deodată cu 
reforma, religioasă, se. ivise Renașterea şi humanizmul în 
Germania și în alte ţeri ale apusului, care folosi foarte mult 
Saşilor. Ei aduseră de acole tipografii și meşteri tipografi, 
traduseră, toate cărţile religioase și liturgice din limba la- 
tină In limba germană, mai bine înţeleasă de popor, iar 
în biserică introduseră în loc de serviciul în limba latină 
altul nou mai simplu în limba poporului cu cântice, ci- 
tii și explicări din biblie predici. In orașe, târguri şi 
satele mai mari întemeiară îndată şcoale primare şi se- 
cundare, cu internate și biblioteci renumite, iar pentru 
instrucţiunea, superioară şi universitară toate guvernele 

„protestante ajutorară pe tinerii lor cu stipendii,: mese libere Freitische—pe la toate universităţile protestante 
Oxford, Wittenberg, Halle, Lipsca Frankfurt pe Odera
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Tiibingen, Upsala ete: așă că după câteva decenii şi sute 
de ani Saşii luterani au cele mai bune școale în Ardeal. 
Neindoios un caz unic şi demn de imitat, cum o mână 
de oameni, de origine și provenenţe diferite, prin strădu- 
inţa şi stăruința lor de fer au putut a se emancipă de 
ori ce influenţe streine, să-și conserve individualitatea sa . 
etnică neștirbită și să joace un rol important cultural 
şi economic sute de ani, între popoare mult mai nume- 
roase, desbinându-le pe acelea. 

In afară Saşii fură destul de expansivi faţă de nu- 
mărul lor restrâns și de mica lor sporire genetică. Afară 
de emiterea de colonii însemnate, dincolo şi dincoace de 
munţi la Câmpulung în Muntenia, Baia, Târgu Neamţu, 
Suceava, Hârlău, Roman în Moldova-—ei reuşiră sub cei 
mai mari regi ai Ungariei ca Ludovic cel mare, Sigis- 
mund 1 și Mateiu Corvinul de a da o desvoltare enormă 
comerciului şi daraverilor lor; şi de a-și încorporă şi anexă 
la Fundul regii teritorii însemnate românești ori locu- 
ite în majoritate preponderentă de Români. Comunele 

lor proprii scădeau și se împuţinau la număr. și putere — 
“dar totuși ei emiteau colonii în afară, pentru desfacerea 
produselor manufacturiere ale lor. Așă domeniu Branului . 
dinpreună cu castelul dela trecătoarea cu acelaşi nume 
Timiş și Şanţ, fusese încorporat oraşului Brașov înca. . 
sub regele Sigismund Il pela 1428, iar sub regele Ma- 
teiaș Corvinul la 145 fu înpreunată valea Rodnei cu Bis- 
triţa, și mai târziu scaunele filiale (plăşile) Talmaci și 
Seliște cu Sibiu la 1486. De ce natură şi ce rost au 
avut aceste încorporări de districte — cu elemente etero- 
gene, la început probabil au fost mai mult al apărării 
de a le da mijloace mai mari și unităţi mai mari în co- 
mandamente, conducători: şi armatură mai bună, căci a- 

ceste ținuturi şi-au conservat; încă sute de ani organi- 
zaţiunea lor interioară și autonomia lor, cu totul distin- 
ctă de a Sașilor juzii lor, ocinele şi moșia lor. 

Fundul regiu sau pământul Saşilor după cum se numiă 
el pe la finea secolului al XVIII şi XIX până la 1872 
eră compus din 9 scaune şi 2 districte al Brașovului 
și Bistriţei —locuit în majoritate (60%) de Români şi 

Dr. Maior -— Politica Agrară la Români. - . 23



394 

Saşi, cu foarte puţini Unguri şi nemți catolici. Factor po- 
litic însă eră unic poporul săsesc, care îşi aveă autonomia 
sa și instituţiile sale germane, stând sub ascultarea directă 
a comitelui Sibiului, numit Comitele națiunii săsești — 
Comes nationis sazxonicae și guvernat de o Universitate 
compusă din 22 deputaţii ai scaunelor și districtelor. In 
fruntea scaunelor și districtelor săsești se află câte un 
judeţ, la, cele mai însemnate se numiă jude regesc — 
ludex vegius Konigs richter cu puteri foarte extinse, de 
puteau încheiă și tratate cu voivozii Munteni şi Moldoveni. 
Ei mai aveau pe lângă sine şi un număr oare-care de con- 
silieri ca ajutoare, numiţi senatori, cari formau în orașele 
mari magistratul. Aceştia erau aleşi pe câte 2 ani, de 
cătră centurionii burghezi ai breslelor, şi de delegaţia târ- 
gurilor și satelor. Multe orășele și târguri săsești ba, chiar 
Și comunele rurale mai mari posedau din vechime dus 
gladii. Saşii aveau așezămintele şi legile lor proprii după 
care se judecau și guvernau. Universitatea săsească eră 
o curte apelativă pentru dânşii. Afară de aceea, Universi- 
tate săsească cu cele 7 judeţe, mai posedau și averi în- 
tinse cu drepturi feudale. | 

După așezămintele lor lăuntrice, toţi oamenii erau li- 
beri şi egali înaintea legii. Nu esistă deosebire de caste 
ŞI clase în fundul regiu, și nici nobili nici supuşi ori clăcași 
sau proprietăţi nobilitare, întreg ţinutul fiind considerat 
ca un feud regesc și supus direct numai autorităţii re- 
gelui. , 

Totuși și aci contrastele erau destul de mari şi izbi- 
toare între lege și fapte. 

1. Națiunea săsească întreagă bazată pe privilegiu An- 
dreian dela 1224 care pe cei dela Braşov şi Bistriţa nu-i 
priviă de loc, se consideră şi eră numărată între factorii 
politici ai ţerii, între cele 3 națiuni și 4 religiuni re- 
cepte, dar în realitate din cele 227 comune săsești cu po- 
pulațiune mixtă săsească românească nu mai puţin decât 
12:1/, parte ajunseră în iobăgie, și locuitorii lor Sași 
erau tot aşă de bine iobagi și asupriţi ca și iobagii Ro- 
măni, Unguri și Secui. Numărul comunelor și satelor ro- 
mânești neaoșe din el eră aproape tot așă de mare; ungu:
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rești erau tare puţine. Fundul regiu eră considerat de pă- 
mânt liber regesc, scutit de ori ce sarcini şi instituţiuni feu- 
dale nobilitare; totuși unele judeţe ajunseră să aibă diferite 
domenii şi posesiuni nobilitare, cu numeroase sate săseşti 
şi româneşti iobage de o potrivă. Așă Braşovul posedă 
domeniul Branului, Almașul ducat, cu vr-o 15 sate, cele 
1 judeţe posedau în comun scaunul filial Tălmaci cu 6 
sate, Scaunul filial Selişte cu 6 sate; bunurile prepositurei 
II. Ladislau desființată la 1424 cu 6 sate; bunurile aba- 
tiei dela Cârța cu 10 sate; bunurile abatiei desființate 
dela Agrighiș cu 4 sate; apoi atâtea altele şi altele, cari 
le-au câștigat și perdut Saşii în decursul veacurilor, din 
care unele erau iobage curate, altele numai tacsaliste. 
Toate aceste posesiuni feudale făceau parte integrantă 
din Fundul regiu — ca pământ nobilitar, fără de a-i schimbă 
ori compromite întru nimica, organizațiunea lui interioară 
şi caracterul. 

Conducătorii lor — grefii — şi familiile patriciane săsești, 
cari stăteau de sute de ani în fruntea afacerilor scaune- 
lor districtelor orașelor și târgurilor săsești, şi cari erau 
în prima linie chemate să apere și să conserve intacte - 
libertatea, şi instituţiile democratice republicane ale ţi- 
nutului, ele cereau și primeau diplome și posesiuni no- 
bilitare, aserviau cu duiumul la Români și Unguri şi 
Sași, dar ei rămâneau şi mai departe în legăturile de- 
mocratice ale ținutului şi naţiunii. Insă multe dintre 
ele și-au renegat mai târziu și neamul și originea. De 
multe ori pe cei cari impilau și subjugau ei erau însă 
numai Români. Sarcinile ce le impuneau ei Românilor 
și comunelor românești erau când mai grele, când mai 
ușoare, după gradul și posibilitatea He a-i călca în picioare 
şi a- i supune. De ordinar începutul se faceă cu sechestrări 
de mori, de piue, de munţi și păduri, cârciumi şi sca- 
une de maăcelărie, și alte venituri mai însemnate în co- 
munele românești și ale ținutului, în interesul sporului 
veniturilor ținutului, apoi schestrări de pământuri de 

cultură, fâneţuri ete. urmau de sine și constituirea de 
alodiu. Apoi veneau grădinile, măieriştele şi stupinile 
particulare, tăiate din pământul comunei (românești) ori



356 

prin deposedarea celor câţiva nemernici, ce-l posedau ș și 
cultivau; dar ei îl lăsau tot la, alţi români ca să-l muncea- 
scă în parte cu dânşii ori în dijmă ca maieri, stupari 
învoiţii lor etc. Pe baza proprietăţilor dejă dobândite, nu 
eră apoi greu de a obţine și titlu de nobleţă, mai cu seamă 
dela. regenţii din casa de Habsburg. Maieriști şi stupini 
'și făceau cu dela sine putere familiile patriciene săsești. 
uşor, nu numai la satele românești ajunse cu totul sub 
epitropia şi la discreţia lor absolută, şi unde nu eră nici 
un control, dar şi din pământul târgului, ori al orașului, 
unde totuşi va fi fost un control oarecare din partea. 

magistratului. 
Să vedem acum care eră starea Românilor ajunşi sub 

epitropia săsească, morală şi materială. 
Din punct de vedere juridic şi politic, toţi locuitorii din 

Fundul regesc erau şi trebuiau să fie oameni liberi, cu 
depline şi egale drepturi civile şi politice. Totuşi în rea- 
litate nu eră așă. În comunele mixte administraţia eră 
totdeauna săsească, afară de cazul, unde locuitorii Sași 
erau de tot puţini de nu puteau compune o administraţie 
regulată, dar şi acolo Saşii între deregătoare erau în 
număr preponderant. In colo administraţia judeţeanuă 
eră peste tot săsească. In comunele româneşti neaoșe 

încă se trimeteau scriitori, notari și perceptori Saşi, iar Ca- 
dastrele, registrul de proprietate şi de dare dela comunele 
românești le duceau spre păstrare în oraşele și la auto- 
rităţile săsești. Autorităţile judeţene ale scaunelor şi dis- 
trictelor Și magistraturile erau pur săsești. In scaunul 
filial Seliște erau doi senatori ai Sibiului, trimişi ca judii 
obicinuiți ai scaunului Seliştei — iudices ordinarii sedis 
szelistensis, pentru pricinile mai însemnate și pentru strân- 
gerea dărilor. In domeniul Branului fiecare senator din 
Braşov, aveă câte o comună clăcaşe sub inspecția sa 
pentru strângerea dărilor. Judecătorii și funcţionarii ad- 
ministrativi inferiori şi superiori și delegaţii în toate afa- 
cerile publice se nnmiau și alegeau exclusiv dintre Sași 
cari aveau să administreze Și să reprezinte în toate şi pe 
Români. In afacerile şi litigiurile comunelor româneşti se
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apelă la scaunul de judecată săsesc și la Universitatea 
săsească. | | 

După proprietate şi avere, în cele mai multe comune 
mixte, locuitorii români sau că nu aveau proprietate pri- 
vată de loc, ori dacă aveau, aveau mai puţină şi la locuri 
mai rele, mai puţin productive decât ale Saşilor, iar pă- 
mântul comunal eră considerat ca proprietate exclusiv 
săsească. Unde eră în uz delimitarea anuală a fâneţelor 
şi livezilor de coasă, ori delimitarea de loturi noui la în- 
surăţei, se delimită exclusiv la Saşi; alteori din ce pri- 

sosiă ori eră de mai puţină valoare li se dedeă și la Români, 
d. es. la Rohrbăch lângă Cinc, la Romos lângă Orăştie etc. 
Numai ajunși în raare nevoe ş strimiorare Sașii recur- 
geau la ajutorui şi sprijinul Românilor, îi stabileau în ca- 
sele şi loturile rămase pustii, ori-primeau coloniști Ro- 
mâni pe hotarele lor, pentru ca să-le ajute la suportarea 
dărilor şi sarcinelor publice. Aşă la 1627 se înfiinţează 
Ticușui românesc; la 1630 se primesc 12 famili de Mol- 
doveni la Urmesch până vor veni vremuri mai bune, în 
1651 erau numai 3 familii de Sași și primesc deci pe Români 
pentru a populă din nou-satul Bayendorif; la 1431 cazul 
din Furkeșdorf; la 1557 din Romos, ia 1579 există hotă- 
rirea scaunului Șebeşului, la 1669—a celor din Cincu 
mic ete. ca să primească Români. In; cele mai multe cazuri 
însă le-ar fi luat ei cu puterea toate şi ce au avut şi ago- 
nisit. Deposedările Românilor şi isgonirile din locurile ocu- 
pate de dânşii nu erau prea rare. Deregătoare și privaţi 
își dedeau mână să deposedeze şi să aducă la sapă de 
lemn pe Români. Casuri de deposedării și isgoniri în masă 
a românilor din partea ăutorităţilor săsești sunt cuno- 
scute mai multe din timpurile mai vechi și mai noui 

Astfel Schuller în „Reformation geschichte“ pag. 19, 
ne aduce un act al capitolului din Sibiu din anul 1524 
despre alungarea Românilor din Bungard, de către au- 

toritățile săseşti din Sibiu, în care se zice: 

„Willa Bongart . . . ante 40 annos et paulo ultro per Turcas 
devastata et depopulata fuit, atque interim propter defectum 
inhabitatorum Christianorum coepta inhabitari per Valachos
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schismaticos ; quinque vel sex annis hinc effluxis Petrus Wolf 
Magister civium et loh. Lulay index regius cum tot consulatu 
Cibinense (un creditur) ex comisione et autoritate regia expul- 
sis Valachis restituerint Villam et deterunt certis colonis Saxo- 
nibus ad inhabitandum“. | — 

In Seiverts-Nachrichten se zice că Saşii noui colonizați 

acolo au fost aduşi din Gugşteriţa-Hammersdorf. 
Apoi dărâmarea bisericei de piatră construită de epis- 

copul Bob în Mediaş pe spesele proprii, şi închiderea pro- 
topopului din Reghinul săsesc — istoricul Petru Maior de 
către consiliul comunal de acolo; la 1715 închiderea și 
dărâmarea caselor Românilor din scaunul Nocrichului, iar 

în 1771 a celor din Șura Mare şi Guşteriţă din scaunul 
Sibiului de cătră autorităţile săseşti, numai ca, să-i silească 
pe Români să plece de acolo, din târgurile și satele să- 
sești şi de pe pământurile posedate de dânşii. | 

Românii din părţile Sibiului din scaunele filiale Tăimă- 
ciu și Selişte după măcelu! şi baia de sânge dela 20 
lulie 1774 când 19 dintre fruntașii lor şi oameni ono- 
rabili rămaseră morţi pe loc, iar alţi mulţi împuşcaţi de 
cătră armată adusă de Saşi, şi care steteă la ordinile 
autorităţilor săseşii din cauza munţilor sechestraţi, în 
curând se reculeg iarăşi. Bi trimit delegaţiuni cu depline 
plenipotenţe din partea scaunului întreg la guvernul pro- 
„vincial din Ciuj, la Archivele Statului din Alba Iulia, și 
la curtea imperială dela Viena, cari pe lângă mari pe- 
ricole ale vieţei ascunşi prin ocne cu. anii, abiă după 3 
ani de zile la anul 1777 pot ajunge cale de 2-poștii la 
Alba lulia, unde anulează prin declaraţiuni solemne con- 
tractul falș stors dela oameni de jos prin violenţe şi atro- 
cități la 1774 îl declară de nul şi nevenit, şi încep pro: 
cesul din nou contra celor șeapte judeţe, şi-l due prin 
toate instanţele, revendecându-și munţii și pădurile cotro- 
pite cu puterea și cu aservirea poporului. 

Abiă împăratul Iosif al Il-lea marele amie şi protector 
al Românilor începi a pune capăt atrocităților autori- 
tăţilor săsești comunale și judeţene, declară Reșinarii de 
sat liber regesc, şi la toţi locuitorii din Fundul regiu le 
acordă. dreptul de concivilitate şi facultatea de a puteă
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învăţă carte și meserii, de a purtă negoţ în numele şi 
sub firma lor proprie. Autorităţile săsești căpătară un. 
avertisment straşnie însă meritat. La o propunere a cance- 
lariei aulice Transilvane, relativă la procesul pendinte între 
scaunele filiale Seliște şi Tălmaciu incorporate la mun- 
cipiul Sibiu, împăratul puse următoarea rezoluţiune: Ich 
begenemige esustmweilen das Einrathen der Hofkanzlei, 
jedoch hat. sie sich nicht mit leeren Worten abspeisen zu 
lassen, so das săchsische Sytem ist bis jetzt gewesen, son- 
der aut die betolgung und wirkliche hegulirung dieser 
Giiter zu dringen. Puşcariu Eml6kirat. 

- Astiel d-l G. D. Teutsch în istoria Saşilor din Transil- 
vania pag. 351 ne spune: că, pentru ca Românii din Răş- 
nov să nu se prea înmulțească, căci această „naţiune 
barbară“ cu deosebire dela invaziunea nefericită a lui 
Mihaiu Vodă, pe ici, pe colea s'a sporit aşă de tare, în cât 
pe unele locuri au scos pe bieţii Sași cu totul din rădă- 
cină, de aceea magistratul (consiliul judeţian) al Braşo- 
vului, la 28 Aug. 1679 a adus o deciziune că în cazul 
când un Român din Răşnov va muri fără de succesori, 
pământurile lui să freacă în stăpânirea vecinului său Sas, 
celui mai de aproape, pentru un preţ ce se va stabili 
și găsi de cuviinţă de către cinstiţii și înţelepţi domni 
(deregătoarele) ai comunei. 

Tot de asemenea aceeași se întâmplă şi în cazul, când 
copiii lui s'ar căsători în alte comune, ba chiar şi în cazul 
când sar puteă dovedi, că părinţii săi au căpătat acele 

- pământuri dela Sas, pe motiv că Fundul regiu nu apar- 

ţine Românilor, ci este al Saşilor. 
Cu privire la Românii din Braşov și Săcele, mapistra- 

tul Braşovului a luat în 1709 o notărire, „că ogoarele 

ce locuitorii (Români) din suburbiul Scheiu și din Săcele 
au cumpărat pe hotarul Braşovului, locuitorii Saşi să fie 
volnici de a le luă dela aceia înapoi pe lângă solvirea 

preţului de cumpărare. 
Precum vedem deci pe la finele sec. XVII o expro- 

piare forțată și în masă a Românilor din ţeara Bârsei 
în toată forma, căci ce nu-ţi puteă dovedi Sasul, când
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vroiă el, şi pentru Român dreptul de proprietate deveni 
iluzoriu pentru multă vreme. i 

In sec. XVIII și prima jumătate din sec. XIX Românii 
din ţeara Bârsei nu numai că nu mai au pământuri pro- 
prii de cultură, dar în unele sate nici că sunt suferiți 
să meargă singuri pe hotarul satului printre culturi, de- 
cât numai ca muncitorii cu ziua, ori ea, argaţi în societatea, 
și sub conducerea Sasului, iar cei cari cumpărau câte un 
pământ pe sub mână dela Sas, aceia erau scoși și alun- 
gaţi cu pietre din “el. 

Cu toate acestea, nici Românii nu stăteau cu mânile 
în sân, şi umblau ca prin militarisare să câștige iarăși proprietăţi rurale și drepturi politice, egale cu Sașii (1). 
La anul 1736 ei se pun în înțelegere cu un general îm- 
părătesc, şi cer ali se da arme pentru formarea unui regi- 
ment românesc în ţara Bârsei, și apoi deodată cu con- scripția militară să li se dea din pământurile comunale și lor pământuri de cultură și drepturi civile şi politice egale cu Sașii. Cererea lor însă fa paralizată la curte şi ei acasă aspru pedepsiţi de către Sași: „Saşii trimiseră la guvernul ţerii o deputaţiune constatatoare din sena- torii Andreas Tartler și Christof Seevald, din represen- tanţa, orașului Brașov 4 fruntași, din toate țehurile (bres- lele) câte 4 din cei mai buni burghezi, şi din distries 2 inși, pe judeţul din Codlea, Thomas Foith și funogiul (primarul) din Ghimbav, Petrus Rămer. Această comi- siune s'a compus astfel, pentru că afacerea aceasta priviă întreg districtul, căci zice chronicarul Sas din 1794, că. pe atunci în district nu eră nici un sat fără cupuc de valachi—ohne mallachisches Gesindel, i Și fără de proprietate au rămas Românii din unele sate săsești din țeara Bârsei până la anul 1848.  - In cazul când mai mulți inși dintre Români se găsiau în stăpânirea și folosința unor loturi ŞI pământuri foste odinioară săsești, atunci după sute de ani ei sunt fru- straţi de ele luânduli-se cu puterea din partea autori- 

    

(1) Das alte u. nene Kronstadt von. George Michail G. von Hermann. 1883 I pag. 128. !
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tăților săsești, ori desdaunaţi cu niște sumuşoare deri- 
zorii, pe cari aveau să le determine autorităţile săsești ju- 
deţene ori comunale, ori chiar cei cari în favorul cărora 

se face expropierea, iar nu după valoarea lor reală față 

de starea de cultură și cu populaţiunea sporită. Din con- 
tră, ca să cumpere Românul proprietate de veci dela Saşi, 
aceasta nu o permiteau autorităţile comunale şi județene 
săseşti, în mâna cărora se aflau cadastrul şi făceau ac- 
tele de proprietate. Numai ca chiriaş vremelnic şi usu- 
fructuar puteă Românul folosi pământul luat dela Sas, 
ori şi ce preţ i-ar fi oferit şi plătit pentru el. Astfel Ro- 
mânul eră condamnat a fi între Saşi totdeauna și ră- 
mâneă sărac şi calic, pe o treaptă alăturea cu jelerii şi 
păimaşii din Comitate. 

In privinţa socială, Românul nu eră tolerat de a aveă 

și posedă casă între Saşi și în lăuntrul zidurilor oraşu- 
lui —ci una mai simplă, afară la mabală, pe la periferii 

oi înfundaţi în niscaiva coaste și râpe sterpe. Fie el 
locuitor la oraşe, târguri ori sate, unde se află mulţi me- 
seriași Saşi constituiți în bresle (ţehuri) şi starostii, Ro- 
mânul nu este tolerat ca să'şi deă pe fii săi nici la şcoală 
să înveţe carte, nici la meserie ori în comereiu. In bres- 
lele săseşi nu este primit nici un străin de neamul şi 

națiunea lor. Dacă Românul aveă o ceartă, un proces cu 

Sasul, el eră silit să-și caute dreptul său şi să apeleze 
tot la judecătoriile și administraţiile săsești, şi nu aveă . 
drept de opoziţie şi apel afară de cele săsești, decât la 
guvernul provincial şi principe — cazuri foarte rari de stră- 
bătut până acolo. Apoi toate hotăririle, sentinţele şi or- 
dinaţiunile autorităţilor săsești date faţă de Români, res- 
piră vu mare ură și răzbunare asupra Româniloi, pe cari 
din tâlhari, mișei, sperjuri, tăciunari, ciuruce şi altele gra- 
țiozităţi de felul acestora nu-i mai slăbeau. Eră oare o 
mirare dacă şi Românii la un atare tratament le plăteau 

şi ei cu monedă egală, unde puteau şi unde li se nimeriă!? 
Dex. în satul Logdes „unde sau înrădăcinat adânc Ro- 
mânii“ la 1676 Sașii cer scăderea birurilor, ca aproape în 
fiecare an au fost incendiaţi de Români. 

Ultimele ciocniri şi conflicte ivite între Români și Sași
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de aservirea Românilor, cari au atras atențiunea monar- 
chului şi a curţii imperiale dela Viena, au fost: Scoterea 
Valea Rodnei întregi de sub hegemonia Saşilor. dela Bis- 
trița, fără de ori ce despăgubire din partea statului, și 
încorporarea ei la graniţa militară pe la 1762. Episcopii 
români transilvani uniți din Blaj şi ortodocşi din Sibiu 
și-au ridicat glasul lor și au îndreptat proteste la Ca- 
mera legislativă a Transilvaniei, la guvernul provincial și 
la curtea împărătească contra tratării vitrige cu deose- 
bire a Românilor din Fundul regiu din partea Sașilor: 
cele din. anii 1744, 1791 şi 1843. 

In privinţa socială, Românul eră considerat de infe- 
tior Sasului și nedemn de a stă alăturea de el și aveă 
casă și gospodărie analogă, ori în rând cu ei. Ca va- 
loare morală, personală şi socială, cel din urmă Sas de- 
căzut eră considerat de superior şi mai bun decât ori ce 
Român onest; depoziţia şi mărturia lui eră mai demnă 
de credință decât a Românului fruntaş şi a celui mai 
integru. Călcarea cuvântului și promisiunei date unui 
Român, nu eră nici un lucru defăimant; şi mult vestita 
fidelitate germană, este ilustrata prin numeroase cazuri 
concrete, schiţate de Români prin proverbele: Sasul "şi 
schimbă vorba, și întoarce zeghea după vânt. Saşii înşişi 
considerau pe Români nu de locuitori autochtoni, ci de nişte 
servitori și păstori născuţi şi firești ai lor, toleraţi între 
dânșii numai până ce vor aveă absolută nevoe de braţele lor 
de muncă şi la purtarea greutăților și sarciuelor publice. 
Românul trebuiă să considere pe Sas de mai marele și 
superiorulsău, să-l cinstească totdeauna, ca pe un fel de 
legatus natus, să-l intituleze cu jupâne și stăpâne, să să- 
rute mâinile în rând, cinstitelor obraze ale deregătorilor 
satului. Acel obiceiu prost şi umilitor al Românilor faţă 
de Sași s'a păstrat în unele sate și târguri săseşti până 
în ziua de aștăzi. 

In genere şi mai peste tot, Românii din comunele să- 
sești erau mai săraci și mai înapoiaţi decât Saşii; ei fă- 
ceau totdeauna parte din starea de jos şi din urmă a țărănimei, acea a pălmașilor şi lipiturilor, după cum se Numiau aceştia în diferite sate și ţinuturi. Şi dacă po-
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sedau Românii moşioare și pământuri proprii de cultură 
în rând cu Saşii, ei aveau mai puţin pământ, în canti- 
tate şi calitate, în condițiuni mai grele de lucrat şi fo- 
losit, dar aveau mai mulţi copii, de unde firește că erau 
şi trebuiau să fie mai săraci și inferiori Sașilor, în avere 

și cultură. In comunele neaoşe românești destul de nu- 
meroase printre Saşi, Românii încă erau consideraţi de 
tributarii şi învoiţii Saşilor, ca stabiliţi numai vremelnic. 
pe pământurile şi pe hotarele lor (1) şi multe comune 
româneşti neaoșe ab antiquo ajunseră în stare de tri- 
butare, unele taxaliste, altele clăcașe, unele ale oraşe- 

lor şi târgurilor, altele ale Universităţii (celor 7 judeţe), 
altele ale cutărei familii patriciene ori funcţionar supe- 
rior săsesc, din libere ce fusese din timpuri străvechi. 
Scriitorii Saşi din seci. XVII, XVIII şi XIX, ziceau că 
aceşti Români sâu furişat între dânșii fără știrea lor, 
dar toleraţi numai de către unii diregători ai lor, şi sau 
stabilit pe pământurile și hotarele lor. Şi mai mult afir- 
mau aceste drepturi ale lor asupra homânilor, stabiliţi în 
satele odinioară săsești, unde populaţiunea; săsească se 
stimsese, și siliştile şi ţearinele lor părăginite, trecură în 
stăpânirea Românilor. 

In privinţa sarcinilor publice şi a birurilor de tot fe 
lul, Românii din Fundul regiu trebuiau să le suporte . 
în rând cu Saşii, deși ei nu posedau nici atâta pă- 
mânt nici vite ori și altă avere mobiliară ca aceia. Ba de 
multe ori ei erau mai grevaţi și unic împovăraţi cu ele. 
Recruţii, cari erau datoare comunele săsești -să-i deă, 
îi puneau de ordinar numai în sarcina Românilor şi a 

Țiganilor din comună, pe motiv că aceia neavând avere 

mau ce pierde, şi nu li se pustieşte nici casa nici moșia! 

- Gând eră să se ţină recrutarea numită Werbung, unde 

prindeau pe flăcăi la armată și 'i duceau legaţi cu frân- 

ghia, dedeau dintre Români tot ce eră mai chipeș și mai 

voinic, iar deregătoarele comunale dintre Saşi duceau 

înaintea comisiunilor de recrutare numai ce eră defec- 

tuos şi infirm, invalid de a purtă arme și a suportă greu- 

(1) N. Iorga, Sate și preoţi în Ardeal, p. 98—130.
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tăţile răsboiului. Dacă dedeau şi dintr'ai lor câte unul 
apt de a purtă arme, atunci acela eră de sigur certat 

cu justiția şi cu moralitatea publică, de care vroiau să 
scape ţinutul şi comuna pentru un timp oarecare, dacă 
nu pentru totdeauna. Mult sânge rău făcea la Români 
faptul, că devegătoarele săsești dedeau la armată dintre 
Români tocmai pe fii familiilor fruntaşe, aceia cari eră 
cântăreţi la biserică şi vroiau să se preoțească, ca să'și 
bată joc de părinţii lor şi de Românii din comună, pentru 
a evită ori ce opoziţie din partea Românilor în comună. 

La înființarea, regimentelor de grăniceri, nici o singură 
comună săsească, nici un singur Sas nu s'a conscris ca 
să ieă arme, ci le-au împedicat energice; dar mai târziu 

mulți dintre fiii familiilor patriciene săsești, au intrat 
ca ofițeri și grade în regimentele grăntiţereşti române 
și secueșşti, ca și în cele de linie. Prestaţiile şi rechizi- 
țiunile, poșştile și caii la trenurile militare, cu care erau 
datoare comunele și judeţele săsești, le încărcau mai des 
în spinarea Românilor: lucrătorii la saline, la curtea prin- 
cipelui, la reparatul cetăților, ete. In şeoalele săsești nici 
un singur fiu de Român nu a fost primit până târziu 
după anul 1840, iar în corporaţiunile (breslele) lor de me- 
seriași nu puteă iarăşi să intre nici un Român, căci me- 
seriile eră ca un patrimoniu exclusiv săsesc. Companiile 
străine grecești și armenii, numai cu greu au putut ob- 
ține de a fi recunoscute ca corporaţiuni deosebite, având 
judecătorii lor în orașele săsești. 

In rezumat Românii dintre Sași, deși după legile ţerii 
și ale ținutului, erau și ei oameni liberi după persoana 
și avutul lor, totuși făceau și ei zile de clacă destule şi 
aveau destule angarale de suportat şi dat — când la ju- 
deţul (primarul) şi notarul satului de voe şi nevoe, când 
pe la diregătoarele județene şi ale plășilor, căci motive 
ȘI pretexte se puteau totdeauna găsi ușor. Dijma o de- 

„deau și ei regulat a zecea parte din toate productele 
solului și din animalele mărunte, ca: miei, iezi, purcei, 
stupi, etc., pe cari o luă preotul luteran cu diaconul Şi 
învățătorii Şcoalei luterane din sat ori din satul vecin. 
Une ori aceasta ori 0 parte din ea eră arendată. Apoi
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mai erau în us alte angarale sub.numirea de datul, mita 
şi diferite plocoane şi taxe la anumite zile mari, sărbă- 
tori şi epoee în an, pentru funcţionarii publici, cari erau: 
nenumărate și necontrolate de nimeni. Zilele de clacă și 
lucrările peste măsură, rușfeturile şi pogoanele desăvâr- 
șite, până astăzi în părţile Sebeșului se numesc mată. 

. Pe acestea le prestau şi făceau maierenii, maierii și stu- 
parii lor peste învoială, de cari se plâng uneori şi astăzi. 

Dijma ca decimă eclesiastică pentru dotarea preotului 
şi diaconului luteran şi a bisericei sale, solvită de către 
locuitorii români nu puteă decât să amărească pe aceştia, 

cu desconsiderarea vădită a bisericei și preoților lor. Strân- 
“ gerea ei uniiaterală şi la extrem, încă produceă de multe 

ori amărăciune în popor. 
In comunele iobage din comitatele feudale, deși preotul 

român ortodox şi unit eră clăcaș din naştere, şi preoi 
peste clăcași, şi deci după lege ca atare dator să facă 
și el claca şi să deă dijma alături și în rând cu păsto- 
riţii săi— totuşi diferiţi voivozi și principi ai ţerii îi dis- 
pensau pe preoţii români de dijmă și de clacă,; alte ori pa- 

tronul, boierul însuşi dela sine o făceă aceasta, fie în 

schimbul unei mici taxe ori şi fără taxă, pe când în co- 
munele. săsești libere, fratele său, în Christos, preotul 

evanghelic al satului, care aveă şi el pământuri de cul- 
tură ca, porţiune canonică frumoasă, niciodată nu-l scuteă, 

de ea și o luă totdeauna deplin, în natură. | 

La cei ce vroiau să se hirotonisească, patronul feudal 

le dedeă carte de slobozenie — Manumissiune în limba- 

giul oficial transilvan, prin care îl eliberă pentru totdeauna 

din cătușile iobăgiei, ori pentru plata unei mici sume, în 

interesul menţinerii oamenilor săi pe moșie, cu care el 

singur să-şi poată munci moșia, pe când la Sași din con- 

tră interesul eră de a-i alungă ori împrăștiă. | 

Soarta românului fără de moşioară -proprie ori fără 
pământ de hrană între Sași, este destul de grea și de 

vitrigă, fie comuna liberă, apărținătoare la Fundul regiu, 

fie clăcaşă, ţinătoare de comitatele: feudale. Ba poate în 

unele privinţe pentru minoritatea română eră mai avan- 

tagios, când comuna mixtă eră clăcașă, Sași şi Români
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deopotrivă, căci atunci. deregatoarele comunale săsești 
„mai știau şi ele de frica cuiva—de bastoanele 'pârcăla- | 
bilor și isprăvniceilor şi logofeţilor boerești, şi nu puteau 
tiranisi așă fără milă şi fără răspundere pe Români. Apoi 
Sașii iobagi, grevaţi și ei cu boerescul de 2-—3 zile în 
săptămână și alte podvezi și havaieturi peste an, ei 
nu-și puteau face boerescul și să-și cultive pe deplin şi 
moşioarele lor în întregime ; deci erau siliți de voe şi: 
nevos să recurgă cât mai des la braţele supranumerare 
ale+ Românilor, ca aceştia să-le dea mână de ajutor la 
facerea zilelor de boeresc, la podvezi havaeturi, ori că 
le dedeă o parte din moşioara lor și pământuri de cul- 
tură, ca să le cultive dânșii în parte ori în dijmă. In 
comunele săsești foste iobage au stat şi Românii ma- 
terialiceşte binișor, erau mare parte toţi plugari și înainte 
de 1849 aveau case și ecareturi frumușele, pe când în co- 
munele săsești fruntașe şi bogate în cele din Țeara Bârsei 
şi in satele mari din jurul! Sibiului — foste libere, Româ- 
nii au rămas aproape toţi fără pământuri de cultură ca 
proprietate până după 1848-— trăind ca salahori, mun- 
citori cu ziua, mici antreprenori — ori proprietari de turme 
peste hotarele ţerii, deși din micul comerț și din industria 
de casă ori. speculaţiune unii dintre dânșii au putut stă 
binișor masterialiceşte, deci în stare de a cumpără moșii. 

Românii ca, păstori de vite, în comunele săsești, încă 
nu 0 duceau mai bine, din cauză că ei trebuiau să fie 
asociaţi toţi la olaltă, şi erau făcuţi răspunzători solidar 
de toaţe vitele satului, fie acelea date în seama şi și paza lor sau nu ki erau făcuţi răspunzători şi de vitele de pripas, perdute ori furate din comună, fie din negrijea, 
lor sau a stăpânilor vitei, ziua și noaptea vara și iarna. 
Păstorii erau - responsabili de vitele furate din grajdul 
locuitorului, chiar şi când acesta sa dus cu ele noaptea 
la pășune ori în pădure. Această instituție la dânşii se numește până astăzi Felelat dela ung. felelni, a răspunde solidar—a face responsabil, așă că în mica simbrie ce le-o plătiau dânșii, le dedeau în ea Și plata muncei și prima de asigurare contra, furtului. Prin aceea Saşii con- tribuiau indirect la demoralizarea păstorilor lor- și la fur-
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tul vitelor, căci sileau pe păstorii lor să cunoască pe toți 

“tâlharii şi hoţii notorici de vite, să-le plătească acestora 

colace şi comănace, ca să-i lase în pace, și de multe ori 

le înlesneau ei însăşi furturile, spre a-și răsbună unii pe 

pe alţii. 
Cunoscute sunt statutele felelatului din Laslăul mare 

ale păstorilor Români din 1722 și înoite la, 1799 — cari 

se tocmesc de păstori ai vitelor obştei satului dela Cră- 

ciun în Crăciun, şi capăta de vite mare câte o ferdelă N 

—dublu decalitru de grâu (secară) 1/, ferdelă de meiu 

(măiaiu) şi 1 pâne. In com. Şercaia prin anul 1840—1 li: 

s'a furat însă păstorilor Români întro noapte 15 cai 

pe cari ei nu i-au mai găsit—dar nici Saşii nu au mai 

găsit păstori mai mult cari să le dea fedelatul. 

Care si ce fel de industrii și arte au fost introduse 

şi cultivate cu deosebire de către Saşi, aceia este greu 

de a stabili astăzi, sub raporturi atât de schimbate in 

decursul secolilor. Dar ţinând seamă. de regiunile de unde 

au venit ei dela Rhinul de jos și Mosela — din Flandra, nu 

credem a greşi dacă vom susţine ca industria textilelor, 

cultura inului și cânepei a fost în prima linie, cari până 

astăzi la dânşii sunt mai desvoltate. Apoi metalurgia, 

orfevreria, şi armele. Cel puţin pe timpul regelui Lud- 

vic cel Mare orfevreria și metalurgia la dânșii erau foarte 

dezvoltate. Nu mai puţin şi architectura după frumoasele 

biserici gothice şi castelele lor ce s'au păstrat la dânşii 

din cari unele datează de prin secolul al XIV şi XV. 

Locuinţele de lemn şi de nuiele ale Românilor și Secuilor 

la dânșii au fost înlocuite ulterior prin clădiri masive” 

de zid și tot felul de acarete economice sistematice încă 

de prin secolul al XVII. Cu introducerea armelor de foc 

tunurile și puştile se turnau și făceau la dânşii arme pentru 

toate popoarele creștine din sudestul Europei. Flanelele 

şi postavurile s'au desvoltat la dânșii din industria casnică 

românească. Nu numai în oraşe și târguri dar şi în comu- 

nele rurale mai mari erau breslele de pânzari şi flanelari, 

așă în Cisnădie, Halchiu, Codlea, și altele. Cu deosebire 

lucrarea metalelor şi metalurgia, neglijată cu totul de Ro- 

mâni, Unguri şi Secui, la dânșii eră foarte bine desvoltată. 

+,
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Este foarte greu a urmări contactul comercial a'două 
popoare, cari. au trăit împreună şi deavalma sute de ani! 
şi ce au luat și împrumutat. reciproc unul dela celalalt. 
Că au împrumutat şi adoptat mult și Saşii dela Români, 
dovadă este limba că ei.o înțelegeau și se înţeleg cu con- 
sătenii lor români, dar şi între sine româneşte şi limba. 
traficului și daraverilor zilnice până în ziua de astăzi 
este cea românească. Sasul cu ungurul şi secuiul vorbesc 
românește, apoi chiar Sasul cu Sasul se înţeleg mai uşor 
românește decât săseşte ori în limba germană, care deși * 
le este cunoscută la ambii, dar au mai puţină rutină în ea, 
şi sunt mai puţin dedaţi cu lucrări şi termini decât cei din 
limba română. Apoi dacă nu altele, porturile Sașilor în spe- 
cial la bărbaţi. deși diferit între ei după regiuni dar sunt 
mai mult românești — decât germane. Vitele de caşă după 
rase și specii sunt cele româneşti Şi- proprii ale ținutului ; 
uneltele, de muncă şi economice de asemenea, afară doar 
că sunt mai perfecționate mâi sistematice, făcute de ma- 
ieștri şi meseriaşi specialiști, pe când Românii au rămas | 
Și trăit mai mult în limita, producţiunei și industriei cas- 
nice, cumpărând dela străini numai ce eră strict necesar, 
ceace nu se puteă produce, ţese şi croi în casă. 

Insă am fi nedrepţi când am contestă coloniilor să- 
sești ori și ce influinţă în propagarea culturii şi ori ce 
merit la luminarea și civilizarea, poporului Român în spe- 
cial. Faptele și experiența zilnică ne-ar dovedi contrarul. 
Sașii au fost un factor de căpetenie de civilizaţiune, nu nu- 
mai pentru Transilvaniă, ci și pentru Românii din Princi- 
„pate; însă influinţa, lor a fost mai mare ori mai mică, după 
vremuri şi împrejurări. Saşii' cu industriile și comerciul 
lor, au avut o epocă de înflorire în Transilvania şi Un- 
garia cu deosebire sub. regele Ludovic cel mare a cărei 
influință nu s'a, rezervat numai asupra locuitorilor micei 
Transilvanie ci și departe. peste hotarele ei — asupra, Prin- 
cipatelor ca şi peste Dunăre în statele Balcanice. Mai cu seamă metalurgia și orfevreria erau atunci la dânșii în floare și frumoase opețe de artă din acel timp s'au păstrat la dânșii până în. ziua de astăzi, 

Rolul lor a, trebuit să fie mai covârșitor pentru acele
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timpuri şi în Principate, fiind mai în apropiere ei decât 

puţinele factorii genovese şi venetiane de pe Dunăre şi 

dela marea Neagră, căci erau în apropierea nemijlocită și 

în contact zilnice cu poporul Român, vorbind limba lui 

şi cunoscând obiceiurile, lipsurile poporului Român. „Ba 

nostratibus multi quidem sunt eorum linquae peritissimi“ 

zice preotul.luteran A. Wurmlocher pe la mijlocul secol. 

XV-lea, şi întocmai este şi în ziua de astăzi —limba, afa- 

cerilor zilnice în cele mai multe sate săsești este și va 

rămâne încă multă vreme cea română, cu toată maghia- 

rizarea violentă de astăzi. | 

După timpul de înflorire al industriei lor încă și sub 

Huniade și Mateiu Corvinul, industria săsească a decăzut 

în urma deschiderii nouilor căi de comunicaţiune a tra- 

ficului internaţional, cum în timpul modern a decăzut 

traficul Braşovului prin deschiderea liniilor ferate dela 

Vârciorova şi Iţcani, înaintea liniei Ploești-Predeal şi Tur- 

nului Roșu. 
Un nou avânt către cultură şi buna starea luat po- 

porul săsesc prin secol. XVI prin adoptarea reformaţiunii 

și introducerea humanismului, ca unicul factor şi pro- 

pagator al luminei și culturii, prin şcoale. Sute de ani 

ei singuri au școale, şi şcoaiele cele mai bune în ţeară, 

şi la îndemnul și prin mijlocirea lor se înfiinţează apoi 

în secol. XVII Academia dela Cotnari în Moldova, de 

cătră Despot Vodă, sub conducerea protestantului Ion 

Sommer, şi fusese chemat la ea şi ginerele lui Melanchton 

Gaspar Peucer, şi colegiul calvin dela Aiud a lui Gavrilă 

Bethlen, unde fusese chemat și aplicat W. Opitz de Bo- 

perfeld poetul vestit; atât G. Peucer cât și Opitz erau 

adevărate somităţi şi celebrităţi europene pentru tim- 

purile acele. Aiudul şi Cotnarul erau pe acele timpuri . 

încă târguri eminamente săsești. 

Apoi Saşii adoptând protestantismul și humanismul, 

sau pus de timpuriu în contact direct cu oamenii influ- 

enţi ai Europei apusene — Honterus supranumit de Luther 

Apostolul Ungariei, este toi odată și primul charto- 

graf al ţerilor noastre, cari prin el devin cunoscute, şi 

în apus. A. Wurmlocher descrie pe Români amănunţit 

Dr. Maior — Politica Agrară la Români. 24
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cu biserica şi obiceiurile lor, coreligionarilor săi. Hon- 

terus aduce cu el acasă tipografie și tipografi experţi 

în Ardeal şi se tipăresc cărți româneşti în primul de- 

ceniu al secol. XvI şi pentru Români şi în limba ro- 

mână la Braşov, Sibiu, Sassebeş, Oreștie, iar judii Braşo- 

vului şi Sibiului, subvenţionează traducerea, compunerea 
Şi tipărirea de cărţi bisericești în limba română pentru 
înţeles sul obştesc. In urma acestora contactul şi relaţiu- 
nele politice între judii orașelor săseşti și Principii Mun- 
teni şi Moldoveni devin mai dese, mai intime, comerciul 
mai des şi mai activ. 

Că în cele religioase şi bisericești Saşii nu reuşesc de 
a converti pe Români la protestantism, şi tendinţele lor 
reformatoare sunt dejucate, cauza sunt cele 2 sinode ţi- 
nute la lași, unde întreaga Ortodoxie sa sculat contra 
lor şi unitatea în dogma a fost restabilită, iar Românii 
au rupt pentru 200 ani ei înşişi legăturile, ce le-ar fi 
putut să le aibă cu apusul civilizat. Dar nu mai puțin 
este adevărat, că Saşii sunt iniţiatori şi autori princi- 

pali ai s:oaterei limbei slavone din biserica română ne- 
înţelesă de popor—,„că mai bine este a grăi în biserică 
cânci cuvinte pe înțeles, decât zeci de mii în graiu străin“ 
precum înşişi ziceau și scrieau. | 

Cine este oare de vină, că Românii din Transilvania . 
și Ungaria, refuzând protestantismul și unirea mai de 
aproape cu Saşii au rămas înapoi în cele bisericești și şco- 
lare? Dacă în frământările politice și sociale ale Transilva- 
niei din secol. XVI și XVII prin imperecherile lăuntrice Ro- 
mânii perzându-şi pe fruntași şi oamenii lor cu avere, 
au decăzut cu tvtul, perdură și teritoriile şi autonomia 
lor naţională, iar de slăbiciunile lor au profitat nu în mică 
măsură şi Sașii, diregătoarele judeţene şi satele săsești, cine 
poartă vina dacă nu tot Românii?! Că mulţi dintre fruntașii 

Sașilor, căutau să parvină şi să profite de slăbiciunea Ro- 
mânilor, să se îmbogăţească în scurtă vreme fără muncă, 
Şi obțineau inscripţii şi donaţiuni nobilitare, fie în detri- 
mentul Sașilor, fie al Românilor, cu aservirea de sate 
și ținuturi întregi, aceea este adevărat. 

Interioritatea și rămânerea înapoi a Românilâr din cauza



  

lipsei de şeoale şi de cultură naţională, a devenit pa- 

tentă, ca şi nedreptatea făcută Românilor de a nu-i admite 

la şcoalele publice săsești, la a căror susţinere şi plata 

învăţătorilor şi preoţilor săsești contribuiau şi ei cu sume 

şi daturi destul de însemnate. Ea eși şi mai bine la 

iveală, cu deosebire după restaurarea Episcopiei: cath. 

din Alba lulia sub Leopold Î, şi cu înfiinţarea şcoalelor 

primare și secundare catolice, la cari Românii alergau 

din toate părţile cu sutele şi erau primiţi cu braţele des- 

chise, fără de considerare la starea socială a părinţilor. 

In unele şcoli nemţeşti, la catolici, grănicerești și la 

şcoalele Blajului, Românii erau primiţi, la altele, la cele 

săsești însă nu, şi tocmai la acestea, la a căror susţi- 

nere contribuiau şi ei, acolo unde starea materială a 

poporului Român în genere eră ceva mai bună. Aceasta 

neapărat că trebuiă să producă nemulţumire şi vrajbă 

în popor. Şi la denegarea de-a fi primiţi în școale stră- 

ine să deştepta aspiraţiunea şi dorinţa de a aveă şcoale 

proprii în limba naţională. 

Şi tocmai contra acestei pretenţiuni juste a, Români- 

lor, de a se puteă lumină și ei prin școale naţionale și a 

obține drepturi civile și politice, puneau Saşii din se- 

colul al XVIII şi prima jumătate al celui XLX şi dere- 

gătoarele lor, cea mai mare rezistenţă şi îndărătnicie. 

Dacă excluderea iobagilor, a marei majorităţi a popula- 

ţiunii ţerii— din trebile şi sfatul ţerii, a fost o greşală 

politică, care a ispăşit-o greu şi privilegiaţii și iobagii, 

apoi o gr&şală și mai mare a fost denegarea dreptu- 

rilor civile şi politice Românilor, locuitori în Pundul re- 

giu,: din partea Saşilor.* Dreptul de concivilitate li se 

cuvineă a li se accordă, nu sub imper. Josif II, ci chiâr 

sub Leopold întâiu, îndată ce Ardealui a ajuns într'un 

văgaş mai liniștit, sub sceptru mai blând al casei de 

- Habsburg, şi concivilitatea să nu fie numai pe hârtie şi 

ficţiune, ci ca, realitate. Poate ţara ar fi fost ferită atunci 

de multe convulsiuni politice și sociale interne. 

Dovadă despre aceste este progresul cel mare ce l-au fă- . 

cut Românii din Fundul regiu de odinioară pe toate terenele 

vieţei publice şi private dela 1848 încoace, de când dreptul
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de concivilitate a devenit o realitate. Pacea, buna înțe- 
legere, şi armonia între locuitorii satelor și în comitatele 
locuite de Saşi şi Români, au luat o dezvoltare și ființa pe 
care cei vechi nici că o puteau visă. Atrocităţile și măce- 
lurile înfiorătoare, cari bântuiă satele şi scaunele săsești 
prin secolul al XVII, XVIII și prima jumătate a secol.al 
XIX, au dispărut ca prin minune, încât azi îţi vine de 
necrezut, când citeşti ori auzi lucrurile și faptele fioroase 
petrecute cu 1 —200 ani înapoi, între aceiași locuitori paci- 
nici şi docili ai satelor. Nici Românii nu se mai gândese 
azi la exterminarea Saşilor, nici Saşii la isgonirea Româ- 
nilor, şi nici Saşii nu se mai pot plânge azi de reaua 
purtare şi vădita inferioritate și insuficenţă culturală și 
economică a Românilor. Azi se vede limpede ca la lumina 
zilei, că vrajba şi urgia de atunci între pacinicii locuitori 
ai satelor, au fost disseminate de diregătoarele comunale 
săsești, de câteva familii patriciane săseşti din orașe și 
târguri, în interesul şi profitul lor propriu. 

De altă parte, că Românii nu erau admişi la meserii 
şi în breslele (şefurile) săseştI pe vremea aceea, apoi nu 
trebueşte omis din vedere, că nu erau admişi cu una cu 
două, nici conaţionali de ai lor Germani şi Slavi, veniţi 
din provinciile austriace, căci fiecare breslă, şi starostie 
eră îngrădită cu diferite valuri de apărare, contra, concu- 
renței interne şi străine şi a supraproducţiunii. Exlusi- 
vismul de rasă și castă a mers atât de departe, încât 
fiecare breslă şi stărostie formă o clasă și castă, deose- 
bită, în care nu puteă uşor ajunge un străin, nici a se 
avântă cineva din o breaslă în alta, din o meserie în 
alta. Intocmai ca și în alte state erau închiși și apăraţi 
meseriașii în mii de chipuri în breslele lor, că aveau un a- 
numit număr de firme și ateliere în orașul -cutare, și 
putea să devină maiestru și stăpân numai fiul de me- 
seriaș sau, cel care s'a căsătorit cu o văduvă ori fată 
de meșter din aceeaşi breslă; altfel eră condamnat cel 
introdus să rămână vecinie şi moară ca calfă bătrân sau 
ca fecior. De exclusivizmul breslelor săsești, s'au lovit nu 
numai Românii transilvăneni şi curtea imperială, ci și 
meseriașii nemți, boemi etc. catolici din provinciile Aus-
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triace, cari veneau cu armata, și după liberarea din ar- 

mată rămâneau în ţară, și. vroiau să se stabilească ca 

maieştri şi să'şi exercite profesiunea lor. Și aceştia în 

parte erau din meserii noui, și ajutaţi de generali și ofițeri 

împărătești numai după cele mai mari sforțări și sacrificii 

puteau să-și deschiză ateliere în interiorul orașelor săsești 

cu firma proprie și să exercite meseria, căsătorindu-se cu 

săsoaice din localitate. De el sau lovit şi oamenii cei mai 

buni şi mai prevăzători ai Sașilor. 'Țopful săsesc eră mai 

tare decât al nemților celor cu coadă, dela Viena. 

La, publicaţiunile și propaganda activă ce o făceă băr- 

batul fruntaş al Saşilor din anii 1840, Ștefan Ludvig Roth 

în Germania, pentru aducerea de noui colonişti Germani 

ca să atragă capitaliști şi mari industriași în orașele și 

târgurile săseşti, pentru întărirea naţunii săsești și intro- 

ducerea, şi dezvoltarea industriei mari și artelor în țară, 
au protestat în prima linie unisono toate breslele din 

orașele și târgurile săseşti, contra unui atare proiect 

revoluționar, încât bietul Ștefan Lud. Roth a trebuit să 

revoace în urmă toate circulările sale, date pentru che- 

marea și admiterea de industriași mari şi mici, și să spună 

că se caută şi admit pentru Transilvania numai agricul- 

tori !! Şi acasă în toate satele şi scaunele săsești Ro- 

mânii cereau cu stăruinţă pământuri de cultură pentru 

hrana lor, cereau pământuri de cultură și de muncă de 

sute de ani!! 
Privilegiile breslelor săsești erau în adevăr foarte în- 

tinse şi uneori absurde: Breslele erau numai în oraşe 

şi târguri, dar şi numai în anumite oraşe se puteă exe- 

cută meseria cutare, limitat numai la o singură comună 

ori târg; apoi unele erau exclusiv în potestatea Saşilor, 

altele în a Românilor ori a Ungurilor, Armenilor, etc. 

