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Ion. Ionescu dela. Bradu este un uitat: “Ce ușor uită Românii, 

:pe binetăcătorii lor |... - / 

Dând la o parte intristătoarea lipsă de întereş. pentru - un 

-mormânt care zace cam departe de toate drumurile mari ale ţării, - 

voiu povesti eu vieața şi faptele. lui; şi voiu desvăli ideile lui, acum, 

întrun timp. care, dacă . l-ar fi putut ajunge,. ar fi făcut fericirea 
-lui, Pentrucă îdea fundamentală a vieții hui Ionescu a fost î îm pro- 
prietăriea țăranilor, iar aceasta, „abia: acum „sa făcut i în întinderea 

-ce-o visase și el. . ! 

2... DN Ie 

Schitul Bradu nu este locul naşterei sale; este numai schi- 

tul depe moşia sa, unde a închis ochii, dar pe unde el mult a 

„umblat încă din cea mai fragedă copilărie, 

„ Aşezându-se la moșia aceasta, cumpărată târziu "dela stat, 
chemând la sine—in :1870—pe toți ceice ar fi voit să înveţe chiar 

-dela el agricultura, I. Ionescu arătă: celor ce-ar voi să vie, dru- 

murile și poziţia Bradului. astfel : 

„Schitul Brad este pe malul Siretului, între Roman şi Bacău, 

ceva mai jos de poșta Galbenii și de gara drumului de fer,. 

„Dela Bacău crumul cel mai .drept la Brad este pe. sosea, 
până la Schineni, de.acolea la Peletuci şi-la pod la Călinești; sau 

dela Bacău pe șosea, până aproape de”poşta Galbenii, „unde se 

„ „lasă şoseaua, se iea drumul la Şerbeşti în lunca Siretului și se: 

trece podul la Călinești. Dela Bacău, suind 1 malul Bistriţei, se vede 

“schitul Brad pe dealul Siretului dintre Căliăeşti Şi Spridoneşti. 
„Dela- Roman drumul la Brad este pe șosea până la Hanul, 

lui Done, de acolo apucă spre Siret drumul la Spridoneșşti, unde 

treci: Siretul, -sui dealul şi „dai. la Drăgeşti şi de, acolo la Brad 
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Schitul Brad se vede dela Hanul' lui Donea. Se poate veni la 
Brad în diligenţă pănă la poşta Galbenii, şi de acolea pela Hanul 
lui Donea sau pela Şerbeșşti. Distanţa dela gara drumului de fer, de 
la poşta Galbeni până la Siret la Drăgeşti, este de 3 chilometrit, 

Ion Ionescu s'a născut și a' copilărit in Roman, Dar la Bradu - 
locuiă „tata moșu, tatăl mamei şi bunicuţa, mama tateie, Tata 
moşu acolo au și murit schimnic; şi l-au îngropat lângă biserică“, 
„Pe lângă tata moşu şi bunicuța mai aveam la Brad şi un bun 
prietin, pe Petrachi, care căută moșia şi de schit şi care mai nainte 
fusese băet în casă 'la 'noi“. 1) Indată ce-a putut să stea. călare 
pe spatele lui Bunduc, copilul începi a trece apele Moldovei şi.a „călări la Bradu, la tatu-moşu, la bunica, Duminecele, regulat, plecă. | „dimineaţa călare şi seara veniă înapoi, în trăsură, cu mama şi 
cu tata, | 

oara, îndată ce nevoile vieţei îl Siliră să se așeze undevă la țară, ca muncitor liniștit? Nu este, dar, numai drept, ci este şi fru- " mos—iar pentru el eră chiar o mare duioşie—să i se zică: dela Bradu! A 

Din spusele lui Ion Ionescu aflăm că . bunicul 'său a fost! preotul Ștefan din Roman, Cu ajutorul creştinilor "preotul Ștefan. - clădi acolo biserica Sf, Nicolae, E | 
Pr. Ştefan avu un fiu: Ion Isăcescu, Acesta se 'făcit blănar; "apoi se însură (1810) 'cu Safta, fata preotului Toader Cima .: dela. Sf. Gheorghe din Roman. Din blănar se făcu—diacon la. Sf. Nico- - lae, unde adaose, tot cu ajutorul creștinilor, clopotniţa, “ 
Văzându-l harnic, vlădica Gherasim, din” Roman, îl luă pe Ion Isăcescu pe lângă sine şi îl făcă: arhidiacon; 'apoi următorul vlă. dică' Meletie îl înaintă preot, iconom, ' protopop, =) . + , . - Ă 

  

1) Vieaţa mea, de mine însumi. Ion Ionescu, (De la Brad), Iassi. Tigo-lito. grafia H. Goldner, strada Primăriei 7859, p. 5., Scrierea aceasta 'este o broşurică „ de 17 pagini. Ea are un motto "din Vergilius: O Jortunatos' riimium sua si dona norint Agricolas. Broşurica, scrisă repede, la vârstă de 110. de ani, are date! puţine- Din fericire ea se poate Completă frumos din celelalte multe scrieri ale autorului, 2) Gherasim, cel „înpodobit cu blândeţe“ a fost episcop din Martie 1803. până ÎN primăvara a. 1826. Meletie S'a instalat în lunie 1836 şi a murit pela 1850. Duş- mănia lui Gherasim, care nici murind nu s'a im păcat cu Meletie, va 'fi fost cauza că Meletie duşmăniă pe oamenii lui Gherasim ? MR 3 
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Impreună cu Gherasim , |. Isăcescu a visitat adeseori Iașii, 

unde erau „găsduiţi de. mitropolitul Veniamin, amicul lui Gherasim : 
” Ion Isăcescu, mereu la Iaşi, cu astfel de oameni, avi, deci, bune - 

prilejuri de-a cunoaște mersul ţării. 

Dela 1826, de când venise în 'scaun Meletie, până la 1834: 

_lon Isăcescu își văzii nebântuit de treburi, | 

Insă dela 1823 acesta administră, din însărcinarea lui Ghe- 

rasim, schitul Brad, înființat de un lonaşcu Isăcescu.. Și-l admi- 
nistră bine! Văzând că moșia schitului produce, vlădica Meletie 

a voit: să o' „dea. pe mâna unei rude, care eră dichiul' episcopiei, 

- Şi — nepotul vlădicăi, I-o şi „dete, - după! ce scoase din slujba sa 

de „nacialnic“ pe: Ion Isăcescu.' Acesta - nu: se “lăsă; pâri pe epis- 

cop la mitropolitul Veniamin, . care, depe” urma intervenţiei aces-. : 

tuia, stoarse' pentru cel nedreptăţit o! despăgubire nesuficientă. 

„Dar lon Isăcescu, mâhnit că nu-și putea! plăti datoriile făcute ca 
„nacialnic“, mari mai „mult de supărare, decât da. Boală, la 9 

„Martie 1837. i 
"Mama celor doi frați: lon-şi Nicolae Ionescu, rămasă văduvă, 

„au sfârşit de. plătit toate. datoriile“ bărbatului său 1); pentru 
„ aceasta” a vândut tot, ce aveă:. argintărie; blane frumoase”'de sa: 
mur şi de cacom; casa familiei din Roman. ŞI aşă rămase biata 
preoteasă săracă, dar curată, cum ziceă ea, E 

Hrănindu-se cu furca, ea 'crescu, "totuși, bine pe cei! doi copii, 

“până ce muri şi ea, în cinste, la 6 lunie '1859, în lași: Arhiman- 
dritul Neofit Scriban' rosti, la înmormântare, o predică : plină de 

vorbe bune şi de mare laudă a "virtuţilor acestei femei. 

Casa părintească, despre care s'a pomenit mai sus,. se află 

lângă curtea bisericei Sf. Niculai. 
: ta | „d 

4 - pe : « n Iei - ţ . 

. - 

_ In casa . de lângă curtea bisericei Şi, Niculai, în Roman, se! 

. născu Ion lonescu la 24 Iunie 1818. 

Fecior de preot, nepot de preoţi, “Ton trebuiă, fireşte, « să înveţe 

carte, Făcându- -se de 7 ani — așadar la 1825—tatăl său l-a dat 

la școală la Episcopie, unde a învăţat grecește la dascălul Meli-. 
-don. Româneşte a învăţat: la şcoala domnească,. la. dascălul, Ve- 

rescu. Iar psaltul dela Precista, îl învăţă psaltichia, . . . 

1 „După I. Toneseu, ' Agricultura dela Bradu, Roman, 1886, p. IV, 13—15, 19. 

E
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„Educaţia religioasă. şi-o făceă, însă, la biserica tatălui” său, 
la Sf. Niculai, unde: trăgeă clopotele, cântă, cetiă, „Slujiă pe lângă. 

- preot, “ziceă crezul şi. tatăl noștru, cetiă' şi apostolul, ba până ŞI: 
cu discul umblă! De-atunci s'au' înfipt în memoria copilului ideile : 
biblice, la care adeseori "revine în. scrierile sale;! de-atunci s'a 
așternut întâia pătură de patetic, ce apare din când în când în- 
vorbele lui. 

: ” . ţ , i, „9 

9. DN E Ia 

După- şapte ani de carte la Roman, la 1832, în vârstă de 14. 
ani, lon Ionescu a fost .dus. la lași-şi. dat la școala dela Trei-sfe- titele, în. al cărei internat tatăl 'său îl părăsi străinătăţei cu care de. "acum trebuiă să se deprindă, 

Îngrijitor al internatului eră grarăaticul şi literatul G. Său- lescu, un noroc al tinerilor. DE o E 
- Ceilalţi dascăli din Iaşi, despre care Viaţa mea pomeneşte, erau: Ardeleanul Fabian, dela care [. Ionescu a învăţat latineşte; “şi matematică; și Bănăţeanul Eftimie. Murgu, la care. a ascultat: filosofia. 1)! . Se a a . Eftimie Murgu erâ.un duh . democratic, neastâmpărat; îndrăz- ne; şi la faptă, nu: numai la cuvânt. Elevi ai lui au mai fost, după. - „ce a trebuit să părăsească laşii, N. Bălcescu şi C, A. Rosetti, în București; Toţi elevii. aceştia. au fost elevi. vrednici. de revoluţio- narul lor dascăl: Eftimie Murgu nu este. nevinovat că “pasiunea. revoluţiei s'a strecurat -și în inimile elevilor săi, . - I, Ionescu, gimnasistul, trebue să se” fi distins; deoarece a fost numit repetitor şi a fost mutat la Academia Mihăileană, . Dar în şcoalele Iașului tânărul Ion Ionescu ajunse în curând. și dascăl. Și anume la „clasele &himnasiale“,” unde bugetul pe „lunile Ianuarie-Martie 1837 îl îascrise cu leafă de 300 lei; 5) iar.: la 1838 printre profesorii „învățăturilor de 'treapta a doua“, ca. profesor de limba română și de istoria universală, E) EI 

  

3) Amintirile coincid. exact cu datele bugetului Şcoalelor moldoveneşti, care, la. anul 1835, (anuarie)-—1836”(lanuarie) cuprind pe dascălii T. Verescu, Gh. Saulescu,. Vasile Fabian (mort in 7 -April 1836), Charies Tissot, Eftimie Murgu și G. Asachi, ca referendar. Vezi Analele Parlamentare, vol. VIU (1837) şi 1X, 2, p. 228. Şi V. A. Ureche, storia Şcoalelor,:1V, p. 464, : -, Ra i „o , 2) Analele parlamentare, IX, 2, p. 230 
3) Loc: cil, p. 240. . 
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6, 

Cursurile . superioate, filosofice, ale Academiei mihăilene, înte- 

meiate Ia 1835,, aveau o prelungire universitară,- la a cărei înă!- 
țare, însă, Mihaiu. Sturza a. crezut că trebue 'să “aducă, să cola- 
boreze şi profesori francezi ca :' Maisonnabe şi alții. 

“Ion Ionescu îşi aduceă aminte că a fost şi elevul lui Mai- 
sonnabe, la care a învăţat limbă tranceză. ID 

: Învățătura lui Maisonnabe trebue să-l fi ajutat. binișor, ca 
să poată să traducă acele scrieri pe care, de mult încă, Acade- Ă 

mia le ceriă dela absolvenţii săi distinși, cari se aşterneau astfel” 

pe muncă. . : | 
Pe când îşi sfârși studiile acădermice—i837 — candidatul“ 

“Ionescu aveă:traduse mai multe opere, Albina românească le 

citează, în numărul său dela 18/30 Iulie 1837, 2) ca podoabă - a 

exposiţiei obicinuite a unui examen de fine de-an. Manuscrip- : 

tele lui Ionescu cuprindeau. 4 scrieri trariceze, latină şi 1 nepre- 
cisată: - ., 

. Biografia filosofilor, după Fenelon, în două părţi. Bio =
 

graphie des auciens „philosophes). . 

2. Culegeri literaturei Franțeze a lui Noi), (Receuil), 

3. Cuvânt a Ii Masilion (Discours; fără altă 'precisare).. 

'4. 'Ghilioni Tel după” a lui Florian, 
- 5, Din Țitero, Cato Bătrânul (depe limba tind). 

“6, Noapiea şi ziua Rosiei (fără precisări), . 
În tovărăşie cu B. Popescu-Scriban - Ionescu, tradusese un 

i Leonidas sau bătălia dela Termopile, 

Traducerile “acestea” ni-l arată pe Ionescu pus în contact cu 
filosofia antică, cu acea filosofie, pe care, mai târziu, la 1857, 

Ionescu o va întrebuință î în schițele sale .de morală din Jurnalul 

de agricultură; cu înțelepciunea: lui Cato; dar și cu: eroismele' 

lui Leonidas și Tell, Sfera aceasta de idei eră dâstul de impor- 
tantă, ca să poată contribui” la direcţiunea conştientă a vieții unui -- 

„tânăr inteligent de 19, ani. 
„Dacă citez acum și “numele celorlalți traducători, în fruntea : 

"cărora... Ionescu este Citat, în Albina, ca cel dintâiu, le citez 

„9 Pieaza mea, p. 6. a 

” 2) Pag. 245... ” -
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numai pentru a arătă—prin subliniere—că între ei se aflau câţiva colegi cu care și mai târziu s'a întâlnit în vieață. Ei erau, afară de Scriban:.D. Gregoriu, Al, Gregoriu, C. Strat, G, Iamandi, 2. Codrescu, care 'n 1857 îi tipări Jurnalul, N: Cerchez,. G. :Căli- mănescu, D. Asachi, cadetul Al. Asachi, adjunctul Stavrat, sulgerul Paulini, - - - " „Dintre traducerile lui Ionescu cea mai aproape. de tipărire * fusese, în 22 Noemvrie 1838, Biografia filosofilor. Intr'un raport Cătră Eforia şcoalelor, comitetul. academic o: indică printre cele “menite să fie tipărite.) a Ie | Ridicându-se încet-încet, în mometul de-a. părăsi țeara, 1, „ Ionescu se înălțase, așadar, până la pragul literaturii, peste care, pe-atunci, la noi, eră aproape obiceiu să treci întâiu ca —tra- ducător, Da 
Un incident norocit îl opri însă pe pragul ajuns și il întoarse 

, 

—in altă parte. Vieaţa practică, reală 'a țării sale începu ai alcă. . tui în alt sens vieaţa sa, 

Libertatea comerțului obținută prin. pacea “dela Adrianopol (1829) deschisese ţărilor româneşti perspective economice serioase, Exportul deveniă ademenitor, În lăuntrul ţării regulamentul orga- nic, punând legi severe muncii ţărăneşti, dădeă proprietăţii iubi. toare de export cele mai eftine braţe de muncă. Asigtirând lucra- rea pământului, regulamentul da valoare: pământurilor; venitul fonciar cresci, Evoluţia aceasta economică o descrie și [. Ionescu, scurt și simplu, astfel: *). „De vreo douăzeci ce ani (deci de pela 1837) au inceput a se ivi în țară o mișcare atâta de însemnată întru înmulţirea rodurilor pământului, încât sporirea valorei pămân- „tului şi creşterea bogăției -ne pune în cea rai mare mirare“, Adecă tocmai de:pe la 1837, când el. erâ „Candidat“ şi tra- ducător spornic, cu ochii deschişi asupra uriei vieți intelectuale, literare, în care stătea gata să se avânte! i „La. 1857 Ionescu îşi mai aduce aminte că „nu de multe 1 Talce de pământ costă 3 galbeni; azi,. în 1857, costă 6, 9, 12, Chiar 30 galbeni! Câştiul care, pe la 1830, eră de 100 galbeni, 
1) V. A. Ureche, Istoria Şcoalelor, vol. 1, p. 57. . A j 2) In 1 August 1557, în Jurnal de agricultură, p. 3... 
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“acum, după 27 de ani, eră de 1090! Dar creşterea aceasta nu-și 
„1 avea. cauza în ştiinţa agricolă a producătorilor, ci mai mult într'o 

dibace' combinare. a relaţiilor economice, comerciale şi politice. 
Domnul Moldovei, Mihaiu Sturza, 'unul dintre cei mai mari -- 

și mai deştepţi proprietari ai țării, înțelegea bine mişcarea; şi se 

“ gândiă că, în astfel de vremuri, un “agronom cult i-ar puteă fi 

„de vreun folos la îmbunătăţirea . întinselor sale proprietăți“. 1) Ca 

--să nu-i scape ușor. din mâni, el trebuiă să fie Moldovean; ca să 
nu dea greş, el trebuiă să ofere garanții sufleteşti şi morale sufi- 

ciente: Astfel alegerea lui să opri la Ion lopescu, pe care-l hotări 

să primească „misiunea, şi să plece îndată la studii speciale în 

Franţa. Di ȘI 

/ “Evoluţia economică a țării şi, în lăuntrul ei, nevoile, unui ș 

mare proprietar au: fost, așadar, cauzele care au schimbat “meni- i- | 

|rea lui I, Ionescu. S . Di ” 
Spre Franţa 1. 'lonescu a plecat cu Maisonnabe. Aşă z zice el. 

„Maisonnabe fusese rector al Academiei mihăilene dela 24 lulie . 

1837 3. În 1838 el a. plecat înapoi, luând cu sine, ca despăgubire 

- plătită de stat: 55791 de lei numărați la „consulatul Galiei“, în 
galbeni ! ionescu, care fusese secretarul lui Maisonnabe, 3) a putut 

plecă cu el, ca stipendist al lui : M. Sturza, | 
N 

  

8 

În Franţa 1, Ionescu : s'a ! așezat la Roville. 
Ce a fost întâia şcoală la care I::Ionescu a studiat, în stră- 

inătate, agricultura, se poate spune chiar cu cuvintele lui: 4 | 

„Cea întâiu şcoală. de agricultură ce s'a: făcut în Franţa a 

fost la ferma- -modelă: dela Roville. F erma sau „moşia a fost luată 

în arendă pe 20 de ani de către o societate. de particulari. Socie- 

tatea a luat de asociat pe omul .cel mai, renumit atunci pentru 

- lucrările sale agricole şi mai ales pentru - îmbunătăţirea plugului, 

_pe d. Mathieu de Dombasle, căruia i sa dat moșia în exploa- 

” tare, Moşia. dară se exploată de către particulari şi se  susțineă cu 

  

- 1) 1. Ionescu, drenda moșiilor, 1864, p. 11. 

; Ana'ele parlamentare, IX, 2, p. 234, 236. 

3) Loc. cit, p. 242. 

1) Agricultura Jrancesă | la esposifiunea universală din 1867: Bucureşti, 1867, 

pagina 25. 
+
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i taxele ce plăteau elevii cari veniau să înveţe agriculturat, şi aiu- 
rea: 1) „Roville-ul numai. prin uneltele periecţionate s'au deosebit: 
mai mult decât prin capitalul său“, 

"4 Practica şi teoria dela Roville i-au făcut lui Ionescu o i impre- 
II 

ţ 

d 
sie adâncă: Roville. a fost idealul. a cărui Tealisare el a: dorit- “o - Și a încercat-o în toată vieața sa. . 

Despre traiul dela Roville” l Ionescu a mai scris acestea :. *) „La Roville unde am învăţat noi agricultura, plăteam de. fiecare elev câte 30 lei pe lună pentru învățătură, adecă 360 lei pe an; insă Pentru întreţinerea noastră .găsiam toate înlesnirile. în sat și cu preţuri moderate."'Cu cheltueală pentru învățătură şi pentru” : Susţinere cu casă, masă, haine, Cărţi, etc. un elev putea trăi întrun an cu 120 de galbeni“, Galbenii săi nu-i făceau nici o bătaie de. cap: Dela Mihaiu Sturza îi luă Maisonnabe ; şi acesta: i-i: da lui, » în mână 3). 

- Pe când studiă la Roville A Ionescu a făcut întâia sa es- cursie. de studii agricole în Vogezi; zece zile de mers pe jos, cu. sacul pe spate 4). In acelaș fel, adecă tot pe jos urmară :. escursia din Nordul Franţei, Belgia, Olanda—supt conducerea profesorului Barrat din Roville — —,; aceasta ţinând trei luni ;- apoi' escursia în. "Alsacia şi însfârșit, de două ori, în Elveţia, tot trei luni. i O experiență agricolă bogată se strângea. în creerul Româ= nului și în jurnalul de zi ce şi-l. scria regulat, ! 2 Pe când se află încă la, studii, în Franţa, 1. Tonescu s'a dus. : şi în Auxerre (Champagne), la Depreau, la care a stat șase luni, "ca să învețe a face vin de Șampanie. Jar când s' a întors în ţară 
i 

_ i-a făcut lui Mihaiu Sturza. Vodă șampanie. din vinul cules de la 

..
 

: via acestuia, dela. Socola! El a fost, deci, mintâiul fabricant de. 4 şampanie î în România“ 5 N 
In Vieaja mea Ionescu afirmă că la. Auxerre” s'a dus după „un an şi jumătate de Roville; şi că la Auxerre a stat o jumătate: de an 6). 
Da NI 

2 Foaie de agricultură practică, 1859, p. 198. 
) cipicultura română dela Bradu, p 153. 

. Jiața mea, p. 6. 
, *) Ercursion agricole dans la glaine de la Dobrodja, p. l4—15. *) Agricultura română dela Bi adu, p. 68, 

€) Pag. 6
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Tot în Franţa a învăţat şi cultura gândacilor de mătase ; şi. 

-anume la Camile. Beauvais, în Bois. de Senant, lângă Paris: „Am. 

șezut şi acolo din primăvară până. în: toamnă“ 1), Ce a învățat. 
aici, el însuşi a practicat, abia după 1870, la Bradu, î în Moldova ?), 

- întrun timp, în care, însă, mătasă nu a putut să facă, Pela 1886 

Românii încă nu șe' pricepeau cum se transforină borangicul în; 
mătase ! 

» In cele trei locuri: Roville, Auxerre, Bois de Senant, în total, 

Ionescu a petrecut doi ani şi jumătate. 
“În tot timpul acesta I. Ionescu a fost un elev matur şi ager... . 

“Am puteă presupune aceasta. Dar nu. e: nevoie să ne mulțămim.- 

cu presupuneri; el însuși ne-o contirmă.- as a: 

» . Plecând în străinătate 1. Ionescu s'a crezut dator să- şi deie. | 

șie-şi, zilnic, seamă de întrebuinţarea timpului său „din minutul ce 

a eşit din patrie până când s'a înturnat, scriind anume „jur- 
„.nalul său de agricultură“ și arătând, pe rând, ce a învăţat la insti- 
tutul dela Roville, ce la Camile Beauvais, în călătoria sa prin Bel- 
gia şi Flandra, precum şi in Paris, unde s'a ocupat cu studiile 

accesorii. ale. agriculturei, %) „Acest jurnal, "scris de mână, cuprin- - 

deă 10 volume!“. . :- - 

„La 1842 1. Ionescu regretă că nu are - aijloace să-l tipărea- 

„scă, să "'nveţe şi pe alții ce el învățase cu atâta zel în străinătate. 

! 9,. 

po -Naisonnabe hotărise, se pare, să dea Moldovei şi un eco- 

: i nomist, nu numai un agronom practic și ştiinţific. 

| Către toamnă—anul. nu se spune 1) — Maisonnabe „l- au dus 

da Paris, l-au. ținut acasă la dânsul (rue S-te Catherine -d'Enfer) 

ŞI l-au pus.de a urmat cursurile la Sorbonna: La Pelletier, fisica; . 

la Dumas, chimia; la Mil, istoria naturală ; la Jardin des plantes, - 

botanica; iar, economia politică a urmat-o la Couservatoire des 

arts et dtiers, la Bianqui. Despre Blanqui, 1. Ionescu spuneă 
mai târziu 5) că eră un gânditor foarte practic, cum „se găsesc. 

. 

  

| 1) Agricultura română dela Bradu, p. 69. “Aproape o jumătate de an, zice: 

„el. în Vieaţa nouă, p. 6. Di ! 

2) Loc, cit p. 92, 

3; Vitele albe, p. 36. 

*) Viaţa mea, p. 6. 

5) În Teranul român (1562), a. 108, 

4 - . . '
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foarte puţini astăzi, între, economiști“. El mai spuneă că îl ascul-. : 
tase trei (?) ani, la Economia industrială, adică la Economia poli- 
fică aplicată, curs yemarcăbil prin circumspecţiunea aplicațiilor. - 
„La Conservatorul de arte şi meserii a audiat, așă se. pare, 
și pe. Wolowski. 1) In scrierile sale toate cursurile acestea au fost citate de nenumărate. ori, ae a | 

10... 
„De pe'înălțimile chimiei lui Dumas. şi ale economiei poli- 

S 
N 

> 

tice a lui Blanqui, 1. Ionescu, întorcându-se în ţară, se scobori— văcar la cirezile lui Mihail Sturza, care-l susținuse în Franța. 2) 
_„Intorcându-mă înapoi, Mihaiu Sturza. Vodă, care cheltuise- cu mine, m'au trimis la țară, unde aveă vite şi m'au făcut văcariu! Văcar, ce-i dreptiil, mai mare peste ceilalți văcari, dar tot văcariu, Mâncam brânză şi mămăligă, ascultam, de toate porniicele aren- daşilor ce veniau de mă priveghiau. Am stat unan de zile văcar și am căutat atât de bine de vite, cât am și. pus la îngrăşat două - cârduri de boi. Cu vitele îngrășate m'am. dus și le-am vândut un cârd la Pesta, și altul la Viena. “M'am. întors “înapoi. cu” desagii : plini de-galbeni; şi m'am. dus de i-âm dat lui Vodă“. „Vodă :au fost atât de mulţumit de mine, cât nu m'au mai. trimis la. vaci; 1 m'au oprit lângă dânsul făcându-mă director în administrarea mMo-; -şiilor sale“ 9. Io a Moşia la care Mihaiu-Vodă instalase pe Ionescu văcariu peste văcari, a fost Cioara. Cioara aveă câmpii întinse; creșterea vitelor eră cu putință, reușiă. Acolo i s'a consolidat, de sigur, lui Ionescu, noțiunea de „plugărie: pastorală“, care joacă un mare rol în sis- . temul economic al lui Ionescu, care, din capul locului, a ținut să-i "aplice ţărei sale, din sistemele cunoscute în ţările apusene, numai „ce se potriviă. Acolo a început el experimentele sâle proprii rela- tive la prăsirea vitelor. 4 Acolo începu a studiă, acum ca specia- list, cultura țărănească a Moldovenilor, 5) Acolo traduse și căr- ticica despre Vifele albe. i 

* 

  

1) 1. ionescu, Creditulu,: 1880, p. S4. - a 2) Vieaţa mea, p. '6—7, . ” i , 3, Licntică este povestirea din Agricultura română dela Bradu 1685), p. 62, 4) Vezi litele albe, p. 33. ÎN “ 
„5 Loc. cita p. 64, 

IL. 
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Al 

Rodul literar al petrecerei lui |, lonăscu la Cioara a fost o 

traducere, în care el şi-a îngăduit. să introducă câteva. părți ori- 
- ginale. Autorul tradus era celebrul agronom! scoțian David Low 1). 

Vilele albe din Eglitera. Trăducție, Iăşii. La Institutul 

Albinei. 1842 (pp. "94)—6ste o scriere dedicată „Exelenţei Saie 
Marelui Logofăt şi. Cavaler. Teodor Sturza“, Dedicaţia are data: 

20 August 1841, Odaea Cioara, A 

Pornind dela. „lucrările vestiţilor - imbunătăţitori. a gricul 

_turei engleze: Bacvel, Artur lung, Sir lon Sincler şi Coche“, des- 

pre care se dau. informaţiuni destul de amănunțite, 1. Ionescu... 

| adaogă şi o .mică relaţie. despre încercările sale practice dela 

„Ă Cioara. Relaţia, sa I. Ionescu. o consideră ca o „mică provizie 

trebuitoare la șidicârea unui întreg Cuys de agricultură ; — de 

a românească—la care. se gândiă 2), 

Ş De sigur, tot pregătiri pentru, acest curs erau lucrările des- 

E pre care însuşi vorbeşte la pag. 36 a Vitelor alte şi anume: 

Ă avuțirea unui lucrător de fământ (o scriere mai mică), şi 

Calendarul biniului Icrător de pământ (măi mare) pe care l-a. : 

şi publicăt peste: doi trei ani. 

12. 

Cronologia vieţii lui |. lonescu—în acest timp-—nu este toc=. 

mai precisă. 

„Datele din Vitele albe “mu se potrivesc. cu altele, găsite 

2 la el; Sigur. este, însă, anul 1842, când lonescu nu se află 

numai la Cioara, ci și -la Probota, o moşie luată în arendă și 

N cultivată” după; întâiul' său plan 'sau proiect 4), În sfârșit se pare 

i că şi drumul comercial la Pesta şi Viena, cu cârdurile. de. boi, 

- tot'la 1842 l-a făcut 5). 

Na -După ce, așadar, s'a întors! cu galbeni mulţi, dela Viena, 

_Vodă, zise Ionescu într'un citat - de mai sus, l-a oprit în laşi ca 

  

4) L. lonescu, Lecţiuni ele:nentarii de agricultură (1870) p. 304. 

3) Pag. 32. : 

3) Pag. 33. | | 

4) Agricultura română dela Bradu, p. 155. 

5) Loc. cit. p. 62. ”
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- director al administraţiei moșiilor domnești. 'Informaţiunea aceasta. * 
:se confirmă și de-aiurea 1). i 
E Aici, în laşi, Vodă: -„Mi-au dat casă “de locuit în curtea 
palatului domnesc, /ângă grajdul căilor ; Şi la masă mâncam cu 

“secretarul. Schilet; şi aveam leafă de' 100 lei pe lună“ 5), 
A fi în laşi la 1848—1844 însemnă a fi de față la începu- 

-tul frumoasei epoce literare, pe care Dacia literară o deschisese 
la 1840, pe care Propăşirea o „continuă chiar în acel an 1844, 

"pe care o făuriau Mihail Kogălniceanu, Costake Negruzzi, Vasile " Alecsandri.. i i 
Propăşirea nu făceă, însă, numai literatură. Colaboratorii 

„ei. studiau și chestiuni de „drept, "politice, sociale, economice, ca „de ex. Despre cămătărie, Unirea vămilor moldoveneşti şi atit, 
„teneşti, Despre importanța econontiei politice. Autorii acestor studii erau A. Vincler, Panait Balș, Ion Ghica și alţii. . 

Sgândărit de vechiul instinct literar, Ion lonescu se trezi 
iarăși, se apropie de cercul noilor eroi ai literaturii și le oferi toată inima sa aici ci 

„Se pare că, dintre ei, mai mult îl atrăgea 1. Ghica, 'dedarece 
pe Ghica îl citează în proxima sa scriere din Propăşirea, deoarece, 
din acea vreme, numai despre 1, Ghica a păstrat câteva calde | amintiri, pe care le citez; care se pot dată sigur. Cursul “de eco-. „nomie politică al lui Ion Ghica începuse — în Academie — la 23 -Noemvrie 1843; printre ascultători eră şi 1. lonescu, care, după 18 ani, îl caracteriză astfel: 3) e 

| „Noi am avut norocirea a ascultă cursul seu de Economie politică ce l-au făcut în Academia mihăileană din Iași; şi putem “să spunem în public, că, măcar că încă nu “perdusem impresiu- nile -ce întipărise în noi briliantele prelecțiuni de Econourie indus- „Zrială ale lui Blanqui dela Couservatoir des aris et metiers din. Paris şi de Economie politică ale d-lui Rossi dela College de France, am ascultat cu deosebit interes pe d. Ion Ghica. D-lui, din regioana înaltă a științei, se pogoră în lecţiunile sale şi făcea: „ Oarecare aplicațiuni la ţeara noastrăe. a | “Unde eră, aşadar, [. Ghica, puteă să fie şi 1. Ionescu: Lec- 
-) Arenda n:oşiitor, 1854, put. ” 

+ 2) Vieaţa mea, p. 7. 
3; Țeranul român, p.3. Ă i Pa ”
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ţia de deschidere a cursului de economie a lui Ghica s'a publicat 
în Protăşirea dela 27 Februarie. 1844; tot acolo, în 19 "Martie 

1844 a publicat şi 1. lonoscu.studiul său Imbunătăţiri în agri- 

“culiura noastră, care se terminară. abiă la..30 Aprilie 1844. Cu 
studiul acesta I. Ionescu completă numărul direcțiilor pe care de 
pe acum și le alegeau viitorii reprezentanţi ai epocei de renaş 

-tere- a României; e [RR Na 

__.. Studiul. din Propăşirea începe :printr'o apoteoză a muncii: - 

„Prin muncă omul câștigă şi au căştigat toată averea sa“, Cuvân- | 

„tul acesta Ionescu îl va luă .mai târziu ca mărturie pentru vechile 

sale intenţii bune. i -- 
„sal „Munca dă și "pământului valoare. In termeni moldoveneşti, 

“la 1844: în Moldova cu munca din 12 zile de boeresc a ţera- 

nului, socolită 4 galbeni, se cumpără de veci o jumătate falce de. - 

pământ, în Valahia şi cu mai puţin“. De-aceea Ionescu cereă ca 

“îmbunătăţind munca să se dea şi pământului valoare '-mai mare.. - 

5 Mijloacele recomandate de.el, pentru îmbunătăţirea muncei, : 

sunt: mașinele, școalele speciale, societăţile agricole ; dar mai ales 

7 ferma-model, ferma ce nu o avem, deși o ceruse chiar regula- 

“i mentul organic, la art. LXVI, secţia 1 din anexa F. Ferma multe 

lucruri ar aveă „de cercat, de pafuralisat, de împrăştiet“, Firește, 

-se citează iarăşi. Roville-ul -şi Grignone-ul din “Franţa şi Hohen- 

" heim-ul nemţesc.: Nu se uită: nici fabrica de maşini. În continuare 

-1, Ionescu anunță că! proiectul său de fermă este gata ;. şi . că la 

“scrierea sa.a întrebuințat ideile. ce şi-a făcut în conversațiile cu | 

Dombasle şi cu alţi învăţaţi, dar cu „inadinsa studie“ a impre- 

-jurărilor noastre. Acestea cereau ca la noi.să se întemeieze donă 

N ferme; una. la sttute, alta la „câmpie, ferma dela munte. ocupân- 

) du-se cu: oile, mierea, poamele, viile şi pădurile ; iar “cea de la 

-câmpie cu: pânile, boii și caii. 
T „ Cuvâniul de mai: sus, despre. 'boeresc, fusese « o alusie; acum. 

urmează a doua: Faţă de cultura de cartofe, din care boerii făceau 

j rachiu, Ionescu, accentuează că ferma-model trebue să se pue și 

| în slujba societăţilor de temperanţă (Pater Matev). Astfel aderentul 

i ideilor reformatoare se anunță, insă cu multă modestie, 1) . 

7 

. 

N
 

o: D În Moldova existau, în, acest time, două societăţi ştiinţifice: Societatea de 

- nvățătură (Dr. Fătu 9 şi Museul de istorie uaturală, Acestuia 1. lonescu i-a făcut 

„îuvetnarul (vreo 5000 de "bucăţi) în anul 1845. (Ţeranul romăn, p. 19). 
,
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4. 

Înainte de-a povesti: mâi departe vieaţa lui Ionescu, trebue să stăruesc puţin asupra unei lucrări - mai întinse! datorite ace- leiaşi colaborări și anume” colaborării cu Mihail Kogălniceanu. Este o lucrare; pe. care, cercetând-o, la :1861, in vederea unei edi- ţii noi, el o găsiă încă bună, „foarte pe deplină“, îi | „ Calendarul bunului cultivator apăruse succesiv, ca supliment la Foaea sătească, redactată (1844) de M.. Kogălniceanu. 
Calendar pentru bunul gospodar de Zoau Ionescu. Iaşi. La Cantora Foiei Sățeşii 1945 este o carte din care și astăzi ştiinţa românească poate șă tragă foloase: istoria şi filologia ca Şi economia națională şi istoria aceșteia,. | i Ea Textul. datează desigur din timpul „gospodăriei dela Cioara, / când 1. Ionescu eră însă prea sărac, ca. să-l poată publică. Cu- noscându-se cu Mihail Kogălniceanu acesta interveni la Sfatul administrativ, cerând ca .I, lonescu să. fie însărcinat: cu scrierea unui astfel de text Pentru țărani. Secretariatul de Stat a dât—în 29 Dec. 1843—însărcinarea cerută, oferind și zece mii de coli de hârtie gratuită, pentru ca în foate satele să ajunsă cartea. folo: siloare şi bine scrisă, Scrierea s'a publicat, deci, întâiu .ca suple-. ment la Fogia Sătească, redactată de Mihail Kogălniceanu şi — mai ales pentru orașe—s'a tras -și în broşură (255 pagini). “Concepţia năâţională—influenţată, Probabil, de calendarul pro- fesorului: său Dombasle — este expusă, în precuvântare (15. April- 1845) în vorbele care urmează: „Gospodăria Românilor, caşi a oricărue alt neam, are obiceiurile sale răzemate pe climă, mulţi- mea şi bunătatea pământului, numărul lăcuitorilor, chipul hrăni- rei și a viețuirei lor, însfârşit pe treapta trebuințelor țerei din lăuntru și interesul negoţului din afară. “Toate aceste împregiurări - dau gospodăriei o față deosebită în fieşte. care feară,: dela cate nu se poate abate cineva fără ca să se resimţească. Pyiy uritare şi Românii trebuie să aibă o sistemă de gospodărie şi în ade- văr o şi au, încât niciun: om priceput nu poate să îndrăsnească de a o neînsemnă Şi de a se strădui să o înlocuiasză cu sisteme engleze, sau franceze, sau :germane de gospodărie“; Scopul lui eră, aşadar, elaborarea unui sistem naţional de gospodărie. * Ca să-l alcătuiască 1, Ionescu, s'a aşșterriut pe. observațiuni; ”
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s'a încredințat că multe obiceiuri aduc îndestul folos şi, tot odată, 
că altele au fost folositoare— odinioară, : :Acestea trebuiau, fireşte, 
înlocuite.' Dar pănă la data calendarului el nu sfârşise cercetarea, 
căci, zice el „însuși, p. VI, „numai după ce se vor adună toate 
taptele, se 'vor putea supune. asprei judecăţi a unei sisteme * Yezo- 
nate“: și numai după ce resultatele judecăţei „vor trece prin focul" . 
curăţitor. al cercărilor practice, vor eşi adevăruri lămurite, îndeob- . 
şte folositoare 'pentru toți Moldovenii“. Sistemul nefiind terminat, 
materia a putut:să înlăture. şi forma sistematică a expunerii şi 

să iea forma de calendar, arătână, lună cu lună, ce trebuie făcut, 
„Astfel calendarul se desfășoară . într'o serie de articole mai mult 
sau mai puţin legate între ele. | Ma 

Caracterul general .al: economiei : : moldovenești, atinci, eră 
2 “după |, Ionescu acesta (p..319): ;Astăzi mărim ţearinile și îngus- 

! n; tăm suhaturile, facem mai multă pâne și numărul vitelor noastre 

d
 

„4 trece fânul şi imaşul ne sunt aducătoare de. folos. Astăzi negu- 
| :jţătoria vitelor merge 'cu pagubă:,.“ “Treceam. tocmai atunci repede 
A dela păstoria pe sfârşite. la Plugăria cerută: de înmulțirea oame- 
i nilor- , : 
ai 1. Ionescu. dă sfaturi şi pentru păstorie, şi pentru plugărie, 
stăruind adeseori asupra celor mai „mici amănunte agricole şi 
considerând totdeauna şi. efectul” econo mic-financiar, E 

În paginele : Calendarului. se. aiuiță şi. viitorul țărănist, 
Când, mai sus, el vorbiă, despre 'toți. Moldovenii, el se gândiă, 

"desigur, la țărani. Apărarea lor directă le-o luă, însă, atunci când 
A regretă că din cauza muncii la boer, lucrând „cartoflele cele boie- 

„i reşti menite pentru facerea rachiului“, ţăranii nu-şi pot vedea. de 
Die | Cartoflele . lor și—dacă timpul nu-i priincios popușoilor—rămân 

i ' expuși foametei (p. 54); sau când înregistră „sudălmile și batjo- 
i „Curile stăpânilor ce se indreptă asupra muncitorilor“, (Pag, 62)». 

Căi: naatul bunului gospodar a avut trei ediţii. A treia s'a 

pari la 1861, în condiţiile următoare: Ministru al instrucției eră 

V. Mălinescu, un specialist a al chestie agrare, V. A Mălinescu, voind să 

A i din. ce în ce tot mai mult scade. Astăzi. toate soiurile de vite s'au 
i * scumpit, căci s'a suit preţul: pământului și numai întru cât.ne. 

. 

*
 

1) Un „boier“ mai delicat trebuie, Si fi ost amicul lui lonescu sărdarul Sta-, 

      

  

tachi Fig pcmenit la P. 167. 
i5L ji viii IF? 

CEETRILA tziisag Îsi 
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răspândească opera în toate satele Munteniei, 'o retipări cheltuind 
15.000 lei! Cătră sfârșitul anului -1861 tipărirea se sfârşise, Dar, 
pretextând că încă nu sunt gata. figurile care au fost concentrate 
întrun” mic album, de adâus la fine, un alţ ministru, N. Niculescu, opriă împrăștierea, “şi vinderea volumului! Supărat 1, Ionescu, îl întrebă pe ministru pentru care motive deţine lumina sub obroc? 1) În aşteptarea răsturnării obrocului, Ionescu se grăbiă să dea, la acelaş loc, învăţătorilor de sate, sfaturi relative la modul de-a propune. această scriere nesistematică, dar folositoare ?), 

. 

15. 