Meseriile erau de malte ori împărţite pe naţionalităţi: 

așă eră cojocari și tălpari Saşi alăturea de cojocari şi 

tăbăcari, cordovani Români; cismari şi croitori Sași ală- 

turea de croitori și pantofari nemţeşti. Postăvari și fla- 

nelari în genere erau numai Saşi, afară de industria dimiei 

româneşti de casă. In breslele antice săsești de măcelari, 

cojocari, săpunari, farmacişti, nu puteă să intre nici un
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strein ori venetie ca membru; pedica mare nu eră lipsa 
de capital mai mare ori experienţă specială, ci de altă 
natură, socială. Numai cu greu se putură furișă şi intro- 
duce între dânşii, câţi-va industriaşi nemți, boemi, elve- 
țieni cari introduseră unele industrii mai fine şi mai con- 
forme cu moda, după cerinţele şi progresul timpului. Nea- 
părat că eliminând concurenţa şi evoluţiunea să atragă 
cu timpul stagnaţiunea şi decăderea. 

Industria săsească eră în secolii din urmă al XVIII și 
XIX cu deosebire o industrie țerănească pentru satisfa- 
cerea trebuințelor ţeranului. Graţie exclusivismului bres- 

“lelor şi împedicarea desvoltării ori -cărui lux şi comfort 
mai mare între ţeranii iobagi, ea a rămas în aceeași stare 
sute de ani. De altfel au profitat mult de ea şi Românii, 
directi şi indirect. Multe din industriile lor îşi luară ori- 
ginea din industria de casă Românească. Ea prelueră ma- 
teriile prime ale agriculturii şi economiei vitelor, și asigură 
acestora un bun debușeu în ţeară. Industria mică Să- 
sească eră sute de ani în strânsă legătură cu economia 
marilor economi de vite Români, cis și transcarpatini. 

Mocanii şi ţuţuenii își aduceau'vara şi toamna produsele 
turmelor și cirezilor lor și alte de cumpărat acasă în Tran- 
silvania, și-le desfăceau cu bun preţ şi fără nici o pedică 
pe la meseriașii şi maeştrii Saşi, fără de nici un inter- 
mediar şi fără de a mai plăti comisioane Şi procente; 
uneori aceștia îi înlesneau și de bani, până la tunderea 
oilor. Și iarăși primăvara mocanii şi ţuţuenii în loc a se 
întoarce cu mâinele goale, se întorceau ia turmele lor în- 
cărcaţi cu . produsele și articolele manufacturii săsești, 
pe cari-le desfăceau cu bun preţ pe la cunoscuţii, rude- 
niile și agenţii lor, și deci erau dublu folosiţi; şi unii și 
alții progresau. 

Acest raport între industria săsească și Români, ba am 
puteă zice și politică, între Saşi și Români cări sunt și 
vor fi avizaţi unii la alţii, sa văzut mai târziu, când 
cu răsboiul vamal cu România dela 1886, s'a curmat 
brusc şi rupt firele unui trafic, ce dăinuiă de sute de ani 
spre binele comun al ambelor ţeri și popoare, dar cur: 
marea lui a tras după sine scăpătarea ambelor popoare
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și perderea multor milioane din: bună starea materială 

și economică a ţerilor aceste. 

Afară de import şi export, pentru ceilalți Români lo- 

cuitori între Saşii plugari, încă eră şi este și azi o mare 

înlesnire şi avantagiu, de a aveă și dispune de un bun 

meseriaş din diverse branşe în comună, ori în târgul din 

apropiere, decât de a trebui să alerge cale de 2—3 poştie 

după ei. De aci Românii dintre Sași totdeauna au fost 

şi ei pe un nivel mai înalt de cultură, au introdus de 

timpuriu şi adoptat dela Saşi construcţiile solide de zid — 

la. Saşi începute în sec. XVII-lea, acoperite cu paie şi mai 

târziu cu ţigle, în locul celor de lemn, de bârne şi gard 

acoperite cu paie, care predomină încă în mai multe sate 

româneşti. Chiar şi la Românii cei fără locuri în câmp, 

se găsiau case frumuşele înainte de anul 1848, și altele 

corespund şi azi cerinţelor mai mari, deşi au o sută de 

ani la vechimea lor. 

De multe ori în caz de stingerea ori scăpătarea unei 

familii unui Sas, cumpără casa şi curtea lui un Român 

și se mută în ea, în gospodăria complect aranjată, mai 

spațioasă şi mai sistematică, și îndată se găsiă și el şi 

munciă în condițiuni mai avantajoase şi cu rezultat mai 

mare. N 

Apoi de lemn sau din lut să fi fost alcătuit Românul, 

ca să vadă zilnic exemple vii de o cultură mai sistema- 

tică și mai îngrijită decât a sa, şi să nu o imiteze și să nu 

adopte şi el ce vede la alţii bun, în cele sociale deopo- 

ţrivă cu cele economice. In privinţa proprietăţii, numai în 

o parte din comunele săsești erau Românii lipsiți de pă- 

mânturi ohavnice de cultură, iar în multe sate erau și 

Românii bine înstăriți, aveau pământuri în rând şi de 

„egală mărime și calitate cu Saşii. Apoi în cele economice 

şi gospodărești, toate pământurile arabile ca şi fânețele, 

viile etc., erau supuse silei de câmp şi de foloase comune, 

cu obștea, și munca eră dirijată de dirigetoarele satului 

—de primar cu bătrânii satului — și nici un fel de muncă 

nu se puteă începe la câmp, fără de autorizațiunea şi 

permisiunea acestora —și toate lucrările se făceau deo-
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dată cu satul şi la timp —căci altfel se băgă în semă- 
nături cireada şi vitele satului. - | 

Cei fără de moșie suficientă de a-i hrăni pe ei şi fa- 
miliile lor, ca şi cei fără de ori ce proprietate, intrând 
ca slugi, argaţi şi lucrători cu ziua la Saşi, 'şi făceau 
acolo educaţia economică ori puneau bazele ei acolo; și 
obiceiurile şi deprinderile contractate la tinerețe, mai tot- 
deauna se menţin până la adânci bătrâneţe, ori mai este 
omul în serviciu ori nu. Nu puteă să ţină Românul vi- 
tele sale iarna afară, sub cerul liber, în viscole și cu 
omătul pe ele, când vecinul său Sas le ţineă în grajdul 
masiv la căldură, ţesălate, periate, îngrijite și pe paie 
svântate, ca culcuş! Totdeauna satele săsești s'au distins 
şi se disting şi astăzi prin o întinsă cultură şi economie 
de vite, cantitativ și calitativ, şi de reproductorii Satului: 
tauri, armăsari, vieri, de o valoare intrinsecă mai mare 

puteau să benelicieze şi locuitorii Români, căci nu-i opreă 
ori restrângeă nimeni dela aceea, ca şi dela pășunea co- 
munală. Pogăniciul și argatul de român, tocmit întrun 
an, doi, la un Sas ghiabur, învăţă dela acela cum se 
adapă, ţeșală, hrănește și menajează vita, la muncă şi 

în grajd și la pășune, şi contractă niulte alte deprinderi 
bune ale culturii raționale. Tot așă se deprindeau şi la 
cultura sistematică a viei, pometurilor, plantelor comer- 
ciale şi industriale, pe cari acasă, poate la tatăl său, nu 
le aveau şi nici nu le practicau. 

Din aceste cauze, graţie culturii înaintate săsești, tot-, 
deauna Românii dintre Saşi au fost mai buni muncitori 

mai silitori decât ceilalți Români transilvani, și ca atari 
erau preferaţi de către proprietarii Unguri, Sași și Secui. 
Apoi în ceeace privește supunerea şi iobăgirea lor și a 
comunelor românești la scaunele și diregetoarele săsești, 
aceste în satele românești curate se restrângeau și limitau 
mai des la confiscarea drepturilor zise regaliene a mo- 
rilor, terestraielor, cârciumelor, 'scaunelor de măcelărie, 
şi la o parte din pădurea şi munții comunei, şi supu- 
nerea locuitorilor la plata unor taxe în bani și nişte pod- 
vezi Și angarale mai mici şi plocoane la diferite zile mari
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pe la acei funcţionari, pe vremea aceea toți fără de ori ce 

leafă fixă dela stat ori scaun în buget. 

In genere daturile şi prestaţiunile clăcășești ale lor 

erau însă mai puţine şi mai mici decât ale colonilor —io- 

bagilor —tributari Ungurilor şi Secuilor. Majoritatea sa- 

telor româneşti. situate printre Sași, deşi supuse de facto 

iar nu de jure, erau însă mai mult numai ftaxaliste, şi 

plăteau de fiecare casă sau poartă câte o mică sumă în 

bani ori în natură. In satele mixte însă, în cari Românii 

aveau majoritatea numerică şi pământuri de cultură în 

rând cu Saşii, starea materială a lor în genere eră bună. 

Unde unii sau alţii se mai îndeletniceau şi cu alte ocu- 

paţiuni accesorii, starea lor materială eră prosperă şi se 

găseau chiar oameni cu frumoase averi între dânşii — 

Mocanii, Țuţuienii, etc., ca mari economi de vite, Zer- 

nescenii cari erau mari cărăuși, aveau câte 2—3 care 

unul şi câte 7—8 cai la car, și se duceau după marfă 

şi cu marfă la, Pesta, Viena, Briin, Lipsca, ete. Tot aceştia 

eră taxaliști ai Braşovului ori a celor 7 judeţe, și între 

ei se păsiau oameni cu zeci de mii de florini avere. 

Starea materială prosperă "i făceă pe ei, să simţă lipsa 

de instrucţie de timpuriu, pentru și în daraverile lor, și 

de un comfort mai mare, și ei nu se mulțumiau mai 

mult cu rolul de slugă umilă a Saşilor, şi deregătoarelor 

comunale ori judeţene săsești, cari ieșeau mai puțin în 

“Hume decât ei. De aci apoi luptele lor desperate pentru 

egalitate de drepturi civile și politice, şi după permi- 

siunea, de a-şi ridică biserici și şcoli naţionale proprii 

în lăuntrul orașelor sătești, şi instrucțiune în limba na- 

ţională, ceeace li se refuză cu obştinație pe motiv, că se 

calcă constituţia şi legile ţerii, cari nu cunoșteau biserica 

gr. orientală şi naţia Română decât de tolerată, ce nu 

aveă voie să deschiză și aibă şcoale proprii. Și toţi acești 

negustori şi mari economi de vite, se țineau aproape 

exclusiv de biserica gr. orientală, şi ei rămaseră fără 

şcoale secundare până la anul 1840. In timpurile mai noui 

însă cu 50 de ani în urmă ei au progresele cele mai mari. 

Dela anul 1850 însă, obţinând şi ei drepturi depline 

civile şi politice și biserica gr. orientală fiind admisă
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între bisericele de stat, Românii din satele şi oraşele săsești 
au făcut progrese uimitoare pe toate terenele vieţei publice 
şi private. Pretutindenea în oraşele şi târgurile săsești pe 
lângă institutele și societăţile culturale și economice de tot 
felul săseşti, se ridică astăzi alte institute paralel şi ana- 
loage naţionale românești, şi întreaga activitate naţională a 
Românilor de peste munţi, și a găsit refugiu și centru de 
dezvoltare și gravitaţiune în oraşele săsești. Sibiu, Braşov, 
Sassebeș, Orăştie, sunt pentru Români și cultura lor iarăşi 
acele faruri luminoase, cari apărură pe la începutul sec. 
XVI. Desigur că aceasta nu poate fi în detrimentul ora- 
șelor săsești, de a aveă în Românii lor o populaţiune labo- 
rioasă, mulţumită cu soarta ei şi bine situată materiali- 
ceşte, decât niște proletari peritori de foame. Pretutindeni 
se găsesc uvrieri şi socialiști, în afară de oraşele și târ- 
gurile săsești. Azi se cresc o mulţime de meseriași români 
între sași și la maeştri Saşi —și băncile româneşti cele 
mai importante își au reședințele şi cercul lor de acti- 
vitate în oraşele săseşti, şi profită des şi Sașii de ele. 

Nu va fi fără interes. de a reproduce aci starea, actu- 
ală a comereiului și industriei în cele 2 oraşe de căpe- 
tenie săsești, Braşovul şi Sibiul, după comunicările Camerei 
de Comerciu şi Industrie. 

  

A .Brusuv, 1870 1884 1895 1905 

A. Comereianţi. 
Germani. .... .. 82 127 128 210 
Români... . a 110 1'79 200 250 
Unguri (Armeni) . AR 98 56 71 108 
Jidani. . . ... 10 24 47 
Greci . . . 14 5 110 
Alte naţiuni. ......, 2 5 6 

Total . . , . . . . 946 396 458 678 

B._ Industriaşi. 
Germani. .. . . . . . 1 707 561 492 528 
Români. .. ....... 96 158 168 194 
Ungmui ... 192 307 314 455 
Jidani. . " 10. 13 
Greci . .., 1 2 2 43 
Alte naţiuni . 5 9 6 
  

Total . . . . . . . 1.008 1047 995 1.229



B. Sibiu. 1870 1884 1895 1905 

A. Comerciauţi. 

  

  

_ Germani. "16 142 192 1'76 

Români - 6 12 30 92 

Unguri . 7 14 19 24 

Jidani. . 7 19 26 

Alte naţiuni . 1 6 2 51 

Total . 97 193 269 348 

B. Industriaşi. 
Germani. . . . e 483 623 645 . 690 

Români. .. ...... 15 32 15 141 

Unguri. . . cc... 42 81 100 93 

Jidani. . . e... 2 8 10) 

Alte naţiuni. ....... 1 4 3| 66 

Total . . . . . . . 548 153 333 990 

Deşi peste munţi sunt destule tipografii românești şi 

bine asortate, conform cerinţelor timpului modern, totuși 

amintim editarea Enciclopediei Române şi a atlasurilor 

Ornamentice române de către firme celebre săsești, pe 

lângă publicarea altor scrieri de valoare în limba Română 

şi pentru luminarea poporului nostru : Editarea Calenda- 

rului Poporului cu litere chirilice neintrerupt de 106 ani 

de către firma W. Krafft și altele. Apoi Catedrala mo- 

numentală în stil bizantin gr. or. Palatul Asociaţiunii, 

Casa naţională, şi Palatul metropolitan în Sibiu; biserica 

unită din Bistriţa în piaţă ete. şi alte edificii publice ro- 

mâneșşti din Sibiu, în Brașov liceul român și biserica sf. 

Nicolae sunt o podoabă şi pentru orașele săsești. Și la 

cea mai frumoasă pagină de desvoltare intelectuală na- 

ţională şi bisericească a Românilor de peste munţi la Sta- 

tutul organic al bisericei gr. orientale ortodoxe Române 

din Transilvania şi Ungaria, pentru care 0 invidiază bi- 

sericele surori mai vechi şi mai puternice, au conlucrat 

condeie săsești şi spirit protestant, de unde şi introducerea 

elementului laic în administrarea și chivernisirea bise- 

ricei şcoalei şi fondaţiunilor ei, și nu în detrimentul lor. 

Şi la organizarea şi constituirea statului Român in- 

dependent, România, au contribuit Saşii pe terenul cultu- 

ral şi economic, căci ei au dat mai mulți medici, profesori 

legiști, artiști și reprezentanţi în unele arte liberale, d. ex,
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farmaciile sunt înfiinţate exclusiv de ei şi alte industrii. Ba 
am puteă zice că coloniile şi poporul săsesc, niciodată 
nu și-au ajuns mai bine scopul și menirea, lor de iniţi- 
atori și adevăraţi pioni ai culturii, wahre Kulturtrăger-i 
între Români, dela stabilirea lor în Transilvania, decât în 
jumătatea a doua a secolului XIX-lea, sub regimul şcoa- 
lei manchesteriane, de când s'a rupt catenele privilegiilor 
și castelor cari îi înăbuşiau şi pe ei. 

Saşii au progresat în industrie și buna stare a lor 
materială şi socială, numai până ce au avut materiile 
prime pe un preţ ieftin dela Români, și-au putut desface 
produsele manufacturilor lor neîmpedicaţi de nimeni ia- 
răşi la Români. Dacă Saşii, lu oraşe și târguri au perdut 
industria şi averile, le-au perdut din cauza perderii con- 
tactului și pieţei de desfacere românești. Cei cari și-au 
strămutat domiciliul și atelierele peste munți, progresează 
și se menţin în locul de onoare: colonia dela Azuga, 
Bușteni, București Pitești, „In Țeara Bârsei şi în special 
în Brașov nu există familie săsească, care să nu aibă re: 
prezentanţii ei în România; în alte ținuturi probabil va fi 
la fel, deși în măsură mai mică“. Viitorul lor economic 
Şi social nu poate fi mai bine asigurat, decât prin o strânsă 
alipire şi conlucrare comună cu Românii. Fi nu au mo- 
tiv de ași teme nici institutele lor culturale, nici biserica 
națională a lor din partea Românilor. Regatul Român 
nu poate să facă mai bine decât să atragă !a sine cât 
mai multe din aceste elemente paşnice şi braţe laborioase 
săsești. Daniel Roth visă chiar o monarchie Daco- Română 
din punct de vedere săsesc. 

Pentru a pune în evidenţă starea economică și cul- 
turală actuală dintre Români Şi Saşi din punct de ve- 
dere etnologic, nu vom insistă mult, unde dispunem azi 
de statistice interesante și dintro parte Şi diri alta. Afară 
de publicaţiunile oficiale ale Ministerului Ungar de agricul- 
tură, mai sunt şi 2 lucrări oficioase săsești, cari ne in- 
teresează de aproape Și pe noi. Lucrarea lui Oscar V. Meltzi: Statistik der săchsischen Landbevăherung în Sie- 
benbiirgen Hermanstadi 1886, şi o a doua, publicaţie re- centă, apărută în foaia oficioasă săsească „Siebenbiir-
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gisch Deulsches Tageblati“ âin Sibiu pe anii 1905 — 1906 
intitulată : Die Bevblkerungs u. Berufsstatistik des ehe- 
maliegen Konigsbodens. Mai este şi lucrarea d-lui Russu 
Şirianu : Români din Statul Ungar 1904. 

Populaţiunea fostului fund regesc Pundus regius este 
cuprins astăzi în mare parte în 4 comitate: al Brașovului, 
Bistriţa-Năsăud, sibiu şi Tirnava mare. Aceste cu 8 oraşe 
şi 155 comune rurale au o populaţiune totală de 525.905 lo- 
cuitori, între cari 286,334sau 54,2%/, sunt Români, 164,898 

suflete sau 31,3%, sunt Saşi şi 64,889 sau 12,3%, sunt 

unguri şi âlte naţii In 8 oraşe săsești Sașii fac 40,9%; 
din populaţiune, Ungurii 26,2%, iar Românii numai 21,0%. 
Insă unele oraşe săsești ca Braşovul are 30,7%, Români, 

Sibiul 24,0%, — Orăştia 52,2%/, — Sebişul săsesc 62,5%, 

Mediaşul 29,00/,. Sighişoara 24,8%, Bistriţa 31,1%/, şi 
Reghinul săsesc 15,4. Afară de cele 4 comitate mai sunt 
Saşi încă în alte 153 sate mixte şi în 2 orașe ungureşti. 
In cele 4 comitate sus amintite în cele 155 sate ameste- 
cate între 194 122 locuitori erau 114,407 Saşi. Apoi din 

„celelalte comitate în comunele săsești majoritatea ab- 
solută o au Românii în 34 comune săsești, iar între 50— 59%/, 
sunt în 1 comună, între 60—69%, în 6 comune, dela 
70— 790 în 11, dela 50-—89 în 12 comune și dela 90—99 

în 93, iar 100:100 în 27 comune rurale. 
După 0. v. Meltzi din cele 227 sate săsești în total, 

Românii au majoritatea absolută în 40 comune, iar ma- 

joritatea relativă în alte 13 comune, iar în 10 comune 

săsești Românii numără peste 1.000 suflete, iar peste 

500 suflete Români în 55 comune rurale și sub 50 Ro- 

mâni se găsesc “numai în 16 sate „Fapt pozitiv este, că 

nici un sat săsesc din Fundul regesc de odinioară, nu 

mai posedă populaţiune neamestecată, şi de aceea nu mai 

poate fi vorbă astăzi de sate etnografice pure săsești“ 

adaugă cu mâhnire autorul sibian. 
In osingură plasă din 16 au Sașii majoritatea de 53,7%/,, 

pe când Românii au majoritatea covârșitoare de 96,6%, 

în pl Seliştei, de 88,6 a Rodnei, 87,70/, a Sebeșului, 87,4%, 

în a Năsăudului, 75,3%, în a Mercurei, iarîn celelalte Ro- 

mânii ţin Saşilor recordul; Unguri în afară de o singură plasă 
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aproape că nu există. Sporul populaţiunii lor dânșii îl pun 

la 0,49%. anual la Sași. lar după stare şi avere: 
Din proprietatea privată Saşii posed după Meltzl mai pu- 

ţin de 10%, în 8 comune, între 10—20%/, în alte 8 comune; 
între 20— 300/, în 12 comune între 30 — 40%/, în 1U comune, 
între 50—60%/, în 6 comune, între 60— 70%, în 23 sate, 
între 70-—80%/, în 21 sate; între 80—900, în 30 sate; 
iar peste 90%, în 69 comune rurale, de unde se vede, 
că nu toată proprietatea rurală se află astăzi în sa- 
tele mixte săsești în stăpânirea Sașilor. Fostele proprie- 
tăţi nobilitare, ce se găseau la unele comune clăcaşe să- 
seşti înainte de 1848, mai toate sau desființat, şi de- 
sigur nu în detrimentul Românilor celor muncitori, dar 
lipsiţi de pământ şi cultură. O bună parte din hotarele 
satelor îl ocupă pământul comunal, pășune şi pădurea 
comunală ca proprietate indivisă a obştei 37,80%, din su- 
prafaţa totală, şi apoi proprietatea bisericilor. In 46 sate 
proprietatea comunală întrece chiar proprietatea privată 
particulară. Proprietate comunală de peste 3.000 jugere 
cadastrali (aproximativ cu pogonul nostru) au 41 sate; 
mai puţin de 100 jugere teren comunal au numai 12 
sate (cari l-au desmembrat prin comasare şi în urma co- 
masării). La păşunea și pădurea comunală însă participă 
și beneficiază toţi locuitorii satului, fără de nici o res- 
tricţiune, afară de cele a unei bune chiverniseli şi ad- 
ministraţiuni. Cu introducerea sufragiului universal multe 
comune săsești vor ajunge să aibă administraţie româ- 
nească, și la ori-ce eventuale desmembrări şi schim- 
bări a destinaţiunii a terenului comunal nu se va face în 
detrimentul poporului nostru, mai cu seamă că şi gu- 
vernul își arogă sieși dreptul hotaritor la modificarea ori 
schimbarea destinaţiunii și administraţiunii averilor co- 
munelor rurale și urbane. Chiar nici la comasâre nu mai 

admite acum spargerea păşunei și pădurii comunale, în 
interesul culturii vitelor și al pădurilor. 

In privinţa pământurilor bisericilor, constatatoare din do- 
taţiuni făcute de pe la începutul secl. al XIX, bisericei lute- 
rane în comunele, unde elementul săsesc eră în stingere ori 
în minoritate însemnată, ca să scape de Români, este însem-
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nată. Intre comunele săsești 98 au proprietatea bisericească 

mai mare de 100 jugere, iar 42 peste 200 jugere şi 21 au 

mai puţin de 30 jugere,. şi nici una singură nu este care să 

nu aibă proprietate rurală. Biserica săsească posedă în total 

28745 jugere sau 2,02%, a proprietăţii private, pe când 

celelalte biserici au în total abia 4.170 jugere, cele româ- 

neşti la olaltă numai 1.246 jugere. Unele din bisericile să- 

sești pe complecsele mari au căutat să facă colonisa- 

ţiuni noui de şvabi, ca să-şi înmulțească poporul lor, şi să 

spargă rândurile încheiate ale Rommânilor, însă fără reuşită. 

„Incontestabil că între Sași Românii sunt mai săraci, fiind 

că au fost lipsiţi de cultură. Cu cultura cresc şi sporesc 

mijloacele de existenţă şi bună starea materială. Insă locu- 

itorul sas numai până este ghiabur și bine situat materiali- 

ceşte este la înălțimea, situaţiunii sale, şi demn de admirat 

si de imitat; dar nu şi cel sărac ori deranjat, ori ajuns pe de- 

clin, fie din a lui vină ori din împrejurări în afară de el. 

Acesta mai totdeauna este inferior Românului, și nu se poate 

opri pe pantă, până ce n'a ajuns în prăpastie. Românul 

din contră, oțelit şi dedat cu nevoile din neam în neam, 

o duce mai bine la tăvăleală și nevoi, şi el căzut.de 

5—.10—20 ori, încă tot se ridică, și se reculege iarăși mate- 

rialiceşte, unde sasul în condițiuni analoage dejă de mult 

a dispărut din comună, şi-a perdut urma, pentru a nu 

ajunge în condițiunea de păstor la vitele satului, ori chiar 

şi slugă sau muncitor pălmaș cu ziua la unul și la altul 

în comună, care pentru dânsul este o rușine și umilinţă. 

Cu deosebire America "i atrage pe mulți Saşi nevoiaşi la, 

sine, şi micul popor săsesc are deja duşi peste Ocean 

8—-10.000 suflete, deosebit de cei pripăşiţi prin România 

vreo 15 mii, şi alţii cari au încercat să se reîntoarcă în Ger- 

mania, de unde au plecat străbunii lor cu 700 ani înainte 

de aceata. Cu deosebire pe cei din regiunea Vinului, si- 

tuată între Olt şi ambele Târnave, de pe Ardeal în jar- 

gonul transiivan, îi atrage mult America, şi după ei şi pe 

“urmele lor s'au luat şi Românii din satele lor, unde se 

câştigă dolarul uşor. Bine înţeles că în satele celor în- 

curcaţi în datorii și plecaţi, în casele şi moşioarele lor 

sau stabilit Românii. Nici băncile lor cu reuniunile de
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credit, sistem haiifeisen, nici stăruinţele conducătorilor de 
a-i ţineă acasă, de a-i aplică ca păstori pe la sate și uvrieri 
pe la fabrici, pentru a le face concurenţă Românilor, nu 
au avut efectul dorit. Uvrierii principali în fabrici şi în- 
treprinderile mari particulare îi dau cu deosebire Ro- 
mânii; la cele oficiale ale statului Secuii. 

Numărul de pălmaşi zileri și de gospodării infime româ- 
neşti între Saşi, deși sunt numeroase,dar nu într'o proporție 
unilaterală, căci pentru cel ce vroeşte să muncească, în afară 
de moşioara lui găseşte totdeauna destul pământ de muncă 
cu învoială, dijmă, în arendă ori în zălog dela alţii, la târ- 
guri, oraşe ca şi la sate; și cu aceste s'au ţinut şi au 
trăit părinţii şi strămoşii lor sute de ani şi au prosperat. 

Case și locuinţe. Fără îndoială satele săsești sunt mai 
frumoase de cât cele românești, şi se impun prin cură- 
țenia şi ordinea ce esistă şi ele. Totuși deosebirea în stare 
şi avere materială prosperă după materialul din care este 
construită casa de locuit şi ecaretele economice, ale ţera- 
nului noi nu i-am da, o prea mareimportanţă decât o merită 
la țară și după regiuni. Deşi construcţiunile masive de zid 
sunt la sate ca şi la oraşe foarte comode şi mai sigure con- 
tra focului, dar ele unic nu decid singure nici bună starea 
și nici prosperarea economică. Doar satele şvăbeşti din Banat 
și cele ungurești de pe pustele Ungariei, pe Hărtibagiu, şi 
Tisa etc. sunt exclusive toate de lut ori de gard de nuiele 
şi lipite, acoperite cu stuf și paie, deși cei ce le posed şi lo- 
cuesc într'însele, ca și cei din orașele ungurești de pe 
puste, sunt oameni tare avuţi. Românii de acolo au relativ 
mai puţine case de lut și de gard de nuiele lipite, ci ei 
ca munteni și pădureni, locuitori eminamente în munţi 
Şi codrii, au şi predomină la dânşii cu deosebire casele 
și ecaretele construite din lemn. Casele românești în partea 
sudică a ţerii, fie în satele pur româneşti, fie în cele mixte, 
amestecați cu Sașii şi Ungurii sunt destul de prezenta- 
bile şi încăpătoare. Dacă lasă ceva de dorit, sunt poate 
cele de pe Câmpia, cea săracă în lemne şi în tot felul de 
material de construcţiune şi a celor de pe pustele Unga- 
riei, deși la N. S. Mikloș noi nu le-am putut deosebi 
întru nimic pe cele româneşti de ale Șvabilor şi Sârbilor
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de acolo. Casa şi ecaretele gospodărești trebuie să fie 
totdeauna în raport cu gospodăria. şi cu progresul social 
şi economic al regiunei întregi. Satele românești de” peste 
munţi cu ecaretele lor economice iau concurenţa cu ori 

ce sat din Boemia, fie în partea nordică. locuită exclusiv 

de Germani, fie în partea centrală locuită de Cehi, ca 

şi cu cele-din bogata, provincie Saxonia şi din regatul 
Saxon, cari sunt ţerile cele mai culte și mai bogate ale 

Germaniei de, astăzi. Progresul şi evoluţiunea și în clădiri 

nu se poate face peste noapte, nici: împroviză, căci aceeă 

duce la ruină sigură. | 

Dacă casele şi ecaretele economice ale Românilor. de 

peste munţi faţă de starea economică precară, în care sau 

găsit și în parte se_mai găsesc încă şi astăzi, sunt satis- 

facătoare, totuşi aceasta nu o putem susţine. şi afirmă despre 

heiurile şi așezările lor. În urma sporului mai numeros 

al poporului român, și remănând toţi fraţii şi copiii apli- 

caţi unic la agricultură şi pe moşioară părintească, fie- 

care heiu (loc de casă) și fiecare curte şi grădină în de- 

curs de 50 de ani sa împărţit și subîmpărțit dejă de re- 

peţite ori în natură, în cât din punct de vedere economic şi 

alutilităţii lor, au ajuns cu toţii în mare strâmtoare și înghe- 

suială, dar valoarea pământului ma scăzut,ci a crescut 

în consecinţă. Astfel satele româneşti prin aceste repe- 

tate împărțiri şi atomisări ale curților și grădinilor de 

odinioară, au ajuns să se prezint> mai mult ca 0 gră- 

„mădire de case şi instalaţii economice, fără de nici o re- 

gulă — dar nu fără formă pitorească şi gust—cu multe 

uliţi şi. ulicioare şi hudiţe înfundate între ele, cari con: 

trastează foarte mult cu satele nemţeșşti cele cu ulițele 

drepte şi regulate, puse toate pe aliniere cu strade largi 

cu canale şi trotuare ale Saşilor din Transilvania și cu ale 

Șvabilor din 'Bănat. 
Insă cu emfasă ne spuneau în Banat, că la Jimbolea 

Svabii de,acolo şi astăzi după 135 de ani împliniţi, posed 

heiurile de casă, casele şi loturile lor întregi și neschim- 

bate, cum le-au fost date strămoşilor lor pe timpul îm- 

părătesei Maria Teresia!! Pe când Saşii din Pr6smer, 
Feldioara, Reşnov, Codlea, Șercaia etc. etc. posed altul 

Dr. Maior. — Politica Agravă la Români, E 25
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“câte 3—4 curţi mari, pe cari le speculează prin închiriere, 
în satele româneşti dar şi în cele mixte săsești în părțile 
locuite de Români din contră -pe fiecare curte stau câte 
3—4 fraţi, şi ei au împărţit de câte 3—4 ori curtea și 
grădina. Mulţi erau strîmtoraţi la stabilire numai ca păs- 
tori ori muncitori pălmași, şi curtea muncitorului cu pal- 
mele și codaşului de ieri, nu mai poate fi încăpătoare. 
pentru plugarul de astăzi. lată ce este de lipsă: spațiu 
larg şi la lumina soarelui, iată ce le trebuește în general: 
Românilor dintre Saşi. In satele româneşti ei se pot ușor 
întinde spre câmp; în cele săsești, mai anevoe. Evident 
că împărţirea şi subîmpărţirea curților şi heiurilor de casă 
nu este un rău din punct de vedere social și naţional. 
Din punct de vedere economic ar fi mai avantagios, când 

Și Românul sar deprinde a da pe unii din copiii săi la 
meserii diverse și în comerţ, cum o face sasul și șvabul 
ca să nu razime cu toţii unic în moşioara părintească. 

Ce vroim noi să punem în evidență. este că, ţeranul 
român din Transilvania de sute de ani a avut şi posedat 
tot felul de ecarete şi instalaţii economice cu totul di- 
ferite de ale Sașilor și Ungurilor, dar potrivite cu împre- 
jurările de timp și stare materială, în care se găsiă el. 
Afară de hodăile din munte, construite în 4 later, din cari 
cu săptămânile nu. trebuiă să easă el cu vitele sale, dacă 
aveă apă la îndemână, și nici puteă să iasă din cauza ome- 
tului şi a nămeţilor mari, ce cădeă în munte, el ca plu- 
gar aveă ecarete încăpătoare pentru tot felul de producte: 
casă cu 2—3 încăperi, cu celar şi tindă, beciu sau pivniţă 
apoi 1—2 grajduri pentru vitele mari, poiete pentru cele 
mici, coteţe şi cocini, șură, şi şoproare pentru adăpostirea 
a tot felul de producte și nutreţuri. Unde aceste nu erau 
încăpetoare pentru adăpostirea întregei recolte în anii 
mănoși, el recurgeă la facerea de stoguri şi clăi în faţa 
şurii în grădina cu totul despărțită de curtea unde um- 
blau vitele. Oricare comfort; și supraveghere ușoară a în- 
tregei economii deci nu-i lipsiă nici odată. ia 

Șura Românească cu o singură despărțitoare, ferdală, 
cu aria la mijloc și cu grajdul alăturat şi şopronul pe 
stâlpi înaintat la dreapta ori la stânga, eră suficientă până
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ce Românul era iobagiu de făceă clacă şi dedeă dijmă 
şi mită la câte 2—3 domni şi stăpâni. Ea nu mai este însă 
astăzi încăpătoare, de când el nu mai face elacă la alţii, şi 
este stăpân absolut pe moșioara şi braţele sale de nu mai 
dă nici dijmă - și mită la alţii din ceace adună și i se - 
prăseşte în casa şi curtea sa, iar în urma progresului 
agriculturei şi producţiunea lui de cereale a sporit consi- 
derabil: De: aceea şi în satele pur româneşti, fie între. 
Saşi, fie departe de ei, este tendinţa generală de a face 
astăzi şura după modelul săsesc, izolată de celelalte clădiri 

având 2 desparțemente şi cu aria la mijloc. Șura veche 

românească prezentă avantagii destul de mari pentru 

treerat, adăpostirea recoltelor în spice a fânului, şi ca 

cameră de preparat nutreţul, și pentru adăpostirea even: 

tuală a carelor încărcate şi altor obiecte de ploaie. In 

ea cu păreţii ei de lemn nici odată nu se încingeau și 
stricau recoltele şi nici fânul, ceeace prea des se întâmplă 
în şura masivă de zid de astăzi. 

De. altfel noua şură de zid de piatră ori de cărămidă, 

săsească și acoperită cu ţiglă, acum când bucatele se 

treeră cu maşina de abur ori cu motorul cu benzină cu: 
satul întreg afară sub cerul liber pentru toți locuitorii 
satului fără. excepţiune, ea şi-a perdut mult din impor- 
tanţa ei de odinioară, unde treerișul ţineă cu lunile şi 

săptămânile la mare şi mic. Costul ei exagerat, de 2—3. 000 

cor. apasă greu asupra moșioarei ţeranului sas și român 

fără deosebire, și cu agricultura. lor încă extensivă, cu 

economia de'3 câmpuri, şi nutreţul în ele se conservă 

mult mai rău decât în cele de lemn de odinioară, fiind 

că lipseşte ventilaţia. Apoi la satele unde sa săvârşit 

—dejă comasarea, șurile cele masive și scumpe au devenit 

o mobilă scumpă și de prisos, pentru că la pământul 

comasat sunt de lipsă alte șuri și șoproane pentru adă- 

postirea vitelor uneltelor și recoltei până să poată aduce 
toamna acasă, deci reclamă, o. cheltuială, îndoită. 

Nu ştim dacă excesul în clădiri trainice de zid peste 

tot luxoase şi cheltuelile mari pentru biserică și şcoală 
pentru a merge în fruntea culturii ca epigonii ei, nu au fost 

la Sași unele din cauzele principale, care a izgonit lumea,



  

din casele și satele ei în America, şi în special pe cei din 
ţeara vinului, regiunea cea mai productivă a Transilva- 
niei dintre Târnave şi Olt? De altfel, casele și palatele 
luxoase țărănești ale ţeranilor sași gheaburi din Țeara 
Bârsei şi a celor. din jurul Sibiului, pe noi ne lasă reci 
și inditerenţi, căci aceia sunt şi se numesc ţărani, fiindcă 
șed numai la ţeară şi în sate, dar mulţi din ei nu mai 
ştiu trage nici coasa nici secerea, iară băncile ar putea 
spune mult despre starea şi averea lor reală. Casele şi 
satele cari progresează și se ameliorează şi ele din an 
în an, nouă ne mai plac, fiindcă ele sunt mai eftine, mai 

* simple,. cer mai puţine spese de instalare şi întreţinere 
și ca atari sunt mai proporţionate cu progresul agricul- 
turei locale şi cu starea de cultura generală a ţărei. 

O înapoiere de-a vedea în ele noi nu vedem, dar ade- 
„vărat pericol este, de a rămâne cu pământurile necomasate 

şi cu economia de 3 câmpuri sau cu pămâniurile de cul- 
tura în deavalmășie, când vecinii din dreapta şi stânga 

„Şi:au comasat şi rotunzit pământurile lor. Cu îmulţirea 

meseriașilor între ei și dintre ai lor, vor construi și Ro- 
“mânii pe viitor mai solid şi mai cu gust... 
” Dacă Românii-în satele săseşti dau asalturi concentrice 
și tind să cumpere câţi mai mulţi case și gospodării să- 
sești și să se mute in acelea şi să locuiască între Sași, 
cauza nu este siguranța mai mare contra focului şi a fur- 
tului în ecaretele masive de zid acoperite cu ţiglă, dar cu 
deosebire lărgimea lor și comfortul, ca să iasă din strâm- 
toarea cea mare, în care au ajuns, Și pentru a puteă da 0 
desvoltare mai mare şi extensiune gospodăriei lor. Aces- 
tea fac farmecul şi utilitatea lor mai mare, dar şi consi- 
deraţia mai mare de a fi ajuns la poziţie mai bună şi 
în ulița de frunte. Ceace este îmbucurător pentru noi 
este faptul, că aproape în toate satele şi târgurile săsesti 

_nu numai pământuri izolate ci şi moşioare întregi și curți 
ȘI case săsești au ajuns și trec pe fiecare an în mâna 

„ȘI Stăpânirea a lor noștri, dela streini. In orașele și târ- 
gurile săsești Românii descoonsideraţi dela mahalale şi 
din maleri, unde au trăit de secoli ea umplutură și lipituri, 
au ajuns să posedă case şi în pieţe și în stradele prin-
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cipale săsești şi în poziţiile cele d'ântâi, fie ale vre unei 
bănci, instituţii culturale, fie ale vre unui advocat or ne- 
gustor român; la sate ţerani simplii să fie tot aşă buni, 
muncitori şi izospodari de frunte ca şi Saşii,i însă având mai 

puține esigenţe decât aceia. Vor urma. în curând și mese- 

riaşii Români și cu timpul vor aveă şi ei proprietăți și - 
firme proprii la poziţii bune și de irafic însemnat. 

Impedicarea şi înăbuşirea comerciului liber Şi a concu- 

renţei pentru a nu lăsă curţile și pământurile săsești a 

trece în mâni străine—ale Românilor, a avut rezultat 
dezastros în multe locuri: deprecierea pământului în lipsă 

de cumpărători; apoi graţie piedicilor de tot felul, puse în 

cale, a urmat ruina ecaretelor şi gospodăriei, ce nu se mai 

puteau întreţine şi decăderea lor totaiă, unde prin vânzarea 

la timp a 2— :3 pământuri bune ori a unor livezi de coasă, 

sasul şi-ar fi salvat curtea şi moșioara, și ar fi fost ferită 
şi familia lui întreagă de pribepire în America. 

După cercetările noastre făcute în Transilvania și Bu- 

covina în satele românești neaoșe — raportul între valoarea 

clădirilor și instalaţiilor gospodărești și între valoarea 

terenului de cultură este ca 100: 100 uneori și 100: 

103—o proporţie destul de satisfăcătoare. (Econ. Rurală. 
pag. 277—9). 5 

Deci după aceste consideraţiuni, corespunzătoare stă- 

rilor de fapt de acolo, observate în diferite sate și ţinu- 

turi mixte locuite de Români şi.Saşi, noi nu vom pune 

mare pond dacă în Fundul regiu de odinioară posed după 

„autorul sibian: 
Constirueţii - 

masive 0; V7 0? 

" _dezid '0 De pământ +0 _Delemu 10 

In grupul românesc . 11.748 24 1.030 -2, 35.466 173, 

„ unguresc . 3418 42, 104 la 4.548 560, 

pn săsesc . . 28775 60, 1.689 4, 11.077 2%, 

lar acoperişele caselor și nemestiilor sunt: 

iglă ori . - o;  Şinărilă ori 0;  -Paieori o: 
cu tablă 0 scânduri 10 stuf 6 

In grupul românesc . 15245 31, 24.930 51; 8.069 16; 
» „unguresc . 5.246 65 2.303 28, 594 6; 
„săsesc . . 32.652 78 41483 105 4416 10»: 
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Casele şi nemestiile masive de zid al economiei datează 

şi la Saşi abiădela finitul sec. al XVIII, și începutul se- 

colului al SIX. Şi dânșii recunosc că cu toată, stăruința 

şi păstrarea lor satele săsești foste iobags, stau mult 

înapoia celor libere de odinioară. Ce să mai zicem noi 

- Românii despre Români, cari au fost în majoritate co- 

vârşitoare iobagi graniţeri şi taxaliștii Sașilor — lipsiţi şi de 
şcoale și de preoţime cultă până acum 20—-30 de ani?! 

Cel puţin Românii din Fundul regiu au ţinut piept şi 
luat concurenţa pe diverse terenuri cu o populaţie mult 
mai cultă şi mai bine organizată și înzestrată decât ei, 
şi precum rezultatele dovedesc nu fără succas. 

-Cât priveşte agricultura nu se poate nici compara, dacă 
în comunele săsești agricultura ocupă 64,0%, din întin- 
dere, în cele românești numai 52,0%/, iar în cele ungurești 
tot 52,00/, — fiindcă Românii locuesce aproape în majoritate 
în munţi, unde terenul şi clima sunt puţin apte pentru agri- 
cultură. Unde aceste sunt mai favorabile pentru apricul- 
tură, ca în plăşile Cohalmului, Cincului, Sighişoarei, Ag: 
niţei şi. Nocrichului agricultura la Români ocupă o mai 
mare întindere decât la Saşi—anume în plasa Cohalm 
la Români 70.70% faţă de 69,30%, în satele săseşti, îna 
Mediașului în comunele românești pure 65,0%, faţă de 
63,6%, în cele săsești, în plasa Cincu mare 68,60; faţă 
de 61,5%, la Saşi, în a Seghişoarei 64,4%, la Români, . 
față de 55,9, la Sași, în a Agniţei 71,0%, făţa de 62,3", 
Ia Saşi, şi a Nocrichului 71,0%, la Români față de 72,0%; la 
Saşi — iar în cele româneşti curate și muntoase a Nasăudului . 
57,2%, a Rodnei 45,9%/, a Sebișului numai 35,70, -la 

Români şi 76,00 la Saşi, în a Sibiului 49,40; la Români 
faţă de 63. 90 la Saşi, iar în a Seliștei numai. “de 29,39% 
şi a Săcelilor locuită jumătate de Ciangăi numai 39, 0, 
din întindere. Din terenul destinat hranei se vine după 

același autor sibian de o persoană câte 2 jugere şi. 1.500 
st. p. în satele săsești, câte 2 jugere în satele românești 
și 1 juger 1.200 st. p. în satele locuite în: majoritate 
de Ciangăi, dar și de mocani fără nici o proprietate.
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COLONIZAREA BANATULUI CU NEM Pata 

E a 
După expunerea rezolvării chestiunii agrare din Tran- 

silvania, regiunea locuită de clăcași, credem că nu va 
fi fără interes de a reproduce aci câteva din' măsurile 
luate de guvernul imperial din secol. XVIII, privitoare 
la colonizarea Banatului Timişan cu Nemţi, acolo unde 
ori ce continuitate fusese întreruptă aproape două se- 
cule, şi totul a trebuit să fie creat din nou. Multe din aceste 
masuri vor fi utile de a le cunoaşte și noi Românii, deşi 
multe din ele au fost luate contra poporului Român de acolo, 
şi spre vedita codire şi înlăturare a lui. Cu.toate aceste, 
ele au răuşit de a face din o ţară pustie şi căzută în 
barbarie complectă, o provincie de model, care în pri- 

vinţa economică şi culturală ia azi concurenţa cu ori și 

care regiune şi provincie -din ori ce ţară cultă a Europei 

apusene. 
Bănatul a stat sub dominaţiunea turcească 164 de 

anii —timp preă suficient ca să distrugă şi şteargă ori 

şi ce urmă de cultură de mai înainte și bună stare a 

locuitorilor. La, alungarea 'Turcilor din acea provincie 

în urma, marii victorii a ducelui Eugen de Savoia dela 

Zenta dela 1697 lângă Tisa—nu se mai găsiă nimic în 

ea ce asemănă a cultură. După evacuarea ţerii de Turci 
se numi îndată o comisiune, care să cerceteze titlurile 

de proprietate şi să le verifice ale foștilor proprietari de 
anoșşii supunându-i la biruri mari pentru acoperirea spe-
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selor de războiu — pe care le numără proprietăți. N60- 
«cquisitae. — Dar cu relativ puţin folos, căci ţara era de- 

" seartă de oameni. Vechile oraşe şi sate ca şi fostele. 
curii cu ferme mari, dispăruseră de pe faţa pământului; 
ţara întreagă se despopulase și se sălbătăcise ; râurile își 
perduseră ma.ca lor şi acuma se opriau în niște bal. 
tace şi mlaştine imense, faţă de cari faimoasele mlaştine 

pontice ale Romei antice erau o nimica, şi cari ca mias- 
mele și eshalaţiunile lor pestilente infectau aerul și fă- 
ceau existența pentru oamenii şi animale imposibilă. In- 
colo -nisipuri sburătoare mulțime și mărăcineturi. Pu- 
țină populaţiune Română şi prea puţin Sârbi, ce mâi 
rămăsese de sub Turci, eră bântuită şi decimată de fri- 

„gurile de baltă şi de alte epidemii. Pentru nouii coloniști 
ce se introduseră pentru - popularea țării, clima. deveni 

și mai pernicioasă. Bănatul căpătă în curând 'numirea 
de cimitirul şi groapa comulativă a neniților— das Mas- 
seugrab. der Deulschen — Spaniolii aduși de. generalul 
Mercy dela Biscaia și stabiliți la Becicherecu, au perit 
cu toţii în câţiva ani; tot așă și Italienii stabiliţi la 
Mereydorf, jarmata etc; Numai Românii şi Sârbii aclima- 

tizaţi acolo erau ceva mai resistenţi. Vitele suferiau e- 
norm de multă muscărie, ce se ţineă și ridică din în- 

tinsele bălți și mlaştine, deosebit de cele ce cădeau pradă 
temporar muştelor columbace otrăvitoare e— ce veniau din 
spre Serbia. - 

Cam aceleași necazuri sunt siliţi să îndure ciobanii 
și locuitorii dela Baltă, dela Dunărea de jos şi din Delta 
Dunărei, afară doar de mușştele columbace, cari la noi 
nu.vin, dar i în schimb sunt lăcustele aproape permanent în 
Delta. Și oamenii și vite duceau cu deosebire mare lipsă 
de apă bună pentru băut, care în toate părţile eră sălcie— 
șalitroasă, și aerul eră plin de microbi pestilenţi. Popu- 
laţiunea. eră lipsită de ori ce cultură, degenerată şi sălba- 
tică. Afară de păstorii nomazi, cari trăiau în baltă și 
cu anii nu veneau în contact cu lumea—și cu turmele 
și cirezile lor treceau .de pe o moşie pe alta, unde ni- 
meni nu-i puteă cătă şi ţineă în evidență și erau şi avi- | 
zaţi fiecare la sine, — şi desvoltase în ei acele însușiri
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caracteristice popoarelor nomade ce se apără singure, . 

spâritul răsboinic, viclenia, furtișagul și nestatornicia. - 

Furtul de vite și prădăciunile erau la ordinea zilei. In 

părțile muntoase signrânţa “eră şi mai puţină, căci făcă- 

torii de rele puteau uşor dosi şi a se ascunde și mai 

uşor în vastele stufării, zăvoae şi codrii, şi vitele furate 

şi de pripas, de a le face scăpate trecându- le în a doua. ori 

a, treia ţară, când în Muntenia când în Serbia sau vice- 

versa, fără a le puteă da de urmă. 

Agricultură prea puţină se făceă în jurul satelor şi 

caselor, ceva grădini cu ponieturi — prunărie multă și cor- 

coduşi, vişine şi cireşi sălbatice din care ţăranii Români, 

Sârbi şi Turci făceau rachiu. de prune slibovitz—o bă- 

utură excelentă, care îi preserva în câtva de frigurile palus- 

trecă şi de exhalaţiunile mewmfițice ale bălților. Arta alto- 

itului pomilor la dânşii eră necunoscută, ca și îngrijirea și 

creşterea, rațională a pomilor. Cu via prea puţini se înde- 

letniceau ; cultivau” însă cereale de toamnă și de primă- 

vară şi ceva porumb, apoi cânepa din care femeele fă- 

ceau. pânză groasă și din lâna ţurcană făceau pănure Şi 

straie - groase pentru îmbrăcăminte proprie şi a casei. 

Incolo cultura vitelor şi vânatul și pescuitul eră princi- 

pala ocupaţiune și izvor de câştig al populaţiunii. 

Teritorii vaste, cât vezi cu ochii. erau pustii sau mai 

bine zis, ceace nu eră acoperit de baltă şi stuf eră un 

întins suhat de vite, care nu aduceă mai nici un folos, 

şi moșiile se arendau atunci pe un preţ aproape de ni- 

mica. Suprafeţe - vaste, cari azi cuprind câte 2—3  do- 

menii mari. de zecimi de mii de jugere fiecare, se aren- 

dau atunci cu câte 40—800 fl. anual.: Atari complexe 

și teritorii mari de pământ nelocuite, se asendau la di-: 

feriţi mari economi de vite și societăţi — se numeau predii__ 

şi erau vreo 77 la număr, în întindere de peste 300.000 

jugere și aduceau în total o arendă anuală de 22.744 |. 

Țăranii însuşi calculau câte 27 jugere necesare de cap 

de vită pentru suhat. 

Bă ţile afară de peşte și ceva folos din vânat — încolo 

nimic, căci vastele stufării adăposteau numai droaie de 

păsări şi fiare răpitoare, cari nelinișteau și decimau vi--
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tele. În multe locuri nu puteai pătrunde nici călare sau 
cu carul, nici cu piciorul ori cu barea, în ele, căci erau nu- 
mai puţine grinduri și mai mult un pământ mişcător, grin- 
duri bulbucate, cum se află actualmente alte multe în 
Delta Dunărei, inaccesibile pentru om şi pentru animalele 
domestice decât pentru feară și păsările de baltă și no- 
tătoare, unde și unde vâriind cu zăvoaie si păduri im- 
penetrabile de salcie. | NE 

Va să zică Bănatul de atuncea se prezentă cam în ace- 
leași raporturi, în cari se găsesc la noi altualmente multe 
moşii dela, Baltă, dinpreună cu ostroavele şi Delta Dnnării. 
Multe moșii dela Baltă dela noi au două trei mii de po- 
goane: de teren de cultură — teren arabil — și îndoit şi în- 
zecit de atât teren de baltă, care deşi este de o fertili- 
tate extraordinară, totuşi nu produce aproape nimic. Ceva 
imaş pentru vite şi păduri de salcie și vasta moşie și 
domeniu nu are o casă ori sat pe ea, sau ori ce instalaţie 
omenească decât vre-o târlă sau un bordeiu săpat în pă- 
mânt pentru adăpostirea ciobanilor și a muncitorilor am- 
bulanţi -pe timpul verei. - 

Aceasta eră starea culturală și economică a Bănatului 
când guvernul imperial al Austriei îl luă în stăpânire 
dela Turci la 1718 și decise să-l împopuleze şi să intro- 
ducă din nou cultura în el. Pentru cultivarea lui a 
avut norocirea nu numai de pace și liniște relativă mai 
mulţi ani în interior, graţie trupelor numeroase grani- 
țere şi a garnizoanelor tari, ce guvernul imperial a in- 
stalat îndată în cetatea Timișoarei, din nou edificată, şi în 
orașele și târgurile de curâna înființate, dar și_ de a'da 
peste oameni luminaţi şi organizatori de frunte. 

Merite neperitoare pentru toate timpurile pentru Banat 
Și a câştigat în privinţa aceasta, cu deosebire primul gu- 
vernator civil și militar al Bănatului, francezul comite 
Claudiu Florimund Mercy d'Argenteau, sub a cărui îngrijire 
a fost, nu numai adăpostirea trupelor numeroase necesare 
pentru restabilirea ordinei și siguranţei în țară, ci și 
purificarea aerului de miazme şi muscărie, asanarea te- 
renului şi procurarea de apă bună de băut, necesare 
pentru a puteă atrage și înmulți populaţiunea. Apoi el
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îngriji îndată de reducerea şi înbunătăţirea moravurilor 

şi moralității publice, prin reorganizarea bisericei, școalei 

comunelor urbane şi rirale, şi ridicarea economică a ţi- 

nutului și regiunii întregi sub toate raporturile, prin adu- 

narea şi concentrarea locuitorilor răzleţi și băjenari cu 

dărâmarea bordeelor și cocioabelor cele scunde și înghe- 

suite dela câmp, și silindu-i pe toţi de a-și face locuinţe 

stabile şi igienice dinpreună cu toate ecaretele necesare 

economiei sistematice, în comune închiate şi pusela aliniere. 

Apoi el contribui la dezvoltarea agriculturii și meseriilor 

prin aducerea de noui colonişti în ţară din țările culte cu 

-deosebire la început dintre popoarele romanice : italieni, 

Francezi, Spanioli, Germani şi așezarea lor în orașe şi 

sate înființate din nou, şi înființând diferite fabrici şi ate- 

liere mai cu seamă în orașul Temișoara. 

Pentru însănătoșarea ținutului şi a regiunii prin purifi- 

carea aerului de miasme pestilente, ce se ridicau din 

vastele mlaşiine şi ape clocite stătătoare, Mercy puse 

îndată în executare canalizarea rîului. Begeu şi secarea 

- apelor lui revărsate prin săparea unui canal de 16 mile 

germane lungime, care începeă îndată din jos de Făget, 

trecea în linie dreaptă peste Rachită Bellinţ la Chisetău, 

şi daci la Temişoara, unde cu ajutorul a 3 excluse se 

bifurcă în 3 canale mai mici, din care pe unui se adu- 

ceau lemne de foc la fabricele şi casele din oraș, iar 

pe celelalte două se transportă cherestea şi lemne de 

construcţie dir pădurile vaste seculare din cursul rîului, 

“la, depozitele de acolo; după un mic înconjur în jurul 

fortificațiilor cetăţii Timișoara, canalul din jos de oraș 

se prelungeşte iar îu linie dreaptă până la Klek, aproape 

de oraşul Becickerecu, unde intră iarăși pe vechea albie 

a lui. | . 

Pentru ameliorarea agriculturii provinciei el înfiiinţă 12 

circumseriptii economice, cari aveau să strângă nu numai 

impozitele statului şi arenzile domenielor statului, ci să 

facă şi pregătirile necesare pentru înființarea de sate 

noui, şi administratorii aveau să servească cu știința şi 

experienţa lor de instructori și povățuitori la noui şi vechii 

coloni în toate chestiunile economice. Pentru sporirea
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„braţelor “de muncă în acea provincie deșeartă de oameni 
și dezolată, primiră la început cu braţele deschise pe toţi 
solicitatorii. -Durere că la aceste colonizaţiuni noui, se 
aveă în vedere în prima linie propagarea şi întărirea 
catholicismului și numai în a doua linie, ridicarea bunei 
stări materiale a locuitorilor, Şi prea puţin se ţineă în 
seamă vechile drepturi a populaţiunii bastinaşe 'asupra 
pământului, şi înstărirea acesteia, scăpată de furia semilu- 
nei. Pe Români îi concentrară treptat mai sus în spre munte 
și în coline, iar la câmp, iri șesul deschis și mănos, așezară 
cu preferinţă nemți din toate părţile sacrului imperiu 
Roman, apoi.Italieni, Spanioli, Sârbi şi Bulgari catholici. 
și mai puţin Români. Și când Românii nâvăleau în cete 
mari din Muntenia și din provinciile turceşti, pe aceştia îi în- 
torceau înapoi cu duiumul, Și făcură cunoscut şi la Poarta 
otomană, că nu îi pot primi pe Români în statele austei- 
ace ; pe cei sosiți la fruntarii îi stabiliră în districtele 
Negotin, Kolumbaci și Semendria din Serbia, cari pe a- 
tunci încă erau supuse dominaţiunii austriace, şi se află 
sub comandamentul generalului Mercy. De atunci sunt! 
în Serbia atâţi Romăni stabiliţi acolo. Totuşi şi Români 
erau uneori admişi la colonizări în anumite sate. Despre 
o alungare sau persecuțiune în masă a Românilor locali - 
din Banat, încă nu poate -fi vorba sub Mercy ; ea, se în- 
tâmplă mai târziu. | a | Pentru ameliorarea, agriculturii şi comerciului în ţară 
Mercy introduse cultura rapiţei, roibei şi drobușorului, a 
căror materii colorante erau tare căutate pe atunci în străinătate ; apoi introduse cultura vermilor de mătase 
sub direcţiunea abatelui Rossi, un. mantovan, şi în le- 
gătură cu ea, cultura dudului alb şi se înființară fabrici 
și pepiniere publice de duzi la Palanca și mai târziu în stil 
mai mare la Verșeţ, Biserica Albă și Guttenbrun. La 
Lugoș şi Verşetz. se înființează şcoale de viticultură şi de pomi roditori, undă să se înstruiască și naționalii adică 
Români și Sârhii în cultură mai sistematică a viței de vie, în tratamentul raţional al vinului ca, şi în altoitul şi creşte- 
rea şi înmulţirea pomilor, Şi introducerea de soiuri mai bune 
de fructe. EI mai înființă şi două sate de Ltalieni pentru
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cutura orezului. Meseriaşi. de tot felul fură aduşi în ţeară 
pe lângă, multe avantagii materiale, și îi stabili în orașe 
și sate. 

_ Răsboiul Austro-Turcese din 1736 — 38 curmă provizoriu 
reformele economice din Bănat, și avu drept rezultat de 
_a împrăştiă și teroriza pe coloniștii din nou aduşi, atât 

din partea 'Turcilor, cât mai vârtos din partea Românilor 

loeali, cari nemulțumiți cu nedreptatea ce li se făcuse, 
de a-i izgoni din pământurile lor, prădau şi tiranizau sa- 
tele nemților din răzbunare mai crud decât însuși Turcii, 
de multe ori şi ei îmbrăcaţi turcește, pentru a nu fi re- 
cunoscuți. 
“Răsboiul Austro-Turcese şi invaziunea din nou a Tur- 

cilor în Banat dela 1736— 3, avi! consecințe nefavora- 
bile şi pentru Românii şi Sârbii de acolo, întru cât în 
urma lui se iscodi planul, de a se coloniză țara exclusiv 

cu „nemți, ca un element de ordine şi fidelitate mai mare - 
cătră imperiu, în locul Românilor și Sârbilor cărora dedaţi 
cu obiceiurile 'Tureilor le eră la urmă indiferent, dacă 
se aflau sub dominaţiunea străină creștină ori păgână. 
Succesorul lui Merey în guvernământul Bănatului, care 

eră dus în răsboiul cu Spania — baronul Engelshofen, în 
timpul provizoratului puse să sape un canal, care să sece și 
asaneze întinsa mlaștină dela Alibunar, în partea de sus 
a ei, situată între râurile Pirda şi Bârzava, și continuă 
lucrări mai mici în spiritul şi vederile predecesorului său. 

Anul 1751 aduse însă schimbare radicală în politica 

colonizării Banatului : în locul guvernământului militar 

de pân'aci, fu introdus guvernul civil. Atunci se înfiinţă 

Administraţia provincială civilă, compusă din un preșe- 

dinte-- contele Perlas —şi 6 consilieri. Se lăsase sub re- 

gimul 'militar numai grănicerii din districtele învecinate 

cu Muntenia şi Serbia: districtele Caransebeşului, Me- 

hadiei, Panciova şi Palanca nouă. Introducerea adminis-. 

traţiunii civile se făcu pe motiv ca să se dea o precădere 

ridicării economice a provinciei. Pentru această admini- 
straţiunea provincială şi cu consilierii ei, aveau sub or- 
dinele şi atribuţiunile lor directe, toate afacerile: poli- 
tice, judiciare, economice financiare — strângerea venite-
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lor şi impozitelor statului, arendarea domeniilor, 'vămile 
chiar și în ţinuturile grănicere, comptabilitatea, registra- 

„tură, afacerile de bancă, agricultura, silvicultura, cult, 
instrucție. Numai minele erau scoase și puse sub o altă 
“administraţiune deosebită. | Ia 

Canalizarea întinselor miaştini şi popularea ţerii cu noui 
coloniști, aduși din Germania erau atribuţiunile ei prin- 
cipale. Pentru scurgerea și secarea, vastelor bălți dela 
Illancia și Alibunar fu chemat în țeară inginerul Olandez 
Fremauth, care aduse nişte amelioraţiuni importante 'ca- 
nalului lui Mercy, şi făcu proectul de secare a vastelor 
bălți. La canalul lui Mercy propuse facerea unor ecluse 
la Coşteriu, în apropiere de Lugoș, prin care după tre- 
buință să se poată abate o parte din apa; Timişului pe 
canalul Begeului, în cât totdeauna el să fie în stare navi- 
gabilă și să servească la plutirea de lemne pe el, iar la 
caz de abundență, să se poată abate apa pe o altă eclusă 
la Topolovăţ, şi la scurgerea neîmpiedicată pe matea Ti- 
misului. | e o 

Pentru scăderea; bălților și însănătoşarea. terenului în 
partea de jos a câmpului, propuse regularea albiei Timi- 
șului prin săparea unui nou pat în linie dreaptă, şi să- parea a două altor canale paralele cu el. Pentru seca- 
rea întinselor mlaști și băltace dela Illincea, și Alibunar, 
în partea de jos a lor, succesorul său ing. Kosztka con- 
Strui în anii 1767, 68 —69 marele canal între Marionoilla 
şi Pirincea, care traversează mijlocul bălților dela Iilincea 
prelungindu-se până în apropiere de Alibunar, şi le asi- 
gură de rupere și inundaţiune prin niște diguri puternice. 
Cu aceste diguri şi reţele întregi de canale, fură secate 
apoi toate bălțile până cătră Vărşetz, și câștigate cul- 
turii şi folosinţei omului. Șederea şi locuinţele în apro- 
pierea lor deveniră posibile, acolo unde înainte numai 
rațele, babiţele și gâştele sălbatice dominau. 

In privinţa sporului braţelor de muncă, experienţa de pân' atunci cu înfiinţarea de comune mixte cu popula- 
tiune împestriţată, germano-română, germano-sârbească 
și de alte naţionalităţi, Italieni, Lotringeni, Francezi, Spa- nioli, Bulgari printre Români, ete. nu deduse rezultatele
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dorite, căci în toate părţile Nemţii și noui veniţi se-plân-. 
geau amar de prevaricațiunile şi de pagubele, ce au ei 
de a suferi din partea Românilor în vite şi semănături 
şi în tot felul de avut al lor. Se decise deci colonizarea. 
Banatului în părţile câmpiei esclusiv cu Nemţi, și mai 
cu seamă pe linia între Arad, 'Temişoara, Seghedin şi 
Petrovarodin, să se ridice comune compacte germane, 

comună lângă comună, cari la caz de nevoe, să se poată. 
apără singure pe sine, şi la o eventuală nouă invasiune 
“turcească, să-şi poată da ajutor și reciproc. „Weilen ra-- 
tio status militaris et politicis erheischet in denen riick- 
wărts Temeswar situirten Districten zwischen den Fliissen 
Marosch 'Theys ii Pega deutsche Dorfsehaften anzulegen 
zice ordinul Imp. Mariei Theresiei către deputaţiunea băn-: 
cei din 1765. 

_ Pentru aceasţa aveau să se conscrie și parceleze toate 
domeniile statului vacante, ce erau să seea dela aren- 

daşi, lăsându-le acestora însă timpul necesar pentru mu- 

tare, iar pământul aflător în posesiunea locuitorilor (Ro- 
mâni) să se măsoare și din prisoase să se formeze alte: 
noui domenii şi predii “pentru parcelare— von den iiber 
fliissigen Griinden soller neue Praedien creirt werden —și 

aceste pământuri se numiau predii găsite: „Erfindung 

der neuen Praedien weilendenen Dorfer hinweg genommen 

u ganz neue Praedien daraus gemacht wurden se zice 

în instrucţiile contimporane. Până la anul 1752 nu se 

'wăseă încă stabili Nemţi în districtele Caransebeşului, Ru- 

şavei şi Becicherecului. 
Pentru atragerea de coloniști noui în număr mare din 

țerile apusului, se trimiseră agenţi în diferite părți pentru 

chemarea de colonişti Germani din ţerile și provinciile 

sacrului imperiu roman, cărora le promiteau multe şi mari 

favoruri din partea curţii imperiale, dacă se vor decide a 

se stabili în Bănat. Ca început în Martie 1764 fură trimiși 

în Banat, 800 invalizi militari din diferite case de invalizi, 

pentru ai stabili acolo și a formă cu ei și cu alți rezer- 
vişti şi concediaţi câteva sate compacte. Celor din im- 
periu li se promitea transporturl și însemnate înlesniri 
de drum, apoi loc de casă și pământ de cultură gratuit —
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scutire pe-3 anide dăjaii Și avansuri în bani ori în na- 
tură pentru întâmpinarea primelor cheltueli de instalare. 

Pentru înlesnirea deplasării, la cei veniți cu pașa: 
„poarte în regulă vizate de consuli, în Viena li se luau 

pașapoartele și li se dedeau -câte 3 fl. de familie bani 
de drum până la Buda, și acolo iarăşi câte 3 fl. pentru 
ducerea la Timișoara, unde apoi îi luau în primire func- 
ționarii delegaţi şi le avizau loturile și satele, destinate 
pentru dânșii. Deosebit de aceste, ei aveau pentru în- 
“treţinere în călătorie câte 12 cruceri pe zi de fiecare per- 
soană căsătorită, şi câte 6'cr. pentru persoanele adulte 
necăsătorite şi.văduve, şi câte 2. er. pe zi de fiecare copil. . Ajunşi -la destinaţiune, lor li se delimită în toate sătele 
pământurile cele mai bune, li se construiau. casele în con- 
tul statului și cu braţele clăcaşilor Români; înainte de: 
a sosi ei în ele li se făcuse arăturile, - ogoare de toamnă, 
cu pluguri cu plată ori cu ale elăcașilor, ca să degere 
iarna țelina, şi primăvara ei să-și poată face fiecare în 
dată semănăturile- de primăvară. | 

Dacă se întâmplă -că la sosirea lor casele să nu fie „gata, li se dedeă sălaş gratuit şi adăpost din oficiu pe 
pe Ia alţi locuitori mai vechi 'din comună sau din co- munele vecine, și dacă lucrau și ei la elădirile lor pro- „_Prii, munca lor cu ziua ori cu ruptul, li se plătiă în bani. 

„Tot odată li se dedeă mai departe tainul în bani Şi în 
„natură, câte o jumătate de măsură mălaiu şi legumă . pe zi. Apoi îndată la început li: se dete vitele trăgătoare 
câte 2 boi (caii), vacă de lapte, porci, oi, apoi car, plug, grapă și uneltele manuale de muncă, cum şi productele 
necesare de hrană şi nutreţul vitelor pe un an, cum şi. “sămânţa de lipsă. Toate aceste li se dedeau în natură 
şi aveau să le plătească după 3 ani trecuţi în miei rate 
anuale ; de obiceiu la urmă li se ertă jumătate şi din 
prețul lor. D 

In fiecare sat nou se instală preot Și cu învățătorul, 
se clădi în contul statului biserică ŞI Școală, şi acestea 
se prevăzură cu toate odăjdiile necesare; apoi li se de- signă locul pentru primărie, cârciumă, măcelărie.. Pentru a-l preservă de friguri palustre, la câte 2 sate se angajă
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un chirurg şi se înfiinţară spitale rurale, cu alimentarea 
şi medicamentele gratuite pentru bolnavi. 

Pentru coloniștii veniţi întâi, se desienau totloturi mari, 
sesiuni întregi ţerănești de câte 24 jugere pământ de cul- 
tură, dar în cas de prisoase, şi dispunând și dânşii de 
ceva avere, li se permitea de a cumpără şi ocupa mai mult 
teren; mai târziu însă se înfiinţară și jumătăţi şi pă- 
trimi de sesiune, pentru cei mai săraci, și la acestea ad- 
miteau în urmă şi pe Români și pe Sârbi ; dar mai des pe 
aceştia îi limitau la jumătate şi pătrimi de sesiune, sub 
cuvânt că ei nu pot munci o sesiune întreagă de familie. 
Cuvânt sfruntat cu adevărul, pentru a frustră pe Ro- 
mâni de pământurile posedate de ei din vechime. 

Pentru introducerea coloniştilor și iniţiarea lor în cul- 
tura sistematică fură create dela început posturi de in- 
spectori agricoli, cari aveau să supravegheze pe coloniști 
de aproape, şi pe cei negligenţi și răi muncitori, să-i ţină 
de scurt şi în caz de nesupunere să le confiște pământul 
şi vitele. 

Fiindcă odată curentul de inmigrațiune format, veneau 
Nemţii în continuu cu droaia, mai mulţi chiar decât se 

puteau plasă la moment în Banat, mai cu seamă că şi 

Românii locali opuneau o rezistență, şi nu-şi lăsau pă- 
mânturile lor cu una cu două în favorul noilor musafiri; 

se decise de a stabili Nemţi în satele de pe lângă Mureș, 
iar pe Românii de acolo, de a-i impinge spre bălți Schiebung 

der dortigen Wallachen —să-i mute pe spesele statului 

spre sud, în prediile vacante (băltoase) din părţile Beci- 

cherekului, la Kleck şi Toracul mare şi mic, unde să se 

înfiinţeze alte 3 sate de Români, vezi pag. 52. Tot odată 
se dădu instrucţii la agenţii din străinătate să publice, 
că statul nu mai acordă ajutoare şi subvenţii de depla- 
sare la coloniști — și dă pământ numai la cei cari ar veni 

pe spesele lor proprii. 
Imigraţiunea i ermană principală în Banat dură 10 ani 

de zile 1763-73. Pentru mijlocirea ei deosebit de ve- 

niturile statului locale, afectate toate exlusiv inpopulării 

provinciei, se mai înscrise încă câte 200.000 fl. anual în 
bugetul statului pentru colonizări, și în timp de 10 ani 

26 Dr. Maior, — Politica Agprară la Români.
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de zile cât ţinu acea imigraţiune germană, statul cheltui 
cu ei după buget la 2 milioane de florini, deosebit de supli- 
mente, credite extraordinare și angaralele şi muncă pre- 
stată de locuitorii Români şi pagubele aduse lor. In schimb 
statul capătă braţe noui la vreo 25.000 suflete, mai de- 
prinși și mai buni muncitori decât cei locali, şi se ridi- 
cară cu ei aproape 31 sate noui frumoase, și se măriră 
şi înfrumuseţară alte 27, acolo unde înainte nu eră decât; 
pustietate și sălbăticie; aceasta numai în decursul dom- 
niei impărătesei Maria Theresia. 

Cu toate aceste dispozițiuni bine alcătuite şi cu înles- 
nirile şi scutirile variate şi de tot soiul, ce accordase gu- 
vernul imperial de pe atuncea cu belşug la iubiții sau 
coloniști germani, colonizarea Banatului nu mergeă aşă 
repede şi neted, pe cât s'ar crede. Pe de-o parte Românii ȘI 
Sârbii locali, opuneau o rezistență cerbicoasă, când surdă, 
când fătişe, de a-și lăsă şi cedă casele şi pământurile lor 
cele mai bune, unde ei sau pomenit din moși strămoși 
și apărate de ei cu crunte sudori de Turci, pe seama 
noilor oaspeţi la Nemţii nepoftiţi de dânșii, şi a se mută 
ei aiurea sau chiar pentru a. fi transplantaţi cu sila în 
niscaiva bălți — cum se întâmplase dejă la mulţi. Nu numai 
cei din comitatul Aradului și de pe lângă Mureş, opuse- 
seră o rezistență cerbicoasă, pag. 51, ci Şi alţii trebuiau 
ridicaţi din vetrele lor străbune cu puterea armată, cu 
brachium cum se ziceă atuncea, și nu odată fură requirate 
în contra lor, batalioane și regimente întregi, şi închiso- 
rile gemeau de lume -—și pentru furtul de vită de 50 fl. 
valoare, pedeapsa eră capitală. Decât să-și părăsească 
vatra și moşia, mai bine dosiau Şi se împrăștiau prin co- 
drii și stufuri, se formau cete de haiduci pentru a-şi răz- 
bună pe cei, ce i-au deposedat Și izgonit din casele lor. 

Plângerile și reclamaţiunile lor din toate părţile Ba- 
natului ca și a celor dela Arad—de pe valea Mureşului 
pătrunseră până la curtea imperială, și făcură pe Iosif al 
Il-lea ca conregent şi ca, împărat să vină -de ? ori între 
dânșii, şi să meargă din sat în sat, să asculte şi remedieze 
plângerile Şi păsurile lor—care îndată puse capăt unel- tirilor dușmănoase şi persecuţiunii Românilor. Devenit:
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Impărat el revocă îndată pe administratorul: Perlas cu toţi Ă 
consilierii săi; porni cercetări contra lor, cari au durat 
vreo 6 ani de zile. Românii au fost lăsaţi în urma în ca- 
sele și satele lor, și nu au mai fost expuși la atâtea mi- 
zerii şi persecuţiuni. Ba în timpul domniei lui Iosif al II-lea 
Românii și Sârbii ajunseră la oare cari aprecieri: mai 
favorabile, după experienţele făcute cu Nemţii și cu alţi 
venetici de vântură ţară. 

Dar nici Nemţii nu erau mai procopsiţi ori. mai mul- 
țumiţi în anii dintâi. Ei erau un element mai cult și mun- 
citor, ce e drept, insă în ţara lor, şi în mediullor ambiant 
dar nu și transplantaţi întrun mediu cu totul străin, şi în 
0 ţeară aproape sălbătăcită. Intre cei veniţi se aflau puţini 
oameni cu ceva stare materială proprie, şi prea puţini buni 
muncitori, ci au venit în noul Canaan cu preferinţă de 

cei săraci, ca, să scape de nevoe și de neagra mizerie de 
acasă, şi au dat poate peste alta și mai mare. Apoi între 
dânșii se aflau mulţi pierde vară şi oameni stricați. Ei 
rămâneau în casele şi satele lor, făcute de alţii, și pe pămân- 
turile curăţite de mărăcineturi şi sparte de alții, până ce 
aveau toate gratuit dela stat. Indată ce statul începeă 
să le ceară şi lor ceva şi să-i esecute, începură și dânșii 
să fie nemulţumiţi —să'şi vândă în grabă ce aveau şi să 
dosească. Pentru mulţi clima fu fatală, şi se stinseră nu- 
meroase familii. 

De aci plângeri şi reclamaţiuni dese şi la dânşii: ba 
că nu le place casa, satul, ba că clima le este nefavo- 
rabilă, că nu se pot dedă cu apa sălcie, ba că sau dus, au 
fugit ori strămutat cu învoirea autorităţilor la consătenii 

şi rude deale lor în altă parte etc. şi- vor să plece și cei 
rămași, public ori în ascuns, la care statul de ordinar 

perdeă avansurile date în bani, în producte, unelte, vite 

și rămâneă şi cu casele ruinate, şi satele nu-și puteau 

poate achită sumele Şi impozitele lor. Alt sat şi-a shimbat 
locuitorii săi de 3—-4 ori, după naţionalitate ori după 
provincie. Plângerile despre deserţiuni şi spargerea sate- 
lor şi despre sesiunile vacante erau la ordinea, zilei și la 
Germani, şi numai cu anevoiese putură completă sesiunile 

și satele, şi noii veniţi a se dedă cu clima aspră de stepă.
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Asttel în anul 1784 erau numai în comitatul Timiş 315 
case goale. Din cei sosiți în 1785 posedau numai 3.000 
de case, alți ierau în sălaşe pe la alţii. Peste un an dintre 
29.063 suflete inmigrați muriseră 3.447 iar 9.034 zăceau 
bolnavi. Restanţe neincasabile au fost în 1785—100.000 
fl. în Banat. După datele lui lancovici cancelaria curţii 
însă le evaluă la 800.000 fl. lar în 1794 erau vacante tot 
în acelaş judeţ al Timișului încă 250 sesiuni întregi, 597 
jumătăţi şi 1.029 pătrimi de sesiune, şi în 8 sate nemţeșşti 
se aflau neocupate încă 76 sesiuni întregi, 433 jumătăţi, 
781 pătrimi şi 110 optimi de sesiuni deșerte, a căror locu- 
itori dosiseră, și au trebuit să fie parcelate din nou şi date 
la locuitorii din satele vecine. Incă în 1803 erau în Banat 
2.756 sesiuni deșerte, în 1809—1380. Tot în acelaș an 
1794 se arată, că cele 143 sate ale Banatului timișan ce 
nu erau supuse graniţei, datorau fiscului 222.571 fl. din 
anuităţi pentru sesiunile deşerte. Aceste fură treptat ocu- 
pate cu alţi nemți, aduși din provinciile austriace Tirol, 
Stiria, dar și din Polonia, însă cu tot atât de puţin rezultat. 

Atunci se convinseră și Nemţii, de importanţa numerică 
și valoarea etnică şi economică intrinsecă a Românilor 
și Sârbilor, şi de nedreptăţile făcute acestora sub contele 
Perlas. Grisselini în descrierea Banatului zice la pag. 222 
următoarele: „In adevăr Românii din Banat sunt singura 
națiune, care se pretează la ori ce fel de lucrare fără 
deosebire. Ei se aplică la săparea de canaluri, la cons- 
truirea, cazărmilor şi altor clădiri ces. reg. unde munca 
lor li se numără între zilele de clacă (robotă); ei se a- 
plică în mine, cu un cuvânt ei se dimit la toate, unde 
este numai cevă de câștigat“. Nemţilor li se plătiă munca 
în bani gata, chiar și la construirea casei proprie. (Nota 
autorului.) 

Și mai elogios se exprimă despre Români și Sârbi Im- 
păratul Iosef al II-lea. Intr'o adresă datată din Zombor 
din 8 Iulie 1786, privitor la Bacica, Impăratul zice textual: 

„Ori şi cât de folositoare ar fi colonizarea cu Germani 
a districtelor Baci și Timiş, cu a cărei promovare eu am 
cheltuit sume considerabile, pe atât de pernicioasa ar fi 
ea pentru aceste ţinuturi, dacă am favoriza-o pe ea ex-
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clusiv, în detrimentul populaţiunei bastinaşe, adică a Sâr- 
bilor și Illirilor. Fiindcă aceștia sunt dejă aclimataţi şi 
o familie de a lor valorează după forţa ei internă de re- 
zistenţă mai mult decât 3 familii germane. De aceea firma 
mea, voință este, ca să se dea ordine severe Adminis- 
traţiunii, că d'aci înainte la toate colonizaţiunile cu co- 
loniști bajenuri, nici odată să nu se mai ia vreun pământ 
dela vreo comună sârbească ori românească, de care acesta 
are lipsă pentru hrană, ori pentru ţinerea vitelor ei“. 
In Instrucţiunile date pentru comisarul Ungariei relativ 
la populaţiunea ei art. 3 se zice: „O sporire a popula- 
țiunii din flii ţerii mai cu seamă -din națiunea sârbească 
și din emigranții fugiţi din ţerile turceşti şi din Valachia, 
ne-ar veni de sigur mult mai ieftină şi mai de folos decât 

toți veniticii şi străinii.“ Vezi Ozoernig. Statistik der 
oesterreichischen Monarchie, Il Band. Contele Iancovich 

trimis ca comisar imperial în Transilvania pentru supri- 

marea revoluţiunii lui Horia și pacificarea spiritelor zice: 

„Die empfindlichste Strafe fiir den Walachen ist die Ent- 
fernung aus seinem Vaterlande.“ Pedeapsa cea mal sim- 

țitoare pentru român este scoaterea. lui din patria sa. 

Istoricul Marezaly H. pune spesele totale avute de către 

guvernul ungar (recte austriac) cu aducerea şi colonizarea 
străinilor pentru Ungaria întreagă la 6.400.000 fl, pe când 

cu cei indigeni ar fi cheltuit numai 40.000 fi. şi proporția 

numerică a, lor eră aproape aceea vezi Marezalyi Henrik, 

Magyarorszăg târtenete II Iozset Korăban. III pag. 217. 

Aceste cuvinte sunt un răspuns elocinte şi pentru acela, 

cari proiectau şi preconizau odată colonizarea Țerii Ro- 

mâneşti cu Nemţi, şi o preconisează încă mulţi şi astăzi, 

ținând pe țeranul lor de pe moşie în mizerie cu 15— 20 

bani hrană pe zi, și ţăranul este redus numai la mămă- 

ligă și fără să aibă alte trebuințe, pe motiv că el este 

ignorant, incult, viţios și leneș. Tot așă poate servi de 

model și imitaţiune şi pentru aceia, cari în loc de a face 

ceva sacrificii şi înlesniri pentru ţeranii lor din sat și de 
pe moşie, preferă a-și aduce agenţi de cultură și braţe 
de muncă de peste 9 ţeri şi 9 mări,: arendași greci, al- 
banezi și jidani; vechili: greci, nemți, jidani, polonezi,
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grădinari bulgari, şi sârbi; muncitori unguri, ruteni și bul- 
gari etc pândari de moșie arnăuţi şi turci, fiindcă dânşii 
nu an încredere în români, și în destoinicia românului. 

Și, în fine, dacă vom face o comparaţiune între avan- 
tagiile ori beneficiile ce a accordat guvernul imperial aus- 
triac la coloniștii săi germani, în Banat, Ungaria, Galiţia și 
Bucovina acum.o 150 ani trecuţi, faţă de micile avantagii 
ce le-a acordat guvernul român sub Ministerul d-lui P. P. 
Carp, mult defăimatele case și sate model, pentru impo- 
pularea, stepei Bărăganului, și în anul din urmă vetera- 
nilor din Dobrogea, diferenţa este enormă. Pe guvernul 
austriac l-a costat aşezarea unei familii de Germani în 
Banat în termin mediu 500 l., o sumă enormă pentru 
timpurile acele, când perechea de boi de muncă se vindeă 
cu 50 îl, păr. cai de ham cu 44 fl., și în suma de 500 
(1, era cuprinsă întreaga inștalație economică a locuito- 
rului; pentru tirolesi numai casa tirolesă a unei familii 
a costat 5.199 îl. în moneta de bârtie, și după 4—5 ani 
au dosit și aceia cu toţii. Cam în aceleași condițiuni și 
cu aceleași spese au adus și colonizat și proprietarii teri- 
toriali nemți pe moşiile lor în Ungaria, Banat Și Slavonia, 
dar mulţi din ei retrăgându-și promisiunile date coloniș- 
tilor, coloniștii lor fugeau și întrau la stat ca, jeleri ori 
pe câte o pătrime de lot. Guvernul român a construit 
numai casele singure fără orice alta instalaţie ori ajutor 
țeranului, şi a costat la 7-—800 lei, și suma prea mică 
Şi aşezarea nepotrivită cu localitatea şi trebuinţele să- 
teanului, In timpul din urmă, guvernul ungar a reluat 
din nou firul colonisărilor Banatului, de astădată nu cu 
francezi, lotringesi, italieni, germani din imperiu, ci cu 
unguri neaoși, şi făcute pentru a, sparge din nou șirurile 
și centrele româneşti. Românii de acolo se țin mai bine, : 
căci sunt mai culţi şi mai bine situați materialicește între 
toți românii, deși sunt în cultură şi bună stare materială 
ei sunt ceva inferiori nemților, ca consecinţă a, colonizării 
lor pe 17. Și 1/, de lot. 

“Din colonizaţiunile cu germani a profitat în prima linie 
statul, căci a ocupat și populat țeara prin îmulţirea bra- 
țelor şi introducerea culturii. Incă în perioada 1783—1789
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se mai arendau 15 predii rămase nepopulate, în termen 
mediu cu câte 17:/, cr. jugerul cadastral de 1.600 stân- 
jeni patraţi— 0,575 ha, care chirie scădeapână la 3:/, er. 

A Il-a au câștigat proprietarii mari teritoriali, căci prin 
cedarea unor pământuri de hrană către locuitori, și ridica- 
rea de case şi sate pe moșiile lor, a sporit enorm valoarea 
pământului, şi sporirea braţelor de muncă a permis de 
a se întinde cu cultura. Ei au ridicat pe moșiile lor tot 
terme model în stil modern. Locuitorii aemţi, lipiţi pă- 
mântului în ţeara lor, ajunși în Banat, după ce sau acli- 
matat, au devenit îndată țţerani ghiaburi. Mai luând în 
seamă spiritul conservativ al lor și puţină înmulţire a 
lor, că în multe sate ei posed și azi încă loturile de pământ 
în aceeași mărime, cum le-au fost date străbunilor lor 
sub Maria 'Teresia. Dar și Românii de acolo uu profitat 
multe după ei, au adoptat sisteme de cultura rațională 
în toate privinţele. Mai cu seamă stabilirea de meseriași 
între dânșii le-au fost de mare folos. Poate o mai mare 
pagubă decât prin colonizarea nemților printre dânșii, 
le-a adus guvernul imperial Românilor din Bănat în cele 
bisericești și naţionale, supunându-i chiriarchiei sârbești, 
de care abiă după un secol se putură scăpă, și care-i îm- 
pedica din progresul cultural și economic, devenind tri- 
butarii sârbilor în biserica şi şcoala, ținându-i la o sută 

de ani pe loc.



Cap. X. 

ROMÂNII DIN BUCOVINA. 

După ce am cunoscut, raporturile agrare vechi și noui, 
ale Românilor din Transilvania şi Banat, credem, că mar 
fi rău să cunoaştem, şi fasele prin care a trecut ches- 
tiunea agrară în Bucovina, şi modul cum a rezolvat-o 
guvernul nemţesc, în acea parte a frumoasei Moldove, 
ruptă dela sânul ei în anul 1775. 

Pentru cunoașterea raporturilor agrare şi starea în care 
se află ţeranul pe acele vremuri în Bucovina și Moldova, 
va fi bine să ascultăm pe ofiţerii austriaci, trimişi să es- 
ploreze şi studieze ţeara, ce guvernul imperial vroiă să 
ocupe și anexeze la imperiu. | 

Cel dintâiu emisar, general Baron Barco, trimis în țeară, 
în cartierul general rusesc, ca atașat pe lângă mareșalul 
comite Romantzof, scrie din laşi cu data de 12 Ianuarie 
1774, cătră consiliul aulic de răsboiu din Viena: 

„Peste aceste ţeranul de aci, în genere nu este supus (iobagiu) 
căci după constituţia şi legile ţerei acesteia, el este dator să lu- 
creze boierului (proprietarului) sau numai câte.12 zile pe an 
(pe cari însă unii boeri o urcă câteodată ceva mai sus) sau să 
plătească pentru aceste 12 zile de lucru câte 2 fl. pe an, apoi 
să dea boerului dijma din toate productele, iar ca contribuţiune 
şi daturi peşcheşuri către stat, plăteşte şi ţeranul cel mai de jos 
pe an câte 12 şi 16 fl. Fiecare ţeran, se poate mută dela un pro- 
prietar la altul, şi nu-l poate împedică în aceasta nici boerul 
dela care pleacă, şi nici cel la care vroieşte să se aşeze, care caz din uxmă, de alt cum nu se întâmplă mai niciodată.“
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Pe baza rapoartelor şi memoriilor trimise de Barco, 
guvernul din Viena, care la insistenţele lui Iosif al II-lea, 
încă ca conregent, luase chestiunea anexărei Bucovinei 
în serios, trimise în partea de sus a Moldovei alţi emi: 
sari, doi ofiţeri de stat major, cari neîmpedicaţi de afa- 
cerile războiului, să se ocupe pe lângă Ruşi și sub scutul 
lor, cu lucrări de topografie, să studieze ţeara bine din 
toate punctele de vedere, şi să sondeze și dispozițiunea 
spiritelor în popor, faţă dă o eventuală anexiune. Eată 
ce zice în raportul său unul dintre acești emisari, vice 
colonelul Carol baron de Enzenberg, devenit mai târziu ge- 

neral şi guvernator militar al Bucovinei, despre dispoziţia 

locuitorilor ţerii, pe cari el "i împarte în 3 clase: preoți, 

boieri şi ţerani. 

„Popii vot fi contra anexiunii de frica unei schimbări a reli- 

giunii, şi cu aceea a confiscării moşiilor lor.“ 
„Tot aceiaşi este de aşteptat şi din partea boierilor, cari se 

vor teme, că pe viitor se va pune capăt tratării “lor nedrepte, 

şi câte odată apăsării sărmanului de ţeran, pe care ei l-au tratat 

până acum întrun mod cu'totul arbitrar. Din contră însă este 

sigur, că ţeranul, care înainte de războiu (ruso-turcesc) nici odată 

n'a, ştiut şi cunoscut vre-o orînduială în dat şi luat de biruri 

şi de ponturi (boierescu', iar la vexaţiuni, i-erau toate căile în- 

chise, unde să se poată el plânge şi reclamă, şi prin urmare rodul 

muncei şi sudorei sale, nici odată nu-l poate privi, ca ceva pro- 

priu al său, şi nici ca suficient pentru procurarea unor zile li- 

niştite şi de bucurie la bătrâneţe pentru sine, şi nici pentru 

prosperarea familiei sale. Din cauzele acestea el doriă şi aşteptă 

scăpare dela dominajiunea moscovită, iar acum după ce şi aceasta 

i-a stors destule suspine pline de dor, else va declară pentru 

casa de Austria“. 

Descrierea de faţă ne prezintă starea şi soarta ţera- 

nului din Moldova și Bucovina mult mai precară decât 

celalt, şi ea ni se pare a fi fost cea adevărată. 

Tot aceasta o probează și măsurile de îndreptare şi 

de sanarea relelor, ce bântuiă ţeara și pe ţeran atunci, 

luate în dată după anexare de guvernul austriac. 

Deşi după aşezămintele și legile ţerii, ţeranul clăcaş 

nu ax fi fost prea împovărat şi ar fi putut să trăiască 

ușor şi să progreseze şi el, totuși eră o mare diferenţă între
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lege și starea de fapt. După lege ţeranul eră obligat să 
facă boerului său numai câte 12 zile pe an, totuşi el nu 
mai cunoştea măsura şi termen, nici în datul nici în luatul 
de biruri, și în zile de pont. 

Lăcomia, nesaţiul şi arbitrul eră judecătorul suprem, 
sub care aveă să sufere ţeranul, și-i făceă de multe ori 
vieața destul de amară. Unde lipseau aceste, şi boerul 
său era un adevărat părinte şi patron ocrotitor, acolo 
și soarta ţeranului eră relativ mai uşoară. 

Deşi ţeranul din Moldova şi Bucovina nu eră legat de 
glie prin legi, cum fusese cel din Transilvania până la Iosif al 

Il-lea, şi când cupa suferințelor lui se umplea, el se puteă 
mută de pe o moşie pe alta, dela un boier la altul, totuşi 
foarte des se întâmplă, că boierul luă dela, ţerani pămân- 
turile și livezile cele mai bune, ba le puteă luă în ori și 

ce timp, şi putea ţineă pentru sine şi islazurile poienile fă- 
cute de aceştia, şi lor le da loc de pădure în altă parte, ca 
să-l izlăzuiească acela din nou; şi să-l cultive pe acela, şi 
la cea mai mică opoziţie, ?i puteă alungă cu totul din moșie. 
Boierii le dedeau pământuri de hrană, pe cari-le schimbau 
din an în an, ori foarte des. 

Preoţii de mir chiar, deşi nu ca în Transilvania, unde 

biserica românească eră numai tolerată, ci aparţinea reli- 
giunii domnitoare în stat, totuși ei erau tot așă de huliţi, 
desconsideraţi şi rău trataţi, ca şi aceia, şi trebuiau să 

„facă și ei clacă și să des dijmă boierului și mânăstirilor, ca 
şi ţeranii, şi în rând cu ei. Ba de multe ori li se întâmplă 
ŞI lor, că, boierul le luă islazurile şi poienile făcute de 
ei, fără de nici o despăgubire și le dedeă în locul lor altă 

parte de pădure, ca să o taie Și pe aceea și să curețe 
“locul de rădăcini şi de cioate. 

Și ei erau în mare întunecime spirituală şi ignoranță, 
și toate rapoartele din acel timp susţin, că ei se price- 
peau mai bine la scoaterea arenzei şi la cultura pămân- 
tului, decât în cele dogmatice și bisericeşti. 

Apoi Și în Moldova şi Muntenia țeranul clăcaș, eră acela 
care plătiă aproape singur contribuţiunile și sarcinile sta- 
tului şi ţerii. Şi încă ce biruri! Pe când luerul la boier, 
claca. o putea rescumpără cu 2? fl; pe an, pentru biruri
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și celelalte angarale către stat, şi cei din urmă ţeran nevoiaș 
trebuiă să plătească câte 12 şi 15 fl. pe an, adică de 8—10 
ori mai mult decât făceă clacă și dijmă către proprietate. 

Insă având în vedere spoliarea generală a ţerilor ro- 
mâne sub domnii fanarioți, de ei cu droaile de tot felul 
de samsari, funcţionari și impiegaţi ai lor, și veniţi cu 
dânşii de peste Dunăre, cari ca stolurile de corbi flămânzi, 

se aruncau asupra ţerii, să năpustiau cu deosebire asupra 

țeranului. j | 
Apoi veneau tributurile, haraciurile scoase de Turci, 

de trimișii şi oştirile lor; deosebit de aceste, despoierile și 
stoarcerile enorme ale oștirilor rusești, cari aici în timp 
de răsboiu se întreţineau numai cu spesele de jumățate, 
din cele ce li se plătiau în Rusia în timp de pace, şi 

în garnizoanele lor obişnuite; apoi rechiziţiunile etc. dintre 
cari numai carele scoase, pentru transportul de proviant 
şi muniţiune în războiul din 1774 se urcau la 13.484 
care, și toţi aceea, cari. au apucat odată să treacă peste 
frontiera ţerii în husia, nici unul cu vite cu tot nu 
Sa mai întors înapoi. Numai din districtul Cernăuţilor 
au fost rechirate de Ruși 1.500 care, iar din al Sucevei 
2.000 care, apoi rechiziţiunile de bucate, ovăz, fân, etc. 
cari nu se 'mai pot spune, şi la cari storceri și spoli- 
aţiuni enorme, făcură oficerii austriaci aluziune. . 

Toate aceste vexaţiuni, despoieri şi fără de legi, cari 

apăsau numai asupra poporuiui de rând — făceau ca soarta 

clăcaşului să fie cu totul insuportabilă, şi el să caute 

scăpare și mântuire în altă parte, părăsindu-și căminu- 

și ţara. Şi din aceste cauze se explică și desele lui SMI- 

graţiuni, când în Transilvania, când în Turcia, Serbia etc. 

După chrisovul lui Alexâdru Ghica voivod, ţeranii clăcaşi din 

Moldova aveau pe timpul ocupaţiunii Bucovinei și către Aus- 

triaci, să supoarte următoarele sarcini. 

a) Către proprietar. — 

1. A sau E iorescul, câte 12 zile în an, sau câte 4 pe sfert 

de an, de fiecare gospodar cu vite trăgătoare, iar cei fără de 

vite, pălmaşii, cari aveau numai casă şi fără pământuri, şi me- 

seriaşii, făceau câte 6 zile în an, sau plăteau câte 10 cr. pentru 

ziua de clacă. ”
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2. Să deă dijma a zecea din bucate, fân etc. din toate roa- 
dele pământului afară de legumele şi poamele din grădinile dela 
casă. Din fân dijma o puteau rescumpără plătind câte 3 cr. de 
stânjenul curent, măsurat la periferia clăii. 

3. Ca dijmă din cânepă şi in, să deă câte o legătură de tort, 
pe care o puteau rescumpărâ plătind câte 15 cr. pe an. 

4. Să ducă proprietarului un car sau jumătate de car de lemne 
tăiate gata şi uscate, după cum aveă 4 sau 2 vite trăgătoare, 
pe care îl putea rescumpără cu 15 şi 12 cr. | 

5. Să deă la Crăciun o găină mare, vie. Pălmaşii sunt dis- 
pensaţi de datul de car de lemne, tort şi găină. 

6. Să ajute în ori şi ce timp boierului la lucru cu mânile şi cu 
carul, la facerea şi repararea caselor boiereşti, a nemestiilor eco- 
nomice, poverne, bererii, mori-eazuri. eleşteiele etc. boiereşti. 

Afară de aceste daturi şi prestaţiuni ale ţeranilor către boier, 
boierul mai purta şi economie proprie, aveă dreptul exclusiv 
de a ferbe rachiu, bere; dreptul de a deschide şi tineă crâşme, 
mori în comună, vânatul, pescuitul şi pădurea. 

b) Daturi cătră stat: 
î. Capitaţia —sau contribuţiunea personală ori de cap de fie- 

care familie de ţăran câte 4 fi. 5 cr. pe an. Negustorii mari plă- 
tiau câte 7 fl. 10 cr., Negustorii mici 4 fl. 40 er. Arendaşii de 
moșii întregi câte 10 fl. 10 cr. Armenii câte 7 fl. 40 er. Aren- 
dașii de obiecte singuratice câte 8 fl. 10 cr. pe an. Cârciumarii 
şi negustorii ambulanți câte 4 fl. 50 cr. pe an. 

8. Darea de pământ sau fonciera câte 100/, din venitul net 
al proprietăţii. | . 

9. Desetina sau darea pentru stupi şi râmători, de fiecare stup 
de albine ori de râmător fiecare ţăran şi locuitor aveă să plă- 
tească câte 12 cr. pe an. Mazilii, boierii Și proprietarii, câţiva 
negustori. de frunte, şi armeni ca mai privilegiați, plătiau nu- 
mai câte 6%, cr. ” 

10. Goștina sau Gorștina numită darea ce se plătiă după fie- 
care capră ori oaie fără deosebire de proprietar — dacă iernă 
în ţeară, se plătiă câte 5 cr. de capăt, iar dacă la iernat o trecea 
în Moldova numai câte 3 cr. 

1]. La strângerea Desetinei şi Gorştinei se mai plătiă o altă 
taxă pentru facerea ţidulelor numită Fisura — de câte 6 er. 
ega'ă cu Pennaticum, pentru tocitul penelor din 'Transilvania. 

12. Căldărit. Fiecare gospodar care avea căldare de rachiu 
şi ferbea rachiu (ţuică) în ea plătiă câte 5 fl 30 cr. 

13. Vulpea Craciunului. Locuitorii din ținutul Cernăuţului 
aveau să deă de Crăciun o piele de vulpe, ori o. taxă cores- punzătoare pentru Starostele Cernăuţului. 

14. Solărit sau Sdrărit. Locuitorii din ținutul Cernăuţului erau 
îndatoriţi din timpuri vechi a se provedea numai cu. sare de Moldova, care din cauza, lipsei totale a mijloacelor de comuni:
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caţiune şi de transport, le veniă foarte scumpă; dar fiindcă se 

mai aduceă sare mai ieftină din Pocuția, pentru dispensa de a 

cumpără şi folosi sare de Pocuția, ei plătiau o taxă deosebită 

numită Sărărit. Vulpea Crăciunului şi Sărăritul le plătiau nu- 

mai locuitorii dîn ţinutul Cernăuţilor, iar ceilalţi nu, 

15. Morăritul. Unii jidani au obţinut permisiunea de a înfiinţă 

câteva mori de apă, la cari ei ridicau taxe anuale numite Morărit. 

16. Afară de aceste apoi vama ce se luă la poduri, drumuri, 

trecători. 
17. Lucrul cu carul şi cu pălmile, la făcerea de poduri, şosele, 

construcţiuni şi clădiri de utilitate publică, ori de câte ori se 

cereă şi ori şi unde. 
Această sumă respectabilă de daturi şi contribuţii vechi (17) 

fu menţinută în vigoare la început şi de guvernul Nemţesc, şi 

el adaose încă altele noui: Aa 

18. Taxa pentru cuartier —luată de ţeara întreagă asupraşi 

de a o plăti în bani, pentru a fi scutiţi de încuartirarea garni- 

zoanei de ocupaţiune, şi din sumele adunate de a se construi 

căsărmi. 
19. Taxa de rescumpărare a zilelor de lucru la lucrările de 

utilitate publică. Arendaşi, negustori, meseriaşi, Lipoveni şi ji- 

dani. adică toţi aceea cari nu ţineau vite, se rescumpărau de 

lucrul în natură plătind o taxă, care variă după starea fiecăruia 

dela 5 fl. şi până la 52 cer. 

20. Rescumpărarea pentru fân cu câte 1 fl. pe an, pentru fâ- 

mul ce ţăranii erau obligaţi să-l dea la început pentru armata 

imperială, în natură, pe timpul primei ocupaţiuni iar de aci na- 

inte se ridică în bani. 

21. Taxa de Serviciu crucerii de grajd si adus lemne, o taxă 

care s'a impus locuitorilor, din care să se procure paiele de 

aşternut şi obiectele necesare în grajdurile cavaleriei — şi lem- 

nele de încălzitul pichetelor de pe frontieră etc. 

In schimb însă guvernul Austriac a desființat în Bucovina 

Răsura si a luat măsuri ca țăranii să nu fie globiţi cu alte 

daturi şi sarcini afară de cele specificate sus, şi fiecare să ca- 

pete pământ destul pentru hrana sa şi a familiei sale, şi să nu 

mai depindă de capriţul şi arbitrul boierului. 

Austria vroiă să ocupe Și anexeze Bucovina ca o 

ţeară bogată în păduri și lemne, de cari ea avea mare 

lipsa în Podolia, și apoi abundentă în pășuni ȘI fânaţe, 

pentru întreţinerea cavaleriei numeroase, ce reclamă paza 

graniţelor deschise ale Galiției, pe lângă că ea mai a- 

veă lipsa, de o cale de comunicaţiune directă între Tran- 

silvania și Galiţia de curând ocupată.
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Aceste 2 condițiuni Bucovina le îndepliniă de minune, 
căci ţeara, întreagă formă un codru secular, cu păduri 
mari, parte încă neatinse de secure. Populaţiunea ei se 
ocupă și trăiă cu deosebire din păstorie— în parte încă 
din păstorie nomadă —cei din ținutul Câmpulungului — 
întocmai ca și cei din Vrancea şi Mocanii Şi 'Ţuţuenii 
din 'Vransilvania erau păstori nomazi. 

Agricultură şi plugărie se făcea puţină, pe unele văi 
mai largi—unde se cultivă fără gunoiu şi fără de nici 
o variaţiune porumb, meiu, in și cânepa, dar şi aceasta 
abia în măsură suficientă pentru acoperirea, necesităţilor 
proprii. Descrierea economică a țerei făcută de oficerii 
austriaci sună astfel : ă 

Semănături de toamnă se fac foarte rar, iar pentru cele de primăvară nu prinde nimeni mai curând de coarnele plugului, „până -ce vitele nu s'au recules în câtva la păşune, iar semănă- tura târzie, vine îndată în lunile cele calde de vară, unde îi “lipseşte umezeala de iarnă, şi dacă nu nemereşte o vreme ci ' deosebire bună. nu se face și recolta este rea“. Bucatele se a- ; dună şi treeră sub cerul liber, şi grăunţele se păstreăză în bu- "toaie şi coşuri. Șuri şi magazii lipsesc. Cu deosebire se simte „în țeara aceasta mare necesitate de magazii de productie, Țăranul care cu recolta sa nu găseşte alt mijloc de întrebu- inţare şi n'are nici ambare Și nici posibilitate de a le conservă şi păstră, şi prin urmare lui nu i se plăteşte munca la timp, când are lipsă de ea, îşi rlsipeşte prisoasele. perde” plăcerea de plu- gărie, şi un singur an neroditor, produce scumpete şi lipsa de pâne şi sume mari se duc în străinătate pe cumpărătoarea de bucate, (aşa şi în România anii 1899, 1904). Casele şi puţinele nemestii economice, ce sunt. în ţeară, sunt toate de lemn, care se strică şi putrezese uşor — în urma cărora ele recer multă reparațiune şi spese de întreţinere, şi nu ţin mai mult de 15 —20 ani; deci facerea lor cere şi consumă e- norme cantităţi de lemne. | 
Casele boierești sunt puţin diferite de ale țăranilor, şi în ge- nere se deosebesc de ele numai prin aceea, că sunt ceva mai spaţioase, cu mai multe încăperi, şi în parte sunt împrejmuite cu scânduri, uluce şi garduri. 
In unele comune situate pe valea Pru plantaţiuni întinse de duzi, și locuitorii gândacilor de mătase pe 0 scar crează în stare brută, şi fac din Pădurile ocupă mai bine de j 

tului şi a Siretului, sunt; 
lor se ocupă cu cultura 

ă întinsă, pe care femeile o lu- 
ea pânza fină numită Borangic. 
umătate din Suprafața geome-
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irică a ţării, compuse din esențe reşinoase: Tisa, molid, brad şi 
pin, apoi esențe frunzoase, ştejar, fag, carpin, dar sunt tare de- 
vastate şi fără de puieţi, iar cele neajunse încă de secure, se 

găsesc numai în atari localităţi şi regiuni, unde nu pot: con- 

tribui cu nimic la satisfacerea necesităţilor publice, şi lemnul 

trebueşte sau să putrezească pe loc, sau că ar puteă fi utilizat 

numai prin fabricate. De alt cum, pădurea este liberă și sloboadă / 

pentru ori şi cine şi îi toate privinţele: Lă multe din ele- nu/ 
sg cunvaşte nici marginea, și..nici proprietarul, De o tăiere şi 

exploataţiune sistematică a pădurii, şi de vânzări de lemne, nu 

paăte fi vorba, lipsind cu totul oraşele industriale în interior , 

şi căile de comunicaţiune şi debuşeuri în afară. Din contră, pro-:! 

prietarii şi ţăranii, se întrec, care de care să dea pârjol şi de-: 

vasteze pădurea, pentru a face din ea locuri de cultură, fânaţii,. 