„După ce s'a așezat în Curtea domnească, I.. lonescu a fost „numit, apoi, şi profesor la Academia! mihăileană, unde şi-a con- : tinuat—zice. el 3) — lecţiunile ce făcea aj înnainte de a se duce în Franţa“, . A e | a Despre lecţiunile dinnainte de plecarea în Franţa nu am nici o informație mai precisă decât cele date mai sus, . Despre cele ţinute de-aici inainte a vorbit însă Ion Ionescu, foarte limpede, "în studiul din Propăşirea. Aci, înșirând mijloacele de îmbunătă- ţire necesare agriculturei româneşti, el discută și şcoalele de agri- cultură, : . - e „Să nu uităm a pune în rândul acesta și catedra de agri- cultură din Academie, şi comisia centrală de economie rurală. O . asemenea caiedră ui s'au încredințat mie; și trebuie să. măr- turisesc că, din nenorocire, numărul ascultătorilor acestui clas, de la început puţin numeros, de doi ani, de când au început, tot grădat au scăzut și acum au ajuns atâta cât cursul se sfârșește numai cu trei. Fără hotărârea 'cinstitei Eforii a învățăturii publice | din laşi eu n'aș mai fi mai continuat, căci -o „desimsionare aşa. repede îmi cuprinsese inima de descuragiare, Aș fi însușit acest rău puţinului meu zel, dacă nu s'ar vedea aceasta şi la alte clase facultative“, 4) 
| | i Pricina eră, după Ionescu, lipsa de organizaţie a învățăturei” 

:) Zeranul român, p. 5, 23. _ PI | :) Gravurile calendarului .“au publicat şi izolat, într'o broşuri vurile calendarului peutru bunul cultivator de Ioan onestu., Ediţiun curești 1S61. 
Ă 

3) Vieaţa mea, p. 7. 
*; Propășirea, p. 84] 

ă cu titlu: Gra- 
ea a freia. Bu 

„N
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primare şi secundare care, ar fi. putut înzestră pe elevi cu price- 
-perea suficientă unui. curs de agricutură, - 

| „Așadar, o fermă-model, ca să-și practice ştiinţa. nu aveă; . 
un curs care să fie înţeles deplin nu. se puteă alcătui; mulțămi- 
zile specialistului nu se înființau : In astfel de împrejurări 1. lo- 

_-nescu primi să părăsească Iașii, să plece (1846) la Săbăoani, unde: 
"Grigore M, Sturza, fiul lui Vodă, eră arendaș .şi. se făcii compta-: 

bilul lui !. Doi ani a stat el la Săbăoani, de unde în fiecare săp- 
“tămână veniă la Iaşi, ca.să ţie, la Academie, cele două lecţii la 
-care eră obligat, „Aşă a urmat până pe la jumătatea anului 1848"). 

” [- Din timpul acesta ni s'a păstrat numai o lecţie de -introdu- 
| cere la cursul dela Academie. Este lecţia din 1846, pe care a 
“publicat-o abia la 1859, î în Foaia de agricultură practică. 

Lecţia începe conștient și demn: „Astăzi mi se pare propu- - 
nerea agriculturei mai grea decât însăşi: studia ei. In fața unui 
anzitoriu, alâi de dininat, curios de.a mă cunoaşte, de a mă 
lumină, de a mă povăţui Şi de a adoptă toate principele. mele, 

„ „<a un militar .în retretă, îmi voiu adună toate suvenirile şi toate : 
meditațiile mele şi ca încredere îmi voiu expune tangenta pe 
care am să urmez, țiind cu mâinile de coarnele plugului şi îzzi- 
părind pe fearina Patriei. resultatni ostenelilor şi sacrificiiler 
aele“, a 

Suvenirurile. îi pică din Tacitus,  Horatius ŞI Vergilius, din 
Euclid și Pascal, din Ampăre şi Bacon; meditaţiile se sprijinesc 
pe Boussingault, -„astăzi reprezentatorul agriculturei în Europa“, 
Arthur Joung, pă care-l știm încă din Vitele albe; pe Mathieu de 

- Dombasle, fostul său profesor, pe de Gasparin; iar forţa ideală 
ce le adună. pe toate, suveniruri şi meditații, este acel gust care 

"este cheia tuturor studiilor și fără de care memoria devine. refrac- : 
"ară şi concepţia: retivă“:2), . E 

Lecţia limitează ştiinţa agriculturei de către celelalte” ştiinţe: 
refuzând locul ce i-l dase Ampăre în clasificația științelor şi ară- 

“tând esenţa ei printr'o comparaţiune cu medicina ; stăruie asupra 
metoadei positive şi o arată, „așă cum există“.—ca profesiunea 
cea mai puțin lucrativă, însă „cea mai solidă, ' mai morală, mai 
-aproape de pacea sufletului și de adevărată fericire pe pământ“. 

1) Vieaţa: mea, p. 1. 

2) Foaie de agriculu:ră practică, Dec, 1850, p.. 185—186. 

-
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Privesc rândurile lui calde; în : faţa oratorului imi închipu- 
iesc nişte ochi vii, sclipitori de idealul său și zic: Nu se poate 

"ca căldura lui să nu fi trecut dela catedră în sală și din- sală 
-—fie şi pe căi “puţine; prin “puțini imijlociton—mai „departe, din- 
colo de ziduri, în lume, “Acesta: eră profesorul cel întru adevăr 
chemat!) o: e | 

Relativ la anul 1846 mai 'avem o ştire foarte, însemnată: 2) 
Ion lonescu a fost de - Paști la “Mânjina, la: moșia “lui Costache Negri, unde sosise şi Nicolae Bălcescu. ÎN 

În conversațiile dela” Mânjina' Nicolae Bălcescu îi inculcă: 
ui Ionescu „coszvicțiunea profundă, că este de neapărată trebu- înță a îmbunătăţi: materialiceşte- şi moralicește soarta făranii- Zuj nostrii,  fără-a lovi în buna stare materială a boierilor pro- 
prietarit, EN: 

“La Mânjina, în 1846, s'a discutat așadar și chestiunea ru- „!rală; iar I.. Ionescu mărturiseşte “că, definitiv, pentru lupta de : emancipare a țăranilor, l-a câştigat—Nicolae Bălcescu! . : 2 “De-altă parte N. Bălcescu trebuie să fi simţit că noul său “tovarăș. de idei eră un'om, pe care se puteâ.contă.. Căci numai așă se poate înțelege de ce, la 1848, printre cei ce invită pe Ionescu la Bucureşti, se “află : şi N. Bălcescu. Eu creq Shiar că acesta a fost inspiratorul ideei ca. locotenenţa domnească “să. - "cheme pe Ionescu la Bucureşti. i 

. 

18. 

»— eu unul nu mă las de.luerul ce l-am început încă dela 1898, 
a E : : ', 1 Ionescu, 

- Dacă aruncăm o privire asupra vieţii „de până acum a lui: |. Ionescu, om în vârstă de 30 de. ani, în vârsta în „care muş- “chiul se întinde spre fapte și creerul spre ideile și planurile care produc fapte, putem zice că el nu aveă pricină să fie prea mul- țumit cu soartea sa... e: i - E Anul 1848 i-o schimbă desăvârșit, 
„+ Anul 1848 a tost pentru [.: Ionescu: u 

  

n an bogat de agitaţie,.! 
1) În 1846 a publicat şi o broșură Ferwia. „tură in ioldova, Scrierea aceasta nu o cunosc! 

modelă seau institutul de agricul- 
+ 2 AŞricultura româna, dela Brad, p. 24, 

.



“Ia Bucureşti 2), 

.G. BOGDAN-DUICĂ. aq 4 

| mişcare, idei, încercări, fapte: Atunci începi, el a se ocupă pasi- 
i onat cu chestiunea politică şi economică „a emancipării țăranilor 1)., 

„ Locoțenenţa domnească din București, trebuind să dea o 
- soluţie chestiunei ţărăneşti, aveă nevoie de un specialist, Ea chemă 
pe I. Ionescu, care se afia în Moldova „la Săbăoani, Chemarea îi 
veni dela [. Eliade-Rădulescu, gen, Tell și .Nic.. Bălcescu, a 
„1. Ionescu eră încânțat de chemare, dar mijloacele de. drum - 

„îi lipsiau. EI fugi, deci,. noaptea pe jos, la Vasile Alexandri, să-i. 
spună strâmtoarea în care, se află. V. Alexandri scoase din şopron. 

„O trăsură, din grajduri o pereche 'de cai buni şi din pungă atâţi 
galbeni câţi erau, de nevoie—și, „În aceeași noapte, 1. Ionescu . 
sbură spre Bucureşti, ca să iea parte la lucrările comisiunei me- 
nite să resolve chestiunea țărănească. la graniţă, la Focșani, 1o- -: 
nescu a fost foarte bine primit de „fraţii munteni“, cari l-au dus “3 

Ajungând la Bucureşti, guvernul . îl numi îndată vicepreşe. 
dinte al comisiunei delegaților: boeri Şi țărani, | 

Eră în 5 August, . a SI 
Peste alte cinci zile Ă începură şedinţele comisiunei agrare.. 
Desbaterile. dela 1848 au fost publicate, la 1848,-in Monitor. 

şi la 1862 de C.D, Aricescu, după care le-a reprodus şi publi-.: 
caţia Anul 1848 în principatele române n) DIR Aa 
„Doamne, ce. pagini triste! Ce 'umilire a genului .uman ! Ce. 

barbară omenime în ţara „noastră ! 'Țeranii săraci, deputați ai 
săracilor, veniseră grăbiţi : Erau 15 la ședința întâia; dar numai, - 

„7 erau proprietarii. pp E 
„..Discuţia se începi, la 10 August, supt președenția, vicepre- 

şedintelui 1. Ionescu, cel cu' vot -numai—consultativ 4); președin- 

4 

„tele, simpaticul Alecu Racoviţă, sosi în” ziua următoare. 

  

„Î) Dările de seamă cătră a'egătorii colegiului. al IV-lea de Roman, (1833),. 
pag. 42. PI at e 

2) Viaţa mea, p. 1. | - E E 
.3)"Eu citez după Aricescu : “Chestiunea proprietăţii, desbătută de proprietari 

și plugari la 1848. Editată de C. D. Aricescu. Bucureşti 1862, | 
"4) Din documentul publicat în Anul 1848 etc, v. V, p. 213—2714 din 1 August 

reiese că în 6 Aug. Ionescu îşi dase demisia din comisie, din cauza, rolului său pasiv, 
adecă din cauza votului consultativ ce i se admiteă,. Demisionând el anunţase că se: 
va mulţămi a discută ca publicist. Ce asigurări îi se vor fi dat, ca să rămâie vicepreşe- 
dinte al comisiei, nu se ştie; dar el a rămas,- ! aa 

1
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Ceilalţi boeri, cati au fost mai 'agitaţi decât Racoviţă, erau.” „Lenș, subtil și. subtertugar, ce se mărgineă numai la alcătuirea unui „proiect“ de supus constituantei; Robescu, precis şi dur;. * Lahovari din Vâlcea, care însuși se anihilă spunând că proprie- tarii din Vâlcea nici nu voiseră să se adune ca să numească. 
deputat, care ştiă (!) că dela Mircea-Vodă țăranii tot robi. au fost;: Urianu din Muscel, 1. Cernătescu din Mehedinţi, . Ion Velea, Bu-- dişteanu, Sibiceanu, Fundăţeanu, Pleşoiânu, brăileanul Ceaușescu, . care se pocăiă de jăfurile ce le făcuse şi se rugă acum, sincer, de- piraţii“ săi țărâni miloşi să-l ierte, Să Dar țăranii asăltau speriați de. robia trecută, incordaţi de: nădejdea ce le-o fâlfăiă în zare constituţia revoluționară, gata la. , iertare şi tocmeală, numai să poată auzi odată cuvântul cel “din |! urmă, cel neschimbat că din robi se făcură Oameni şi proprie. ! tari pe petecele lor de. moşie, Vorbele lor şi astăzi: încă sgudue: : şi umezesc ochii 1), - 

Între boeri şi țărani—l. Ionescu, căruia, după 1848, în Bucu- rești, mult timpi se zicea Moldovanul-Economul, de oârece el. fusese meşterul econorhist -al comisiunei, “care aveă sistentul său. şi care căută a duce spre acel sistein, şi pe săteni şi pe proprie- tari, pentru ca opera să reușească. Ei vorbiă mult, stăruitor, con- vins, apostolic, silindu-se a se face bihe înţeles şi: sătenilor, Dar, oricât s'ar fi simplificat, - filosofi săi—Rousstau—și econoimiştii cunoscătorului îi răsar din vorbirea sa ca pietrele albe din fun- dul apei curgătoare şi limpezi, : -.! a e „Totuşi, părintele Neagu, deputat sătenesc, eră isteț și price-" piă; el fu întâiul orator al sătenilor; al doilea fu Lipan, care biciului boicresc usturător îi preferiă sabia turcească ce omoră. "iute; ca și Lipan, tot: de robie :se plânseră,- în- şedinţa a treia, Badea Albulescul şi. Ene Cojocarul și Scurtulescul, 1866 Ion Ionescu se revăză-la Pristolul, în: Mehedinţi ; Stan Stă- nică, Buga: cinci vorbitori într'o şedinţă; prinseseră curaj țeranii. Cu puţine vorbe s'adaoseră Turcea, în. şedinţa a cincea şi Ilie. Ghenoiu; iar în. a opta şedinţă Ion Radu; afară. de aceştia, - nimeni; corul lor eră însă puternic: „Aşa este!“ se strigă. „întrun singur glas, și iarăşi „Aşa este!“, când Ionescu arătă că 

Cu care în. 

  

1) Vezi o partă din ele in anexa: Românii nu sunt comunişti.
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regulamentul organic dase „mai multă valoare pământului decât. - 
i muncii“ (şed. a II-a), sau când, tot atuuci, Lipan spunea că, fără 

a şti ceva, țeranii s'au trezit robi. Dar la 17'August, când fu 
vorba despre cât pământ să sa deă ţeranilor?! Și cât va costă?! 
7.200.000 de galbeni ! „O răspundem, murmurară deputaţii să- 
teni“, _„Vuetul deputaţilor săteni ne impiedecă d'a însemnă aceea. 
ce zice fiecare” dintre dânșii“ 

Întrun rând, iritaţi, toţi sătenii se ridică în picioare, iar unii | 

' din . proprietari lasă scaunele. Vicepreşedintele Ionescu strigă: 

„Domnitor deputați proprietari, ce faceţi ? Încotro „apucaţi? "Aveţi 

e “gând să plecaţi?... Eu nu iau asupră-mi aceea ce ar puteă 
urmă şi pentru aceea mai puiu incă odată la votaţie: Este omul 

; liber, este stântă munca lui!“ Acum toţi se ridicară de pe scaune 

i şi primiră această „lege“. . pa 

Aşă mergeau şedinţele. | 

Capitala eră plină de: interes. 

Cât de mare eră agitația în Bucureşti, ce : vioiciune o însu- 

fleţiă din discţuiile. comisiei, se poate simţi din următoarea pagină, 

„de mai târziu, a lui I, Ionescu, pe care o reproduc intocmai, Eră 
vorba „despre dreptul țărănesc Ia. pământ, : 

„Chestia aceasta de drept au fost pusă în disbaterile publice 

- ale comisiunei "deputaţilor boieri şi ţerani 'din Valahia, la 1848. 
În una din cele mai oOragioasă !) ședințe, întreaga deputăţie a 

țeranilor. s'au oprit de a recunoaște şi de a sfinți un drept abso- 

lut în proprietatea fonciară din țeară 2. Un onorabil deputat țeran, 

d, Stan Stănică se exprimă zicând că „se învoeşte a se sfinți 

dreptul proprietăţii pământului, așă cum. îl vor Dumnialor dd, 

deputaţi ai proprietarilor; însă, după ce se va da şi nouă peli- 

cul de pământ. asupra cărui avem şi noi dreptul ce l-am 110ş- 
tenit şi noi dela străbuni, pentru hrana noastră și a vitelor noastre, 

„LA această declarare, făcută în numele poporului român, 
-de către unul din legalii sei reprezentanţi, întâmpină d. Ceuşescu, 

deputat din partea proprietarilor, intrebându-i: Fraţilor, dacă vă 

ne va mai rămâneă? - 

  

Dă 1) Furtunoase! | 

?) Era în ședința a Ill-a, 

3) Să se observe diminutizul ! | 

„vom da părticica 5) voastră de pământ, - sfinţiţi proprietatea ce -
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„Atunci toți deputaţii țeranilor, scnlâudu-se în picioare, ca 
la săvârșirea celui mai solemn : act, răspunseră: într'o, unire: „Aş, 
aşă, cu toții o sfi înțian, ; . | 

„Această - măreață și însămnătoare manifestare, făcută „de - deputaţii țăranilor, se aprobă” cu aclamaţie' de toți deputații pro-. „  prietarilor în fața. unuia din cele. mai numeroase, auditorii, întoc- mit în Palatul Administrativ D Bucuria. de înfrățire între. fiii: ace- | leiaşi mume isbucni din sânul comisiuriei în curtea palatului plină de popor şi străbătu cu iuțeala fulgerului până la cele mai de- -părtate margini ale: României, liniştind pretutindene. spiritele şi impăcând poporul cu boerii lui. 
„Întracea clipală țeara toată au scăpat de una din cele mai mari și mai crude calamități. Fur/una acea teribilă, ce eră Sata a se stârni Ja tăgăduirea drepiului unui popor întreg, s'au liniștit ; răsbunarea s* au prefăcut în înfrățire şi interesele cele mai vițale şi mai preţioase ale neamului nostru . s'au mântuit de pe- vicnlile ce le.pregăliseră neamicii ferii și oamenii acei orbii de. patimile egoismului și ale impilărei, .-- CE „Buna. înţelegere ; între deputaţii din partea proprietarilor şi acei din partea țeranilor din Valahia asupra: constituirei dreptului absolut î în proprietatea foncieră . din: țară, se cuvine a fi: lăudată Şi bine. cuvântată mai 'ales de. noi, cari am avut onoare: de a presidă acea adunarea, Să Ş at , a Comisia agrară „dela 1848 a ținut nouă, ședinţe,.. _ , Despre resultatele acestor şedinţe, şi, în special, ale activi- tății sale în comisia dela 1848 Ion Ionescu a: raportat î în Agr î- cultura română de'a Bradu >. EI zice : 

phRevenind la împroprietărirea țeranilor din 1848, az îsbutit - în comisiunea deputaților boeri. „Şi „țerani a face să se, admită în : unanimitate cele zpej mari „principii ale puterii și „Înavuţirei unei der: N | , A o . fibertatea mutucei Se Ia 2. dreptul de proprietate şi de esiropriaţinne de cătră stat prin despăgnbire Şi pentru causă de utilitate publică; şi . , 3. împroprietărirea feranitor este un cas zurgâut, de inte- res public, , a | DE 
1) Azi palatul regal, - E Ă E Mai 2) Pag. 25—26,
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„Și intrând în desbaterea . întinderei de pământ ce are să 
se dea țeranului,; spre a i se asigură libertatea muncei sale, unel- 
tirile veacfiunei au lăcut ca guvernul să - închidă lucrarea comi- 
siunei, rămâind nedeterminată "atât, întinderea pământului cât şi. 
plata lui,sau a:boerescului. . | | - | 

„La. întinderea pământului de dat: ţeranilor unii cereau 
mult; “alţii mai puţin; şi alţii nu, dau. mai nimic, voind caşi în. 

viitoi ţeranul să fie rob la capitalul boerului.. - A 
„La plata răscumpărării boerescului VW. Bălcescu propunea 

înstituțiuni de. credit fonciar, Eu propuneam .un împrumut. făcut 
în străinătate, cu! care. să se organizeze o bancă națională şi 

„aceasta, cu o emisiune 'de bilete, să plătească boerescul, și apoi, 
țeranii, prin plata unei anuități, cuprinzând. procentul banilor şi 
amortisarea, să înapoească în curs de 20 de ani capitalul împru- : 

mutat, Costache Negri adăugeă ; la ideea mea ca țăranii. să nu 
plătească toată răscumpărarea, şi să vie . și statul în ajutorul lor 

| cu o parte de plată, ca aşă să. se dea boerilor cevă mai. mult 

decât se cuveniă să iea. Și această ideie au admis-o şi Cuza- 

Vodă, când. au fixat plata răscumpărărei, cerând de a. se plăti a" 
treia parte “de cătră stat și: numai două treimi de cătră ţerani“ !). 

Altă amintire a lui I. Ionescu este. formulată astfel:4 . 

„Invinși, zice N, Bălcescu in Question econoinique, de către 
țerani pe tărâmul discuţiei, privilegiații înturnară speranțele lor în. 
partea Locotenenței domneşti, isbutiră să o intimideze și două zile 

după această memorabilă ședință, la 19 August, Locotenenţa în- 

chise comisiunea mai. înainte de a fi sfârşit lucrarea ei. Reacţiunea 
„triumfă; şi ceice o combătură fură numiţi comunişti, numire ce 

nu a avut veleități comuniste. 

denotă groasa ignoranță . a privilegiaţilor.. Insuşi Fuad-pașa, în 

lagărul dela Cotroceni, ne-a numit comunişti. A protestat atunci 
în fața lui; şi am răspuns şi prin : presă că Românii - nu sunt 

. comuniști“, 
| Răspunsul prin presă a fost tipărit în Foaia pentru minte , 

din Braşov, supt titlul Românii nu Sunt comunişti, în Decemvrie: - : 

1848, 2) Acest răspuns energic trebue _cetit în: întregime, deși sau 

tocmai fiindcă el] nu reuși să încredinţeze pe proprietari că Ionescu 
4 4 | , Ă 

  

” 1) "Compară şi povestirea din Dările de seamă ete. (1855), p. 42—43. 

*) Vezi Anexa întâia, . a
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La acuzaţiunea că el .și soţii săi de idei, dela 1848, au fost. şi sunt încă comuniști, 1, lonescu' a revenit în Foaia de agricul- tură, arătând "iarăşi că a luptă pentru împroprietărirea țăranilor nu este comunism —, şi că rău fac. ceice, cu astfel de vorbe, - sperie pe naivi. La 1858 Ionescu deveni chiar batjocuritor,—când - scrise despre -sperietorii cu comunismul : „Întocmai cum se pun în ogoarele de malaiu spărietoare de vrăbii, cu care ingenioşii noștri cultivatori ai vechiului sistem se măgulesc a-şi apără: mănoasele. recolte de stricăciunea nemernicilor păsăruice; asemenea  patrioţii NoŞtri, grijălivi*de lucrul public, ca gospodarii de mălaiu, cu cuvin- tele spărietoare de nătărăi, soco/ a apără “Societatea, pre carea tinene 10 auteniuță în principiurile fondamentale. ale familiei şi . ale proprietăței, Este o vorbă: Dă-i nume. 'de turbat, ca să-i poți” da în cap“1) . Pa i Ia ! Întorcându-ne 'la anul 1848 observ "scurt, că în şedinţele cu țăranii, Ionescu, care-i ațâţă, fireşte, să-şi susție drepturile, nu şovăiă dela respectul cătră proprietate ;2) eră contra socialismului 3) voiă să previe revoluția socială, care-l speriase în Galiţia, unde NU se găsise leac luptei. dintre muncitor Şi capitalist; 4) dar eră Pentru e+propriere, pe care o definiă perfect în ședința a V-a - (14 August 1848) zicând: „Principiul ezpropriaţiei este un princip pe care societatea, în numele interesului public, îl cere; cu des- Păgubire, dela proprietari, împrotiva garanţiei sociale de: care se „bucură ;4%,5) iar exproprierea o duceă- până la crearea unei indoiti "a proprietăţii : mari, cultivând: ca în Anglia şi nici, cultivând ca in Prusia şi în Franţa. 6) | a _ „Guvernul este „sluga poporului“, mai zicea lonescu. "'Gurvey- nul irebuiă, deci, să facă exproprierea contta unui preţ regional,- local ; 7) şi, apoi, lăsând loc tocmelilor, să privegheze, prin auto- rități, ca ele să fie „drepte“. 8) . It : - Acesţa nu eră comunism ; eră numai un sfânt respect de Anul 1, pi, 
e 2 La C.p. Aricescu, p. 25 | 3) Pag. 42, - ! | 4) Pag, 53. | 

5) Pag. 63. i | 6) Pag. 83. . | | 7) Pag, 32: 
! i N 3) Pag. s2, $ i „*
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“ -poporul suveran, respect -de care Ionescu toată vieața a dat pro-- 
bele cele mai neîndoelnice, Purtându-se cu statul cum îi eră vorba, 

el învățase pe țeranii Munteniei ce au de cerut şi este „sigur că. 

vorbă lui a prods aspirațiuni care abiă acum, - în 1921, au fost. 

triumfătoare. 2) a i 

“Dar să mai zăbovim puţin la „miraculosul an 1848, - 

Cine citeşte ' numai procesele- verbale ale şedinţelor de- atunci 

nu poate înțelege pe întreg-lonescul acelor zile. O va. fi simţit şi 

el- aceasta, Și de-aceea s'a completat prin mărturisiri ulterioare, 
la 1859, când desfășură tot planul-ce-aveă de gând să-l discute 

cu proprietarii, bucuroși însă că pot lipsi, că pot fugi din şedinţe 

"și cu țăranii singuri stăruitori, căci Singuri aveau de câștigat o 

luptă dreaptă.” '. -: Ă 

Sisteniul complet al lui 1. Ionescu eră:1) * 
1. Pentru a consolidă. respectul la persoana omului, trebuie 

ca mimica să fie liberă, (La 1848 art. 1 continuă: ca clăcaşii să 

se emancipeze și săteanul să aibă libertatea muncii şi dreptul la 
ucă). 

2, Pentru a consolidă respectul : 1a proprietatea pământului, - 

trebuie aceasta să fie găraniuită în mâna acelor ce-l posedează 

ca o socială. (1848: proprietatea trebuiă să fie sfântă şi € cunoscută 

„de bogăţie soțială]. : . -. . , , 

3. Pentru a se realiză aceste două principiuri, trebuie :.g se 
desface legămra silită dintre muncă şi pământ, şi a statornici 

ca principiul tocmelei de bună voie să rămâie pe viitorime agen- 

tul lucrăreţ al producerei avuţiei. [1848: a rămas pe viitorime prin- 

cipiul de a pune. în activitate munca şi pământul în folosul tu- 

| turoraj, : a 

„4. Pentru a se desființă legătura silită dintre țărani şi pro- 
prietari, trebuie 4 se 22 țăranilor pământul neapărat trebuitoriu 

pentru hrana lor şi a vitelor lor. 

1) Este o plăcere 'să cetim azi "cum țăranii pledau atunci. Preotul Neagu: 

„Patria sunt toți ce se află în lăuntru ţării noastre“ (Pag. 106). Săteanul Scurtu- 

" 1escu (=G. Scurtul): „Cine este statul? Poporul român este statul“ (Pag. 107). 

Preotul Neagu: „De ce nu gândiţi că noi sântem statul şi noi sântem şi visteria“. 

(Pag. 92). Scurtulescu: „Visteria sunteni noi, săracii Români, pentrucă noi punem 

bani in visterie“ (Pag. 107). - , 

1) Îl ieau după Foaia de a gricultură practică, 1559, p. 140—141. EI se găseşte, 

insă, din 1848, în Pogolul suveran din 7 Setp., cu oarecari varietăţi reţinute între |]. . 

  

Lă
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5. Pentru a desrobi pământurile ţerănești de lucrul boieres- 
cului, trebuie a se face despăgubire proprietarilor. 
6, Câtimea de pământ de dat feranilor de față şi a .celor 

viitori este acea neapărat trebuitoare numai pentru subsistința.. 
lov și merge numai până Ia. două treimi de moşie... .. 

7. Cu împroprietărirea ţăranilor 14 se inteşte de a se dă- 
"vâmă cultura mare din țeară, Drept aceea se pune. în princip: 
“Cultura mare engleză pentru boieri; cultura mică franceză sau 
flamandă pentru țărani, pe oricare moșie a țărei. Esistinţa culturei 
mari este asigurată în "nevoile țăranilor . care, avându-și numai 
pânea asigurată în împroprietărire, vor .căută de îndestulat trebu.. 
iinţele lor celelalte prin lucru cu bani şi liber în. câmpiile exploa- . 
tate de boieri. [1848: cuprinde numai frasa a doua: Cultura mare | | 

8. Așezarea pe fiecare moşie. de un număr de „locuitori în 
proporție cu întinderea ei Şi cu scopul general al exploatărei agri- 
cole; adică sumai până la două. treimi să se întindă împro- 
prielărirea şi să rămâie cultura mare, pe a treia parte, în abso-. 
luta și libera exploatare a proprietarilor. [1848: lipseşte 'adaosul | 
dela cuv. exploatației până la fine]. Sa 

9. Rărirea clăcaşilor înghesuiți la munte ' spre colonisarea 
îmoşiilor nelocuite din câmpie este necesarie; și aceasta aduce şi. pentru. împroprietărire folosul de a se face cu - mai “puţine .sacri-. - “ficiuri, [1848: Rărirea: de bună voie a clăcaşilor. înghesuiți; iar în... - loc: din Câmpie etc., mai scurt: din -vale; - unde. răscumpărarea pământului le va fi mai priincioasă].  ... cb î. 

ă 10. Determinarea calităței feluritelor pământuri și a prețului pentru câtimea ce trebuie a se lăsă spre chivernisala sătenilor într'o parte a moşiei și dela, olaltă.: Aceasta. va: formă O proprie- „iale comunală stălpilă şi deosebită de. aceea a proprietarilor. ră. masă la altă parte a moşiei. La fixarea prețului pământului : prin experţi, după împrejurările locale a. fiecăreia moșii din fiecare judeţ, se va face abstracțiune de valoarea dată pământului prin munca - țăranilor. 1) [1848; Lipsesc vorbele: îztr'o „parte a moşiei etc,. ir „- ? ” . 1) Nota dela 1859, la acest .punct: 
părea boierescului de care 
la 1848, 

„Această condiţie cuprinde idea .de răscume am început a mă ţinea după ce am fost isgonit din țeară,
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. 

până la altă parte a. moșiei inclusiv, Lipseşte şi idea finală: se 

va „face abstracțiune etc.], - 

11. Darea în stăpânirea. clăcaşilor* a. pământului afranșisat | 

cu condiţiile asigurătoare integrităței parcelei fiecăruia locuitor. 

în proprietatea comunei satului: şi încheierea: sinelului de datorie a 
locuitorilor pentru prețul pământului pe care sau improprietărit. - 

“ [1848, art, 1 sună aşă: Darea în stăpânire a pământului clăcași- 

lor, cu condiţiile asigurătoare integrităţii parcelei fiecăruia și comu- * 

„nei satului, precum ai garanția hotarului” de integritate « a. pămân- 

tului rămas proprietarului]. | , 

12, Obşteasca hotărnicie a proprielăței boierilor şi d țăra- 
_nilor şi înscrierea atât a valoarei lor de folosință şi de schimb, 

„cât și a obligaţiilor pasive ce grevează: proprietatea fiecăruia în . 
" cartea cea.mare a Statului, după sistemul prusian. Aceasta este 

neapărată pentru regularea averei boierilor şi a ţăranilor şi are- 

„de scop de a servi la înființarea creditului. public, a ipotecei . şi a 
“ băncei naționale, cum. şi a plăței despăgubirei, (1848, « cum şi etc. 

lipsesc], : i 

13. Înființarea datoriei publice pentru fondurile rescumpă-. 

râte, determinarea chipului amorţirei sale și 'a timpului in care să 

se efectueze, hilesnirea prefacerei îi valoare de circulație-. sau - 

in bani ori când ar aveă trebuință proprietarul de a iace aceasta 

trecând dreptul de capital şi 'rentă către altă față. 

1, Guvernul pus în mijloc între “ proprietarul creditoriu şi 

clăcașul datornic; Guvernul sarantuind plata proprietarului în 

“munca şi proprietatea clăcașului emancipat. 

„15. În guvern mt mânisteriu de agricultu ă reprezentează 

interesul proprietarilor boieri și ţerăni. EI este- însărcinat cu scoa- 

tereă şi etectuarea valoarei pământului dat sătenilor. Acest prinis- - 
teriu va organisă agricultura spre a solicită, progresurile ei prin 

societăți agricole, inspectori, ingineri agricoli, ferme modele şi ins- 

trucția primară. (1848: vorbele sustructia primară lipsesc]. : 

16. Transacţia dela sistemul de astăzi a agriculturei, înteme- 
iat pe regulament, la alt sistem de cultură, intemeiat pe' bazele 

-» constituiţei, este necesarie; determinarea. formelor ei 

17, În cursul transacţiei să se facă asigurarea de venitul de 

faţă al proprietarilor şi inchizășluirea de sporirea venitului . Viito- 
i 

tiu al culturei mari și mici, 

*
.
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„18. In transacţie oare. guvernul nu poate plăti cu munca 
“săteanului datoria lui-pentru pământ? De se va adoptă acest prin- 
-cipiu, guvernul ar puteă, luă' muncă dela dânşii. Cei ce ar avea 
nevoie de dânsa, ar puteă să o negocieze la bursă, de unde, prin. 
o simplă formalitate, să o poată cumpără și arendașul și propri- 
etariul, Guvernul, prin ministrul seu de agricultură, să ţie soco- 
teală lămurită atât celui ce dă, datornic. fiind, cât. şi acelui ce 
iea, creditoriu fiind. * _u Se a 

19. Guvernul, în tot anul, „plăteşte socotelile fiecăruia și, după 
trecerea de patru ani sau a timpului-transacţie, se soldează des- 
ființând și transacția şi lăsând agricultura: de a merge pe calea 

-ce în acest timp i-au pregătit-o, asigurându-i viitorul în lumina 
oamenilor formaţi, în fermele-modele şi -meniţi de a întroduce 
uneltele şi maşinile. agricole. [1848: fermele-modele şi în deprin- 

- derea practică. cu uneltele și mașinile agricole, a argaţilor și ipis- 
“taţilor], . 

20. Dacă, în timpul transacţiei,. cu munca sătenilor şi cu” 
banii lor, guvernul n'ar puteă istovi plata pământului recompen- 
sat, atunci o iea asupră-și de a răspunde proprietarilor, '[1848: 

-din contribuţia datornicilor]. - d 
21. Guvernul poate ocupă timpul clăcașilor de earnă în 'că- 

rături de producte la depozitele. din „porturile! comerţiale ale erei; şi valoarea acestei munci, scăzându-se dela creditează a coâtei săteanului, trece la datorează a contei. proprietarului, (Art, 22, numai la 1848: „Tot mecanismul răscumpărării pământului clă- cașului este întemeiat pe specialitatea inginerului, a contabilului şi inţeleapta cumpănire a ministerului de agricultură, însărcinat. de a supune constituantei și toate legile de poliție rurală]. Articolele 17, 18, 19 şi 20 formează sistemul anonim de rescumpărarea boierescului“ 1). a 

  

Paris. Libraire de 
despre opera: inedită a lui Ice 
00, cu ipotecă pe pământul d 

1) În Question cconomigue des Principautes danubiennes. Charpentier 1850, p. 69 şi urm. N, Bălcescu vorbeşte 
nescu, care propunea un imprumut extern cu 5la i 
racheter,* dont ie Produit serait mis en circulation dans le pays au tau legal d'au- „Jourd'hui, cest-ă-dire â 10 pour 100 au moyen d'une banque nationale : double par une €mission de 'billets,'il servirait au rachat des terrains: les paysans pâyeraient une anuite corimprenant Vuntiret et Vamortissement; de . manitre qu'en vingt annces ils pussent rembourSer la capital emprunte.—N, Bălcescu mar fi voit ca să devenim tributari capitalului străin ; cl păsiă ca ital suficient i a gospodarului ; si dogtă” “ea creditul necesar să.] cugani-eze ctatur. ssiene în rațele Soeposarulai i. soră
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Toate articolele acestea îşi aveau comentarul lor, în care se 

„arătă: organisarea creditului, înființarea unei bănci și îimprumu- 
tarea de bani, pentru a plăti o parte din datoria sătenilor cătră 

proprietari. 

Pentru a lămuri definitiv situaţia lui lonescu în 1848, tre- 
bue. să mai adaog ceva privitor la darea sa de seamă din Sep- 
'temvrie 1848. | E 

„După punctul 8 Ionescu adaoge comentarul care urmează 

și care la 1859 a fost resumat cam scurt. în punctele 4, 5 şi 6, 
„pe care, fiind interesante, le reproduc . în întregime, şi în forma 
„de la 1848, 

Comentarui punctului 1 și 2, la 1848, sună: D 

„Toată lumea poate vedeă în prescriptele verbale tipărite i în 
„monitor lupta ce am avut, când-cu deputații proprietari, cari nu 

“voiau a sfinţi dreptul şi libertatea muncei, când cu deputaţii clă- 

caşi cari nu voiau a sfinţi dreptul și libertatea proprietăţii pămân- 
tului. În această luptă au învius şi în unanimitate s'au: declarat 

de sfinte aceste două drepturi, . de sfinte aceste două principii, de 
libere aceste două baze ale proiectului de lege ce aveam-a redi- 
„gia. Dobândirea acestui rezultat eră împiedecat de Regulament, 

-.de această, șartă în care este vărsat cu îmbelșugare veninul omo- 
râtor naţionalității noastre, veninul! vrajbei şi al- răsboiului celui 
-dintre noi, care să ne sgudue în orice moment pacea și drepta- 
“tea, veninul acela care punând în mișcare patimile noastre, să 
„1e poată solicită de a se ivi spre a fi îngheţate și înlemnite odată 
pentru totdeauna în paguba certătorilor și în folosul împăciuito- 
rului. Pe acest Regulament Pan, scărmănat, am scos din el la 
“iveală tot secretul său, şi atât sătenii cunoscând robia în el, cât : 
şi proprietarii cunoscând abusurile introduse prin el; au ales 
aceia ce este național al nostru adică: _Zibertalea și respectul 
uncii şi al pământului, lepădând aceia ce este străin de noi, 
„adică legătura silită şi asupritoare pusă între muncă şi capitai“. 

Din raportul lui Ionescu din 1848 publicat în Pofolul suve-- 
-ran mai rețin comentarul său despre discuţia din comisiune. 

  

9) După Anul 7848 în principatele române, vol. IV, p. 249 și urm., supt titlul 
Compte-rendu (samd) de lucrarea coinisici ac Butaţilor Sătoni - şi proprietari, apărută 

întâiu în Popolul Snicran din 1 Septemvrie. - “7
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După ce formulează ' punctele 1-şi 2, cum: s'au primit, el: 
continuă: . sii Sc aa a 

DRE „.** „Până aci lucrurile sa '-realizăseră întocmai după cum le în- 
o tocmisem ; toţi se învoiră cu. aceste trei principii, nimenea nu putea 
poi să aibă 'vrezun cuvânt de -pricinuire, Cuvântul, cu 'toate' acestea; 

5 sc-ivi din partea unui reprezentant al'aristocraţiei feudale din vea- 
cul trecut; -al unui seigueur de village, însă atât feudalitatea cât 
şi senioria,; fiinid. potricălită de rugina ce le-a nimicit au fost din 
nou bombarduite din toate :părţile de către. deputaţii: săteni cari 
cu crucea în. mână făceau 'să piară, să se stingă dinaintea !or 
orice piedică, și așa Dreptatea triumfă pe pământ! .. 

„__ „Fiii întunerecului 'au inceput a lucră pe subt pământ ; ucră- 
TREI “rile lor isbucniau în pâlatul 'seanţelor prin' mai “multe! cratere, in. 

cari neputând. scoate atâta lavă cât-să astupe, să ardă şi să mis- 
tucască, „ca şi pe altă Pompei, formată aici din' inimile creştine 
ale Românilor, : părăsi locul, lasăicâmpul unde erau trimişi “ca să 

„j î.- se lupte pentru a se înfrăți, Această faptă se vede în prescriptele 
i. verbale cu toate fasele, Neclintit. din planul “meu, incurajat de 

adesiile la Constituţie, rostite și tăcute din partea tuturor deputa- 
ților, cu partea întâia a articolului 13 din” Constituţie, „emanci- 
paţia clăcașilor“, adoptată, “Păşii mai departe, „Sofielatea : asigu- - vează dreptul proprietății cu “condiția eşită din pactul sociăl, de “i a subordină fiecare: proprietar îuteresul- său particular intere- suiui public, şi din acest temeiu, soțietatea, Statul, ca reprezen.. | tant al interesului tuturor, are 'drept a cere” dela particulari.sacri- i „. ficii atât'de mari, pe cât este de “mate 'şi garanţia soțială de care E ii face să 'se bucure, prin urmare, : . ,-i dă N: - „4. Principiul expropiației, în folosul 'bintlui public, Lan IE „asvâriit îni'sânul adunării Cu toată puterea, nu numai» de inte: | 

4 

  

ves public, dar şi de interes naţional, moral şi religios. : „5. Adaoge că am făcut aplicaţia acestui prinzip în” chestiu nea proprietăţii, așşezând . că împroprietărirea clăcaşului este un caz de interes - public - şi apoi vă veţi da cuvântul: pentru care şedinţele noastre trebuiau să fie tempestuoase, Toate logomachi- ile, toate tertipurile, toate amenințările au fost întrebuințate in: 

7
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„ pacea și frăţia, La celomnia.: că țăranul. este, solicitat :de comunism, 
sătenii toți răspundeau „Cuvântul de 'răscumpărare, :sătenii: însfârşit 
S'au .convins:că "constituţia este în.paguba 'nimului,: și că.de :inte- 

„resul lor:'este să ne răscumpere cu'banii lor, :batăr:de Şi-ar vinde. 
și. cenușa :din vatră! Cine :va ceti. :prescriptele-verbale în care:se 
desbătu acest :princip, :nu .poate -să: nu. fie ridicat în fiertatea 'sa 
de :Român, văzând atâta : iburiătate. şi > "umanitate în inima :săteanu- 
lui român. -..:: a 

“Deputaţii. proprietari, în oc să întindă | mâna frăţească şi 
dreaptă din partea lor, în loc să .caute “garanția venitului lor, 
caută: scăpare, întrebând. „dacă ă 'expropiaţia - “este. „silită Și iniăatori- 
toare, : . . 

“Deputaţii săteni: au: cumpăit. gravitatea acestor; două cuvinte, 
ȘI, -a doua zi, în. “cuvintele'lor inu vedeai decât umilință, “libertate, 
rugăminte de 'a-i: împroprietări, istrigând că: nu: cu sila, 'ci-de: bună 
voie, :că 'nu teste îndatoritoare: expropiaţia ! ci :de:interesul amându- 
ror părţilor, fiind-că nici. “proprietarii :fără “săteni, nici “sătenii "fără 
proprietari nu'se:pot înavuţi ; şi că toată” bogăţia ese în țara :Româ- 
nului din braţele sătenilor! “Din “braţele: acelor cari :acum :cer- milă 

„ şi dreptate, :şi, cu banii îi în “mână, „roer ipământ' pentru hrana. “lor şi 
a'viteloriior, * " 
*, „Nusciu ce 'efect-a 'produs explosia : acestor. sentimente: țără- 
nesci, Atât: sciu: că 'eu. am inceput e a mă: 'vedeă insăgetat cu'feluri 
de calomnii. ” 

Focul 'mă : încinse din. toate: “părţile; nimeni nu: interveniă, 
dușmanii: și amicii 'ațâțau “să stingă:sau “să :aprindă :răsboiul civil, 
ochii lor erau:ațântiţi :asupra :mea :ca :dsupra unui: ațâțător de 
vrajbă şi calomnia merse. ipână acolo :cât 'mă :numiră :străin..: 
Străin?!Eu' străin, : în 'sânul- naţiei! “mele? :Bată + aceea -ce:mi- ansfâ- ” 
„şiat inima! ME E i 

“Eram 'disperat.i când :mă: gândeam la “Brozavă. “răspundere ' 
ce pică: asupra capului. meu: Nu “că doară îmi „păsă :de' dânsul, 
capul meu 'eră jertfit: naţiei !: Cu ramura -de“măslin în: mână, căzui 

sub osândă,: şi eată-că 'mă văd. Și tras a :a'mă explică înaintea 

tinerimei de: către o “persoariă:'care, "provocând explicaţii, : insinuă 

Şi bănueala asupra lucrării cuprinse în; cele :cinci: articole: de "mai - 

sus. Clubul:'regeneraţiei a'ascultat exposiţia, ce am făcut, a'lucră- 
rilor-pentru- consolidarea *revoluţiei “în--articolul. proprietăţii, şi: în 

: 3. 