şi păşuni, fiecare pe seama sa, ca proprietate particulară. De; 

multe ori boierii scot pe ţărani la clacă în pădure, ca să taie: 

şi doboare numai lemnele din picioare, cari după ce se usucă; 

le dau foc şi ard pe loc curăţind pământul de ele. Țăranul iarăşi 

se duce de tuiă şi islăzuie pădurea, unde ea eră mai frumoasă, 

făcând din ea agrii, fânaţe şi păşuni pentru vitele sale cele multe. 

Folosul şi proprietatea poenilor este mai totdeauna mărul de. 

ceartă şi gâlceavă între proprietar şi clăcaşi, căci foarte des pro- 

prietârul ia cu puterea dela ţărani, poienele făcute de dânşii şi 

le dă altă pădure de curăţat în schimb, sau în caz de rezitenţă, 

îi alungă şi scoate cu totul din moşie. | 

Nu este destul cu ceea ce devastează şi pârjolesc pădurea 

direct, proprietari şi țărani pe întrecute, dar ţăranii o devas- 

tează poate mai cumplit în mod indirect cu vitele lor, prin ceea, 

că ei nu mai duc acasă fânul din poieni, ci mână vitele lor la 

clăile de fân, unde au nişte colibe -pentru adăpostul lor din po- 

ieni, cari după ce se satură de fân, sau iarna ori primăvara 

când s'a pătat fânul, înainte de a da iarba le mână şi hrănesc Ia. 

muguri, tăind arbori şi arbuştii ca să le hrănească şi scape de 

foame, rozând la reşinoase cetina, şi mlădiţele tinere dela esenţele 

frunzoase, şi muschii de pe copaci. 

Ca lemn de construcţie nu se întrebuinţează decât bârne şi 

scânduri crăpate cu securea, și pentru acoperişe întrebuinţează. 

şindrila dreaptă fără scobitură pe margine, numită local draniţă. 

Plutitul şi exportul de lemne pe apă este cu totul necunvscut. 

Ferestraie încă nu se află de loc în toată ţeara. Ca instalaţiuni 

industriale, există câteva, 143 velnițe (fabrici de spirt) peste 400 

mori şi rişniţe de apă, şi 132 piue de apă. Morile şi velnițele; 

însă sunt ca construcţie şi arangiamente primitive, din care: 

cauză poporul nu prea este mulțumit cu lucrarea lor şi nare 

încredere în ele. Deosebit de velniţe se mai află în ţeară şi căl- 

dări mici, pentru fabricaţiunea ţuicei din prune, şi rachiului de 

bucate.
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La ocupaţiune, Austria găsi în Bucovina o populaţiune de 75 
mii locuitori în 2 oraşe: Suceava şi Siretu 1 târg Cernăuţi şi 
244 sate sau comune rurale. 

Pentru în popularea mai bine a ţerii şi ridicarea agriculturei 
ei guvernul austriac aduse şi întemeiă mai multe (7) colonii de | 
Nemţi: Şvabi si Viirtembergezi, 4 de Secui şi 3 de Lipoveni, 

"cari introduseră îndată cultura sistematică a cerealelor : grâu şi 
secară de toamnă, orz şi cartofi, iar Lipovenii se puseră cu deo- 
sebire pe cultura intensivă a inului, pomicultură şi apicultură, 

Coloniştii Nemţi, pentru a-le asigură proprietatea, ei fură a- 
şezaţi ca ţărani embaticari, liberi de clacă şi dijmă, apoi din 

1 partea statului li se făcură cele mai mari înlesniri posibile, li 
“ie făcu casă cu câte 3 încăperi, apoi clădiri economice sistema- 
-„ tice: grajd, şopron, şură, li se aduse dela Viena numai pe seama 
„lor unelte agricole şi de casă, li se dete vite şi avansuri în bani, 

li se făcură înainte semănături de toamnă şi li se dete gratuit 
„sămânţa de bucate, trifoiu ete. Lemnele și semănăturile pentru 
coloniștii Nemţi trebuiră să le aducă şi facă in clacă ţăranii 
Români. Din contră, ţăranii Români ce se întorceau din Mol- 
dova şi Lipoveni, nu se bucurau de nici un fel de scutiri şi spri- 
jin din partea autorităţilor nemţeşti şi a statului. E 

Cu toate exemplele date de Nemţi Şi cu toată presiunea şi 
ordinile venite de sus, ţăranii Români se putură obişnui nu- 
mai anevoie cu cultura cartofilor, până ce scumpetea şi foa- 
metea cea maăre din 1815— 17 îi constrânse şi pe ei d6 a se ocupă şi îndeletnici serios, cu cultura plantei acesteia atât de 
valoroasă. 

Totuşi adevăratele reforme Și bazele progresului ulte- 
rior al ţerii, fură puse ceva mai târziu dela, 1786 înainte, 
după ce împăratul Iosif al doilea călătorise. în 1783 în- 
suși prin Bucovina, şi se convinse în persoană de nece- 
sităţile şi nevoiele ei. 

In 1786 prin Patenta, împărătească se interzise cu totul 
isgonirea şi deposedarea țăranilor de pe ori și care moşie, 
şi se permise aceasta numai sub anumite împrejurări, cu condițiunea ca moșiile (sesiunile) ţărăneşti ale clăca- 
șilor să nu fie confiscate şi ținute pe seama, proprieta- 
rului, ci învestite cu ele alţi clăcași. 
„Prin aceasta nu numai că se puse o barieră impilării ȘI Isgonirei clăcașilor, ci totodată s'a pus temelia şi baza formării unei clase țărănești independente de proprietate. Apoi islazurile și poienile făcute de țăran, cari servesc
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drept ţarine şi fânețe, să rămână acestora în deplină 
proprietate. 

Tot în acel an se luară averile şi moșiile mânăstireşti, 

în administraţia statului, și se formă cu ele Fondul Re- 

ligionar, care deveni cu timpul atât de important pentru 

ţeara întreagă, şi din el se putură dela început dotă 

preoţi, cântăreţi și servitorii bisericei, să se ajute şi între- 

ţină bisericile, și să deschidă și întrețină mai multe școale — - 

pentru instrucţiunea poporului, parte cu limba de propu- 

nere Română, și parte Germană şi latină. 

Totdeodată moşiile Fondului religios fură menite să ser-: 

vească ca ferme model, pentru proprietarii particulari mari: 

şi mici; în 1786 se înfiinţară 6 economii camerale sau 

Iconomate în Cotzman, Sf. Ilie, Solca, Gura humoră, Câm- i 

pulung şi Zuczka, pe cari se înființară îndată magazii, 

grânare, mori sistematice etc. 

Altele ca Cuciuru mare şi Sf. Onutreiu fură date în 

arendă pe câte 30 ani la amploiaţi distinși, și oameni de 

încredere ai guvernului ca bar. Kriegshaber și alţii pe 

pe 
s
a
n
a
 

lângă unele condițiuni avantapioase, cu obligațiunea, ca : 

ei să le cultive în mod sistematic, şi cari apoi introdu- 

seră pe ele cultura întinsă de cereale după sistema de 

3 câmpuri (trienală), şi cultura lucernei, trifoiului și ier- 

burilor semănate; aceste pentru prima dată în țerile 

noastre. 

Domenul episcopiei al Rădăuţului cu o suprafață de 

30 mile pătrate cu 37 sate şi 35.425 locuitori fu luat de 

stat în arendă pe 50 ani, cu o arendă anuală de 8.600 

fl. m. c., și îndatorirea ca fondul religionar să suporte 

şi plătească toate contribuţiunile și impozitele, pentru ca 

ministerul de Răsboiu, să înființeze herghelia militară 

pe el, care se află încă şi azi, şi a adus bune foloase sta- 

tului şi particularilor. | , 

fot atunci fu întemeiat la Vășcau pe Ceremuș și depoj- 

zitul de armăsari şi de remonţi ai armatei. 

Toate aceste îmbunătăţiri agricole și economice ale 

nemților deșteptară din letargie şi pe boierii Români, 

şi-i puse în ambiţie şi emulaţiune. 

In curând îşi înzestrară şi dânșii moșiile lor cu Fundus 

Dr- Maior. -- Politica Agrară la Români. 27
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instructus necesar, şi adoptară _sistemele. de cultură in: 

troduse de Nemţi pe moşiile Fondului religionar,-şi dela 

Si apel în curând le imitară şi adoptară-și ăranii-elăcași-- 

Şi aci vom cită între „vechi boieri Români cari se puseră 

în fruntea direcțiunii economice celei noui și a progresului 

țării, nume respectabile ca a unui Alexandru cav. de 

- Goian; Iacob cav. de Petrovici, Iosif Volanski, Iordache 

bar. Vasilco, George cav. Giurgiuvan, lenakaki Cârstea, 

Nicolae bar. Petrino și alţii. 
In anul 1786 Februarie 25, guvernatorul general En- 

zenberg înaintă proectul său general asupra îmbunătăţi- 
rilor şi reformelor de introdus în țeară. In ace! raport adre- 
sat consiliului imperiului zice, că cu deosebire se simte 
lipsă de magazii şi ecarete, apoi lipsă de căi de comuni- 
cațiune şi de debuşeuri, de oare-ce lipsesc meseriașii cu 

desăvârșire. 
Tot el făcu recensământul după care în acel an se aflau 

în Bucovina 25 291 familii de ţărani, 672 familii de mese- 
riaşi şi artiști, 144 familii de negustori, 373 familii de 
boieri, și funcţionari şi impiegaţi, 356 familii de preoți și 
175 familii de ovrei. Numărul sufletelor se urcă la 125.039. 
Casele contribuabililor erau 25.329; iar alte case şi clă- 

diri nesupuse la contribuţiune 2.757. Vite se aflau în 
țeară 15.525 cai, 45.819 boi, 61.702 vaci, 129.305 oi, 
22.305 capre, 41.000 porci şi 12.711 stupi. Pământul 
țerei eră parte după măsurături exacte,. parte după es- 
timaţiuni aproximative după vedere 375.729 jug. cadas- 
trali pământ cultivat, adică arătură şi fânețe, 183.403 
jug. teren necultivat, care serviă drept pășune, 205.487 
jug munţi şi poieni, 864.642 jug. păduri, 57.006 jug. 
mlaștine şi mocirle, şi 106 jug. eleşteie. Contribuţiunea 
anuală a Bucovinei eră de 154.298 fl. 28 cr. Vamase plă- 
tiă la 7 oficii varhale, pe 4 şosele, 2 poduri şi 8 trecă- 
toare cu plutele. 

Abiă în anul 1792 fură măsurate exact pădurile Fon- 
dului religionar şi fu numit primul forestier în Bucovina. 
Pentru a pune în câtva capăt, devastării fără cumpăt și 
fără de nici o rațiune a pădurilor, pe de oparte se asigură ţă- 
ranilor clăcași folosinţa, şi proprietatea de veci a islazurilor
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și poienilor făcute de ei, iar de altă parte, prin o con- 
venţiune încheiată cu ei la 1786, li se restringe dreptul 
de folosința nelimitată din pădure, reducându-i pe ei la 
luarea de 78 care (sănii) lemne pe an, sau iarna la câte 
2 sănii pe săptămână, şi vara la câte 1 car lemne de 
foc, afară de cele de construcție şi folos, pentru care ei 
aveau să plătească, .de fiecare familie câte 24 cruceri 
rhenani pe an, către casa Fondului religionar. 

Şi proprietarii din ocolul Câmpulungului încheiară ase- 
meni convenţiuni cu locuitorii clăcași ai lor, însă în loc 
de taxe în bani, ei stabiliră taxele în zile de lucru. Cu 
toate acestea, devastaţiunea pădurilor ţinu încă multă 
vreme, şi încă pe o scară şi mai întinsă. 

Incă pe Ja anul 1838 erau devastate complect la 20.000 
jug. de- pădure tânără de câte i-—4 ani. Proprietarii 
particulari abiă pela 1818 începură a-şi angajă câte un 
silvicultor, cu cunoștințe de specialitate, pe când pân'aci, 
paza şi amenagiarea pădurilor lor, erau încredințate unor 
clăcaşi şi ţărani scutiți de boieresc și dijmă. 

Administratorii şi exploatatorii moșiilor Fondului reli- 
gionar, își deteră toată silința pentu ameliorarea agri- 
culturii şi sporirea veniturilor moșiilor şi a pământului, 
prin deschiderea de şosele şi tot felul de căi de comu- 
nicaţiune, şi crearea de debuşeuri pentru productele brute 

prin înfiinţare de mori, ferestraie, fabrici de spirt, de bere, 

de potasă, de zahăr, de sticlă, de cuie, etc. toate sistema- 

tice şi mai potrivite cu progresul timpului. Toţ ei făcură 

încercări repeţite pentru crearea de industrii de meta- 

lurgie, şi exploatarea minelor, de a ridică comerciul de 

lemne şi plutirea pe riuri, și a le căută noui debușeuri ȘI 

legături comerciale cu Galaţii — Constantinopolea, etc. 

Cu deosebire o activitate şi o energie foarte rodnică 

dezvoltă în privinţa aceasta pentru ridicarea culturii și 

bunei stării Bucovinei întregi, Gotfried de Asboih adus 

din Ungaria, ca director al domeniului Rădăuţului, care 

pe de o parte svântă şi secă mocirla cea mare dela Dealul 

Crucii de lângă Rădăuţi, făcând din ea pământul acela 
de o fertilitate uimitoare, care se vede și azi, iar de aita. 

prin facerea şoselei celei mari de pe valea Sucevei dela
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Ileni pănă sus în creștetul munţilor la muntele Lucina 

şi Buhaiescu, unde actualmente este păşunea mânzilor 

hergheliei ces: regie., apoi prin curățirea de stânci și bo- 

lovani a riului Suceava, îndreptarea și înghesuirea lui, 

ca pe de o parte să se sisteze inundaţiunile teribile și 

pagubele enorme, ce cauză în fiecare au în arături și fâ- 

neţii, iar de alta, ca să poată întrebuinţă la scoborirea 

pe apă — defluidaţiunea —lemnelor de foc şi de cherestea 

din creştetul munţilor la magaziile dela Mitoc. 
Pentru întinderea şi sporirea agriculturii ţerii, la or- 
dinile lui, batalioane întregi de armată, fură ocupate și 
lucrau mai mulţi ani de-a rândul, la izlăzuirea și cură- 
ţirea totală a tuferișurilor şi mărăcinăturilor fără de nici 

un folos, 
In privinţa agriculturii, el combăti sistema extensivă și 

iraţională de 3 câmpuri, cu lăsatul ogorului obligator 

tot al 3-lea an, şi în locul ei introduse o cultură mai ra- 
; ţonală cu rotaţiuni şi asolamente sistematice, bazate pe 

"schimbarea și variaţiunea, continuă de plante. 
Exemplele date de el, au servit de model, şi ca unsti- 

“mulent puternic, şi pentru ceilalţi administratori ai mo- 
şiilor Fondului religionar, ca și peutru proprietarii parti- 

; culari, şi toţi lucrau pe întrecute la secarea de mlaștine, 
îndreptarea cursului apelor şi la deschiderea de noui şosele 

| și artere de comunicaţiune, de care în urmă se folosiră 

și ţăranii şi ţeara întreagă. 
„Succesorul său în direcţiunea domeniului Rădăuţului, 

!C. W. Ambrosius introduse cultura în mare a trifoiulu 
și semănatul de ierburi şi facerea de livezi şi pășunii 

„artificiale, cari le imitară iarăşi proprietarii şi ţăranii. 
"i Comandantele hergheliei, colonelul Herman inportă și in- 
troduce vite roșcate din Tirol şi Elveţia, care se pro- 
pagară şi aclimatizară lezne, peste tot locul, în urma 
căror vedem şi mai peste tot locul şi la ţăranul Român 
din Bucovina vite de Sviţera de toată frumuseţea, şi cum 
mai frumoase și mai bune nu pot există nici în patria 
lor proprie. 

Pe lângă înființarea mai multoa ferestraie sistematice 
de apă se făcură de către un neamţ M. Steurer în anii
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1816 şi 20 încercări cu scoborirea de cheresteă pe plute 
pe Bistriţa şi Siret în jos din Bucovina, prin Moldova la 

Galaţi şi Costantinopole, care abiă în anul 1842 reuși 

pe deplin, după înlăturarea tuturor pedicilor, cu care se 

puse bază pentru totdeauna plutirei acestor 2 riuri. Ex- 

portul de cherestea şi lemne de atunci au iuat pentru 

Bucovina un avânt enorm şi a însemnătate foarte mare. 

Cu deschiderea, din nou atâtor artere de comunicațiune 

şi crearea de debușeuri și pieţe noui, pentru tot felul 

de producte şi materii prime ale solului, prin înfiinţarea 

și activarea de atâtea fabrici şi intreprinderi industriale 

de tot felul, Bucovina şi poporul ei, ajunse în scurtă 

vreme la un grad de progres, cultură și bunăstare, mai 

nainte ne mai pomenită, pe care nici cei mai optimişti 

nu 0 putură visă chiar. | 

O piaţă se deschidea după alta, şi o uzină se ridică după 

alta, o şcoală se deschideă după alta, româneşti, nemțeşti și 

latinești, la cari alergau sute de fii de boierinași și ţă- 

rani însetoşaţi de știință. 

Deşi la ocupaţiunea Bucovinei, nu se află nici o sin- 

gură şcoală în ţeară, căci călugării greci de prin mânăstirile 

cele gras dotate abia știau citi şi recită cântecile, psalmii 

bisericești, iar boierii ţineau pentru fii lor dascăli greceşti 

și strâini la curte, care să-i inveje puţin a citi și scrie, 

destul de elementar și a îndrugă câteva vorbe străine, 

totuși împăratul Iosif al Il-lea decretă. pentru Bucovina 

îivățământul primar obligator, și în scurtă vreme erâu 

până-lă- 1799 dejă înfiinţate 32 şcoale rurale şi alte 28 

în proiect de a se execută. 

Toate aceste şcoale cu limba de propunere română, 

sau română-germană sau latină, erau excelent organizate 

şi administrate după modelul şcoalelor grăviţerești din 

Transilvania şi Banat, de unde fură aduşi cea mai mare 

parte dintre învățătorii lor. Dacă âr fi avut durată, şcoa- 

lele aceste „nemţești“ și latinești din Bucovina, ele erau să 

devină toate tot atâtea focare de lumină și cultură pentru 

poporul român întreg, nu numai din Bucovina, ci şi din 

Principate, din care ar fi eșit funcţionari și cărturari pentru 

toate necesităţile poporului, și ale statului, precum au 
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eșit din şcoalele grănicerești din Ardeal și Banat, nu nu- 
mai funcţionari militari de toate gradele — suboficeri, ofi- 
ceri și generali, dar și preoţi învăţători, funcţionari oameni 
politici, etc. | 

In genere însă cu începutul bun şi avântul frumos ce-l 
făcuse Bucovina sub guvernul militar pe toate tevenele 
activităţii culturale Şi materiale, Bucovina ar fi putut 
deveni ţeara cea mai bogată și mai cultă din toate ţerile și 
provinciile locuite de Români, şi să servească acestora 
de model pentru sute de ani. 

Că ea w'a devenit aceea, ce puteă să devină, şi că în 
cultura și buna stare poporul român de acolo şi Bucovina a 
rămas în urma altor țeri române, nu este nici ea Şi nici po- 
porul român și nici boerimea ei de vină, ci eauza este sis- 
tema, schimbată şi administraţia guvernului central din 
Viena, care dând ascultare pretenţiunilor absurde, şi fără 
de nici un temeiu istoric al Polonezilor din Galiţia, suprimă 
autonomia ei deosebită, și administraţia ei militară fu în- 
locuită eu cea civilă poloneză, prin incorporarea Buco- 
vinei la Galiţia, şi Bucovina dată cătușată schlachtei şi 
corupţiunii poloneze, care-i nimici frumosul început de 
cultură și de progres material. 

Până la 1820 au fost plătite Şi susținute şcoalele de consistoriul gr. oriental, iar daci 'nainte iuate cu totul 
de leși şi abia în anul 1844 — fură emancipate toate școalele, şi scoase, de sub autoritatea şi controlul consistorului de 
Lemberg şi supuse 14 la: număr! iarăş sub autoritatea 
consistoriului gr. orienta! al Bucovinei, şi numărul Şcoa- lelor poporale se ridică repede căci dajă în +862 se aflau 
în Bucovina 122 şcoale poporale, dintre cari 64 erau gr. orientale. - 

Cea dintâiu măsură a Vestitei economii Poloneze, a fost 
desfiinţarea, obligativitaţii învăţământului primar pentru, 
Bucovina, și supunerea Şcoalelor sub supravegherea și controlul consistorului Şi archiepiscopului româno-catolie 
din Lemberg ; apoi persecutarea și alungarea învăţătorilor Români uniţi și ortodocşi, aduși din Transilvania, şi des- ființarea, celor mai multe şcoale reducând numărul -lor dela 60 la 15, dar şi la aceste mai ținând în servicii, nu-
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mai pe acei învăţători, cari-şi renegară neamul şi legea 
strămoşească, și pe cei 'distituiţi înlocuindu-i cu învă- 
țători leșești importaţi din Galiţia. 

Nu mai puţin funestă, fu dominaţiunea și înfluența bo- 
lonă și asupra celorlalte servicii şi ramure de activitate 
publică și privată. 

Familia Sbiera pag. 158. 

Văzându-se Românii bucovineni strimtoraţi mai tare în ce 

aveau mai preţios şi mai sfânt în graiu şi lege, mulţi din ei, 

mai ales aceia, car: aveau moşii şi prin Moldova, nu mai voiră 

să-şi stăpânească singuri moşiile, ce preferiră să le vândă la străini 

pe nimic şi să se înstreineze de ţară. Chiar și mulţi țerani emi- 

grară. Dintre boierii cari şi-au înstrăinat moşiile, cităm aci pe: 

Vasile Aslan, lordache şi Lupu Balş, Georgiu Beldiman, lon Can- 

tacuzinul, Constantin Catargiu, Lupul Costachi, Andreiu Donici, 

Toma lamandi, Manole Iordache, lon Murguleţ, Constantin şi Ni- 

colau Ruseţ, Ştefan Silion, Antioh Stoiciu, Constantin și loniţă 

Sturza, etc. Prin emigrarea boierimei din ţară se micşoră în mod 

foarte considerabil, şi puterea de rezistenţă a Românilor rămaşi 

pe lângă vetrele părinteşii. 

Intre anii 1818—20 fu Bucovina măsurată din nou şi 

atunci s'a făcut primul Urbariu, prin care se măsoară şi 

şi constată definitiv, atât proprietatea boierilor, cât și 

moşia, şi sarcinile colonicale, ce aveă să suporte fiecare 

clăcaş în parte. 

Urbariul din 1818 precum şi Patenta împărătească pentru 

ştergerea iobagiei și dijmei şi a tuturor servitutilor pă- 

mântului dela 7 Sept. 1848, dimpreună cu cea dela 1854 

și 58 sunt bazate pe aceleași principii și vederi largi, ca 

şi cele privitoare la Transivania şi Ungaria, şi deci noi 

nu vom mai reveni asupra lor. Lăsăm să urmeze însă 

-Raporturile clăcașilor şi daraverile lor cu proprietarii, 

după o informaţiune particulară, în care se aflau ei înainte 

de anul 1848, și modul cum sa făcut împroprietărirea. 

Locuitorii din Prătăuţul nou, erau toţi Români și elă- 

caşi ai Fondului religionar, fiind aşezaţi pe: moşia ce se 

ține de domeniul Rădăuţului. Ciaca dânșii nu o prestau 

(făceau) după zile, ci din timpuri mai vechi erau obli- 

gaţi să facă o anumită cantitate de muncă. Și anume
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jugarii — cei cari aveau vite trăgătoare la jug și ham, aveau 
să facă pe an fiecare jugar câte o faşie de arătură semă- 
nată, dată gata, din cele de primăvară însă cu sămânța 
proprietăţii. Dacă un ţeran avea însă mai multe juguri 
de vite, atunci el eră dator să facă câte 2 fălci din cele 
de primăvară. Din cele de toamnă, însă se făceă numai 
o falce la câte 3 juguri, fiind că cereale de toamnă pe 
acea vreme se cultivau mai puţine. 

Zilerii şi pălmaşii făceau şi ei câte o falce pe an însă 
numai de porumb săpat, cules, şi fân cosit, uscat. Se da 
dijma şi daturile specificate mai sus Ca avantagii aveau 
Slatina (apă sărată) pentru menagiu şi vite — apoi pământ 
suficient de cultură, eari le posed şi azi, păşunea sufi- 
cientă pentru ori şi câte vite ar fi vroit şi eră în stare 
să ţină fiecare clăcaş. 

Fiecare țeran cu vite trăgătoare, aveă drept să ia 
78 care lemne de foc pe an, şi lemnul necesar pentru 
construcţii de adus din pădurile Fondului, pentru care el 
plătiă câte 40 cr. m.c. pe an taxă pentru pădurit. 

Pălmașii şi cei fără vite trăgătoare însă plătiau nu- 
mai pe jumătate, câte 20 cr. pe an. 

In schimbul acestor servituţi și beneficii, folosite până 
în 1848, rescumpărându-se de cătră stat, claca și dijma, 

"țeranii au rămas ne ştirbiţi în folosința pământurilor lor. 
Hotarul comunei Frătăuţul nou este de circa 14,500 

jug. cadastrali=— 8.265 ha. Din acestea 3.500 jug. se ţin 
azi de Fondul religionar, 1.300 jug. păşune comunală, 500 
jug. pădure comunală, iar restul de 8.750 jug. loc ară- 
tor și fâneţii, sunt proprietate particulară rămasă ţera- 
nilor foşti clăcași. 

La segregarea pădurilor din anul 1878 locuitorii au 
căpătat prin învoire cu Fondul religionar numai 500 jug. 
pădure de brad, însă cu acel adaos, că în schimbul acestui 

complex mic de pădure, fondul religios se renunţă la ori 
și ce drept și pretenţiune mai departe asupra toloacei 
(păşunii) comunale, care rămase întreagă în folosința 
exclusivă a foștilor clăcaşi. Tot astfel s'a procedat şi în 
alte comune învecinate, cari au următoarele realităţi ca 
avere comunală.



425 

1. Fratauţul nou întinderea toată a hotarului e de 14,532 jug. * 

dintre cari comunală 16 jug. arătură, 491 jug. pădure, 15 jug. 

poiană, 1.115 jug. păşune şi 28 jug. teren improductiv. 

2. Frătăuţul vechiu român, întinderea hotarului 5.163 jug., din 

care comunale sunt 209 jug. arătură 44 jug. pădure 855 jug. 

păşune, 1383 jug. areal improductiv. 

3. Frătăuţul vechiu german, are comunal 258 jug. arătură 65 

jug. păşune, 51 jug. areal improductiv. 

4. Bilca întinderea hotarului în total este de 7.664. jug., din care 

comunale sunt 1 jug. arătură, 408 jug. pădure, 355 jug. păşune, 

3 jug. fâneţ şi 143 areal improduetiv. 

5. Andrăsfalva (unguresc) întind, hotarului de 3.935 jug. din cari 

comunale sunt 33 jug. arătură, 353 jug. pădure şi 6 jug. fâneţ. 

6. Horodnicul de sus, întind. hotarului 7.881 jug., din care co- 

munale sunt 311 jug. pădure, 1.040 jug. păşune şi 52 jug. areal 

improductiv. 

Azi din pădurea comunală fiind şi acea supusă regi- 

mului silvic, fiecare locuitor capătă lemnele necesare şi 

în raport cu cantitatea de lemn tăiat în acel an, Și pe 

un preţ fixat deo comisiune numită de comună, Și care 

de ordinar este cu 1//—:/, mai mie decât preţul curent, 

ce se plăteşte, pentru atare calitate de lemn, din pădu- 

rile Fondului religios, iar taxele plătite, trec în casa co- 

munală, de se acopere din ele spesele căutărei și îngri- 

jirii pădurei, silvicultor și pădurar și alte trebuinţe ale 

comunei. 
, 

Conform acelor legi, 2/; părţi din pășunile comunale și 

17, parte= din păduri, dimpreună cu tot terenul arabil și 

fânețe, ce se aflau până atunci în mâna Și folosința, locui- 

torilor clăcași, au trecut în proprietaţea și stăpânirea 

de veci a comunelor clăcaşe și a locuitorilor lor. Colonii 

aşezaţi pe moşiile Fondului religios, au considerat învo- 

iala dela 1786 facută între ei şi administrația Fondului, 

după care ei aveau să scoată pe an câte 78 care (sănii) 

lemne de foc, în schimbul unei taxe de 24 cruceri Te- 

nani, ca un drept și servitute a lor asupra pădurilor, 

care servitute apoi a adus comunelor foste clăcașe multe 

mii de florini despăgubire, și zeci de mii de jugere pă- 

dure intacta, de brad și moliit. | | 

Din contră, proprietarilor din ocolul dela Câmpu-l.ung,
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cari la aceiași dată au acordat ţeranilor lor beneficiul 
celor 78 care de lemne anuali în schimbul prestaţiunei 
de muncă și daturi în natură, la ștergerea acestora, statul 
a trebuit să le dea pentru cele 64 mille patrate de pă- 
dure date la țerani, obligaţiuni de stat în valoare de 
361.468 îl v. a. Ă 

Pentru răscumpărare și ştergerea clăcei şi dijmei şi a 
tuturor sarcinelor urbariale, Bucovina ca ţară mică, ce 
este, a plătit o desdăunare de 3.500.00 fl., care li s'a plătit 
proprietarilor de cătră stat dejă de mult; 

Comunele şi ţeranii foști clăcaşi au rămas în stăpâ- 
nivea a întregului pământ și cu beneficiile ce le-au avut şi 
mai nainte, sau că au căpătat o justă echivalență a lor. 
Intre altele d. es. vom cită numai cazul pădurilor. 

In anul 1871 pădurile Bucovinei ocupau în total o su- 
prafață, de 829,586 jug. repartizate astfel: 399.640 jug. 
posedă Fondul religios, 237.444 jug. aveau marii proprie- 
tari, iar 192.901 jug. s'au venit; comunelor (foste clăcașe). 

Fondul religionar gr. oriental din vastele lui domenii 
Şi ca terenul lor de cultură dela cele 37 sate de cdi- 
nioară a rămas numai cu pădurile şi domeniile herghe- 
liei ces reg. dela Rădăuţi de 4.415 ha. afară de muntele 
de păşune Lucina sau în total 9.760 ha. iar pământul 
de cultură a fost cedat la locuitori și comune. 

Noi am avut ocaziune să vedem până acum distribu: 
ţiunea proprietăţii în . Bucovina pe categorii, dar precât 
ne am convins din experienţa proprie la moșiile Fondului 
religios, proprictatea mică este covârșitoare, fără însă de 
a anihilă şi.paraliză cu totul marea proprietate, deoarece 
este cunoscut, că în Bucovina, aristocrația Română, joacă 
încă un rol foarte însemnat în toate afacerile politice și 
economice ale ţării. 

Din terenul supus agriculturei: arături fânețe şi păşuni, 
proprietatea mică ocupă circa */, din suprafaţa ţerii, pe 
când din păduri, ea abiă dispune de */, din totalitatea 
pădurilor. Aceste distribuţiuni a proprietăţii, cu prepon 
vonderența marilor proprietari și a mânei moarte, în pă- duri, a fost măsura cea mai fericită și mai bine chib- 
zuită între toate, pentru prosperarea și dezvoltarea eco-
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nomică și politică a ţerii şi a, poporului cultivator, și tot 
odată ele oferă baza cea mai sigură pentru siguranța 
și prosperarea ţerii și a statului. 

Graţie acestor legi şi măsuri economice înțelepte și pline 
de prevedere ale guvernului Austriac, se putu dezvoltă 
treptat şi asigură pentru totdeauna și în Bucovina exis- 
tenţa unei ţerănime avute, și independentă de fluctua- 
țiunile politice și ale guvernelor, și destul de forte și 
luminate. 

Si aci nu trebue să ne închipuim numai pe coloniştii 
nemți şi unguri, aduși și purtaţi de administraţie de toate 
guvernele pe mâni, timp aproape de 100 ani, sprijiniți şi 
ajutoraţi în tot felul din partea statului, din averile publice 
și în detrimentul poporului autochton, ci în aceeaşi măsură 
egală, a progresat în privinţa materială si culturală, şi 
poporul român autochton din Bucovina, cel atât de de- 
făimat şi nedreptăţit de toţi, în butul și mânia tuturor 
stoarcerilor și împilărilor de tot felul, îndreptate contra 
lui. EI ca și cel din Transilvania, prin inteligenţa sa natu- 
rală, și abilitatea mâinilor sale, reuși să-şi creeze şi asigure 
o poziţiune materială și morală, destul de frumoasă şi 
independentă, atât visă-vis de stat şi guvern, cât și faţă 
de proprietatea mare. In 1905 Banca Ţerii a cumpărat do- 
meniile patriarchiei din Ierusalim de vre-o 6.000 jugere 
pentru ale împărți în loturi locuitorilor din acele comune. 

Pământul căpătat și rescumpărat din clacă şi dijmă, 
nu numai că şi-l conservă ţeranul român de acolo şi azi 
încă intact, ci mai cuprinde în dreapta şi în stânga, şi pe 
care îl are, îl cultivă și foloseşte reiativ binişor. 

Fundus instructus (zestrea moşiei) are și el suficient 
la moșioara sa, și în raport cu trebuințele şi desvoltarea 
economică a ţerii și cu vecinii săi: Instrumente şi maşini 
agricole are perfecţionate şi destul de sistematice, între- 
buinţează peste tot numai pluguri de fier, făcute în fa- 

brică, dar mai uşoare, mai eftine, ca ale noastre și mai 

potrivite cu capitalul şi forţa vitelor sale, apoi el mai în- 

trebuințează grape, boroane de fer, maşini de treerat cu 

mâinile, și manegiu de vite, vânturătoare sistematice etc.



vitele şi nutreţele nu le mai ţine iarna afară în ploaie 
şi baltă ca altă dată ci în şură Și şoproane (1). 

Pământul peste tot îl gunoieşte, și de cultivat și în- 
grijit, îl cultivă destul de bine, sub impulsiunea Și exem- 
plul dat de fermele model, ale Fondul religionar şi de marii 
proprietari, a învăţat și ţeranii Români de acolo Și introdus, 
pe o scară foartă întinsă cultura nu numai a tot felul 
de cereale şi plante agricole, dar şi a plantelor furagere 
și nutrețelor semănate: trifoiu, luzernă, raigrasuri, iarba 
lui 'Thimoteiu etc. sfecle, napi, bob, etc. și facerea de 
livezi și pășuni artificiale. 

Pământul Bucovinei întregi cu o suprafaţă de 1.044.114 
ha. este după culturi astfel repartizat: 288,351 ha. sau 
27,59%/, arătură, 132,552 ha. sau 12,68%, fânețe, 8.152 
ha. — 0,78%, grădini, 105-504.ha 10,09%, pășune, 25,038 
ha. == 2,4%, munți, 451,195 ha. — 43,170, pădure și 33.401 
ha. —— 1,95%, areal improductiv. sate șoșele cursuri de 
ape, etc. 

Din terenul supus plugăriei, 18.502 na.-— 6,78%, se cul- 
tivă cu grâu, 36,037 ha. -— 13,21%, cu secară şi îndoitură, 
33,955 ha. —12,450/, cu orz, 44,171 ha. — 16,190, cu ovăz, 75,194 ha.——27,8%, cu porumb, 19,681 ha.— 7,210, cu 
cartofi, 26,763 ha. 9,81%, cu fân de trifoiu 735 ha.— 0,270/, trifoiu de sămânță, 2,200 ha.—0,810, sfecle de 
nutreţ, sau culturi în total 272,822 ha. iar ogor negru se mai lasă pe 16,294 ha. Numărul vitelor au fost la 31 Decemvrie 1890 în ţară 50.923 cai, 242.400 vite cornute, 176.199 oi, 6.782 capre, 131.783 râmători, și 27,808 stupi. 
[Cu toată sporirea enormă a populaţiunii, aproape că '6: 1, în decurs de 100 ani, 1786—1890, şi întinderea “plugăriei, în detrimentul fâneţelor, păşunilor şi pădurilor, ! 
„vedem, că numărul vitelor nu numai că nu s'a redus, | 
“din contră a sporit considerabil în număr și valoare: caii! „eu 85.398 capete, vitele cornute cu 134,879 capete, oile! “cu 46.855 capete, râmătorii cu 90,783 capete,i stupi cu 15,097 matce dar sa redus caprele cu 15,523 capete, 

(1) Vezi G. Maior. IV Economia Rurală, pag. 175-6. 
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Scăderea numărului caprelor și paguba rezultată din ele. 

desigur că nu o va regretă nimeni. 

Vedem deci că şi aci se dovedește adevărul, că cu spo- 

rirea populaţiunii sporeşte şi mijloacele de subsistenţă 

şi că teoria lui Malthus nu se poate susţine.. 

Voim să relevăm însă și un caz cu privire la păduri. 

Pe când ţeranii șvabi şi secui şi-au vândut cu totul 

competinţa lor de pădure, ce au căpătat dela guvern după 

Patenta din 1854, cărora li-se delimitase individual ; ţe- 

ranii Români din contră, şi-au conservat-o, fiindcă a fost 

lăsată în indiviziune, ca pădure comunală, și o folosesc 

şi ei cu toţii împreună. Că pădurile comunale ale locui- 

torilor nu sunt așă de frumoase și bine îngrijite, ca cele 

ale Fondului religios şi ale proprietarilor mari, de vină 

nu sunt ţeranii, ci guvernul şi administraţia, care n'a 

luat măsuri destul de grabnice şi energice, pentru ame- 

najarea şi exploatarea sistematică a lor: Și apoi pentru 

comune, păduri mai cu seamă în complecse mici, numai 

în a doua linie sunt chemate, de a da un beneficiu 

net şi o rentă a pământului pentru comună din vânzarea 

de lemne, iar în prima linie, ca să asigure țeranilor continui- 

tatea beneficiului de lemne de foc, pentru un preț eftin 

și la cazuri de incendiu și construcțiuni din nou să poată 

aveă lemnul necesar la construcţii pe un preţ redus, sau 

chiar gratuit în apropiere. Şi în cazul acesta satisfac pe 

deplin pădurile comunelor de acolo, căci d. es. ce ar fo- 

losi țeranilor particulari, pădurea comunală, în cazul când 

pădurea comunală este compusă exclusiv din masiv de 

brad secular, bun numai pentru cherestea, iar ţeranii ar 

fi siliţi să cumpere și aducă cu mari spese, lemne de foc 

din altă parte, dela distanţă de 50—100 kim?! Mine de 

cărbuni, lienită și huilă, Românii nu au la dispoziţie aşă 

bogate ca în Austria și Germania, ca să facă foc şi să-și 

încălzească odăile numai cu cărbuni, și pădurile să le con- 

serve numai pentru produețiunea de lemn de trebuință 

şi cherestea. 
Apoi fără de ajutor material din nici o parte, a reușit 

în decursul timpului şi ţeranul român din Bucovina, de 

a-şi insghebă și construi nu numai o casă spațioasă şi igi-
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nică, cu câte 2—3 încăperi mari, curate şi bine venti- 
late, dar și nemestii și clădiri economice necesare: grajduri, 
poiată, coteţe, magazie, șură, şoproane etc., toate deşi 
în unele părţi numai de lemn, în altele masive de zid etc., 
dar destui de solide și corespunzătoare. 

Caseie și satele românești din Bucuvina sunt tot aşă 
de regulate si frumoase, ca şi a celorlalţi locuitori din Bu- 
covină, șvabi, unguri, ruteni, şi se mai ameliorează Și 
perfecţionează şi ele, pe zi ce merge, ca și ale Româ- 
nilor din Transilvania. 

In privința vitelor, influenţa hergheliei ces-și reg. și a 
fermelor model se resimte peste tot. Țeranul român din Bu- 
covina și azi se ocupă cu predilecţiune cu economia întinsă 
de vite, dar a reușit a-și însuşi ţinerea şi îngrijirea raţio- 
ală de vite bune, tot vite de rasă, vite cornute cu deose- 

bire de rasa Simenthal, şi mai puţine vite de rasa indigenă 
zisă podolică, apoi cai de rasă cu deosebire iepe de pră- 
silă, căci armăsarii i are dela stat, iar mânzii frumoși, 
ce dânșii produc, îi cumpără iarăşi statul pentru remonți. 
Totuși în cultura cailor frumoși, pare că tot ar întrece 
țeranul șvab de acolo, ca şi în Bânat pe cel român. Este 
o adevărată plăcere să vizitezi bâlciurile și târgurile de 

„țeară din Bucovina, ca să vezi şi găseşti acolo şi la sim- 
-plii ţerani români vite de rase nobile și de toată fru- 
musețea, ca şi la niște seniori bogaţi și mari proprietari: 
tauri de Simenthal înpreţ de câte 5-—600 îl. și prăsiți de ei. 

Şi apoi la o călătorie făcută în timpul iernii, trecerea 
din Moldova în Bucovina şi schimbarea bruscă a rapol- 
turilor sociale şi economice, îți face o impresie deosebită, 
ca să nu zic dureroasă: acolo nu mai găsești pe ţeran și 
arendaş locuind, și trăind în case de gard. 

In Moldova şi România liberă cu câmpiile ei mănoase, 
„Să vezi pe ţeran trăind în mizerie Și sdrenţuros, și vege- 
„tând în colibă şi spelunei mizerabile, iar vitele ale marelui 
„proprietar ca şi ale ţeranului umblând încă şi după Sf. Ni- 
colae afară la pășune, şi stând toată iarna, sub ceru: liber 
ori legate de un arbore ori gard, cu zăpada de o urmă 

„peele câte 3—12 zile în şir, Și zberând și mugind de foame. 
Indată ce treci pe acea vreme însă frontiera, la Românii
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cei subjugați, cotropiţi și impilaţi de străini, în Bucovina, - 
ca şi în Tranvania, să nu mai vezi şi găsești pe acea vreme, 
nu vite la pășune ori afară, sub cerui liber, ci nici o mână 
de nutreţ: fân și paie stând în ploaie și noroiu, ci totul 
sub adăpost și bine îngrijit, iar ţeranii bine îmlrăcaţi, 
bine hrăniţi, cu case mari, spaţioase și igienice, sate com- 
pacte, regulate şi frumoase, cari pot luă coacurenţa cu 
satele şi locuitorii din ori și care ţeară. 

Că vin, în fiecare an numeroşi lucrători Români dar 

mai cu seamă Ruteni din Bucovina şi Secui și Români Trân- 
ransilvania în România la lucru, aceea nu dovedesc nici 
starea materială mai rea a acelora, și nici poate acoperi 
şi scuză, starea de inferioritate şi de mizerie a ţeranu- 
lui nostru, deoarece acea emigraţiune a lucrătorilor din 
regiunile muntoase spre câmpie şi la şes, la lucrul câm- 
pului, nu este izolată, ci e naturală și bazată pe firea 
lucrurilor. 

Pretutindenea cu înmulţirea populaţiunii, la munte, 
în lipsa de teren nou de ocupat și de cultivat, excedentul 

populaţiunii caută un debuşeu în afară, prin o descindere 

ori înaintare de vale și-în câmpie. 
In toate ţerile, populaţiunea din regiunile muntoase 

se scoboară şi trece la şes pe timpul muncei intensive a 
câmpului, și apoi după terminarea aceleia, se întoarce 
iarăși înapoi, în munţii săi şi la casa părintească. 

Astfel precâm se scoboară şi la noi în fiecare an l0o- 

cuitorii din Gorjiu, Transilvania și Bucovina, tot astfel 

scoboară şi trec din Viirtemberg și din Odenwald mii 

de secerători în valea Rhinului. Locuitorii din Alpi trec 

în cete numeroase în şesurile Germaniei de sud şi în 

luncile Hanoverane. Din Pirinei se scoboară an de an la 

20 mii de Francezi, la seceră în Spania; în talia din 

Abbruzzi merg iarăşi în fiecare an cete numeroase de 

secerători în Campagna Romană. 

Tot astfel de cazuri şi fenomene se întâmplă și se pot 

vedeă în toate ţerile. Transilvania şi Bucovina, ca ţeri 

eminamente muntoase ce' sunt și fără o industrie inten- 

sivă și fără capitaluri mari, cu înmulţirea populaţiunii au 

trebuință să deă din excendentul de popor şi braţele
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supranumerare a lor și ţerilor vecine mai puţin populate 
decât ele, și lipsite de braţele necesare la cultura pă- 
mântului, unde în genere cererea este mare, oferta mică 
și preţurile sunt mai bune ca în interior. 

Aceşti servitori și lucrători ambulanți ce vin anual la 
noi din Transilvania și Bucovina, este mai mult tineretul, 
flăcăi şi fete necăsătorite, cari nu şi-au întemeiat o casă 
Și economie proprie; iar puţini dintre capii de familie, sunt 
dintre cei, cari sau îngiodat în datorii, şi vin la noi, 
fiindcă vor să scape mai curând de ele, căci dacă este 
lucrător bun şi silitor, la noi în 2—3 luni de vară, ago- 
nisește cât acolo în un an întreg. 

Și apoi Bucovina ca ţeară muntoasă are tot comune 
mari cu peste 3.000 suflete şi tot pământul ce a putut 
fi ocupat și cultivat, Va ocupat şi-l cultivă dejă, și nouă 
ne dă numai din prisosul său de braţe și populaţiune.. 

In privinţa populaţiunii din Bucovina, ea a sporit enorm, 
parte prin nașteri, dar mai cu seamă prin inmigrări și 
în timp de o sută de ani 1786-—1890 ea arătă o spo- 
vire de 521.591 suflete, iar numărul ei actual este de 
646.591 suflete, care se compune din: 145.639 familii, 
cu 128.088 case și 597 comune. Pe kilometru pătrat se 
vin 62 persoane, iar la 1.000 bărbaţi se vin 993 femei. 

Cu privire la populaţiunea, băștinaşă a Bucovinei, însă 
pănă acum suntem dedaţi cu toţi de a auzi continuu numai 
tânguiri şi plângeri asupra a 2 fenomene ciudate, observate 
şi constatate numai la Românii din Bucovina, că ei scad 
la număr de o parte, iar de alta ei îşi pierd limba și 
naționalitatea, se rutenizează, și că Bucovina în scurtă 
vreme va fi perdută cu totul pentru Români şi Româ- 
nime, și alte de felul acestora. 

Din contră se ştie, că ţeranul Român din Basarabia, 
ba, chiar și cei din Rusia, emigraţi încă acolo sub Di 
mitrie Cantemir, își păstrează încă și astăzi cu sfinţenie 
limba lor Moldovenească, iar ceilalți Români din Tran- 
silvania, Bănat şi Ungaria sunt incriminaţi, că ei cotro- 
pesc și desnaţionalizează pe celelalte popoare. Fiindcă 
cu privire la Românii din Bucovina ne stau 3 statistici 
oficiale la dispoziţie din 1774, 1869, și 1890—ne vom
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încercă de a studiă şi noi cum stă chestiunea, şi ce este 
adevărat într'nsa? 

Generalul Enzenberg, ca prim- guvernator austriac al Bu- 
covinei ne spune, că la ocuparea Bucovinei de către aus- 
triaci, se aflau în ţeară între 11 şi 12 mii de familii cu 
aproximativ 75.000 suflete, cari erau mai numai Români, 
căci numai în ocolul Câmpulungului se aflau câteva fa- 
milii de ruteni, huţanii de astăzi, dar prin nouii coloniști, 
aduși de el, numărul populaţiunii stabile sa urcat la 
anul 1786, la cifra de 125.000 suflete. 

Ei bine, aceste 60— 75.000 Români în timp nu tocmai 
de un secol (95 ani) 1774—1869-—au ajuns la cifra de 
208.474 suflete, care dă o sporire de 133.475 suflete sau 
17'70/,. Şi de oarece poporul Român n'a inmigrat în Bu- 
covina, ci din contră a mai emigrat afară pe timpul ali- 
pirii ţerii la Galiţia, şi ţeara întreagă a fost bântuită de 
2 ori de epidemii cumplite, odată foametea teribilă dela 
1815—17, şi apoi de holera şi tifosul din 1866, şi fiecare 
a secerat zeci de mii de oameni, totuşi poporul Român din 

Bucovina are.o sporire şi înmulţire, ca sa zic aşă, enormă. 
După d-nul Gaal Jend, Românii din comitatul Aradului 

Bănat au sporit în o sută de ani 1779—1880—dela 75.930 
la 178.383 suflete sau ceace după d-sa ar da un spor de 
136%; la 1890 ei sunt dejă 208.955 din 343.597 locuitori 

şi la 1900 deja 223.806. Dacă cu toate acestea d-sa, sus- 
ține că Românii au dat în privinţa procentului ceva înapoi 
cu 7: 7,9%, în proporţia relativă, şi nemţii au câștigat în 
acelaşi interval 5,3% şi Ungurii 8,54%/,, iar Sârbii au dis- 
părut cu totul, apoi acel progres trebuește pus cu deosebire 

în contul colonizărilor, făcute înainte cu Nemţi, iar în zilele 

noastre cu Unguri neaoși — plus sporul jidanilor, cari în sta- 

“isticile vechi nu sunt nicăieri amintiţi, dar în 1890 d-sa îi dă 

la cifra de 8.924. Dar să lăsăm cuvintele d-lui Gaal însuși 
asupra valoarei intrinsece a poporului Român : „Nicăeri nu 

locueşte românimea în masă atât de compactă ca în plasa 

Halmagiului care din judeţul nostru, din 33 comune 
în 14 sate sunt 100%, Români. Dintre cei 15,000. Ro- 

mâni ai acestei -plaşi abiă 10%, vorbeşte limba oficială a 

statului Maghiar. De altfel şi în judeţ sunt 18 comune 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. 28
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cu câte 100%, românime. In plăşile Borossebeş şi Radna 
aproape în fiecare comună se găseşte câte un Germân ori 
Maghiar sau doi. — recte jidani — cari ca o mică fărămătură 
se perde în puhoiiul compact al valachimei. Sporirea 
nemților este cu favorul ideii de stat Maghiar, după ce 
o treime a lor vorbeşte dejă limba Maghiară“.. 
„Faţă de acestă sporire puternică a elementului român 

în Bucovina, Transilvania şi Banat faţă de nemți, sași, 
șvabi și unguri, relativ tardivă şi neînsemnată este spo- 
rirea și propăşirea sermană din alte țeri şi ducate ale 
Austriei. Astfel după numerotaţiunea primă a popula- 
țiunii sub împăratului Iosif al doilea se aflau în: 

In anul 1786 
locuitori 1883 (97 ani) 

Stiria... „+ + 822080 1213597=—-L 391517 
Tirol şi Vorarlberg . . . . . 681.631  919549=—-+230918 
Carniolia .. . ... . „ . .. 413316  481248=-+ 67997 Carinthia. . . . . . , . . 995.118  -348780=4+ 53612 

| Total = + 143.974 
sau 33,630/,. 

Saşii din Transilvania în timp de 138 ani (1775—-1883) 
au sporit dela 95.200 suflete la 151.072 suflete —58,7;,. 

Nemţii Bucovinei deşi aduşi cu droaia, în secolul al 
XVIII-lea mai multe zeci de mii, deabă sunt şi azi la 45.000 

„suflete. Paţă de aceste sporuri şi înmulţiri neînsemnate 
ale Germanilor, sporirea Românilor din Bucovina cu 433.475 
sullete sau 177%, în 95 ani, ni se pare colosală-—căci 
ea da o sporire anuala de 1.405 suflete sau 1,870;.. 

Poporul Român din Transilvania arată o sporire re- 
lativ mult. mai mică în acelaşi interval, adică în timp de 124 ani dela 1766-—1890 a sporit numai dela 677.306 
suflete la 1.336.854 suflete cu un crescământ efectiv de 659.548 suflete sau 9î0/,. | 

Această creştere relativ mică, a. poporului Român din 
Transilvania, nu va. surprinde și miră pe nimeni, care cunoaște cataclismele, prin care a trebuit să treacă po- porul Român din Transilvania şi Ungaria de 100 ani în- 
coace, cari toate au făcut adevărate hecatombe în el:
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răsboaie: răsboiul Austro-Turcesc 1782, răsboaiele napo- 
leonice 1792—1815; apoi 1859, 1864, 1866, 1879, apoi re- 

_voluţia lui Horia şi Cloșca care înghiţi 6.000 de români, - 
revoluţia din 1848—9 care înghiţi la 40.000 Români, apoi 

" foametea cea, mare dela 3815-—17 — cholera şi tifosul etc. 
cari toate s'au spart cu deosebire în capul bietului popor 
Român din Transilvania şi Ungaria.



CAP. XI. 

SARCINILE URBARIALE IN PRINCIPATE. 

Am văzut dejă starea materială, Și condițiunile vitrige 
de traiu ale ţeranulni clăcaş din Moldova de Sus, pe 
timpul ocupaţiunii austriace a Bucovinei. Rămâne acum 
să cercetăm de aproape, care eră starea clăcașului din 
Muntenia şi Moldova. sub domnii fanarioți, înainte, şi după - Regulamentul Organic. - , 

Starea și soartea ţeranului clăcaș din Muntenia și Moldova dela finea, secolului al XVIII-lea nu puteă să fie 
mult mai bună decât a, iobagiului din Transilvania și Ungaria, cel robit de Unguri Saşi şi Secui. Dovadă sunt emi- 
grațiunile în masă a ţeranilor din Principate peste Du- 
năre în Bulgaria, Serbia şi Banatul Timișan, unde spăr- 
geau şi cordoanele militare, ca să pătrundă Și să scape. 