7
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loc să mă osândească, mi-a întins-mâna” de“ frate şi a doua zi, 
în seanţa comisiei, ameninţată -de disoluţie, văzui asistând pe acei - 
ce se retraseră, ba încă și acela ce spusese clubului că şi-a dat 
demisiunea de deputat. proprietar, luându-și obicinuitu!' loc în 
ședință. Munca: liberă, - proprietatea. respectată, tocmeala de bună 

„voie adoptată, împroprietărirea ţăranului „cu despăgubire neîmpe- 
decată, toate acestea ne aduceau şi la câtimea de pământ ce pot 
da proprietarii, precum și la ceeace cer sătenii.:Las. de pomenit 
hărăzirile ce au urmat la întâetatea . sătenilor și proprietarilor în 
răspunsul la aceste întrebări. .. ...:; a 

| 6. Punctul câtimei lau deslegat întâi sătenii, cerând -16, 14, 
1! şi 8 pogoane de pământ,. în felurite părţi ale țării, proprietarii 
se îngrijiau de suma banilor ce li se face să ia: însfârșit: dintre 
d-lor au 'eşit patru, deosebite păreri și vestea încă şi de alte păreri, 

! 
t 

Materia câtimei se desbătu, deputații proprietari iară, se apucă de | 
dat la o parte, străine, duhuri zădăriau; larma cresceă, pretenţiile 
se ințepeneau, şeful poliției mă blamă de. părtinitor în recapitu- 
larea: discuţiei și în: funcţia “mea. Da,. aceste două cuvinte nu: 
sunau pentru întâia -oară la urechile mele.-: „i: p 

“La tot principiul ce puneam,. mă vedeam osțilând între două 
osânde; astăzi mă osândiau deputații săteni. și repulsia: mă îme 
pingea în idea lor cu osţilația în partea proprietarilor; mâne mă osândiau deputaţii proprietari şi repulsia ce. dau osţilației mă puneă „în ideia lor de partea sătenilor; a treia zi însă, atracţia și repulsia mă aduceau în centrul gravităţei, osțilaţiile încetau, luciurile - sosiau în echilibria lor cea dreaptă, și - principiul se adoptă în unanimitate; iară eu continuam _osţilaţiile în alt princip.' In prin- cipiul câtimei în seanța aceasta d'intâi, toți mă osândiau, împin- gându-mă în partea sătenilor, Discuţia rămase a se continuă. în şedinţa viitoare şi eşii din sală cu ochii plini de lacrimi, dară cu cugetul liniștit. Noaptea aduce sfat, zice Francesul, seanța se dâs- chise a doua zi, tocmeala începi a se sbate şi 
scăzură, atât dintr'o parte cât şi dintr'alta. Sătenii: 
riseră la zece pogoane ale Regulamentului, 

- vatra 'satului spre a se înființă comuna; iară unul din ei se sui cu datul până la şease pogoane. .- - Da Acum eram pe calea statornicirei, 
departe, inima-mi băteă de bucurie văzând că se apropie şi adop- 

y . 

pretenţiile . mai 
„mai se pogo- 

echilibrei, pacea 1. eră - 

când proprietarii dau. .
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“tarea principiului câtimei, câna eată “Locotenenţa Domnească se. 
- pune între trecut și închide: marșa lucrărilor, Treaba mea "nu este 

ca să dovedesc de am făcut bine sau rău, eu tot ce. pociu, într'a- 

ceastă întâmplare, este să-i mulțumesc “pentru precurmarea atâtor 

“necazuri şi oboseli ce-mi ocupau chiar ceasuile . de repaos ale 
nopții“. i 

„Proprietarii munteni simţiau, fireşte, că „economul““ moldo- 

“vean îi răstoarnă. El cereă, la nevoie, două treimi din moşia boe- 

rească 1), dar ei oferiau, de ex. Pleșoianu: câte două pogoane de. 

casă, silişte și islaz, la o „margine a moșiei“,. iar pentru cellalt 

- pământ: arătură, cositură, pășune, — învoială, ţăranul plătind în 
bani ori în producte. Ce depărtare până la cele -8 pogoane (la. 

munte), 11 (la podgorie), 14 (la câmp bun şi roditor), 16 (la 

baltă), pe care le cereă popa Neagu, după ce se siătuise cu țăra- 

"nii în noaptea dela 16 spre 17 August! Proprietarii simţiau că 

-Ionescu de-aceştia se. apropia cu mijlocia sa de. 12. pogoane -şi 

făcură tot ce putură, ca să-l scoată din. afacere, şi-l scoaseră ! 

Decretul cu No. 460 din 19 August, iscălit de Chr. 'Tell și 

1. Eliade, ceice chemaseră pe Ionescu la București, de N. Golescu. 
şi de I.. Voinescu II, desființă e comisia şi Promise că legea o va 

“face guvernul! 
Dar peste o lună, -după intrarea Turcilor în  Bucureșii, idea: 

"ul agrar luă, ca și celelalte ideale, drumul pribegiei, pe Dunăre 

în ghimii, în” Ardeal, la Constantinopol.2) ; 
Am descris pe larg lupta lui Ionescu' pentru expropriere şi E 

împroprietărire la 1848. Lupta eră grea; lupta îi fură nopțile; 

„lupta îi storceă lacrimi; dar el_nu- se descurajă. Și de-aceea mă 

întreb: Din: ce izvoare se alimântau puterile acestui ţărănism neîn- 

fricat? Din fericire izvorul este cunoscut: . 

Fără să aibă intenţia” de a se explică pe sine, Ionescu ni-l 

descoperi într'unul din cele mai fericite ale sale articole, din Pruu- 

cul român dela 2. Septemvrie. | . 

Articolul acesta este un fragment bogat. din filosofia s sa soci- 

ală; el are titlul: Societatea de astăzi în comparație cu' cea veche 

“san resbelul şi pacea, 

  

1) Vezi şi C. D.  Aricescu, pe 101. | 

2) Vezi şi Anexasa doua: 1848 Principiile. noastre pentru reforma patriei. 

-.
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"Geniul societăţii vechi eră răsboiul; geniul celei nouă este 
pacea. „Societăţile moderne caută a se Înavuți:. făcând tuneluri. pe 'sub fluvii, ridicând canaluri pe d'asupra. văilor, durând poduri 
peste înălțimile munților, -sfărâmând zăvoarele de aramă ale mar- 
ginilor. țărilor, unind neamurile de aceeaşi obârşie, ridicând cotu- 
riurile păzite de vameşi și înființând -în naţia germană Zollve- 
rein-ul și în. cea română Moldovalachia, . cu. un cuvânt: așter- 
nând calea cătră înființarea națiunilor omogene şi "către legă 
vile pacinice dintre toate puterile omenirii“, p 

Chipul. acestei lumi moderne îl face şi-l preface Ştiinţa mo- dernă : fisica, chimia, mecanica, cu resultatul lor, care este” pro= ducerea bogățiilor. Eroii acestei lumi sunt :: Arkweight, Bertholet, ' Lebon,, Chevreuil, Stephenson... pe pa 
„Instrumentul cel' mai însemnat“ într'o astfel de societate nu maj este, fireşte nu mai; poate fi $oldatul „subjugător, ca în anti- „citate, ci oul. Omul este instrumentul „Cel mai. de preţ din toate mijloacele producerii bogăției şi de aceea "economia politică zice „societăţii de astăzi: Cultivatorii, tăi jertfesc milioane pentru a lucră ogoarele ;. manufactorii tăi,nu se dau înlături dinnaintea a ori- - căreia cheltueli uriaşe;. comercianții tăi pleacă la drum, când marea este mai turburată şi se duc la scopul lor în potriva: vânturilor și a undelor. pe care le, supun sieşi; caută de eultivează câmpul cel mai mănos, caută de unge mașina cea, mai scumpă, caută de îmbunătăţeşte pe tatăl iuturor: maşinelor, dela care toate atârnă, fiindcă dela dânsul a eşit şi prin dânsul lucrează. Această. maşină este omul. Omul irebue scos din, întunerec la himină, din robie. la libertate. Onzul trebue format. întru. a. vieți în Dumină şi libertate, întru a agouisi Prin muncă, nu sumnai pentru. sine, dar şi pentru societate. lată Scopul societăţilor moderne, iată seo. pul la care aţintă şi constituția română, SE „lată, -Pot. adaoge eu, formularea lapidară pe care Ionescu. a dat-o, la 1848, idealului său pozitivism politic. şi „economic, care „se poate resumă în două: vorbe: libertate şi producțiune. -* --» - Emauciparea Teranilor. Yomâui eră, așa dar, “pentru. el,.. numai cazul voinânesc al luptei niiversale pentru modernisarea | | acinică fericire. EI ziceă: „Naţia română, apucând pe. calea păcii și a libertăţii, ținteşte la
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a desvăli industria sa “agricolă şi naţională; şi prin aceasta a se 
"pune în relație cu toate celelalte nații industrioase“. 

„Ionescu. eră om de lumea nouă; ură rășboiul; „dar pentru 

" Inălţimea de idei a lui Ioneșcu nu este cu; nimic inferioară 
înălțimei de idei a. celorlalţi mulți tovarăși .de revoluție dela 1843. 
Anul acesta i-a întărit chiar elanul pe care anii următori, ai. eXi- 
lului, nu L-au putut nici stinge, nici mieşoră, . 

18. a | 
Despre vieaţa în exil a lui Ion Ionescu avem date suficiente, 

Se găsesc în scrierile lui, e 
In Vieața mea?) el poyestește (şi eu excerptez): Fiind arestat, 

„după intrarea Turcilor în Bucureşti (13 Sept: 1848), a fost; şi el 
închis la Cotroceni, apoi dus la Giurgiu! Şi trecut. peste Dunăre, 

- surghiuu: „Vai de capul meu! Nu Ştiai ce să fac, când' iată 
că mă pomenesc cu unul din deputaţii țăranilor dela Bucureşti, 
trimis de ceilalți, ca să-si aducă bani de cheltuială, și să mă _ 

„Toage să mă. duc la Constantinopole şi. să susţin la împărăție 
* emanciparea şi împroprietărirea țaranilor. cu despăgubire“, Buni la 

” inimă, țăranii îl ajutau. de drum; "naivi, ei îi fixau un „scop în 
care, atunci, el nu credea 5. a 

| Dar, înainte de. a pleca. la  Constaninepol, a. a mers în 

1) Articolul citat se află „retipărit în „Anul 1848. în” principatele române, vol. 

IV, p.: :119—182.' Cursul de economie politică ce-l începuse la Bucureşti, în August 

1848, susțineă de sigur, aceleaşi idei. “(Loâ, cit, IV, pu“ 14), Un articol special despre 

"emanciparea şi împroprietărirea clăcașilor se găseşte în acelaş volum [a p. 209: Apoi 

în volumul V, p. 267, articolul patetic-religios - despre sfințenia proprietăţii muncii şi 

a pământului, scris paralel: cu discuţiile comisiei agrare, dar cu icşiri drastice contra | 

proprietarilor cari şunt „în societatea noastră ceeace e vulturul în societatea păsă- 

“rilor“ și pe, cari îi ameninţă cu „teribila resbunare * a poporului, „poate și, mai teri- 

“bilă decât acca urmată în Galiţia”. tă : 

2) Pag. 8si 9. , 
+5) Despre Ionescu n. 1848, vezi încă Anul 7848 şi principatele române, VGI.. 

V, unde este trecut printre cei 15-16, Români, cari cu orice. chip trebuiau ţinuţi la, - 

siguranţă (p. 158) şi unde Michelet îl înscrie printre, Patrioţii cari „sunt sufletul na- 

țiunii româneşti i (e. MN) . E : i
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Ardeal, unde a stat, precum vom „vedeă, până la Februarie 1849, „Apoi se: duse la' Constantinopol, Da | Ion- Ghica, ambasadorul evoluţiei, eră acolo.: Ghica îl reco= mandă lui Noguăs, care eră 'directorul' și proprietarul Jurnalului francez de Constantinopol, âl cărui colaborator ajunse Ionescu. „O parte-din revoluționarii români erau - internaţi la Brusa, Ducându-se să-i. vază,. la întoarcere, agricultorul „Ionescu se simţi îndemnat să scrie ce a văzut în acel drum. În jurnalul lui Noguts apărură, deci (franțuzește): Ezcnrsiunile agricole la Brusa. Miniştrii Turciei l-au cetit. și l-au ajutat să- mai: călătorească și să mai scrie, Descrierile lui apărură în acelaş jurnal francez; . şi în reproduceri Separate, i i Resultatul practic, pentru autor, a fost că “Turcii îl numiră „membru al consiliului de agricultură „CU 0 leafă foarte mare“ și, .mai apoi, chiar director. al şcoalei: imperiale de agricultură dela Sfântul Ştefan, lângă Constantinopole. : -: a De scris, însă, 'nu se lăsă, 
Scrierile din acest timp sunt: | 
-1849—Excursion agricole. ă Brousse, a „2 1850—Excursion agricole dans la Dobrogea. Ş „_— Za Thessălie lelle aw'elle est et telle qw'elle peut re. -— Extursion agricole daus Asie mineure. e _1854—Compte-rendu du domaine de Rechid-Pachă, , 1856—E/ude sur le domaine imperial de . Hăirley. Chifler. Întrerupând âici povestirea  Viejej iele,: să completăm.. sim- 

1 

plele ei ştiri cu date mai amănunțite,. din alte scrieri _ Ionescu fusese “în Tesalia, o: studiase, scrisese despre ea. Marele Vizir, Care aveă în- Tesalia moşii întinse, se interesă mai deaproape; iar Ion Ghica îl recomandă marelui Vizir, Reşid-Paşa, 1] 

u. 
0211 Piaştri, din. cari lui 

i se cuveniră 10 la sută, deci 6602]. Piaștri, Vizirul a fost foarte 
-l încasă. înainte, . 

| e 
s Domaines di Son Altesse le, Grand 

 Veair Rcchid Packă... Par 7. donesco, Boukarest 1866, p. 14, -
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„Mai este. de nevoie, să adaog că .]. Ionescu s'a. gândit ime- 

diat să facă școală agricolă şi dreptate socială chiar și în Tesalia, | 

| unde mult aveă de luptat cu minciuna .şi cu hoţia? Dând ţăra- 

nului tesalian respectul cuvenit, Ionescu î aduse „pe calea cinstei; 

judecăţile : sale nici nu le făcea singur, ci. prin. câte un consiliu de 

codjabaşi cinstiţi, cari” judecau delictele de poliţie. rurală; iar pentru 

asigurarea progresului ce-l înfiinţă, întembiă 0 şcoală menită. să-i 
jrească agenți credincioși şi abili: A fost întâia şcoală de: agri- 

| <ultură în imperiul otoman !2) 
Un citat dintr'o. scriere de; iai târziu 2) ne va lămuri şi mai 

drastic cam pe ce muncă 'se așternuse : ].. Ionescu în Tesalia.:: 
„M'am ferit totdeauna. de. dobânzile cele mai mari cu- care se des- 

bracă, muncitorii pământului. In "Tesalia, cultivând cele 25 de moșii 

„ale Sadrasamului, Reşid-Pașa, din capul, locului am. desființat 

dobânda, am dat bani muncitorilor, fără a le: luă cea mai nică 

dobândă şi, identificând interesele culturei mari cu ale muncitorilor, 

am 'dobândit resultate surprinzătoare, Dela 250000 lei, cât aduceau 

moşiile cu arendarea lor şi cât s'au garantat vizirului de bunul -, 

şi vechiul meu amic Ion Ghica, m'am rădicat la 3 milioane venit - - 
pe an! Preponderenfa muncei în producerea agricolă cere a i se - 

da o întâietate | curmătoare asupra celorlalți, doi: -agenți: asupra ) 
_<apitalului şi asupra pământului; de aceea, fratarea., cu dreptate -:. 

i şi cu bunăvoință a muncitorilor este prima: condițisine de împlinit 

din partea celor ce caută succese în agricultură, “. 

Succesul agricol din Tesalia, datorit meteiajului ce-l luase + - 

„de bază, înseamnă, pentru Ionescu, - un: spor de mare încredere .î, 

în meteiaj, pe care, de aici inainte, il descrie: -totdeatină cu predi- 3 

decţie. ..... PI 

Prietenia cu Vizirul se “strică; însă, astieliu: în anul întâiu 

Jonescu 'câştigase, personal, 100000 lei; în. al doilea, 200000 lei, 

- ră bine, Dar el voiă să fie şi mai bine, mai ales că, însurându-se, 

acolo, la Perietos, unde. locuiă, va fi avut și nevoi mai mari: El 

„certi vizirului să-i plătească zeciuiala cuvenită şi din lemnele ce 

1e tăiă pentru constructorii canalului de Suez; zeciuiala din 12000000 

«de lei ar fi fost o splendoare. Vizirul nu -a voit; Ionescu l-a părăsit; 

  

1) Loc! cit, p. 16. Intermediari financiari între vizir şi Ionescu erau Traţi 

“Abbott din Salonic. (Bancheri ?) ID N i : E: 

*2) Creditulu, 1880, p. 80. : PR
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şi peste câţivă “aili Veniturile 'viziriăle "sbăzută iarăş la “200000 de 
pe aa a a „ Vizirului trebue Săli fi păzit 'un Vis Acest 'episod 'edânoinic 

"aşă de neâştepiat; în tinipiil “cărilia 'Btiidtrul îi 'sporiă 'mieteu aurul 
+. ce răsăria dih pământliri părăginiie: Eiă firdie ca 'Reșid să'capete * încredere în 'părerile 'scotioriice iile lili “1. “lotiăscu 'și 'să-1 tăsciitte i “ș privitor la ecorioinia “ţării 'româdeşii, “precum "Vom vedea măi. Vila “vale, e i 

_ 19. | 
Înainte 'de 'a vorbi “despite “âcele păreri, fiind vorba, 'în studiile „turcești“, "despre Dobrogea, 'să 'de '0prim *puţin la' opera aceasta, de care, 'abiă “după 1877, $tau 'să 'ze iapropie ' Românii. : __ “Excursion !ăjricole 'dâus "ia prăiiie "de “la iDobrodja iar, -. Zonâsco, ancieii '€lăve de 'Roville, “Coustăiitiiiopole, Iiibrinterte du " Yonrnal de Consfăjilitiopole 1850 “este: dedicată “(din 11 'Tanhărie „1851) chiar Sultăriului. Abdul-Meajiă, 'cu înari qiude, „ Paginele 'următoare (U—VIID cuprind 0 critică “a „industriei agricole care, pâriă 'aciiim, în Turcia, “a fost. lipsită 'de 'stuăii 'spă- ciale mai mult decât 'oriunde.“ Ni ştirn dâcă sultânul va'f înţeles, -. „ca Ionescu, cuvântul 'citât din filosoful “englez 'Hunie “(agricultura este știința: cea 'Mâi:grea), dar 'de "Sigur 'a înţeles'că abtoru] rOmân' " spuineă despre lipsa'de iniiicitări abili, de“supraveghetori'inteligezți şi iniţiaţi în metoaâdele ştiinţei, care: nimic nu'poate face, “dacă este lipsită 'de experimentare, Aceasta'nu. ipoate lipsi “eGndiţiilor 'agri- cole atât de fericite iale Turciei, „ Turcia 'aveă "şi "condiţii “sociale ” “priincioase "muncilor agricole; "butorul “le “înşiră "(Biruti “uşoare, respectarea minimului de. existență: 200 dinari; etc). Dintre -ăcela “condiţii rețin 'anutăe "fericirea țăraniilui “bulgar, “despre “cara “orbise „ Slade, şi calităţile morâle 'âle țătănului “turc, despre 'care Ionsscu citează pe Lacroix Şi 'Blanqui. El îrisuşi, 11. Ionescu, 'sste fericit -că - poate îucepe stăâiul iâgricol al Turciei 'cu 'Dobrogea. Ion Ioiiescu 'şi 'ingiâstul ro 

'stantinopol la '15 “Aprilie, . | 
„La Vatna îi'luci în'niinte ag 
iei şi pentru a fâce drum spre Or 

__ trebuesc inmulţite. condiţiile între 
rabile ale litoralului bulgăresc al 

Se 
mâa Sorariu "pletasâră “dir Con- 

Vărul că: pentru : bogăția Bulga- 
ient produselor Europei centrale, 

„ioate punctele'cele. mai. conside- 
„Mării-Negre şi ale Dunărei“,. 

4
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După Opt, zile de studiu, în Varna, ei plecară peste, Hadikioi 

etc, la Pazargic, cam opi ceasuri. departe, de Varna, Caşi până a aci, 

şi la Pazargic, „jena, prince pată a sgriculiurei, eră lipsa capitalului 
circulator D. | 

După Pazargic, urmă: Balcicul, Cavarna, Mangalia, Constanţa, 

de unde călătorii traseră, proectul liniei Constanţa-Cernavoda. Pro- * 
ectele, comunicaţiilor. ocupă. acum,.multe .pagini ale. scrierii. 

| Scrierea abundă — mai departe — în observări despre pământ, 
"climă, topografie, populaţie — un amestec. de 12. naţiuni — dintre 

care, din 15764. de familii, româneştii erau, 3656 'în plăşile 'Tulcea 
(1290), Isaccea (363), Măcin (591), Hârşova (496), Baba (614) şi 

Constanţa, (242). Interesul, vecinic al lui]. Iopescu țărănistul îl de. 
monstră tabla sîoptică, a: statisticei, țăranilor români din Dobro- 

gea, care locuiau în 7i de, sate, mai multe în. districtul Varnei i 4) - 

decât în al Silistrei (30); în total 28031. de suflete ?), 
După aceasța, Ionescu mai caracterizează sistemul e economiei 

rurale în Dobrogea — Mult pământ, puţine, braţe, multă paragină, 

„Şi autorul în sistemul său, „pe. care şi în . această carte îl expune 
pe scurt, precis, 3), In- astfel de. împrejurări Transilvănenii: veniau 

bucuros, „Să dea valoare pământului neocupat!. 

Acestora, |. Ionescu le consacră un capitol special: Les Mokaus' 

(Mocanii), cu 'care scrierea se termină, după ce a mai expus şi 

administraţia, contribuţiile, dijmele. 

Cartea, lui Î. Ionescu despre Dobrogea ni-l descopere ca pe 
întâiul. Român care a 'prevestit marea desvoltare economică a acestei 

provincii. Călcând pe urmele Romanilor, el -puteă să asigure pe. 

cetitori că drumul dela Dunăre, la, mare — Cernavoda-Constanţa — 
este chemat .să joace '„un Mare, rol în producţiunea și. deci şi în 

comerțul“. acestor regiuni. Vorbind despre. Nocani, pe „care-i ştiă 
veniţi. din Săcele,” Sălişte, Vale, Răşinar, ete. el anticipă recunoaş- 

3 Aici a întâlnit lonescu Turei nenorociţi, cari, aducându- şi aminte de. traiul . 

cel bun din Brăila — plângeau cu lacrimi mari! 

2) Averea lor de vite eră: boi 33515, cai, 10075, oi și capre 66050, bivoli 

122, porci 17400 iar stupi 8120; in, total 120062 "de capete, aproape Ciuci de fiecare 

suflet de Român! — Adaog aici că faţă. de: cele 3656 familii româneşti, cele bulgă- 

reşti erau 2214, deci mai puţin 1442! De Di 

2) Pag, 94-95. DR Da
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' ” ÎN a a , : PI "terea meritului pe care Ardealul eră să şi-l câştige pentru româ- nisarea Dobrogei. In cazul lui știința română, pusă pe neaşteptate în fâţa faptelor omenești, plecă înaintea - oștirilor lui Carol Il. pi 

“In “capitolul anterior l-am arătat pe I. Ionescu în raport cu Turcii, Acum să-l arăt în raport: cu ţara sa; ca exilat ce munciă;, „în străinătate, 'pentru viitorul ei,. -. e 
„Despre faptele acestea, pela 1880, Ionescu „aveă de gând 'să, scrie "încă,  Adresându.se,: anume, alegătorilor” săi țărani, el se întrebă în 1880: -.. -- ia ae A „Ce am făcut eu pentru voi. îs străinătate şi în ţară, adecă. dela 1848 până la i4 August 18642 *) „Aceasta 'vă voiu: spune „altă dată; “Am avut zmu24 'de luzru, dar, în fine, am isbutit; spz47- fămilă fie ilustrului reformatoriu: al înperiului otoman, marelui viziy Reşid-Paşa, care a fost sprijinitorul vostru (lonescu scrie: către țărani !), mulțumită fie marilor : puteri ale Europei, care, în convenţiunea încheiată la. Paris,: au “pus, în' articolul 146, imbună- tățirea soartei voastre“, :: :; . e a „+ Textul acesta discret: mărturiseşte ' clar: Pentru a obţine obli- / gaţiunea unei soluţii a chestiei țărănești, impusă în urmă de con: "+ vențiunea dela Paris (1858), a: fost de nevoie ca marile puteri să. fie intormate: şi :de Români, și ca şi Turcia să fie bine informată. Este sigur că Ion Ionescu, pe care 'Reşid-Pașa. îl “cunoşteă intim din timpul administrării. reușite a moșiilor din Tesalia, a informat. „exact pe vizir despre toate nevoile țărănimii; şi că l-a. informat, de sigur, în scris, 'prin memorii, . DR Ia RE a De făgăduiala dela 1880 lonescu nu. s'a ținut; şi-i păcat; „dacă S'ar. fi ţinut: de făgăduială, am: fi aflat, probabil, amănunte: interesante. În lipsa lor, trebue să ne' mulțămim cu ce tot ej: a- povestit altădată, curând după întoarcerea' din Turci acestea, mai vechi, se găsesc în Foaia de ag 1859, paginile 30, 138-—139 Di Da Deși pasagiul dela pp, 138—139 cuprinde câteva repeţiri, în 

pi 

x 

a. Povestirile: 
vicultuvă practică, 

S las întreg, . de dragul naivei frumseţi a povestirii Ai nau 

agricolă în câmpia Dobrogei de on Jonescu, vech Bucureşti. Tipâriul Tribunei române, str, 
- 2) Dările de seamă, p. 114, 

1) In limba română lucrarea s'a publicat abiă la 1879, sub tittul: Ezcursiune- iu elev at şcoalei dela : Rovilre- Bis. Eni. Casa Masar-Pașa. »: * 

2
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. Ionescu scrie: i . . - az 

- »Prinşi de “Turci și închişi. şi apoi isgoniţi din țeară am 1 petre- 

cul în iarna următoare: în munţii Ardealului“ , adică în iarna 

1848—1849... Di 
- Acolo, în munţi, L. Tonescu a scris un memoriu despre ches- 

iunea țărănească, m 

„Stăruitoarea îndemnare ce ne- au. făcut. a.  Alexanăru Gole- 

scu (Albul), :acest sincer amic al: fericirei țăranilor, m'au deter- 

minat a: desvăli, într'o scriere „detailată, chestiunea. țăranilor şi 

sistemele de răscumpărare a boierescului“, 

) 

Scrierea aceasta este, de. sigur, basa scrierii cu “aceiaşi ten- 

<lință şi cu acelaş scop, publicată abia la „1858 in F oaia de agri- | 
a 

cultură practică, - 
Apoi, „desprimăvărându-se am plecat” la Constantinopole 

spre a. tipări scrierea cu 100 galbini daţi de d. Login, feran. aura- 
'ziu din Zlafna, în munţii Ardealului”, - 

| Dintr'o notiță a lui C.D. Aricescu, 9 care. , publică chiar o 
scrisoare a lui 1. Ionescu, reiese că acesta plecase din munţii apu- 

-.seni înainte de 25 Februarie: 1849, de, oarece la data aceasta el 

se află in Semlin, în drum spre “Constantinopole. El comunicase 

lui Aricescu, titlul, “scrierei ce-o ducea. cu sine: Românul moșnean 

în țara sa.5) .. pi dn IE i 

„Ajungând la. Constantinopole am găsit reacţia î in toată pus 

Tea ei; şi pipăind pământul am cunoscut că este de interesul cau: 
zei ce aveam „de “sprijinit, de a amână tipărirea, Şi . de.: a mă. măr 

gini într'o lucrare indirectă!, RA i 

Cu alte vorbe, : temându-se, de reacţiunea pe. care nu voiă 

s'o mai întărite şi el, prin. scrierea „sa sinceră şi, întru cât sus- 
țuneă soluțiile. comisiei dela 1848, intr "adevăr întărâtătoare, I, Ione-' 
scu.păstră. manuscriptul şi. apucă. pe: alte drumuri. a 

| „Pentru a isbuti în. această, am. căutat, să, “luminez, . despre 

ce făcusem la București, Chiar. şi, pe. acei. ce ar fi. putut să mă 

prigonească şi să.mă împiedece în lucrarea. ce-mi propusesem“, | 

„Iată cum începtă el practic, nu ca publicist: „M'am întățoşat. 

1) Chestiunea proprietăţii desbătată. de proprietari şi i pugări a 1848. Bucu- 

zeşti, 1862, p. 127, ta (i „i zu 

" 2) Este interesant a şti că din scrisoarea cătră 'Aricescu. reiese că [. Ionescu 

unoştea descrierile. amărâtei, vieţi ţărăneşti. pe care Constantin Golescu, ni le- -a lăsat . 

în raportul despre călătoriile sale (1824—1826).
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la d. Cor, întâiul interpret al ambasadei franceze, şi i-am expus. chestiunea țeranilor cerând sfat, D-l Cor mă “sfătui de a mă'adresă lă' marele vizir Reșid-Pâşa, la cară însuşi mă și recomiendui. : „Cu 4 imemoar în formă de petiție mă adresaiu la fiârele vizir spuindu-i pricitia isgonitei miele din teată; îndteptățându-mă „de culpa pentru care eram espatriat şi îndemnându-l de a piiiie mâna pe chestiuni jiraniloi ini îndiite de d cădea âceasta în mâna Ruşilor său a Austieniloy, e. Mă ' Marele vizii mă recomendui lui Ismăil-pașă, thinistrul “de comerț, căruia, asemene tângâindu-mă, îi espusăiu - chestiunea ţeranilor. a Se a | „Ismail-pașa mă recomădui lui Aăli-păşa, ministrul trebilor streine și lui Rusdi-paşa, ministrul de resbel; şi prin acesta cunos. cuiu pe toţi cei mai însemnați Tutci din Constântinopole ; şi le 
după m an am agiuns de mi Săi. cerut ofitial, de cătră -Nure- din-bei, întâiul drâgomân al Inaltei-Porţi, un '1iensoay despre che- 

dăduiu la -toți. cuvenita relăţitine a€ - stârea. țeranilor,' așă încât 

stiunea țaranilor“, E 
Acesta eră al doilea: niemorii, 
„Pe drumul acesta al fientoatelor, publicitatea Îmi eră: cu totul nefolositoare, Insă, ta să iu mă abat dela iutiiință dată d-lui Login și Golescu, plecaiu la Brusa și scosăiu 10-ctpii: depe . scrierea chestiei țerânildr, pe câre le impărţiiu pe la amicii. poli- tici. Una din âceste- copii du avut: şi N. Bălcescu, Gâre vorbeşte 

- A a 4 . e. Îmi: ia. “9 n... ee . 

de dânsa în Ozestiou economique des Priiicipautes “Și culege si materialurile de care aveă trebuință“, 
- Questios Econoniligite €ste 'o- Scriere Câte a lămurit bine Apu. sul și-i atrâse lui Bălcescu laudele imârelii istorie Michelet, -- __„ »Una diti aceste copii dăăui fă Nurendiii:bei, cârele au în- sărcinat pe d-lui: Alecu S. Catargiu, atunci membri biuroului de traducere, de a o tălmăci 'din romântște în fra au fost că înitișivii -Otoriăiti. Sau îucvedinjăi de şi de dreptated câusei jevâsiilă Și Tau onorat! cu cOnsidera- rea lor, i Da ae Da Ea 

“centru dela 
1. Ionescu eră, așa dar, în Constantinopole in, 

robirea țăra- 

care, în lumea politică, porniă propaganda pentru des nului român din principate, .: ...- ERE: „Prin d, Noguis m'am făcut atât de bine e unoscut, cât Etem- 

țuzeşte.. Sfârşitul. 
nevinovăția mea.
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pașa, dascălul de franțuzeșşte al Sultanului, s'au interesat de soarta 

- mea și a scrierilor mele şi. mi-au, arătat drumul, ca să mă tân- 

guesc. și Sultanului de nedreptatea ce mi s'au făcut isgonindu-mă. 

din țeară. pentru sprijinirea ce am făcut chestiunei ţeranilor“: 
Aprobarea sau lămurirea Sultanului însemnă pentru loneseu 

liniştea desăvârșită şi putinţa de muncă mai departe. 
“„In sfârșit miniştrii mă prezentă de director al şcoalei îm- 

părăteşti de agricultură: dar—opoziţia 1) mă îm dedecă de a: func=. 

ţionă. Mă folosiiu de opoziţie și mă tânguii marelui -vizir, carele, 

după raporturile lui Fuad-paşa, îjni dădi, deplină crezăre de tot 

ce-i spuneam despre ferani și făcu ca să şi fiu numit, deadrep-, 

tul de cătră Sultanul, director shoalei de agricultură“, 

Abiă numit, o nouă controversă -politică-diplomatică, îl tur- 
bură pe I[. Ionescu, care povesteşte mai departe: „Între acestea 

sosi şi Grigore Ghica: Voevod şi-mi făgădui'a mă aduce în țeară 

spre a face în Moldova o shoală de agricultură. Preferaiu Mol-: 

„dora! Însă când la: plecare, mă pomeniiu cu colonelul Mavrodin, 

„trimis de Domnitoriu, spre a-mi spune că nu mă poate luă. Dom- 
nitorul îmi spusă oposiţia făcută de principele Valahiei Știrbeiu 

prin. domnul Titov, ambasadorul rusesc în Constantinopole“. 

Știrbeiu- Vodă, : dușman acru al tuturor revoluționarilor: işi 

întindeă -astfel. precauţiunile sale până în Moldova, invocând, con- 

tra lor,. intervenția rusească! . : 

„Aceasta mă adusă iarăşi la chestiunea ţeranilor şi mă făcă,. 

a îndoi activitatea şi apărarea de prigonire, : : :. Se 

„Așezământul din 1851 îmi căzuîn mână şi—combătânduu-l 

—mă încredințaiu că miniştrii turci caută, în. "chestiunea. dintre 

boeri' şi țerani, să împace, cum ziceă Ismail:pașa, oaia: cu lupul“. 

Oprindu-l pe . Ionescu în Constantinopol, Ştirbeiu şi Ghica 

au făcut, fără -să viească, un serviciu - causei țărănești, deoarece, 

lumea mișcândii-se înainte, veniră la rând şi conferințele dela 

" Constantinopole, în care se discută şi: marea chestiune socială -a 
- țeranului român. În astfel de situaţie a fost de folos ca şi î. lonescu, 

acum om de încredere al „guvernului “turcesc, să fie de faţă pe 

aproape. : - ” 

EI însuşi continuă: „Esperienţa aşezământului din 1851 nu 

au cimentat dorita dragoste între oaie şi lup € căci această . îm pă- 

3) Reacţionară! 

DP
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care nu eră cu putiuță ; și de aceea când se căută a se opri 
resbelul de. Orient şi. se făceau conferințele în Coustautinopole, 
pentru a se pune la cale viitorul Principatelor, au venit iarăşi 
vorba la “chestiunea ţeranilor. N-au lipsit. apărătorii boierescului | 
depe lângă ambasadorii. puterilor Europei, nici” depe lângă miniş- 
trii Înaltei Porţi. Însă acuu se Zărăsisă idea de a se împăcă - 
oaia cu lupul “şi se: căută de a se face dreptate! De aceea în . 

. 
N conferință s'au unit cu toții de-a. pune în pr.ucipiu răsciintpă- 

varea boierescului. Memoarul 1) -ce am dat 'cu acest ocazion l-am 
publicat şi în Jirnalul de Coustautinopole, şi în deosăbi, şi l-am 4 

. ” împărțit pretutindens, pela presă și cabinete, dela palaturile împă-. 
răteşti şi. presa Europei pănă la scriitorii publici. Acesta este acela . . 
pe care şi Sfeaoa Dunărei din Bruxelles l-au reprodus“.2), . 

Memoriul lui .1. Ionescu şi diversele lui stăruințe au fost o. răscolire energică a chestiunei. :El eră un om.acum bine acreditat, .. cu autoritate: de , specialist desinteresat, ' ca iubitor de adevăr, de bine și de dreptate; cuvântul lui cădeă greu în cumpănă tratări- . lor, din care — desigur şi depe: urma ostenelilor. sale — ieși acel punct 17 al: conferinţelor dela. Constantinopole, pe -care. îl citez. întreg: „Relaţiile între ; proprietari 'şi. țerani se vor regulă întrun chip drept şi cât.se va puteă, prin învoeală. Beilicurile şi şerbizle - personale, ce' mai există. încă, fie supt orice numire, se vor declara de rescumpărabile- prin o. lege specială care 'se va: decretă. - şi execută cel szilt pănă întrun au, așă cât să înceteze cu totul pănă într'un' scurt timp“, Graba, -cu care membrii conferințelor cereau legea specială a răscumpărării boierescului, ne îngăduie să conchidem la. căldura. şi .la greutâtea argumentelor cu care I. Ionescu și. cei de-o părere cu el trebue să f apărat causa țăra- nilor români, căreia conferințele dela Constantinopole le admitea-— 
, 7 

|, Ionescu se laudă. şi pe. sine, „când, într'alt loc,. vorbind! tot despre Constantinopole, -unde reprezentanţii marilor puteri qis-! . ; s . . - : cutau de răscuimpărayea boerescului, adaoge:: bo „Acei mari bărbaţi, de bună samă, fiind mai nepărtinitori şi mai. luminaţi decât noi, ai cunoscui mai bine starea în care ne aflăm și au arătat mai 

1) Al treilea? 7 > o. 
1) Vezi Anexa a treia.. i 

, 

Ă - . ă . ” II
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. . , a: 

lămurit aceea ce este -drept şi folositoriu a se tace“; şi când el . 

se 'arată mulțumit că art, 17! din memorandul 'conferințnlor din 

Constantinopol nu a propus, în locul boerescului, tocmeala liberă, 

ci răscumpărarea a însuşi boerescului 2), Aa 

„ „După încheerea tratatului! dela Paris, cam în acelaş timp sau 

„deodată cu ceilalți emigrâăţi, 1. lonescu se întoarse în ţară, în Mol- 

dova, Ş E Şi IN i i Pa Si e : ” A 

Bă în 1857 | 
Eră dugă 7 Martie: (23 Februarie) când; murind “Teodor 

Balş, N. Konaki-Vogoride fu numit caimacam, - 

Eră tocmai în timpul în care,- în, Moldova, după oarecare 

_greutăți; se alcătuise, în sfârşit, o comisie .care să iea în pose- 

sesiune acea parte de Basarabie -pe care tratatul dela Paris ni-0o 

întorsese, : e 
Numirea bey-ului N. Konaki-Vogoride la scaunul de caima- 

cam uimise lumea. Naţionaliştii îl combăteau. Cine nurmai puteă, 

se feriă de el. Totuşi, vornicul Alexandru “Guza, viitorul Domn, 

reintră, supt Vogoride, în armata din care demisionase din 1840 

şi fu atașat la statul major, Dacă Al. Cuza a dorit sau a primit 

o '“slujbă, pentru ce. ne-am supără pe I. lonescu, că a dorit-o ? 

“Totuşi un efemer contemporan, D. Sc, Miclescu, i-a făcut, odată, din 

pricina aceasta,'o aspră imputare. În realitate, la ce se reduceă 

toată chestia aceasta? SE Să 

„După anexareă. Basarabiei, încă supt caimacamia 'lui N. 

"Konaki-Vogoride, Ion Ionescu, doritor de a studiă alcătuirea * 

socială, economică şi administrativă a coloniilor zise bulgăreşii, 

a cerut voie-să plece în teritoriul întors patriei şi să examineze 

la faţa locului constituţia celor 40 de sate „bulgărești“. Pentru a 

i se înlesni studiul, el fu numit chiar administratorul lor. Undeva 

"el îşi zise, mai apoi,.chiar. prefect de Bolgrad, - | 
* 

- În Basarabia I. Ionescu găsi, lucrând activ, două propaganăe : | 

una rusească, alta turcească. - 

Dascălii ruşi, rămaşi pe loc, aveau ordin să îndemne popu- . 

laţia să treacă în Rusia, În potriva lor J, lonescu aduse. dascăli. 

români: 18 şi deschise şcoale româneşti; dar aduse şi dascăli bul- 

  

1) L Ionescu, în Foaie de agricultură practică, 1859, p. 30.



„află și. comoara lor“; observă Ionescu acolo, unde însuși dă toate . : 

- niile româno-bulgare, din 

să fie?) , 
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i 

gari, pentru comunele hulgărești; Noul. personal didactie nu: mai avea niciun, motiv.:ca. să îndemne lumea să se Sstrămute în Rusia. Apoi el scoase limba rusească; din: cancelariile comunale din care - înlătură şi. portretele țarului: Nicolas, - în: locul -căruia așeză pe Ștefan cel Mare! Pentru -a tăiă şi legăturile financiare cu Rusia, se sili ca populaţia să retragă. capitalurile comunale. depuse în bănci rusești și să le depună la Banca naţională a: Moldovei, care tocmai se întemeiă. „Adesea inima. oamenilor este acolo unde se 

lămuririle repețite mai sus de mine £). | | Propaganda turcească constă în liberarea de 'teşcher tru călătorie, 

adună teșcherelele,. dete ordin de rămas pe loc și: pâri pe consul la Bucureşti. Turcii Tămaseră. SI Di 

ele pen- 

Petrecerea . în „Basarabia. a întărit mult „ţărănismul“ lui L. Ionescu, Aceasta se simte din publicaţiile lui, care au urmat ime- diat şi din aprecierile de mai târziu, i Dintre părerile acestea din. urmă. citez una: „Avem în colo- partea de Basarabie- reintoarsă „Molda- viei, organisațiunea Conuinilă cea sau - admirabilă care poats 

22, i pe. i 
In Viața mea 1. lonescu afirmă că întorcându-se; în 1857, a găsit întrunită. „Adunarea con Sultativă“, adecă Divanul ad-hoc 3) 

; însă 
Jurnalul seu; iac- în Jarna 
despre Besarabia : când fu 
1857, când N, Itonaki-Vo 
când Ionescu se află în lași, așteptând să-și publice ziarul, | Jurnalu de agricultură foae periodică (lunară) începu să ) 7ribuna Română, n-o. 32, din 14 Aprilie 1860 (laşi), 2) Țeranul român, p. 93, v. și ” toile du Danube (Bru.el] 

3) Pag. 11. 

Zul din: capul locului “începi a scrie sese deci în Basarabia? Între 7 Martie 

es), 10 Aprilie 1853. Ancxa a patra ! . 

date: de un consul turcesc 'din Galaţi, ' I. Ionescu | 

goride este numit caimacan, și 22 Tulie, . 

p. 108. Vezi, -p. străinătate,. extrasul din LE...
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„apară la: 1: August: 1857. şi. încetă: cu: numărul :din Noemvrie 1859. 
În. anul al doilea: (începând din Ianuarie. 1859) | titlul i-a fost, 'Foia 
de. agricultură, practică) i tii 

Cuprinsul practic al, revistei, pe; catițorii cei „mulţi nu-i mai: 

interesează astăzi. Pentru timpul. său. el eșă, în legătură cu ultima 

- Ştiinţă, 0, încercare de-a, facă loc progresului apusean, cu. care I. 

" Ionescu se.ţineă în curent.. 
Dar, afară de. cuprinsul. practic. şi de moment, “Jurnalul şi 

Foia tratată chestiuni, menite, să, înainteze. desvoltarea socială a 

“ţării: În. anul. întâiu. 1, Ionescu înfăţişă țării organizarea. coloniilor 
agricole din Basarabia, cu, scopul. evident ca. să servească de 

pildă. României de dincoace de Prut; în anul al. doilea, 1, Ionescu 

expuse într'un studiu, de; lungi - şi importante amănunte “cheştiunea | 

împroprietăririi. 
Înainte de a, ajunge - “la această chestiune, care, în anul al: 

Il-lea al' gazetei, strâmtoreşte și micşorează materia de “specialitate, 

- jurnalul ' avi un incident neplăcut, cu ceusura. Urmarea! a, fost 

că numărul : de 1 Iulie. 1858, în, loc să! fi „eşit în lulie, „iesă acru 

în Noemvrie!“ (1858, p. 177), Supt alt! regim (Ianuarie , 1859), 1. 

Ionescu a explicat cauza incidentului, Într'un articol, din 20 Iunie 

1858, despre Basarabia, el scrisese rândurile:.. Un lucru 'se bagă 

"de samă că în magazine, în 106 să se afle grâu şi: secară, prin 

împrumutături,, grâul se preface în secară și! aceasta în 'orz. Lu- 

'crarea aceasta poate să ducă la un sfârşit. de a găsi mâgazinele 

- 

+ 

“pline mai mult cu grăunțe pentru cai decât cu pâne pentru hrana * 

'omului,“ Se fură grâul şi se puneă în loc secară, se fură secară 
şi se puneă. orz în „instituţia de aprovizionare“, care eră maga- 

zinul de reservă. Censura a suprimat însă delicatul 'text cu care 

se descoperiă g grobianul furt, 2) de care, supt administrația rusească, 
la aceste magazine ale. coloniștilor nu se pomenise. | 

i) Gerant al jurnalului a fost întâiu prof. N. Măcărescu, apoi :P. Poni, care 

apare: mai târziu şi în Tribuna română, ca colaborator al lui Ionescu, cu. un „articol 

despre comunism, : : . 

Colaboratori a avut pe: Dr, A. Făutu, Dr. Negură, amândoi pentru igienă, 

Ivan Cuparencu, pentru -medicina veterinară. * 

. - A avut 500 de abonaţi; abonamentul era 15 şi 18 lei pe an. Pentru o coală 

(î=' 1000 exemplare) plătiă tiparul cu. 10 galbini. S'a tipărit întâiu la „Buciumul Ro- 

mân 7. Kodrescu fostul coleg de studii dela” Acade:nia Mihaileană şi D. Gusti“, iar - 

in anul al dojlea la Golduer, tot în Iaşi. ” Da 

3) Vol. [I, p. 13.
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începu, în jurnalul său de agricultură, o polemică „energică, pe 
"care o voiu urmări, acum, în extrasul ce urmează, şi care—dacă 
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pe 

„Partea cea mai memorabilă a Jurnalului a fost, însă, studiul 
ij despre emanciparea țăranilor. Cu el ne vom ocupă mai amănunţit. î) 

Discuţia. chestiunei țărănești în Divanul ad-hoc : începuse la 
15 Decemvrie 1857 în comitetul boerilor; la sfârşitul lui - Decem- 
„Vrie se discutară' cererile țăranilor. . aa . 

“In timpul discuţiunei I. lonescu:luă contact ca membrii Diva- 
nului, dar, cum se pare, mai. ales cu. Vasile Mălinescu. “Despre 
aceasta el zice, în Vieafa nea 2): Cu el „m'am împrietenit şi aut 

„discutat mult despre facerea propunerei emancipărei țeranilor din 
boeresc şi împroprietărirea lor cu despăgubire, Şi cu toate 'că eră 
în propunerea. aceasta şi despăgubirea, au avut nicio trecere 
la acei ce aveau să zeie despăgtibivea“.. Din acest text reiese că SR Ion Ionescu: pledă lui V.- Mălinescu şi deputaţilor ad-hoc formula _ sa dela 1548 şi că aceştia nu i-o primiau, 3).”- A 

Supărat, de greutăţile ce iîntâmpinau ideile „sale I. -lonescu 

editorul sar găsi—ar merită. să fie retipărită în întregime. ! „+ L.. În examinarea chestiunei țărănești, |. Ionescu porneşte dela „mişcarea abiă schiţată, dintre 1848 — 1851, şi pusă din nou în discuţie prin .Convenţia dela 7/19. August 1858, Fuseseră câtevă încercări de legiuire, până la 1858; dar'se vede că n'au fost bune, deoarece, altfel, nu s'ar discută iarăși, zice el, Ca să reușască ;-. „Legiuitoriul trebue să aducă rezultatul meditaţiilor sale giuridice, economice, comerciale, politice, nacionale şi imorale, spre a puteă 
1) Dintre scrierile privitoare Ia agricultură însemn, tot 

alul de agrilultură Poporeană, pentru țerani şi 
"scop de a le. inlesni 'vieaţa (p. 84 etc.). Predarea o, pune în gura unui soldat bătrân “câre vorbeşte. cu „dragii sei nepoți!“ Apoi Despre câştig 
revers de Dombasle (profesorul' dela Roville). Articolele: mai mărunte a pun temeiu amănunţit pe îmbunătăţirea instrumentelor agricole vechi (plugul, grapa etc.) şi maşi- nile nouă. Capitolul despre morală c 
agricole, comerciale şi de economie casnică este permanent, In anul al Il-lea Manualut de agricultu: ă poporeană continuă, ocupându-se mai, ales cu pământul, Se . adaoge acum horticultura, Buletinele şi capitolele de igienă continuă. i | 2) Pagina 11. :.: . ! 

3) Dau aici încă o părere a lui Ionescu, (1878) despre Mălinescu: „EI eră un om cult, studiase cestiunea în : Germania şi doriă cu sinceritate îmbunătăţirea stării „țeranilor, pentru cari căutase şi adunase toate uricele şi aşezămintele vechi“, 1Dările de scamă, p. 47). Ia DN e 
1 

uşi, ca plan mare, Manu- 

, „. 

copii din şcoalele sătești, scris cu .. 

şi pagubă, după Succes o. ÎN ! 

unoaşte şi moral asocială! Buletinul „noutăţilor | RIA
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face o lege care să fie, în adevăr, nu numai /emelia politică şi 

nacională a neamului românesc, dară şi aceea a bogăției şi 

puterei statului Principatelor-Unite“, | 
Formula "criteriilor lui TI. Ionescu este completă. El vedeă 

vast, -“ . 

Din multele păreri “exprimate privitor. la soluţia de dat'[, 10- 

“nescu induceă două tendinţe contrarii: 1. Una, desființând simplu și 

curat boerescul, ținteă să facă, din: săteni, proletari rustici (argaţi!),. 

nestabili,. mai periculoși: decât chiar proletarii industriali din Eu- 

"- “Topa apuseană. 2. A doua,. desființând * boerescul, voiă să asigure 

" existenţa, bogăţia şi liniştea publică,. dar şi renașterea, creşterea, 

înflorirea şi consclidarea nației române, 

Din multele păreri, care-i cea mai potrivită. şi: mai dreaptă ? 

“ „lată aceea ce simţim nevoie de -a cercetă cu toată nepărti- 

nirea și cu toată dorința de a nu vătămă nice un interes“. 

- Liniștitor, I, Ionescu adoage : „Dărămarea culturei mari, con- 

secință fatală, dar, nu neinlăturabilă, a desființărei boerescului, nu 

intră în gândurile noastre. însuflețite. de dorința de a: desvăli cul- 

"tura mică. Proprietăţile mari de astăzi s'au înființat după princi- 

piurile economice, fără ca să se, fi putut şterge de tot depe faţa 

pământului, românesc proprietățile, cele mici. Asemenea se pot con- 

stituă, pre căi legale şi tot după 'principiurile economice, proprie- 

tăți mici fără de a secă isvorul veniturilor fonciare ale proprie- 

tăței mari“. - E “ 

TU, Impărțind lumea în n 'reacționari, cari ar. păstră un trecut 

„condamnat solemn“. şi progresiști, cari caută un viitor fericit, el 

le strigă acestora. Inainte ! Inainte este principiul economiştilor 

din societăţile. moderne. Dar cun vom merge, înainte? Imbunătă- 

țind soarta feranilor“. a aa : 

„Trecutul a fost condamnat de noua constituţiă: Convenţia 

dela 7/19 August 1858. „De aceea toţi” câţi au de gând să păzea- 

scă Convenţia trebue să fie, chiar și nevrând, răsturnători ; nu însă - 

ai, familiei și ai proprietăţei, ci. ai cor upţiei din, familie și ai abu- 

surilor din proprietate“, . --.! a 

„Răsturnătorii „aceştia nu pot “fi numiţi. conzuniști, cum. îi 

numesc reacţionarii. D Boerescul a fost, doară, răsturnat pretutin- 

  

1)'Jonescu aminteşte în discuţia pe: Babeuf, Robespierre, Satnt: Juste, Rous- 

„seau, Owen, Saint- Simon, Fourier (Filosofia miseriei) şi Confesiunile unui revo- » 

„luţionar. 7 
ii
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= i — 
- deni. în "Europă; iar în Franţa chiar de—nobili, în vestita noapte 
de 4 August 1789. În Austria, asemeni (la 1849); în Ungaria, ase-. 
meni; iar „în clipeala de față“ idea împroprietăririi îl preocupă; pe 
țarul Alexandru II, „fără ca pentru aceea M. S$. să fie comunist 
sau socialist“, Şi. de-aceea, mergând cu timpul, „unanimă a fost 

"şi la.noi, în iarna trecută, esprimarea dorinței Divanului ad-hoc. 
de a se desființă privilegiurile de clasă, de a se dărâmă boe- 
rescul“, II a: 

Desființarea boerescului. va iriseinnă că: „Proprietarul devine 
stăpân absolut pe "pământul său: şi “ţăranii stăpâni "absoluți pe 
munca lor i, a Aa Da aa Dacă ţăranii au cerut și cer o întindere de pământ „până . „ I& .acoperirea de două. treimi. de moşie“ aceasta nu-i o cerere comunistă, ci isvorâtă din „Gatinile. şi obiceiurile țărei, din' uricile vechi şi din aşezământul în vigoare“, „Cererea: aceasta nu puy- : cede din dreptul naturei, ci diri dreptul posiliv; ea se poate reduce: la o chestie de drept: Este proprietatea, la noi, un. drept abso- . ". Iul sau condiționat? aţă. întrebarea dela a cărei răspuns atârnă! toată hotărîrea“, Dacă dreptul este. absolut, boerii. pot să dea'ori să nu dea;: dacă. este condițional, adecă : dacă proprietarii; oricât de stăpâni ar fi, sunt datori a da locuitorilor pământiiri de hrană. (Și aceştia a 'le plăti prin: dejmuri, clăci şi zile de lucru), desfiiu- „darea acestor îndătorivi vetiproce (desființarea boerescului). iar. atinge dreptul constitutiv al proprietăţei : Din condițional: dreptul. S'ar preface în absolut, „În această modificaţie folosul. proprieta- „rilor s'ar alcătui din paguba țeranilor; țeranii ar perde dreptul la iuuică,- drept, străvechiu, care asigurează subsistența lor; înbeişu-: garea ţărei şi liniștea publică; țăranii: s'ar preface în o gloată de proletari umblând din loc in loc cu “şătrile şi nimernicind ca nişte E „Străini în țara lor“, De aceea țeranii au cerut pământ și patrie; „Pentru că pământul este Patria le. a Di ” “Țăranii au cerut cu -despăgubire,. cu răscumpărarea boeres- cului, ceeace însemnă respect de propietatea capitalului (egal aici: cu: pământ). Ei voesc să cumpere! | e „Această economică hotărire nu este o 
nilor sunt capabiie de a' cre ați de aur: 
să se plătească boerescul cu asupra de măsu 

utopie. Brarele țăya- 
și de argint, cu care 
ră. Braţele sătenilor 

) i i ? ” i 
i
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sau rescumpărat de mult de boeresc' cu aceea ce au plătit, prin 
muncă, peste chiria pământului evaluată în regulamentul organic. 

“ Braţele sunt acele care au dat valoare pământului : acestei ţeri, 
care au rădicat venitul moșiilor, au rănit ţeară, au îmbogăţit pe 

locuitorii ei Şi au împlut visteriile statului. El6, în sfârşit. s'au 

hotărit de z mai da încă, ca.să nu. jignească” dreptul nimărulia. 
Și ţeranul este om cași:toți ceilalţi oameni: Fie-i dară și lui ier-. 

tat de a-şi iubi familia,. de a o respectă şi de ao apără. “Țera- 

“nul a dobândit delă Atoputernicul trup şi suflet, minte şi -sănă- 
tate; are nevoi, are trebuințe pe care le îndăstulează cu munca 

cea mai trudnică ; fie-i dară iertat a cere vespectul proprietăței 

sale; şi a-şi apără capitalul stbsistenfei sale E fără.a' jigni pe . 

acel al celorlalţi“. * - AI : d 

Nu, dar; nu-i. comunism în acestea, cum n'a fost nici în pro- 

punerea lui V. Mălinescu ori Costahe. Negri, la Divanul ad-hoc, 

nici în comisia: dela 1848. De-aceea, dar, mai departe: linişte cu 
pretinsul comunism ; cei ce aşteaptă împroprietărirea, sunt uunai, 

dar şi „întpreună CI toată gloata poporului nostru — năționali, 

politici. şi economici“ : 

III. 1, Ionescu. trece acum la analiza părerilor Adunării con- 

- sullalive din Moldova, care erau 9 (nouă), și care au fost lăsate 

  
  

în 'sarcină întâiei sesiuni a viitoarei "Adunări legislative, careacum .. 

"(în Februarie 1859) : eră întrunită,. În prezența: ;ei discitția eră de 

folos; şi puteă să înfluenţeze hotărirea finală. Cu acest scop dis- 

cută Ionescu... - -.. - 

A, Sătenii au cerut două: treimi din pământ, cu răscumpă- 

rarea boerescului. I.: lonescu apără. cererea. 

i B. V.; Mălinescu admise răscumpărarea “boerescului, dar înăr- 
pini întinderea pământului ja sfatus-qio, favorisând pe proprie- 
tari. şi lăsând ţeranilor numai pământul care," în acel moment, eră 

la dispoziția sătenilor. Ionescu. afirmă .că această propunere a 

întărit în țărănime sentimentul că cererile ei sunt drepte. 

Ce Propunereă lui: C. Negri Ionescu o discută pe larg. 

:Negri' propusese : cuinpărarea pământului în cătimea ce se 

lucrează astăzi de. săteni, pe socoteala lor Și cu: prețuri politicite 

1) Munca! : n: a



în
] 

"Din aceleaşi motive :politice 
- feră răscumpărarea, a lar când Negri propune vânzarea facultativă, până în 15 ani. „dela „punerea: ei în lucrare“, lonescu protestează: Ar fi nedrept * 

- putut cumpără de: veci numai cu munca unui singur a 
- stărei. de astăzi a lucrurilor .este dară irevocabil conde 
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- după calitatea. pământului şi după localitatea în care'se află“, Ar 
fi fost o transacție motivată de „urmările vătămătoare producerei . 
şi comerțului țerei“, E d ” 

Negri aveă și amănunte deosebite: Faţă de cererea înajie-. 
„ nabilităței moşiei ţărăneşti (răscumpărate) lonescu opiră contra 
restricției dreptului țărănesc, "admițând, insă, -la caz, vânzarea 
„cătră o familie din sat sau cătră: însuși obştia: comunală“, 

„Cât despre preţ, acesta se -regulează prin cerere şi „ofertă . 
între schimbători, nu după valoarea întrinsecă. Valoarea intrinsecă, : „â” Pământului și numai a pământului“, 'nu este .cu putință, căci „în preţul pământului intră şi valoarea: muncei“. Dacă s'ar plăti, deci, cu acest preț, ei n'ar plăti pământul, ci şi valoarea miuncei . Zor. Plătind sumai pământul, prețul ar fi foarte mic. „De aceea mai covârșitor este prețul acela ce s'ar oferi proprietarului de moșie . pentru răscumpărarea. boierescului decât pentru plata pământului“, - 

şi asupritor! : ” . 

Ionescu discută apoi, real,. câteva exemple de preţ, cu pre- „ţioase lămuriri pentru cunoaşterea acelui timp (1830 — 1860), cu 
unerea de preţ a lui. Negri. Devenind. 

lămuriri care înfrâng 'prop 
apoi popular, Ion Ionescu conchide în; discuţia cu Negri: „Cu. douăzeci de galbeni, ce dă ţeranul astăzi: în- muncă și în rodul muncei, în trei ani poate cumpără de 'veci pământul pe. hrănește. Cu zece ani mai în urmă l-ar fi. putut. cumpăr cu doi ani de-muncă; și cu douăzeci de ani mai in ur 

care se 
â numai: 

mă l-ar fi 

| 
mnată atâț: de dreptate, de ispită şi de ştiinţă, precât şi de cele şeapte puteri: ale Europei“, . | a i D. Propunerea majorităţii comitetului propriei cereă desfiinţarea sistemului actual; într'un termin oarecare — „alcătuiri. de bună voia“ : i 

tocmeli o lege inspirată de respectul proprietăţei şi stabilirii săte- nilor. În sensul acestei Propuneri, săteanul scapă. de munca silită 
. . 

. 

» ca și ale lui Negri, 1. Ionescu pre- | 

n. inerea. '! 

arilor mari. 

i iar pentru ceice nu s'ar supune liberei |
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Şi de perderea rodului muncei ; însă: Ionescu se întreabă: dacă 

poporul a ajuns la putinţa materială - de a se! lipsi — fiind deplin 

liber—de protecţia unei legi? Da 

După o descripție frumoasă: a: bogăției agricole a culturei ” 

niari (bogreşti), 1) Ionescu indică siugurul ei isvor, munca săteni- 

lor vărsători de lacrimi de sânge : Săteanul producător în cultura 

“amare nu aveă timp şi prilejul: bun de a-şi vedeă şi de cultura 

'sa mică, „Țeranul, neputând a se împărți de odată. în două 

„ogoare, au părăsit pe 'unul“; “Țeranii au. mai priceput, însă, şi 

alta; în plata arendei cu lucru, deodată cu munca, daseră şi - 

rodul 'muncei, de „trei ori mai. mult decât se cuveniă să deie“— 

„conform legei regulamentului. — Cum? Iată cum, scrie Ionescu, 

-repeţind un calcul, făcut și înainte, de el, de "Bălcescu, de A. G. 

Golescu:. „Un ţeran. plăteşte pe: an "pentru patru fălci de” pământ 

o chirie atâta de mare. cât! numai cu dânsa lesne ar A putut găsi 

să cumpere . de veci: o falce de pământ! Cu legea în mână; fera- 

sii ar fi îndrituiți să pretindă îndreptarea tocmelei vele ce i 

“s'au împus cu'putere, cum şi înapoerea de ceea ce li sa luat 

„3% curgere de 28 de ani mai mult peste aceea ce au trebuit să , 

' plătească, “Rodul muncei . „ţeranilor alcătueşște o sumă atât de uri- 

„eașă cât, de s'ar vinde toate moșiile, totuşi proprietarii nu s'ar 

„puteă răfui de aceea ce au luat numai până acum Hzaî.nult peste 

„aceea ce li s'au cuvenit să iee, "după principiul: vegulamentuluti. | 

„. Această sumă se sue la 3,108,000,000 lei (trei mii de milioane şi 

“mai bine).“ „Aceste învederate asupriri au stârnit pe toţi, din t toate 

„părţile, de au strigat să se dărime boerescul“. 

„Şi totuşi, acum majoritatea. comitetului proprietarilor mari, 

ceriau—şi mai multă muncă! : 

| Și de aceea, petrica munca să fie cât mai multă, ceriau 

tocmeli libere şi înlăturarea dela ţeran a protecţiei! și controiului 

statului, pentruca fiecare proprietar “mare să dicteze condiţii, 

facă — fiecare îndeosebi — legi! * -. 

: 1 Ionescu retuză, deci, tocmelile aşazise „libere . . 

*..-: Polemica aceasta a lui: I. Ionescu, p. 27- 29, face inima 'ceti- 

torului să bată.  ..- - ! ' 

"4 Țăranul cere, aşadar, răscumpărarea de boeresc, | 

_Boerescul este şerbie personală; şerbia. personală dă, însă, 
4 

1) Păg. 26, coloana 1.
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+ drept necontestabil asupra pămânțului; hoerescul. este, indaţorire la 
munci silite; ţăranul cere răscumpărarea, lui de boeresc — cuvântul 
este scos din realitatea vieții naţionale și este; de,preferit cuvintelor: 
„emancipaţiet.. și „împroprietărire cu. despăgubire“, | 

„Dar de. ce o voiă țăranul, dece pledă, pentru ea I. Ionescu: 
„ „Dărâmarea boerescului —: continuă . acesta — trage după "sine perderea veniturilor fonciare; răscumpărarea, boierescului, din 

contra, asigurează, cel puţin veniţul: Jeziuit. al propriețăţii fonciare, e 

In adevăr, prin răscumpărare! se preface .0 parte de capitalul de 
fond, ce. dă o rentă. mică, în, capital pecuniar, ce dă, ?o dobândă . mare, cel puţin. de trei. ori: mai mare, decât renta,, Aceasţă .trans- 
formare face. din. măsura rescumpărărei, boerescului Yeforma, care . “mulțămeşte ai . bine. interesele, fără de a aținge drepturile şi 
ioloasele cuiva,“ E a 

Boierescul — trebuie, să, cadă, însă, „cu, condiţie expreșă ca să, nu, se întunice, dreptul: cel străvechiu“. al ţeranilor;, altfel, resul- tatul va, fi: proletariat, nemulțămire, răsyrățire,. 
Lă 

1 

vi parie), nu tocmelile agricole libere, aşazise, „libere“, SI 
„= „ Istoria proximă a, economiei româneşti a apucat, însă, tocmai „pe drumul contrar, su pe cel arătat, de. Zonestu., » i Așadar, . răscumpărarea boerescului cu respectul și 

tului țărănesc de a se. hrăni pe pământul străvechiu-— est 
Il. lonescu '0. moțivează şi social: “Soluţia aceasta gara moralisarea familiei, Poporaţia suma; astfel se va putea 

_! numai. astfel patria va aveă apărători, ca şi în trecut, căci: 

al -drep- 

e cererea, 
ntează şi 

j 

„Hrana - Poporului şi apărarea pațriei au fost totdeauna, foarte strâns legate ' ” între sine, Strămoșii noştri ziceau: Dela armă mă” la sapă, dela „sapă "la armă!. Contrar trecutului eroic, trecutul imediat, cu. șerbia, a „spart Satele; a stricat familia. De-aceea, înapoi, :spre, dreptul. la „Pământ. al ţeranului, spre dreptate, - E E. Propunerea ninorită 
-plătirea prin lucru a, Pământului, ceriă. o. regulare definitivă, -- care să impace ambele părți și o, lege, care, să desvălească acele prin- cipii. ]. Ionescu regretă că descoperirea principiilor: se lasă —adu- nării legislative; mingritatea „dărâmă, deci, fără a -clădi.! :Acum (1859) ea este în adunare, Iuc Pentrucă „0rBânisația socială este basa ce dă . putere“ 3 Şi „de 

Succesorul. boevesculii, trebue. să. fie "meteiajul (cultura în 

înmulți ; - 

ții proprietarilor mari desfiinţă răs. 

în. plină realitate; să lucreze deci! - 

o
g



6. BOODANDIICĂ a 

aceea fire - Romii “yâbiie "să “ie jiiai :întâiu 'pântru A tele 

sociale şi: apoi pentru cele politică“. 'Dacă “Clasa de sus'are > nevoie: 
ile organisare “politică, icea “de jos are mai. 'îrătâiu 'de cea. socială 

“Fonda ce s'au organisat de politici contia socialiștilor, deliberat, 

năţionali şi progresiști, icura “Se zic, 'în “CBiitua. “economiştilor, nu 

ţintește la :altă fără “nurnai la ia Aînpiedică! sau “a 'înăduși îridestu- 

| larea celor mâi naturale “și “mai legitime dorinţe ale âcelorice'câută, 
în' dislegarca cuiestisi “Sociale, o :soluţie “câtre 'să rie “facă de a 'auzi 
şi noi Cuvintele : 'Peste “puţine “ați “105, "peste “multe vâţi fi, “De 
aceea, deci, 1. Ionescu *stărue '6a.. îninotitatea' liberală, "naţionălă şi 

| progresistă să Îniceăpă iprin 'a' “piine “baza edificiului S6cial at! fării, 

iu prin 'a: :clădi politiceşte = dela vâri spe “temelie. 
, Toată istoria: cânienipătariă a: dat “dreptate (lui L. IIoriescu; 

contra sfâtufui 'bun al“căruia 's'a : tricepiit, “totuși, dela vârf! 
'F. Costache Rdsât "Teţcării nu“s!a “iinit inici Cu “ăjoritatea, 

“nici cu minoritatea, El desfiinţa boerescul, da ţeranului,: ide veti, 

- oc de 15 prăjini, “de “casă, în sat; iar pântiu "locul 'de hrapă îl i 
făceă 'pe țăfan aiendaș' perpertiiu, “revizuind "contractă! din 12: 

"12 ani, dar'nu "peste cele două 'tisirăi, “ale oşiei, "Era 'o semi-în- 

proprietărire fâvorabilă' “alcătuirăi Cointiiielor; “cât pentru rest Idiiăscu 

îl refuză, ca împovărătăr, dedâreză : „Când 'ioadele “pământului | 
iu 'se Vor face, cu, ce va “plăti” țărănăl sărac, Și “fără ră -de “capital - 
de bâni, âtenda' părilăătăiii2- „Arendăşia năerge în “țări 'cu'capitaluiri, 

cu cofierț agricol, &u iafmăroăce, cu inteligență în liicrarea ] pămân- 

tului; sistemul este "Bin, 'dâr 'la „noi nu Este aplicăbil, Și cele numai 

“15 prăjini“ sunt o “săbă 'tornpăisăţie, “de "refuzat, deci, deodată cu 

ot sistemul, = E | . 

'G. Propuiierea' iartă fii căsiiitătiliii roprittatilor “iiti 

— neiscălită ide - Bicitin "nănie “celebru — fiză preţul folsihţei 

anuale a "păinâniuliie, substtuiă înuinca, prin "bâni, €ră o" ptieta- 

morfozate! în “boiăresot, Aceasta 'nu Trăpăcă Tiici “interesele proprie- 

tărilor, nici pe “ale “țărădilăr, “piătiridu-se “fenia “în 'bâni, pierdeau 

proprietarii; țăranii, pretăcuţi din: puiităși î în “enibăticari, Sacrificau . 

dreptul “lor! istoric. Și atunci, îitreabă Triescu, 'ciiie poate primi ca. 

pentru a sătură Benerâţia, de! azi, să „caute a , desinoşteni” pre Î15u- 

  

   

"Tetări? Ionescu “nai are &' consideraţie : “Dacă's'âr “adihite o astfel 

de propunere, banii ar deveni, la sat, foarte necesari şi scumpi;
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- cămătarii” ar năvăli în sate, ca subaşii turcești în satele din Turcia; 
_Și vai ar fi şi de ţăranul român, ca și de cel. turcesc! În. formă 
“lapidară Ionescu respinge. propunerea zicând: : „Embaticul propus - 
trage, după sine subașlicul,  . ... Pa 

H.. În. comitetul proprietarilor” 1 mici s'a ivit o opinie separată 
a unuia Zaharia, care a cerut. păstrarea statului. -quo,.cu 0 „mo- : 
dificare în obiectele” ce reprezentează . schimbul folosinţei între 
agenţii producerei agricole“, Il. Ionescu combate . „curajul“ . lui 
Zaharia deschizând încă o polemică contra stărilor regulamentului 
organic şi a regulamentului dela 1851, care impuseră ţăranilor .o 
muncă de trei ori mai mare decât adevărata rentă a pământului, 
Principiul statului-quo este. egalitar, e drept; dar :iîn. aplicare el 
a făcut loc abuzului celui mai neruşinat. Dar abuzul crește tot- 
deauna din „vicii ale legilor. “Paginile, scrise „popular . contra. lui 

! Zaharia, sunt o nouă vestejire a trecutului care! trebuie să rămâie 
— trecut. 1) ! 

IL, Propunerea Mînor ității. cormitetului proprielarilor. mici 
— între ei C. Hurmuzachi. — cere o regulare cu termen. de. doi 

, Prin „alcătuiri de bună voie ; « prefacerea. muncii in bani, - 
arendăşiă, împroprietărire; libertatea strămutării dela-o moşie, la 
alta ; iar pânăla elaborarea legei. celei noi, să se urmeze după 

- legiuirea din 1851. Lui Ionescu propunerea îi pare „9 reproducere 
corigiată şi adăogită ă socotinței majorităţei ptopristarilor mari“, 
Din „critica ingenioasă a lui Ionescu, după care libertatea ' strămu- 
tării este o vorbă goală uneori.— când țăranii s* ar învoi cu toate 
condiţiile, tocmai ca să nu plece, — periculoasă alteori, — când 
nu S'ar învoi şi ar: sparge satele plecând, ca odată, în Serbia, 
Bulgaria, Dobrogea, în Rusia şi “Turcia —, reiese că C. Hurmuzachi . 
acordă „șansele: cele mai folositoare intereselor proprietarilor“, 
Apoi... tocmeală liberă, acum, se poate, înainte de răscumpărarea boerescului?! Tocmeală liberă între rob şi boer?! „Libertatea 
absolută cu proletarismul rustic, cu spargerea. satelor, 
tenirea locuitorilor. ' de drepturile conservate și 
vigoare ne aduce a ne îndoi noi înşine de așa li 
întrebă: La ce mai este bună libertatea fără de, 

"Terminând astfel critica economistă a păr 
: în Divanul ad- hoc, l Ionescu. se resumă, pron 

cu desmoş- 
în legiuirea “în 

bertate şi 'a ne 
dreptate: 2 
rilor exprimate 
țându-se pentru 

9 Frumos se discută Şi cazul secelnicitor, IN ” ME va 
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i 'propimerea deputăției. sătenilor de a se rescumpără "de boeresc, 
act dovedit de. experiența” Europei ca cel mai drept şi mai raţio- 
nal. Conciliind drepturile, Ionescu formulează frebuința de moment 

aşă: -“ Rescumpărarea' boierescului să se' facă de către țeranii' 
de față, în întinderile de pământ: mărginite de aşezământul în - 
vigoare. Proprietarii să exerceze dreptul condițional de propri- 

etate pe toată întinderea de pământ ce va rămânea nedată locu-.. 

itorilor de astăzi şi cară trebue să se dee, tot prin răscumpă- 

„rarea boerescului, . în folosința generaţiilor viitoare până la 
_ “acoperirea a: două treimi“, „Aceasta este singura părere care. 

"respunde cu mulţumire 'la toate trebuinţele ; noastre economice, 
politice şi naţionale. Cu adoptarea. principiului răscumpărărei, așă 

cum l-am enunțat pentru generaţia presentă şi pentru aceea vii- 

„ toare, producerea țărei se. găseşte cu desăvârșire asigurată în toată 

întinderea: ei,“ : ! 
Urmările: reformei astfel concepute: ar. produce un .viitor. ca- 

racterisat astfel :. Prin prefacerea unei .părţi de capital fonciar în 

: capital pecuniar, | „proprietarii ar dobândi mijloace de a-şi plăti 
. datoriile; de a. începe . cultura mare fără ajutorul muncii silite, 

„deci prin maşini; de-a “fi capitalişti, pentru a întreprinde lucrări 

publice şi a intemeiă credite, Şi 7ăranii ? — ,„Răscumpărarea boie-. 

„rescului va: aţâţă. un entusiasm 'de dragoste şi de devotament în 

. grămada: țeranilor. mai presus, de toată . semăluirea. Muncitorii se.- 
„vor mânecă cu noaptea în cap“ la lucrul  emancipaţiei şi a răs- 

„cumpărărei lor; şi se vor lăsă a se conduce la:trebi mari de că- 

tră acei cari, lără a- și jisni câtuşi de puţin interesele, ar. intră 

cu toată sinceritatea în calea dragostei" și a: păcei, în. calea, însfâr- 

şit, a înfrăţirei româneşti. Întrucât au ţinut această virtute stră- 
moșască, Românii:au fost. tari şi respectaţi. de toată lumea.' La 

: Zrăția, dară, romănească trebue a ne întoarce iarăşi, dacă dorim 

din toată inima ca să: asigurăm renaşierea şi desvălirea în 
putere şi bogăție a neamului . nostru. -Să ştergem odată lacri- 

"mile şi suferințele fraților noştri săleni, cari atât. au fost aSu- 

priți şi amărâți, cât desființarea boierescului şi, prin urmare, 

împroprietărirea lor merită a se. face chiar Și fără de despă- , 

gubire“, 

„IV. Pănă aici scrierea lui I: Ionescu are unitatea impusă de 

chiar locul unde se rostiseră părerile discutate de el; de-aici ina- .



_ferințelor dela :Viena (1855); pe..Ghica-Vodă; fiindcă-i Vodă, [| 

“Toate “aceste reproduceri, resumări, 
„că Ion Ionescu făcuse din Foia de 
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inte scrierea se desface în articole fără strânsă legătură: între ele, 
expunând când literațura chestiuinei, când păreri produse. de oa- 
'menii faptelor practice. Pe rând autorul analizează pe :N. Bălcescu . 
(Despre starea sofială a. miiicitorilor. plugari în Princibatele 
române în deosebite tipuri); expune Părerea lui moş Ilie din . 
Doljăşti, un ţăran cu stare odată, scăzut însă 'de regulamentul 

“organic: apoi Părerea uniti Proprietar dinu Valahia, care ceriă 
în loc de boeresc dijma îndoiţă. (Se explică aici 'ce este: dijma, 

: dijma îndoită şi meteiajul) ; urmează Uu proiect dat. de C. N. 
(cred: Negruzzi), care vorbește. între altele, fireşte, despre cadastru | în fiecare judeţ şi în toată. ţara. (tabla. cea: mare din capitală, la 
Arhiva statului“) ; Opinia d-lui IG. (Ion. Ghica) ; propunerea lui 8. G. S. (2) inainte de 1848; .apoi idea revoluției dela 1848 în Valahia, despre: care s'a vorbit mai sus.de-ajuns ; propunerea lui Eni cojocarul,: deputat al țeranilor în. Valahia la 1848; .a .deputa- ților ţeranilor moldoveni. înainte . de şedinţele  divanului ad-koc (1857): „Vom da aceea ce.o țeară. va găsi de cuviință“; încă odată anul 1848 -cu:: părerea "unanimă a deputaţilor ţerani 'din Valahia; opinia lui A, G, Golescu ; părerea Înălţimei Sale: Grigo- rie Ghica Voevod, . care „combăteă articolul 17. dela. conferințele din Constantinopole şi care a fost memoriul Î. Sale trimis: şi con- 

Ionescu îl :combate amănunţit, sever, spunându-i limpede: - Cine nu e cu noi este în contra noa | 

din cunoscuta sa scriere despre România după tratatul de Paris; și părerea lui: I,. Eliade-Rădulescu, din “Couservatoriul (Proleta- riul în România), Care-i este simpatic ;: şi părerea lui 7. B. (on Brătianu), care a - făcut „Apostasie“ dela ideile din 1848; și-N, | Istrati, cu broşura sa dela 1858; apoi . George Botez, 1. Gheor. Shiu (din Bacău) şi Grigore C. lepureanu; P, Opreanu; D; Bolin- tineanu în Dâmbovița (Despre libertate 

agricultură! organul 'de- luptă al fărănismului pe care el. îl simţiă personificându-se” în sine şi pe care-l susțineă contra oricui,  înd ncață și demnă a Înălțimei: Sale 
A ” 

, 
e ai Na e 

lui V. Boerescu 

siră, şi este, deci, partisan al pei- . - Tei neamului. românesc; în sfârşit vine şi părerea: 

a satelor şi a sătenilor). - 
comentarii, polemici dovedesc: 

probă înlăturarea critică. şi îndrăs- 
“Ghica-Vodă, pe. care-l scoboră la
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treapta de adversar, şocial şi economic al .poporului românesc 1). 
“Dar nici atâta-nu eră de ajuns. După ce tipăreşte—Septem- 

vrie 1859—mesajul- domnesc cătră comisia permanentă: din Foc- 

şani, căreia Vodă Al. Ioan Cuza îi cereă „a grăbi pregătirea pro- 
iectului lepei - -cuvenite“ agrare, |. Ionescu reîncepe. discuţiile, de 

astă .dată iarăşi unitare, deoarece. ele şe adună. împrejurul. unei 

singure teme: Rescumpărarea, boerescului, 
„Ciuci sisteme se .propuseră: ai lui |, Ionescu acel: tăcut 

în Zlatna-la 1848 şi cunoscut luj Nicu . Bălcescu“— ; „al lui. N.. 

Bălcescu ; a lui A. G. Golescu (Negru); a lui. V. Boierescu; sis- 

temul anonim, (al—?),: făcut în 1arna trecută (1858—1859). 
4. Sistemul luj 1. Ionescu l-am expus. la. istoria anului 1848, 

Icând s'a produs, şi :, „fând eră să fie discutat. în. întregime, dacă 

şedinţele comisiei preşidate de el. nu; 's 'ar fi suspendat: brusc. ;.. 

Ca o. ultimă 'lovitură, în Octomvrie 1859, [. Ionescu publică 

şi memoriul amănunțit: Chestiunea țăranilor sau anai bine afran- 

şisarea : proprietăței prin emanciparea - țăranilor. de. D-lui V. 

Place, ?) consul francez în Moldova, V, „Place, care:eră o. atito- 
ritate, veniă tocmai la timp. Un. d. Cornea (proprietar mare) atăcă 

“pe Place. într'o. progurică, contra căreia îl apără  Fonesou,, dar fără 

„să subscrie. 2)... ri: DE Si RE: 

/ șește, în Foia de agricultură practică, O discuţie întinsă, trumoasă, 
„ care făcu din foaia aceasta, o.faptă naţională de întâiul rang; 

„i care-l ridică pe 1, Ionescu până la înălțimea de economist național 

" ascultat cu băgare de seamă, iubit mult de amici, temut de adver- 

Sari, deși — precum- vom vedea - încă — el nu'le eră un adversar 

de moarte, deoarece” el: nu cereă stingerea, cu , desăvârşire e a. pro- 
prietăţii n mari. Sia ae A EN at e 

04, a - 
SI 3 i APR Ţe us Ri , a 

Polemica agrară: 'a 'lui I6n Ionescu avu. un “răsunet” vuitor. 

i Fa în atrase, precum 'vom. vedeă, și o condamnare la: închisoare 

i”. în mânăstire, Aici arăt numai celălalt efect; -al înduplecării “pro- 
i prietarilore spre emanciparea robilor lor.. Proba ne-o::dă un 

1) Vezi „anexa a „cincea. Dă | . | 

2) Sâris: Plăsăt? î. - | 

3) Pag. 183.184. CE a aa ae 

Cu această înidirectă apărare a propriilor convingeri se. sfâr-
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proprietar hotărât să nu mai: aștepte legea, GĂ Roset. “Tejcanu, 
care, în 4 Aprilie 1860, îi scriă lui lonescu:: 

„Cunoscând că D-Voastră Sunteţi unul! din cei întâiu 'ce 

ați profesat marele prințip al emantipărei locuitorilor mnucilori 
de pământ şi l-aţi zis fățâş într'o vreme când, poale, O Qsesnene 
teorie de nare folos unui stat trecea ca. o crimă în ideea ego- 
istelor rătăcite înteresuri' ale unui "particulariu; “Şi. fiindcă tot 
acele principiuri păstrez și eu din mica copilărie, adecă dorința 
.de a vidă :odată pe muncitorul! de: pământ proprietariu fericit “și 
tare, pentru însuși siguranța şi înflorirea 'ţerii noastre, şi chiar -şi 
pentru adevăratul: interes al. "proprietăței, de a;; rămânea odată” 
sigură 'și fără "nicio condiţie a acelui ce ar aveăzo, căci fără 
o asemene deplină;:siguranţie nici credit, nici cultivarea ei, pre- 
cum trebui, (nu) poate fi; lăsând'a mai zice încă de catas- 
trofele ce pot naşte din.o așemene stăpânire -de proprietăţi încur- 
cate în nişte condiţii cu muncitorii de pamânt, încât lasă într'o . 
'nesiguranță şi pe unii şi pe: alţii, în tot feliul, am socotit să :mă 
adresez la D-Voastră cu: arătarea. dorințelor „mele .p asemene 
chestie; . (Urmează planul său) 1).. E : 

- „.! Să se observe data scrisorii Teţcanului: Aprilie 1860: „cinci 
luni după apunerea jurnalului care publicase polemica lui Ionescu. 
Cuvintele și hotărârea Tejcanului plecau, de sigur, „dela; această 
„polemică, E 

| ap - pa 
„Jurnalul de: agricultură a dispărut din, trei "cause, “Intâiu: 

Aveă puţini abonaţi şi cereă jertfe. A. doua:. Dela. 1: Iulie, 1859 
Ionescu fusese numit director al statisticei, Care-i da mult de lucru: 
A treia: La 10 Mai 1859 apăru, în laşi, ziarul Zribuna Yomână,. 
redactat de Nicolae Ionescu, fratele “mai mic al lui 1. Ionescu, ” 
faimosul orator, viitor .ministru de externe în 1876/77.. Ziarul 
„Tribuna a fost O .gazetă excelentă; iar. Ion Ionescu , colaboratorul 
său principal și, de sigur, şi cel mai matur. Pentruca să se poată... 
ocupă de Zribuna, lon Ionescu părăsi foaia de agricultură; Acum,. 
deci, întrucât <hesția țărănească ne interesează mereu, în Tribuna 
il vom urmări pe intrepridul țărănist, - 

Așadar: În 1 lutie 1859 o Ordonanţă dorenească cu.  n-rul 
1) Tribuna română, laşi, Joi 14 4 Aprilie? 1860.. 
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174, îl numi pe: Ion Ionescu — director la. direcția” centrală a 

statisticei. 1) - 
Misiunea lui eră să conducă, în' . Moldova, întâiele lucrări 

de „catagrafie“ serioasă, :sau, cum ziceă. Domnul ţării, Al. 'loan 

|, de statistică potrivită cu importanţa reformelor care se aşteptau. 
Ca culegere proximă. Domnul doriă :. imediata catagrafie a: locui- 

-torilor şi a venitului fonciar.. . ; i ' 
La acest inceput al statisticei moldoveneşti I Ionescu ade- 

seori revine cu mulțămire, ca la o operă care a dat resultate bune 
„Şi imediate, EI revine. însă, mai. mulţămit decât oriunde, în rapor- 

_tul său cătră congresul internaţionat de statistică, dela Haga, 1869, 3) 

In raportul citat Ionescu mărturiseşte că pentru activitatea. sa 

„> statistică şi-a luat de „model operele lui Moreau de.lonnts şi ale 
succesorului .său Legoyt. Şi aici el aplică vechiul său obiceiu de-a _ 

se călăuzi de autorităţi ştiinţifice recunoscute. |. : : 
Ionescu a.putut sfârşi culegerea statistică; dar 'resultatele, - 

| complete le-au despoiat Şi le-au. publicat succesorii săi: C. „Ne- 

gruzzi şi Gusti, 
Totuși, câte cevă a publicat şi el ; “Tribuna română, al cărei 

„colaborator' eră și în - Care s'a vorbit adeseori “despre statistica mol- 

dovenească,- a tras foloase din funcțiunea . lui 1. Ionescu, care i-a 

N 

comunicat. date prețioase, ca. sprijin pentru. discuţiunile financiare - 

de care, în -acest timp, lonescu se. ocupă cu pasiune, cu price- 

pere şi cu o stăruință admirabiţă. Da pr 

-, RE : 26, Aa . , 

- + Pe când se află director al statisticei— având leafă 2500 lei 

'pe lună — I. Ionescu, acum om fără griji materiale, se gândi să 

| propage gratuit, prin! graiu viu, teoriile sale - financiare, sprijinite 

i acum şi pe statistica țării.; 
În laşi existau pe-atunci trei facultăti: filosofică, literară, juri- 

"dică şi-teologică. Profesorii erau oameni ca: Simioa. Birnuţiu, N. 
Ionescu, P.. Suciu, G. Apostoleanu, 0. Teodori, : Micle, Pangrati. 