„ Originea comună, și identitatea de limbă şi: credinţă a boierilor și ţeranilor, Și în special cu marele număr de 
moșneni și răzași—ţerani liberi n'a fost în stare să con- tribue cu nimic la alinarea suferințelor ţeranului clăcăș, la aplanarea, şi înduleirea contrastelor de clasă şi inte- 
ese. Deşi limba şi naționalitatea n'aveă înainte vreme 
importanţa și puterea de unire şi cimentare, pe care o posedă astăzi, totuşi ea ar fi putut face mult la evi: tarea contrastelor între clase și caste, şi să ușureze 
încâtva greutăţile ţeranului. Ele însă au fost şi mai înăs- prite în epoca fanarioţilor prin vecinicile schimbări de domnii şi sisteme, și prin spoliațiunea tuturor claselor
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țerii, de către noui emisari ai fanarului, cari nu cruțau 
nimic, din ceia ce le eșia în cale. - 

Chiar nici identitatea de religie și credință, nici bi- 
serica şi religia domnitoare în stat—cu numeroasele şi 
prea bogatele monastiri închinate și pământene, nu au 
fost în stare să contribue simţitor la îndulcirea contras- 
telor dintre clase, sau cel puţin să contribue cu ceva 
la îmbunătăţirea şi ridicarea nivelului moral și material 
a preoţimei de mir dela sate, ceea ce privilegiaţii din 

Transilvania şi Ungaria o făcură cu prisosință pentru 

preoţii şi bisericile lor întrun mod destul de liberal, în 

detrimentul bisericii și populaţiunii române. Preotul de 

mir Român dela sate zăcea în ienoranță complectă, şi 

de-cele mai multe ori eră şi el elăcaş, iar hirotonia nu-l 

dispensă pe el de umilitele daturi şi de clacă, alăturea 

cu enoriaşii, păstoriţi de el. Şi în Principate ca şi în 

Transilvania, preotul Român dela sate se pricepeă mai 

bine la cultura pământului şi a vitelor, decât la înter- 

pretarea canoanelor şi dogmelor Că, numai ridicarea mo- 

rală şi materială a preotului ar fi putut aveă bună in-: 

iluenţă asupra stării morale și materiale a ţeranului din 

Peară, dovadă sunt satele de pawlicheni Bulgari şi Sărbi 

din jud. lifov, şi satele de ciangăi catolici din jud. Ba- 

cău și Roman, cari până în ziua de astăzi sunt și mai 

buni muncitori şi mai economi, și satele lor ca aspect 

mai curăţele şi mai frumoase decât ale Românilor, fiind 

_că acele au avut în preoţii lor deşi străini de ei, niște 

conducători și povăţuitori luminaţi în toate. 
Apoi proprietatea mare românească şi starea mate- 

rială independentă la boierii Români nu a exercitat acea 

influință educătoare, şi care poate să o aibă în cele sociale 

naţionale și culturale, şi o ar fi putut avea. In Princi- 

pate boierii Români sub fanarioți, mare parte se gre: 

ciseră cu totul, iar cei din Bucovina primind titlu de 

nobleţă, de cavaleri și baroni, mare parte se nemţiră; şi 

părăsiră limba şi datinile strămoșești, iar cei din Basa- 

rabia ajunşi sub dominaţiunea moscovită s'au rusificat în 

o bună parte cu totul, și înstrăinat de poporul Român, 

nu însă țăranul Român dă acolo care stă neclimit și ne-
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„„ măculat. Aristocraţii Polonezi și-au menținut limba, da- 
tinile şi religia strămoşească, fie că ei au ajuns sub Ruși, 
fie sub Prusieni, fie sub Austriaci, şi au atras și pe ţă- 
rănime şi burghezime în partea lor. 

In privinţa feudalismului, a originei şi data întroducerii 
lui în Principate, nu ştim cu. siguranţă, dacă el derivă 
dela eroul naţional, dela Mihaiu Viteazul — cum se afirmă 
adesea, fără a se puteă dovedi cu nimic temeinic. Noi 
am arătat în decursul acestui studiu, cum acelaşi aşe- 
zăminte şi idei de clase şi de aservire a ţăranului clă- 
caş, treptat își iau drumul lor şi în Principate, şi vom 

mai arătă cum boierii ţerii cer de repeţite ori în plân- 
- gerile către domn, urcarea boierescului şi a ponterilor, 
pe motiv „după cum se obişnueşte şi- în ţerile vecine“ — 
desigur având analogii mai vechi ca model. Deci primele 
așezăminte de feudalitate trebue să fi fost anterioare 
lui Mihaiu Viteazu. 

Mihaiu Viteazu introduce însă Rumanitatea, ca clasă 

deosebită de oameni, iar în Moldova Vasile Lupu leagă 
pe ţeran de giie, oprind mutarea lui sub grele pedepse 
„de 12 litre de argint câtre domnie și 24 litre boierului 
dela care a fugit strămutarea clăcașului de pe :0 moșie 
pe alta“. Tot dela Vasile Lupu se afirma introducerea 
instituției Vecinilor, cari uneori se 'considerau şi tratau 
de boierii de robi, se vindeau cu moşia Și dedeau de 
zestre şi la împărţeala moșiei se sniulgea tatăl de îa- 
milia sa, copiii dela părinți și fraţi, ceea ce în vechime 
însă nu erau. Tot aşă de puţin sigure că instituția moș- 
nenilor şi răzeșilor ar deriva numai dela, Ştefan cel Mare, 
ori este mai veche, sau că. boierimea derivă humaidela 
Dragoș Vodă, cum susţinea Cantemir. loan Huniade Corvin 
și Ştefan cel Mare au purtat războaiele cu Turcii ŞI ra- 
portatau victoriile cele mari ale lor cu ajutorul moşnenilor. 

In desvoltarea ulterioară a feudalităţii vedem faptul 
straniu, că pe când în Transilvania, Ungaria, şi Bucovina 
țeranul Român iobăgiu începe dela Maria Teresia şi losil 
al doilea a răsuflă mai liber și soarta lui morală și ma. 
terială a se îndulci și ușură în mod simţitor, din contră 
soarta - clăcașului din Principate se înăsprește și ingreu-
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nează tot mai mult, lipsit fiind de protecţia unui suve- 

ran cu mână tare, cum eră un losif al doilea. Zilele de 

clacă ale lui legiuite şi nelegiuite se înmulțesc destul 

de repede, dela 12 legale ajung la 80, şi uneori trec și 

pâste sută pe an; dijma și daturile de tot felul se spo- 

resc şi agravează. . 

Şi în Principate ca şi în Transilvania, legea scrisă și 

ponturile. legiuite erau una, și starea de fapt eră alta, 

şi de ordinar legea scrisă și pitacele domneşti veneau 

după 20—30 de ani ca să consfinţească şi legitineze 

aceea ce eră dejă de mult în uz. Apoi nu toți locuitori 

clăcași erau stabiliți și se găsiau în egale condițiuni pe 

moşii şi în sate. Numai Obşteasca Adunare dela 1749 

şi Urbariul lui G.-A. Ghica din 1766 i-au nivelat pe 

toți, reducându-i la treapta cea din urmă—a Rumduilor, 

a vecinilor, egală cu a Jeterilor din Transilvania — de- 

sigur în detrimentul vădit al sătenilor şi satelor. 

Cu toate aceste reduceri şi uniformizări de săteni, 

Anaforaua boierilor cătră Domnul A. Moruz din 1805 și în 

Adausul lui Ioniţă Sturza din 1828 încă tot se mai deo- 

sebesc sătenii în fruntași, mijlocaşi, codași și cei de starea 

a patra, şi le dă pământ după numărul vitelor ce poseda şi 

după ponturile ce făcea fiecare. Singura deosebire poate 

eră după felul şi numărul ponturilor şi sarcinelor urba- 

riale, și servitutea consistă numai în numirea lor dife- 

vită, sub care se dedeă şi lua, iar în fond erau aceleaşi. .. 

Poate diferinţa lor esenţială eră aceea, că pe când io- 

bapii, curialiștii, taxaliștii şi jelerii Români din 'Transil- 

vaniă şi Ungaria, le prestau și dedeau feudalilor Unguri 

şi Secui şi judeţelor şi muncipiilor săsești, sub numiri 

neaoşe româneşti de mită, clacă şi dijmă, apoi daturile 

şi plocoanele de tot felul ca vacă grasă, găină de Cră- 

iun, cinste, cărături, plocon etc., cei din . Principate 

aveau să facă și să dee la boierii Români şi pe la mMo- 

nastiri smeremeturi, ponturi, hawalele, poduoade, beili- 

curi, boierescuri, deosebit de cele ce se plăteau cătră 

stat ca: văcărit, pogonărit goştinărit. 

Fiecărei sarcine ce se introduceă și impuneă din nou, 

i-se dădeă numire străină, pe care țeranul să nu o pri-
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ceapă și înţeleagă. Apoi dacă în luarea și calcularea lor 
feciorii boiereşti, vechilii și isprăvniceii boierului se pur- 
tau mai uman cu ţăranii lor decât pârcălabul, birăul și 
vătaful Ungur al nemeșului Ungur şi Secuiu, cari şi unii 
Și alții erau oameni fără nici o cultură, nu putem cer- 
cetă, dar se pare a fi fost egali şi puţină diferinţă între 
ei, după ce nici starea, lor intelectuală nu eră diferită. 

După originea şi data înființării lor, ni se pare cu 
totul greșită afirmarea, că originea şi desvoltarea pro- 
prietăţilor boiereşti şi a feudalităţii, ar fi fost în Princi- 
pate cu totul alta și diferită de cea din Transilvania, 
și unii o deduc dela o descendinţă slavo-polonă. Ea nu 
poate fi decât comună, având aceeași origine, şi prin 
desvoltarea raporturilor politice ale ţerilor. Să ne arate 
des. cineva un conte sau baron Ungur, ajuns voivod ori 
principe al Transilvaniei, dar Unguri neaoși deveniți Bani 
la Severin, Maramureș da. Toţi Voivozii Ardealului dela 
Zapolia şi înainte de el și până la trecerea Transilvaniei 
sub casa de Habsburg nu erau decât simpli boieri— 
nemeși ungurești. Toţi nobilii în Transilvania erau simpli 
boieri, investiţi cu aceleaşi privilegii Şi inmunităţi, dar 
nu şi cu aceleași averi; unii aveau moșii “şi iobagi mai 
mulți şi alții mai puţini, şi în consecinţă și influenţa poli- 
tică și socială a lor eră mai mare ori mai mică. Ba ve- 
dem chiar şi moșneni sau boierinași Români ca atare, 
fără de o nouă investiţiune şi diplomă nobilitară ungu- 
rească, putură să ajungă la cele dintâi funcțiuni și dem- 
nități în stat, ca I. Huniade, Mateiu Corvin, rege, Ștefan 
Mailat Voivod, Paul Chinez, „Dragfy — Dragoşi Sas cari 
nu știau de multe ori ungurește, dar nici să scrie și 
nici să citească, apoi Becheş. Petrovici, Ioșica și alţii. 
Boieria românească nu i-a stat la nici unul din ei în cale, 
de a ajunge la ranguri înalte şi demnități mari în stat, 
ci din contră le-au fost de un mare folos cetele şi gloa- 
tele de castrensi și plăiaşi Români ce erau după ei, dar 
nu și gloatelor pe umărul cărora s'au ridicat şi. îmbogă- 
țit ei. Apoi și dintre Unguri nobili de rangul al doilea și 
treilea vedem ajungând la domnia țerii, ca, Moise Sze- 
kely, Mihail Apafy etc.
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Inalta aristocrație transilvană obţinu titlurile ei pe cari 
le posedă azi de grafi şi baroni, cu deosebire dela dom- 
nitorii din casa austriacă Leopold și Maria Theresia, şi 
împăratul Iosif al II-lea, eră cât p'aci să nobiliteze pe 
întreg poporul săsesc, cât eră încă liber pe atunci. 

Tot aşă stăteau lucrurile şi raporturile şi în Principate. 

Spre acesta este destul să amintim domni de viță străină 

ca Despot Vodă arnăut, Ciubăr Vodă, Secuiu, Iancu Sasu, 

Barnowski polon și alţii; iar dintre indigeni ajungând 

la domnie boieri de starea a doua ca Constantin Can- 

temir, etc. ; apoi casa de Habsburg a ridicat la ranguri 

inalte de baroni, grafi și principi ai sacrului imperiu Ger- 

man pe mai multe familii Române din Principate, prin 

seclul XVIII și XIX-lea,-deşi nu eră stăpână pe Principate. 

Apoi încolo tot aceleaşi clase de locuitori și societate 

românească se găseă dincoace și dincolo de munţi. Intre 

alţii Românii din Transilvania şi Ungaria până în "Pisa, 

adică în părţile adnexe avut-au Cnezi, moşneni, boieri și 

Libertini, după starea politică economică şi socială, asimi- 

laţi cu moşnenii din Muntenia şi cu Razeșşii din Moldova. 

Oare răzăș nu se derivă dela une. răszes = părtaș = de- 

vălmaş, şi în legătură şi cu siculica hereditas? apoi fe- 

ramii ohabnici eu moşii haunice, clăcași, taxaliști și vecini, 

ba se găsesc la, dânşii şi urme de poslușnici; (1) iar lătu- 

valnicii în 'Transilvania se numiau lipituri şi Subinqui- 

lini, şi Țiganii se vindeau și dedeau de zestre întocmai ca 

și în Muntenia şi Moldova (2). Mocanii ca păstori nomazi 

  

(1) Şincai Cronica 1721—tatăl lui G. Şincai fusese poslujnic pe lângă vlă- 

dica Patachi al Făgărașului. | , 

(2) La anul 1556 lunie 16. Tribunalul celor 12 boieri juraţi din ţera Oltului 

confirmă moșiile boierești din Râușori si Bucium și moștenirea de ţigani: 

„item mediam similiter partem alterae Possesionis nostrae Russor et Posse- 

sionem nostram Tertiam Butzom vocatam totaliter, Cziganosque filios vide- 

licet quondam frate Czigoni, item Bagjul Kalota, Kokosa, Drinke Kajhire, 

et Puhan, filiosque et totam familiam ab antiquo justo jure et avitico po- 

ssedissent, possiderentque et în presenti. 

Nicolae Densuşeanu, „Monumente pentru istoria ţerii Făgărașului“ pag. 11. 

Tot aceleași proprietăţi rurale boierești ale familiei Popa din comunele 

Recea, Luţa, Riuşor şi Bucium și asupra aceloraşi familii de ţigani sunt în- 

tărite 100 ani mai târziu de principele Michail Apafy, la 1689 Iunie 16. Den- 

suşeanu Op. citat pag. 97.
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i-am amintit mai sus, cari singuri aveau voie să descindă 

şi treacă în Principate, pe când celorlalţi locuitori le eră 

„riguros interzis. Aceste clase diferite erau cele cari com- 

puneau societatea Românească în Transilvania și Ungaria, 

înainte de 'a fi copleşită de feudalismul maghiar în seclul 

al XVI şi XVII. Nu va fi fost mare diferenţă nici în Prin- 

cipate. a 

Apoi aceeaşi decadenţă” morală şi materială a ei, din- 

coace ca şi dincolo de munţi, aceleași cauze producând 

aceleași efecte. In Transilvania și în părţile ei adnecse 

din Ungaria, pe când Voivozii, Cnezii și Libertinii din 

oameni liberi parte se boeresc şi parte se aservese —redu- 

cându-i pe cei întâi la simplul rol de primari de sate, şi apoi 

fură iobăgiţi cu totul şi ei, după ce unii dintre ei se făcură 

instrumente la aservirea fraţilor şi connaţionalilor lor. 

: Pentru Moldova principele ţerii Dimitrie Cantemir ne spune 

* „Că o mare parte din clăcași; sunt din Răzăși, cari pentru 

_ sărăcie” şi-au vândut moşiile. lor cele părintești şi i-au 

silit cu strâmbătate să primească jugul supunerii.“ 

In districtul Făgăraşului pe când pe la anul 1657 Maiu 

26, văduva principelui George Racoți EH puteă face încă 
recensământ și trece în revistă anuală pe boierii și liber- 
tinii Români din ţera Oltului, și puteă zice: „Quod cum 
nos statuum et conditionem universorum et singulorum 
Boeronum et Libertinorum nostrorum districtus Terrae 
Nostrae Fogaraş Cognoscere volentes praeteritis diebus 
ipsius Anni Lustrium îndixemus“ (1), cu o sută de ani 
mai târziu, din incidentul conscripţiei militare dela 1762 
în comunele ce erau să devină militarizate (grăniceri pe- 
deştri și călări) nu s'a mai găsit nici un singur libertin 
sau ţeran liber localnic, ci toţi fuseseră absorbiți de 
celelalte clase, parte făcuţi boieri, iar cea mai mare parte 
căzuse în jugul iobăgese, Dintre cei boieriţi din nou, său 
la cari li s'au înnoit numai donaţiunile mai vechi, şi se 
cunosc până azi, se vede că principele Gavrilă Betlen, â 
boierit numai în ţera Oltului 23 familii, George Racoți | pe 
13 familii, soția sa Susana Lorândfy, ca proprietară a do- 
  

(1) Nic. Densuşianu, op. cit. pag. 31.
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meniului Făgăraşului pe 15 familii, iar prinţul Michail 

Apafy 1 pe_51 familii şi soţia sa Ana Bornemisa tot ca 

proprietară a domeniului pe 32 familii — prinţul. Michail 

Apafy al II-lea? In total la 150 familii de boieri Români 

boierite de Unguri. Mai înţelegem diplome de boierie și 

nobilitare sub Gavrilă Betlen, cel care tot a purtat oare cari 

războaie în afară şi cu bun succes, dar sub Apaty care 

ma făcut nimic decât să ducă zile albe într'un desfrân 

continuu, în castelul său din Făgăraş şi Malemerog, pentru 

ce să fie el aşă de darnic și mărinimos tocmai cu Ro- 

mânii? Apoi intervenirea la nobilitări şi a femeilor lor, 

din clar senin! Aceasta este imposibil și mai mult ca pro- 

babil ca cele._mai multe din diplomele date de ei sau re- 

noite sub ei, se dedeau pentru bani ; și boieriea la Români 

eră pântru dânșii şi curtenii lor o sorginte de venit tare lu- 

erativă. Boeronisamus se zice în diplomele liberate de ei. 

In fremântările şi cataclismele. cele multe şi dese venite 

una după alta, prin cari au trecut cele 3 principate al Tran- 

silvaniei, Moldovei și Munteniei în seciul XVI şi XVII, 

prin desele răsboaie și revoluţiuni interne și prin desele 

invaziuni de oştiri de Turci și Tătari, de Nemţi şi Leşi 

când amice, când neamice, cari prădau ţera cu sabie şi 

foc, necazurile, nevoia, lipsă de ori ce scut şi apărare din 

partea legilor şi autorităţilor, făceau pe cel nevoiaş şi 

ajuns în mizerie, să-şi caute şi mântuirea sa, sau pribegând 

prin munţi şi ţeri străine, sau ca să se supună de bună 

voie şi nevoe sub scutul şi protecţiunea vreunuia din 

puternicii zilei şi a oamenilor înfluenți, renunțând cir 

totul la libertatea personală şi la moşioară, şi a trece în 

condiţiunea de iobagiu sau taxalist, numai de a scăpă 

de persecuţiune şi nevoi. Unde aceste nu veneau de sine 

se găseau destule mijloace de supunere. de cătră puter- 

nicii zilei de atunci, când ţera întreagă căzuse într”o anar- 

chie complstă, și când familiile obligarhice nu mai aveau 

nici o teamă de domnitorii efemeri. 

Interesul, sila şi nevoia săvârşiră aservirea totală a ţe- 

vanilor moșneni în mare parte, dincoace ca Și dincolo 

de munţi, fără ca să fi venit evenimente mari la mijloc, 

cari să cauzeze ruina lor directă.
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Pe când locuitorii satului Breaza (dela Făgăraș) în pro- 
cesul lor contra boierilor din Pojorta din 1630 Oetom- 
vrie 29, susțin că ei nu neagă că nu ar ședeă pe pământ 
boieresc, și că nu le-ar fi vecini, dar de când i-au smuls 

“dela Cetate, și i-au dat Donatarilor, de atunci stăpânii 
noui ai lor, nu le-au dat voie ca să mai servească ca 
niște vecini şi să facă clacă la bvieri, căci ei nu sar 
sustrage dela datoria lor! O sută de ani însă mai târziu 
la 1733 Iunie 19, în acelaș proces de delimitare a locui- 
torilor din Breaza contra boierilor din Pojorta pentru mun- 
tele numit „Valea Pojorţii,“ vedem că dejă a dispărut 
cu totul din popor. noțiunea de vecin şi a fost substituită 
prin acea de jeler, care şedeă în colibă — fallyibăs sellerel 
şi un martor (al 31) câţi au jurat atunci anume Stan 
Sârbu spune: (1). - | 

„Am auzit eu siguranță din oameni bătrâni, spunân- 
du-se, că Poșorţenii au stăpânit hotarul până sus în munți, 
şi unde este acum satul Breaza, acolo şi-au strămutat 
boierii din Poşorta pe Jelerii colhbași ai lor, și sau 
slujit cu ei, ca cu niște locuitori ce șed pe pământurile 
lor, şi apoi când după aceea nul dintre principii țerii 
a luat pe toţi jelerii boierilor din întreaga Țeară a Pă- 
gărașului, atunci a luat dela boierii din Pogorta și pe 
jelerii aceștia, cari șed în Breaza, şi le-a, rupt și „dat lor 
o bucată de hotar, din hotarele Posorţenilor acolo în jurul 
Brezei (2). | 

Din acest document reiese, că locuitorii din Breaza; 
până ce erau sub stăpânirea boierilor, nu aveau moșie 

  

N 

(1) Nie. Densuşianu, op. eit. pag. 21. „A. Brăzaiak ezt halvan nem tagad- 
hatâk azt, hogj-5k a Posoritzaiaknak Boersâgon nem laknânak 6s vecsinuyek 
is nem volnânak, de mită] fogva, Gket a vâriăl el zakasztottak 6s Donata-. 
riusoknak adtâk, att6l fogva az 5 urak nem engedte meg n6kik, hogj mint 
Vecsinnyek Boeroknak szoktak szolgălni, klăkâban ugy szolgajanak, mert Ok 
attâl meg nem vonnâk magokat.“ | 

Idem pag. 132. „hogy emlitett Opris Grama eleinek, regtăl es eleitol fog- 
vân val6 igaz Boersdgot tudjăk ; săt ugyan Privilegiialis level6ben specificălt. 
Boeri jussak, Czigâny jobbăgyainak, malmânak, havasinak, €s ennek Pogaraș făldenek ususa szerint azt paraszisăp Is esztendănkânt vecsinysăget szoktak 
nekie praestalni“, 

- ” (2) Nic. Densuşianu, op. cit. pag. 70.
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şi case proprii, nu făceau zile fixe de clacă la boieri, ci 

le-au ajutat numai ca niște vecini — „boierii sau slujit 

cu ei ca cu niște locuitori ce șed pe pământurile lor“, 

şi numai după ce un Principe i-a ismuls dela boieri şi i-a 

făcut jeleri, li sau dat pământ propriu și hotar și lor, și 

au putut formă o comună deosebită cu ei. 

In Principate, adunarea Moldovei din 1749, chemată 

de Constantin Nicolae Racoviţă în sobor mare, spre a se 

rosti în privinţa vecinilor și lăturașilor și a sarcinilor la 

cari ei sunt supuși după lege, se rostește astfel: 

„La şease zile a lui Aprilie, Joi întru a doua săptămână după 

Paşti, fiind noi cu toţii adunaţi, atât parte bisericească cât şi 

boierească şi altă obşte, în mănăstirea 'Trisfetitelor, la scosul 

sfintelor Moaşte s'a făcut sobor de întrebăciune acestor pricini 

mai sus arătate. La care cu toţii cu un glas am răspuns, maâi- 

turisind adevărul, că vecinii robi nu sun. nici se stăpânesc cu 

nume de robie, fiindcă numai țiganii au acea robie, cari cu fe- 

„ meile şi copiii lor slujesc pe'toate zilele stăpânilor săi. 

lar vecinii. numai parte bărbătească slujesc, scoțând la lucru 

numai un om dintr'o casă, măcar câţi feciori va aveă omul, ase- 

menea slujesc ca, şi lăturalnicii ; iar partea femeiască nu slujeşte, 

nici au acea supunere ca robii; că vecin va să zică sătean” me- 

gieş şi fără de moşie, atât numai, că nu este volnic să 1ast; 

care poruncă este şi dela Domnie şi dela Visterie şi a Pravilei 

poruncind: „Săteanul să nu fie volnic a eşi din sat, și de unde 

va eşi, să se deă la urmă“, Care rânduială s'au păzit Și de ră- 

posaţii Domnii cei vechi, cum s'au văzut din Chrisoavele lor, 

că de când sau pârât două sate pentru un sătean, de unde s'au 

dovedit că au fost de baştină, acolo sau dat, Numai îndrăzneala 

unora din stăpânii moşielor, i-au supărat fără de cale cu vân- 

zările, împărțelile şi mutările, ce sfati purtat dela un loc la altul, 

le-au dat, pricină la jaloabe; părându-le lor o supunere cu de 

robie. Care lucru a se vinde vecinii, sau â despărţi cu împăr- 

ţeala, sau a se.da în foi de zestre pe fraţi, sau a se mută din- 

tran sat întraltul, sau a se schimbă numai pe Oameni fără de 

moşie, şi pe copii a-i despărți dela părinţi, nau fost volnici stă. 

pânii satelor, şi nici de acum *nainte, această volnicie asupra 

lor nimenea să nu aibă, că nu este cu cale. Şi când se va vinde 

moşia, oamenii să nu să vânză, ci ca nişte săteni ai satelor în 

sat să rămâie făcând slujbă obişnuită, însă şi slujba să o facă 

cu nart 94 zile de om întrun an, ori la ce lucru se va pune 

şi dijma să deă de pe moşie. Aşă mărturisim şi ne primim ŞI
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“ i Ă 

ca să fie păzit acest aşezământ ne-am iscălit cu toţii, care aşe- 
şământ să se întărească şi de Măria Sa Vodă“. 

O lege analoagă fusese făcută cu 3 ani "nainte la 1746 

de către Obşteasca Adunare a Munteniei. Vedem deci că 
aceste aşezăminte opreşte categoric vânzarea de Rumdni 
și de vecini, ce se practică atunci pe o scară foarte în- 
tinsă, iar legarea lor de glie —adscriptio glebae —se con- 
sideră ca o uşurare a sorții lor. 

In privinţa sarcinilor şi îndatoririlor lor, încă în anul 
1857 comitetul proprietarilor mari din Divanul ad-hoc 
al Moldovei zice: „că toţi vecinii fără deosebire de ori- 
gină, lucrau fără măsură sau mărginire în folosul stă- 
pânilor săi, dela a căror singură voinţă atârnă numărul 
zilelor de lucru. Dar numai puţin strălucită şi demnă 
de invidiat eră situaţiunea şi a celorlalți locuitori pon.- 

taşi din Moldova şi Muntenia. Una ziceă legea, și alta 
pretindeă și storceă boierul. „Oamenii cari vor şedeă pe 

- moşii nefiind vecini, să fie datori a face 12 zile întrun 
an, şi dijma să deă“, glăsuește urbariul lui Nicolae Ma- 
vrocordat din anul 1741. Aa 

Chrisovul lui C. Racoviţă din 1752 zice: „De vreme 
ce ne-am încredinţat domnia mea, că mulţi din locui- 
torii acestui pământ, unii cu o pricină, alţii cu alta, s'au 

strămutat prin alte ţeri și acum doresc a veni la patrie 
și la pământurile lor (1!) ori pe a cui moșie sar aşeză 
ori mănăstirești, ori boierești, sau a cui vor fi, numai 

dijmă să deă „din pâine, “fânețe și stupi pe obiceiu“; 
iar din grădini, din ogoare să nu se zeciuiască nici cu 

alte podvezi, clăci sau cu leu de casă, să nu se supere (|). 
Urbariul lui Gr. A. Ghica din 1766, determină mai de 

aproape sarcinile clăcașului: 

„Douăsprezece zile să lucreze fieşte care sătean întrun an 
stăpânului moşiei, însă din răsăritul soarelui şi până la apus, 
cu odihna ce i sar cade cu dreptate. iar cu alte podvezi şi an- 
garii să nu se supere, iar la satele răzeşeşti de se vor află să- 

  

(1) Vezi Sarcinile urbariale din cele 21 comune din jeara Oltului, pag. sl 
şi următoarele.
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teni fără de moşii să nu se supere cu lucrul şi să deă, bani (1). 

Apoi ca să aibă a dă toţi şi dijma după obiceiu, afară numai 

din grădinile de legume pentru trebuința casei locuitorilor. lar 

cel nevolnic şi neputincios să nu se supere cu nimica. 

Însă zece ani mai târziu, tot acelaş domn al Moldovei, 

prin Chrisovul din 1777 îngreunează şi măreşte în mod 

considerabil sarcinile clăcaşilor: „cu mijlocire de ajutor 

către toată starea boierească pe lângă douăsprezece zile 

să mai facă „două elăci“ şi să întocmească iazurile, morile 

și acareturile, să facă podvoada şi să ducă două care de 

lemne. 
. 

în Muntenia raporturile urabariale dintre stăpânii de 

moșii şi săteni, erau regulate prin urbariul lui Constantin 

Mavrocordat dela 1746, analog cu cel din Moldova dela 

1749, deşi nu aşa detaliat ca acela. Totuşi și el prevedeă 

că ţăranilor li se cuvine până la */s “părţi din moşie. 

Mai târziu la 1768 Alexandru Scarlat Ghica revăzi şi 

întocmi din nou raporturile dintre proprietari și țărani, 

făcând ţeranilor unele noui înlezniri şi ușurări, dar fără 

rezultat, căci: locuitorii săteni în urma sarcinilor enorme 

şi a spoliaţiunii domnilor fanarioți şi ale boierilor. lor 

ne mai putându-le suportă, ţeranii emigrau cu miile pe 

fiecare an, trecând în 'Transilvaniă si Bănat, rupând cor- 

donul tras la fruntarii: 
| 

Codul lui Alexandru Ipsilante alcătuit între anii 1774 şi 

1782 regulează foarte amănunţit raportul dintre țerani 

şi boieri: 

1. Locuitorul are să lucreze claca stăpânului moşiei 12 zile,, 

iar de se vor fi învoit pentru mai puţine zile de clacă, să nu 

poată în urmă stăpânul să le ceară 12 zile. 

- 9. Să dea otaşniţă din vin la 20 de vedre o vadră, dar să 

nu-i silească să dea bani, afară numai dacă se vor învoi amân- 

dovă părţile, atât stăpânii viilor, cât şi ai moşiilor. 

3. Să dea dijma din toate roadele ce va face pe moşie, iar 

din grădinile din jurul casei să nu dea. 

  

(1) Numai taxe în bani plăteau şi unii din jeleri către boierii din 'Ţeara 

Oltului, din districtul Cetăţii de Peatră (Chioarului) dela Haţeg, întocmai ca 

şi vecinii şi clăcaşii văzeşilor din Moldova. ”
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4. Din fân să dea dijma din zece una. 
-5. Din grâu să dea din zece clăi una; asemenea din orz, 

Insă claia stăpânului să o ducă la aria stăpânului, înainte dea 
îe cără pe ale sale. 

6. Pentru porumb să dea din zece băniţi una. 
7. Pentru albine să dea de fiecare matcă 3 bani, iar pentru 

roi să nu dea nimic. 
8. Pentru capre'să dea de capră câte 2 bani, atât vara cât 

şi iarna. 
- N 

9. Pentru râmători să nu dea stăpânului nimic, însă să nui bage în pădurile ce lea oprit stăpânul lor pentru ca să vândă 
ghinda. iar dacă i-ar băga să plătească preţul ghindei. | 10. Locuitorul de va fugi sau va fi murit fără rude de aproape sau de departe, de nu va fi dator la visterie, stăpâneşte cela 
cu moşia grădinele lui cu toţi pomi roditori. - 41. Stăpânul moşiei alege cel mai bun loc de pe moşie pentru trebuința lui, dar nu are voie să ia locul ce s'a deschis și s'a lucrat mai înaite de locuitori, ” 

12. Nici un Român nu are voe să vâneze peşte în eleşteul moşiei. , 
13. Nici un Român nu are voie să deschidă cârciumă sau bă- cănie pe moşie fără voia stăpânului. 
14. Locuitorul nu poate face moară, fiindcă o face stăpânul moşiei. 

” 15. La bălți sunt slobozi a vâna locuitorii, dând stăpânului din zece peşti unul. i . 
16. Locul ce-l va curăţi .nemernicul (1) ca să facă fâneț sau grădină nu poate stăpânul să-l ia. A 17. Dela perdelele ds oi ce sunt pe moşie, să ia stăpânul mo- şiei câte.un miel şi un taler de perdea. 
18. Când stăpânul moşiei nu va avea de lucru să lucreze cele 12 zile de clacă, atunci să-i dea câte un zlot de casă, şi să nu aibă volnicie stăpânul de moşie să-i ducă pe altă moşie depăr- tată, ca să-i clăcuească acolo, afară numai dacă nu va fi mai depărtată de 2 sau cel mult 3 ore, și de nu va putea să-şi se- vărşească lucrul cu locuitorii cei are acolo. o . 

Tot cu regularea chestiunii agrare, şi cu îmbunătă- țirea raporturilor reciproce dintre stăpânii moșiilor și clă câși, se mai ocupă în Moldova Rescriptul lui Mih. Sutzu Vvd din 1794, Anaforaua boierilor din 1792 întărită de Alexandru Moruz, apoi Urbariul cerut de boeri și întărit 

    

S 

(1) A parasat gyoles inget viselni ne mereszelyen. Prostul (adică țăranul) să nu cutese să poarte cămașa de giolgiu. 
|
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de către Domnul Alexandru Moruz la 1805, şi Adaosul lui 
Ioniță Sturdza din 1828 la urbariul lui G. A. Ghica din 
li, iar în Muntenia Caragea care domni dela 1816—18 
și în fine Regulamentul Organic impus de către guver- 
nul rusesc în amândouă Principatele la anul 1831, care se 
menținu în vigoare până în anul 1851, toate sub titlu 
de regulare și îmbunătăţire a soartei ţeranului, îngre- 
unară sarcinile și tăiară enorm din beneficiile şi mijloacele 
de existenţă ale lui. Cu ele ne vom întălni îndată. 

Dar şi în Principate eră o_ diferenţă enormă, între legea 
scrisă și între starea de fapt, așă în cât de multe ori 
ești în dubiu, căreia din ele să dai crezământ mai mare. 

La pag.409 (1) am văzut raportul și opinia ce-și făceau 
generalii austriaci despre starea de mizerie, în care se 

găsiă țăranul din Moldova, pe vremea ocupaţiunii au- 
striace a Bucovinei. Ei zic că deşi după lege ţeranul este 
obligat să facă numai 12 zile de clacă pe an, totuși el 
niciodată n'a ştiut şi cunoscut vre-o rânduială în dat şi 
luat de biruri şi de ponturi (boierescu), iar la vexaţiuni 
îi erau toate căile închise, unde el sar fi putut plânge 
și reclamă, şi prin urmare rodul muncii sale niciodată 
el nu-l puteă privi ca ceva propriu al său, și ca sufi- 
cient pentru procurarea unor zile liniștite şi de bucurie 
la bătrâneţe sau pentru progresarea familiei sale. Și 
aceasta pare a fi fost starea cea adevărată a lor. Dar 
să ascultăm pe însăși deputaţii ţeranilor din Divanul 
ad-hoc al Moldovei, cum își descriu ei soarta şi starea 

morală și materială a lor până la 1857. 

„Că până în ziua de astăzi toate sarcinile cele mai grele, nu- 

mai asupra noastră au fost puse, şi noi mai nici de unele bu-:. 

nuri ale ţerii nu ne-am îndultit, iar alţii fără să fie supuşi la . 

nici o povară, de toată mana erii s'au bucurat; că noi biruri : 

grele pe cap am plătit, oameni de oaste numai noi am dat; . 

ispravnici, judecători, privighiiori şi jandarmi numai noi am ţinut ; 

drumuri, şosele şi poduri numai noi am lucrat; beslicuri, pod- 
vezi şi havalele numai noi am făcut; boierescuri, zile de mere- 

met numai noi am îndeplinit; claca de voie şi fără de voie numai 
noi am dat; la jidovul orândăria ca să ne sugă toată vlaga, 

(1) „Vezi Bucovina“. 

Dr. Maior. -- Politica Agrară la Romani: | 29
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numai noi am fost vânduți; băutura scumpă şi otrăvită numai 
noi am băut; pâine neagră şi amară, udată cu lacrămi numai 
noi am mâncat ; bătălii şi răsmieriţe, când au fost, tot greul 
numai noi lam dus. 

lar dacă puhoiul oştirilor se scurgeă şi furtuna se alină, hul- 
dele se semănă, grânele înverzeă, câmpurile înfloriă şi sudoarea 
noastră le udă. 

Ţara asta nici băi, nici maieştri nu are; nici meşteşuguri 
multe, ca alte ţeri nu are; toată bogăţia, toată îmbelşugarea, 
braţele şi sapele noastre o aduc. 

Cât îi Dunărea de mare şi de largă, curge râul sudorilor noastre, 
se duce peste mări şi hotare, acolo se preface în râuri de aur 
şi de argint ce curg iarăşi înapoi de se revarsă, înapoi în ţara 
noastră, iar noi nici rânduială, nici dreptate nu am avut. 

Când ne-am jeluit, când ne-am tânguit, păsurile când ne-am 
spus: Ispravnicul ne-a bătut, privighetorul ne-a bătut, jandarmul 
ne-a bătut, vechilul ne-a bătut, posesorul (arendaşul) ne-a bătut, 
boierul ne-a bătut; cine s'au sculat mai de dimineaţă, cine a 
fost mai tare, acela eră mai mare. 

Boul şi vaca, munca ostenelelor noastre nu ştiam de sunt 
ale noastre; puiul şi găina, laptele dela gura copiilor noştri, de 
multe ori cu nedreptul ni s'au luat. 

Boierescul eră odinioară şease, şi apoi douăsprezece zile, dela 
răsărit şi până la sfinţitul soarelui. Apoi s'au făcut lege ca să 
se tălmăcească ziua lăsată de Dumnezeu câtu-i de mare, şi bo- 
ierescul sau mărit; în urmă iar s'a tâlmăcit, şi boierescul tot 
sa îngreuiat. 
Acum sunt douăsprezece zile de pont, ziua cât luna; lucrăm 

din primăvară până în toamnă, lucrăm de cum se ieă omătul 
şi până dă îngheţul tot la boieresc. Lucrăm cât zice legea, şi 
mai des şi peste lege, lucrăm şi nu mai mântuim, nu-i nici săr- 
bătoare nici lucrătoare. - | , 

„Inainte de Regulament săteanul aveă zece, cinsprezece ŞI 
peste douăzeci de fălci de pământ, ridicam vite, ne prindeam 
nevoia şi eră şi ţara folosită, că cirezile cele multe care eşiau 
din ţară noi le creşteam. Cu Regulamentul munca ni s'a înpo- 
vărat, iar pământurile ni s'au micşorat. Ni s'au dat numai câte + 
fălci celor cu doi boi, celor fără de boi li Sau daţ şi mai puțin. 

»Holdele cele mari şi întinse se fac frumoase şi mănoase, iar când treci pe lângă pământurile noastre ţi se rupe inima: 0goa- rele ne remân în paragină, păpuşoii ni se îneacă în buruiană, 
ŞI remân necopţi de-i bate bruma! Cei boiereşti aşezaţi de noi 
in coşare, şed ca aurul de frumoşi. Când dă frigul, când ne bate 
Crivăţul, când ne bate nevoia, ne ducem de ne rescumpărăm În- 
Suși munca noastră, ca să ne hrănim copiii cu dânsa şi de multe ori pe lângă necazurile nevoisi, unia. tari de inimă ne mai ți- neau de leneşi, că nu am putut lucră ogoarele
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Compare acum ori şi cine felul şi mulțimea clăcei şi 
a daturilor clăcașului din Principate cu a celor din alte 
țeri şi va vedeă dacă există o diferinţă între acelea şi 
în ce consistă ea!? Şi oare aceleaşi raporturi întru cât 
sau schimbat până autăzi?! 

Cu privire la proprietate însăşi şi la desvoltarea ei în 
Principate, trebue să-i căutăm originea și desvoltarea ei 
în legătură cu proprietatea dela Românii din Transilvania 
și Ungaria. 

Având în vedere, că încă bătrânul Simon de Keza 
ziceă despre bula de aur dată de Andrei [II nobilimei 
ungare — Magnam chartam libertatum credit nemo — şi că 
diploma. dată de regele Andrei al II-lea Saşilor din Ardeal, 
originalul ei nu se găseă nici pe la anul 1546 —ba poate 
niciodată ; şi având în vedere că Românii din Transilva- 
nia și Ungaria, în Țara Făgăraşului, a Hațegului, în Bănat 
şi Maramureş în districtul Cetăţii de Peatră și al Rodnei, 
au trăit sute de ani—tot evul mediu şi nou până târziu 
cu proprietatea şi instituțiuni naţionale românești, dintre 
cari unele au dăinuit până aproape de zilele noastre, pe 
la începutul seclului trecut. 

De aci urmează de sine, că originea şi dezvoltarea pro- 
prietăţii în. Principate trebue căutată şi studiată în legă- 

tură cu proprietatea românească de acolo. 
Posedem și cunoaștem azi zeci de diplome boerești 

şi acte de donaţiune și urice pela boerii dela Făgăraș, 

începând deia Mircea-cel-Bătrân şi până la Mihai- Viteazul 

şi Matei Basarab. Și totuşi boerii români dela Făgăraş 

şi proprietăţile lor, se bucurau şi sub principii naționali 

ai Transilvaniei de aceleaşi privilegiii şi scutiri ca şi no- 

bilii unguri și secui, iar în Banat prințul Gavrilă Betlen 

la 1609 declară pe nobilii districtelor române de adevăraţi 

nobili ai Regatului, şi nu odată ci de mai multe ori și 

în diferite rânduri boerii din Principate cer dela domni 

şi Sultani sporirea sarcinelor clăcașilor, pe baza ca acelea. 

sunt mai mari și în ţerile vecine. Boierul român Ștef. 
Mailat din Comana ajunse principe al Transilvaniei, iar 

o parte din boerii români din toate unghiurile țerii rene-
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gându-și neamul și credința strămoşească, se prefăcură 

cu timpul în nemeși unguri. | 

Oare Mircea-cel-Bătrân, Vlad Dracul, și alţii Domni mun- 

teni să fi făcut donaţiunile și dat cărţile de boierie în 

alte condițiuni pentru Ducatul Făgăraşului și în altele 

pentru Muntenia? Aceasta este peste putinţă. 

Ba din contră, noi am văzut cum nu numai donaţiunile 

“ci şi aceleaşi legi şi instituţiuni feudale ale Transilvaniei 

şi Ungariei se găsesc, și treptat îşi iau drumul și în Prin- 

cipatele române. 
Ca şi în Principate, proprietatea n'a fost de tot liberă 

în mâna boierului şi stăpânului ei, ci mai mult sau mai 

puţin eră în mâna și la discreţiunea domnitorului, despre 

acesă da dovadă ne poate servi cazul, că în documentele 

şi actele publice vechi, nu se vorbeşte nicăiri de proprie- 

tari şi proprietate, ci numai de stăpânii şi stăpânitorii 

moșiilor, ca usufructuari vremelnici ai pământului, precum 

să poate constătă din următoarele documente: Rescriptul 

lui Nic. Sutzu Vvd. care hotărăște: | 

/ „Toţi locuitorii de prin sate, pe moșia unde se află cu 

/.. locuinţa, acolo să are în destul şi să semene, cum şi fâneț 

|: să-şi facă pe moşie cât va fi pentru trebuinţa lor; iar pe 

| - stăpânul moșiei, ori de ce stare ar fi el, să nu-l îngădu- 

iască (Ispravnicul) ci să-l facă să înțeleagă a le da loc 

de arat cum și de cosit.“ | | 
"Cu mult mai explicit în privinţa aceasta, este însă ur- 

bariul din 1805 cerut de însuși boerii Moldovei și întărit 

de cătră Domnul A. Moruzi „iar când locuitorii unui sat 

ar arătă că nu au loc îndestul pentru arătură, şi stăpânul 

moşisi îndărădnicindu-se, nu ar vroi să le dee spre în- 
destulave, atuncea să le dee Ispravnicul din locul de ţe- 

liiă, atâta parte de loc în cât să fie după analogia mă- 

rimei moşiei, și asemenea când se va încredință Isprav- 

nicul că stăpânul moșiei asupra căruia locuesc acei săteni, 
nu are în destul loc să le dea lor pentru arat, nici din 
prisosul locului de fâneţ ce va aveă, atunci să se înles- 
nească locuitorii dela moșiile megieșite” precum au fost 
și mai înainte obiceiul.“ . 

Vedem deci âci pe stăpânul moșiei pus sub Epitropia



şi la discreţiunea Ispravnicului judeţului, care nici nu-i 

mai întreabă pe el, dacă se învoeşte ori nu, a da pământul 

necesar de hrană la ţerani, şi are facultatea să-l silească 

la aceasta, şi încă aceasta într'un document și act pu- 

blic cerut şi propus de însuși boerii ţerii. CO | 

Şi iarăşi în caz de vânzare ori arendare a moșiei, stă- 

pânul moşiei nu poate întru nimic schimbă, modifică, sau 

scurtă drepturile imprescriptibile ale ţeranilor asupra 

moşiei. 
Astfel Urbariul! lui Grigore Î. Calimach din 1766 zice: i 

„Și stăpânii moșiilor, cari vor aveă moșii de vândut cu 

anul, să le vânză cu această tocmeală, ca locuitorii aceei 

moşii să aibă voia a-și face hrana lor, neoprindu:se despr 

cumpărători,“ ai e o 

Evident deci că peste. boier ea stăpân al moşiei mai 

pe sus stăteă Domnul și interesul obştesc al ţerii, care 

făceă din stăpânul moşiei mai mult un usufructuar decăt 

un proprietar neţermurit al ei. 

- Dacă în 'Transilvania nobilul feudal nu-şi puteă vinde 

de veci ori cedă altuia de uric proprietatea feudală fără 

de ştirea şi consimţimântul regelui sau al principelui ţerii,. 

în baza dreptului avitic, şi nici a deposedă şi isgoni pe 

iobagii săi, şi a sechestra pentru sine pământurile lor. 

Boierii şi Românii liberi dela Făgăraș, Lugoș etc. nu puteau 

vinde de uric nici înstrăină, nimenui din pământul boie- 

resc al familiei, graţie instituţiei Protimisului, până ce mai 

întâiu nu l-a oferit şi imbiat la toţi membrii familiei, spre 

cumpărare, şi numai după ce pici unul din ei n'a vroit 

ori n'a putut să-l cumpere, il puteă vinde la streini, apoi 

şi în Principate vedem pe stăpânul moșiei, fie acela boier, 

mânăstire ori alt cineva, puscu totulla discreţiunea Isprav- 

nicului judeţului, și ori și ce schimbare făcută cu moşia, 

nu alterează întru nimic pretenţiunile și drepturile impres- 

criptibile ale sătenilor asupra moșiei. 

Evident deci că este greşit de a vorbi de o proprietate 

absolută în Principate până la Regulamentul Organic. 

Aceasta reese şi mai bine din drepturile și beneficiile ce 

le aveau sătenii pe moşie. 

In privinţa cătimei de pământ de hrană ce au avut
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_ totdeauna dreptul a cere ţeranii dela boier şi din fiecare 
- moşie, se vede din urbariul lui Gr. I. Calemach din 1766, 

care glăsuește: 

„Locuitorii ce se vor află ori pe a cui moşie cu șederea, să aibă 
„voie a-şi face toată trebuința hranei lor pe acea moşie, şi ne0- 
“ prindu-se de cătră stăpânii moşiilor“ iar rescriptul 'lui Mihail 

3 Sutzu Vod. din 1794 hotărăşte. „Toţi locuitorii de prin sate, pe 
_* moşia unde se află cu locuinţa, acolo să are indestul şi să semene; 

cum şi fâneţ să facă pe moşie, cât va fi pentru trebuinţa lor“. 
ART. 2. Când locuitorii dela vreun sat nu le va fi îndestulă 

moşia, unde şed ca să are îndestul şi să facă fâneţ, dator să fie 
vornicelul satului să meargă ca să arate la ispravnicii ținutului, 
şi ispravnicii făcând cercetarea, de se vor încredinţă, cum că 
cu adevărat; nu au loc îndestul pe moşia unde şed, de arat şi 
de fâneţ, să caute pe alte moşii, care se megieșesc, şi prin 
ştirea stăpânului acelei moşii, să le deă o bucată de loc de 
oparte cât le va fi îndeslu! pentru trebuința lor, unde să nu 

„ facă stricăciune şi pagubă stăpânului moşiei, şi să pue că să are 
„unul lângă altul iar nu reschirat, şi să-și iea stăpânul moşiei nu- 
mai dijma, iar cu claca sau cu alta să nu se supere, şi pămân- 

” turile ce le vor ară locuitorii atât pe moşiea ce şed, cât şi pe 
locul ce li se va da pe moşia megieşită, luându-și stăpânii moşii 
dijma obişnuită, să nu fie volmic a le luă pământul până când 

„nu-l vor lăsă ei singuri de vechiu; cum şi la vremea coasei, 
“iarăşi să aibă privigherea ispravnicii, de ali se da de către stă- 
pânul moşiei iarba de oparte, ca să-şi cosească fân; iar când vor 
vedeă pe un stăpân îndărătnic şi nu va vol să dea loc de arat, 
în. vremea când nu mai pricinueşte stricăciune şi păgubire; pe 
unul ca acela, ori de ce stare va fi, să nu-l îngăduiască, ci să-l 
facă să înțeleagă a le dă loc de arat, şi de cosit, păzind întocmai 
rânduiala ce mai sus se arată; asemenea nici locuitorii să nu 
fie volnici a umblă pe moşii străine, în silă și fără ştirea isprav: 
nicilor şi a stăpânilor moşiei, nici cu aratul şi nici cu cositul. 

$ 1. Determinarea prin legea cantităţii pământului de 
hrană al locuitorilor. 

Pentru prima dată în Anaforaua, boierilor cătră A. Moruz 
„ în 1805 se zice că. dacă nu se ajunge fâneţul să se deâ 
| țeranilor „să se facă, tot fâneţul în patru părți din care 

o parte să ia stăpânul pentru trebuinţa sa, sar trei părți 
să le ia sătenii împărțindu-le între siue, 

Dar 23 ani mai târziu nu li se mai dă ţeranilor */,



  

părţi ale moșiei, ci numai două treimi, căci în adaosul 
lui Ioniţă Sturdza din 1828 se zice: 

„Ca să nu rămână vecinul stăpân lipsit de trebuinciosul fân 
şi arătură, se vor împărţi In trei părţi, atât locul de arat, cât 
şi fâneţul, intrând în această măsură și curăturile cari se vor fi făcut 
din codri; două părți loc de hrană şi fâneț se vor da locuitorilor, 
iar a treia părte să rămâie neapărat vecinului său. 

Chiar şi Regulamentul Organic zice „că unde boierul - 
de moşie nu va aveă pământ de ajuns de dat locuito- 
rilor, acolo să aibă a le da două treimi din întregul moșiei“. 

Nu numai la arătura, fâneţ şi păşune, aveau ţeranii 
clăcași din Moldova și Valachia, întocmai ca și cei din 

Transilvania, dreptul de folos nelimitat până la */, mai 

târziu 2/, din moșie, dar mai aveau și alte beneficii: la 

lemnul de foc şi trebuinţă şi de construcție pentru fo- 

losul și nemestiile lor, fără de nici o taxă ori despăgubire 

cătră proprietate, iar din cheresteaua făcută pentru vân- 

zare, dedeau numai cuvenita dijmă — „din zece lemne unul“. 

Astfel Anaforaua boierilor din 1792, întărită de cătră 

d-nul A. Moruz zice: 

Că măcar că prin condica visteriei se hotăreşte, că luncile 

şi pădurile merei adică Codrii să fie apăraţi şi slobozi a tăiă 

fieşcine orice fel de lemn ar vreă, „pentru ca să nu se poală 

locuitorii lipsi pentru trebuințu lemnelor; or cine va tăiă cherestea 

de ori ce fel, să dea pe viitor zeciuiala din zece lemne. unul“, 

iar pe care o vor tăiă locuitorii, ca să-și facă lor-uşi, casă, să 

nu se dea zeciuială, cum şi pentru lemnele de ars în foc, nici să 

se supere a lua bani pentru zeciuială, căci care vor cuteză cu 

urmarea în potriva acestei hotăriîri, nu numai să păgubească acea 

zeciuială, dar încă să se şi pedepsească. 

Tot aceeaşi o prevede şi rescriptul lui M. Sutzu, din 1794. 

„Să nu se ia bani pentru zeciuială, sau zeciuială pentru lem- 

nele de ars în foc, sau ca natângie să se facă oprire la trebu- 

inţele norodului“. 

Aşă dar pădurile erau absolut libere ca un bun comun” 

pentru or fi cine a tăiă or și ce fel de lemn din ele. 

“Dăcă n6 aducâm însă aminte, că până la 1792 iobagii 

Transilvaniei pe multe locuri au avut și se foloseau afară 

de lemnul din pădurile urbariale, constatată pentru prima
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dată oficial la 1792, și păduri și păşuni proprii ale lor sau 
comunale, unde proprietatea și toate foloasele sunt esclu- 
sive numai ale locuitorilor clăcași, și la cari stăpânii moșiilor : 
n'aveau nici un amestec, în mânia tutulor legilor şi insti- 
tuțiunilor feudale, noi nu credem a greși dacă admitem, 
că și în Principate clăcașii au avut pe acele vremuri încă 
pădurii comunale, unde toate foloasele, păşunea, ghinda 
și jirul, cari pe acele vremuri valorau mai mult decât 
însuși lemnul, căci se puteau folosi peste tot locul, erau 
esclusive ale ţeranilor. | 

La ocuparea Bucovinei de cătră Austriaci, s'au găsit 
păduri cari erau ves nullhus, a căror proprietari nu s'au 
putut află. Și la Făgăraş din incidentul segregării pă- 
durilor prin anii 1870—80 sau găsit păduri fără stăpâni, 
ca res nullius—a căror moștenitori s'au aflat în urmă. 