  

1) Tribuna română din 12 Iulie 1859, p. 3, 

2) Rapport du delegue officiel du Qouvernement' roumain au septidme congres 

international -de statistigue sur les prog gres Statistiques accomplis în „Roumanie - 

depuis le dernier congres de Florence jusgu'ă celui de la „Haye. 1863, p. 1, 

3) Vezi de ex. n-rii 29, 31 etc. etc. Vezi- în special, datele despre venitul fon- 

„<iar, în n-rul '39. Lă 3.
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Se propuneă dreptul:-roman, „privat: şi public, civil, :pânal, comer-. 
cial, internaţional. Un curs de economie politică şi firianţe 'nu 
există.'lon Ionescu :se oferi :să-l ţie gratuit. Oferta: i “se 'adriise; şi 
un decret domnesc din 19 Septemvrie 11859, îl :numi profesor de 

_ economie. politică, finanţe și contabilitate, 1) “E! : începu :binie. - 
Însă 'abiă ţintă trei lecţiuni :și profesorul .grâtuit tă — 'desti-: 

tuit! Începuse in 20 Octomvrie; lecţia a III-a o ţinuse 'în.25 Octoin- 
vrie: mergeă iute 'bogatul profesor, 'dar '0o 'întrigă -il -potichi. In . 

+ yînaltele regiuni 'guvefnăâmentăle“ :se "strecuraseră 'bănueli râlâtive 
la intenţiile profesorului, căruia, 'de Precauţiune, “i se. luă repede. 

prilejul de-a tcotnbate : “depe : “catedră, 
„ “Supărăt, "rieiriţelegând î încă 'bine : ce “se petrecuse : “în “sferele 

guvernamsritale, “Ionescu a ! “publicat, din: memorie, resumatul'lec= 
țiunilor 'sale; 2) şi a'prâvocat :pe: "tGţi ascultătorii! cursuliii 'să-l'rec- 
tifice, dacă li seva păreă ! ică-resuinatele :sale: nu sunt:exacte, :Ast-: 
fel el ceriă; pentru: stăpânire, un! Spectacol câte” să "o „convingă că 
eră nevinovat. : - 

94 de' persoane din toate ministerele şi din toate Ulăscle sotie- 
tăţii ieşene fuseseră înscrise la cursul lui Ionescu ; „niciuna nu a 
„rectificat 'nimic, Este, deci, sigur: intervenise o căbală! “Cabala - | voise să. înfăţişeze - pe. Ionescu ca 'râv6luţionar, ca spirit sediţios; Îşi reuși. Autorul 'cabâlei îl descoperi” Ionescu mai târziu: Chiar ministrul de justiţie Dim. Sc, Miclescu fusăse. omul . care 'sulici= tase “suspendarea cursului, 3 

' Cabala pare a fi fost înteriiciată pe. o comică ignoranță a ministrului. Anume: În lecţia -a. IIE-a. se -explicase înțelesul istozie al cuvântului fisc. La început, -la.- Romani, se. numiă fisc. panerul, în care se strângeă “veniturile . date „de; particulari ; “pentru. a se face cheltuelile publice. Acest paner se purtă Şi-se aduceă de.un. maga- viu în'tesaurul: public. La 'Români 
în “paner, “în. fisc; Şi -de“aceea tesaurul i ip 
spre a se deosebi :de' tesâurul „Public, 
buinţă de senat, După supunerea sen 

rincipslui ise 'numiă: sc, 
:Ce ?se 'împleă : "Şi se “între- 
atului, tesaurul - -Public. -au 

care, cu ncâreptăte,' 'erau' siluite* şi & 
ceea ne vom păzi a întrebuință acest! termin de fisc, ca unul ce 1) Tribuna română, 19 Sept.. 1839, Pol. „ pat 2) În Tribuna romăRă, nr-ii 46 şi 47, : 

> Tribuna română nr-ul 82, din 14 Apgilie . 1860 

poliăte'ţ în folosul” “fiscului, De 

„p. 3-4. 
' 

i! principele luăveniturile, aduse . 

iadaos: 'pOpoarelăr: 'subgiugate“ 

pa 
e
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aduce aminte trecutul, adecă o stare de lucruri când poporul se 
socoteă ca o turmă de pe care se căută a.se luâ două. piei şi 

vom întrebuință. pe acel de finanțe“ — Ministrul a: descoperit în 
textul citat: compromiţătoare alusii la—Domnul român, la „fiscul“ 

român! Dovada: Aducându-și aminte de Miclescu! său, I. Ionescu; 

vorbind aiurea despre sine, !) mai comunică cevă despre 'cabala 

aceluia, care—aşă se pare—interesase, în chestie, şi: pe ministrul 
de finanțe: '„Un ministru de finanțe :s'a scandalisat auzindu-mă 

esplicând sutelor mei de auzitori originea cuvântului: fisc. Minis- 

-trul, inlerprelând veu măgariul sau catârul care purtă: panetrul 

„numit fiscum, în care se puneau dăjdiele ce oamenii da Domni- 

torului, Pa luat zis în: pilda ui. El a agravat posiţiunea mea 
” interesând în susținerea demnităţei sale de visternic şi  pe.o altă: 
înaltă persoană căreia i-a raportat că vorba zisă de mine: Peș- 
iele dela cap se îtpule, s'ar. raportă la dânsa, Nici măgariul, nici . 

„peştele n'au avut loc. a fi luate. drept aluzii în țeara noastră, unde. 

n'avem nici fisc, nici domnitor cu fisc. Noi avem tesaur public“ 
şi astfel fiscul răsturnă, de pe-o catedră iremediabil văduvită, un 

om care acum. pureă zice despre. sine că şi în slujbă „a: avut 

curajul opiniilor sale“, ” = 

“Motuși, cursul lasă urme, 

“Intâiu: Ca bază a discuțiilor. libere; expuse, de “Drofesor. fără 

a. le fi scris, aceste luase 'pe autorul francez .loseph Garrier, pe 

care îl şi traduceă. La 31. Ianuarie 1860 traducerea .eră tipărită 

până la coala a VIll-a; la 11 Februarie până la a IX-a, la 17 

Martie până la a XII-a; 2) în luna Martie Garnier apăru;:şi Zri- 

buna îi fact o dare de seamă, în n-rul 78, din 27 Martie.:3) 

Al doilea: Profesorul se simți obligat să continue în scris cursul. 

pe care nu-l mai pute vorbi, ÎL scrise, deci, în formă de articole 

  

Lea 2) Ţeranul români, p. 3. : 

- +2) Relativ la Elemente de Finance de Joseph Garnier, profesor. la şcoala de 

poduri şi şosele din Paris (editate de T, Kodrescu şi D. Gusti), laşi, 1860, o notiţă | 

depe cnntrapagina titlului arată: „Aceste elemente de finanţe Sau tradus în româ- 

neşte de d. lon lonescu, pentru îndemânarea auzitorilor cursului seu public, din Sf. 

Trei-lerarhi, de economie politică, finanţe şi contabilitate“. (Pp. 206). Despre aceste 

elemente observ. că au avut asupra lui ]. Ionescu o influență, care se simte - pănă în 

cuvântările 'sale din parlament. 

3) Anunţuri bibliografice „Tribuna română, . 5 

7
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"de ziar, în ; Tribuna roniână, al cărei redactor” “dev enise de la 31 

- Decembrie 1899, pe care o redactă până la 22. Maiu 1860 şi | în 

care, şi după aceea, a.putut publica orice a voit. 

Titlul colectiv al articolelor scrise după destituire a fost Studii, 

asupra finanțelor. Subtitlurile au fost: Împruanutul, Ideile. vis- 

ternicului Moldovei, Memoriul” d-lui muiistru de finanţe, Planul 

visterniculuti Moldovei; Budgetele. Articolele financiare. dinnainte. de 

- destituire fuseseră: Despre-bancă, Creditul, Elementele creditului, 

Sistemele de credit, „Banca Moldovei, Economie în: cheltuelile 

armatei. 

Fiind vorba despre 1 Ionescu este aproape de. prisos să mai 

spun că numele şi operele economiştilor celebri apar ' mereu: |. 

"B. Say, Bastiat, Passy, Droz, Garnier, Courcelle-Seneuil, etc. întă- 
resc cu citate alese expunerile economistului român. - 

Acesta începuse cu banca, . fiindcă. un nou. consorțiu, un 

sindicat: M. Kogălniceanu, En. Alhaz, V. Place (consulul francez), 
P. Mavroieni, A. Henig, AL. C. Moruz și | „ Teremin (consul pru- 

sian), foşti acţionari ai nenorocitei bănci Gr, Ghica- Nuland (Dersau; 
7 Maiu 1856), ceriau să înființeze altă bancă, Jonescu se aruncă 

asupra celei falite (falite din cauza capitalului mic și intreprinde- 
rilor mari) şi asupra celei în naştere arătând ce-i trebueşte 
țării: Acesteia îi trebuiau bănci agricole, creat" fouciar. Banca - 

“română cea nouă se anunţă, de. -altă parte, oneroasă (dobânda 
9oje; amortisări 3% şi termine scurte, : când renta proprietăţilor 
eră .7 9/9!) Omul acesta, Ionescu, deveniă neplăcut şi speculațiunei 
capitaliste. i Da Pi 

Trecând — după destituire — la economia! „cea, mare a țării 
și la reflexul ei bugetar, pe care-l caracterizez aici numai cu două 
cifre: la 28 Februarie 1860 datoria : Moldovei 'erâ de 11.923,479 
lei, iar la 18 Marie 1860 de 18. 765,444 — cea ce însemnă că 
ministrul M.'C, Epureanu „trăgea de moarte“, [.: Ionescu puneă 
popular întrebarea simplă: „Acum încotro o să. plecăm? înainte 
sau înapoi? Înainte este “contribuţia : generală, egalitatea înaintea 
dărilor, după avere; înapoi este impositul indirect, și egalitatea pe 
capete. Înainte sunt: dările directe, moderate și simple; înapoi 
sunt acele indirecte, grele,.. încărcate, multiplă şi imgilătoare, “ 2) 

E Tribuna română, 10 Dec. 1850, p. 3" - mpositun,
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Impositul direct şi sporit îl ceriau datoriile, pe care Ionescu 
voiă ca ţeara să le' plătească cu biruri, nu cu alte: împrumuturi, 
„Datoriile nu se plătesc vârându-ne în altele; mai grele“. „Noi 
144 avem nevoie de: bani, câ avem nevoie de inte“, scriă el 
axiomatic. Şi ceriă,.ca consecință, ca Moldovenii "să se .asocieze. 
în banca or, ca ei singuri s'o înfiinţeze; ceri, adecă, o nzobili- 
sare a capitalului” național. „Capital mare „avem; și pentrucă .- 
nu-l știm preţui, nu știm să-l punem îi mişcare, stă viu ca i mort 
în mânele noastre.“  - 

„ Plecând de la. astfel de principii, închegate într'o dialectică | 
suverană pe materialul practic în. care se' îmbracă, Ionescu ajunge 
a, scrie clasica. răfuire .a planului visternicului -Nloldovei, 2) pe 
care-l răstigni pe zece coloane scrise ușor, elegant. Eră, zice Ionescu, 
capitolul. cel mai greu. În statele constituționale, adecă - în .-acele 
în care reprezentanții poporului se bucură de supremul: drept de 
suveranitate, de a consimţi şi de a legitima dările, se obicinueşte 

„a se cercetă “mai întâiu : care sunt nevoile necesarii și legitime - 
pentru a se statornici, în ţeară, securitatea şi „dreptatea, -pentru 
a se desvăli naționalitatea şi libertatea, pentru a se face ca să 
înflorească morala și avuţia publică“. EI ceriă bugetul moral şi, 
productiv | Acesta eră cel moderat.: „La moderarea impositului 
căutând a agiunge, financiarii au dovedit că venitul” public creşte 
când impositele sunt ușoare şi mici.» (Huskissonî în Anglia, 1825), . 

" Insuşindu-și procedeul, Ionescu cercetează dacă se „poate admite . 
ca bugetul Moldovei să se urce, deodată, dela 22 la 50 de mili- 

oane, cum plănuiă M. C, lepureanu, prin' biruri grele. Ionescu îi. 
opuneă ca necesare: impositul pe venitul averei mişcătoare și 

nemișcătoare, cel mult 1074;-taxa pe timbru ; exploatarea dome-. 

 niilor statului, doborând, de altă parte: -capitaţia, patentele, cei 16 
lei de șosele, taxa de export pe grâne şi vite, vămile şi darea pe 

rachiu, „Poate că se va păreă mult zece la sută din venitul curat 

a fiecăruia. Dacă multul sau puţinul este acel ce-l cerem pentru 

toți deopotrivă, în conforinilate cu principiul egalității înaintea 

dărilor.“ -Principiul este sever, suveran; Ionescu, supus lui, tre- =. 

buiă să doboare. şi să propuie un sistem nou şi democratic, 

1) 7r. r. 31, 1. 1860,p. 3. a 
2) 7r. r., 5. 1111860 (No. 12). - 

> ă y 

o 
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Articolele financiare făcură din Tribuna: română o gazetă 

foarte cetită. Aceasta nu-i conveniă guvernului. î | 

| - Şi de sigur nu-i conveniă nici altă parte a activit ăţii acestui. 

publicist ager. Partea: aceasta eră a luptei pentru principiul ega- 

i Hităței: drepturilor politice. 
Câteva articole ale lui cercetară dreptul electoral, stabilit de 

* convenţie (1858), un drept întemeiat pe oligarhia teritorială — 

i este cuvântul lui: Ionescu, din nr-ul 1 chiar! In continuarea criticei 

(ar-ii 3, 4 şi 5) Ionescu își aduce, fireşte, aminte de.. „plebe“ ŞI 

ide „desmoșteniţi“ — aceştia: erau „obștia“ din vechime — și cere 

. î. dreptul de vot pentru ei, pentru cei ce acum au motiv a privi 

„inditerenţi la ce se petrece în luptele  elestorale. : Modest încă, 
+ Ionescu cere numai rediicerea - censuliii, indicând că reducerea 
i de-acum este numai trecerea la votul universal. 2). NE . 

- Ochii democratului. egalitar erau foarte bănuitori, Odată el îl 
încolţi chiar şi pe M, Kogălniceanu, care, contra părerii lui M. 

C. lepureanu, nu voiă să acorde lefi membrilor. din. comisia cen- 

trală dela: Focşani, pentruca acolo să nu poată ajunge „cei săraci, 

„dar capabili. « 9. Sa 

| 27," 

 Chestiunile mari ale ării, discutate: totdeauna” interesant: „de 
ţ Ionescii, nu-l făceau să piardă din vadere: interesele speciale ale 

“ agriculturii, ale specialități sale. Ma 
2 Cu prilejul luărei moșiilor chinoviceşti, sei iviă::o inlesnire 

pentru a creă o fermă modelă, 'cerută incă de regulamentul 
organic! Cu pr-ul oficial. 5552, din '16 Iulie 1859, ministerul Mol- 
„dovei îi ceru lui I. Ionescu părerea sa. privitoare. la înființarea 
fermei, Ionescu răspunse; scrise un proect,- mare, armonic; ŞI îl 

  

2 

'.1) Ce. încredere avea 1. Ionescu în talentul său financiar! ne arată „un. n text, scris. 
de el la 10 lunie 1861 „din Bucureşti, relativ la greutăţile bugetului (Tribuna | română, 
No.. 121, p. 2): „La un concurs pentru un plan „finanţiar cel mai raţional Şi mai - 

„potrivit, cu resursurile și trebuinţele noastre, am aveă mare dorință a liă şi noi 
” parte, mai cu seamă pentrucă am aveă  mulțamirea de a ne măsură noi pământenii, 

cu un străin, cu finanţiarul ce: consumă pe'an, numai el. singur, 
2000 ferani birnici!“ 

2) Tribuua română, Nro. 6. p. 2, col. 2. 

3). “Loc. cit p. Nr-o 2. 

“birul a .mai binede
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“publică şi.în Tribuna română (nr-ul 51, 3 Dec. 1859 și 52, 10 
Dec,. 1839), supt titlul Necesitatea muui iustitaut de agricultură în 

Moldova. : 
? i „Imitând Roville- ul, autorul primiă să devină arendașiul moșiei 
„pe care să se deschidă ferma-modelă, cerând: doară „ca : câştiul 

[să-l plătească după vinderea recoltelor. m 

Pentru școala de agricultură, împreunată cu ferma, “el ceriă 

“cinci profesori: de agricultură” și economie rurală, :de botanică cu 

aplicaţiile ei, de matematică, de medicină veterinară Şi de ştiinţele 
"zice şi himice cu aplicaţiile lor. Elevii (200), dela 15 la 20. de 

-ani, ar fi studiat doi ani, pe cheltuiala statului. Toate cheltuelile. 

“S'ar fi ridicat la 410.000 lei.în care se cuprindea fireşte, şi tiparul 
„anuarului cu titlul Analele agriculiurei. române. 

Idea dospiă în minister. 

Dar abiă în 1860, în 24 Maiu, Adunarea ascultă raportul 
ministrului despre viitoarea fermă. 1) Raportul cu nr-ul 4794, datat 

"A Maiu. 1860, eră al lui. M, Kogălniceanu, ca ministru al „cultelor 

“şi al instrucţiunei. . , 
- Ferma S'ar fi întenăeiat pe moșia Gârligul cu Icosenii! lângă - 

Iaşi, directorul fermei ar fi trebuit să iea și sarcina de director,al 

şcoalei de arte: și meserii din Iaşi, pentru ca să poată controlă 

fabricarea mașinelor. agricole. *) Condiţiile de concesiune a moșiei 
nu erau, însă, favorabile lui Ionescu, Ziarul său le numeşte chiar 

Dneroase. ,. : 
Ferma 44 se întemeiă. a RE 

În loc, ca să se aşeze la Cârligul, Ionescu plecă la Bucuroști: 

„De ce? mu văd absolut limpede, -. - 

- Uua din cauze va fi fost-—poate—greutatea condiţiilor fermei 
«ce voise să: întemeeze. : P 

A doua va fi fost o neplăcere judecătorească, “avută depe | 
urma redactării Tribunei. Asupra acestei.cauze ne lămureşte:Ana- 

_foraoa divanului domnesc, pe: care ministerul justiției, cu data 22 

Noemvrie 1860,.0 trimisese ziarului, ca să o publice obligatoriu, 

conform legii de presă ($ 43), în truntea foaei. Foaia preteri: să 
„dispară, decât să publice. astfel de .acte, Dar trebuind să: apară 

1) 7r. 7 No. 9, p.3. 

2) Zr, r., no. 100 (16 Iunie, 1860):
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iarăşi, la 16 Apriie 1861,.apării cu  Anaforaoa! Cauza fusese, 
așadar, această: Incă din Maiu 1859, un C, Murguleţ, dase gazeta 
în judecată, Chemat şi venind, I. Ionescu depuse o scrisoare a - 
unui G. Bottez, care mărturisiă că el. a scris articolul încriminat 
Şi ceri scoaterea din respundere a: gazetei. Curtea respingând inci- - 
dentele, trată procesul la. 28 Septemvrie .1860 şi condamnă pe 
amândoi împricinaţii, pe G. Bottez ca autor, pe [. Ionescu ca redac- 
tor responsabil: „Şi prin urmare, tapta domniilor-sale : fiind apli- 
cabilă la $ 45, articolul 8, din legea presei, Curtea. .princiară au 
otărit ca pe -Domnii Bottez şi. loan Ionescu -să se trimită la o 

„ mănăstire de călugări pe Zip de cincispreze zile“. Iscălită curtea : 
A, Catargiu, A, Donici, Leon, P. Manu, C, Vârnav, "Paladi,. A: Manole, Director, C. Cerne, capul. secţiei, 'T, Cerne, ca 

Copia sentinţei, supuse Măriei Sale Domnului, are data 5 
Octomvrie 1860. e i 

Şi totuși, atacul contra prefectului de Bacău-—C,: Murguleţ-— îi 
» fusese indreptățit şi moral! 1) Acesta. fusese demascat ca' om care nu aveă loc între „oameni. noi la legi nouă“, cum îi ceruse M, Kogălniceanu, care de curând, eră tocmai ministru .a] treburilor din lăuntru, adecă șeful lui C, Murguleţ !: DEE | Și-a făcut sau nu zilele sâle de mănăstire, I. Ionescu? De „Sigur. Deoarece el- însuşi este acel contribuabil Ioan Ionescu, des- pre care tot el scrie din București, într'o corespondență de la 10 Iunie 1861, 2) că, înainte de a fi expedat la mânăstire 
lectură în prefectură, ca vagabonzi“, şi-a plătit birul de. lei 40 și parale 8 și contribuţia şoşelelor 16. El plătise la 7. Decemvrie, luânq Chitanţe în regulă. Dec] la mânăstire trebue să fi fost pornit în 7 „ori 8 Decembrie. 1860. a Dee 4 

Dar sosi şi a treia neplăcere, pe care [.. logescu însuși o; ” povesteşte în Viaza mea. 3); Eră a doua :condamnare la mânăstire. El zice: Boerii, văzând. 
supărat cu toții şi în contra. mea; şi în 1861.m'au' dat în. jude. cată sub nume de agitator, fiindcă su a d SHneam:în presă emanci- parea țăranilor; ba încă au-și isbutit, de m'au condamnat la inchisoare în mânăstirea Neamţului “pe zrei Zuui, Călugării. însă - 

  

) 7r. ru n-ro 9, Ri 
2) Tribuna română. No, 121, p. 2. , m , 

Na) 3) Pag. Hi. S . Pi . EL 
. 

, „din, pre. . 

„că îşi pierd munca -de boieresc. s'au. : 

m
o
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m'au primit acolo. cu mare dragoste, aflând cauza pentru care am 

fost osândit ia mânăstirea lor; ei mi-au dat cai și trăsură, demă 
i -preumblam în toate .zilele: și să duceani şi prin sate, „itde spit- 

neam și țăranilor cele pentru care am fost osândit pentru binele . 

i “Zor. Scăpând din pedeapsă, m'am întors la” laşi. şi mi- am conti-. 

muat propaganda prin jurnale“. Di | . 

* Întro întroducere!) „I. Ionescu revine pe scurț la ciudata 

„+ întâmplare, „După opt ani de desţărare, întorcându-mă în țeară, 

- pam coutiuuat lucrarea începută la 1645; şi de-aceea am fost 

! prigonit, “judecat, osândit şi închis în mânăstirea Neamtul; dară 

m'am încetat a susțineă desființarea boerescului până ce nu sau 

s'au desființat. Şi s'au desăințat prin legea dela - 14 August 1864, 

“lege z zisă rurală“, | . . 

Sătul de închisori şi destituiri, temător că slobodul său con- 

<eiu propagator de adevăruri democratice nu va mai fi tolerat, 
-" directorul statisticei moldovenești îşi luă lumea în cap; apucă pe. 

-vechiul drum. al. Focșanilor;- și se opri la București, 

În Vieaţa ea bătrânul saltă peste toată epoca “aceasta-tre- 

când deadreptul dela a. 1861 la « a, 1864, „deşi nici un motiv. nu 

aveă ca să treacă. ! | 

Este sigur:că încă înainte de 16 Aprilie 1861 |. lonescu se 

află ajuns şi aşezat în Bucureşti, de unde, pentru numărul din . 

"acea zi, a trimis Zribwnei române un articol despre proeciul de 

- bugel pe an. 18612) 'Tot ale lui trebue să fie—stilul şi ideile, şi 

„unele fapte relatate, ne: silesc a admite că sunt—toate corespon- 

denţele din Bucureşti apărute în aceiaşi Zribună în numerii 

„următori, &) : „o Şi | 

În Bucureşti 1. Ionescu a tost colaborator al ziarului Reforma E 

şi al Independenței. 
În Reforma a început să scrie din 18 Maiu 1861. Acoto, 

prisonierul dela Neamţul a publicat, împărţită în câtevă articole, o 

  

E.) La Dările de seamă” cătră alegătorii colegiului al 7 de Roman, 1885, * 

* | pagina III. 
9 Nrul 197. ! 

” 3 Nrii 112, p..1. (5 Mai) “14, p. 1 (12 Maiu); U5, o. 2 (20 Matu); 1 16, 

pt (20. Mau); 117, p. 1 (23 şi 26 Maiu); 120, p. 1 (i2 lurie) etc, ,
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monografie a mânăstirei Neamţului, iscălind 7. 7. şi ocupându-se- | 
întâiu cu Scoaterea limbei româneşti din mon. Neamţul. | 

Monografia . aceasta, deşi este scrisă în grabă, este un izvor 
de preţ pentru Istoria acelei mânăstiri, i Ne 

“La Independința, care a fost o continuare a Dâmboşiţei lui 
Dimitrie Bolintineanu, 1. Ionescu a scris :despre finanţe, cum spune: 
el însuşi în feranul român, unde (la început) arată: că “spiritul. 
politic al ziarului, schimbat în Zndependiuța română, nu l-a mai 
mulțămit și că, din cauza aceasta, l-a părăsit, intemeindu.şi pro- 
pria sa foaie, Țeranul român. a i 

Colaborarea aceasta îl atrase tot-mai adânc în lucrările opo- : 
siţiei liberale din Bucureşti. În curând el iea parte, în 11 lunie: 
1861, la una din demonstrațiile .cu „resunet ale . acelui „Partid, pe 
care avusese grija s'o anunţe prealabil fratelui său, care redacta, 
în laşi, Tribuna română, ei A 

„Mâini, Duminică, este zioa sfântă, este zioa aniversară a. 
„. Tevoluţiunei din 11-Iunie 1848, zioa, cum îi zice Românul, a 
_reinvierei naţionale“, -scriă Ionescu cătră Tribuna, . . , 

Acea zi eră să însemneze mult : Partidul liberal hotărisă să 
iasă în „câmpul libertăţii“, pentru întâia oară dupătrecerea-de. 
după trecere de 'treisprezece ani, ca să serbeze, cu Poporul capi- 

„ talei, o zi mare, la Filaret, Scena: Piramide la intrare, două;. 
steaguri tricolore; o statue a libertăţei ; împrejurul. pieţei, o masă. 
rotundă, fără sfârşit cu pâine, carne: şi vin pentru peste 2000 de oameni ; în centru muzica militară, la extremități "lăutarii, Cesar: Boliac începi a vorbi despre unire, și: sfârși cetind. o. petiție cătră Vodă, cerându-se: unirea desăvârsită prin întrunirea ministeriilor- şi a camerelor, spre a da o lege electorală care să producă... o adevărată representanță naţională, .Vorbi apoi și C. A Rosetti. î „Și se începă'cu subserierea petiție. | Serbarea răspundeă unui cureaț popular serios : Toată ;cereă unirea desăvârșită cu reforma electorală. | 3 „: Ministeriul conservator, nervos în clătinare, deveni .provoca- tor, Se vorbiă de-o încercare de revoluţie, care nu se. făcu, Poli-:: ţia și procurorul intrară în acţiune. Cercetaţi fură: E. Carada, 1. G.. Valentinean, păr. Grigorie, Petrini, Dimitrescu, ([.?) şi-—7, Za. - > mescu, eroul nostru, despre care, în București, -se răspânaise ştirea. că plecase la țară, ca să vie asupra capitalei cu 6000 de țărani! 

. 

lumea. 

,
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“Incidentul ni-l. arată: pe Ionescu bine apropiat de partidul. 
liberal; însă în felul său. ..: RR . 

Î. Ionescu eră, un om care țineă întâiu cu sine, cu ideile 
sale; apoi cu ceice le susțineau în .vieața publică, în parlament. 

În special, acum, după schimbarea ministerului pe care, ca pu 

blicist, şi el îl slăbise, el da probe că rămâne — e), independentul. 
e], În 28 Julie 1861 el scriă): | . 

„Cu venirea. principelui. D, Ghica la putere, luptele noastie. 
intră într'o nouă fază. Până acum privilegiații aveau majoritatea 

în comisiunea centrală şi în Adunare; aveau regula de conduită 

„de a nu veni la putere şi de a şi face toate interesele prin oamenii 
noi, din cari, agiungând la putere, unii se îmbătară de dânsa şi 

căutară să se menţie tăcând toate concesiunile cerute de majori- 
“tatea Adunărei,” Pretenţiunile, însă, exagerate ale acestei majorități, 

neputând fi satisfăcute pe deplin de oamenii ce s'au strecurat. la 
Pa au silit:o — în, fine — de a veni ea. singură, ca să-și 

că şi să-și caute de interesele sale. Până acum am avut miniştri 

fiară; in teorie şi veactionari. în-practică, astăzi însă avem 

miniștri, şi în practică, și în. teorie, .contrari principiilor art. 46 

:-din convenţiune; până acum am avut în ministerii oumeni răi. 

:cu gânduri bune, astăzi însă avem oameni buni cu gânduri răle 

:şi desaprobate de marea majoritate a locuitorilor țărei.“ 
Acestor oameni |. Ionescu le ceriă, totuși, proectul de lege 

:zurală conformă art, 46, dar eră sigur că ei vor votă o lege con- 

formă intereselor lor, „ca să-şi. asigureze . creşterea. venitului lor 

tonciar cu paguba cullivalorilor săteni. “Acolă, acol& așteptăm | 

-să vedam pe ministerul cel: nou: Face-va dreptate în țeară ?, da-va 
“Românilor, desmoşteniţi de. străini, dreptul lor de autonomie, 

„deslega-va chestiunea proprietăței * după cum au deslegat=o. şi 
nobilii din Franţa în noaptea dela 4 August. 1789, prin răscum- 
:părarea dejmei, a corvelei şi a embaticului, sau va face aceea ce 

-s'a făcut în trecut? Timpul a sosit, ca să vadă toată. țeara, toate 

„marele puteri ce au semnat convențiunea, până întrucât boerii 

noștri au înțăles exiginţile timpului.“ 
Este: evident că 1. Ionescu aveă politica. s sa şi că şi- o spuncă 

<u toată independenţa, despre orice, față de oricine.. 
Dela o vreme veni la putere , M, “Kogălniceanu. 1, lonescu îi 

  

1) Tribuna română, nr-ul - 431, pl...
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vorbi, adică îi scrise și lui franc: şi tare: 1): „Deşi am intrat în regi- mul constituționale prin formă, precum vezi, suntem foarte departe încă de dânsul prin. fond.“ Și acum  dările cresc peste . resursele "existente; „legi se aduc, dar legea “ fundamentală: coustitujiunea nu se aduce, deși însuși M, Kogălniceanu au fost zis că .trebuiă adusă încă dela 24 Ianuarie 1859, când s'a realisat unirea !2) : În astfel de împrejurări Î. Ionescu simțiă că trebue să în cerce a fi el însuşi. şi în public istică. Se: şi hotări. Şi, '“neavând- mijloace multe, scoase săptămânal Țeranul român, una din cele mai bune reviste ce-a apărut vreodată în limba românească. - Teranul roman, Ediţiune: abdomadară. Jurnal politic, eco- tonic, literar şi comercial, a apărut în 12 Noembrie 1188] şi a. durat pînă în 17 Martie 1863, | e | N Redactorul ştiă că o va. duce foarte” greu într'un timp în care NICI ziarele „cele 'ce există nu se pot susține“; dar -_ „totuşi, sem- nele ce au început -a se ivi despre sosirea, în fine, a timpului în care să începem a lucră cu seriosilate la reorganisarea stahului. român, la aplicarea Salutarelor. principii din convenţiune, la schim- barea legilor vechi cu Care nu: suntem: mulţumiţi și, la crearea „legilor Nouă, care 'să îndestuleze trebuinţele noastre,. ne-au făcut 

tenit pănă acum oamenii, ar” aveă: oarecare 'şanse de reuşită, ar Putea fi susținut de toţi oamenii care doresc în. sinceritate să lu- . - creze la adevărata regenetare şi prosperitate a neanului români. Se, știe că pentru. Ionescu regenerarea trebuiă să înceapă cu emanciparea țeranului; de-aceca. el declară că va fi organul inte- | resului Special al țerănimei, al producătorilor ; | : ŞI cu interesele consumatorilor, .... i : „Cu. această intențiune ridică SUS. numele de punem în fruntea foaei noastrele e Programul eră: !.-. - | 1. Țeranii să devie cetățeni şi liberi prin CN despăgubire, 
SD 2, Unirea aiubelor ministere supi alesul q 

“ferau şi-" 

înproprielărire 

ela 24 1, aunarie. 1) Tribuna română, No. 165 din 18 Ianuarie 1864 RR 2) Exact greşala dela 1918-1921 
, 

bi 

dar că se va ocupă 
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3. 0 Jege electorală foarte întinsă. . 
4, Oștire regulată, veservă şi gloate armate. | 
Dintre punctele programului citat, cel mai puțin desvoltat a 

„fost al 3- lea. ÎI atinge în treacăt; nu-l tratează. monografic. Dar, 
într'o notiţă, se publică. niște date, care sunt tragicomice: Ion 
Canta se alesese la Cahul cu — 2 voturi şi Adunarea Moldovei 

îl validase! C. Negruzzi (sciitorul) se: alesese la Ismail cu— 3. 
voturi şi fusese. validat! În două locuri, doi „reprezentanţi“ s'au 

"ales cu câte 4 vot; o. alegere a fost anulată, dar alta nu, deorece 
„de. astă dată eră vorba de N. Docan! ?), 
„Aici este.o distanță frumușşică. între 1860 şi 1920, cu al său 

ot universal! Altădată ziarul arată 'cum în .jud, Mehedinţi 159 
alegători primari aleg. 1 deputat, iar.17 (proprietari mari) 2 "(câte 
unul din 9)! În total, în țara întreagă erau 5090 de alegători! 
Ei fâceau fireşte, politică de clasă astfel că Țeranul român a pu- . 

"tut să le zică::2) „Insă . țeara ca-şi națiunea română, nu este 

compusă numai din cinci mii de alegători, nici numai din “cine! 
mii de privilegiați de stare de a aruncă dările asupra celor Cinci 
milioane de suflete“, 

Cu punctul al 4-lea, privitor: la oştire, “Zeranul româu ' se 
ocupă ceva mai stăruitor, dar nici cu. acesta nu prea mult. E] 
aprobă reforma încercată de Domn cu ajutorul generalilor Florescu 
şi Macedonschi şi a Francezului Leclerc. Însă, întru . cât armata 

" ajunsese a întrebuință a patra: parte din buget, el cerea economii, 

criticând, în special bugetul pe. 1863 3). 
Curentul unirei şi faptele produse de'el Țeranul român le 

| “urmăreşte. cu toată atenția și obiectivitatea. Manifestările Domnu. 

| 

iui Al.I, Cuza, Ionescu le comentează cu respect; întârzierile co- 

misiei centrale dela Focşani le regretă; lipsa de entusiasm la un 

24 Ianuarie o descopere; dar se bucură, iarăși, când -ministrul 

“Gr, Balș, iea rnăsuri de unificare fi inanciară, ele, Este într adevăr ! 
Li Zomân ţeranul acesta! - 

2 Discuţiunile relative la chestiunea împroprietărirei țerani- 
Jor fac gloria Țeranului român: Nimic nu-i scapă din ce se află 

| în legătură cu această chestiune. a 

-1) Zeranul român, p. 56, d 
2) Pag. 89. 

3) Pag. 39;'H. 366 şi 313.
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După ce aruncă o privire.retrospectivă în articolul Ce s'a. - 
Jăcut până 'acum, ziarul anunță că va începe discuţia proectului: 
de lege rurală alcătuit de comisia centrală dela Focșani, Discu- 
tând el ştia că este din cei puţini cari: vorbesc. pentru . ceice. nu. 
aveă unde să vorbească, deoarece acei 5090 de alegători -: erau 
de-ai altei clase, pe. când țeranul eră mut, cum cu. durere arată. 
Ionescu la 26 Nov. 186|: | 

„Numai Țeranul român .tace'i. căci. feranii români. s'au. 
nici parte, mici. noroc, Toate plugurile umblă, zice doina cea. 
diioasă, numai plugul țerânului şade în bătătură. Și cu: toate: 

„aceste, numai țerauul duce năduvul -zilei şi sufere - arşita soa- 
velui! Pentru dânsul 4 e nici dreptate, nici libertate, dar: nici 
egalitate înaintea legilor şi înaintea dărilov. Sperăm că Pro- 
vedința, care atâta l-a cercat pentrucă l-a iubit, va faze, în fine. 
pentru dânsul ce a făcut şi cu lov... Aa 
„După ce publică, așadar textul proectului. „Centralei“ — cum 

se ziceă' pe scurt —: Ionescu. analizează Spirilul proectului de 
lege rurală,?) şi ajunge la concluziunea.;: „Spiritul proiectului. de 
128e rurală este și bun şi rău totodată. El este bun pentru ţeranii- 
depe domenurile statului și rău pentru acei depe moșiile 'particu-— 
larilor.“ „Reul țăranilor depe moșşiele particularilor se poate neu- 

“tralisă prin emigrarea lor pe. moşiile statului; însă pustierea. și 
" paguba -ce vor 'aveă particularii din 'această emigrare şi spargere 

a satelor cine o.va neutralisă? Improprietărirea pe vatra şi imașul . 
satului? Dar apoi aceasta cine 4 pricepe în ce spirit este făcută ?- Omul săracul n'are nevoie numai de imaş pentru vite, 'el. cere 
mai intâiu de toate pământul trebuitor pentru hrana sa.“ Acest: pământ țăranii îl vor căută: pe' moșiile statului; şi astfel spiritul rău va fi primejdios chiar” acelora, pe care i-ar servi, dar pe care. 
mai mult îi va păgubi? i 

În articolul următor: Cultura ave şi nică 1, lonescu arăta.i + A u . . . . Ă ! 
cum cultura mare atârnă de cea mică ŞI cea mică — prin trebu- |- ința de izlaz — de cea mare; şi cum sporind cea mică, cea mart. 

țească. De aceea I. Ionescu nu desființează 

  

1) Ţeranul român, p, 17, 
* 2) Loc. cit, p. 29.30: 

3) Loc. cit., p. 45-46, 

cultura mare ci zice:.3), * 

4 trage foloase şi are deci un interes vital ca cea mică. să se înmul-. ! 
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„O: cultură mare, după modelul celei din Englitera, este aceea ce- 

dorim a se intemec în ţară de cătră proprietarii noştri, cu ajutorul 

capitalurilor lor şi a. brațelor Jidere ale ţeranilor. Şi: o. cultură. 

mică, după modelul celei din Franţia, din Belgia și depe țermurile 

Rinului, prărginită însă în fărămarea ei, este aceea. ce . dorim 

pentru cultivatorii noștri, ţerani. emancipați ŞI împroprietăriți cu 

despăgubire pe pogoanele ce legea în vigoare le acordă.“ 

Proprietăţei mari lonescu îi dorește capitalul de care are 

nevoie şi celei mici “libertatea și siguranța prin — emancipare; 

În articolul tocmai citat 'I. Ionescu zugrăviă idealul ştiintific 

- dela 1852. A curăţi din cale orice idee s'ar fi opus realizării | 

idealului eră toată grija lui; a zori reforma eră tendinţa lui cea. 
pă . 7 . - 

mai vie. De aceea auzind de-o eventuală amânarea discuţiei asupra 

„proiectului, €l se“ supără şi scrie—contra liberalilor —.un articol 

fulgerător, pe care-l reproduc într'o. anexă 1). 

„ Proectul original admisese împroprietărirea pe domeniile sta- 

tului, pe-ale așezămintelor. bisericeşti şi publice, nu. şi pe ale par: 

ticularilor. Chemând la. pământ pe țăranii „de ori unde sar află, 

proectul puteă să provoace o părăsire: a satelor şi .o mutare .în 

massă pe moșiile arătate. Ca să-i reție pe țerani, preprietarii ar 

fi fost siliți a improprietări şi ei pe cei dispuşi să rămâie. 2), “lo- 

nescu formulează scurt resultatul, ce-l bănuieşte.  .. .. (NI 

„Împroprietărirea, deci, indirectă și silită a. țeranilor. pe. mo- 

şiele particulare este scopul proiectului . de lege rurală“. Însă, Io- 

nescu „nu admiteă sila în serviciul marei idei“; el nu admitea 

mijloace „diplomatice“, ci numai „sincere, : directe. Numai astfel 

s'ar puteă ajunge la” preiacerea dreptului condițional. actual, un 

| drept absolut, după ce” imroprietărirea pe pământul proprietarilor. 

s'ar fi făcut cu: despăgubire justă. 
Cu proestul de față, cu. mişcarea indicată executată, ţărăni- 

mea s'ar fi grămădit pe moşiile statului, care—dându-le ei—și-ar. 

fi luat putinţa de-a mai face cultură mare, după I. lonescu, totuși, 

rebuitoare încă, „măcar pe o a treia parte din întinderea mMoşi- 

„ilor salei, ale” statului, Deci proectul „Centralei“ 'eră şi contra 

. ţeranilor,- şi. contra proprietarilor şi contra statului! Aceasta eră 

1) -Se pare că, dintre liberali, numai Dimitrie Brătianu - eră contra amânărei 

falacioase a camerei oligarhice. Vezi anexa a şasea. 