Dacă mai ţinem în seamă, și modul de a cultivă şi fo- 
losi pământul, uzitat pe atunci sau cu alte cuvinte desis- 
temele de cultură, că pretutindinea la Români eră în uz 
economia de 2 câmpuri sau sistema bienală, pentru pă- 
mânturile arabile din jurul satelor, adică pământul serviă 
un an pentru semănături de toamnă și de primăvară, 
iar în cellalt rămâneă ogor sterp —de pășune pentru vite, 
apoi în alte localităţi pământul se cultivă după sistema 
moinelor la care ţelina, se spărgeă și folosiă 5 — 6 ani pentru 
plugărie și apoi se lăsă alți 15 — 20 ani în părăginire ca 
să se înerbeze iarăşi, şi în locul lor se spărgeă ţelina în 
altă parte. De aci schimbarea deasă a pământului de cul- 
tură, uzitată în toate ţerile locuite de Români. 

Fâneţele pe atunci erau încă în indiviziune şi se împăr- 
țiau pentru un folos sau două pe fiecare an înaintea coasei 
la obştea locuitorior ; pădurile slobode serviau totodată 
ŞI ca pășune pentru vitele gonitoare și sterpe ale obștei 
ȘI cele cari nu veneau seara în sat și pentru stânele de 
oi. Numai în pădurile oprite nu aveau voie să păşuneze 
vitele, pentru că în pădurea tăiată să poată creşte ia- răşi lăstarul, iar .poienile să se împădurească pe calea naturală prin sămânţa dusă de vânturi, Trebuinţa de lemne a ţeranului şi consumațiunea eră pe atunci foarte 
însemnată, fiindcă la el ardeă focul pe vatra deschisă,



  

sau în sobe de căhăli de pământ pentru încălzirea locu- 
inţei sale ; apoi toate instrumentele lui de muncă şi de pro- 
ducţiune, cari astăzi sunt de fer și oțel, atunci erau fă- 
cute din lemn — afară de ferul dela plug și de sapă; de ex. 
la carul lui nu se găsiă un singur cuiu din fer. 

Sub atari raporturi economice de tot extensive, ţeranul 
Român eră puţin econom, și pentru a sa trebuință şi sub- 
sistență, aveă lipsă şi în a sa folosire de mult pământ, în 
a cărui alegere şi delimitare el nu eră restrâns şi impe- 
dicat prin nimic, precum nu eră limitat nici în numărul 
vitelor mari şi mărunte, ce puteă el să ţină. Singura 
limită legală, ce-i eră impusă eră până la o pătrime, mai 
târziu o treime din moșie, pe cari locuitorii clăcași erau 

datori să o lase în stăpânirea şi folosinţa stăpânului 
moşiei. 

Deputaţii ţeranilor din Divanul adhoc al Moldovei zic, 
că înainte de Regulament săteanul aveă zece, cinci-spre- 
zece și două-zeci de fălci de pământ. Românii din Banat 
înainte de colonizare Şvabilor din secolul al XVIII, cal- 
culau pănă la 27 jugere păşune de fiecare vită mare, 
iar țeranii fruntași din Transilvania clăcași de 3—4 zile 
în săptămână, aveau în iobăgie în a lorstăpânire şi fo- 
losinţă 40—60 jugere 60—70 pog. semănătură şi fâneţ, 
deosebit de pământul comunal —păşune şi pădure comu- 

-nală, pe care tot ei o foloseau fără de nici o taxă. Din că- 
timea acea mare de pământ, ce avea şi folosea atunci, 
țţeranul Român, cu mijloacele technice perfecţionate și 
mașinile agricole de astăzi—ar puteă să se bucure de 
o frumoasă stare materială și culturală, căci ar puteă 

trăi ușor şi în mod convenabil 3—4 familii țărănești, nu- 

mai după pământul lor, fără de a mai aveă necesitatea, 
să lucreze la. alţii pentru bani sau în dijmă Și sporul po- 

populațiuni ar fi fost înzecit mai mare. Și în Transilvania 

şi Bucovina rari sunt familiile de ţerani, cari să mai 

posedă azi o moşie (sesiune) iobăgească sau grăniţerească 
întreagă ce aveau la 1848, ci numai jumătate și !/, de 

moşie, cei cu jumătate de moșie dejă sunt fruntașii sa- 
tului. In schimb însă, ce au perdul din extensiune ei aucâş- 
tigat prin valoarea mai mare a pământului, și prin înzes-



458 

trările şi capitalul investit mai mare ce au pus şi pun 
în exploatarea, pământului faţă de trecut. 

Facultatea ce o aveă ţeranul clăcaş de a putea tăiă 
şi islăzui prin crânguri şi păduri unde vroiă el, să spargă 
şi să rupă ţelina, pentru a face locuri de cultură și hrană 
după propria chibzuinţă şi experienţă, eră un avantagiu 
pentru el, dar și de rmulte ori şi un dezavantagiu, căci 
foarte des se întâmplă, că elabiă curăţise bine locul de 
tufe şi mărăcineturi și spărsese ţelina, și veniă stăpânul 
moşiei de îl luă, pentru folosui său propriu, fără de a-i 
da vre-o despăgubire sau îndemnizaţie pentru spesele şi 
munca depusă, decât că-i dădeă alt pământ cu tufe, ca 

să-l curețe mai depurte și pe acela, pentru ca apoi după 
câți-va ani să-l poată luă şi pe acela. Acel obiceiu eră 
foarte păgubitor și ruinător, nu numai pentru ţeran, ci 
şi pentru ţară şi starea de cultură generală. Nu numai 
că ţeranii făceau poieni şi izlazuri fără de nici o regulă 
prin păduri, devastând pădurile fără de ai puteă împe- 
dică pe ei, sau a amenajă şi păzi pădurile, dar și cele 
mai multe jalbe și plângeri ale locuitorilor de nedreptăţiri 
și persecuţiuni din partea proprietarilor erau provenite toc- 
mai din luarea volnica a poiehilor și izlazurilor făcute de 
ei pe pământul boieresc. 

Daci şi zicala la dânşii: „Taie-ţi pomul de pe pământul 
meu, că de nu ţi-l tai eu“. 

De aceea şi vedem că între măsurile cele dintâi, ce 
guvernul Austriac a crezut de cuvinţă a luă în Bucovina 
pentru a introduce ordine în ţară, și pentru ameliorarea 
agriculturii ţerii, a fost oprirea boierilor de a răpi cu 

de-a sila curătur ile și poienile făcute de ţerani pentru 
folosul lor, şi a le permite această, numai sub anumite 
condițiuni și cu rebonificarea complectă a speselor avute 
şi a muncei depuse de ţeran; apoi el puse la caie cu- 
răţirea cu armata a o mulţime. de mărăcineturi şi bigiuri 
nefolositoare, pentru a face locuri de arătură din ele și 
arondarea pădurilor, pentru o mai ușoară supraveghere 
și amenagiare a lor. 

De asemenea și legiurile din Moldova dela 1794 şi 1805 
oprese categorie aceaste deposedări forţate: să nu fie
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volnic stăpânul moşiei a luă pământurile dela ţerani, 
pănă când nu le vor lăsă ei singuri de vechi; „pămân- 
turile cele vechi, cari au opucat a aveă locuitorii să nu 
le ia stăpânul moșiei, pănă nu le vor părăsi ei de în- 
vechite și netrebuice ! i 

Tot în scopul acesta pentru a evită jalbele și plângerile 
pentru viitor ca un fel de poliţie rurală și baza câmpu- 
rilor erau dispoziţiuni precize ale legilor de a da la săteni 
pământurile de: cultură şi fânețele laolaltă, iar nu res- 

chirate, ca ei să nu aducă stricăciune şi pagubă stăpâ- 
nului moşiei. 

Acel obiceiu vechiu de a schimbă pământurile de cultură 

după câţiva ani—sislema moinelor—a, stricat mai mult 

ţeranului decât toate legiuirile codificate, nu numai în 

timpurile vechi, ci şi în cele mai noui, căci el a făcut 

sa se lăţiască, credinţa, şi părerea greșită, că țeranul din 

România mar fi avut niciodată proprietate particulară, 

și nici un drept asupra pământului, și că totdeauna pro- 

prietarii le-au dat lor pământuri de cultură. Din o ches- 

tiune pur economică și culturală, vedem că s'a făcut una 

juridică şi politică. In realitate însă, drepturile lui antice 

asupra pământului au fost totdeauna recunoscute și res- 

pectate sub toate legiuirile şi domniile, și ei nu erau li- 

mitaţi prin nimic la cultura şi folosința pământului decât 

că aveau să făcă pentru pământul folosit unele zile de 

clacă în an şi să deă dijmă din produsele solului în fa- 

vorul proprietarului solului. 

Legile prevedeau menţinerea lor în drepturile lor ne- 

ştirbite pentru caz de moştenire, şi de vânzarea şi în- 

chirierea moșiei din partea proprietarului și a urmaşilor 

săi. In privinţa restrângerii impuse lor la pământurile 

de cultură ca suprafaţă, a fost urbariul din Moldova cerut 

de boieri şi întărit de Domnul A. Morruzi la 1805, care 

pentru prima dată limitează pământul de cultură ce este 

de dat ţeranilor, şi care cătime de pământ, legile ulte- 

rioare o micşorează și reduc repede foarte însemnat, 

pe când numărul și felul sarcinilor şi îndatoririlor im- 

puse tot mai mult ţeranilor creşte foarte tare şi se impo- 

vărează. Starea ţeranului clăcaș din Muntenia și Mol-



460 

dova sa agravat mult cu deosebire în a doua. jumătate 
a secolului al XVIII şi al XIX-lea, când a celui din Tran- 
silvania ajunsese dejă la apogeul ei în secolul al XVII 
sau la începutul secolului XVIII, iar în a doua jumătate 
a celui secol şi prima jumătate a celui de al XIA-lea 
începu a se înbunătăţi simţitor, prin abrogarea şi des- 
fiinţarea a o mulţime de abuzuri și a se aduce o mai 
bună proporţionare între sarcini şi beneficii. 

__ Dacă pentru starea ţeranului şi desvoltarea, agriculturii 
: în Principate a fost un pas înapoi, legile din 1746 și 
: 1749 din Muntenia, cari au redus pe toţi ţeranii şi să- 
- tenii clăcași la starea și condițiunea de Rumdâni și Ve- 
„cîini, apoi nu mai puţin funest fu și Urbariul din 1166 

- din Moldova, prin care se ci6ă 0 altă nouă clasă de săteni 
nendrociţi, acea a Convenționaliștilor cu contract, când 
se făcu legea „că pentru regularea relaţiilor dintre stă- 
pânii de moșie și ţerani prin învoeli, că sătenii cari vor 
fi tăcut toemeală pentru lucru cu stăpânul moşiei, după 24- 
pisul de tocmală să urmeze“. Atunci s'a, introdus pentru 
prima. oară în Principate sisteiiă de “cultură prin învo- 
eală — numite Tocmeli și înwoeli agricole, fără de care noul 
stat modern, Regatul României crede a nu putea există. 

Asupra, valoarei reale a Tocmelelor agricole de atunci şi 
cele de astăzi, n'avem decât să ne dăm seama de împreju- 
rările critice, în cari se găsiau Principatele pe vremea 
aceea, şi vom găsi că aceea legiuire care scoteă învoelile 

dintre ţeranii clăcași şi proprietari de sub ori și ce con: 
trol și ingerință din partea puterii statului, numai în fo- 
losul şi favorul ţeranilor asupriţi nu eră făcută. Apoi 

| tot atunci prin aceeași lege boierii stoarseră pe seama 

„lor drepturile numite regaliene: monopolurile a cârciu- 
„ mătitului, morăritului, vânatului, pescuitului etc dea 
i ținea singur și posedă mori de apă, piue, câreiume, du- 

: ghiene, bâlciuri, de a vinde pâne în târguri, şi a tăiă 
carne etc. 

__ba prima delimitare a pământului pentru clăcași făcută 
în 1805, li se dădu ţeranilor o bucată frumuşică de pă- 
mânt, cu care ei ar puteă trăi destul de bine şi astăzi. 

„La moșiile acele cari sunt din apa Nistrului până în
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a Prutului, să fie datori stăpânii moșiilor a da loc de 

fânaţ sătenilor. 

3 fălci fruntaşului pentru 16 vite 

6. mijlocaşului „ 12 18 pog. 

3 » codaşului » 6 = 9 pog. 

iar la moşiile ce sunt între Prut şi Siret câte, 6, 4, şi 2 fălci 

şi la moşiile ce sunt peste apa Siretului 3, 2 şi 1 fălci; ase- 

menea şi ălora de starea a patra. Falcea moldovenească este 

egal 1,43 ha. sau circa 3 pogoane de Muntenia. 

De asemenea „loc de păşune adică imaş să dea stăpânul mo- 

şiei săteanului său după acelaş număr al vitelor, precum s'a 

rânduit la pontul pentru fânaţii, adică la moşiile cele până în 

apa Prutului să le dea imaş stăpânul sătenilor pentru-16” vite 

fruntaşului, pentru 12 vite mijlocaşului, şi pentru 6 vite coda- 

şului, iar la moşiile dintre Prut şi Siret pentru 12,8 şi 4, şi 

la cele peste Siret pentru 6, 4 şi 2“, pentru câte vite vor aveă, 

să le dea câte o jumătate de falce. de vită, 

21 pog. 

L
I
 

Deşi aci sa restrâns pentru prima oară țeranul în fo- 

losința pământului, totuşi vedem, că el a căpătat un 

complex de pământ; destul de însemnat, care Var fi pus 

la adăpust pentru o sută de ani de ori şi ce lipsă şi mi- 

zerie, ori şi cât de tare Sar fi sporit și înmulțit popu- 

laţiunea. Dacă am luă şi pentru țarine numai aceeași 

cătime de pământ ce i se dete atunci ca fânaţ și pă- 

şune, pe când în realitate pentru ţarine el ocupase mai 

mult teren, totuși vedem că pentru ţeranul fruntaș din 

Moldova dintre Prut și Siret 18 fălci = 25,74 hectare sau 

în Basarabia sar fi venit 24 fălci = 34,32 hectare sau 72 - 

pogoane sau jug. cadastrale pentru ţăranul fruntaș din 

54 pog., iar pentru cel de peste Siret câte 9 fălci = 12,8 

ha. sau 27 jug. Mai adăogând la aceste şi partea cuvenită 

din pădure, ei tot ar fi putut trăi liniştit şi a se des- 

voltă sute de ani, trăind numai după pământurile lor. 

Fruntaşii ar fi fost foarte apropiaţi de starea mate- 

rială” a răzeșilor şi moşnenilor acelor bine înstăriți. 

Două decenii mai târziu, la anul 1828 în Adaosul lui 

Ioniţă Sturdza la Regulamentul lui Gr. A. Ghica din 1766, 

nu se vorbeşte mai mult de 16 vite la ţeran, ci deo 

reducere însemnată a vitelor mari și o sporire a vitelor
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mici a oilor şi caprelor, ceea ce denotă o scăpătare 
simţitoare a stării ţeranului. 

„Locul de hrană de toată vita ce avea locuitorul, să i se dea iarbă de coasă câte polu (1) falce, socotindu-se pentru fruntaş până ia 12 vite ce va aveă, adică şease fălci, şi după această socoteală mijlocaşului se va da pentru 8 vite, şi codaşului pentru patru vite ce va aveă, va da stăpânul moşiei şi imașu trebuin- cios iarăşi după acest analog, iar având mai multe vite, să cum- pere învoindu-se cu stăpânul moșiei, şi loc de hrană îndes- - tulătoare, şi după gloata ce va aveă fieşcare locuitor, şi locui- torii ce nu vor aveă vaci de lapte şi vor aveă oi sau capre la casele lor, până la 12, să le păşuneze pe imaş fără plată; iar având mai multe peste numărul arătat, să cumpere imaş, sau să se învoiască cu stăpânul moşiei“, 
„Aceste pentru moșşiele ce vor fi mai largi, iar pentru mo- şiele ce nu vor fi încăpătoare de a se da locuitorilor locuri de hrană după analog arătat mai sus, ca să nu rămână vecinul stăpân lipsit de trebuinciosul fân şi arătură, se vor împărţi în trei părţi, atât locul de arat cât şi fânatul, intrând în măsură şi curăturile, care se vor fi făcut din codri şi două părți loc de hrană şi de fânaţ se vor da locuitorilor, iar a treia parte să rămână neapărat vecinului său“, 

Acest adaos reduce. ce e drept, întinderea fânaţului și imaşului ţăranului la câte o jumătate de falce de vită, dar el este tot relativ just, căci dă pământ de arătură după fiecare persoană —gloată—ce are săteanul în fa- _milia sa. Mai târziu se reduce și aceasta, şi pământul dat ţăranului o să se scadă enorm. 
In anul 1831 se întroduce Regulamentul Organic, care încă recunoaşte în fond dreptul țeranilor la 2 treimi din moșie, dar le dă în folosinţă cu mult mai puţin pământ; le asigură însă dreptul de libera migraţiune de pe o moșie pe alta, și în cazul de mutare, le accordă din partea pro- prietarului o despăgubire corespunzătoare pentru nămestii: casă, clădiri și îmbunătățirile ce au făcut pe moşie. „In Moldova li sa dat la țerani câte 1!/, falce=3 ha. : arătură. 1/, falce fâneț şi :/, falce pășune. 
Deosebit de aceste, cei cu vite trăgătoare mai aveau 

  

(1) Polu cuvenit, rusescu însemnează jumătate. Des, Oi, poluspance bastard între oaie merinoasă cu cea țigaie.
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drept să pretindă încă câte 60 prăjini fâneţ și 60 pră- 

jini păşune de fiecare pereche de boi, falcea moldove- 

nească socotită drept 80 prăjini = 1,43 ha. In schimb însă 

le-au sporit claca, transformând numărul zilelor de clacă, 

în săvârșirea unei anumite munci date gata, prin care 

sarcinele urbariale s'au încincit, pe alocurea zilele de clacă 

sau urcat dela 12 la 80—120 zile în an, și sa mai ho- 

tărît, pentru întăiaşi dată de a se luă bâtrâniior și ne- 

volnicilor pământul de hrană, când ei nu ar mai putea: 

muncă. 
In Muntenia, din contră, a rămas multă vreme în vi- 

goare dispozițiunile urbariului lui Const. Mavrocordat dela 

1746, deşi şi alţi domnitori fanarioți s'au ocupat cu amen- 

darea lui şi cu regularea chestiunilor agrare. 

Pitacul lui Nicolae Mavrocordat, după pacea dela Cueiuc 

Kainargi suna astfel: 

„După obiceiul ce este pentru toți, câţi sunt şezători pe moşiile 

străine, să aibă şi sătenii, ce vor fi locuitori pe moşie or şed 

a elăcul stăpânului de moşie câte 12 zile de om, însă numai cei 

ce vor fi casnici şi vrednici de muncă, iar holteii sănu se su- 

pere, şi claca să o facă rânduri, rânduri, dela începutul primă- 

verei până la sfârşitul toamnei în 9 luni, iar nu totdeodată; 1) 

iar când nu va avea stăpânul moşiei lucru să-i pue să lucreze, 

şi va cere ca să iă bani dela dânşii, atunci să aibă a da fiecare 

caznicii pentru acele zile câte un zlotu pe an, iar nu mai mult; 

şi dijma încă să o dea pe deplin din toate semănăturile câte vor: 

aveă pe moşie după obiceiu, iar din legumele ce le vor aveă prin 

grădini de treaba caselor lor, supărare să nu li se facă; vin şi 

rachiu să nu fie niminea volnic a vinde, fără numai totdeauna 

vinul şi rachiul său să-l vândă, iar când nu va aveă de vânzare, 

atunci care din săteni va vreă să vânză, întâiu să meargă sâ se 

aşeze cu isprăvnicelul, ce va fi orânduit, acolo la acea moşie, 

şi luându-şi voie aşă să vânză, căci această la voia stăpânului 

moşiei, este. 
Aşişderea să aibă a luă de capră câte 2 bani pe an şi de matcă 

de stupi câte 3 bani, iar pentru vitele ce vor aveă pentru treaba 

casei lor de suhat (păşune) să nu se supere. Asemenea şi care 

moșie va ajunge în baltă, să iea zeciuială din 10 peşti un peşte 

sau din 10 bani un ban (2. 

  

(1) Compare sarcinile cu urbariale ale iobagilor din comuna Grid și Per- 

sani pag. 122 și 123. 

(2) Istoria Romanilor de V. A. Ureche I pag. 46.



Cu mult mai amănunțit şi mai prec:s este codul lui 
Alexandru Ipsilaute dintre anii 1774—82 care se întinde 
asupră tuturor relaţiunilor dintre stăpânii de moşie și 
sătenii clăcași. 

1. Locuitorul are să lucreze claca stăpânului moşiei câte 12 zile într'un an, iar de se va aşeză stăpânul moşiei cu dânșii pe mai puţine zile şi se va dovedi una ca aceasta, să nu poată în urmă să-i silească pentru 12 zile. e 2. Să se dea otașniță la douăzeci de vedre 0 vadră, iar să nu-i silească să dea bani, afară numai de se vor aşeză între dânşii, se vor învoi amândouă părţile, atât stăpânii viilor cât şi stă- Pânii moşiilor. 
3. 4. 5. Tratează tot despre vii. | 6. Locuitorul are să dea zeciuiala stăpânului pământului pentru toate rodurile ce se vor face po moşie, afară numai dia grădi- nile, ce are împrejurul casei lui, pentru care nu are a da nimic. ?. Locuitorii pentru fânul, ce vor cosi pe moşia ce şed ori pe alta, au să dea dijma din zece clăi de fân una. 8. Pentru grâul Şi orzul, ce seamănă au să dea din zece clăi una. Numai să aibă datorie a cără dijma cu însuși carul său la aria stăpânului moşiei, după obiceiu; iar când sau din lenevire sau din nebăgare de seamă, nu va urmă după cum s'a zis şi-şi va ridică grâul lui tot, atunci ispravnicul judeţului să aibă a face împlinire stăpânului moşiei. 
9 Pentru porumb să dea din 10 baniți una, 10. Pentru stupi au să dea toată matca, câte bani 3, iar pentru un roiu nu au să dea nimic, 
11. Pentru caprele, ce au locuitorii, au să dea stăpânului mo: giei de toată capra, câte bani doi, atât vara cât şi iarna. 12, Locuitorii, pentru râmătorii, ce vor aveă, nu au a da nimic . stăpânului moşiei, dar nici să îndrăznească să-şi bage râmătorii lor, în pădurile cele oprite, adică în acelea, ce vor aveă deose- bite, stăpânii moșiilor pentru vânzarea ghindei, ci întâiu să se întocmească cu stăpânii, şi aşă aşezânduse să-i bage, iar câţi vor îndrăsni să-şi bage râmătorii lor fără de tocmeală, unii ca aceia să plătească stăpânului moşiei preţul acela, ce puteă să ia şi dela alţii. 

13. Locuitorul de va fugi, sau de va muri fără de a aveă moş- tenitori de aproape, sau de departe, de nu va fi dator la visterie 

DN NI 
(1) Vezi Ureche, Isforia homânilor.
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15. Nici un rumân nu are volnicie de vânare peşte în eleş- 

teul stăpânului moşiei. . . 
16. Nici un rumân nu are volnicie, să vânză vin sau rachiu 

pe moşie fără de voia stapânului, sau să aibă băcănie, fără nu- 
mai de se va aşeză cu stăpânul moşiei, cum mai sus s'a zis. 

1î. Locuitorul nu poate să facă moară, fiindcă aceasta este 
a 0 face stăpânul moşiei. 

18. La bălți sunt slobozi locuitorii a vână peşte, dând stă- 
pânului zeciuiala adică din 10 peşti unu. 

19. Locul ce-l va curăţi vemernicul (1) adică locuitorul, ca să 
semene, sau să facă fân sau grădină, nu poale stăpânul moşiei 
ca să-l îa. „ 

20. Dela perdelele de oi, ce sunt cu fătaciune pe moşie, are să 
ia stăpânul moşiei de toată perdeaua câte un miel şi câte taleri 
unul, şi au a şedeă acolo perdelele dela Blagoveştenie până la 
S-tu. George. (Mocanii şi Țuţuienii). 

21. Când stăpânul moşiei nu va aveă de lucru, să lucreze lo- 
cuitorii cele 12 zile de clacă, atunci locuitorul să dea câte un 

zlotu de casă, şi să nu aibă volnicie stăpânul moşiei, când nu 

va aveă de lucru pe moşia aceea, ce şed locuitorii să-i aducă 

la altă moşie a lui, depărtată ca să-i clăcuească acelea 12 zile, 

afară numai de va fi cealaltă moşie aproape de aceea ce se află 

cu şederea ca de două sau cel mult trei ceasuri, şi de nu vor 

puteă să-şi săvârşească lucru şi trebuinţa cu acei lucrători, cei 

are pe însăşi aceea moşie. 

Mihail Şuţu dă 5 cărţi la cele 5 judeţe de peste Olt 

despre facerea boierescului: 

„lată de obşte înştiințăm la toţi cu această domnească a 

noastră carte, şi poruncim la fieşcare egumen şi boier, să dea 

învăţătură şi poruncă Ispravnicului său, ca să se ferească de 

cereri peste orânduială şi peste poruncile noastre; şi cei ce 

nau avut vre un deosebit aşezămint cu locuitorii moşiei, aceia 

pentru mai puţine zile de clacă, să nu poată cere zile mai multe 

decât numai 12 zile după condica Divanului, cari sunt rânduite 

dela începutul ţerii, însă numai dela cel casnic şi vrednic de 

muncă, iar nu şi dela holteiu; care aceste zile au a le lucră 

sătenii în patru vremi ale anului, adică trei zile primăvara, trei 

zile vara, trei zile toamna şi trei zile iarna, iar nu toate de 

odată, etc. (2). 

  

(1) In ungureşte paraszt, prost insemnează ţeranu d. ex. A paraszt gyolcs 

inget viselni ne mereszelyen.— Prostul (ţeranul să nu cuteze să poarte că- 

mașa de bumbac. Approb. 

(2) Urechiă, loc. cit. pag. 428. 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Romani. 
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In Muntenia Regulamentul Organic dădu fiecărui țeran 
câte 3 pogoane arătură, 3 pogoane livade şi câte i, 
pogon pășune de fiecare vită, dar numai până la 5 vite 
său în total 8:/, pogoâne —cam 6 jug. cadastrale, iar zilele 
de clacă le spori în total la 56 zile pe an. 

Ş 2. Despre islazuri şi curături. 
La 1782 Aug. 13 |. Caragea dă o circulară către judeţele: 

Ilfov, Prahova, Buzău şi Săcuieni, prin care opreşte confiscarea 
poienilor făcute ce ţerani. 

„Am luat Domnia mea înştiinţare, cum că unii din: stăpânii 
moşiilor adică Egumenii de pe la mânăstiri, boieri, archerei şi 
alţi boerinaşi după ce s'au tocmit mai dinainte vreme cu unii 
din locuitori de le au dat crânguri, păduri, mărăcineturi, prin 
aşezăminte ca să le curețe, să le facă livezi de fânețe, să şi le 
stăpânească acei muncitori, şi ei să ia numai dijma . . . şi după 
ce s'au ostenit şi le-au destupat Și le-au curăţit acele locuri cu 
multă trudă până le-au adus la starea de le-au făcut livezi de 
fân, estimp stăpânii moşiilor iau dela săteni livezile“. 

Vodă ordoană să se respecte dreptul sătenilor, cari 
„au făcut curătură și mai cere Și o statistică arătând 
anume ce moșie? stăpânul moșiei? Cu îndreptare ce veţi face: curăturile ce le-au luat, ce fân a fost? (1). 

Revoluţia din 1848, găsi pe ţeran cu totul nepregătit, 
şi nu-i schimbă soarta lui întru nimic, căci Locotenenţa 

. domnească, deși publică. emanciparea și împroprietărirea 
" țeranilor, ca una din revendicaţiunile ei principale, totuți 
“pentru a nu se strică nici cu proprietarii teritoriali și 

cu călugării puternici, aci chemă pe popor la libertate, frd- țietate şi egalitate, şi dedeă ordine că claca, și dijma 
sunt desființate pentru vecie, aci le execută şi scoteă, 
pe ţeran cu forța de călărași și dorobanţi la boieresc 
și-l silea să deă dijmaă, prin alte ordine și porunci venite 
dela aceeaşi Locotenenţă domnească. 

La 1851 se întocmi un nou Regulament în Muntenia, 
prin care domnul pământean Barbu Știrbei punându-se 
pe un teren cu totul greșit declară pe ţeian de Chiriaș al pământului ce nu eră, încercând astfel. printr'o trăsătură 

(1) Urechiă, loc. cit, pag. 256.
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de condeiu de a le şterge toate drepturile ce avusese ţeranii 
până aci asupra pământului. Rusticus nihil habet a lui Vla- . 
dislau al II al Ungariei se repetă şi aci în sec. al XIX-lea. 

Proclamaţia lui Barbu Știrbey dela 23 Aup. 1851 se 
află reprodusă și în cartea lui A. Grimm — și se ocupă în 
special cu regularea raporturilor reciproce -dintre stă- 
pânii moșiilor și săteni, şi cu desvoltarea art. 138, 139, 
140, 141, 142, 1483, 144, 145 şi 146 din Regulamentul 
Organic. 

Interesant și util și astăzi ar fi aplicarea alin. 8 şi 9 
dela art. 141. Așa după alin. 8. „Proprietarul este obligat 
să înceapă dijmuitul îndată după recolta fiecărei plante, 
ca în terinin de cel mult 10 zile să fie gata cu el, și 
săteanul să-şi poată duce productele sale ia timpul cu- 
venit acasă“. 

Alin 9. „Când proprietarul de moșie lasă să treacă ter- : 
menul acesta fără de vreo cauză legală, atunci sătenii : 
sunt indrituiți ca ei cu preotul comunei și cu reprezen- - 
tanţii satului să facă ei înșiși dijmuirea, şi dijma cuve- :* 
nită să o ducă proprietarului acasă“. ” 

Prin ea se evită stricarea productelor culese şi strânse 
pe câmp, în dauna proprietăţii ca și a săteanului. Legea 
lui Ştirbei nu sa vus în aplicare niciodată. iai 
Așezământul din Moldova dela 1851 deși nu confiscă 

toate drepturiie ţeranilor, ca cel din Muntenia, ce aveau 

de seculi asupra pământului, dar le mai luă şi reduse 
iarăşi o bună parte din pământul de hrană ce aveau 
până aci, și în schimb le mai spori şi îngreuna sarci- 
nele și ponturile. 

De aceea mare dreptate aveau ţeranii, din Divanul 

ad-hoc al Moldovei dela 1857, când ziceau: „Boierescul 

eră odinioară şease şi apoi douăsprezece zile, dela răsă- 
ritul și până la asfinţitul soarelui. Apoi s'au făcut lege, 
ca să se tălmăcească ziua lăsată de D-zeu, câtu-i de mare, 
și boierescu s'au mărit; în urmă iar s'a tălmăcit, şi bo- 
jerescul tot s'au îngreuiat 

Acum sunt douăsprezece zile de ponturi, ziua cât luna; 
lucrăm din primăvară până în toamnă, lucrăm de cum 

se ia omătul şi până dă înghețul tot la boieresc. Lu-
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crăm cât zice legea, şi mai des și peste lege, lucrăm și 
nu mai mântuim, nu-i nici sărbătoare nici lucrătoare. 

„Inainte de Regulament, săteanul aveă zece, cincispre: 
zece și peste douăzeci de fălci; ridicam vite, ne prin- 
dem nevoia, şi eră și ţeara folosită, că. cirezile cele mai 
multe cari eşiau din ţeară, noi le creșteam. Cu Regle- 
mentul munca ni s'a impovărat, iar pământurile ni s'au 
micșorat. Ni sau dat numai câte patru fălci celor cu doi 
boi, celor fără de boi li sau dat şi mai puţin“. 

In căutarea și apărarea privilegiilor și intereselor sale, 
„boierul şi. proprietarul privilegiat fie el ungur, ori român, 
: fie cult ori mai puţin luminat, vis-â-vis de clăcaş a fost 
totdeauna acelaș și puţină deosebire între ei. 

Dacă din această luptă de collişiuni și interese opuse, 
dintre proprietate și săteni, ţeranul român din Transil- 
vania, Banat și Bucovina a reuşit mai bine, și împroprie- 
tărirea lui sa făcut în favorul său, apoi în prima linie 
are de a o mulțumi lui însuşi. Țeranul clăcaș de acolo 
a fost pe un grad mai înalt, și materialiceşte mai bine 
situat, iar ca clasă și partida politică naţională, el a 
fost mai bine organizat şi disciplinat, dupa ce el fusese 
preparat pentru emanciparea în timp de 150 ani mai îna- 
inte. De aceea libertatea individuală şi politică şi impro- 
prietărirea şi-a stors-o el însuși, prin ţinuta sa demnă și 
în urmă şi-a apărat-o cu sângele şi averea sa proprie, cu 

> sacrificarea a peste: 40.000. vieţi de oameni. -



SAP. XII. 

LEGEA RURALA DIN 1664 

Clăcașul din România din contră, nici la anul 1848 

și nici 16 ani mai târziu la 1864, nu ştiă nici ce să ceară 

el însuși, şi nici puteă să preţuiască, ce valorează în sine 

aceia, ce i se promiteă din partea proprietarilor, și aş- 

teptă ca să-i vină toate de a gata dela stat, cum o aşteaptă 

şi astăzi. Emanciparea şi improprietărirea sa el o lasă la 

buna voință şi buna chibzuinţă a altora, ceia ce vor 

găsi aceia de cuviinţă să-i dee. Apoi mai târziu libertatea 
şi proprietatea liberă odată dobândită, el nu ştiă ca să-o 

preţuiască şi cum să chivernisească cu ea, și un an doi 

răi la mijloc, şi el este ajuns iarăşi la boieresc, clacă, dijma 

şi daturi o droaie, pe baza legei Tocmelilor agricole, de 

cari abiă scăpase, aşă ca în realitate emanciparea lui a 

rămas numai pe hârtie. o | 
Săvârşirea emancipării clăcaşilor şi improprietărirea lor 

în toate statele Europei chiar și în Rusia, făceă natural 

ca şi ţeranul român din Principatele acum Unite să fie 

improprietărit nu peste mult timp. Rămâneă numai a pândi 

timpul oportun, şi a hotări cantitatea de pământ de dat 

lui pentru hrana, şi în stăpânirea absolută a lui, cu despă- 

gubirea deplină a proprietarilor de moșii. Asupra eman- 

cipării lui nu mai eră vorba. Toată lumea eră de acord 

pentru ea. Nu însă asupra cătimei pământului ce se cu- 

venea a li se da lor ca suficient pentru hrană, şi asupra 

prețului de rescumpărare a clăcei şi despăgubirea proprie-
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tarilor formă mărul de ceartă între partide. De săvârşirea 
ei aveă să depindă desvoltarea economică ulterioară a țerii. 

Ca act politic şi de stat, ea a fost inferioară şi în con- 
sencință ea a rămas cu mult în urma celorlalte acte mari 
săvârșite în acea epocă măreaţă de aşezări lăuntrice: ca 
Unirea Principatelor, Secularizarea averilor mânăstireşti, 
Desrobirea ţiganilor, introducerea învățământului public 
gratuit ete. | | 

Ca măsură socială şi economică, rezultatul ei a fost 
tare modest, căci ea n'a făcut, nici ca starea morală ȘI 
materială a ţeranului să se amelioreze, şi nici cultura țerii 
nu a promovat-o. 

Dar înainte de a studiă legea în sine să cunoaştem şi 
vedem mai întâiu raporturile sociale, economice, politice 
și culturale ale ţerii în genere, şub care ea s'a adus. Dacă 
ea n'a dat, şi n'a putut să dea rezultatele dorite, cauza 
poate a fost nu numai că legea a fost defectuoasă, ci 
mai lipseau şi elementele necesare pentru aplicarea ei, 
şi până la un punct oarecare ea a fost inoportună. 

Din punct de vedere social şi politic, e adeverat, că 
ideile revoluţionare de libertate, frăţietate, egalitate ple- 
cate din Franţa, cari cereau cu insistență emanciparea 

„ țeranului şi improprietărirea lui, libertatea muncei, liber 
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tatea întrunirilor, a condeiului, cu abolirea tuturor privile- 
giilor şi scutirilor de naştere și castă etc. ajunseră Şi în 
Principate, unde dedură naştere la micile revoluţiuni, dacă 
se pot numi revoluţiuni, din București și Iași, cari pentru 
un moment zguduiră în câtva la temelia vechiului edificiu 
al statului. 

Totuşi ele, pe cari astăzi le-am numi niște simple de- 
monstraţiuni de stradă, erau departe de a clătină și aduce 
la cădere, întregul sistem al statului vechiu, şi a clădi 
un nou edificiu pe ruinele lui, când el mai poate dăinui 
încă multe decenii. 

Ideile cele noui erau importate din streinătate numai 
j, de cătră nişte tineri înflăcăraţi, şi entusiasmaţi de progresul , ȘI civilizaţiunea ce au văzut în țerile apusului, cari aveau 

la activul lor, mai mult focul sacru al patriotismului și ardoarea tinereţii, decât cunoşteau nevoile şi starea reală
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a ţerii, şi aveau mai multă bunăvoință decât experi- | 
enţă, și cari ar fi dorit ca civilizaţiunea veche a apusului; 
în scurtă vreme să o transplanteze în ţerile orientale! 
pe raporturile ei patriarchale, semiasiatice. 

Afară de ei, în ţeară nimeni nu era pregătit pentru ele! 
Poporul dela orașe și sate, rămase mai mult un spec-: 
tator pasiv, din care el nu înţelegeă aproape nimic. Do- 
vadă este despre această, că Locotenenţa domnească din. 
1848 putea da pe fiecare zi ordine contradictorii, ca să, 
mulcomească și mulțumească pe toţi, numai ca să se 
poată menținea la cârma afacerilor statului, și aceleaşi 
instituțiuni feudale mai putură rămânea încă după aceea 
16 ani de zile în vigoare, fără ca cineva să-şi expună 
sângele şi viaţa pentru ele. 

Afară de influenţa trecătoare externă, în interior lipsiă | 
de toate, și totul eră de făcut. După Unirea Principatelor, 
vechile aşezăminte interne a celor două Principate și ţeri 
surori, fură şterse ca unele ce nu se mai puteau ţineă, 
şi dintr'o stare semibarbară ţeara fu croită într'un stat 

- nou modern. a cărui aspirațiuni și tendințe în afară erau 
trase, dar în lăuntru nu eră nimic clădit. 

In lăuntru_ lipsiă cu deosebire o administraţie bună ş 
cinsti ită_şi o. justiţie imparţială, apoi oamenii cu cumoşi 
tinţe _de_specialitate pentru" diferitele ramuri şi servicii: 
publice, reclamate de nevoile noui și sporite ale statului, 
cari se puteau ușor decreta, dar nu se puteau forma de 

odată 
Deosebit de aceste lacune şi lipsuri, înăinte de toate 

toţi factorii cei direcţi interesaţi în chestiunea agrară 
erau cu totul nepregătiţi pentru ea. Proprietarii cu rari 
excepţiuni, nici că vroiau să audă de ea, şi să ințeleagă 
de spiritul nou al timpului; iar ţeranul clăcaş se află pe 

un grad și nivel de cultură foarte înapoiat. Peste capul ' 
lui şi al ţerii, trecuse prea multe sinistre şi vijelii, încât 
el să poată cunoaşte și înțelege actele nouă ce se pre- 

pătesc, şi să se gândească că măsurile şi dispoziţiile ce 

sunt a se luă acum nu vor fi trecătoare, ci vor fi pentru 

vecie și de o durată mai lungă decât răsboaiele și in- 

vasiunile anterioare, şi deci trebue ca el să se mai gân-
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dească bine şi la soarta lui și la necesităţile generaţiunilor 
viitoare. 

Pe el toţi îl întindeau și chemau din toate părţile, ? 
promiteau marea cu sarea, numai să meargă cu dânșii, 
şi el sărmanul nu ştiă să discearnă, cât și ce valorează 
nici una din acele promisiuni și nici ce luii trebueşte. 
Dacă se vaită și strigă şi el, pentru îmbunătăţirea soartei 
sale, ba îl vedem în fine și pe el luând oare care parte 
activă, la acele mișcări sgomotoase, alegându-și deputaţi 
din sânul său, cauza și motivul a fost mai mult impulsiunea 
și îndemnul din afară, fiind pus la cale de alţii, iar nici 
decum necesitatea şi evoluţiunea naturală, isvorite din 
deșteptarea conştiinţei sale proprie. Deci nu numai ca 
masa cea mare a poporului dela ţeară eră cu totul ne-! 
pregătită pentru emancipare și improprietărire, dar-i mai! 
ipseau ţeranului şi conducători naturali, bărbaţi Tuminaţi | 

Născuţi şi crescuţi din sânul său, cari să-i -i cunoască. şi 
| înţeleagă ) pe deplin trebuinţele şi nevoile Sale momentane! 
“işi viitoare, şi cari să. fie şi ei interesați direct E Tari 
ilfaceră şi rezolvarea, justă .şi „echitabilă „a acestora 

Puţinii oameni cu carte și studii superioare, eșiți din 
popor, așă numiți democrați ca Eliade Rădulescu şi alții, 
cari se puseră în fruntea, ideilor şi curentului celui nou 
din ţeară, cea mai mare parte erau eşiţi dintre fii de 
boieri, iar puţini şi dintre fii de târgoveți, sau cum am 
zice astăzi dintre albăstrime, din burgheși, cari cunoşteau 
foarte puţin păsurile şi nevoile ţeranului dela sate, și ale 
plugăriei, și nu erau întru nimic angajaţi la soarta lui. 

Insă dacă țeranii erau pe aceea vreme lipsiți de con- 
ducători naturali Și interesaţi direct la soarta sa, ce au eşit 
din sânul său, totuşi se aflau şi în corpurile leguitoare 
ale ţerii câţiva monachi, Archierei. și Archimandriţi, eşiţi din 
popor, cari cunoșteau mai bine sau poate pe deplin ŞI 
nevoile ţeranului, și însemnătatea propunerilor ce să fă- 
ceau, și cari spre onoarea lor fie zis—au făcut tot ce 
le-au stat în putinţă în apărarea cauzei ţeranului, cari 
însă prin consideraţiunile și regulele cinului, în cari au 
intrat, erau împedicaţi de a luă o parte mai activă, 
până a se expune în favoarea cauzei sale. Cu totul altfel!
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ar fi fost rolul şi acţiunea lor, însă când Sfinţiile lor, 
ar fi fost preoţi de mir, şi ar fi avut să îngrijească de 
familii numeroase. 

Apoi boierimea, o aristocrație de naştere, împărţită în 
caste, separate unele de altele prin diferite așezăminte, 

ca prin nişte muri chinezești, și bazată pe tot felul de! 
privilegii şi imunităţi, care deşi mai puţin cultă decât al-! 
tele, dar tot așă de pretențioasă, exclusivistă, şi grozavă, 

făţă de cei mici, pe cât eră de umilă și îngăduitoare,. 
făţă de cei mari. Cât de puţin erau şi boierii pregătiţi: 
pentru marile reforme. sociale și economice, ce li se ce- 
reau, se vede de acolo, că Comitetul marilor proprie- . 
tari, aleși în comisiunea centrală dela Focșani după uni- - 
rea făcută, pentru studierea şi rezolvarea chestiunii a- : 

grare, în loc de studii şi discuţiuni serioase și profunde 
asupra chestiunii, se iau la ceartă între ei, Moldovenii 
acuzau pe Munteni, că ei au robit mai tare pe ţerani, 
și i-au declarat de chiriași ai pământului, iar Muntenii 
acuzau pe Moldoveni, că în Moldova ei au constrâns pe : 
ţeran să le facă mai multe zile de clacă etc. 

Cât de puţină dispoziție și bunăvoință pentru ame- 

liorarea stării ţeranului, eră însă de ambe părţile, ca o 
bună dovadă ne poate servi şi aceea, că ei discutau și 
se întrebau, dacă după legile ţerii, proprietarul are sau 

nu disptul”să schimbe şi mute Yătraă sătului etc, ceeace 
un feudal din alte ţeri or cât de reacţionar ar fi fost el, 
nu Şi-ar fi permis, | 
“Si-apoi pentru regularea și săvârşirea unei mari re- 

“forme, cum eră regularea chestiunii agrare pentru tot- 

deauna și a şterge de odată cu buretele peste toate le- 

păturile şi aşezămintele de veci ale statului, de a rupe 

dintrodată cu tot trecutul şi desvoltarea economică a 

ţerii, se cereau prealabil mai multe condițiuni de înde- 

plinit, și nu eră de ajuns mâna şi vroința fie și de fier 

a unui singur om, fie el prim ministru, fie el monarh 

absolut chiar. 
Aceasta o ştia foarte bine și Mihail Cogălniceanu, care 

şi-a început cariera politică ca istorie şi literat, precum 

trebuiă să ştie şi cele ce păţise Maria Theresia, Iosif al 

  

asi, 
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Il-lea...cu .regularea. chestiunii agrare — ce pedici enorme 
și câte dificultăţi au întâmpinat ei din partea feudălilor 
privilegiați, din diferite ţeri ale Austriei, ce soartă proble- 
matică a avut și Urbariul austriac din 1818 —1820 în 
Transilvania, şi după atâtea pregătiri și -sbuciumări, și 
să cunoască de aproape modul cum s'a făcut şi săvâr- 
șit emanciparea și împroprietărirea țeranilor clăcași acolo 
și în diferite state al Europei, şi rezultatele ce ele au dat. 

Insă toate acelea state, erau state vechi, cu organi- 
zațiuni și trecut istorie de sute de ani, şi deci se aflau 
cu tot în alte condițiuni decât eră noile Principate Unite 
România. | 

De sigur că trebuiă făcut şi în România, ceva, cu pri- 
vire la ameliorarea raporturilor dintre proprietar și ţeran 
și pentru înlesnirea, condițiunilor de traiu şi producţiune 
ale ţeranului, căci stările chaotice vechi nu se mai putea 
menţine, dar rămâne de discutat dacă acel ceva eră 0 
emancipare complectă dintr'o dată fără nici o pregătire 
prealabilă, şi o improprietărire necondiționată a ţeranuluiși 
o improprietărire în modul cum s'a săvârşit, sau că erau 
mai potrivite celelalte propuneri, de a-l mai ține cât va 
timp pe ţeran sub tutelă Și epitropie, şi apoi prin în- 
grijirea de ridicarea lui morală şi materială, treptat să-l 
pregătească pentru o emancipare şi improprietărire defi- 
nitivă complectă pentru mai târziu. 

Cinci mari factori se rostiră dejă în favorul ei în felul 
acesta, și toţi deopotrivă desinteresaţi în cauză: 

1. Legile şi uşezămintele vechi ale ţerii cu Regula- 
mentul Organic inclusive, după cari ţeranul aveă ab-an- 
tiquo dreptul până aci necontestat de nimeni [a 7, din moşie: arătură, fânaţ, păşune și parte diă pădure. 

„2. Fiindcă puterile garante, în tractatul dela Paris "Și 
însușiră dreptul de a se amesteca în afacerile de organizare 
interioră a Principatelor, ele însăreinară pe consulii lor 

„ cu studierea de aproape Şi raportarea despre fazele în i care se află chestiunea agrară în Principate, şi cari co salii iarăși desinteresaţi în cauza, în raportul lor cătră 
| Puterile garante constată, că. afară de drepturile regaliene: dreptul de cârciumărit, morărit, vânat şi pescuit, ţeranul 
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n'a pierdut nici unul din drepturile sale antice asupra 
pământului, şi ca după legile şi aşezămintele. Vechi ale 
țerii, lor li se cuvine câte */, din fiecare. moşie. 
“3 Amendamentul Archimandriţilor și a câtorva de- 
putaţi ai oraşelor, între cari se află D. Cozadini, Melinescu 
prietinul intim al Domnului, din divanul ad-hoc al Moldo- 
vei din 1857, cari studiase foarte bine chestiunea agrară 
din toate punctele de vedere, și arătau cu tari argumente, 
drepturile imprescriptibile ale ţeranilor asupra a 2/, din mo- 
șie, precum şi dreptul proprietarilor de a pretinde pentru 
el numai claca și dijma, eventual o despăgubire corres- 
punzătoare în bani, pentru perderea clacei, dijmei şi a 
altor venite și beneficii avute din partea clăcaşilor. 

4. Marile fapte din istoria naturală, erau dovadă viuă 
căci victoriile strălucite ale unui Ștefan cel Mare, ale lui 
lon Corvin de Huniade etc. numai cu ajutorul unei ţeră- 
nimi avute și a comunelor bogate au putut fi sărvârşite, 
cari militau pentru crearea unei ţărănimi ghiabure şi in- 
dependente de proprietatea mare. 

5. Săvârşirea dejă a acelor reforme pe baza aceloraşi 
aşezăminte și legi Vechi II ron Aneta £ se făcuse. dejă impro- 

  

Silvania, în Părţile utgutene, ba chiar “şi în în Basarabia, ȘI 
pretutiidinea dăduse dejă bune vezultate 3 și atrase după 
sine la poporul român din acele provincii un progres ma- 

terial şi cultural până atunci cu totul nevisat, necunoscut. 
6. Un -Domn patriot şi iubitor de ţerani, cari totdeauna 

s'a pus în fruntea actelor mari, Și stăruia din răsputeri pen- 

EU emanciparea neîntârziată și it propristărirea ţ țeranului. 
17. Ca “feranii însăşi, şi 0 “parte dintre Droprietari, de 

voie de nevoie doriau și cereau o reformă a chestiunii a- 

grare, şi resolvarea pacinică a raporturilor încordate din- 

tre proprietate şi clăcași, în interesul consolidării și nea- 

târnării politice a statului din nou creeat. 

Intâmpinând ari greutăţi din partea proprietarilor 

şi această mică concesiune— se recurse la lovitură de 

stat dela 2 Maiu 1864—în urma căreia — Corpurile le- 

giuitoare fiind dizolvate, fu promulgată apoi legea rurală 

la 14. Auoust 1864--pe cale absolută. îi 
Dinara 

  

  

|
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Legea rurală dela 14 August 1864, sunt astfel: 

ART. 1. Sătenii clăcaşi (pontași) sunt şi rămân deplin propri- 
etari pe locurile supuse posesiunii (stăpânirii) lor în întinderea 
ce se hotăreşte prin legea în fiinţă. 

Această întindere peste locul ce-l au sătenii în vatra satului, 
pentru casă şi grădină este: 
a) în județele de dincoace de - Milcov (Tara Românească). 
„1. Pentru săteanul cu patru boi şi o vacă: unsprezece pogoane. 
2. Pentru săteanul cu doiboi Şi o vacă: şeapte_ pog. 19 prăjini. 
3. Pentru săteanul ce are o vacă sau toporaş: 4 pog. prăjini. 
b) în judeţele de dincolo de Milcov (Moldova). 
1. Pentru săteanul cu patru boi şi o vacă: cinci fălei 40 prăjini. 
2. Pentru săteanul cu doi boi Şi o vacă: patru fălci. 
3. Pentru săteanul ce are o vacă sau pălmaş: două fălci 40 

prăjini. a 
__€) în județele de peste Prut (Basarabia) în partea pe atunci 
incă românească. 

„1. Pentru săteanul cu patru boi şi o vacă: 6 fălci şi 30 prăjini. 
2. Pentru săteanul cu doi boi şi o vacă: 4 fălci și 30 prăjini. 
3. Pentru săteanul cu o vacă sau pălmaş: 2 fălci şi 70 prăjini, 
ART. 2. Locuitorilor cari nu se bucură de întinderea pămân- 

tului ce li se cuvine după art. precedent, li se va împlini întin- 
derea legală de pământ. 

3. Nici întrun cas suma locurilor rămase în deplina stăpânire 
a săteanului nu va fi mai mare decât două treimi ale unei 
moșii. Se înţelege 'că pădurile nu intră în această socoteală. 

4. Văduvele fără copii, nevolnicii, sătenii cari n'au meseria de agricultori şi mau făcut clacă şi prin urmare n'au avut pământ de hrană, mărginiţi fiind numai în locul caselor şi îngrăditurilor 
lor, toți aceştia devin proprietari numai pe locurile legiuite, cuvenite pentru casă și grădină adică: în judeţele dincoace de Milcov (Muntenia) 400 stânjeni pătraţi la câmp şi 300 stânjeni la munte, stânjenul Ţărei Românești ; iar în judeţele dincolo de 
Milcov zece prăjini fălceşti. Nevârstnicilor unui sătean li se va da acelaşi pământ, ce a avut părintele lor la epoca morții sale, dacă văduva va oferi a plăţi despăgubirea cuprinsă în acest decret. 5. Nu vor aveă drept a cere pământul ce se dă sătenilor elă- 
caşi, după art. | al acelui decret, locuitorii ver căruia sat, cari “prin învoeli speciale cu proprietarul moşiei nu aveă decât casă şi grădină în sat, fără de af clăcaşi, prin urmare nu aveă dreptul de a primi locuri de hrană Şi ceilalţi asemenea locuitori au însă facultatea a primi pământ pe moşiile statului. i 6. Vor avea facultatea de a se strămută pe moşiile statului cele mai apropiate. 

Ă | a) Sătenii, cărora din două treimi ale moșiei nu li se poate mplini întinderea locurilor legiuite. |
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5) Spornicii (însurăţeii) ce nu vor aveă locuri în cuprinderea 

legilor în fiinţă. - 
Şi unii şi alţii strămutându-se pe moşiile statului au voe de 

a se desface de casele şi săditurile făcute de dânşii pe moşiile 

pe cari le părăsesc, având comuna dreptul de preemnţiune (res- 

cumpărare). E 

7. Dela promulgarea decretului acestuia în termin de 30 ani, 

săteanul sau moştenitorii săi nu va puteă înstrăină nici ipoteca 

proprietatea sa, nici prin testament, nici prin act între vii, decât 

către comună, sau către vreun alt sătean. - 

După trecerea de 30 ani el va dispune de proprietatea sa 

după regulele dreptului comun, şi în caz de vânzare cu reserva 

dreptului de preempţiune (rescumpărare). 