2) Loc, cit, p. 54. * îi? 
x
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sigur. deși proprietarii se. gândiseră . „să tragă. spuză numai pe 
turta lor“. a 

Analizând Întocmirea terilorială a satelor 1) i. Ionescu re- 
„gretă miopia de a se da loc eftin de casă, grădină și izlaz nu și 'de . hrană, Ca să ai sat, trebue să dai locul de hrană: Eră simplu; 

. Migrațiunea țerenească în Basarabia, Serbia etc, o dovediă; -dar „cei cu „spuza pe turtăc nu. vedeau, - a 
“Procedura comisiei centrale?) nu eră numai mioapă; ci şi contrară convenției (1858) care. eră, atunci constituția noastră. Con. trar art. 46: al. convenției, proectul. nu scădea greutăţile țeranilor ; proectul ar fi trebuit. să se conformeze art, 46 ori să. fie — Și mai modern decât convenţia. Nu a făcut, însă, nici. una nici alta ! Fără a insistă mult — capitolui devine prea lung — relativ la preţ și la procedura despăgubirei, citez număi câtevă rânduri: „Cât despre plata despăgubirei. statului pentru pământul ce va da ţeranilor, nu zice nimic positiv poectul de lege rurală. Acest deşert se poate âmpleă prin punerea: în lege a principiului: Chivia „ anuală, ce o dau astăzi feranii, să se capitalizeze spre “a.res- Punde cu dânsa dobânda şi capetele fondului pe care s'au îm- . proprielărit, NL Da Ş | 
„O societate de credit fonciar poate interveni, mai ales pen-. "tru particolari, spre a plăti cu dânsele. capetele şi dobânda, : - S'ar fi plătit, prin credit, jumătate „din preţ şi restul în curs de 6 ani; creditul acssta ad-hoc ar îi durat. 12 ani; -urmă 6 ani'el şi-ar fi încasat avansurile făcute, e, 

„ Proectul ajunse. în sfârșit, în discuţiunea Adunării legisla- tive, Adunarea îl mai strică încă PR IE |. Ce a Jost- bun, în proeci, s'a lepădat, —strigă 1. Ionescu în 11 Martie 1862, Secţiile șterseseră tot capitolul'care „permiteă împro- prietărirea feranilor (cu „despăgubire) pe domenurile” statului, înmulţind astfel numărul proprietarilor mici. Aceast a ppersecula cu lirbaree împroprietărirea, adaoge, Ionescu. Adus „la ordinea zilei, proectul fi amânat, pentruca.. cei interesaţi să se mai. înțeleagă încă: dreapta (conservatoare) să se înțeleagă - cu stânga (liberală), Proectul de transacțiune,. scos acum din :con-!i ştiinţa şi din interesul de clasă; eră foarte nefavorabil țeranilor. | 
') Loc. cit, p..69, . | 
2) Loc, cit, p. 1, 
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EI le luă ţeranilor' dreptul de a:aveă. cuvenitul - pământ de hrană 

atolo unde:se năşteau. „În contra acestui drept pare că 'sunt 

îndreptate astăzi. încercările futuror, reprezentanților celor “din 

dreapta şi din stânga din Adunarea din dealul Mitropoliei > 

afirmă, opiniei publice,” Ionescu... Se 

„Un singur reprezentant a. rămas în picioare pe lângă ideile 

de dreptate, pe lângă drepturile, moștenite ab 'autiguo de cătră 

ţeranii noştri. Şi acesta: este domnul Dimitrie Brătianu. Dummnea- 

lui. îi a îscălit compromisul de a plăti” ţeranii: în: bani -sau în 

șuncă şi de a-i lipsi de dreptul la: muncă, .de "dreptul acel ce au , 

țeranii de a luă pământ pentru hrana lor până ce vor. ajunge a 

" posedă două treimi din întreaga întindere. a moşie“... 

După aceste penibile. momente 1. C, Brătianu şi C, A. Roset. 

îşi dau demisia. din cameră; şi discuţia curge înainte, fără ei, până 

la 11 Inie, când proectul se admite cu grele modificări, deși con- 

tra lui vorbise însuși A Mihail Kogălniceanu. . | 

Pentruca ţara să ştie ce s'a petrecut în cameră, Țeranul 

| români tipări. toate discursurile însemnate care se rostiseră con- 

! tra proectului (Itogăiniceanu, Apostoleanu),:dar şi pentru el Barbu 

i Catargiu, (Gr. A. Sturza); și tipări și. legea votată, dar— nesanc- 

* ționată, | - 

Pentrucă idealul astfel călcat în. picioare : de o Adunare! de. 

reprezentanţi ai. unei oligarhii de 50600. de indivizi să nu fie întu- -, 

necat, |.  onescu reinvie—încă odată,—a doua oară din parte-i— 

toate discuţiunile, relative la chestiune, incepând cu actul lui Con- 

stantin Mavrocordat (1746) şi terminând cu toate procesele-ver- 

. bale ale comisiunei agrare dela . 1848, un. memenlo ager pentru 

cei: buni și drepţi. cu ţeranul,.. E si 

Țeranul român -se țin de cuvânt: “ce-a. figăduit a împlinit, 

deşi a avut să lupte cu mari greutăţi, cu greutăți care. îl siliră, 

„să-și întrerupă odată: apariția: dela 8 Mai până 6 Septemvrie - 

„1862, 

. 

- Țeranul român mai are, însă, şi o altă importanţă : "Este— - 

: în acel timp—cel mai complet. ziar (septămânal) al intereselor eco- .. 

:+ nomice ale ţerii, al tututor intereselor, El.nu face numai .politică 

„i agrară, ci discută, cu amănunte însemnate, agricultura î însăşi (pro- 

îi 

  

1) Loc, cit, -p. 143.
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punând mercu îmbunătăţiri); el discută comunicațiile de apă şi de 
uscat Drumul de fer, Dunărea, Plutirea ge Prut etc.), fiind aju- 
tat şi de “Ion Ghica; discută condiţiile de. inflorire ale comerţului; 
Și, ca floare a tuturor stăruinţelor, finanţele statului, care erau o 
mare durere naţională și al căror. studiu eră, acum, o predilecție 
a lui I. Ionescu. :Discutând finanţe, el cere înlăturarea unui regu- .- 
lament, care îngăduiă cheltueli extraordinare, nevotate de Adunare 
(regulamentul Iepureanu): Între 20 Iulie şi 1 Dec: 1862 se chel- 
tuiseră astfel 3. 160..270 lei —retuză datoria „flotantă“, care; toc- 

- mai se ivise şi Ia noi; arată principiile unui budget sănătos (impo- 
zit egal, moderat, strâns regulat, și concentrat într'un ziizic î1i2po- 
zi pe venit); combate pe rând părţile învechite ale rută Escale 
și apăsarea claselor de jos; pretinde un recensământ de basă nou 
—la 1852 se lucră încă pe temeiul celui dela 1833! — ; cere eco- „nomii bugetare şi de aceea o despărţire clară intre budetul statu- 
lui şi al comunelor—ironie întrebă el: pentru ce în bugetul sfatului 
sunt 815.427 „lei pentru pompierii din București, cândei operează 
numai din comuna București? Țferanul romă lămuriă astfel magi- 'stral chestiunile economice și financiare la: ordinea zilei, . - i Asupra “acestor: date și discuţii Țeranul româs. scobori. însă Şi O zare de luminoasă 'discuţie superioară, politică Şi economică. Dela 22 April: 1862 înainte o serie de articole (Ce este economia politică 2 — Deosebirea 'îutre economia: politică şi politică, Păv- „zile Ec. pol, Trebuinţele, Libertatea, Sociabilitatea etc. etc, ): des- : chide acele zări, după care 1, Ionescu alergă cu .pasiune.: . 

în “jurul său un cer 

Pantazi Ghica, Nicolae Filimon, Petre. Ispirescu, care iscăleşte încă numai P. 7. Cu astfel de spirite, eranul devine scânteietor, cald. | " Ţeranul român a fost o revistă cu interese anîversale. În . privinţa aceasta, el a fost un. model spre care țărănismu!” modern » ar trebui'să se întoarcă ca spre o pildă de imitat ca universali-: “dilate, avânt şi metodă, e te | N. Din timpul în care IL. Ionescu te 
scurt câteva ştiri despre vieața' sa; ! - 

dactă Țeranul român, rețin 
, 

  

Ă . p. 1) Reţin, din aczSta, articolul despre Jisiunea Poporului romăn? . 
r 

Țeranul vomân a avut şi norocul de-a vedeă: adunându-se . 
c de scriitori aleşi. Dintre | economişti veniră * I. Ghica 1) şi P.S. Aurelian, dintre gramatici și literați: 1, C. Maxim, 
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În Noemvrie 1862 Asociaţia lucrător ilor tipografi, una din 

 întâiele roade românești: ale ideci.de asociație.(1858), îl alese, cu 

" unanimitate, preşedinte 1). Vicepreşedinte eră—Petre Ispirescu. 

O atracţie. enormă pentru el a fost exposiția dela. Londra, 

" despre care el a scris „de. câteva ori în ziarul său. Pentru ca să 

poată merge.la exposiţia dela Londra, I, Ionescu a primit.ca un 

număr de amici 'să subscrie sumele necesare, numai ca el-să 

„ aibă prilej a studiă „partea relativă la agricultură și în deosebi 

maşinele și:instrumentele agricole“. Drept mulțumire . acei domni 

"au primit în dar Țeranul vomâu (n-rii 9—15), broșat *); 

După ce s'a întors, pentru a ajută agricultura. mare, e! des- 

Achise o agenţie de mașini agricole, în Noemvrie 1862 3). 

  

    

   

  

   

    

   

  

m
:
 

ao, | 

LA Evenimentul proxim cel mai important din vieaţă lui Ioriescu 

i a fost: împăcarea hui cu ! Cuza- Vodă, “pe care-l 'combătuse din 

tabăra liberală, fără. ca el să fie un liberal fanatic, ca C. A. Ro- 

setti, de pildă, , 

| Ca specialist agricol Ionescu dădeă lui c, A. „Rosetti un aju- 

„tor modest, ținut de el în limite modeste, în Românul de Dumi- 

necă (Martie 1864-— Iulie 1864). În acest "Român |. lonescu a 

„ scris, în 3 Maiu,: articolul de. fond: despre lovitura de stat dela 

_ 2 Maiu. Articolul se. termină categoric: _ 

| „Guvernul care a.spart, fără ca să fi. fost tăcut, mai “ales 

noua lege electorală, 'a călcat în picioare Convenţiunea, a sdro- 

„bit regimele. de guvern constituționale şi şi-a dat pe faţă dorinia | 

- ce are de a ne cârmui câ pe niște vite, cu puterea boldului, 

nu cu cuvântul și 'cu. legea, după cum am cerut noi și după cum 

Şi toate puterile Europei s'au învoit în Convenţiunea ce am făcut. 

- Ș'acum, cine va trăi, va vedeă“. ” 

În 7 Iunie Ionescu vorbiă încă, foarte transparent, cu alu- 

sii la. M. Kogălniceanu, despre capul lui Moţoc, care fusese un . 

ministru „viclean“, În acelaș Român de Duminecă! 

| Părerile acestea din Românul de „Duminecă,' e erau oar6 de- 

  

1 Țeranul! român, p. 291. | 

2; Coperta din 1862 a Țeranului român. Mă 

3; Țeranul român, p. 264 -. | 

Lp , | . _ș



- Cu frică, că dreapta: 
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săvârşit sincere? Simt că trebue să: pun “această întrebare și că ea trebue resolvită.. Se şi poate resolvi. | - a: . Enorma mișcare politică preparatoare a loviturii de stat I, „ Ionescu o urmărise pas cu pas şi o .descrisese în corespondenţele sale interesante pe care Tribuna română i le. publică: în Iaşi.1). Ionescu eră un constituționalist incarnat. Şi fără să-și deie - anume silință, el vedea constituţionalicește, Și vedeă complet, : De astă dată — prin 20 Martie 1864 — el eră de părere „că situaţia politică a ministerului lui M Kogălniceanu era „sin=-. : gulară cu totul din. punct: de vedere constituțional: tăria sa extra: - Ș „ Parlamentară fiind cu atât mai mare cu cât posițiunea” sa în “sinul Adunărei eră mai slabă, . Ia 

i 

„Tendinţa democratică-rustică a cabinetului, Ionescu nu o: socotiă realisabilă ; și nu e credeă nici: dreaptă în exagerarea sa; „În țeară nu: sunt numai ţerani; : şi puterea nu. se cade să” fie numai în mânile ţeranilor, Un. „Domn munai al ţeranilor mu. şe.. poate. | Se SSE _. Dar relativ la legea agrară nu aveă nicio rezervă. Ea tre- „buiă să se facă! Îi sunase Cara, 
-.. Caşi M. Kogălniceanu, Ionescu socotiă legea drept „expresi- "unea cea mai modeiată a unei nevoi adânc “simțite de țară, “5 Dela 16 Martie; când se. depusese proiectul, pânăla 29 Martie! ideea împroprietăririi o primiseră . toţi, oamenii politici. Acum se. „certau pentru câtul de pământ şi pentru preț, Delegații Adunărei =" (loan Brătianu, loan Ghica, Vasile Boerescu, Lascăr Catargiu ŞI Dimitrie Cornea), secţiunile întrunite” secrete, consfătuirile particu-. - “lare fierbeau capitala cu aprinderea lor. „Numai feranii nu. se. adună, numai iei, bieții, ui se sfătuiesc! Şi cu „toate' acestea -. asupra soartei lor, pentru împărţirea pitei lor, se fac toate adună- - rile boerilor din București 

ae Ionescu regretă, mai departe, că nişte convorbiri ale lui M. Kogălniceanu cu delegaţii au avut un resultat trist; şi "observă, „cu se pregătea să iea puterea, ca să Împiedece „legea cea dreaptă: Critica ce-o, face, acum, ideilor dreptei dove- - dește că Ionescu se apropia tot' mai mult: de giivera Sau, mai bine zis, de Domnul Cuza. o. e i 

  

:) Dela nr-ul 185 inainte. |: 
2) N.ro 181; Ă 
(i 
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Eră, de sigur, cea: mai sinceră apropiere ce se putea închipui. 

“ Desfăcându-se din clar-obscurul politic Jiberal, şi el se făcu cuzist.” 
. Într'o zi, din 1864,  Cuza-Vodă îl. chiamă „pe lonescu pe 

„neaşteptate şi îl întreabă despre toate cele ce priviau pe ţerani.!) 

“Moment interesant: 1. lonescu şi Alexandru Ioan I, la -sfat, 

despre .partea- ţeranilor. Eră isteţ, din partea Domnului; și o: prea 

măgulitoare răsplată a luptei publicistice, - de partea. lui. Ionescu. 

| Resultatul să-l spună lonescu însuşi, cu vorbele. sale: 

SE În ziua când Cuza.Vodă, uşoară. să-i fie țărâna !, au 

! desființat boerescul şi au împroprietăvit feranii, at. incetat. de 

„a-l mai combate, m "an închinat lui ; şi am intrat şi în .diregă- 

| Vara — ce au făcut-o înadins pentru“ mine — de inspector Bone 

. “ral de agricultură. și am lucrat la: realizarea - împroprietărirei şi: 

„+ imbunătățirea agriculturei.* 2). & E 

A Pentru I. Ionescu eră cert. că. cel ce: deteiminase' pe Ai. I. 

Cuza, -să 'admită legea din 14 August 1864 a fost amicul « său — 

Costache Negri.3) . - - Ia 

Îngrijit mult ca. legea să se aplice bine, Costache Negri a 

făcut apel 'la vechiul său; amic 1. Ionescu, rugându-l să primească 

„a urablă prin ţeară și a privigheă aplicarea legii,“ . : 

: Resultatul privigherii: „la 1 Aprilie - 1885 mai toţi. țeranii 

-erau împroprietăriți“ 4). i 

| După abiă oșt luni: ale leaei uăle. Ă N aa 

"- Recunoșştiința către Vodă Cuza — pentru fapta. lui epocală şi: 

;de sigur şi pentru prilejul ce i l-a dat de-a colaboră cu : succes 

la o astiel' de faptă — a rămas în inima lui-l. Ionescu totdeauna . 

„caldă, vie, activă. De: câte ori îu-l pomeneă “el pe Cuza cu toată 

„duioşia, cu toată” părerea. de rău ce-l 'scutură. adânc?! Odată sen- 

: timentele lui isbucniră” în propunerea ca fiecare judeţ să-i ridice 

"ui Cuza câte: un monument de: „vecinică pomenire de recunoştinţă 

„către acel mare . Domnitor. care. i-au. scăpat (pe țerani) din robia 

„boerescului“ 5, 
„După alungarea lui Ciza-Vodă. din domnie nam n putut 5 să 

    

1) Vieața mea, p. 12. - a 

2; Dările de seamă cătră alegători, 9 p. III, 

3) Agricultura română dela Bradu, p. 25...: - 

4; Loc, cit., p. 25. ph. 

5, Dările de seamă pe IN. 

1,



. nilate de materie cu Chestiu 

„1Moşiele în arendă, de loit Ionescu, 

„este, cum spune şi titlul, iar. rai cla dintr'o lucrare mai mare, . a 

înainte de legea rurală, preocupă. 

84 - Viaţa şi opera întâialui țărănist român 

o 'mai duc mult timp în funcţiune, ci am fost silit a snă velrage, "mai ales că şi camera deputaţilor depe atunci au desființat, la Vo. ! tarea bugetului, tuncţiunea ce ocupam“ i) II 
Inspectoratul agriculturei se înființase — în 28 Noembrie 1864 — sub ministerul lui Constantin Bosianu, 2) Nu ştiu care este anume nelegiuitul ce l-a desfiinţat,: , E a a Munca pe. care [. Ionescu a desvoltat-o ca, inspector gene- ral al agriculturei a fost colosală. aa i: „Eră în puterea vieţei de. 46 ani; și a maturității ca om po- litic și ca specialist. — de-o lungă pregătire, “pe care: anume am CXpus-o amănunțit, pentru ca la acest loc să pot așeză: despre el: un cuvânt simplu și de mare laudă:. EI „muncise mereu, de dragul. muncei, oricând, oriunde; astfel momentul cel' mare îl găsi deplin pregătit, fără să se i pregătit anume pentru el. Nu prea este obi-. ceiul nostru, al Românilor, a lucră astiel!' - aa Costache Negri și Alexandru loan. au fost, de sigur, desă- vârşit mulțumiți cu faptele lui Ionescu, . pe care le vom descrie acum pe rând. . .:... e SI I. Înainte de împroprietărire, deci încă în .vederea .vechiului sistem al culturii mari, Ionescu scrisese, incă în “Românul, O serie * de articole de: folos pentru arendași: Se Arenda moșiilor sau Bovățuiri pentru prop vietarii ce-şi dau 

vechiu elev al Fermei-modele dela Roville, Partea întâia. Bucuresci.. Tip. C, :A.. Rosetti: 1864, 
T Pagina 173, numai o parte 

Partea" întâia tratează: estimațiunea arendei, care ave o afi- nea clăcaşilor şi. mai. ales: cu des.-. păgubirea ce se cădeă a li-se: da, 'cu despăgubirea 'care Şi atunci, 
pe toată lumea,: Tendinţa . eră să convingă pe proprietari să „Ru ridice prea: sus pretenţiunile d-lor în materie de despăgubire“, 3, ae d „__ ISvoarele. citate. sunt: de 

(1828), dar des editată; H. Pass 
a 

Gasparin (Fermage), carte - veche 
» CU cartea sa despre sistemele de 

Î) Dărite de seamă, p. IV,. 
«. 2) Loc. cit, p. 114. 

e o 2 Pag, 175. Sa a 
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cultură și influenţa lor asupra economiei sociale; părerile lui Ques- + 

nay, Ricardo, Smith, Bastiat. despre rentă — pe care cărticică o 

desbate amănunţit, amestecând printre ei și instinctiva formulă a . 

lui Popa Neagu' dela 1848; chiar şi vechiul Englez Arthour loung 

"(1741-1820) cu al său bun Povă?uitor al avendaşilor; toate aces- 

“tea arată că şi de astă dată |. Ionescu îşi înarmă scrierea lui bine, 

ca să poată convinge pe proprietari 1). - Re | | 

Dacă ar fi terminat lucrarea, partea a doua. ar fi conţinut 

planuri de îmbunătățire — despre care, de altfel, vorbise într'un alt 

şir de articole publicate în Români; îmbunătățirile ar fi provocat 

creşterea arendei, Partea a treia ar fi tratat despre alegerea aren- 

dașului, cu care prilej am fi căpătat, desigur, portretul cel mai au- 

tentic al arendașului din România, Partea. a patra şi a cincea ar 

fistratat despre contracturi şi executarea lor..- o! 

  

| __ Scrierea aceasta trebue privită ca.un adio zis configurației “ 

agricole vechi a țării, încă nu şi arendaşilor cari şi după 1864 au 

'stăruit în obiceele exploatării țăranilor. | m 

II. Una din problemele cele mari cu care inspectorul general 

/ sl agriculturei: începu a se:ocupă acum febril a fost: a exposi- - 

! ziilor agricole, ca îndemn al producţiei şi al selectărei între. pro- 

; duțători. N a E 

a In :1855 el puse la cale exposiţia şi concursul de pluguri dela - 

București. Apoi urmară Iaşii. Dela 1867 până la: 1869 urmară ju-. 

- deţele Râmnicul-Sărat, Tecuciu, Putna, aceasta cu o expoziţie de 

vite şi cu alergări de cai (1868, toamna) *). - Da 

- „Ce s'a petrecut cu aceste prilejuri S'ar puteă urmări în presă, 

Ar fi lung și inutil. De aceea, afară. de descripţia citată, mai în- | 

semn nuriai Jfinerarul esposițiunei naţionale dela Moşi 3) de 

vile, de flori, de legimi, de producte agricole şi industriale (Bu- 

cureşti) 1865, o broşurică de 32, pagini, scrisă de el. Ionescu făcea 
, 

  

„1 Părerea lui“1, Ionescu eră că situaţia agroncmică: a ţării noastre, la 1864 

împingeă iresistbil spre estimaţiunea, parcelară a arendei; şi că numai arendaşii o - 

“puteau produce, numai ei fiind în stare a aprecia exact rodul holdelor (Pag. 123 şi 124). 

"::2) Vezi descripţia lor în volumul “despre jud. Putna, ta fine. Despre laşi a ra- 

portat tot. el scurt în broşurica O aruncătură de ochiu asupra esposițiunei naţionale 

delă Frumoasa de Jon Ionescu, inspectore generale de agricultură. lassii 1865, Printre 

„esposanţi au fost? Petre Carp, Gheorghe Asaki, Frumoasa este o monastire. 

- 3) Deschisă îa 20 Mai 1865, într'una din casele lui 1. Eliade-Rădulescu. 

> i 
,
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parte. diri comitetul de organisare; dar din acest comitet de patru inşi numai P.: $. Aurelian a lucrat împreună cu el, întocmind vreo - 15-16 secţii.” | a, cc Anticipând. însemn și broșurica ; despre. Agricultura fran- . ceză la exposifiunea universală din 1867 (pagina 65), unde Ro- mânia a tost rău servită de comitetul ei: „România n'a luat niciun premiu de cele mari! 1), Sa N a III. |. Ionescu 'nu uita, însă, că supt. Suprafaţa agitată a ex- . „ Posiţiilor şi concursurilor trebue să aşeze temelii serioase agriculturei, . | Îu Ianuarie 1865 1 Ionescu, inspectorul general, are o satis- ! facțiune: Ministrul: de interne M, Kogălniceanu, întemeindu-se pe raportul unei. comisii de trei specialişti: A, Slătineanu, A. Holban „şi Litivschi, aprobă Proectul de cultură pentru esploaiaţiinea moșiei Pantelimonul, care se și tipăreşte, supt acest titlu, în impri-. meria statului. (Pagina 207), .. Ea RE pa . I. Ionescu propuneă înfințarea a trei ferme: O fermă: expri-. 

. 

- : mentală; o fermă model pentru. îmbunătățirea culturei mici; o "fermă model pentru cultura cea mare, Ş ri |” Pentru ferma experimentală ceriă 30 de: pogoane; ferma o alipiă şcoalei de agricultură, Problemele ei sunt fixate clar şi com- plect din punct de vedere al trebuințelor naţionale. RI „- - " Pentru ferma..a doua ceriă .10 pogoane şi 10 prăjini (Pentru. „Casă şi grădină): acesta eră întinderea „suficientă“ pentru 'o familie „ țărănească și vitele sale. Sa e a „Pentru ferma a treiă. ceria tot: restul moșiei, după .ce' se va . „fi dat însă ţeranilor toate pământurile. cele. acordă - legea rurală, „Precât ne-a permis ştiinţa și. arta ce. posedăm în lucrările agricole, am căutat să propunem un plan de cultură „care. ni se pare a fi.cel mai în armonie cu 6 agricultură raţională Și cu fre- 
In proiectul Pantelimonului |. Ionescu concentră o: gândire . indelungată. Cu Pantelimonul el se Ocupase mult, în Teranul șo- mâu 5 a aa n - , IV; Urmară, acum, pe rând cele trei mari volume de anchetă 

1) Pag, 63, 
2) Pag. 202, | Lu Da „„3) Pag. 21, 60, 293, 316, 325, 346, 383.. 
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agricolă, de critică sinceră şi de povăţuire serioasă spre.un viitor 

mai bun, mai productiv, mai civilizat, Iu | 

1. Agricultura română din județiulu Dorohoiu.! De Ione- . 

scu' Ionut, înspectoru generali de agricultură. Bucuresci, 'Iiupri- 

meria statului 1866. Cu motto: Scribitur ad narrandum 1). - 

2. Agricultura română diu judehuil Mehedinţi. De Ion Ione-. 

scu, înspector general de 'agricilină.. Bucureşti Imprimeria sta- 

iului. 1868. (Pagini. 77202 o 

o 8 Agricultura. romana din judeciulu Putna, De Ion Jone-: 

scu, iuspecloru generali de agricullura. Judeciulu Ala III, Bu-. 

curesci, Imprimeria statui. 1869; (Pagina. 568 pa | 

Tendinţa cea de căpetenie a: celor trei volume este: să ex-: 

pună țării starea 'peală în care se află ':şi să arate mijloacele 

de-a trece, după împroprietărire, dela un trecut barbar la un, 

viitor cinstit, greu de întemeiat, aa 

Ca să poată fi.real, lonescu a căutat: să știe tot, "să .vază 

tot: de aceea a cercetătisat de-sat, neobosit, însemnând mereu. 

informaţiunile, care au apărut apoi, în cele trei volume, ca o grin-. 

„dine de cifre, de nume, de amănunte, in. descrieri. „Cazul acesta 

agricol s'a petrecut, în istoria ţării noastre, O singură dată: acum, 

- cu Ion lonescu, Ce A a 

| _EI, fireşte, câută întâiu efectele legii rurale şi' modul apli- 

„Acării ei, Aplicarea ei numai din astfel de cărţi amănunțite se poate 

„cunoaşte. Mehedinţiul, 'de pildă, afost o regiune de luptă „acerbă 

Între 'ţerani și proprietarii--cari își reservară iocurile cele bune şi! 

"isgoniră pe ţerani depe locurile avute până acum şi bune 4). La 

Corzi. (plasa Dumbrava) :- „Claca s'a desființat intrun fel şi s'a 

reînființat în altul.“ La Suradovitia (aceiași plasă): „Aici sătenii. - 

schimbaţi din. locurile, lor cele bune, îmbunătățite și prin cultură, 

au luat altele pline cu buturugi, pe care-i scot, spre a-şi deschide 

locuri de hrană, zicând, cu toate acestea, că sunt 'mulțumiţi: Și 

ce-ar puteă face, dacă chiar m'ar fi mulțămiți?“ La Balta-verde 

1) Scrisă în 1865, Vezi p. 509. | N 

" 3.) Scrisă în 1866. Vezi p.:477, 419, | 3 , 

- 3) Scrisă în 1868 (Vezi p: 367 şi 532) şi in 1869. Prefaţa are data 29 Oct. 

1869, De “ 

.. '4) Vezi de ex. paginile 450, 415, 419, 492 — 493, 513, 521 — 528, 629 etc.
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(pl. Blahniţa); „Și aici, ca nai pretutindene, clacașii s'au schim- bat din locurile cele bune și li s'au dat. altele, rele !«, „Ca mai pretutindene — ju 
» Fireşte, dacă degetele celor două mâini nu se sfârșesc 'nu- „ mărând pe. proprietarii cinstiți, pe care |, Ionescu îi laudă ori „ unde îi găsește; fireşte, dacă, vorbind - de proprietari progresiști abiă găsește 10—12 în tot judeţul 1); firește, dacă -cei mai mulți - arendași semănau cu Dini/rie Burileanu: La Deveselu, . lângă Burila-mare (pl. Blahnița), D. Burileanu luă: dela săteni:' din » toate semănăturile de cereale, din. două una, pusă în magazie; asemene și din porumb; pentru. cânepă şi in, câte 2 galbeni de. om; erbăritul 7 sfanţi de vita mare, de oaie 1 sfanț şi 1/, oca de brânză; fânul, pe jumătate, cărat şi îngrădit sau 40 sfanţi pogo- nul; pentru vii 18 sfanți de pogon, 7 Sfanți de pivniță, 7 sfanţi de erbărit, un puiu de găină, o vestilă de struguri; pentru mără- cini și buturugi. câte 18 sfanţi de : nume, pe an; a transportă, fie. . Care nume, câte 4 kile la schele; pentru topitul cânepei în bălți câte trei zile de lucru; pentru un cazan de făcut rachiu câte 24 sfanți; pentru conace 2 galbeni; pentru paie ce vor ține pe moșie, câte 4 zile de lucru; şi pentru fiecare stup câte o zi de lucru; "de fiecare nume câte trei găini. Această învoială a. fost depusă la primărie şi—/fără să fie primită —este. executată“. „Sătenii propu- sessră: din trei una; câte 2 zile de lucru de „vita - mare sau 3 Sfanţi şi câte 1. galben de pogonul de vie şi de cânepă; şi câte un transport de 1000 oca la Dunăre! — Acelaș arendaș se întin- sese și la Pristolulu (pl. Câmpul), unde erau 335 de Clăcași :" „Pământurile date de către „arendaşul ce eșiă din moșie, : s'au schimbat de cătră ace] ce a intrat, q.. D. Butileanu, dându-le, în locul Pământurilor bune, altele rele. Această călcare „de lege i-a nemulțămit pe. săteni şi i-a făcut să. reclame, Dar, odată cu schim- 

rile lor lucrate Și gata numai de cules. Această nedreptate a Păgu- bit şi a nemulțămit foarte pe săteni, precum ar nemulțămi pe ori- „Cine, care s'ar videa despoiet de averea 'sae, 2) Fireşte, dacă așă, -: eră, țăranii aveau de, ce să treacă: în Serbia,. unde fiecare om - 
1) Pag. 150, | PS 2) Pag. 671.  
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căpătă pământ, lucrând oricât pământ voiă şi plătind bir, în bani 

româneşti, în total 27 sfanți. 1), o A Ș 

__ Nici în j, Putna legea rurală nu s'a aplicai sincer:2) „Cul- 

tivatorii săteni, -şi putem zice: toţi cultivatorii săteni de prin satele 

răzeşeşti, au rămas neîmproprietăriţi, precum au rămas foarte 

mulţi și din satele proprietarilor mari şi de mijloc, Aceasta ne 

autoriză a zice că în j. Putna legea rurală nu s'a aplicat cu toată 

sinceritatea cuvenită. „Intr'o caracteristică generală, Ionescu, des- 

 copere, în Putna,-altă robie egipteană, identică: cu a lui D. Buri- 

„leanu din Mehedinţi: 3) „Nimeni alţii nu sunt mai mult interesaţi 

„decât arendaşii și proprietarii mari, ca' propriețarii mici și foştii 

“ clăcași să aibă o -necontenită lipsă de bani şi o nevoie atât. de 

mare cât să fie siliţi a-şi da munca lor mai pe nimica, Nevoia 

cultivatorilor a fost.prea mare în timpul lipsei ce a bântuit judeţul 

în aceşti depe urmă trei ani,%) pentruca să fi rămas vreun pro- 

prietar sau arendaş care să nu-şi fi făcut o bună frovisiune de 

muncă, pe mai mulţi ani. Sătenii s'au acufundat. în. datorii "de 

plătit cu mamca şi unii, mai ales cei cu familii numeroase, sau. 

afundat până într'atâta cât au .perdut şi însăşi speranța de a se 

mai puteă plăti vreodată. Am adimat fapte, din mai multe locuri,. 

care ne arată că. omul cu munca lui, disponibilă în cursul unui 

an, nu este în-stare a plăti nici măcar dobânda capitalului luat 

cu împrumutare, căci şi dobânda se plăteşte în :muncă,: câ si. 

- capitalul. Intr'această stare, omul împovărat. cu dobâzi vede cres- 

când datoria cu toată dobânda ce :a' rămas neplătită, cu toată 

munca ce n'au fost chip.să o poată:face. Sunt :oameni cari au 

murit fără ca'să fi putut plăti: datoria lor; văduva, însă, şi copiii 

_1or sunt înhățați ca să muncească și să plătească ! Copiii sătenilor, 

în cazul de. faţă, chiar nemoștenind nimica, tot sunt consideraţi 

ca moştenitori şi apucaţi ca să plătească, să muncească . pentru 

datoria părinţilor lor! „Dintre boerii mari: ai j. Putna, Ionescu 

citează pe unul bogat de tot — aveă 80.000 de falci! — pe A. 

Balş (Adjud), pe care-l fixează 5) în patru rânduri: „La Greci şi 

  

1) Pag. 531. , 

2) Descrierea j, Putna, p. 84. . 

3) P.g..99.100.. ” 
1) 1866-1669. 
5) P-g. 407,
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- Jidani, sătenii din Bârcioaie lac pe. an numai 30 de prăjini - de praşilă pentru o kilă de” Popușoi, când la “d. “Al. „Balș fac şi. 4 prăjini de secere și dau şi 4 zile de. lucru“, 
Din amănuntele citate se simte destul de limpede cu. ce interes, și cu ce suflet .a colindat Ion Ionescu satele pline de dureri. 
Totuși, Privirea îi rămase limpede şi pentru: restul! vieții . economice, pentru marele rest al acestei vieți, pe care. căută să Ovază şi să descrie în. particularităţile sale regionale, Ce este înţelege- 'rea regionalistă se pricepe uşor din două afirmaţiuni generalisatoare : "In j. Mehedinţi, care ar fi. putut hrăni,.o populaţie! de' trei ori mai: mare, recoltele le da — ploaia şi timpul, .nu pământul; 5 în j. Putna, cu pădurile în” care nici piciorul nu intră, cu satele rău „compuse, specificul este via şi: irigațiunea, 2. 
Din toată bunătatea naturei și: din toate sălbăticiile. omului — pe care numai :un neîntemeiat. orgoliu. naţional. conveni a-l, numi bun și numai bun —], Ionescu se întoarse cu: convingerea „Că ţara are nevoie de o cultură agronomică urgentă, prin: şcoale | de agricultură, ferme-model,. expoziţii, concursuri, asociațiuni Și _ prin creditul : care lipsiă. Colindând Putna el s'a: gândit mult la o „bancă fonciară și la băncile Săfeşti, 3) Pi Ve In Noemvrie 1868. Dimitrie Ghica, ministrul agriculturii, comerciultii şi lucrărilor publice, considerând „neapărată trebuință „ce este d'a se înzestră şcoalele de. agricultură cu cărțile necesare învățământulului, elevilor“, hotărăște să. publice, o întreagă Biblio- -decă a cultivatorului vontânu. 

Întâia Carte din această bibliotecă a fost Lecţii ctementarii de agricultură făcute. la şcoala : "Hormală-primară din Bucureşti “ de Ion Tonescu, înspeclor general de:  Asrizultupă (Bucureşti, -1870). , 
Prefaţa : (din 4 Dec. 1869). ne spune că acea școală normală a tost, cea „înființată de cuvând de Carol L.« 

După 1. "Ionescu, în. această. Privinţă un. premergător al ti / Sp: Haret, învățătorii trebuiau să conducă pe săteni ' și - pin căile! 

  

cele de progres şi de inflorire ale agriculturei,“ m | - | 
1) Pag. q, , , Sa 2) Pag. 194, 

| IDE *) Pag. 201, 208- 206, 395. La Mehedinţi, p-. 493. — Vezi o probă, din” aceste +nonografii, în Anexa a şasea, Dei . S 

| 
j 

| 
N  
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Cartea: aceasta este — în sfârşit — sistemul, pe care la 1845 

nu-l putuse da. în. Calendarul bunului cullivator, opera pe care, 

la 1861, o scosese în a treia ediție sporită mult, până la 600 feţe 

şi 'o.tipărise în Bucureşti. Calendarul |. “Ionescu nu-l socotește 

desființat, deoarece el trimite încă la el (Lecfiuni, - p. 18. şi 496). 

- Lecțiunile” se basează pe o muncă de. 30 de ani, despre care | 

1. 'lonescu mărturiseşte .(p.494):.„ Am lucrat destul.la îmbunătăţirea 

agriculturei țărei, îs curs de 30 de ani, pentruca să avem dreptul 

a zice cetitorilor: lată. ceea ce .este -al nostru, iată care este resul- 

-tatul observaţiunei. şi a experienţei noastre;“: și pentru ca. —.să 

_nu deie drept al său ce nu eră al său, I; lonescu adaoge şi izvoa- 

rele „literare ce-a. întrebuințat, fără -a le înşira pe. toate, întrucât, 

unele au fost citate -în cursul Lecfisirilor 1). - - 

Agricultorul -de astăzi 'nu se va. intoarce, fireşte, la cartea 

din 1869 a lui [. Ionescu; :manualele moderne, voluminvase, bo. 

-gate, excelente îl vor mulțumi deplin, Însă agricultorul român de 

„astăzi şi de ori'când va ceti cu pietate paginile în care |. Ionescu | 

se da întreg naţiei sale, ale cărei interese 'le susţinea cu pasiune; 

ale cărei stări le descriă dintr” o observare. ştiinţifică îndelungată ; 

„în care |]. lonescu a depus un maţerial, peste care nici omul po- 

i litic, nici, istoricul nu poate trece fără să-i arunce o caldă privire: 

Descripţiunile stărilor românești sunt: uneori medalioane de con- 

. centrare stilistică. De aceea eu. voiu cită, ca. exemple : Portretut 

ţăranului român, zugrăvit la paginele! 10—13; clima României, - 

p. 64—66, "Calul românesc,: p. 295; Boul bucşan, p. 308—309, 

Partea politică a agriculturei este suprimată din cauza ca- 

| racterului de 'manual didactic al Lectiunilor,: "Totuşi, în partea a 

IV-a. a cărţei, unde este vorba de câştig, I. Ionescu, care ştie că. 

agronomii boereşti caută „cel mai mare căştig posibil“ fără „prea 

  

i) Autorii "citați: la. p. 494- 495, ca , isvoare principale sunt:. Mathieu de Dom- - - 

; basle, fostul său profesor şi călăuză' perpetuă, - C. : de Gasparin, pentru care are o. 

mare stimă, 1. Bodin, Emile Jacquemin, Victor Rendu, Lefour, A. Ysabeau,, modelui 

mai apropiat al Zecpiunitor, Fe: Masure, Victor: Borie, Gossin, Emile Jamet, E. Lecon- 

— Autorii citați în corpul Lecţiunilor sunt: Cato, . Varro, Cotumelta, Palladius, | 

Ampăre (Cercare. asupra filosofiei - ştiinfelor), Cantemir-Vodă (Descripţia Moldaviei), 

poetul Virgiliu, Malaguti, Magne, Rossi, care i-a fost profesor, I. B. Say, Ad. Smith, | 

Malthus, Prinţul Nicolae” Suizu (Notiţele statistice), SaintoineLeroy (a. contabilitatea 

agricolă),
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multă considerare la. țărănime—, dă sfatul general: Să se des- „chiză ochii in faţa situaţiei create de legea dela 1864 și să se „conchidă: „Economia rurală. trebue să vorbească limba timpului seu. A moderâ pe cei îndrăsneţi, a încurajă pe cei fricoşi, iată rolul-ei. La toţi trebue să le arate scopul; și la toți trebue să le arate și mijloaceie - de: ajuns la scop. Cel mai mare mijloc din, . toate este revisuirea sistemelor de culbiră, este o Honă veparli- fiune a puterilor agricole, -este o nouă proporţiune în lucrarea pământului, a. muncei și a capitalului din punctul de vedere al trebuințelor și al. resurselor epocei. -Zrebue să. înțelegem odată că etaânciparea mancitorului de autnca silită a dărâmat sistema de cultură obiciuuită ' în fară şi că -sub regimul libertăţii. şi a: Conștiiuțelor sale nu mai piitem ținea sistema veche de cultură, “În căile nouă în care au intrat România, prin. libertatea dată țera- . iilor, particularii. și guvernele sunt datori a lucră spre advenirea unui alt ordini: de idei: urmărirea . căştigului“ (p. 447). Lec- fiunile aveau, deci, și menirea de-a colaboră la „advenirea: noi- “lor idei de adaptare la noua configuraţie agricolă. a țării ;. ele erau, în sensul arătat, o carte de—viitor! | a ÎN | o 84, 
Suprimându-i-se postul de inspector al agriculturei, pentru ca numărul cuziștilor să scadă cu încă unul dintre .cei mai vred- nici, |. Ionescu —eliminat de „unde eră mai necesar—a trebuit să "se cugete la—pâinea de toate zilele, Legislaţia agrară și. cariera sa îi indicară mijlocul de-a-și câştigă, . cinstit, pâinea și liniştea bătrâneţelor, în preajma cărora se află... - i Târziu după împroprietărirea, ţeranilor =— moşia Bradu, trup. „din Drăşeşti, fostă a episcopiei de, Roman (comuna Călinești) se estimează și se vinde fraților Ion și. Nicolae Ionescu, în 10 Iunie „1869, cu preț de 41.050 lei, Dar deplin, plătită, moşia a intrat în .proprietatea perpetuă a lui Ionescu abiă la 1881, Ianuarie 31, când ministrul finanțelor, a iscălit, actul de vecinică stăpânire 1, | Ce s'a petrecut la Bradu, 1. Ionescu-:a povestit într'o " cârte, 200 de pagini ; Agricultura română dela Bradu, „Românul, adeseori odiosul ziar al lui C, A, Rosetti, atacase pe |. Ionescu zontestându-i resultateie dela "Bradu. „Nu-i nimic la 1) Agricultura română dela - Bradu, p. 10-11, ” | i 

x  
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Brad, nu sau: făcut: nimic la Brad sunt cuvintele * redactorului... 

Ce este şi ce s'au făcut la Brad?, iată ce arăt. în această. carte. 

Este cea întâiu carle ce se scrie în felul acesta despre o: moşie 

dinu țeara noastră, Ar fi de dorit ca să vie şi altele după dânsa, 

„ căci sunt multe, moşii în ţeară,- care ar: merită să fie descrise, pen- 

j truca să vadă lumea ceea ce este bun ă de folos şi aşă să seve 

“la toți de învățătură“, Ă ; 

„-* „Acesta este scopul ce am avut în: vedere scriind această 

carte“, . n ÎN II aa 

„Ce s'a petrecut la Brad ; se Govesteşte în nouă capitole, dintre 

care “fapta economică .modernă, a lui... Ionescu, o desvoltă cap. 

V-VIII, în care - străbate .energic: tendința. mărturisită la. pag. 41: 

-„Așteptând ca țăranii să. ajungă: a face agricultură progresivă, 

eu continuu; să li-o.. arăt: Ca. să li:o; 'arăte “supt: ochi chiar. şi 

celor mai îndărătnici dintre. ei, ferma-model. Ionescu a ,-aşezat-o 

chiar la marginea drumului celui mare! Trecătorii! ţerani ; puteau 

„să “admire. astfel resultatele îngrășărilor ; văzându-le şi azi şi: mâine 

„unii din ei'au şi început a duce și ei gunoiu la: ogoarele - lor“. 

Dar acesta este numai un exemplu.' Altele, mai frumoase,. urmară. + 

Se povestesc.in cele. trei subimpărţirii ale capitoluiui V. (Exploa- 

tarea moșiei Bradu): "Pământul, Capiialui, Munca... m 

Pe exemplu: .î :-.. u 

1;.:,Când:am venit la Brad, am găsit, 23 făleii în imaş şi i fânaţ 

şi acum am ajuns a:aveă 20 de fălci: de imaş şi 20'de -fălci de 

„fânaţ, Dar cu cât sporiam pământul păstoriei, cu atât micşoram 

pe acel al.plugăriei. Şi:cu! toate astea astăzi și pământul plugăriei 

este mai mare :de ce:eră, când am: venit la: Brad, L-am: sporit - 

-distupând în deal pământul depe care am tăiat pădurea.: Din pă- 

mântul distupat, am dobândit roade atât de multe caşi din pământul 

termei-modele înoit prin: îngrăşări, . Astăzi am ajuns a avea 50 fălci. 

de:ţarină. și .40..de fânaţ şi imaş și trebue să ajung'a 'aveă mai 

- mult. pământ întrebuințat în “păstorie :decât în plugărie; căci 4r- 

+nez povățnirile ce'le dă “Yaques. Bujaul! . cultivatorilor irancezi, 

“când l€ zice: Dacă vreai grâu, fă: fânaţ, hrăneşte vite; vita aduce 

gunoiu, gunoiul :grăunţe şi grăunțea — bani!“ ... ..: RN 

2 : Maşinele, .a căror introducere [. Ionescu a. agitat-o- întot- 

deauna, lucrau pe mica-i: fermă model trasă de-o iapă şi un at-. 

LD 

.
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măsar! In- totâl el aveă, pentru îngrășarea fermei 'de patru fălci 
—câte 11/, cap de vită de fiecare falce (=6 vite), -. i - n 

„8. Dar în cultura mare? Aici I; Ionescu se întovărăși cu ţs- 
ranii; așă ca și țeranii să profite, El urmează (p. 47): - 

jln cultura .mare trebue Să am mai întâiu: boi..de “jug i cu 
cari, să lucrez pământul și apoi-vite cu care 'să-l îngrăș; şi eu 
nu am nici vite, nici boi; şi cu toate. acestea “lucrez pământul, 
Cum? Cu ferauii ! Precum cu. țeranii prășesc popușoii, secer grâul, „cosesc fânul, asemine tot, cu dânșii ar și pământul. Dar ca: să 
poată. ară: pământul, țeranii trebue să aibă. boi, și la Brad, când -am venit, nu erau: decât şase perechi de boi. Cu șase perechi de 
boi nu se'ară 50 de fălci de țarină: Ce eră: de făcut? Am luat cuvenitele măsuri, pentruca. să fac ca țeranii să aibă. boi şi am | ajuns de astăzi țeranii dela, Brad au 22 de. perechi de boi! Le-am dat imaș, ca să-i .văreze și pentru „aceasta îmi fac arătura de toamnă; le” dau 'paie şi strujeni şi câteva stoguri de .fân, 'pentru “ca să-mi fâcă arătura de: primăvară, Inmbinând interesul. meu cu al muncitorilor ferani, au aiuns de nu'au nevoie să am eu boi 
de jug. Asemine: vesultal unu se:vede nicăirea în teară: Ceeace 
se 'vede este că pretutindeni s'au împuţinat rumărul boilor țăra- nilor, la Brad însă au. crescut, s'au îndoit; sau : întreit, “s'au. im- 
pătrit chiar de ceea ce erau când am venit la Brad. Boii: țerani- . lor mănâncă imașul şi îndată 'ce -se .coseşte iarba, mănâncă. şi “ fânaţul, Cevă mai mult, îndată ce secer. grâul, vitele lor pasc. mi- riște, îndată: ce se culege popușoiul, vitele lor pasc, ciocălăişte şi așa am ajuns:.a vedeă că nu este om la Brad care să'nu aibă cel puţin un cap de vită.. Pentru. păscutul miriștei . şi a: ciocălăiștei țeranii nu plătesc nimica, vitele cu băligile ce lasă' pe mirişte şi ciocălăiște: răscumpără mâncarea ce capătă... 
„AȘ pentru» lucrarea de 'arătură din cultura mare: dela- Brad nu ecte 'nevoie să am euboi de jug; — și neavând boi: n'am nici pluguri, nici care, nici. maşini şi instrumente, ca în cultura. mică. Un singur instrument agricol aux. fost silit să fac şi să:1..dau. cu imprumutare-țeranilor; şi acesta este—grâpa. Am. făcut zece grăpi Valcourt, cu care țeranii amănunțesc pământul și îngroapă. sămânţa “de grâu și de: popuşoi' ce se seamănă: și la grăpi am âjuns de mai toţi țeranii şi-au făcut grăpile lor; şi, aşă ale mele au ajuns de stau astăzi mai toate sub șură. | 

.
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„Și aşă cu ţeranii lucrez pământul 'din -cultura-mare, cu dân- 
" şii ar, cu dânşii prăşesc, cu dânşii secer,'cu dânşii treer şi pen- 

_tru. aceasta şi ei și eu sunte mulțămiți“. : . 

Este evident, că 1. Ionescu devenise întâiul țeran între țera- 
„nii vecini cu moșia sa;'și'că, dela el, resultatele : științei agrono-" 

mice -treceau la țerani, cari vedeau cu „ochii ce - bun părinte sosise 

în mijlocul lor. i 

Vedeau şi financiar : Când , Jonescu' sosi în: Bradu, prețul 

* muncei eră mai nimica; prăjina de praşilă costă '25 şi 80 parale 

.- sau 25 bani; un argat, pe an, luă 35 lei! Ionescu, în ciuda veci- 

"nilor, ridică preţurile !: când—la Călinești 1) — a luat: din trei părți 

; “una, țeranii au năvălit din toate părţile, așă că într'0 . Zi, sosind 

„pe, câmp, Ionescu, 'a găsit! lucrând peste 100 de pluguri ţărăneşti. 

| „EI 'esclamă:: „Iată 'ce resultate admirabile: aduce tovărășia, asocia- 

, - fiunea capitalului cu munca în esploatarea pământului !“ Şi la 

Brad—cum 0 expuse ei într'o scrisoare. dela 1885—, „această aso- 

 ciafiine”” "este “ultimul cuvânt al producerei agricole, fâră de a 

impilă și a' desbrăcă pe țăran de rodul. muncei sale, „(Pag. 57). 

„Ce s'a” petrecut la- - Brad, ca amănunt 'agronomic, intere- 

“sează, fireşte, mai ales” pe agricultori. Eu aici, scriind pentru un 

“public nai mare, însemn încă numai acestea: I.. Ionescu descrie 

ferma-model, descrisă, dealtfel: şi în alte” publicaţii mărunte și 

întrun raport: oficial” din 1876 2. “Apoi se dă'o descriere a Şcoa- 

lei de ag gricultuvă dela Bradu, îundată în 1871, cu. 3 cursuri de 

învăţătură, elementară pentru analfabeți ; de: teoria agriculturii, 

"pentru absolvenţi! de şcoală primară ; de' agricultură practică. Mi- 

*nistrul 'de:. agricultură” (G. Gr.: Cantacuzino). şi secretarul general 

“al ministerului de, „instrucţie (C. Esarcu) se grăbită s să . recomande, 

  

a. - 

1) -Aresiăa! II ca Ş - N ă 

„1 ww 2) Descrierile; mai; mărunte se găsesc, în  brogurile: D Resultatul anteiului 

" ană de. cultură a şcoalei private de agricultură dela Bradu (1811), de “on Ionescu, 

"unda torulii şi „direetorulii eoalei. „Roman, 1812. G Pagini „reproduse! din gazeta 

Uniunea. liber ală)-* ca N: ” 

2) Calendarul visitatorului a' scoalei de : agricultara dela Bradu, în Z871 

"de Ion Jonescuj tundatoriulă şi şi directoriulii şcoalei. laşi, 1811. 

3) Şcoala părticalariă de' agricultura seau orfelinatulă agricoli dela Bradu. 

(21 Maiu' 1870). - i E 

„4) Şcoala particularia de agricultura dela Bradu. Rezutătaentală lucrări 

„doră şi a' studieloră. (20 Iulie 1870). Cursul şcoalei incepi la 25 August 

, .
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prin circulare, școala dela Brad.. însfârșit L Ionescu întemeiă şi o. 
"casă de păstrare şcolară. 

„. Bogăția de informaţiuni, . de. apucături metodice, de. zel de-a 
răspâdi cultura Progresivă—cum îi place lui]. Ionescu a o numi—,. 

„Sprinteneala cu care este. scrisă această carte ne face să regretăm 
că nu este la îndemâna tuturor. Şi. Să-i dorim o. retipărire într'o 
ediţie a operelor alese ale fecundului autor. 

î i Agricultura română dela. “Bradu a fost concluzitinea celui 
' din urmă studiu al necesităților agricole ale ţării, raportate în n cele 
trei volume despre Dozohoiu, Putna şi „Mehedinţi. : 

Altă concluzie, a fost — în ţara noastră bogată | dela natură 
și săracă din nedesăvârşirea omului — îngrijirea de intemeierea creditului agricol, . 

Despre. creditul rural Ion. Ionescu a scris, la 1875, o rog: Creditul Ruralu L, 
“Contra robiei banilor, în care țeranii căzusă, cădeau mereu, el cereă desfințarea legei focmelelov agricole şi organisavea cre- ditului, aşă ca sătenii să scape de creditul exploatatorilor de moşii Cari le ceriau împrumutul, înapoi, în nucă, plătită şi aceasta cu un preț sub valoarea ei, Angajându-şi mereu munca, pe preţuri 

scăzute, mulţi săteni ajunseseră de nu-şi mai puteau plăti, cu munca 
nici impositele, Ionescu atrăgeă atenţia asupra creditului personal 
din Scoţia și asupra celui popular înființat, în Germania,. de Schulţze. | 
Delitzsch, „Sătenii așteaptă cași ologul din Evanghelie; ce “stă pe 
malul apei, ca să se pogoare îngerul Domnului“, — Pentru a mul- țămi toate aşteptările, Ionescu cereă stațului cel puţin 33 de mili- 

„0âne, câte un milion de judeţ, pentru ca desrobirea fi inanciară să | înceapă prin „banca- sătenească“ P care ar lucră cu câte” 12 la 
sută (1875). | 

La 1880 1. Ionescu revine în altă broșură, Crediteulu 2). Bro- 
şura este mai sistematică, decât întâia; pune: principii generale; dă exemple de bănci „streine; și termină „CU .propunerea „băucei 

  

1). Pag. 32. 

ju Bucureşti, 1880. Pag. 96,
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sătenești“ 1). Ptoectul de' lege (care-l publică) pentru asociaţiunea 
cooperativă a sătenilor de. Crujare şi credit“ este, cum însuşi zice, 
resultatul studiului ce a făcut în cele două volume ale manualului 
practic publicat de - Schulze-Delitzsch, 'pe carel studiă cel puţin 
dela 1875. Condus de acel faimos manual, - lonescu indică basele 
creditului coperativ: „Am imbrăcat ideia emancipării poporului din 
robia banilor în hainele 'de gală şi legalitate usitate în Germania. 
Presentată supt această formă şi supt numirea de Asociariune 
cooperativă pentru cruțare şi avansuri, ideia poate să pară mai 

- îngrijită, mai spălată şi mai peptenată decât cum -se presintasă în 
cameră supt numirea de bancă sălenească. Dar, ori supt o' numire, 

ori supt alta, acelaş scop se urmăreşte“, 

E Camera amânase luarea în considerare a proectului “băncei 

săteneşti, deşi pricepea 'că — din esploatarea prin bani munca nu 
se poate emancipă decât printr'o organisare solidă a creditului, 
deşi Î. Ionescu anunţă .că va tot bate la uși până ce se va -des- 

i. chide.2). Respectul -ce-l aveă pentru muncitor: şi muncă, îl 'făceă 
. să ceară și mai stăruitor „libertatea muncei înainte de toate“, prin 

” creditul care, pentru săteni, eră de nevoia cea mai mare. 

36... ai , ” 

| Vieaţa dela Bradu rodiă bine pentru ţerani. Faima lui Ionescu 
se lăţiă mereu, se.întemeia tot mai solid. La 1876 el culese rodul . 
muncii sale:5) „Fiind aşezat la Brad, ţeranii din colegiul al IV-le, 

din Roman, m'au ales deputatul lor în Cameră, în 1876. 
"Noul deputat, vechiul luptător — acum om de 58 de ani — 

„avea: mare respect de soveranitatea poporului, căruia i-o sugeră 

_ totdeauna,-repeţind mereu: Viu iarăși să vă dau seamă de cum 
am esercitat,i pini numele Domniei- Voastre, partea de soveranitate 

3) Cuprinsul boşurei, pe titluri, este: Ce este creditul? Ce este banca? Banca . 

naţională de Moldova. Camăta.. Ce este creditul fonciar? Banca de Veneţia. B. de 

; Amsterdam, B. Londrei. B, Franciei. Băncile din Scoţia» Proiect de , Iege de asocia. 

ţiunea sătenilor. Banca sătenească, . : . . ' ! 

3) |. lonescu eră tare în chestie, căci studiase cu toate mijloacele, El citează - 

(afară de Sch.-Delitzsch) pe: Molinari, Z'Economiste frangais (revistă), Ton Ghica, 

" Royer, Charles, Barre, Wolowski (din auzite la curs?),- Blenqui. 

„7 Vieaja mea, p. 17.
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ce vă este acordată prin constituțiunea. țerii. 1)“ Poporul îi da lui 
deputatului, „puteri, nu el poporului. De — suveranul seu, trebuiă 
să aibă, deci, grijă. SI NI 

Intâia. grijă ia fost ca legea din 1864 să fie, în sfârșit, rea- 
'lisată. Resultatele finale ale” legei dela 1864 „Ionescu le-a expus 
într'un discurs de. cameră. la 1878 (25 Februarie) ?). După el „în 

„spirilul legei a fost de a ui se lăsă nimeni fără - Pământ de 
hrană;“ dar, în realitate, din 881929 de familii rurale s'au îm- 
proprietărit numai 406898, adică 'nici -pe: jumătate 'din. câte: se. 
aflau. ..- E a N 

Această stare trebuiă îndreptată, . . Se 
„De aceea, fiind (1876) deputat,. „îndată după sosirea sa în. 

" București s'a.presintat. la ministrul de finanțe . cerând ca să se 
plătească poliţa trasă asupra domeniilor statului” de! către marele . Cuza-Vodă“, care, cruțând drepturi . asupra proprietăţii particulare, le-au transmis asupra domenielor ' statului pe care '„trebuie să se . împroprietărească fusurățeii şi. ceilalți “săteni ce: vor. fi. rămas „fără pământuri.“ 5) Resultatul: »Alegătorii: mei săteni Mi-au spus 
că n'au simţit nimica. că nu s'a făcut: nimica.“ -. - a 

In a doua sesiune deputatul a cerut iarăși să se facă dreptate. 1) . . În- zadar! | 
Atunci el făcu interpelarea din. 25 Februarie. 1878, la care, în sfârșit, ministrul de finanțe răspunse că Ionescu a „contribuit „să-l lumineze şi.pe el“ şi nu se mai opuse, ca înainte — ministru  eră-l. C. Brătianu —. iar camera admise cu unanimitate ca art, 5, 6, 54,55 din legea rurală să fie: împliniți: Eră vorba de 42000 de însurăţei, pe care “politica proprietărească a. țerii îi ținuse afară de lege. sa ei. De " A doua grijă erătot âţât de veche în: gândurile lui Ionescu; . eră grija de creditul agricol, De' astădată ea. luă (1876) forma unei propuneri ca 0 bancă săfenească să se întemeeze, 67 “de deputaţi sprijiniau propunerea, - - i a ie 

  

;1 Dările 'de seamă cătră alegătorii colegiului al IV de deputatului dor loan. Ionescu (de la Brad). Unii volume. Iassii, - defunctului D. Gheorghiu 1885. Pagina :15, 81, 144 ete,, 2) Loc. cit, p. 48 şi urm, | E aa 3) Loc. cit, p. 4 şi 56... 
1) Pag. 18 şi 56.517, 

Roman .din partea | 
“Woua "tipografie 'a 

, 
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“În zadar! “ a 

- Ionescu reveni la acest mijloc de scăpare „din robia banu- 

lui. -Cămătării și ceice speculează, prin bani, munca voastră, 
s'au sculat cu toții împotriva. mea“ ă raportă el jiranilor (880), 

Banca, atunci, nu se făcu.!) .. . 

. "Săgeţile lui Ionescu .nu cruțară, “deci, pe nimeni; nici: “pe 

-uoii privilegiați, de care, adăogea el, „să vă feriţi ca de nişte pui 

de năpârcă;“ 2) nici statul, care a reînființat claca; dar claca, cătră 

stat, judeţ. şi comună ; 3) nici pe prietinii | cari nu-l ajutau s să obţie 

pentru ţerani -binele trebuitor, 

Sa Ionescu reveniă cu toată energia la: prodilecțile sale de la 

-1848. | ă 

Pela 1880 Ionescu. perdiă' 'răbdarea. înfăţigându- se (1881) la 

„darea de seamă făcută ţăranilor, el isbucni . în acuzaţiuni , grele : 

„In faţa voastră, ca inaintea lui Dumnezeu, viu și mărturi-, 

-sesc că starea țerii este departe de a fi aceia ce trebuie? să fie, 

Legile făcute pentru: binele vostru tt * s'au - aplicat; pământul 

hotărit:. de legea rurâlă a se da la însureţei Sau dat numai la unii, 

«dar nu la toți; pământul hotărit de lege a se vinde la ţeranii ce 

au nevoie să cumpere, nu s'au vândut.. Şi. apoi, când aveți 

pământul vostru, ca să-l anuuciți şi să vă hvăniţi, să ne hră- 

„-siți şi pe noi pe toți, cun are să vă meargă bine? Legi sunt . 

„făcute, ca să se vânză pământ; ca să aveţi cu ce trăi ; dar 1tîni- 

Ştrii sa le-au pus în lucrare, nu jac nimic pentru binele vostru,“ *) 

Revolta lui continuă, la 1883, în darea de seamă cătră 

“ţărani: 5) „Încep prin a vă arătă că n 'am putut face mai nemica 

pentru voi, n'am isbutit să capăt 'nemica din ceea . ce am cerut 

pentru voi, De aceea. nici în mesagiul. de disolvare a camerei - 

“su. Sau, Zis Ul cuvânt “măcar pentru voi, ca şi când voi nici 

vai mai fi pe Iume, caşi când voi aţi dice greul pământului 

în această țară, caşi cănd wați fi-voi acei ce vă dați vieața 

pentru apărarea țării, acei ce' vă dați munca pentru ținerea ei; 

„ceice vă iau totul 4 "au găsit de cuviință să puie în gura Dom 

| nitoruhui Țării suit cuvânt. 1năcar şi pentr v voi“. 

1) Loc, citp:p. 5, 3234, 115. - - Aa 
2) Pag. î7. . - 

3) Pag, 22. . _ 

4) Pag, 133. 
5) Pag. 160.
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_„Bani vi se cer ereu şi în toate zilele. Dar vouă ce vi se: dă? Nimic ti-i iile Ia 
„Acum, îndată, căzu și, 0 vorbă: despre '„1izasca liberalis- ului Ia Sie a 

|. Ionescu atăcă și mai departe: societatea constructorilor, în. „care intraseră şi miniştrii (Aţi, înţeles ?%), fabrica de hârtie, 'căreia. i s'au dat pădurile de milioane, ca. să le taie, acolo fiind şi mini- ştri („Atâta-i destul, ca să înțelegeţi“) fabrica de zahăr 'cu privi - legiuri care lovesc în libertatea comerțului. În ajunul “unei epoce,. care atunci răsăriă și care acum își vecuește “excesul de exage- rare a: lăcomiei capitaliste, Ionescu conchideă (1883) :1) Za locu „ boeriei de Pământ începe a se Jace, a eşi la meideau, boeria de- e bani şi guvernul de astăzi dă: ajutor acestei boerii. : e a 3... „Precum „boeriul cel vechiu . s'au | făcut, boer căpătând” de la Domn "pământ şi: cultivându-l cu “Munca Voastră, a ţeranilor clă-. cași;: asemenea și boerii. de bani, ce încep a'se face în ziua de. astăzi, ieau banii dela” guvernul țerei. Boerilor acestor noi, nepu- tând guvernul să le deâ Pământ, le .dă bani;;Și- știți de unde se. iau banii? Din visteria țerei, din munca noastră a: tuturor“, ; --” Cuvintele” acestea însemnau:'ruptura cu-un. intrase iarăşi cu nădejdi şi care-l elimină despoiat de orice ilusie. Aceasta-i trista istorie a deputatului I. Ionescu. de la. Brad, care adaoge, simplu, filosoficeşte : 2): . - A a a | „După aceasta ţăranii nu m'au mai ales "sau, mai drept vor - bind, nu au fost lăsaţi liberi, de “guvern, ca să mă mai aleagă“, 

, 

37. 
„La 14 Octomvrie: 1884 lon Ionescu se despărți de alegătorii, săi publicând Unu sfat dat întreg co 

Fraţilor săteni /! - a 
„Eu nu vin să cer 

„tocmai pentru aceasta 

1) Pag. 163. 
2) Vieafa mea, p. 18. 
3) Dările de seamă, p. 192——193, 

partid, în . care 

rbului electoral al făranilor : 3), . 

M
t
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" neteți în 1 adunarea -fărei ca represintante al vostru. Pe lângă 
aceasta, o viată întreagă ce am consacrat-o întru. apărarea cau- - 
sei voastre şi a interesului celu' mare al emancipării voastre 

"de toate : robiele ce. vă apasă, îmi Pune datora astăzi mai cu . 
seamă să ve dau un sfat bun. | 

Pe când alegătorii din cele-lalte colegiuri “lectorale se adună, 

se sfătuesc, se pun la cale şi plănuesc cum se'şi aleagă. repre- . 
„gentanfi ma! proprii de ale apără: interesele lor de tot soiul, 

"şi curale şi necurate, numai voi nici nu faceți comitete, nici vă 

adunaţi ca' să vă consfățuiţi, pare că, numai voi nu v "aţi cu- 

„noaşte că în adunarea ţărei aveţi dreptul şi datoria de a vă 

“trimite represintanţi cari se caute, interesele. voastre. | 

Se cuvine oare 'ca voi:se lăsaţi ca alţii se caute de voi 

-şi de ale voastre ? Nu se cuvine, nu este drept ca se suferiţi 
şi una ca aceasta. Na 

Eu am „simțit, că acum mai mult, i de cât ori când, acei 

. „cari în trecut s'au îndesat se vă represinte, n'au fost în istare 

Să se _repreşinte nici pe dânşii: şi au ajuns în mâna puterei 
-numai nişte instrumente de- apărare asupra tuturor şi de asu- 

-prire nelegiuită chiar în eserciţiul dreptului acestuia de ale- 

gere,.. Prin. comitetele ce'şi înfiinţază dispun de -voi fără de 

“voi şi fără de ştirea voastră, Ei, au aruncat sorţi asupra că- 

meşei. voastre, ca asupra aceleia a mântuitorului iumei, şi con- 

spiră ca se vă impue prin silă sau prin înşelăciune candidaţii 

supuşi lor,:De aceea vin ca să vă dau un sfat, să vă puteți 

apăra, de uneltirile şi intrigile lor şi să risipiţi dinaintea voas- 

„ră această ' negură a corupţiunei şi a minciunei. ” 

"Acei ce nu se sfătuesc. cu voi chiar pentru binele vostru, 

a au cugete curate. pentru voi. Sunt nuşte farmazoni de alegeri 

“cari voesc să pue Sub aripile voastre ouăle lor, ca doi să scoa- 

“fefi Puii de corb, care să vă scoată ochit. 

Nu vă lăsaţi, fraţi săteni, 'nu vă lăsaţi, ca' să aţi jertfa 

unei conspirâţiuni care are de scop nu numai să vă batjoco- 

„rească, să vă desbrace, de drepturile voastre,- dar să „vă facă 

ca cu mâna voastră să le dați puterea de a vă răsturna” din 

înnălțimea drepturilor voastre suverane. 

Voi Suntefi partea cea ma însemnată a puterei ărei, voi 

Plătiţi dărule cele mar insemnate; voi dați mulțimea fiilor voştri - 

z 

Fi



pe 
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pentru oastea fărei, voi „Sunteţi cu numărul şi cu puterea de 
“Producere partea cea mai însemnată a avufiei şi d .puterei ţereu, 
iar în faptă, chiar şi după legea nouă, aveți numărul cel mai 
mic de representanţi în Adunărule legiuitoare ale fărei.: | 

Wu mai staţi, fraților, la' îndoeală. Dacă vefi alege ca în- trecut, tot în starea de astăzi avefi să 'rămânefi, şi tot ca în trecut avefi să pătimiţi. . - Da a pi | Eu adevăr, gic vouă, că dacă nu vă veţi deştepta ca să. alegeți de ai voştri şi pentru voi atunci râul ce va urma va fi mai mare şi mar. amar, căci vo: cunoscându-l ma dinnainte- Pafi lăsat se vecinicească spre nenorocirea voastră, Sfatul meu este acesta: se nu ve alegeți represeritani pe cei recomandaţi: de Sus sau de jos, şi 5ă vă deschideţi Ochii, să alegefi voi bâr- bați cari în Adunările fărei să fie buni Pentru voi; iar nu nu mai pentru Sine-şi şi pentru asuprirea voastr ă, 

| Scârbit de lumea. politică 1.. Ionescu se închise în Bradul său, . ocupându-se numai cu lumea sa: ca să-i fie aproape, în 1882, a „adus moaştele tatălui “său şi ale mamei sale şi, într'o ladă de fer, le-a îngropat lângă fereastra bisericei; ca să continue apera lor, a restaurat biserica şi a făcut clopot nou, clopotniță nouă; a îngrijit: de muncitorii săi iubiţi; de animalele sale; care-i erau 'dragi. caşi oamenii. Şi eră astfel îndestulat şi liniştit: la bătrâneţe, -. Sa Copil fiind, un” cal Bunduc, fusese pasiunea lui, Acum pasi-. unea-i eră un Bălan, care venise la Bradu. în 1870 Şi: muri la. 

” , . 

1883, în 3 Aprilie. „Ce mare părere de rău am avut, când Bălan - mi-au lăsat sânătate! Cu Bălan m'am servit în curs de 4 ani, cât am căutat moşia Călinești. Ajungând la locul unde lucra oamenii, descălecam si-l dam în paza unui om. Dacă omul îl scăpă niime. nu-l mai puteă prinde. EL se intorcea Ia Brad şi intră în. grajd; iar de eră ușa, închisă, sta. la ușă. Acolo numai putea omul să-l. prindă şi să mi-l aducă, ca să mă întorc acasă. Făcând Bălan, în toate zilele, aceste drumuri se deprinsese ca, după ce. descăle- cam, îl lăsam neținut de nimene şi el mă; aşteptă. De multe „ Oriș „numai strigam: Bălane, Bălane, şi el vineă la .mine, de unde-l lăsasem, îl încălicam şi mă întorceam acasă. Ne  deprinsesem şi eu cu dânsul, și el cu mine,. Când: eră în grajd, legat la 'esle cu 

”
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căpăstru, de strigam: Bălane, el rupeă Căpăstru şi vineă; și după 

ce-l desmierdam, se duceă înapoi. la grajd. De aceea l-am ţinut E 
a Brad până ce a murit de bătrânţe şi l-am îngropat, ca pe un: 

servitor fidei, între pomii dela poarta schitului, dinspre Siret“, 

Iubind ce mai rămăsese prin împrejurul. său, Ionescu mai 

„trăi vre-o opt ani; şi muri şi el în 1 Ianuarie 1892, „în vârstă de 

73 de ani și şase luni. 

- Economia națională, organul lui P.S. Aurelian, îi - scrisese 

un “necrolog de 7 1/2 rânduri, care se terminau, ce-i drept, aşă: 

„Sivenirea sa va fi vecinică între Români“, 

aa Aa DE ADAOS. 

După terminarea manuseriptului, în cursul Tipăririi, “am mai găsit 

. despre Jon Ionescu ştirile care urmează : 

"1, Cursul pentru funcționari. contabili 1a girarea veniturilor 

statului, autorizat cu nr-ul oficial 8151 a fost anunţat în: Monito- 

rul Oficial al Moldovei la 8 Oct. 1859. Programa cursului a apă- 

rut, tot în Monitor, la 19 Oct. 1859. Aici Ionescu îşi numeşte şi 

- autori recomandaţi: Iaclot, Dapia scriptura; D. P. Marțian, Eco-" 

_nonia politică ; “Garnier, Elemente: de econ. pol. (franțuzeşte); şi. 

'Blanqui, Abrege des Elements dec, pol A î Pusage des ecoles pri- 

"naires, 

2, Idei despre ferma-modelă proectată la 1846. se găsesc în 

concursul pe care Scarlat Vârnav (birnic) și I1..lonescu (profesor) 

l-au publicat pentru recrutarea unui profesor de botanică şi de 

"medicină “veterinară: Vezi: Gazeta de“ Trausilvauia (Braşov), 22 

"Iulie 1846, p. 234. Concursul s'ar fi ţinut la Braşov, după întoar- 

cerea ui Ionescu din „exploraţia agricolă ce au întreprins în Eu- 

ropa“. Gazeta mai arată (p. 237—238) că Scarlat V. Vârnav se 

obligase să depună un capital mare pentru întocmirea fermei pe 

"0 moşie mare din Sudul Moldovei, Ferma ar fi imitat Roville-ul 

lui Dombasle, Contractul dintre 1. lonescu şi Sc, Vârnav are data:, 

„Paris, 25 Tunie 1846.
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ANEXA ÎNTÂIA 

Românii nu sânt comunişti: -.. 

_ Emancipaţia și împroprietărirea clăcaşului trage din intuneric 

la lumină, din robie la libertate, din sărăcie la bogăţie - pe toţi 

lăcuitorii ţerii a cărie linişte, îndestulare şi apărare este asigurată” 

în braţele libere a Românului agiuns moșnean în ţeara sa, 

„_ Această reformă soțială n'au piăcut acelor ce speculau sim- 

plitatea şi ignoranța omului, acelor deprinşi a răpi rodul uiicei 

feranului şi pentru aceea văzurăm în Bucureşti uneltirile boerilor 

în contra. revoluţiei. Boerii a primit pevoluția politică în folosul 

lor şi sau coalicat în contra vevoluției soțiale, încât la 19 şi la 

„30 Iunie isbucni reacţia cu costituţia in mână, afară - de articulul 

“proprietății, ec 
--* Relaţiile aceste .doă fiind inădușşite de bravura poporului 

român, înaintea cărue privilegiul gi monopolul: neavând nice: o 

trecire, boerii s'au: aruncat în prăpastia periciunei, în mâinile duş- 

manilor ţerii, spre a dobândi consolidarea interesurilor lor. 

Ma În zădar guvernul slobozi mai multe decrete cu scop de a 

temporiză și de a încredinţă pe proprietari. că nime nu se va 

atinge de proprietatea lor; ba încă indatori pe ţerani de. a urmă 

“cu datul dijmei, clăcei şi iobăgiei şi a fu, aduce cea mai mică 

„pagubă proprietarilor; iară locotenenţa domnească închisă şi gurile 

deputaţilor ţerani, ca aşa nice să se mai “vorbească 'de raniile 

sângeroase. ce au: făcut țerii biciul privilegiului. Ă , 

Și cu toate aceste, revoluţia “soţială a Românilor, atât de 

înfrățitoare, -atât de prudentă, atât de scrupuloasă întru a nu aduce 

pagubă nimului, au fost califiată “de comunistă, nu numai de 

- cătră reacţionari, dar şi de însuşi 'comisarul Înaltei Porţi, Fuad
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Efendi. De această pată neagră, de această sumeață bărfire ne-am spălat chiar înaintea lui Fuad Efendi. Când acest Musulman, în. fața a 215 deputaţi chemaţi în lagăr spre a li îincunoștiința hotă- rârile M. S. Sultanului, kănui revoluţia de comunistă ȘI spusă- că vine în contra ei cu ordinea legală, cu regulamentul celor 48 “de boeri în contra constituţiei celor doă milioane de "Români, atunci un deputat îi protestă zicând: Je proteste contre le com- minisine! C'est une calomnie! La coustitutiou vespecle la -per- Sonne, la fatille et la propricie. Pour vespecter la personne, la Tevoluliou a Emanucipe le Paysan. La famille est sacree pari HOIS; 1Nais pour Iui assurer la subsistence, la constitution lui donne 1210 morceau de terrain gwele achelie en îndemuisaut le proprietaire, Oi douc Voyeze vous le cominunisme? Vive le Sul- tau, vive la coustilulioul, vivate repetuite cu larmă :- mare. de toţi deputaţii carii adaose și: 8ios regulamentul 1) aa Ii „ Sântem noi oare vrednici de a fi pătaţi şi: trecuţi în ochii lumii de pretendatori a unui sistem de organizaţie soțială cum e acel al comuniştilor? Nu, noi la un "asemine sistem „nice n'am gândit şi nice îl poate deduce cinevă din faptele noastre. Lupta între îobăgie şi privilegiu, între clacă şi ntonopol, între dijmă şi robie se poate curma în soțietatea de astăzi bazată pe familie şi Proprietate ;- prin urmare mişcarea emancipaţiei tără: cuvânt s'au calificat la noi în țeară 
laţiile nu isbesc în soţietate, ci numai în: abusurile soţietăţii. De Pildă, în monarhia Austriei subsistenția şi prosperitatea publică S'au asigurat şi fără de ajutorul iobăgi blicat manifestul M, S. Impăratului pe prietărirea iobagului s'au Și -S'au strâns depe câmp produ 
năturile de toamnă fără de i 

pus în: lucrare, 'Şi cu toate' aceste 
ctele anului și. s'au făcut toate semă- 

î) Textul" francez tra 
potriva comunismului ; aceasta este o calomnie ! Constituiţia respectează persoana, 
familia şi proprietatea. Pentru a respectă persoana, revoluția” o au. scos din robie, 
Familia este “sfântă pela noi; însă pentru a-i asieui a îi dă un' petic de. Pământ pe care il cumpăr. ă despăgubind pe proprietariu. Unde vezi „dar Dita comunismul? Sa trăe 

. 
ască Sultanut, Să. trăgască constituţia 1 , 

4 

de mișcare comunistă, de vremece 'ondu-. 

iobăgie. 'Grânele în Bănat și în Ardeal- 

dus, în: notă, de'1. Ionescu sună româneşte: „Protestez în 

i asigura! îndestularea “hrănii, constituţia. 

ei din zioa când s'au pu- . 
ntru emancipaţia. Şi impro- -
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fără de privilegiu și monopol; şi bogăţia publică este cu mult 

| mai sigură într'o agricultură liberă decât în acea cu iobăgie, clacă; 
' dijmă şi alte robii. Iobagiul liber'nu numai că nu ș'au lăsat fa- 
.milia, limba, naționalitatea, religia, pământul și soțietatea, ci din 

„improtivă pe toate aceste mai cu căldură și le apără, până și cu 
sacrifiția vieței sale. lată dară că emancipaţia şi împroprietărirea 
iobagiului, în loc să se, apropie, şi să cadă în coraunism,. mai 

tare să depărtează ; ea nu dărâmă. soţietatea, ci mai tare o sta- 

torniceşte curăţind'o de. abuzurile ce făcea în ea privilegiul. Aceasta 
am voit să tacem şi noi în România şi pentru aceea Românii nu 

eră să fie precum .nice nu sânt comuniști. 

| Abuzurile: ce în totdeauna au făcut proprietarii. în relaţiile " 

„lor individuale şi în ordinea publică, abuzuri * care în România, 
după zisa chiar a lui Fuad Efendi, sânt: adânc inrădăcinate, au 

indignat pe toţi. bărbaţii ce „se interesese de soarta mulţimei popo- 
lului împilat. -, 

| In- idea propridtarilor iobagii au fost socotiți caşi o turmă de 

dobitoace- menită. pentru indestularea ambiţiei şi egoismului, după. 
- cum ne descrie iobăgia în România deputatul țeran* Eni cojoca- 

„riul: „Regulamentul îngrădisă pe lăcuitoriu .în proprietatea fiește- 

căruia proprietariu ca într'o cetate; de zid, cu porţile de fier, de 

nu mai aveam noi pe unde să mai eşim;.că deși fugeam înaltă 

parte nu aveam loc.a fi scăpaţi, măcar că ne lăsam munca, casăle, 

pometurile și viile, munca părinţilor noştri șia noastră, -ca să fim 

_scăpaţi cu aceleş şi să ne lase să ne:hrănim unde 'eram fugiţi. 

Şi în ceasul ce ne află trimitiă dorobanţi. isprăvniciei, Și veniă şi 

-arendaşii cu gonaci şi ne luă legaţi şi ne aducea iarăşi la urmă, 

întocmai ca: pe niște vite închizându-ne -prin beciuri şi prin coşa- 

rurile. dumnealor,: pe vreme. de iarnă, fără :nice: un foc acolo, 
aruncând şi apă pe noi, casă degerăm, ca cu patima acelora să 

sperie și pe. ceilalți, că mulți -dintr'inşii au. rămas şi betegi, de nu 

se pot hrăni nice astăzi; iară pe alţii îi băgă prin :coteţe şi! să 

pișă pe dânşii întocmai-ca pe nişte .râmători, nesocotindu-i că 

sânt şi aceia omenire 'și zidirea lui Dumnezeu“. Egoismul 'și im- 
pilarea aceasta să află şi astăzi în țeară,-în mâna unor oameni 

ce „Şau dat numai osteneală de a se :naşte în 'clasa privilegieată 

şi “pe care ţeranii îi numesc ciocoi. Ciocoiul, după zisa deputa- 

„tului țeran popa Neagu, „de ar fi putut pune. mâna şi pe soare, 

.
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Var fi apucat şi ar fi dat pe bani, țeranilor, lumina şi căldura lui 
Duranezeu ; de ar fi putut luă în stăpânire și âpa mărei, și pe 
aceea o ar fi speculat-o; și așă ar fi robit pe ţerani prin întune- 
ric, prin frig, prin sete, precum i-au obit prin foame, cuprin- 

-zând pământul“, E o o 
Cuprinderea pământulti de ciocoii terii alcătueşte proprie- 

tatea. D „Acum întreb şi eu, zice' popa Neagu, câți proprietari de 
moșii au arat cu însuș plugurile lor şi. rodul acela lau strâns cu „chiar brațele lor? Adevărat că nice: unul (nu G. B. D.) vrea să- 

„zică că acele arături cu clăcașii le-au. făcut, le-au 'strâns, le-au 
băgat în magazii. Sudoarea lăcuitorilor țerani este în acele pro- 
ducte ale proprietății. Ar zice proprietarul, că,: deşi nu au făcut 
el pământul, dar l-au cumpărat cu. bani, Pământul d-tale ar puteă - “mult să stea şi bani nu țar mai da, dacă! noi n'am A umplut „magaziile d-tale de producte Şi -casăle: d-tale de aur' şi de argint. " Bogăţie făcută. cu .sudoarea. feţii noastre, nu prin 'braţile sale, : ci cu biciul seu. unit cu al dorobanţului isvorit din! regulament“, lată proprietatea şi veniturile ei in ţeara românească! o. Această proprietate, ca una ce încurăgează -în om egoismul, ca una: ce neincetat îl. aţiță — la: toate vițiile și la- toate: crizele —cere o relormă; reformatorii proprietății au protestat în cobtra abuzurilor proprietății. în. toate timpurile şi în toate soţietăţile unde domniă puterea” brutală, strâmbătatea. și hoția.' Legiuitorii-: proprie- tățiii: -Moisă, Solon, Licurg, Litinius: Stolo 'au -dat Iudeilor, repu- blicilor Atenei, Spartei și Romei cele mai strașnice legi: prin care „dreptul proprietăței private este foarte-subordinat interesului public, .Egoismul proprietarilor ds a “Ssubordină interesului lor particular | “pe cel public! au indemnat pe filosoful Platon. de a' osândi pro-. prietatea, au rădicat plebea romană „ÎN contra ,"patricilor și lup- „ tele, împilările, vărsările de sânge au. adus pe pământ: cuvântul lui Dumnezeu: Pace:yoă, zice însuș 'Xristos mântuitorul luimei,- celce voește să-mi “urmeze să se lepede;: de sine, adecă de egoism; celce voeşte să se mântuească: să dea averea sa săracilor și celce- are două haine să dea una celuice nu are, Na Din Platonişti și din Xristiani au eșit o mulțime. de școale filosofice. şi .o mulţime de congregații religioase, întemeiate pe prin- 

1). Sau” proprietatea alcătuită din foamea ţeranilor! -: i IN îi



4 

8: BQODANDUICĂ ia su 

„ cipiul abnegării« de sine;, s'au fondat 0 mulţime de asoțiaţii fără 

de.propriețate, precum sunt comunitățile călugărilor şi statul înfiin- 

"ţat în timpurile moderne de Iesuiţi,. la Paragai Gnosticii, carpo- 

-craţienii—adamniţii, iluminaţii, umaniterii, „egaliterii, anabaptiștii, 

_sensimonisţii, furieriştii, oveniștii şi icarienii caută să dea lumei o 

organizaţie soțială în “carea omul să nu ucidă .pe:om, precum îl 

ucide astăzi. robia, în carea omul să-uu fie furul . omului, pre- 

cum. îl fură astăzi Proprietatea. Românii nu. voesc nice robia, 

nice abuzurile proprietăţii, însă pentru. aceea n'au adoptat nice 

- una din organizaţiile propuse, pentrucă în nice una nu. au văzut . 

un sistem raţional, durabil. şi în: armonie cu natura. omenească, 

ci s'au, ținut. cu articul 13 din constituţia lor:de economiști. : . » 

| La a, dărâma proprietatea, la, a nimici familia, cu un cuvânt 

la. a săcă isvorul „celor.mai. plăcute mulţumiri a naturei. omeneşti 

ţinteşte. o organizaţie “soţială, căria s'au dat. o- numire noă, de 

comunisin. Ci apoi Romanii carii s "au rădicat în contra privile- - 

giului şi a monopolului. nu, țiptesc: nice la a dărâmă proprietatea, 

devremece. și ei voesc a fi improprietăriji ; -nice la a.sfărâmă fa- 

milia, devremece „pentru . a-i asigură + fericirea ei .scot capul din 

jugul robiei ;, nice a. perde natura omenească, devremece “pentru 

emanciparea. şi înobilarea „ei se luptă; prin' urmare, mişcarea de 

astăzi nu este şi nice, „poate fi comunistă, ea este aut ce încă -ne- 

determinat în, limbagiul politic : este un ce, care nu samănă nice, 

- cu asoţiația d-lui. „Louis Blanc; este un ce, drept, folositor şi soţi- 

“abil, care. se formulează, prin emancipaţia şi împroprietărirea clă- 

caşului ; este ;un ce economic, căci, se;realizază prin, răscumpă- 

7arej. răducându-să, la un simplu act de cumpărare; "este un ce 

care se. întrodusă în. soţietatea . de astăzi. prin masifestele M. S. 