8. Când un sătean va muri fără testament, sau fără de a 

aveă moştenitori legitimi, partea lui de pământ o _va lua co- 

muna, cu îndatorire de a plăti datoria lui pentru despăgubirea 

CTacei după art. 22. 
“Pot către comună va trece şi proprietatea săteanului, carele 

până la lichidare nu va fi în stare a răspunde din ori ce împre- 

jurare despăgubirea cuvenită stăpânului de moşie, şi carele va 

declară că nu voeşte a păstră, proprietatea sa. 

9. Dreptul de pădure ce au sătenii de pe moşiile din Moldova 

după art. 44 al legei Muntelui (adică judeţul Putna, Bacău, 

Neamţu şi Suceava) şi cei de pe moşiile din Ţara Românească 

în virtutea art. 140 $ 4 din legea dela 23 Aprilie 1851 şi se păs- 

trează neatinsă şi în_ viitor. 
“Dăpă cincisprezece ani, proprietarii vor fi în drept a cere eli- 

berarea păduriloi "46 Siib acăâstă servitute, prin bună învoeală 

sau pila HOTărire” judecătorească 
Acest drept îl vor puteă exercită şi comunele, aşezămintele 

publice şi statul. 
10. Se desfiinţează odată pentru totdeauna şi în toată întin- 

derea României: claca (boerescul) dijma podvezile, zilele de 

meremet, carele de lemne şi alte asemenea sarcine, datorite stă- 

pânilor de moşii sau în natură sau în bani, unele şi altele sta- 

bilite prin legi, hrisoave sai învoeli perpetui ori temporale. 

11. Drept clacă, dijmă şi celelalte sarcine desfiinţate prin de- 

cretul de faţă, se va da stăpânilor de moşii odată pentru tot- 

deauna o despăgubire, după cum se regulează la Cap. III. : 

12. Claca nu. mai este permisă; însurăţeii nu vor putea face 

cu vroinţa proprie sau siliţi decât învoeli temporale. 

Invoelile sunt slobode între proprietari şi săteni ; dar când 

cu aceste învoeli săteanul îşi obligă chiar munca sa, ele nu se 

vor puteă face decât numai pe un termin de cinci ani. 

Invoelile astăzi în fiinţă pentru prisoase nu se desfiinţează ; 

afară numai de vor fi făcute pe un timp mai mare de cinci ani, 

şi afară de cazul când proprietarul unei moşii va fi făcut cu
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săteanul o învoeală pesie 
pentru prisoase. 

13. Sătenii au facultatea de a 
turile ce ie-au, astăzi. 

Ori ce alte pometuri mai are săteanul peste locurile legiuite, 
rămân în folosul lui, după învoelile săvârşite, sau după îndato- 
ririle obişnuite până acum. | 

14. Locurile de astăzi (imaş) arătura şi fâneţa, cari prin legi 
i speciale stăpânii de moşii sunt datori a da preoților bisericilor 
i săteşti, nu se ating prin decretul de faţă. 

15. Islazurile (imaşurile) locurile de fânețe şi arătură rămase 
în proprietatea sătenilor, după decretul de faţă se vor hotărnici 
și petrui. Ingineri topografi îndestulători, orânduiţi şi plătiţi de 
stat se vor numi pentru fiecare judeţ spre a dirige şi activă 

| lucrarea de mai sus. 

„tot, atât pentru cele legiuite cât şi 

primi în locurile legiuite pome- 

16. Când locurile menţionate în articolul precedent vor fi ri- 
i sipite (disseminate) în mai multe părţi, ele se vor întruni pe cât | va fi cu putinţă. Această lucrare se va face prin comisiuni adhoc, 
| compuse din doi membri aleşi, unul de proprietarul respectiv, 
i şi celălalt de autoritatea comunală a locului. La cas de neînţe- 
| legere între membrii comisiunii în lucrările lor se va alege un 

i 
i 

| 

supra arbitru prin sorţi dintre membrii consiliului permanent 
al judeţului. 

Despre raba satului. 
i 11. Vetrele satelor se vor petrui şi hotărnici după modul arătat 
| la art. 15, 

18. Proprietarii de moşii păstrează pe seama şi în folosul lor 
; toate clădirile, uzinele, cu în grăditurile lor precum şi eleşteiele i Vazurile) şi morile ce vor fi având în cuprinsul vetrelor. 

19. Asupra iazurilor de care se face menţiune în articolul 
precedent, sătenii păstrează Şi în viitor facultatea da a-şi adăpă vitele ; cu îndatorirea însă de a contribui împreună cu propri- etarul pentru întreținerea iezăturilor, întru cât trebuinţa adă- pării ar cere. - 

i 20. Ver ce monopol precum de măcelărie (căsăpie) de brutărie : (pitărioyde băuturi şi altele în cuprinsul vetrei satului se des- fiinţează. ” 

Trei mari defecte are legea ru 
cari 0 pun mult în urma legilor 
caşilor din ţerile apusului, efectuate 

„Jumătate al XIX-lea: 

rală română din 1864, 
de emancipare a elă- 
în secl. XVIII şi prima 

  

    

   

| „Nota caracteristică a ei este prea i puțin pământ hrană pentru sătenii Im proprietăriţi, și. j. frustrarea, de_păşune şi pădure it Sa admis ca principiu ca pământul daţ locuitorilor să
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fie maximum până la *;,, din moşie, excluzându-se din 
aceasta pădurile, dacă nu le dă 3, din fiecare moşie 
precum se făcură dejă diferite propuneri. Prin aceea sa 
neglijat ocaziunea de a face ca proprietatea mică să ţină 
echilibrul proprietăţii “mari, mai cu seamă ca şi propri- 
etatea mijlocie a moşnenilor -eră slab reprezentată în 
ţeară. Sa negles ocasiunea și posibilitatea; de a tace o 
clasă dintre ţeranii împroprietăriți din nou cu totul in- 
dependenţi de proprietate, cu stare materială indepen- 
dentă, după analogia moşneni.or şi rezeșşilor, cari aveau 
să dea cu timpul pe deregătoarele și conducătorii satelor. 
Dacă vom compară constitivul dat locuitorilor fruntași 
cu a celor din Transilvania, Bănat şi Bucovina, locuitorii 
noştri fruntaşi din Muntenia au căpătat la 10 jug. ca- 
dastrali 5.85 ha..arătură fâneţț și pășune la olaltă, cel 
din Moldova 16 jugere-=7.8. ha. și în Basarabia 19 jugere 
9 ha. Chiar şi terenul pentru curți de 400 stânjeni e 
strâmt faţă de curţile şvăbești de 75X12 şi 100X15 

stânjeni, cari erau încă odată aşă de mari făcute. 

Este adevărat că ea pleacă dela legea rurală cea mai 

recentă a lui B. Știrbei, dar şi aceea fusese vitrigă până 

la extrem pentru sătean, dând numai 3 pogoane de loc 

de arătură pentru o familie, ceea ce nu făceă decât o 

jumătate pogon de pământ pentru un suflet, și o con- 

sfinţi pe aceea. Dar legea lui Ştirbei prevedea 1 pogon de 
păşune de cap de vita mare si pentru 5 vite mari. 

Si apotori şi cât de mult se îngrădiă și împedică în- 

străinarea pământurilor de hrană ale ţeranilor, prin in- 

terzicerea vânzării sau transmiterii lor pe timp de 30 

ani, și asigurându-le dreptul de preempţiune, la comună 

zi alţi săteni, eră evident că la cea dintâiu împărţire prin 

moştenire între fii, o să ajungă cu toţii în stare de toporași, 

şi ţeranii plugari, cari numai în mică parte să poată trăi 

după pământuriie lor proprii, și o să fie toți lucrători în 

parte cu alţii. Deja fiind cunoscut sporul mare al popu- 

laţiunii române, după ce ea ajunge la un trai ceva mai 

liniștit, care este cu mult superior altor popoare vecine. eră 

de prevăzut că această atomisare şi fârâmare a proprie- 

tății mici țerăneşti, o să se întâmple foarte curând, mai
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cu seamă că ţeranul român nu se îndeletniceşte cu ne- 
goțul și meseriile ca alte popoare. Pentru împedicarea -a- 

cesteia, eră mecesar. dotaţiunea comunei. rurale cu com- 
plecse mai mari de pământ de pășune şi pădure, până 
  lă alte” timpuri” înăi îndepărtat) şi cu âlte compleese 

pentru împărțirea la însurăţei, pentru un număr oarecare 

de_ani, nu_ numai pe domeniile statului, ci şi pe moșiile 
particulare. România eră măTrpăţii populată decât Tran- 
silvaniă și Bucovina și avea lipsă de mai multe braţe-— 
mai cu seamă că posedă mai mult teren de cuitură decât 
ele, deci favorisarea sporirei populaţiunii şi fundarea de 
sate noui pe vastele domenii şi moşii mari. 

Pășunea pentru săteanul plugar ca să poată ţinea şi 
crește vite de prăsilă și pentru muncă eră și este una 
din revindecările lui principale. A-i luă lui posibilitatea 
de a mai ţineă vite, este egal cu a-i legă ori trunchia o 
mână, căci întreaga economie şi bună stare a lui, este 
bazată pe creşterea și economia de vite. Şi mai cu seamă 
în ţeri cu agricultura extensivă, economia de vite este 
totdeauna superioară ca venit și producţiune plupăriei. 

Reducându-i la posibilitatea ţinerei unei singure vă- 
cuţe, sa pus basa aservirei lui din nou și scăpătării 
lui pentru multă vreme. Teranul care. nu poate ţineă și 

feet zecea a me pe 

| crește vite_din ale sale mijloace, acela nu _mai este țeran, 
„căi vitele sunt acelea cari îl saltă, şi-l scoate pe el tot- 
  Cta a 

deauna, din nevoi. Apoi vaca cu Tâpte 6ste vară stâlpul 
casei și laptele alimentul principal şi cel mai ieftin și 
mai substanţios și mai igienice pentru oamenii mari şi 
mici, chiar indispensabil pentru copii mici, şi pentru creş- 
terea unei populaţiuni sănătoase și viguroase. 

Lipsa de pământ de cultură o mai poate compensă 
săteanul și prin învoeli mai puţin costisitoare și oneroase 
pentru el prin închirieri de pământ în bani, fie muncă, 
prin lucru în parte cu dijma etc. de care găsește tot- 
deauna în dreapta ori în stânga, numai să "voiască să 
munciască, ori prin desvoltarea unor anumite ramuri şi 
industrii agricole anexe: pomicultură, vierit, industria 
mare şi mică de casă ete. din cari eventual să acopere 
lipsele de producte și de hrană, şi să poată trăi, dar vitele 

 



nu le poate. duce la pășune la o distanţă de 15—20—60 
klm. și să se mai folosească de ele la plugărie ori să'i 
vină seara în sat ca să le mulgă. 

De aceia am văzut mai sus, cum toate guvernele în 
toate ţerile în Banat, în Transilvania Bucovina_etc. ŞI 
în Toate” timpurile au îngrijit cu deosebire să-i înlesnească 

“şi asisure Ţerănului, fie el” liber 6ri clăcăş, fruntas Ori 
coda osibilitatea de a țineă si creşte Die Și să inte. 
resează de ea până în ziua de astăzi. Ti nu numai ţera- 
nului valid și apt de muncă şi celui care făceă la ponturi 
și boeresc, având el moşie mare ori mică, ci și nevol- 
nicului, infirmului, văduvei şi orfanilor, celor scutiţi de 
dajdie și boeresc şi de orice angarale şi daturi către 
stat și proprietate, le eră asigurată pe vremuri posibili- 
tatea de o vită mare ori mică, fără de ver ce tacse la 

imaș și pășunea comunală, căci vita mică creșteă, peste 
un an doi. deveniă vită mare, vaca cu lapte creșteă copiii 
văduvei mari; şi progenitura dela ea deveniă gonitori jun- 
cani şi junci, şi pe nevoiaş din toporașş şi pălmaş îl fă- 
ceau plugar cu car şi plug, sporindu-i considerabil forţa 
lui de muncă şi de producţiune, şi erau şi ei și satul folosit. 
Vitele multe asigurau producţiunea' de gunoi și putinţa 
de gunoire a pământului, fără de al secătu-i, ori slei din 
forțele sale productive. De aceea am văzut cum la co- 
lonizarea Banatului se da după putinţă păşunea obștei 
în aproprierea satului nemijlocită, şi se împedică trun- 
chierea şi deteriorarea ei; în Transilvania, Ungaria şi 
Bucovina din păşunea comună se_dă_precadență trebu- 
inței cTăcaşilor emancipaţi, şi li se lasă în stăpânirea 
lor-ab3vl în pășune, ir pe propristătul moşiei îl 
rediită-1--și dacă ca” Gori plecat -A6 păşune este preă ie 

pentru a aveă ce mai împărţi din ea—atunci se lasă în- 

treagă în beneficiul sătenilor, și pe pr oprietar îl despăgu- 

bește în alt chip, în pădure, teren de cultură, fânețe ori în 

- bani. In Moldova după statistica din anul 1845 — păşunele 

“ţerăneşti numărau încă 175.805 ha, iar pășunile boereşti 
171.694 ha. și boierii mai aveau în ogoare încă 92.074 ha. 

de păşuni accesorii, toloace. 
“Numai lipsa de pășune și reducând pe săteni la po- 

21 
1 Dr. Maior. Politica 4grară la Romani. 

“% N | |
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sibilitatea ţinerei numai 'a, vitelor strict necesare pentru 
muncă şi o vacă cu lapte, eră deci. greşeala cea maie 
şi principală ce i se poti face, sub Știrbei ca şi prin 
legea de împroprietărire a lui M. Cogălniceanu. Pășunile 
comunale ale -sătenilor cari până la 1864 au figurat în 
toate statisticile, de atunci încoăce_dispâr că atare tu 
totul. Terenul dat pentră pășune este îndată spart și 
larât de către țerani, pentru a compensă lipsa de teren 
de hrană, cu sacrificarea totală a ţinerii și posibilității 

y creșterii vitelor. Păşune naturala a rămas pentru vitele 
i-sătenilor propriu zis numai cea din vatra satului, unde 

puțina iarbă ce crește primăvara, este murdărită şi de- 
teriorată de către orăteni Și animalele mărunte din curte, 
gâște, porci, rațe, oi — aşă că pentru vitele cornute ea de- 

„vine cu totul de nesuferit şi nici vitele nu au ce să mă- 
nânce pe ea. In alte locuri li s'a delimitat pășunea pe 
coaste și pante arride, unde nu crește iarba, dar s'a pus îndată țărână, și petrișul în mișcare. Păşuni comunale au 
numai orașele și câteva târguri pentru vitele obștei și fără plată Brăila, Bârlad, Iaşi, Târgu-Neamţu etc. | Pădurea _iarăsi_a. fost lăsată întreagă în stăpânirea 

'deplină a, proprietarilor, şi toate repturilg” ati ale 

   

  

25
 

2. 
ru 

 Săteânualui asupi:a pădurilor Ta ieranul de f53 Şi diferite “obiecte pentru trebuinţele casei Și economiei sale. destin " țate său ignorate. Este însă adevărat că dejă prin Regu- ăi&ntulOrganie drepturile săteanului fură restrânse con- 
siderabil la păduri Și reduse la cea din urmă expresiune. Legile scurt premergătoare la cari face alusiune art. 9 dela 8 Maiu 1844 din Moldova sună astfel: 

      

  
  

ART. 5. „Sunt slobozi locuitorii de munte a luă din căzături lemne de foc pentru trebuinţa numai a caselor lor, precum și lemnul pentru clădire de casă, heiuri şi uneltele gospodăreşti, la care trebuind lemn verde din picioare li se va da, când vor aveă trebuinţă, orânduindu-se de proprietari locuri unde ar i mai de îndemânare pentru locuitorii cari vor plăti câte sease lei în fiecare an. 
ART. 7. Pentru cheresteaua, care locuitorii vor voi să lucreze la ferăstraele lor sau a tăiă catarguri, grinzi şi alte lemne de negoţ să aibă a se învoi cu proprietarul. !
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lar pentru Muntenia art. 140 $14 din legea lui B. 
Știrbei din 23: Aprilie 1851 glăsuește: 

„Pe acele moşii, unde vor fi_ păduri proprietarul dă_ygie să- 
denilor_să_ia din USCEtUrI și să taie din crânguri lemnele tre- 
„buincioase de To6: IN rama, 

  

  

Modeste sunt, adevărat, drepturile sătenilor la pădure, 
dar păduri și crânguri erau pe vremea aceia în Muntenia 
încă destule, şi ţeara întreagă cu excepţiunea Bărăga- 
nului eră preserată cu păduri şi crânguri. Deci în loc 
de „ju codifică din nou aceste şi în contui servituţilor și 
foloaselor minime, păstrate prin vitregimea timpurilor 

„şi a le da și lor alicuota parte în natură, din contră 
prin art. 9 al legei rurale li se dă proprietarilor dreptul, 
de a rescumpără după 15 ani şi aceste servituţi și foloase 
ale sătenilor prin bună învoeală, ori prin hotărire jude- 
cătorească. Aceasta a fost a doua din defectele princi- | 
pale ale legei rurale, care sa răsbunat amar asupra ţe- | 

ranilor şi asupra, progresului ţerei şi contingentului pă-/ 
durilor, căci cei mai mulți proprietari văzându- se stăpâni 
absoluți pe ele, și fără de nici un control din partea 
statului, le-au pus curând în tăiere și în urmă le-au ist 
lăzuit cu totul, și au făcut iocuri de cultură din tere- 
nul ocupat de ele. 

Nu vor fi fost mai mari pe multe locuri servituţile și foloa- 
sele iobagilor din Transilvania Ungaria şi Bucovina. la pă- 
durile urbarial6, și totuşi acelora Ti să dat Dretiutiridinea în 

îatură delă+ 'rijugerpână Ia 9 jugere de familie, case lăsată 
în îndiviziuie ca pădăticomanale, Sub GontioluT Şi înperința 
di ee CA Eee țeranilor TOLOREIE di. 
r6cte de pănă Atunci şi mai departe, şi având. lemnele 
din pădurea comunală în apropiere și pe un preţ redus, 
ei și-au putut amelioră şi perfecționă şi ecaretele eco- 
nomice ale lor. Aspectul satelor şi al ţerii s'a modificat 
şi schimbat. 'Țeranul din România însă scos din păduri, 
și dela foloasele pădurilor și pădurea dispărând, a fost 
pus îndată în imposibilitatea de a face ver ce îmbună- 
tăţire în ograda și în economia sa, rămânând mai de- 

parte cu locuinţa în casa de paiantă și în bordeiul săpat 
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în pământ, cu vitele, uneltele și sub cerul liber cu recol- 
tele în ploaie, expuse tuturor intemperiilor. 

Și dacă faţă de starea morală și culturală înapoiată 
în care se găsiă ţeranul din România pe la anul 1850—64 
nu eră satisfăcătoare, și nu se păreă consult de a-i da lui 
dintr'o dată prea mult pământ propriu ca proprietate 
particulară de veci, pentru ca să nu-i rămână lui pustiu și 
nici să ruineze pe proprietarul mijlocaş și mare, prin frus- 
trarea de braţele de muncă, atunci cel puţin să fi înzestrat 
comuna politică, sau rurală, biserica şi şcoala cu cantităţi 
suficiente de pământuri proprii, din care ele să se poată 
susțineă fi :care singură, până la maximum vechiu al com: 
pentinței ţeranilor de 2', din suprafaţa, moșiilor, şi aceste 
bine clausulate ca pășune și pădure a obştei, şi puse direct 
sub controlul și îngerința guvernului, ca să fie păstrate 
pentru generaţiunile viitoare. 

Proprietarul în schimbul pământului cedat locuitorilor, 
ar fi putut obţine frumoase capitale, cu care să-și înze- 
streze îndată moşia rămasă, cu toate ecaretele și utensiliile 
necesari, că dela munca cu învoeli și în -dijmă a clăcașilor 
săi, să treacă și introducă îndată munca în bani peste 
tot. Pământurile comunale, păşunea și parte din pădure 
rămase în folosul și stăpânirea obştei, le ar fi permis ţe- 
ranilor să ţină un număr însemnat de vite, pe cari să-le 
şi amelioreze, şi în urma unui traiu mai regulat și a unei 
nutrițiani mai substanţioase, să lucreze mai cu spor, fie la 
ei, fie la proprietate, şi totdeauna să câștige mai mult. 
Mai târziu înmulţindu-se populaţiunea în cât după pă- 
mânturile folosite şi cultivate de ei, din timp în timp după 
20—30 ani ar fi putut luă noui complexe în cultură, însă 
cu permisiunea și aprobarea autorităţilor şi guvernului, 
după cum se uzită totdeauna la poporul român de a da 
pământ din nou la însurăţei din pământurile comunei. 

In modul acesta a, procedat ministerul Stein Hardenberg 
în Prusia Ta 1811, în modul acesta au procedat statele 
Germaniei șItof pe baza acestor_vederi este alcătuită Și_Patenta Impărăteasere pentru Transilvania Ungaria și Bucovină, precum am văzut mai sus. Și pretutindenea Sle 
au une rezultate sub toate punctele de vedere. Dacă
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se făceă și la noi acestea, de sigur că nici la noi nu în- 
iorceu lumea pe dos, și nu se distrugea proprietatea mare 
cum prea des se afirmă, de cei necunoscători în materie. 
Insă proprietatea mare era mai mult în capitaluri mari, 
afectate în cultura pământului și tot felul de instala- 
țiuni decât în întindere vastă fără de capitaluri şi fără. 
de braţe. De sigur că proprietarii erau azi mai puţini rui- 
naţi, păduri mai multe în fiinţă, vite pe la ţerani mai 
numeroase și de valoare mai mare. Comunele rurale și 
aspectul. satelor. noastre ar fi cu totul altul, și starea mo- 
rală și materială a săteanului incomparabil mult mai bună, 
iar moșiile și pământurile ţerănești ar fi plătite deji de 
mult, cum s'au amortizat și plătit dejă cele date lor după 
legea rurală din 1864. | 

Comparând Legea Agrară a lui M. Cogalniceanu și apli” 
carea ei cu alte legi similare, ea a fost pentru clasa ţe” 
ranilor clăcași mult mai vitrigă şi poate mai impovără” 
toare decât eră legea feudală proectată de nobilii ma” 
ghiari în dieta; dela Cluș, din anul 1817, care a stârnit 

cele mai mari furtuni și a pregătit revoluţiunea din 18489. 
Şi totuși M. Cogălniceanu a trecut în viaţă și după moarte, 
de cel mai mare bine voitor și emancipator al ţeranilor. 
Economistul şi istoricul imparţial care va aveă să descrie 
nepreocupat istoria evoluţiunii şi desvoltării economice 
a poporului român în secolul al XIX-lea dela emanciparea 
lui încoace, nu-i va fi cu greu a trage o paralelă între ele. 

Cât de puţină este cunoscută chestiunea în fondul ei, 
o vedem din -manifestaţiunile vieţei zilnice, la tineri şi 
bătrâni, la bărbaţi de stat consumaţi, și la oameni străini de 
politica militantă. Cogalniceanu însăși în celebrul său discurs 
la Aniversarea de 25 ani a Academiei Române, spuse că 
idea mare a improprietăririi i-a inspirat-o distinsul bărbat 
de stat prusian M. Stein, pe care îl cunoscuse în persoană, 

și că a văzut-o pusă în aplicare la marii proprietari din 

marele ducate, Meklenburg-Schwerin şi M. Strelitz. Noi 
avem motive serioase de a crede contrarul. M. Stein şi Har- 
denberg au făcut cu totul alte improprietăriri în Prusia, 

decât care există şi a fost făcută în sus numitele ducate 
ale Germaniei de Nord; nicăiri nu au fost ţeranii clăcași
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deposedaţi și frustraţi cu mai multă volnicie ca tocmai 
în Meklenburg Schwerin și Meklenburg Strelitz. Numai 
acolo la emancipare au fost frustraţi clăcașii de pământu- 
rile lor de cultură, de pășuni și păduri, ca nicăiri alt undeva 
în Germania, și trăesc încă și astăzi sub raporturi medievale. 

Când în urma emancipării și improprietăririi clăcașilor 
din Prusia (1811) căreia 'i urmaseră Și celelalte state ger- mane, pela anii 1820-—30 începură clăcaşii a se mișcă 
și în cele. două Meklenburguri, solicitând emanciparea 
Și improprietărirea lor, atunci boerii de acolo, Riflerguts 
Besietzeri i alungară de pe moșiile lor, zicându-le: duceţi-vă unde vroiţi, că de azi înainte sunteți și voi oameni liberi, 
și sesiunile lor le confiscară și incorporară la moșiile și dome- niile lor. Atunci ţeranii lipsiţi de ori ce mijloace de subsis- tenţă în patrie, şi părăsiră patria şi ţeara lor cu zecimile de mii, ducându-se în America, unde găsiră o patrie mai bună, 
care-i îmbrăţișă cu căldură. De atunci datează numărul - cel mare al Germanilor în Statele Unite ale A mericei de nord, 
sunt descendenţii emigranților din cele 2 Meklenburguri. 
In patria cea veche rămaseră numai cavalerii cu moșiile lor neimpărţite, și neconturbaţi de nimeni, căci acolo as- tăzi nu există sate Și orașe decât foarte puţine, nu există burghesime, nu țărănime bogată și independentă, nu există 
comerciu și industrie, nimic afară de moşiile mari lipite. una. de alta, şi proprietarii lor, Rittergutsbesietzeri unul lângă altul. Sate nu există aproape de loc, aşă că pro- prietarii sunt dispensaţi de a avei pe la moșiile lor da- raveri şi conflicte cu o administraţie comunală indepen- 
dentă și îndărătnică, ca un primar nesupus, cu notar recal- citrant etc. căci vichilul sau administratorul moșiei în: deplinește pe deplin rolul acestora, precum și pe cel de polițaiu și de judecător. 

Și de ce lipsă să mai fie un primar în comuna, rurală, când toţi locuitorii de pe moșie sunt învoiți, adică lucră- tori angajaţi cu contracte familiare pe un an, locuese în casele proprietăţii, manâncă pâinea proprietarului și după contract el i poate concedia în ori şi ce moment, pentru cea mai mică vină şi insubordinațiune, iar ei dacă în caz de nemulţumire de. stăpân vor să'şi resilieze contractul,
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trebue să-i denunțe cu 6 luni înainte, Și numai după expi- 
rarea termenului fixat pot să.plece. Omul cel mai bine si- 
tuat moralmente și materialicește în comună este birtașul, 
cârciumarul, care pe lângă că locueşte și el în casele 
proprietarului și-i vinde băutura lui, mai este tot odată 
și ferarul curţii, dar fiindcă mai poate lucră şi pe la par- 
ticulari și drumeţii ce trec pe şosele, totuși să bucură 
el de oare care independenţă materială. 

Regularea. simplă şi ieftină a chestiunii agrare fără 
spese şi fără sguduiri mari sociale, a plătit-o însă scump 
statul, într'un timp nu prea îndepărtat. 

Acele două ţerișoare, marele ducate de Mekleuburg 
Schwerin și Meklenburg Strelitz, formează azi în culta şi 
mult laborioasa Germanie o lume cu totul aparte, aflân- 
du-se încă în deplin evul mediu. Deși ele posed între toate 
țerile şi provinciile Germaniei de nord pământul cel mai 
bun şi relativ destul de fersil, în cât numai din agricul- 
tură ar puteă trăi și ușor a nutri o populaţiune de 5-—6 
milioane de suflete, afară de cei ce ar fi ocupați în in- 
dustrie şi comerciu, totuși abiă posed actualmente la 
olaltă 4—500 000 suflete. Industrie și comerciu nu există 
aproape de loc, iar în cultură şi instrucţiunea primară 
este cea mai înapoiată dintre toate ţerile Germaniei. Po- 
pulațiunea. lor este împărţită în două clase, în proprietari 
milionari și muncitori zileri şi cu anul, fără de proprie- 
tate. Valoarea fondiară a pământului nu e mai mare 
decât cea din România, și cu mult mai mică decât în 
alte provincii Germane. 

Aceste raporturi erau vestitele modele, ce le-au avut 
M. Cogălniceanu înainte ochilor săi, şi acolo văzu cu ochii 
săi aplicarea legei de emancipaţiune făcută cu 25 ani 
înainte. Aceasta eră pretinsa comuniune a proprietăţii 

române cu cea slavă, ambele ducate fiind foste odinioară 
state slavice. | 

Incolo în genere în toate ţerile germane și slave s'au 
făcut emanciparea și împroprietărirea clăcaşilor pe o scară 
mai largă, cu îndoitul scop, ca pe de o parte pe lângă 
proprietatea mare să creeze o proprietate mică ţerănească, 
independentă de cea dântâiu, și care prino evoluţiune na-
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turală să poată ajunge cu timpul la cel mai înalt grad 
de cultură şi perfecțiune, iar de alta prin sumele însem- 
nate din despăgubire, să permită proprietarilor a-și în- 
zestra moșiile rămase, cu toate ecaretele și clădirile ne- 
cesari, pentru a introduce munca în bani, și o agricul- 
tură raţională şi mai sisteniatică decât cea cu clăcașii 
de mai înainte. 

In urma lor azi pretutindinea agricultura țerilor ace- 
lora consiste și se bazează pe o proprietate covârșitoare 
țerănească și independentă, mai puţin pe proprietatea 
mijlocie, iar proprietateu, mare în înţelesul nostru abiă 
există în câteva provincii ale Germaniei de peste Elba 
numite de ordinar Ostelbien. Astăzi mai pretudindinea 

“în Europa, diferența, și criterul între proprietatea mare 
medie și mică consistă mai mult în mărimea, capitalu- 
rilor, puse în înzestrarea lor decât în întinderea terenului. 
Apoi pretutindinea razimul și corolarul proprietăţii mari, 
stă într'o țărănime bogată și cultă, care în timpul din 
urmă sub numirea de reuniuni țărănești Bauern Vereine, 
Bund der Landwirthe, au început nişte acţiuni protecţio- 
niste şi politice foarte însemnate, aproape în toate sta- 
tele pentru protegerea agriculturei naționale faţă de esi- 
gentele industrialilor. In toate aceste reuniuni și asocia- 
țiuni marii proprietari merg în deplina armonie cu micii 
proprietari țerani, contra clasei libere schimbiste, a in- dustriașilor şi democraţilor sociali. 

Există și în străinătate afară de Anglia și Meklenburg 
și proprietate mare cu domenii și latifundii vaste, în diferite ţeri, dar ele sunt cu totul altfel organizate şi exploatate decât la noi, căci alăturea și pe lângă ele exista o numeroasă şi bine consolidată proprietate mică 
țărănească, independentă de ele iar domeniile şi moșiile 
mari se muncesc cu inventarul lor viu ȘI mort propriu. Evident că erau deci exemple de luat atunci și în ţeară la, moșnenii și țeranii ohabnici, ca și afară din țeară, la țeranii români din Transilvania, Ungaria, Bucovina şi nu eră nevoie să ia Cogălniceanu modele tocmai din Meklen- 
burg, țeară cu totul străină de noi. Și modelele erau de sute de ori mai potrivite în toate'privinţele cu raporturile
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noastre sociale, culturale şi economice. Ca și în Banat 
și în Ungaria de jos (Alf5ld) eră și la noi loc destul de 
extensiune şi expansiune pentru proprietar ca și pentru 
țerani, şi nu eră nici o lipsă de precupeţire a pământului, 
și i-ar fi putut pune în stare pe amândoi ca să se des- 
volte mai departe și ajute reciproc, iar nu să se împe- 
dice și paralizeze mutualmente. | 

In fine strămutarea, vetrei satelor și cătunelor, ceea 
ce ceruseră deputaţii ambelor ţeri, întruniţi în confe- 
rința dela Focşani, că nu sa admis, a fost un câștig 
din punct de vedere agricol și economic, deși se poate 
că din punct de vedere politic și administrativ să fi fost 
o greșeală. Căci într'o ţeară cu puţină populaţiune şi cu 
domenii vaste de multe mii şi zecimi de mii de pogoane 
fără sate şi case pe ele, admiţându-se strămutarea po-.. 
pulaţiunii, cu cine ştie ce greutăţi şi pericule pentru 
cei strămutați ca și pentru autorii şi iniţiatorii strămu- 
tării ar fi stirnit, vezi cazul dela Torace și Klek din Bă- 
nat—pag. 52și 401, după săvârșirea ei am fi avut de o 
parte comune mari încheiate cu multe sute şi mii de 
case ca pe pustele Ungariei, și de alta moșiile și mai 
despopulate decât astăzi — cu locurile de hrană ale săte- 
nilor Ja depărtare enormă. 

Cercetări minuţioase în privinţa aceasta au dovedit, 
că cu distanța, între locuinţa şi pământul de hrană crese 
însă enorm _spesele_de cultură, la distanţa de 7,5 klm. 
spesele_ de cultură sunt atât de însemnate, încât absorb 
întreg beneficiul net. O mare partie din zi se petrece cu dusul 
Și venitul delă” moșie şi cu transporturi de prisos. De 
aci necesitatea reducerei lor pretutindenea prin comasare. 
Cunoaștem un Domeniu mare bine administrat în 'Țeară, cu 
sat nou la mijloc de 400 familii și case, unde la căratul 
bucatelor—ţeranul plecă cu nevasta seara din sat, ca să 
ajungă dimineaţa la loc — și încolo doarme el, şi nevastă-sa 
îi mână vitele, și dimineaţa după ce au încărcat carul 
înapoi — mână el boii şi doarme ea, și ajung seara acasă cu 
un car de bucate ori de fân. Şi aceasta este comuna nouă 
de model. Dacă în loc de un sat la mijloc cu 400 de case 
S'ar fi făcut 4 sate de câte o sută de case pe aceeași 
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moșie, dar la 4 colţuri ale ei, evident că rezultatele ar 
fi fost altele şi pentru locuitori dar și pentru admi- 
nistrație. Un caz pentru sute altele. 

Mai bine deci decât o comună mare cu mii de suflete, să 
fie 10 —15 cătune disseminate pe moșie, în fiecare parte aei 
ca să aibă brațele și vitele de muncă și gunoiul în apro- 
piere, pentru a reduce din acele umblări şi transporturi 
fără de nici un rost. Nici gospodarii şi case resleţe dis- 
seminate, cum sunt. cătunele şi odăile prin munte, încă 
nu sunt de folos, căci oferă mari dificultăţi cu paza vi- 
telor, cu copii de şcoală, cari pe ometul mare numai cu 
greu ar puteă să viziteze școala. Mai bune sunt deci 
așezări mai mari de case, cari cu timpul să poată a- 
junge a formă sate și satele comune de sine stătătoare. 
Dată fiind: creşterea mare a poporului nostru Român, 
îndată după ce ajunge la un traiu mai liniștit, şi care 
este mult superioară a altor naţiuni, eră de prevăzut, 
că după un timp oarecare d. ex. jumătate de secol, multe 
din cătunele de odinioară vor puteă să ajungă sate, și 
satele comune rurale și urbane. Dacă im proprietărirea 
țeranilor dela 1864 să făceă în bune condițiuni, și se 
dedeă ţeranului pământ de hrană suficient pentru el, 

Și fânaţ și pășune suficientă pentru vite, România puteă 
uşor să aibă astăzi o populaţiune de 10 milioane de lo- 
cuitori. Nu a ajuns şi nu va ajunge ușor la această 
cifră din cauză că morbiditatea Și mortalitatea popula- 
țiunii rurale fiind enorm de mare, din lipsa de hrană su- 
ficientă și a boalelor endemice care o băntuie şi deci- 
mează. Spitalele rurale puţin-i folosesc la boalele de or- 
dine socială şi materială. i 

Să luăm d. es. numai răul ce i sa facut prin detra- 
gerea culturei legumelor, şi a laptelui dulce — două din 
alimentele principali ale săteanului, căci este lucru știut, 
Și cunoscut de toată lumea, că ţeranul Român ca şi po- 
poarele_ de legea ortodoxă răsăritSănă- tri" Ene GORSUmă 
foante puţiiă GAT ŞI trăesc măr frugal decăt popoa- rele catolice şi | protestante.” Deci pentii 6I Gultiira legu- melor âveă un rol îndoit: Apoi câte epidemii și boale endemice şi locale nu se puteau și s'ar puteă combate pe



„491 

cale economică, cu o hrană mai substanţioasă ? Din aceste 
motive puternice ale bunăstarii şi igienei populaţiunii 
rurale şi pentru sporul ei, totdeauna Și în toate ţerile 
grădinile de legume şi cu pomii roditori pretutindeni au 
fost scutite de” "Gti” „ce daturi Către "proprietăte — elacă, 
dijină, cum şi de biruri şi imposite către stat şi orice 
ălte ângârale, şi de ori ce amestec diii partea străinilor. 
Aceste avântagii însemnate. l-a perdut ţeranul nostru 
prin legea rurală dela 1864. Nu numai grădinile de le- 

- gume şi verzeriile pentru trebuinţele casei sale la câmp 
iau fost luate —dar nu i sa făcut posibil de a cultivă 
aceste acasă la sine, în curte şi în grădina sa. 

Suprafaţa, de 300 și. 400 stânjeni pătraţi în vatra sa- 
tului, daţi lui de heiu de casă, curte și grădină, eră așă 
de mic, încât în cele mai multe cazuri săteanul n'aveă 
ce să închidă, şi ce să despărţească pentru curte şi gră- 
dină. De aci vine că heiul de curte și grădină pentru 
el este tot una, și poartă numirea generică de bătătură și 

ogradă. Aceea suprafață este adevărat eră prevăzută încă 
în legea lui Știrbeiu dela 1851 și o fi având origine şi mai 
vechi. Economiști nemți și străini ai secl. al XVIII, cari 
au studiat Banatul pentru scopul colonizării zic, că la_ 
Români, huteni şi Sârbi şed 6—8 familii pe_o curte, 
care aDiă este sui suficientă Dontru un ţeran german ghiabur; 
dă dânşii propuseră Şi poate” ni” fâtă TROtIV dă dreptate 
strămutarea Românilor şi colonizarea lor în sate şi strade 
mai regulate cu curţi mari, spaţioase prin cari satele 
noui românești din Bănat contrastează foarte mult cu sa- 
tele vechi româneşti. In Transilvania în satele săsești 
cumpără Românii cu preferinţă curți dela Sași ca mai 
spaţioase, mai comode şi mai confortabile cu o gospodărie 
mai desvoltată. 

Evident deci că suprafaţa, dată prin) ea.rurală._dela 
1804 ânj răți Iă diunte și 400 stânjeni pă- 
trați la câmp.==60 i 800 metri pătiâţi ți pentru casă, curte 

igrădiniă er otul în suficierită?lâ oraş aceea poât6 să 
satisfacă, nu însă la ţeară şi pentru săteanul cu car, plug 

şi vite de prăsilă. După ce el si ar face ecaretele economice 
necesare, lui nu-i mai rămâne spaţiu liber de împrejmuit 

  

  

  

   

      

a 
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pentru grădină de legume, necum pentru grădină de pomi 

roditori. Inchide din eao parte pentru grădină, el n'are 

unde să-şi pună recolta — nutreţul şi stogurile de bucate, 

n'are unde se întoarce cu carul gol în loc, şi unde să-și 

ţină vitele şi nici loc pentru arie, unde să treere. De aci 

tendinţa lui de a nu le desparți şi izolă pe nici unele— 

'şi a le ţineă toate în bătătură, şi unde nu ajung și caică 

vitele, curtea și grădina lui e plină de bălării și băligar. 

Legea rurală a lui M. Cogălniceanu a rămas deci departe 
în urma altor legi similare de emanciparea clăcașilor și de 

desrobirea pământului. Efectele ei nu puteau fi decât mo- 

deste. Atâta sa ajuns şi obţinut prin ea, că vatra satului 

nu s'a schimbat, şi strămutarea locuitorilor nu depindeă 
mai mult de bunul plac al proprietarului. în privința des- 
robirei braţelor este astăzi greu de zis, dacă Cogalniceanu 

le-a desrobit, ori că le-a robit mai tare. 'Țeranii înşişi 
zic, că la anul 1864 Mihail Cogălniceanu_ a desrobit pe 
țigani, dar a robit pe hoinăni. Nici ţeranii făcuţi inde- 
pend6niţi îiăteriălicsste de proprietatea mare, nici comuna 
rurală dotată cu pământ suficient, nu s'a obţinut, și nici 
starea de cultură generală a ţerii nu a progresat precum 
ar fi trebuit să progreseze. 

Prin improprietărirea clăcaşilor din România nu dis- 
pare diferinţa de clasă şi stare între patron şi muncitor, 
între capicalist şi braţe; cel mult se schimbă în câtva 
numai stăpânii moşiilor, şi raporturile de producţiune. 

Boierul este în curând substituit prin urendaşul său_cu 
teiinin scurt, şi păstoriă înlocuită prin cultura întinsă de 
jcersale, dar Tără XitE şi fâră de unelte proprii. În loc 
jde elib&rârea proprietăţii de orice sarcini, servituţi și 
amestec şi ingerinţe străine, urmează îndată o nouă în- 
curcătură și mai mare ca până aci, şi pe termin limitat: 
ca nici proprietarul să nu poată merge singur - înainte 

cu cultura moșiei sale fără de braţele şi: vitele sătenilor, 
dar nici sătenii să nu se poată ferici, şi să o scoată la 
capăt fără de păşunea dela proprietar. Țeranii sunt de | 
claraţi de oameni liberi şi posesori absoluţi ai anul] 
tului cedat lor,/dar totdeodată li se iea facultatea de a 
dispune de el în timp de 30 ani, și apoi pe alţi 30 ani,
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iar la un an. doi, li se introduce din nou claca și dijma, 
cu toate daturile Si angaralele. vechi abiă abolite” dăr ] 

reinviate_sub--numirea de. „Legea tocmelilor agricole. 
—Fiindeă prin legea rurală delă 1864-s'a-dat prea puţin 
pământ de hrană la săteni și comunelor rurale, deși ţe- 
ranii Pau plătit pe acesta deplin, totuşi despăgubirea 

căpătată de către proprietate, pentru braţele perdute și 

pământul cedat locuitorilor a fost prea puţin şi cu totul 
insuficient, ca ei să-şi poată înzestră moşiile cu cele ne- 
cesare și să le rămână şi lor destul căpital de exploataţie 
pentru căutarea moşiei în regie și introducerea culturii 
în bani, pentru a nu mai fi avizat la vitele şi uneltele 
locuitorilor. 'Țeranul iarăși din prima zi a emancipării 
sale este avizat la muncă în parte și cu dijmă. Lipsa! 

f 
i 

    

  

lui de pământ de hrană și cu deosebire lipsa de pășune 
şi fânețe pentru ţinerea vitelor, pe care el fără de în-i, 
voeli nu le poate scoate din bătătura sa, este cheia de a-l 
face pe el totdeauna supus— și-l silește să cadă la si] 
ce învoeli cu proprietarul şi arendașul său, și să nu um-l: 
ble pe moşii. străine. Mai curând se 'poate dispensă pro-/: 

prietarul şi arendașul său de-brațele şi vitelS. iii decâţi; 
teranul, d GFic& stare concursul. binevoitori: 

  

   

  

o
a
 

   
Trei mâti fAGTOrI teren ala mijioc, cari împedicară 

emanciparea, şi ameliorarea, stării morale și materiale a ţe- 
ranului din România: lipsa de pământ de hrană, criza eco- 
nomică dela 1865 —6, şi desvoltarea prea repede a agri- 
culturei mari, în detrimentul celorlalţi factori ai pr oducţiu- 
unii agricole. "Pământul de hrană dela început chiar, abiă 

eră. insuficient ca săteanul să poată cel puţin întu”o singură . 

generaţiune să trăiască din al său propriu; apoi criza eco- 

nomică datorită. foametei celei mari dela 1865 —6, care îl 

înglodă şi încurcă rău în datorii, și pentru stingerea lor 

provocă legea tocmelelor agricole, cu reînființarea clăcei 

și dijmei şi a tuturor angaralelor vechi, fără ca săteanul 

să se poată apără și rezistă. Puțin pământ scria legea, 

dar mai puţin i se dete. Faţă de stările lăuntrice puţin 

consolidate de atuncia, pe multe locuri proprietarii au 

“căutat să illudeze legea, şi să-i scurteze din pământul
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prescris de lege, ori să-i încuree și înolodeze din nou 
în datorii, pentru a împedică emanciparea şi a o face 
illusorie. 
/ Proprietarii pe multe locuri sau că au scurtat din 
Krepturile și din pogoanele lor legiuite dându-le cu 14, — 
3 —1, mai puţin pământ, decât li se cuveniă după lege, 
liar alţii căutau să-i reducă din calitate, dându-le ca pă- 
"mânturi de hrană terenuri puţin fertile și uneori cu totul 
"mepotrivite pentru orice cultură. La câmpie i-au scurtat 
și șicanat mai des cu apa de băut și de adăpat, cu trecă- 

i 

ue Și adăpătorile, dându-le prundurile văilor şi gâr- 

| 

  

elor ca teren de cultură, dar uneori i-a oprit la o nică 
idistanţă de câţiva, stânjeni de apă curgătoare, ca ei de aa

 

ipe pământul lor, să nu poată ajunge direct la apă, și să fie totdeauna, siliți să facă învoeli cu proprietarul şi 
arendașul moșiei, -și să-i facă din nou zile de clacă și 

limeremeturi, pentru trecerea pe moșie, pentru adăpatul iIvitelor. La coline și munte, li s'au dat de multe ori 
coastele cele mai tari pripoare Și râpe, și în condițiuni 
greu de exploatat și de folosit, teren absolut de pădure, 
ca teren de hrană. . - 

Pripoarele şi coastele acele tari, dacă rămâneau în stă- „_pânirea şi folosinţa, proprietăţii — destinate dela natură 
a rămâneă ca păduri de veci şi păduri de protecţiune, ele aduceau un folos real și remareabil ; dar prin aceea, că ele au fost date locuitorilor împroprietăriți ca locuri de hrană, ori. ca islaz pentru vite, după ce țţeranii au făcut curături pe ele și au băgat vitele la pășune prin devas- tarea pădurii, îndată s'a pus petrișul în mișcare, ţărâna ce se formează este spălată și dusă după fiecare ploaie și zăpadă, şi coasta rămâne vecinic sterilă. Numeroase „sunt coastele şi dealurile cari se prăbuşesc astăzi în urma 
devastărei pădurilor Şi prin pășunatul cu vitele în special cu oile şi caprele, căci vite în sat nu au mai rămas, te- renul lipsit fiind de orice vegetațiune. Nu numai că ele nu mai dau azi nici un folos propriu, dar cu mormanele de petriș și bolovani ce pleacă de pe ele au îngropat ogoareie și fânețele mănoase din lunci. Aceasta este starea
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actuală a mulţor terenuri de cultură a sătenilor, date 
lor după legea rurală dela 1864 dar și a moşnenilor. 

Despre modul cum sa aplicat şi esecutat legea dela. 
1864, dispunem în cele 3 monografii ale lui lon Ionescu 
dela Brad asupra judeţelor Mehedinţi, Putna și Dorohoi, 
de multe exemple tipice, adunate de el cu multă trudă 
şi conştiințiositate. Noi vom indică 'aci asupra judeţului 

„Mehedinţi cele după pag. 44'/,, 456, 463, 501, 602, ju- 
deţul Putna 83, 84, 85, 271, 329, 380, 393, 404, 40, 
433, 485, 436, 443, judeţul Dorohoi de asemenea. 

Atari cazuri am văzut şi cunoaștem și noi mai multe 
și nu e de lipsă a insistă mult asupra lor. 

Şi cu toate aceste scăderi și frustrări a sătenilor din 
pământurile legiuite pentru hrană, ei au fost constrânși 
să achite pe deplin sumele de rescumpărare, din propriele 
lor mijloace. Cei cari nu le-au putut plăti la termen, au 

căzut din nou la învoială cu proprietarii lor. Insă au fost 
şi cazuri, că ei au plătit ratele și sumele întregi la termen, 
dar pământurile nu le-au căpătat în folosinţă şi stăpânire 
până târziu, după lungi procese costisitoare. In compa- 
raţie cu ei pe foştii clăcași din Transilvania, Ungaria și 
Bucovina însă i-a răscumpărat statul, care a plătit îndată 
proprietariilui-surnsle cuvenite pentru desdaunare în bo- 
nuri rurâl6; Tă-a-eărof achitare a contribuit ţeara întreagă: 
ţeranul emancipat ca şi Lurghesul și boierul. 
Al doilea factor care a stat în calea ţeranului și l-a în;= 
pedicat; din progresul social și economic, a fost ivirea foa- 
metei dela 1865—6 şi în legătură cu ea a tifosului şi 
colerei. Cât de mare fu mizeria ce venise atunci peste 
țeara întreagă şi ţerani, cari abiă începuseră să plătească 

primele rate de despăgubire, o cunoaștem din scrierile 

contimporane. Nu eră ceva raritate, ca ţeranul pentru v 

chilă de porumi» să-și robească braţele sale și ale oame- 
nilor săi şi ale vitelor pe 4—5 ani de zile înainte. Numai 

ca să nu-i piară familia de foame, ţeranul eră gată să, 
sacrifice totul: braţele, pământul și libertatea. 

Secularizarea averilor monastirilor închinate și neîn- 

chinate sub Cuza-Vodă, deşi din punct de vedere politic - 

a avut bună influență, nu însă și din cel economic și
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agricol. Este adevărat că statul a devenit atunci stăpân 
pe vre-o 1000 domenii, cu o mare parte din întinderea 
și suprafaţa ţerii, cari până aci serveau intereselor cultu- 
rale și sociale străine, şi de aci încolo venitele lor se 
încasau exclusiv în folosul statului și pentru trebuinţele 
sale. Prin acest nou sucecurs Domeniul statului crescă 
și crescu creditul lui în ţeară și în străinătate, graţie căruia 
puti să răscumpere și facă căile ferate etc. şi alte lu- 
cruri de utilitate publică în favorul desvoltării sale, iar 
prin emiterea bonurilor domeniale acoperi spesele răsbo- 
iului pentru independenţă. 

De altă parte, agricultura și desvoltarea economică a 
ţerii făcu un pas înapoi, care nu putu să nu se răsfrângă 
și pe cel social. Până la secularizare, multe mănăstiri aveau 
pe moșiile lor frumoase ecarete și instalaţiuni economice, 
dimpreună cu tamaslâcuri de tot felul de vite frumoase: 
herghelii mari de cai sirepi, vite cornute frumoase, turme 
numeroase de oi ţigăi, crame și pivnițe mari şi celebre 
pentru fermântatul vinului, de care direct şi indirect be- 
neficiă, și ţeranul şi ţeara. Eră aceea ce se zice o exploa- 
taţiune sistematică în mare, gospodărie în stil mare, pe 
care germanul o numește Grosswirthscha ft u.. Grossbetrieb 
Sub regimul ei şi săteanul nu stăteă rău și eră în mii 
de chipuri folosit, căci eră la adăpost de multe vexațiuni, 
stoarceri și împilări, și se bucură şi el de multe ori în 
an, de însemnate prinoase la zile mari, la hramuri etc. 
Invoelile şi condiţiunile de stabilire nici odată nu erau 
așă oneroase pe moşiile monăstireşti şi pe ale episcopa- 
telor ca pe cele particulare; favorurile erau mai multe, de 
unde şi refrenul vechiu că, „sub cărja archierească este 
bine să te afli.“ . e 
"Toate aceste relaţii vechi seculare, pomenite din moşi 
strămoşi, regulate mai mult prin dreptul uzual din ge- 
neraţiune în generaţiune; contenesc deodată bruse. Statul 
sechestrând în favorul său atâtea domenii, pe. cari nu 
le puteâ să le exploateze şi caute dânsul în regie, din 
lipsa: de personal technic trebuincios, începi a le des- “face şi lichidând tot ce se găsiă în acel moment pe ele: 
ecareturi, unelte, vite, și până la nuda proprietate şi dând
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moșiile în arendă. De fapt, prin secularizare s'a dat lo- 
ie_întinsei economii de vite din ţeară și 

d'atunci a devenit. sistema arendasiei atotputernică în 

ţeară, care copleşi și pe proprietarii mari, cari îşi căutau 
ei însuşi de moșii, ca și pe ţerani. Moșia ca proprietate 
nudă eră mai ușor de exploatat decât cea cu ecarete și 
vite pe ea, ca aceste să nu decadă sub mâna unui no- 

vice nexperimentat. | 
Statu! găsi în procedeurile sale în curînd imitatori la 

paiticulări. Proprietatea mare și proprietarii mari Și Mici 
au părăsit d'aci înainte sistema veche de exploatare în 
stil mare, şi au adoptat și ei pe cea negustorească a 
arendașilor statului, de a sacrifică cu agricultura cât mai 
puţin, și a scoate din moşie cât mai mult, pentru a mări 

beneficiul net. De aci intinderea enormă a agriculturii 

din ce în ce mai prosperă și mai bănoasă, în special a 

culturii grâului și a porumbului, care nu reclamă nici 

prea multe spese şi nici vre-o inteligenţă ori experiență 

deosebită, în detrimentul tuturor celorlalte ramure și 

factori de producţiune și de venit ai moșiei. Ei 'i căzură 

victimă nu numai întinsa cultură de vite cu tamaslicu- 

rile frumoase de odinioară, ci și fânețe, pășuhi, păduri, 

livezi, grădini de pomi roditori vii etc. Mai veni în aju- 

tor pacea lăuntrică şi consolidarea statului, și deschiderea 

  

ţerii comerţului internațional prin clădirea de reţele de căi), 

ferate şi a şoselelor de tot felul, graţie cărora şi a intro-|! 

ducerii mașinelor și plugurilor de fabrică perfectionate, ve: 

nitele și arenzile moșiilor unic din plugărie se urcară ra- 

pid din deceniu în deceniu. 

Insă în loc dea desvoltă progresiv toate ramurile de * 

venit ale moşiei, și a procede la înzestrarea și dotarea 

moșiei cu toate cele necesare culturii şi progresului eco- 

nomic, ele toate fură abandonate și nouii stăpâni ai mo- 

şiilor se aruncară pe cultura pură de cereale, și dela cul- . 

tura mare sistematică, am ajuns în scurtă vreme la plu- 

găria mare, fără vite, și fără majloace, a cărei temelii, ș/ 

fona de exploatare sunt foomelele agricole cu locmlorii! 

Proprietarii mari, nu numai că nu facură dăci Tiainte 

vre-o înbunătăţire esențială pe la moșiile lor, dar lăsară 

32 
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să se ruineze și decadă și cele existente moştenite dela, 
părinţi și străbuni și în fine dădură şi ei de voe de nevoe 
moșiile în arendă. Arendaşii prin cultura rapace de des- 
poierea pământului le ofereau mai mari venite decât 
erau beneficiile ce puteau dânșii scoate cu munca Și ca- 
pitalul lor propriu. 

Dar agricultura și gospodăria mare română cu tot 
avântul său enorm ce a luat ţeara de 50 de ani încoace, 
a dat înapoi şi nare nici o singură cucerire şi progres 
de remarcat. Din contră, are de înregistrat perderi colo- 
sale: perderi însemnate în starea moșiilor şi diferitele 
lor izvoare de venit, azi cu totul secate, dispărute ca și în 
avuţie şi starea familiilor cele mai remarcabile ale ţerii 
de multe zecimi de milioane de lei valoare, din produc- 
țiunea şi avuţia naţională. Singur numai moşnenii şi re- 
zeșii dacă au conservat ceva mai bine instalaţiile şi aran- 
jamentele lor de cultură, transmise din moși şi strămoși, 
dar altele nouă nau putut face nici dânșii. In multe pri- 
vinţe economice stăm _azi mult mai rău decât în trecut, 
d. 65. jud. Botoșani și Dorohoiu față de starea, lor des- 
crisă de I. lonescu dela Brad de prin anii 1866. 

Frumoasele începuturi de cultură Și civilizaţiune, făcute pe moșiile mari ale fruntașilor țerii, ridicate pe la anii 
1830—40 dacă și nu mai vechi, denotau nu numai un gust și eleganţă, dar și un confort care pentru sute 

-de ani ar fi putut servi de model la mare şi mie, ori și 
cât ar fi progresat țeara în cultură și bună stare, dar 
azi sunt toate părăsite şi parte din ele ruinate, menite 
a dispare azi mâne de pe fața pământului, iar propri- etarii lor de odinioară cu descendenții lor direcţi sunt rui- 
naţi. Vom cită câteva cazuri concrete, despre cultura 
și buna stare veche ce le-am găsit noi. 

O curte boerească și gospodărie grandioasă ca să nu zic admirabilă, am văzut la Mărășești pe fosta propri- 
etate a lui Constantin Catargiu, cum a doua nu am în- tâlnit nicăiri în ţeară decât în Meklemburg-Schwerin la Raden lângă Schwerin ; apoi la Cârligi palatul unui alt Catargiu, care aspiră la domnia țerii Moldovei, și în ve- derea urcării pe tron a construit magnificul palat cu



vre-o 24 saloane vaste care de vre-o 60 ani stăteă ne- 
tincuit şi. infruntă intemperiile ca, și când ar fi tăiat 
dintrun singur bloc de granit. La Pașcani, jud. Suceava, 
frumosul castel cu parc al Rosnovanilor, și alt pare şi mai 
frumos la Stânca (Prut); apoi palatele familiei Sturdza 
dela Scheia, Buciumi, al familiei Moruzzi dela Pechea. . 
Apoi moşia Fundeni dela Nămoloasa a Vornicului Costachi | 
Conachi, cât un principat de mare, ce se întindeă peste |! 
3 judeţe cu falnicul palat și pare dela Țigănești (lângă 
Tecuci) și numeroasele ei instalaţiuni, vii plantaţiuni de 
pometuri, drumuri, șosele, hanuri, instalaţiuni de iriga- 
țiune, corecțiuni și stavilare contra undelor furioase ale 
Siretului. Conacele și hanurile ridicate de el nu erau 
cârciume de ţară obişnuite, ci adevărate grand oteluri 
cari ar face şi azi onoarea ori şi. cărui oraş de ale noastre. 
Aceste averi colosale sunt toate ruinate și moșiile au 

"ajuns în mâini -străine și sunt perdute pentru totdeauna 
şi pentru cultura ţerii ca și pentru naţia română. 
“Dar nu numai în Moldova se găsiau pe atunci atari 

începuturi frumoase de înaltă cultură şi civilizaţiune, ci 
Și în Muntenia, deși nu așă multe ea fiind și mai tare 
expusă invaziunilbr greceşti, arnăuţești; marțori sunt 
scriitorii străini cari au trăit în țară. Astfel Sulzer în 
Istoria Daciei transalpine la 1781 tom. |, la pag. 169, ne 
dă următorul tablou despre frumuseţea moșiilor boerești 
din ţară. 

O casă mare de ţeară zidită în octagon, cu o grădină 
frumoasă pe o insulă sau peninsulă a unui eleșteu ai- 
tificial, format prin oprirea unui râu ori gârle din cur- 
sul ei natural, a cărei râpe și maluri înalte sunt aco- 
perite cu vii; şi după ele de jur împrejur pe livezile 
smălțuite se găsesc colibele ţeranilor laborioşi, şi apol 
în urma lor la o mică distanţă se află Dumbrava cea 

mai frumoasă ce poate să existe undeva în lume, care în- 

conjoară jur împrejur acest peisagiu pictoresc și-l cuprind 

într'o perspectivă încântătoare ! „Aceste sunt vederile 
obișnuite ale unei moşii de țeară din Valachia şi Moldova — 

“și termină descrirea lor cu frasa: că. numai un Kleist ar
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fi în stare ale descrie, când ar vroi să reproducă, fidel 

frumuseţea paradisică a naturii primitive ! | 

La pag. 300—301 ne dă descrierea frumoaselor palate 

ale lui Brâncoveanu dela Mogoşoaia și Potloage, şi spune 

că atari curţi şi palate boiereşti frumoase se mai găsesc 

şi la Creţuleşti, Ciocănești, Vizureşti etc. şi pre toată în- 

tinderea, unde domnul ţerii merge cu curtea sa întreagă 

ca să petreacă la zile mari, la prasnice împărăteşti, la ziua 

numelui și la serbări familiare. Apoi la alt capitul ne des- 

crie petrecerile de atunci, petrecerile și seratele Doamnei 

cu jupunesele gi, cu barca pe lacul dela Ferestrău lângă 

Băneasa etc. la cari petrec cu cântece greceşti și tur- 

ceşti seara şi noaptea pe lună, până târziu după mezul 

nopţii. — Urmează apoi descrierea danțurilor, jocurilor, în- 

trecerile tinerimei la curse de călărie, pe caii arabești și 

turcești “la vânătoare ete. Nu mai puțin Alaiurile cu cari 

se duc în ziua de Sf. Gheorghe caii domneşti la păşune, 

pe malurile Dâmboviţei sub mânăstirea Cotrocenilor, ce 

eră rezervată pentru ei—şi-i duce marele comis însuși 

în persoană, îmbrăcat în caftanul său de gală, fiind aco- 

periţi cu pături scumpe, brodate cu fir de aur și argint 

și cu musica militară după ei, și cu: mare aglomeraţie 

de popor“. , 

A. Wolf în descrierea Moldovei dela 1802, la pag. 46, 

ne spune că în Moldova sunt foarte mulţi boieri, cari 

au herghelii mari de câte 4—500 iepe fătătoare fiecare, 

şi la cari ţin armăsari de rasă din cei mai buni, între 

alţii şi de rasă arabă şi turcească etc ; până şi din cele- 

brele grajduri al Ismail pașa din Egipt au venit ar- 

măsari de reproducție în Moldova. 

Aceasta eră partea serială şi luxul, ce-l desvoltau 

familiile fruntașe de atunci, chiar sub domnia fanarioţilor. 

Pe la moșiile lor nu mai puţin variată şi demnă de imitat 

eră şi partea pur economică, pentru organizarea și buna 

chiverniseală a veniturilor moșiilor şi averii familiare. 

Pe lângă clăcașii şi rumânii (iobagi) şi robii ţigani erau 
foarte numeroși și alți oameni de serviciu de condiţii 

mai bune pe la curţile și moşiile familiilor fruntaşe ale 
„ țerii, în diverse ocupaţiuni şi servicii, recrutaţi parte dintre
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indigeni — boierinași scutelnici, postelnici, mazili, ete. —cu 
leafă și fără leafă, și parte dintre străini, aduși de multe 
ori cu mari sacrificii, şi cari de multe ori erau oameni 
de valoare şi cu o reputațiune bună în specialitate şi 
ramura lor. Fi erau. de folos și o fală nu numai pentru 
boierul care i-a adus şi angajat, ci şi.țeara. întreagă a 
tras foloase după urma lor. 

Alăturea de vătafii de moșii şi de isprăvnicei, erau lo- 

vofeţii sau feciorii boiereşti, apoi vătatul peste păstori — 

apoi urmau păstorii înşişi: herghelegii uneori şi stal 

meisteri, maiestri de călărie, vizitii, surugii, veterinari 

şi kurschmizi, boari, văcari, viţelari, porcari, baci şi cio- 

bani, mânători de sterpe— grădinari mai mulţi, şi spe- 

cialişti pentru cultura de legume, de fructe și flori, vieri, 

şi pivniceri sau Keller meiăteri; afară de numerosul per- 

sonal de serviciu atașat pe lângă boieru, cocoana și co- 

- pii— ca copii de casă, boierinaşi etc. —și ai bucătăriei și 

sufrageriei. 'Toţi aceștia formau o lume şi erau plătiţi 

în bani sau puşi la parte, și nu slugiau de clacă, şi unii 

din ei trăgeau frumoase venite, după serviciul la boier. 

Intre alţii erau căutaţi și bine plătiţi stalmeisterii și 

grădinarii de lux; architectura horticolă eră foarte cău- 

tată şi mulţi din ei erau autorităţi de prima ordine în 

specialitatea lor şi oamenii de ştiinţă. Prinţul Mihalache 

Sturdza a chemat în ţeară pentru facerea parcului dela 

Socola (lângă Iași) pe I. Edel, care a fost şi un bota- 

nist renumit, și a făcut cele dintâi exploraţiuni bota.- 

nice întrun mod sistematic în Moldova în toate regiu- 

nile ei până pe Ciahlău, şi u lăsat după el o frumoasă co- 

lecţiune de plante și o monografie asupra F'lorei Moldovei 

sub titlul „Bemerkungeu iiber die Vegetation der Moldau 

nach eigenen ein lahre 1835 gemachten Beobachtungen 

entworfen von Iul. Engel“. lar prințul Dimitrie Moruzzi 

a adus tot ca grădinar la Pechea pe Ch. Guebhard şi 

Pangajat cu condiţiune de- a exploră flora ţerii şi a face 

împreună un Tentamen Florae Moldavicae, care iarăși a 

lăsat un manuscript preţios intitulat „Ennaumeratio plan- 

tavrum quos per annos 1842 ad 1848, in Moldavia collegit 

et obserrabit O. Guebhard“. El eră totdeodată membru



502 

corespondent al Societăţii botanice din Sachsen — Alten- 
burg, şi în vie corespodenţă cu marele botanist de Can- 

dolle. Atâtea şi atâtea alte grădini, parcuri măreţe cine 
au fost urzitorii şi architecţii lor, ce se găseau atunci 
în ţeară, dincoace şi dincolo de Milcov şi erau toate în 
stare înfloritoare, iar azi toate zac în ruină, şi a multora 
abiă extensiunile se mai cunose. Cărui proprietar sau aren- 
daș îi dă azi mâna să facă atari sacrificii pentru știință 
și progresul agriculturii -ţerei? ! 

| Apoi pe lângă că unii boeri, ca Băleanu, Cantacuzin, 
, Pașcanu, Ventura, şi alţii cari întemeiară fabrici de postav 
ide tăbăcit pieile, aduseră oi merinoase, armăsari de mare 

'preţ, tauri de rasă cari costau sute şi mii de galbeni. 
„Apoi erau numeroasele mori de apă sistematice pentru 
vremea aceea, fabrici de olei' şi de lumânări ca și vel- 
nițele cele multe. Singur numai în Moldova se aflau pe / 
la anul 1852 3.485 mori de apă, 103 velnițe şi la 1.500|// 
căldări mici de rachiu şi de ţuică după mărturisirile lui! 
Sutzu. Mulțimea de poverne şi câldări, ce erau pe acea 
vreme in ţeară, şi în care se lucră în fiecare toamnă, 

contribuiă mult la propagarea bunei stări materiale în 
populațiunea rurală, și cu mic şi mare abiă aşteptau 
deschiderea campaniei şi începerea lucrului în fabrică 
pentru plăţile cele frumoase, traiul bun şi ieftin și lătu- 
rile ieftine pentru îngrășatul vitelor și râmătorilor. Bă- 
uturile nu erau otrăvite ca cele jidoveşti de azi. Luceru- 
rile se schimbă brusc prin așă zisă lege rurală a lui M. 
Kogălniceanu și prin secularea averilor mănăstirești. 

Proprietarii grevaţi cu datorii dela părinţi din împăr- 
ţeli între fraţi, sub influenţa concurenţei înverșunate ce 

“le-o făceau arendașii vecini, dânşii având adesea case 
mari și grele de purtat, în curând nu mai putură face. 
nici o ameliorațiune pe. moşiile lor, şi abiă mai puteau 
face față la exigenţele noui amplificate ale lor şi fami- 
liei lor, faţă de raporturile sub care se găsiau. Mulţi 
văzându-se în imposibilitatea de a merge singuri îna-l: 
inte, cu căutarea moşiei în regie şi pe a lor spese, des-! 
fâcură mult puţinul inventar viu și mort ce se păsiă.! 
pe moșie, și arendară moşia cu preţuri mici la început,
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apoi tot mai mari și decât erau foloasele ce le scoteau 
dânşii din moșie, pe lângă munca lor proprie, graţie cul- 
turii rapace. | 

„, . Proprietarii noştri din patroni şi mari cultivatori ai 
ițerii, dela împroprietărirea ţeranilor încoace, părăsindu-şi 
'imoșiile în masă, şi cedându-le arendașilor, se făcură mai - 

| toţi rentieri, strămutându-și domiciliul la oraşe, even- 
iltual stabilindu-se cu totul în străinătate, dând loc la 

clasa de absentișii, care-și petrece timpul şi paralele de- 
parte de patria şi de moșiile lor care-i hrănesc, şi mare 
parte din ei se înstrăinară în urmă cu totul deţeară şi de ne- 
voile ei. Toate chestiunile mari cari ocupau şi agitau înainte 
vreme spiritele, pe părinţii și strămoșii lor, de a face 

pe moşiile lor diferite amelioraţiuni ca fabrici, velniţe 

grădini cu pometuri alese, instalațiuni conforme cu ce- 

rințele noui ale culturii moderne, aclimatizări de vite de 

rasă, de a îndreptă şi canaliză cursurile de apă şi gârle,- 

pentru a le face plutitoare şi navigabile, de a face mori, 

piue și ferăstrae, pentru exploatări de păduri și “utili: 

zarea materiilor prime pe moşie, transformându-le în fa- 

bricate 'și semi-fabricate, ca să suporte mai ușor trans- 

portul şi să măriască beneficiile etc. Toate aceste fură 

abandonate şi părăsite cu totul, ca şi când nu i-ar mai 

privi direct pe dânşii de loc, ci numai țeara și guvernul. 

Singura, chestiune ce-i mai preocupă pe dânşii de aci îna- 

inte eră şi este, de a găsi un arendaș bun pe moșie, care 

să le dea o arendă mai mare, și câştiurile la timp, în- 

_diferent dacă această urcare a arenzilor și câştiurilor se 

pot face în mod firesc, prin o producţiune mai mare și 

o mai bună chivernisire.a averii lor părintești decât o 

puteau face ei, ori e artificială prin atăcarea fondului, şi 

cu periclitarea averii și resurselor moșiei, și cu globirea 

mai tare a locuitorilor de pe acea moşie. Incolo toate 

îmelioraţiunile şi instalaţiunile existente până aci pe 

moşie fură abandonate cu totul, şi lăsate în părăgi: 

nire, să se ruineze și altele nouă nu se mai făcură, deși 

agricultura se întindeă din an în an, totuşi nu se sim- 

ţiă trebuinţă de ecarete, fiindcă noul patron care nu 

şedeă pe moşie, nici ţineă casă Și curte deschisă, nu avea  
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vite unelte şi oameni de serviciu numeroși, n'aveă ce 
începe și face cu ele, deci la ce eră să mai cheltuească 
cu întreţinerea lor, cu reparaţii, asigurări etc. Principiul 
lui eră cel luat; din comerţ, de a face în toate economie, 

şi a realiză prin ori ce mijloace beneficiul cel mai mare 
posibil, pentru a puteă plăti la timp câştiurile, eventual 
şi înainte, şi ca să-i rămână și lui pentru munca sa o 
răsplată şi un profit cât se poate de mare, căci numai 
prin o nouă urcare a arenzei își poate asigură moșia 
pe alţi 5 ani. 

Statul în loc să caute să împedice și stavilească această 
dosire a proprietarilor din moşii, deserțiune ruinătoare 
și exploatarea din ce în ce și mai mare a ţeranilor prin 
arendași, prin impunerea acestora la impozite egali în favo- 
rul progresului economic al ţerii, din contră, guvernele o 

A favorizară și înfiinţarea ocraţiei_ române. ȘI 
ce mijloace s€ €irige_ în principiu de stat şi de guvernă- 
nana prin vărizarea domeniilor statului în corpuri întregi. 

Diferența de stare şi avere_persistă nealteraţă și mai 
depărte, cu o singură deplasare a ei din mâinile propri- 

etăritor-indigăiii, în acea daşilor, mare _parte db 
origine străină. Că între vechii proprietari şi stăpâni de 
moșii = Boisrii de naştere — și între cultivatorii de pământ 
țeranii, s'a înfipt în urmă o nouă clasă pe acea a aren- 
dașilor, a burghezimei de avere, recrutate numai din pă- 
tura suprapusă -a orașelor, a fost ce e drept, o inova- 
ţiune ca multe altele venite peste ţerile aceste, și din 
care elementul autochton-puţin_folos a tras. A profitat 
însă cu prisosință de ea mai cu seamă elementele străine, 

cari Sau imbogățit în scurta vreme din munca și su- 
doarea ţeranului român, strângând averi colosale fără 
de nici o muncă și risic propriu. 

Cu adâncă întristare trebue să citească azi cinevă din 
Ion Ionescu dela Brad frumoasele ferme din județul Do- 
„rohoiu, cari existau încă pe vremea punerii în aplicare 
a legei rurale dela 1864 — 66, cari sau dus cea mai mare . 
parte, şi au dispărut de pe faţa pământului și o mare parte 
din acel judeţ a încăput pe mâna trusturilor ovreești. 
Astăzi în frumoasa Moldovă, ţeară dulce şi frumoasă 
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incontestabil: cea mai mândră și mai frumoasă între toate - 
țerile locuite de Români, după recensămâutul făcut de ! 
Ministerul de Finance în județul Dorohoiu se află 43 
arendaşi români, 8 străini, 85 ovrei şi 7 români asociaţi 
cu ovrei;însă după întindere românii au 38.445 ha, străinii 
4.753 ha iar jidanii 77.973, românii asociaţi cu ovrei 
1.063 ha; în judeţul Botoșani stau 49 arendași români 
şi 7 străini faţă cu 59 arendași ovrei, si 2 români aso- 
ciaţi cu ovreii. Dar după întinderea terenului cultivat 
Românii au în arendă şi folosință 38.105 ha, străinii 
2.616 ha iar ovrei 119.248 ha și români asociaţi cu: 

ovrei 5.820 ha. Este ușor de explicat de ce natură sunt; 

aceste asocieri “între români sau ovrei, mai mult poli- | 

tică, că jidanul dă capitalul și românii dau numele. Cu | 
deosebire la moșiile mari şi pe Domeniile statului şi par- | 

| ticulare abiă mai pot răsbi Românii față de trusturile 

jidoveşti. In Moldova întreagă stau faţă în față 542 de | 

arendași români cu 124 străini şi 399 arendași ovrei și . 

18 ovrei asociaţi cu români, iar după întindere românii 

au 500.390 ha sau 39,,;0%/, străini 130.830 ha sau 12,73%0 

şi ovreii 466.288 ha sau 45,51%, şi ovrei asociați cu ro- 

mânii 2,51%. 
Nu mai puţin bine stau românii ca arendași și în Mun- 

tenia unde prevalează grecii, arnăuţii, bulgarii, sârbii şi 

ovreii în timpul din urmă se întind mereu în jud. Ialomiţa. 

Ca rezultat practic pentru ţeară este greu de admis 

ca prin îmbogățirea acestora şi înălțarea lor în palatele 

şi averile Goleştilor, Câmpinenilor, Rosnovanilor, Rosetteş- 

tilor, Catargiilor, Cantacuzenilor, Epurenilor, Bibeştilor, 

Bălenilor, ca ţeara și elementul românesc ar fi câştigat 

ceva. 'TȚeranul şi starea de cultură pozitiv că nu a CÂș- 

tigat ci a perdut. Proprietarii şi teranii-au Most e d 
potrivă_ruinaţi prin arendaşi, prin lupta și antagonismu 

între cele două sisteme de cultură: sistema veche care 

“ produceă mult şi variat, dar consumă mult în localitate, 

-şi sistema nouă care produceă relativ mai puţin, dar nu 

cheltueşte aproape nimic pentru sine, și scoate totul din 

totul din moşie și din ţeară — trimite în străinătate pro- 

ducte și averea strinsă. In timpul din urmă mai cu seamă
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în urma deselor crize și dezastre, ca cel dela. 1899 unde 
arendașii nu mai putură plăti câştiurile se simte o în- 
dreptare imbucurătoare, unde câţiva representaţi ai fa- 
miliilor fruntașe ale ţerii ca prinţul B. Știrbey, prinţul 
Basarab Brâncoveanu, Cantacuzino, Nicu Filipescu, etc. 
ete., s'au pus în fruntea curentului celui nou, dotându-si 
Și înzestrându si moșiile cu cele necesare şi înființând nu- 
meroase fabrici, după exemplul dat de Domeniile Coroanei. 

Românii ca proprietari încă nu stau mult mai bine. 
La un venit net anual de 2911.930.346 lei proprietatea 
rurală este grevată după d-l D. Neniţescu cu 431.921.778 
lei ipoteci, din care până la 1:900 inclusive erau ipote- 
cate 1.817 proprietăţi cu 2514.227.136 -lei la Creditul 
funciar rural, și altele cu 177.694.621 lei. ipoteci parti- 
culare. Din ipotecile particulare se repartizează astfel: 

Ipoteci particulare cari grevează mici proprietăţi. 
ÎN şi vii - eee a Lei 5.587.135 
R > » proprietăţi moşteneşti ,, 3.213.317 
- » » proprietăţi mari . .  „ 1157675827 

| Total. . . 1324.567.527 
Ipotecile garantând venituri dotale. . ... ... 9.381.094 
Ipotecile neproducătoare de dobândă. .... . 43.746.021 

Totalul ipotecilor particulare . . . 1776941462 
Ele însumează o dobândă anuală de 26.174.321 lei. 
Nu este numai marile ipoteci cu care este grevată proprie- tatea mare rurală. Greutatea cea mare este, lipsa ei aproape. totală de capital de învestire şi de exploatare. Moşiile cele mai „bine dotate abiă au 25—30%/, din valoarea pământului pus în 

exploatarea lui. In termin mediu ele nu au mai mult de 4 -5% 
din valoare pus în exploatarea lui. Arendaşii nu au nici 05% 
din valoare, pusă în exploatare. Noi am arătat în IV Economia 
rurală pag. 274, repartizarea diferitelor capitale Ja români şi 
străini în ţeară faţă cu cei din țările vecine. 

Despre inteligenţa mai mare şi ştiinţa tecnică şi de specia- 
litate pusă în serviciul agriculturei mari abiă putem vorbi. 
Despre Administratorii Regisorii şi Directorii moşiilor mari cu 
studii de specialitate în ramura agronomică sunt rari nantes 
înggurgite vasto. Faterea, învoelilor şi executarea lor este unicul 
merit şi ştiinţă a celor mai mulți. Şcolele de Agricultură și literatura, economică şi de specialitate abiă se susţin — vege- tează numai, ne având nici o căutarea. ă
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In baza legii rurale dela 1864 au fost împroprietăriți 
în România: 

70.999 familii de ţerani fruntaşi pe 409.489 ha â 5-—"1 ha 
198882 ,„ „ „ mijlocaşi „ 934.0977haâă3—Bha 
183.022 „pp codaşi și “ 

| toporaşi „ . 383498 haă2—3ha 
48,342 ,„ de însurăţei la stat .298.328 haab-—6ha 

Total 451.245 familii țerani pe . „+ 1.956.222 ha. 

Dintre însurăţei au fost împroprietăriți numai pe do- ; 
meniile statului: 

3.217 pe 1— 5 pog:=—0,5—2,5 ha 
15.014 , 6—10 ,„ =25—Bha 
30.051, 10—20 ,„ = 5—l0ha. 

Total 48.242 

De atunci au mai fost vândute în baza legei din 31 
Martie 1868. 

338 moşii în corpuri întregi cu 77.705 ha 7.100 m. 

În baza legei din 22 Februarie 1873, în corpuri întregi 

49 moşii cu 625 ha 2.800 m2. 
In basa legei din 6 Martie 1875 cu rentă în corpuri. 

întregi 58 moșii cu 17.138 ha 1.800 m: 
In virtutea legei din 1881, au fost improprietăriți 

1.217 locuitori pe 7.158 ha dintre cari: 

189 au căpătat dela 1—5 pog. —0,5—25 ha 

* 159 , » > 6—10 pog.=— 3— 5 ha 

788 „ » „ 10—20 pog= 5—10 ha 

8 » » „. 20—50 pog=10---25 ha 

In virtutea legei din 1881 cu modificările aduse în 

1883, 1884 sau vândut 128 moșii în corpuri intregi cu 

31. 543 ha, 9.074 m? şi în loturi 1.733 ha. 

Apoi preţul bunurilor cari să servească la stingerea 

datoriei publice. 

5 moşii cu 14. 192 ha în corpuri întregi şi în loturi 7. 610 ha 

2.193 mo. 

Moşiile vândute după legea din 1881 cu modificările 

aduse prin legile din 1884, 1885 şi 1886:
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122 moşii cu 22.591 ha 3.315 m? în corpuri întregi Și 
13. 206 ha, 9.494 m2 în loturi. 

Mult mai importantă pentru ţerani fusese legea d-lui 
P. P. Carp dela 1889 de par celarea. tuturor moșiilor sta- 
tului „exclusiv la ţerani ?/, părţi în loturi mici de câte 
d ha şi 1/, parte loturi nrari de câte 10 şi 25 ha, indivi- 
zibile ca maiorate. ori minorate ţerănești, cari să dea pe 

“fruntaşii satelor — aceste din urmă fură însă desființate. 
După legea din 1889 —s'au dat la locuitori până în 1896. 

541 moșii vândute şi parcelate. | 
72.154 loturi mici de 5 ha în 36441 ha 89446 m2. 
1.536 loturi mari de 10 şi 25 ha 208.42 ha 0.523 m. 
In total s'au vândut de stat dela 1868—18Y6 inclusive 695 

moşii din cari 163.706 ha în corpuri întregi 
şi 407.812 ha în loturi țerăneşti. 

Total 571.518 ha. - 

Sau mai vândut dela 1868—1897 şi 2.224 buni 
mici pentru suma de 8.506.705 lei, constatatoare mai 
cu seamă în mori, hânuri piue și locuri de casă prin 
sate și târguri cu prea puţin teren de cultură așă că 
ele nu modifică aproape întru nimic starea de cultură 
a ţeranului. 

In rezumat ţeranii foşti elăcaşi au obţinut după legea 
rurală din 1864 și cu însurăţeii la olaltă 1.956.222 ha 
prin legile de împroprietărire ulterioară . . 407.812 ha . 

2.364.034 | ha 
„sau '18%, din suprafaţa totală a țerii. 

Şi mâi dificilă este situațiunea moşnenilor. Am vă- 
zut mai sus că ei în majoritate stau foarte rău mate- 
rialiceşte. 

Statistica proprietăţii cetelor de moșneni şi răzeși în 
devălmășie, cari au mai mult de 100 ha pământ în cul- 
tură — după rolurile Ministerului de Finance pe 1906:



_Județul Buzăn. 
5 Ă . , . . Venit Imposit 

Comuna Iotinderea Numele cetei sau obștei impos. Lei B.: 

Tătărani Căprior 100 ha Ioan Grigorie şi alţi 42 locuitori 3.300 192,50 

Judeţul Gorju. 

__ Comunele Intinderea 

1. Cârligi . . . . 120 ha Moşnenii Cereşti şi Cârligei . . 961. 62,47 

2. Cărpiniş .. . .140 „ Moşnenii Carpenișeni. . . . . 1.400 91,— 

3. Cernadia . . .150 „ Ceata moșnenilor Cernazeni şi 

Burceşti . . . cc... 2.340 . 152,10 

4. . „120 dem Cârligei şi Casa Busuio- 

ceanu . se... ... 1.600 104,— 

5. » „200 „ Soe. 'Anon, Română pentru in 

dustria forestieră . . . .. - 150 48,15 

6. » „1.1800 „ Soc. Anon. Română pentru in- 

dustria forestieră . . . . . - 2.500 162,50 

7. Novaci „1150 „ Ceata moșnenilor Cănepești şi 

| Drapoeşti .....-: 21500 9,50 

8. Câlmnicu .,..130 „C.M. Danaricu şi alţi cumpă- 

rători . cc. cc... . 5.400  296,— 

9. » „4133 lon Ciloflan și alţi cumpărători 4.160 229,80 

. Total. . . 20611 1.244,12 

Judeţul Suceava sunt 37 proprietăţi de răzeși în devălmăşie cu 6.823 ha 

39 ariicu un venit imposabil de 29.620 lei și un imposit de 1.629 lei 08 bani 

"Este foarte remarcabil că în judeţele tipice de moş- 

neni: Mehedinţi, Râm.-Vâicea, Argeş, Muşcel, Prahova, 

Râmn.-Sărat, Putna, Neamţu nu există după rolurile dela 

Min. de Finanţe de loc cete de moșneni şi razeși cari să 

aibă proprietate cultivată collectiv mai mare de 100 ha. 

In Vâlcea, Gorjiu, ete. Putna proprietăţile lor în devăl-” 

măşie sunt mai tot păduri și munţi, pădurile nefiind im- 

puse la impozit până la starea de tăiere. Celelalte pă- 

mânturi de cultură ale lor sunt sau sub 100 ha, ori sunt 

dejă delimitate și impuse ca proprietate particulară. 

După rolurile dela Finance pe anul 1900: 

Proprietatea mică dela 0—10 ha. .....: . 3.319.695 ha 

Peste 10—50 ha... ...: 965.953 , 

50—100ha. .... „_165.456 » 

Potal. . . . 4.181.104 ha »
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După statistica Agricolă a Min. Dom. . . . 404550 ha 
Proprietatea mai mare de 100 ha. după rolurile 

dela Finance . . . . . . . . . . . . . . 13.187.192 - 
După statistică Agricolă dela Domenii. . ... . 2.083.598 , 
Intinderea totală a culturilor după rolurile dela 
Finanţe... e e. 7.968.296 » 

După statiștica Agricolă dela Domenii. . . . . 6.129.099 » 

Și mai remarcabilă decât distribuirea, proprietăţii rurale 
este distribuţiunea vitelor — ce stă în raport invers cu 
proprietatea. Aşă după statistica, oficială din 1900 — marii 
proprietari și marii arendaşi, cari au pășunile şi fâneţurile 
cele mai multe posed în România întreagă 7.187 inși 
numai 41.179 cai 202.056 vite cornute 615.722, oi şi 
143.842 porci, repartisaţi astfel: - 

  

Cai Vite cornute Oi Porci 

In Moldova... . 3.144 inși ţin 16.959 168.166 929370 42845 
» Muntenia . . 3.865 „ „ 21.136 86.227 273.068 100.121 
» 'Dobrogea'.'. 178 „ > 8.084 1.663 103.284 1.066 

Din contră ţeranii, micii cultivatori cari nu au unde 
le ţinea şi nici cu ce să le hrănească, nici vara, nici iarna 
ne având pășune şi fâneţuri au cele mai multe vite. 

  

| Pi Cai  Vite cornute Di - Porei 
In România întreagă 787.396 țerani ţin 663.703 2.079.471 4.003.698 1.314.195 
» Moldova, . . . „249.363 » posed 135.095 666.800 977.148 343.49 » Muntenia . . . .519318 » ţin 452.755 1.300.556 2.622.319 9412219 „ Dobrogea . . . . 25.715 > „68.853 112.116 404.231 28.480 

Țeranul nu. poate duce vitele la păşune și a le învoi „la 30—40 klm. distanţă și să-i vie seara în sat ca să le mulgă, deci este silit de voe şi nevoe să le învoească 
pe moșia unde se află, ori să dea cei cere, ori să le des- facă. Cu acea necesitate inexorabilă, arendași şi proprie- tarii fără a ţinea vite, şi muncesc totdeauna moşia a- proape întreagă și la timp, iar ţeranul care s'a îndatorit Și cheltuit cu ele anul întreg, totdeauna în urmă. Resol- varea chestiunei ţinerei vitelor, este deci una din proble- mele de căpetenie ale politicei noastre agrare. 

 



CAP. XIII. 

BASARABIA 

Să trecem în fine la Basarabia, smulsă dela Moldova 

-de Rusia în urma războiului dintre Ruși şi Turci la 1812, - 

şi care găsi în ţeară 41.160 familii cu 240.000 suflete — 

iar după un alt document din 1813 ar fi.fost 55.000 fa- 

milii cu 340.000 suflete, pe cari îndată le-a înmulţit cu 

familiile de coloniști nemți (1.443) întemeind 7 colonii 

germane apoi în 1816 aite 4 colonii.: | 

Recensământul populaţiunii făcut de guvernatorul Bach- 

meteieft la 1816 —- dădi însă 96.526 familii sau 491.692 . 

suflete sau circa !/, milion locuitori. 

Azi Basarabia dimpreună cu judeţul Akermann cedat 

de România la 1879, posedă: pe anii 1890—91 pe județe: 

Chişinău. . 241.462 locuitori 

Orheiu .. . . . . . . L93 3, Fri 

Bălţi, . ae e 184.782 - 

Soroca. . . . . . . . . 182.220 » 

Hotin . . . . . . . >. 242.973 

Bender. . -... „ 187.200 - 

Akermann . . . . . . + 236.140 > 

Ismail . ..... „1593451 » 

Total . . . 1.641.559 locuitori 

între cari se află: 

Români .. . . . . . 1.089.995 locuitori 

Rusini. ... n 21004 n 

“Ovrei „cc. e 44 » 

Bulgari. ......- 85.361 EA 

Germani ... . . . .  4268L 

Ruşi cc... 34.4 > 

Ţigani .. ... 16.000 p



Ruteni .. ...... 8 207 locuitori 
Armenii. . .. 3.283 » 
Greci . . A 3.283 > 
Elveţieni Poloni PRR 1.642 > 

Coloniștii germani din Basarabia au primit următoa- 
rele înlesniri: scutirea de a plăti imposite şi bir în timp 
de 50 ani din anul aşezării, scutirea de miliţie pentru 
menoniţi, şi afară de pământul gratis au mai primit dela 
stat bani pentru întocmirea gospodăriei. Germanii veniţi 

din Wiirtenberg n'au primit bani dela guvern, căci ei aveau 
în termen mediu câte 2.800 franci de cap de familie; cei 
din Lichtenberg aveau câte 60 ruble pe cap de familie. 
Germanii veniţi acolea unii din ducatul Varșoviei, alții 
au plecat mai târziu din Basarabia în Dobrogea. 

La începutul ocupaţiunii Basarabiei ocârmuirea rusă 

deosebiă populaţiunea indigenă în boeri, boernași, mazili, 
razeși, ruptași de cămară, ruptaşi de visterie, breslași. 

Boerii moldoveni au fost recunoscuţi îndată de clasa 
privilegiată, şi înscriși în cartea heraldică a Imperiului 
rus, cu aceleaşi drepturi și privilegii. Boernaşii fură recu- 
noscuţi de nobili individuali: scutiţi de knut și bătăi cor-. 
porale, scutire de bir şi de orice soiu de impozite; Mazilii 

erau şi ei scutiţi de biruri și bătăi corporale — aveau dreptul 
de a-și alege pe căpitanii de mazili însărcinaţi cu afacerile 

obștei— dar ei erau impuşi a da transporturile pentru 
oaste, poștă, calauze etc. Azi sunt asimilați cu odnot- 
vorti= nobilii fără avere. Ruptaşii de cămară plăteau biru- 
rile la caseta privată a Domnitorului, și Ruptașii de visterie 
plăteau darea la, fisc. Răzeșii erau mulţi în partea de nord 
a ei—cari au minoratele — iar copiii lor cei mari emigrează. 
Ţeranii birnici erau cei mai mulți. Breslaşi se numeau 
famuli convenționali din “Transilvania; slugile boereșştii, 
ciobanii, pădurarii, prisăcarii, etc. | - 

Țeranii birnici aveau să plăteaccă și să facă 12 zile clacă 
pe an b) să dea dijmă din producte—să păzească pădurea 
propriâtaricească unde aveau dreptul la lemnul de uscă- 
turi. Să lucreze la repararea drumurilor, podurilor și ia- 
zurilor; aveau însă dreptul de libera emigraţiune, ori 
când şi de pe orice moşie.
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La 24 Ianuarie 1834, guvernul a impus printr'un ukaz 
tuturor proprietarilor de moşii să încheie cu locuitorii 
birnici un contract normal în care să specifică cu de- 
taliu obligațiunile şi îndatoririle reciproce — pentru a aduce 
o uniformitate în prestaţiunea lov. El sa tipărit la 1846 
şi împărţit prin comunele rurale. 

la 1861 în 8 Fevruarie, sa publicat actul de impro- 
prietărire, care s'a pus în aplicare însă numai la 1869. 

Pe. baza acelei legi sau improprietărit;: 
„Toţi ţeranii din Basarabia cari locuiau pe pământul 

proprietarilor particulari, precum şi al mânăstirilor, au 
fost improprietăriţi acolo unde s'au găsiţ. Ei l-au rescum- 
părat însă în anumite condițiuni prevăzute de lege. Țe- 
ranii aşezaţi pe pământ răzeşesc, n'au fost improprietăriţi. 

Pentru pământul de arătură, precum şi pentru imașuri, 
țeranii aveau toată latitudinea din partea legii de a se 
învoi cu proprietarii. Pentru supravegherea lor se înființă 
un fel de agenţi speciali, numiţi intermediari de pace. In . 
caz când ei nu se puteau înţelege între sine (proprietarul 
cu ţeranii săi) atunci ţeranii căpătau pe temeiul legii: 
pământul din vatră (siliştea) satului întreg, apele: isvoare, 
iazuri, fântăni şi altele pentru adăpat vitele, pământu- 
rile acoperite cu vii, fânețe livezi, păşune şi pământul 
de arătură, pe cari îl posedau ţeranii dela proprietari de 
pe vremuri pe baza clăcei și după alte obiceiuri vechi; 
legea prevedeă asemenea dreptul pentru ţerani la uscă- 
turi şi la lemnele de construcţie pentru case din pădurea 

proprietarului de moșie. , Ș . 
După legea de improprietărire toţi țeranii de pe moşiile 

particulare trebuiau să fie improprietăriți atât cei căsă- 

toriţi cât şi cei necăsătoriți, văduvii şi văduvele cu copii, 
precum și acei ţerani cari au fost înscrişi ca orășeni, însă 

rămaseră stabiliţi pe la vetrele lor. , 

Pământul, fie de arătură, fie fânețe, île pășune sau izlaz, 

pe care ţeranii îl arendau dela proprietar, și a cărui întin- 
dere nu puteă să fie mai mare de 13 deseatine 1768 stânj. 
p. de cap de familie deveni de drept partea ţeranilor. 
'Țeranii cari arendau mai puţin pământ decât această normă 

Dr. Maior. — Politica Agrară la Români. s3
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puteau să ceară compensaţiunea până la limita prevăzută. 
Deseatina este mai mică. decât falcea cu 725 stânjeni pă- 
traţi= 1,09 ha sau deseatina are 2.400 stânjeni și falcea 
3.125 stânjeni. a 

Afară de pământul cedat locuitorilor ca proprietate in- 
dividuală — mai trecură în beneficiul obștei locurile aco- 
perite cu tufiş, imașurile şi izlazurile ca proprietate co- 
munală, pădurile însă fură considerate de allodiale şi ră- 
maseră în stăpânirea, boierului. Afară de acestea, pământul 
sterp — nisipos și petros, precum şi terenul ocupât de 
drumuri şi căile de comunicaţiune, chiar dacă se veniă 
pe pământul ţerănesc, nu se considerau între terenurile 
de împroprietărire. De asemenea legea de împroprietărire 
stabili că apele pentru adăpatul vitelor, precum sunt ia- 
zurile pâraiele, pârloagele, fântânele şi izvoarele vor ră- 
mâneă proprietatea comună a proprietarului cu obştea 
țerănească a satului. In. caz însă când proprietarul va 
voi să reţie pe seama sa aceste ape, atunci va trebui 
să creeze pe socoteala sa alte locuri cu apă bună de băut 
şi de adăpat pentru vitele locuitorilor, şi aceste locuri vor 
fi tot așă deapropiate de sat, precum sunt cele reţinute 
pe: seama sa. Dacă însă aceste locuri pentru adăpat vor 
fi mai departe, atunci se vor despărţi și îngrădi de pă- 

șune şi câmpul de bucate, lăsându-se drumuri bune peste 

proprietatea particulară, pentu. vitele sătenilor. | 

Ca pământ de siliştea satului se consideră pământul 
întreg: ce se află sub casele şi acaretele ţeranilor, îm- 
preună cu cel ocupat de vii, grădini cu pomi, cânepă, bos- 
tănării, arie, prisaci și stradele cu pieţele satului, afară 
de piaţa, unde se fac târguri, care rămâne proprietate par- 
ticulară. | | 

Pământul de împroprietărirea ţeranilor rămâne sub de-. 
numirea de pământ obștesc, pentru cafe ţeranii vor plăti 

despăgubire după dispoziţiunile legei de faţă. Acest pă- 
mânt va rămâne al obștei. El nu va puteă deveni în 
nici un caz proprietate particulară, nici în total, nici în. 
parte, formând un pământ nealienabil al țeranilor, me- 
nit a servi pentru hrana clasei rurale. | 

Loturile din pământul obştese, fie din siliștea satului,



fie la câmp, sau altul al capilor de familie rămâne moș- 
tenirea inalienabilă a membrilor familiei. Când lotul trece 
în proprietatea descendenților, el poate fi parcelat, însă 
cu condiţiunea a nu fi mai mic de !, de intregul lot 

de împroprietărire. 
Pentru împroprietărirea individuală sau făcut diferite 

clase de loturi după calitatea pământului. 
Aşă în judeţul Hotin s'au făcut 2 clase: un ţeran a 

primit în pământul de calitatea l-a, câte 8 deseatine pe 
unitatea de împroprietărire, iar în cel de calitatea a doua 
câte 8'/, deseatine; în judeţul Bălți (Iași) unde terenul 
este. mai nisipos, ţeranii au căpătat câte 8!'/, deseatine; 
în judeţul Soroca unii au căpătat câte 8! , deseatine în pă- 

mânt de calitatea l-a, şi câte 9'/, deseatine în pământ 

de calitatea a Il-a; în judeţul Orheiu iarăşi unde este 
pământul bun numai câte 8 deseatine peste tot; în ju- 

deţul Chișinău câte 8 deseatine în pământul de clasa 
l-a, şi câte 9:/, în pământ de calitatea a II-a; în judeţul 

Bender unde pămânţul e mai nisipos şi clima mai aspră 

pronunţată de stepă câte 10'/, deseatine în pământurile 
ceva mai bune și câte ll!, deseatine cele de calitatea, 
a Il-a, iar în județul Ahermann chiar câte 13: desea- 
tine peste tot — din aceleași consideraţiuni de sol şi de 
climă, deşi sunt mai apropiate de mare. 

Cu alte cuvinte în Basarabia împroprietărirea, s'a făcut 
pe 8—13:/, deseatine. 

Cu 6:,—8'/4 fălci = 19—26 pogoane sau jugere, deo- 
sebit de pământul comunal 

Drepturile regaliene şi pădurea însă au fost menținute 
proprietarului. 

Pentru despăgubirea proprietarilor, legea ziceă urmă- | 

toarele : 
„Țeranii cari în anul proclamării manifestului imperial 

de improprietărire au plătit proprietarilor pentru pămân- 

“turile de Gari se folosiau cu muncă, după stipulaţiunile 

anterioare ale contractului normal din legea delă 217 Mar- 

tie 1846, vor urmă a plăti cu aceeași muncă, până la răs- 

cumpărarea pământului ca baut, cu condiţiune însă, ca 

dijma rămâne desflințată cu desăvârşire în ceeace pri-
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veşte produsele agricole de pe pământul de împroprie- 
tărire, afară de dijma pomilor şi a viilor, dacă viile și 
grădinile n'au intrat în pământul de împroprietărire. 

Asemenea dreptul privitor la căratul lemnelor, după 
un an de zile dela proclamarea manifestului, se desfiin- 
țează. 

Pentru prețul în bani legea stabileă în prima linie in- 
țelegerea reciprocă între ţerani şi proprietari, iar în a. 
doua linie, în caz când. asemenea înțelegere nu să putut 
stabili, atunci darea se fixă în următorul mod: 

1 

Judeţul Lotul de împroprietărire Plata de răscumpărare 
  

, 8  deseatine 2 ruble=—50 copeici deseatina pe an, 
Hotin i 2 

Lu. 8 je » » 10 » » »» 

Bălţi Sin » » 50 » » 5» 

Soroca | ia „» » n» » n» 

. %/, .» 1 . » 80 » » » » 

Orheiu 9/, » 2 » Du » » »_» 

Chișinăul 8 , » 2 » 80 » » » » 

9 j2 » Lui » PR » » » » 

Bender 10:/. ». , 1 » 60 » » » » 

Akerm. 131/. » 1 » 20 » », » n 

Termenul de răscumpărare s'a fixat la 20 de ani, iar 
termenul de plată la 1 Aprilie și 1 Octomvrie. In loc de 
bani legea permiteă plata și în producte, însă învoiala 
aceasta trebuiă făcută şi reînoită din 3 în 3 ani. | 

In Hotin şi parte din judeţul Bălţi, Soroca, Orheiu, agri- 
cultura, actuală e rațională și modernizată. La sud în ju- 
deţele de jos în mijlocul câmpiilor întinse, apar milioane 
de vite domestice, iar pe alocurea cu ajutorul mașinilor 
agricole, lanuri de bucate încep a ocupă locurile vestite 
altădată ca pășune. 

Dar în genere în Bugeac modul de gospodărie este cu 
: desăvârşire primitiv. Fără nici o cumpănire proprietarul 
pământului rădică ţelina sub in sau grâu, şi după cea 
sleit pământul cu desăvârşire, culegând acelaș product 
5—"7 uni de-a rândul, îl lasă să se odihnească 4—5 ani. 
In această privință mai cu seamă sunt vestiți arendaşii 
Evrei și Ruși.
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PĂMÂNTUL BASARABIEI ÎMPĂRŢIT PE CATEGORII: 

DE CULTURI ŞI FOLOASE ÎN DESEATINE: 

    

  

                  

- 
| 

£ Sub ecarete | | E atură. fâ- e 

'3] JUDETE erădini, | AAN | paauri Areal | 
5 ' livezi, vii neţe, păşuni improductiv 

£ | 
| des. d. : 

1 Hotin ..... 34.825 256.392 46.340 1.514 
2| Soroca .. ... 95.191 293.638 25.402 6.921 
3] Bai... 142.609 349.021 |. 22.600 10.723 | 
sl Chişinău ... 51.149 208.556 117.923 3.209 | 

65| Bender.. . ... 54.49% 192.620 21.704 14.855 | 
6) Akerman..  .| 190.304 502.811 21100 32.083 | 
| Oreiu .... 16.470 251.107 5.662 5.065 | 
i 8 Ismail .... 48.320 572.000 43 16.232 | 

! Bazarabia întreagă. | 699.965 | 2.380.868 233.827 96.RO1 | 
20, 10%, 8 2% 

Producţiunea, Basarabiei a fost în 1895: 

Secară de toamnă.. 7.478.000 puduri pudu==40 punți ruseşti. 

Grâu. - 14.125.700 „puntul rus.=—=0,409klgr. 

Grâu de primăvară . 95.389.000 puduri 100 klgr.=—3,05 pud. 

Secară, - „3.863.000 > 
Orz _» - „182.312 » 
Mălaiu, „995.000 „ 
In » > . 15.139 > 

După proprietatea de fiecare locuitor din Basarabia se 

veniâ i deseatină fără ceva de arătură şi câte 1*/, de- 

seatine de fiecare locuitor rural. 

Oraşele au ca proprietate în jurul lor dela 1.000—1.870 

deseatine — mai cu seamă pășune și vii. 

Coloniile de bulgari şi nemți stabilite pe domeniul sta- 

tului în cele 3 judeţe de sud au un teritoriu de 284.122 

deseatine — din care coloniile germane posed 130.616 

deseatine repartizate astfel: Siliști 3.040 deseatine, pă- 

şuni 48.147 fânețe 34.349, plantaţiuni 2.402 drumuri mlaş- 

tine (areal improductiv) 3.051, axătură 39.621 deseatine. 

Mânăstirile posed laolaltă 242.000 deseatine; cele de 

peste graniţă -(din 'Țeară) posed acolo: Mânăstirea Golia 

41.805 deseatine; Neamţu 12.050 deseatine; Căprieni 26.164 

deseatine; Sf. Spiridon laşi 23.970 des.; Frumoasa 10.875
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des.; Todireni 5.200 des.; Slatina 3.254 des.; Trei Erarchi 
din laşi 4.150 des.; Mitropolia Moldovei 3.350 des.; Epi-, 

tropia Gusti 8.879 des., şi alte mănăstiri mai puţin dela 
300 des., în sus, dar cele greceşti, Sf. Mormânt 51.800 

deseatine. 
Proprietarii mari au 2.270.000 des., adecă peste */, părți 

din totalul pământului provinciei, — în 1857 erau 500 

moşii mari ale nobililor ereditari, 100 moşii de nobili in- 

dividuali, 156 moşii ale mânăstirilor şi 130 moşii ale ne- 
gustorilor. 

Pe categorii de proprietari se împarte în %/,: mânăstirile 
au 70, din totalul proprietăţii rurale; 40, au coloniile 
germane; 8%/, coloniile bulgare; 8%, au țăranii domeniali; 

20, au cazacii; 6%, comunele urbane şi 71%, este pro- 

prietatea mică și mare particulâră. | 
Distribuirea pe judeţe a proprietăţii mari private: 

1. Hotin . . . . . . . . . + + . 818.242 deseatine. 
2 Soroca. . . . .  . . . . . . 849420 » 
3. Orheiu. . . a. 890.850 » 

4 Iaşi (Bălţi) - . . . . . . . . . 424600 - 
5. Chişinău . . . . . . . . „ + 807.000 > 
6. Bender ... . - pu. 202.000 A 

7. Akermann . . . o... e e + 840.000 >



DISTRIBUIREA PROPRIETĂȚII FUNC 

ÎN TOTAL pr 

p 
2 19 

TARE BASARABENE 

  
  

a
r
e
 

  

  

              

  

  

No. „ÎN „SPECIAL = DESEASINE | 

î| auneruL | e 25 e | Ela e 
3 | judeţe și e găe i 3 5 | £ Z E privată 

| II IERI | 
1| Hotin. . 345.122] 2240 927] — _ |a5ae] 318.242 

9] Soroca . . 421.75] 2037. — | — — | zoass] 349.420] 

2 ormeiu. ...| azoo] 1as0 — 1 — 1 — |aooro] as7aso 

d Bai... asi9sa| 1400  — li: — *  — | 58.954 424.600) 

a cnișinau. | saca] aam2 -— | .— . — [45298] 807.000 

6] Bender. . . . | 586.776| 5.780 126.021] “| 200| 5.600] 202.000, 

7] Akerman 727.300] 4.289, 148.836130.6121160.3862)]_10.450]___340.000; 

3.290.870 2 aodpa oase o00n 241.970 2.271.360 
i | | 

STATISTICA VITELOR ÎN BASARABIA PE ANUL 1862. 

Judeţul Hotin . 

» 

Soroca . : 
Bălţi 
Orheiu 
Chişinău 
Bender. . 
Akerman 

Colonii bulgare . 

„Țeranul român din Bas 

daş sau la proprietar pentr 

pului, de oarece în multe județe 

destul pământ propriu pentru a-și pu 

Din această cauză firește munca de vară se 

» 

  

. 

germane .. 
Total . 

1) Si 56.085 ale coloniilor de cazaci. 

  
  

Par. boi de muncă Cai - 

„94.300 12.135 
-19.400 9.682 
16.000 7.988 
20 000 10.182 
18.700 9.324 
8.000 10.000 

12.500 13.500 
5.81 4.0U0 
563 192.187 

„125.644 89.798 

arabia anevoie merge la aren- 

u a se angaja la munca câm- 

el posedă și acum chiar 

teă agonisi hrana. 
plăteşte scump 
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n Basarabia, câte o rublă și 25 kopeici fără mâncare pe 
zi, rubla = 2.50 lei sau 2 lei 70 bani; rubla are 100 ko- 
peici. | 

Angajamentul de obiceiu se face nu pe zile de muncă, 
ci cu ruptul, adică pe falcea de seceriș. In acest cas toc- 
meala e calculată după prăjină; 80 prăjini o falce. 
„Pentru arătura unei fălci se plătește 3—5 ruble; pen- 

tru seceriș: 6—12 ruble“.
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