Impăratului ; Ferdinand, „fără casă strice soțietatea, şi prin urmare 

„nu este nice decum comunism. . -, 

„Constituţia. Românilor, respectează - familia şi proprietatea, 

prin urmâre autorii .ei nu sânt. comunişti.. Articulul 13 emanci- 

| pează pe clăcaș şi îl împroprietăreşte prin răscumpărare, prin 

“urmare autorii ei nu sânt hoţi. „Noi, până acum, zice deputatul 

ţeran, Badea, v'am dat dobânda pentru capitalul ce-l aveţi în pă- 

mântul. în care ne-am hrănit; acum-venim să vă dăm şi dobânda 

şi capetele, Să sc facă socoteală, ca să ştim ce să vă dăm“. Sar 

fi puiut face împroprietăria pe pământurile, ce le au astăzi ţăra-
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_nii, fără. răscumpărare ; şi aceasta n'ar fi fosto hoţie, ci un act 
de dreptate -în favorul mulţimei. acelia 'care de veacuri, prin robia 

„şi prin munca ei, au răscumpărat -un petic de pământ din pă: 
mântul acel fecondat de brațele și. sudoarea sa... feranul român 
cu drept -poate zice: proprielarului ca să se: ducă depe: "Hoșie, ' 
fiindcă în cursul timpurilor trecute ș'au luat dobânda. și capetele; 
însă ţeranul 'român, privind în. proprietar un frate, îl chiamă la 
„socoteală și, prin organul deputatului țeran popa Neagu, zice pro-. 
prietarilor: „Vă. ertăm toate cele trecute: și astăzi, pentru peticul 
de pământ 'ce ne trebue, voim-să vă plătim, ca să nu vă adu- cem pagubă“. Atuncea un deputat” țeran; Badea, zise proprietari- lor: „Ne vom vinde cenușa 'din' vatră şi : copilul. dela ţița mai- că-sa, numai ca să scăpăm de robie şi să vă plătim peticul de pământ ce ne trebue“, Adaoge, că toți deputaţii țerani, în numele - țerii de care au: fost aleşi prin: vot - universal, au sfinţit dreptul - proprietăţii şi au primit răscumpărarea; şi apoi vă veţi: uni a zice împreună cu -mine că Românii nu «sânt nice comunişti, nici hoți. - Revoluţia, aducând în țeară, în: numele Domnului, pacea și libertatea, nu numai că n'au -dărămat dreptul proprietăţii, ci “încă l-au întărit mai mult decât ce' eră înainte. Căci subsistenţa publică . în țeară au îndemnat pe legiuitori de'a face Zreptul . Zroprietăţii " condiționat, “Ţeranii din vechime au avut dreptul a se hrăni pe. moșie. și boerii :nu au avut dreptul. de a-i alunga depe proprieta- tea lor. Acest drept s'au. strecurat “prin toate - reformele şi până - în zioa de astăzi îi găsim în regulament: In cazul când: moşia va fi îngustă şi țeranii numeroși legea imparte moșia -în trei părți, din care doă rămân pe sama țăranilor şi a: treia parte numâi pe sama boeriului. Constituţia ' decretând improprietăria lăcașului - prin răscumpărare, nu numai că scapă pe proprietariu de dreptul 

„ce-l-vinde,. dară încă, pentru viitorime 

ce-l au ţăranii asupra moșiei, nu -numâi că în timpul de “faţă considerează pe proprietar tără nice o legătură 'cătră țărani, fă- cându-l să iea bani.ca dela nişte. străini pe 'peticul - de pământ 
. întregeşte pe proprietari în toată întinderea definiţiei ce. dau legiuitorii cuvântului. proprietate și în acest chip revoluţia, 

făcea. dreptul de: proprietate. al. boeriului din condițiunat în absolul. - -: | Aa pn, 
Deşi ciocoii pot vedeă că revoluţia, 

2 

în. loc să desființeze -proprietatea, : pre- 

-răzămată pe prințipiul .
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de a da foloase: generale în paguba nimului, nu numai nu abro- 

gează dreptul .propietăţii, ci încă îl întăreşte din condiţionat în 

absolut; totuşi obiectează zicându-ne: „În ce chip se respectează 

proprietatea, dacă ni se iea.o parte din ea? Cine o să păzască 

de a fi respectată proprietatea!“ — De bună samă că statul. Cu 
“cine poate să păzască statul propietatea? De bună samă că cu'lăcu- 

itorii ţării; de aceea .se și zise de un deputat țăran: că „ţăranii 

“păzesc proprietatea“. Iară popa Neagu arată: „Sau vrei să zici: 

“că Vai luat (pământul) cu sabia, din vecuri uitate? Dar noi 'oare 

unde vom fi fost? Oare nu voim fi fost cu D-ta? .Ba încă ni să 

„pare şi alta: Oare de când l-ai luat cu sabia, păzitu-l-ai cu sabia, 

ca să nu calce picior străin pe dânsul? Ai lăsat pământul cel luat 

cu sabia să se calce de sabie şi ai eșit din el spre a-ţi _scăpă 

„Viaţa; iar proprietatea :D-tale, pământul, cine la păzit, de- nu s'a 

pus altul în locul D-tale stăpânitoriu .pe el? L-a păzit plugariul, 

vierul şi toţi lucrătorii: de pământ .cu sabia smereniei sale şi cu 

sudoarea feţii sale. Cu smerenie au îmblânzit sabia vrăjmașului 

ŞI cu sudoarea au hrănit pe vrăjmași şi pe acei ce trecea peste el.“ 1) 

„Dacă, dară, ţăranii păzesc proprietatea ciocoilor, sfatul va 

trebui să fie sau țerănesc san 'ciocoesc. Până acum au fost.cio- 

coesc; şi țeranii se sacrificau pentrit „ciocoi. Ci, apoi a sacrifică 

"Ze cei mulţi pentru cei puțini: este uedrepi.. Revoluţia .n'au voit 

- De aici înainte în nr-ul 50, de Lum 20 Dec. 1848, p. 393-396. 

să facă statul ţerănesc, căci a sacrifică .(pe) cei puţini pentru cei 

mulți este silnic. Mai bine -să se îndulcească toţi din bunurile: 

„proprietăţii; în acest chip soţietatea intreagă vă apără dreptul 

proprietăţii. Şi în adevăr ce ar.fi proprietatea fără de garanția 

soţială ?“ Garanţia soţialii face pe boer stăpân pe moşie. Soţietatea 

asigurează dreptul de proprietate a fiecărue particular; însă cere 

dela proprietar sacrificii atât de mari pecât sânt de mari şi ga- 

ranţiile de care îi face să se .bucure, Până acum, în țeară, numai 

_feranii au făcut sacrificii, numai ii au suferit zăduful zilei şi arşiţa 

soarelui, spre a purta toate sarcinile statului, sarcini de care tot . 

„ciocoii se bucură, folosându-se în slujba interesului lor; . ţeranul 

este oaia cea perdută pe care revoluţia cere a nu mai fi tunsă 

de lână 'şi jupită apoi şi de piele. “Ţăranului -acestue constituţia - 

  

î) Pană aici sra tipărit în nr-ul 49, de Luni, 13 Decemvrie 1848, p. 381-385. 
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"dându-i un petic: de pământ, nu numai nu jigneşte' proprietatea, 
devremece îl plăteşte cu bani, dar încă îi şi dă o garanţie soțială, 
devremece îndulceşte cu bunurile proprietăţii pe toţi lăcuitorii țerii. 

Ciocoiul socotește că, dacă în ţeara. românească vor fi numai 
30000 de proprietari, apoi proprietatea va fi, respectată şi comu- 

nismul nu se va înfiltră, iară de vor fi 375000, atunce proprietatea 

nu e respectată şi urmează a fi comunism.  Ciocoilor, aflaţi că 
„unde domnește comunismul, acolo nu 375000 de ţerani moșneni 

în ţeara lor, nu 30000 de ciocoi proprietari, dar nice. măcar un 

singur proprietar nu se află; Constituţia făcând 375000 de pro- 
prietari în loc de 30000, asigurează respectul proprietății dându-i 
mai multe brațe apărătoare ei... . a | ÎN 

Proprietarii se tem că, îndulcind pe ţerani la a avea şi ii 
moșie, în curândă vreme 'se vor înmulți feranii şi vor cere îarăş 
pământ. De această frică efemeră statul îi apără, căci în ţeara 
românească din: cincizeci de moșii ce se. vând, .de pildă, pe an, 
statul, cumpărând numai zece, va aveă unde căpătui sporiul de 
populaţie. Afară de aceea statul, uneltind îmbunătățirile. agricul- 
turei, va: aveă de unde hrăni de zăci ori mai mulţi lăcuitori de 
câți se hrănesc astăzi în, țeară, Și 'în-oricare întâmplare, majori- 
tatea țerii fiind alcătuită din moșneni, nu poate aveă nice o frică 
de o minoritate de proletari, în vreme ce astăzi, majoritatea ferii 

„consistând în proletari, necontenit ecsistă o ameninţare. pentru mi- 
noritatea .de proprietari, încât chiar în interesul proprietarilor este 
sporirea numărului lor; şi în această sporire constituţia pune Tes- 
pectul proprietăței şi asiguranția de pace și libertate publică, ! 

Ar voi Proprietarii să dea țeranilor vatra satului Şi îzlazu, : 
Aceasta le-ar asigură nişte 'consomatori siguri de pământ și așă 
în loc să dea curgere liberă concurențţiei prețurilor muncei şi a 
pământului, lucru ice l-ar aduce emancipaţia simplă. a: iobagilor 
boerii” ar deveni dictatorii prețurilor; şi încredințaţi că casa: mai | 
ţine pe ţeran, de nu-şi iea lumea în cap, Boerii, prin datul vetrii 
satului, găsiră chipul de a întări, şi fără regulament, lanţurile 
robiei feranilor. Intre libertate şi robie, între proletarie şi împro-: 
prietărire, revoluția n'au ezitat.. Ciocoiul robisă pe țăran în atâta 

ma CA ale IM it free Da nea , ista cum. a, traților, zisă depu- 
„tatul țeran Lipan ; nevastâ-mea, făcută de trei zile, fără nime pe
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lângă dânsa, vine dorobanţul, mă ica şi mă duce bătându-mă în 

câmp. De zăce ani de atunce și încă vânătăele biciului nu s'au 

şters de pe spinarea mea. Mă pune să muncesc, fără să-mi dea 

cinevă nici de mâncare,-nici de.beutură. Nu. mă sloboade să-mi 

văd nevasta. şi copilaşu, nu mă lasă să caut mâncare pentru dân- 

şii şi pentru mine. Mă vaet și ei mă bat, În vremea Turcilor 

sabia, deşi omoră, dar nu ustură. ca biciul ciocoilor, nice nu robiă 

ca regulamentul D-voastră, de :care n'am ştiut nimic, fără că ne-am 

pomenit cu el în- spinare“. Iară alt deputat ţeran, Eni cojocarul, 

zice că: „La: părerea d. Robescu. și Lenş, că nu este claca 

robie, răspund că pânăla regulament n'au fost robia aşă de aspră 

ca de atunce-încoace, Nu: este omul rob, lipit de moşie, când 

n'are voe să se ducă depe o moșie pe alta ? Noi n'avem voe să 

fugim măcar, devremece ne aduce înapoi "cu bătae, Ce însem- 

nează, în regulawent, pedeapsa aceea .ca să plătească țeranul toată . 

: claca pe un an înainte şi toate sădirile şi alte lucruri muncite de. 

dânsul să rămâe degeaba proprietariului? -De-acolo apoi o mul- . 

ţime de cheltueli:pentru. strămutare, o mulţime. de vreme perdută ; 

„aceasta nu mă ţineă legat de moşie? nu mă robiră 2„— Astfel cio- 

'coii ar voi să dea vatra satului şi islazul, ca să robească. pe vii- - 

. torime persoana țeranului prin interes, dar nu prin, silă, ca până 

acum. Oprirea de a se strămultă, răspunse.un deputat boeresc, au 

fost făcută în interesul statului; *) însă Eni cojocarul îl înfundă, 

spuindu-i că: visteria se puneă la cale, găsiă pe. sătean; oriunde . 

se află; iar proprietarul, din ducerea unui sătean depe moșie, per- 
| , deă un rob, Constituţia n'au voit să robească şi de aceea n'au 

! decretat vatra Satului şi: islazul, ci au voit să emancipeze cu depli- 

"nătate pe om şi.să scoată din robia iobăgiei, clacei, dejmei fami- 

“ liile țeranilor ; şi pentru a: le asigură libertatea au trebuit să le. 

cumpere un petic de pământ, în de-ajuns pentru hrana lor, şi a 

vitelor sale. Dar nu numai un petic de pământ în de-ajuns mai 

mult pentru a robi. decât pentru a indestulă nevoia ţeranului.! Și 

în această privire găsim pe mulţi regulamentişti ambiţioşi ce-și dau 

aerul de liberali, lăudându-se că ei sânt pentru vatra satului cu- 

islaz. Această robie a ţeranului este cu atât mai amară, cu cât 

este mai rafinată; cu atât mai primejdioasă, cu cât este mai ipo- 
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_crită, Oamenii revoluției nu. sânt : bastarzi eșiți din înpreunarea . 

regulamentului şi a constituţiei, ei sânt adevărat liberali, voesc 

binele şi liniştea. țerii, dau pământ unui țeran îndeajuas. pentru 

hrana sa şi a vitelor sale. Şi acest pământ nu poate avea o întin- 

dere mâi mică de zece pogoane. '. 

Pământul. acesta 'se plăteşte şi mulţi din proprietări gândesc. 
că vor veni liberalii la un feliu de regulament, neavând ţeara banii 
trebditori în. facerea răscuinpărăti; însă şi această greutate să rădică' 
de un ţeran care, 'arătindu-şi; mânile sale, .zise: “pla vedeţi aste 
mâini urite şi groas6; eu muncesc, eu fac toată bogăţiă “acestei 
ţeri. Aurul și argintul nu l-aţi coborât din cer, el ese din bordeile 
noastre, Dani sânt, căci banii se fac din rodul tiuiicei noastre, Da, 
sânt bani, zisă deputatul ţeran “din Mehedinţi. cu o mândrie mâi 
presus de om, sfatăl plăteşte, Ze stat noi îl ținem, visteria Sân. 
lent 1ioi, statul sâulem noi; şi noi avem de unde plăti!“.. 

Regulamentul este sprijinit de ciocoi și reprezintă robia. Con- 
stituța este sprijinită de. țeară şi reprezentează libertatea, dar - riu 
comunismul, după. cum se vede și din cuvintele -următoare ale 
deputatului țerani Scurtulescui: Duninezeu a făcut ceriul Și pămân- 
tul şi a zis'lui Adam şi Eva: Creșteţi Și vă inmulţiți: şi” umpleți 
pământul Şi-l Stăpâniţi pre dânsul. „Dela „iioșu Adam încoace, să 

pământului din viene. în vreme;. iar dela anul 1531 ne-am pome- 
nit, prin -silnicie, cu un jug de fer pus pe capul ostiu, ce-l nu- . 
mesc boerii şi sfânt regulâmânt, precură şi eri, în adunăre, a pomeiiit 
Lenş din partea d-lor proprietari, -că este sfântă: proprietatea. și 
regulamentul, zicând tot D-lui ca: să-l stințim și pe viitor, Noi, 
această proprietate şi regulamentul ' ce ne-a îripilat 'de ani şapte- | 
sprezece, nu le curioaștem de 'sfihte, ci le cunoaşteni jug 'de fer şi” 

- robime pusă în capul nostru cu 'Sâlnisie şi fără de ştirea obșteştii 
„ţeri a Românului, În vremea aceasta, de acuni inainte, sfârită este con- 

stituţia, că este scoasă din sfânta Evanghelie, Fraţilor proprietari, 
„vremea mântuirei a sosit, cu voea lui Duninezeu, în: care să ne lumi- 

+ nezecu unire și frăţie, în folosul tutulor şi în paguba nimului, Domnule 
“proproprietar, este dreptate, este unire, este frăţie îritre noi; și de 

aci înainte să urmăm sfânta constituție, "Să ne daţi! o părticică de 
pământ, care să fie de ajuns pentru hrana noastră „Și a Vitelor
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noastre; 'şi să nu se mai pomenească de clacă, de iobăgie, de 

prisoase, de erbărit!“. - 

Constituţia să pusă între ciocoi i şi ţerani ; şi zice: - „Popoiul 

Tomân împarte dreptatea de o potrivă la toţi şi dreptatea o dă 

“pentru toți şi iza; vârtos pe eutru cei săraci. Săracii, sătenii, plus 

garii, hrănitorii.. oraşelor, fiii patriei cei adevărați, ce au. fost defăi- 

maţi atât de îndelung cu numele glorios de român, ce au purtat 

' toate greutățile țerii prin munca lor de. atâtea veacuri, au lucrat 
moşiile şi ne-au îmbunătăţit, au hrănit pe'strămoșii proprietarilor, 

„pe moşii lor, pe părinţii. lor, pe acești proprietari însuși şi drept _- 

“înaintea . -generosităţii proprietarilor, înaintea dreptăţii patriei, își cer 

o particică de pământ. îndestulă - pentru hrana familiei şi vitelor 

sale, particică-răscumpărată -de .atâtea veacuri cu sudorile lor. Ei 

cer și patria le-o dă; şi patria, ca o.:mumă ibună și dreaptă, va 

despăgubi -pe oricare proprietar de mica părticică” ce-o va.da săra-. 

cului ce nu are pământul său, după :strigarea 'dreptății, după gla- 

„sul Evangheliei, după inima cea frumoasă a Românilor, in care 

au aflat parte: străinii în totdeauna, necum fraţii lor, hrănitorii 
lor, tăria lor cea adevărată. Claca dar. şi acea infamă iobăgie să 

desființează; Vucrarea la lucru drumurilor să desființează; 'sătea- 

nul fără pământ să face proprietar și „tărie neînvinsă celor .mai 

avuţi în folosul tuturor şi în. paguba nimălui; visteria va despă- 

sgubi pe toţi“. . -.. .? - ia pa 

Constituţia. dară sacă isvorul luptei. şi a dușmăniei. între 

boeri: şi țerani, înfrăfeşte clasele - -sociețății şi asigurează liniștea 

şi. pacea ţerii și de 'aceea revoluţia română au fost cea mai fru- 

moasă; căci în trei luni de zile țeara au petrecut, în securitatea 

"cea mai absolută, și într'un şir: neprecurmat de sărbători adevărat 

naţionale. : Din cuvintele „deputaţilor ţerani poate videă cinevă: că 

revoluţia aceasta au “fost cea mai sigură în rezultate; căci Româ- 

„nii au gustat .din pomul: cel dulce al -cunoştinţei binelui și în inima 

lor au picat sămânța Evangheliei şi 'a constituţiei, semânţă de a 

” căreia rod -sântem!' siguri. 'Dea Dumnezău. ca rodul să nu fie amar 

pentru ;ciocoi,.pentru omizile acele ce :rod frunzele şi roduzile arbo-: 

rului :prosperităţii publice. Langajul ţăranului român arată că popo- 

rul nostru este cu totul altul decât acel frământat de propaganda 

comusistă, Propaganda noastră ai fost evanghelică şi de aceea, 

„cât „au fost în „puterea noastră impulsia de dat poporului, 'T-aţi 

7
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văzut un adevărat: popul creştin. Ordinea regulamentului au şters: ” depe monumentile publice ale ţerii inscripţiile cele scrise cu litere- mari de aur: Dreptate şi frăţie, au. insultat naționalitatea noa- stră,. au numit „petici“ cocardele noastre, au călcat în: picioare: crucile și ne-au batjocorit religia, au atăcat dreptul nostru de auto- | | nomie şi tot ce are omul mai. scump pe lume: Cu aceste fapte: voiţi voi să 'statorniciţi liniștea şi fericirea în țeară?  -. | Adevărul: zic. voă, că amară va fi zioa acea fatală,. de care: „mă cutremur gândind, când glasurile noastre su vor: mai fi âs-: cultate de un popor turbat în văsbunarea lui. Amară va & voă zioa când poporul, reintregit în suveranitatea: lui, vă “va (cere) ' „. samă 'de robia lui; de suferinţele şi de sacrificiile sale şi de toate. nenorocirile ce aţi adus pe țeară! Noi v'am poftit la banchetut: înfrăţirei, ca să Curmăm . dușmănia, dintre fiii aceleiași patrii şi voi- nu ne-aţi răspuns, aţi -preferat să cufundaţi țeara în noianul neno- rocirilor, decât să; lăsaţi în pace pe acei ce i-ați supt de atâtea.. vecuri ; v'aţi făcut mai sprijinitori Fanarioţilor și politicei. Ja care ei argățesc,. decât Să. daţi mâna cu articolul 13 al. revoluţiei soși- ale. Ochi aveți şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziți, păcatul v'au- orbit şi. vau asurzit: Picaţi, .dară,. în prăpastia - perirei; noi am „.. Yoit să vă apărăm de ea; fie voia Domnului: ajungă-vă osânda. faptelor voastre, .. . II i . | Na i Lumea să piară, numai dreptate să fie! Lăcuitorii ferani» vor şi. curăți țeava de duşianii dreptăţii, de mpii acei ce bân- „inesc turma lui Kristos; şi pentru aceea vor aveă' binecuvinta- . rea lui Dumnezeu și vor auzi mulțumirea împăraţilor, precum au. auzit și Galiţienii următoarele cuvinte ale împăratului Ferdinand:.: Volre devonement et voire amour 'pour l'ordre ei le bon droit: VOUS out seuls entraineş. În, Galiţia tot s'au găsit cadavruri stro-. pite de lacrămile căinței;. insă Ja-noi sâut Sigur că nice o pică- | itră de lacrămă nu să va stoarce din ochiul Românului pen- ; Zru vreun alt „Conte, Kotarski, numit, pentru virtuțile sale, tatăl- țăranilor şi ucis chiar..de acei ferani ce-i datoriă fericirea lor. Așă: 
la a noua semințenie și. pică asupra, ființelor nevinovate, spre a să jărtfi pentru . crimele părinţilor și strămoșilor lor. o 

Eteria din "1821 au curmat multe abuzuri ciocoești şi ne-au. “scăpat de domnii tanarioţi; revoluţia din 1848 ne va scăpă : de;
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- privilegiuri şi monopoluri și de domnii din această seminţenie. 
, „. Revoluţia aceasta, au -adus în ţeară dreptatea și frăția; şi voi le- 

ați dărâmat numind astă sfântă deviză de „comunism“. Voi, dară, 

nu .voiţi ca dreptatea acea strălucitoare să lumineze omenirea şi 

--să 'o povăţuească în calea binelui; voi nu voiţi ca frăția, acest 

sentiment religios, ce ne face a ns iubi unii pe alții, acest senti-. 

- ment străbun-românesc. să ne lege .inimile pentru. obştescul folos. 

Ce, dară,” voiţi voi? Strâmbătatea şi hoţia? Duceţi-vă, dară, in 

partea unde vă trage deviza voastră! Noi ne spălăm mânile: spu- 

-ingu-vă că Românii nu sânt comuniști, şi constatând fapta că în 

- timpul revoluției nu s'au întâmplat pagubă şi rău ciocoiului nici 

- măcar cât e negru subt unghi: e. Românul, în revoluţie, au. fost 

- mai mult decât un înger; vau răsplătit răul şi apăsarea ce i-aţi 

"făcut cu bine, v'au iertat păcâtele voastre și ale străbunilor voş- - 

“tri; V'au respectat persoana şi averea; . Sau străduit a vă asi- 

gură venitul vostru cel de astăzi şi acel viitoriu.. De acum. ÎNa+, 

înte Românul va f aceea ce-l face cruda voastră înpilare şi 

„robie - | NEI 

|. lonescu.
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- ANEXA A.DOUA 
| 1ISAS Maiu 22 

Principiile noastre pentru reforma patriei 

_.--1. Desființarea boierescului şi a orce alte dări a locuitorilor * 

săteni cătră proprietari. - | 

2, Rădicarea beilicurilor, a lucrului şoselelor. și a tuturor 

împovorărilor. puse asupra sătenilor, fără -de plată, din partea . 

stăpânirei,  . | AR 

3. Împroprietărirea locuitorilor fără de nici-o răscumpărare | 

din partea lor, _—— Sa 

| 4. Nimicirea tuturor privilegiilor şi, prin urmare, deopotrivă 

„purtarea sarcinilor statului de cătră tot poporul îndeobşte, precum 

şi- deopotrivă împărtășirea lui din toate drepturile politice şi civile. 

5. Întemeierea . instituţiilor - țerei pe principiile de libertate, 

egalitate și frăţietate, desvoltate întru toată întinderea lor. .: 

„6, Unirea Moldovei şi a Valahiei într'un singur stat român. 

M. Costachi i | 

Costache Negri * 

Vasile Alecsandri PE 
Lascar Roseti 

Gr. Balș 
T. Sion E 

Curie 
“G. Cantacuzino 

G. Sion 

N. Jonescu 
Petru Cazimir 
Alecu Rusu 

nână -din 10 Mâi 1859, de unde copiez acest document, 

„Acest punt au fost apoi redigiat aşa: improprietări- 

PO , 

PS. Tribuna ron 

adaoge, la punctul '3,'o0 notă: 

rea locuitorilor cu despăgubire din partea statului“.
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i Dr ANEXA A CREIA. Ie 
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Memoriul dela Oonstantinopole key. AX 

“In Steaua Dunării din Bruxelles, tipărită franțuz ește L» E-- 

oile du Danube, găsesc la p. 17, în numărul dela 9 Febr. 1857, 

-0 reproducere : din : Presse : dOrient ' (fără' dată), cu titlul De 

Vorganisation de la culture dans les principautes. Altă publica- 

«fie, în Etoile, nu se găseşte; iar ideile sunt ale i IL  Zonescn. 

Va fi acesta, aşa dar: N a 

De Vorganisation a de Ja culture dans 1es principantes. La 
“question la plus: importante ă râgler dans la nouvelle. organisation 

„de la production de. la. richesse. dans les principautes est celle qui 

„concerne les: rapports entre - les boyarăds -et les paysans. Tout le 

monde, les propristaires comme les. paysans, attend avec inqui€- 

tude la loi qui reglera definitivement ces rappoirts, - desquels ds- 

„pendent la 'prosperite .et le  securite des. premiers, 'ainsi-que la - 

fortune .et le: bien- &tre des seconds. Nous croyons par cons6- 

„„quent, de notre "devoir. de prâsenter, â un point de vue pratique,. 

un apergu succinct. des moyens de: production qu'on peut adop-: 

ter pour 'donner ă cette question une solution juste et satisfaisante. 

Jusqu'ă present, „la loi a reconnu aux boyards le. droit con- 

„„ditionnel' de: la propricte du sol. S'ils. ont; en effet, la libert€ d'user - 

et dabuser. de 'la. terre -qui leur appartient, ils ont en mâme temps 

Pobligation de donner la terre nâcessaire -ă Lexistence des -pay- 

„Sans 6tablis sur. leurs propriâtâs, Le : loi: dâtermine la quantite - 

„des champs, des prairies, „des. pâturages et des jardins. que. leș 

„boyards doivent donner a chaque familie, et, “prevoyant certaines . 

| „circonstances, elle: les oblige ă : partager. les biens-fonds en trois 

„«parties .et ă en. câder deux - aux. paysans., Pour.la: terre donnee, 

1es paysans sont obligeș de payer un loyer: 'annuel. :Dans ':L'esti- 

„mation du: prix: "de ce loyer, la loi,:tout: en introduisant le prin- 

.
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cipe du marche libre et de Vaccord de gre â gre entre boyards ” et les paysans, â &tablir un prix fixe qui est quatre fois plus grand “qunil ne devait âtre et'a oblig€ les Paysans â le payer en travail, | Cette - organisătion - de la production &tablit dans le pays. deux systemes de culture sut chaque propriste : la grande culture faite' par les paysans pour le compte des. boyards, et la “petite culture, faite par les mâmes pâysans. pour leur 'propre compte, Les optrations de ces cultures, devant s*&x&cuter en mâme temps et surtout en. temps opportun par les mâmes travaileurs, donnent „lieu ă des luttes d'intârât qui finissent par affecter la condition 

de l'autre, se trouvant dans l'impossibilite matsrielle de cultiver en mâme temps-et ses propre champs et les champs des boyards; et cet abandon se traduit, ă la fin de Pannce, en une perte qui rend le paysan de ce travail force constitue un besoin imperieux „pour une l&gislation qui cherchera â âtablir la justice dans la Production des principauts, : - pi En &mancipant les paysans du servage qui-păse sur eux par obligation, de par la loi, de payer le loyer de la terre en, travail, -la. production risquera .d'&prouver des pertes. :. La grande. culture diminuera son âtendue ou bien . disperaftra  complâtement, La petite Culture; restant sans protection, pourra tomber, par des accords de gre'ă 8rc, dans une oppression beaucoup plus grande que celle qw'elle a connue jusqw'ă present. C'est pourquoi le 1€- 

effet, la production ne pourant plus se faire avec le "concours du travail force, ou de l'arbitraire, dont les temps sont passes, devra 

en Europe depuis tant d'annâs, 
| Ces moyens sont le mâtayage et le rachat des corvees. Dans le mâtayage il y a association entre le Propristaire foncier et: le, travailleur. La grande et la petite culture se- confondent et n'en font qu'une seule, confise aux Soins. et aux interâts propres des:



“tion 'se dâvoloppe d'une manitre prodigieuse, .Le travail y est 

N 
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travailleurs. Les produits obtenus par ceux ci, sont partages entre 

tous les agents de la production. Le propriâtaire sans" gâner en 

aucune maniere le cultivateur dans la disposition du temps n€- 

cessaire aux: opârations de: la culture, vient, au moment de la 

'rentree des recoltes, prendre remunsration ou le service des for- 

“ces qwil a apportees dans l'association, Ii y a alors partage des 

produits obtenus dans -une proportion debattue et approuvee  - 

d'âvance, Le partage, 6tant fond€ sur la justice, fait de la justice 

la raison d'âtre de ce systeme; aussi est-il gencralement mis en 

. pratique; il Pest dans .Vempire ottoman sous le nom Wortakdji ;, 

et en Europe sous celui de metayage. p 

Le second moyen, qui ă 6t€ introduit en Prusse et dans les 

autres Etats de Il'Allemagne, et qui dernierement a 6te aussi mis 

en pratique dans toute, Petendue de la monarchie autrichienne 

donne des €lans ă la: producțion et des garantiesă la propricte 

beaucoup plus grands. que le metayage.: Les propristaires, s'occu- 

pant de la grande culture, et les.paysans dela petite, la produc- 

devenu libre, et le droit de propricte absolue, moyennant le rachat 

des coryâes, et grâce ă la' consequence” qui en &tait la suite, la 

concession des, terres cultivâes par les paysans qui, secondes par 

VEtat, payent regulicrement. la terre devenus leur propriets, lin- 

tervention de VEtat n'a porte -aucune atteinte aux. droits des. pro- 

pristaires ; car la terre donnse aux paysans a €t6 achetee et payse. 

C'est par Pachat des corvees que les paysaas 6mancipes du 

travail force sont devenus propristaires; c'est par la vente poure 

cause dutilite publique que les propritaires ont cede des terres 

aux paysans. Dans ce systome, la petite culture, degagee du ser- 

vage et mâme du partage des produits, se developpe! par la li- 

berte ei acquiert, daris son &panouissement, des proportions avan- 

tageuses pour la fortune des paysans, pour la puissance de tEtat 

et pour la securite des propritaires. La grande culture, abando- 

" nant la servage, aspire a la domination de la nature. ineste par 

- la puissance de la science et par île secours des machines, qui 

remplacent les bras des serfs, nous fait asister chaque jour ă de 

nouveau miracles de production. Ce systâme de grande culture 

est mis en pratique dans les „belles fermes de tous les grands 

propristaires de l'Angleterre, de la: France et de !'Allemagne.
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7 Ce n'est pas seulement en Europe que nous adniirons lex.  ploitation 'de Srandes fermes culțivees avec le secours de toutes les inventions modernes, mais . aussi, dans „Pempire ottoman, le „"mâme systâăme de culture existe partout, non pas avec le travail . forc6, comme” dans les "principautes, mais avec le secours de Constantinopole et en: Asie, comme aux environs de' Paris et dans le Beauce, la grande culture, existe dans la glăbe de 'la feodalite, La grande culture, par ce systăme,. trouve dans la puissance de la science des capitaux et des machines, le moyen des prosperer sans exercer aucune-oppression sur les habitants des villages.. En appliquant ce systâme dans les . principaut6s, les boyards, privăs: du servage, engendre par le travail. forcă, se trouveront dans les mâme conditions 'et se soumettront aux mâme principes qui sont aujourd'hui en vigueur chez tous les proprâtaires de l'Europe. . - Comme sujets de !'empire ottoman, oi le travail libre existe partout, les boyards ne peuvent pas reclamer en faveur du ser- vage; car le gouvernement se doit â lui-mâme de ne pas abân- donner quatre millions d'âmes ăla merci de cina: ou six mille individus. Le systăme donc du servage ou du travail forcă ne peut pas ctre soutenu, Les boyards 'n'auront qu'ă opter entre. les mMo- Yyens de production en usage en -Turquie et en Europe, ceux qu'ils -pratiquent actuellement sont irr6vocablement condamnâs par la justice, par la science et par l'experience, Sa - Le rachat des. corvâes ei, par consequent, de la terre n€ces- Saire ă la subsistance des habitants des principautâs. est P'amsli- oration la plus importante par lequelle .ils. deviendront les culti- vateurs libres et dâvouss â. la patrie. La Russie, lors de Lintro- duction du reglement organique, .a donnâ exemple d'un com- mencement d'Emancipation des serfs, De la mEme maniere que cette puissance a 'dâcidă les boyares a abandonner, moyennant ra- chat, les droits qu'ils exergaient sur les habitants nommes scuteluici,



ANEXA A PATRA 

"Besarabia _ — 

". Monografia despre Besarabia (Pagina 28 şi urm.) arată întâiu 

„ originea „coloniștilor : numiţi venitici, bejănari din - Turcia“, care 

alcătuesc 83 de sate, “administrate, caşi restul pânăla . 1500, află- 

toare în patru gubernii, de un comitet central aşezat în. Odesa. 

Cele 83 de sate din ocoalele: Ismail, "Valea-de-jos, Cahulo-Prut şi 

'Compatul, în urma tratatului de Paris, s'au împărţit; Moldova luă: - 

din, oc.. Ismail 10, din oc. Valea 9, din. oc.-Compat 1 (Congazu) 

şi tot oc. Câhulo-Prut; 40 de sate s'au' dat. Moldovei şi 43 au 

rămas Rusiei. . | Se 

„- Cele 40 de sate s'au împărțit în' 2 ocoale: Cahulo-Prut (19) 

şi Ismail (21); acestea sunt despărțite de lacul Ialpug. . 

În satele .acestea nu jocuiau numai străini, ci și Moldoveni, 

aflaţi acolo .la '1812, cărora li s'au dat aceleaşi privilegii. | 

Pământul eră de 250.000 desetine: ogoare, fânațe şi imaşe; 

în 5 'sate şi pădure naturală (Brânza, Vălenii, Slobozia, Cașliţa, 

Giurgiuleşti). Dar supt ocârmuirea rusească fiecare sat a semănat 

"de fiecare familie câte 1/, şi pânăla o desetină de pădure, din 

fel de fel de. copaci,. precumpănind însă salcimul. . 

Astăzi ne minunăm „de starea satelor. Meritul este. al gene- 

ralului luzof care le-a administrat dela 1818 pânăla 1844 şi căruia 

populaţia i-a ridicat, la 1846; un monument: o biserică în care. 

"i-au aşezat oasele, ducându-le dela Odesa, cu mare paradă. | 

„_* .: Organizarea coloniilor .luzof a tipărit-o (1821) într'o „filadă* 

" - bulgară-română, (Dela 1821 pânăla 1830 limba domnitoare în colo- 

nii a fost cea română; la 1830 se aduse limba .rusească). 

I. Ionescu reproduce apoi toată filada despre datoriile prica- 

zurilor (primăriilor) şi locuitorilor, Filada cuprindeă cauzele înăl- 

ţării coloniilor; reproducerea lor trebuiă să fie o pildă pentru viaţa -
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sănătoasă din sate: bisericească, morală, juridică, igienică, etc. etc. Firește vieaţa economică este regulată -mai amănunțit. - Instrucţiile lui Iuzof au avut mare efect; „au produs astfel - de însemnate resultate, cât nu se satură privitoriul- minunându-se de înflorirea, înstărirea și fericirea acestor oameni“, ” I. Ionescu cercetează apoi. Pământul coloniilor, (Pag. 73 şi urm.) în 40 de sate 242, 247 desetine... „Acest pămâut nu este proprietate Zersonală; niciun colonist n'are voie dă a vinde par- tea de pământ ce i s'au dat! spre a se hrăni el: și urmașii săi. Colonistul are voie de a dispune numai de averea sa; are voie de' a-și cumpără proprietate dela feţele Pârticulare. Păsuântul dară Colonia? este: dat în obşteasca stăpâsiire a satelor, Fiecare 3at are Planul: pământului, cu hotarele ce are'a stăpâni, La început: s'ă dat de fiecare familie câte 50 de desetine de pământ, cu imașuri, sărături şi toate celstalie locuri sterpe. După aceea mai veriind' incă și alți noi bejănari, li s'au dat și acestora câte '15 desetirie, "vale delă acei ce avean câte 50, încât 'fmulți diri aceştia nu mai Sunt astăzi agricoli, neavând: pământuri de hrană. La câteva: sate „ POpulaţia a sporit atâta incât astăzi nu au pământ cu indestulare pentru hrana lor, cună îi satul Impaițita. Aceştia năimese pământ _-: dela “alte colonii. Nice satele ui au voie da a viiide pământul însuşii lor. Aşadar pământul coloniilor. este proprietatea țării, colo- „Biştii îl stăpânese condiţional, şi pentru folosul'ce'capătă din lucra- rea lui sunt datori” a plăti câte 29 capeice pe' desetină, pe care dregătoriile sătești le împlinesc pe tot anul dela fieștecare - fami- lie, pentru câtimea de Pământ ce i' s'au însușit la împărțeală, Stă- Pânirea are: drept de a alungă pe colonişti și: colonistul are drep- tul de a se duce şi când se va duce este dator â plăti dare pe3 » ani din capitalul câştigat în Rusia cât, după cugetul lui și al nacial- nicilor satului se va arăţă: Casele, livezile și alte lucruri nemiş- cătoare, făcute Pe pământ, rămân ale statului, ale proprietariului Pământului“. Ă Di RE „Linia de hotar între Rusia și Moldova au lăsat în Rusia'o Parte din colonii; cele rămase Moldovei, cu O .rectificare, aveau în total '230.135 desetine, după care se incasă 22 capeice de dese- tină, deci 50629 ruble sau 16878 galbini. o | | La p. 75 |. lonescu dă și un tablou de întinderea Pămâni- 
E . 4. . o e 4 . i .. e. : - 

„tului în fiecare comună a celor două ocoale: Ismail şi Cahulo-Prut 

-
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+ În continuare, p..90 şi 103, autorul adaoge câtevă însem-. 

„nări asupra satelor; însemnările. sunt istorice .şi etnografice. Ace- 

ste observări, care sii rşesc cu.-o idee privitoare la politica 111i40- 

șitățilov, le reproduc complet: 

Satele din coloriille Moldovei în Basarabia 

Pe întinderea - pământului colonial mărginită de valul . lui 

Traian despre Cahul; -de Prut, de Dunărea despre Turcia; de dome- 

“nirile statului şi -a- târgurilor despre mare şi de noul hotar, între 

Robia şi Moldova, despre cealaltă parte, se “află palruzeci de sate, 

Aceste. sate, deşi. sunt coloniale, deşi se numiră a colonişti- 

lor bulgari, nu. sânt toate nice infinţate de bejânarii veniţi de peste 

“ Dunăre, nice lăcuite de Bulgari. 

Înfiinţarea multor din aceste sate au fost făcută de vechii 

băștinași ai țărei, cari şi lăcuiau în ele când au venit emigraţii 

bulgari, precum lăcuesc .și astăzi, Românii au dat satelor în cari 

lăcuesc numirile: moldoveneşti ce le poartă şi astăzi: Satu-ntou, 

„ Vâlenii, Căşiița, - Byânza, Colibaşii, Ginrgiuleştii, Vâlcăneştii, 

Beria, !Frecăţăii. Babilu, Fântâna Zâuilor şi altele sânt lăcuite 

şi astăzi de vechii lăcuitori - ai ' Moldovei cari le-au înfiinţat. Satele 

lăcuite de Bulgari, de Arnăuţi și de alţi emigraţi poartă. numiri 

mai mult turcești şi'tătărăști, decât bulgărești. Bolgradu singur are 

numire bulgărească, cu toate că şi în el se află vreo 340 de fami- 

lii de Moldoveni. Multe sate, deși nu mai sânt lăcuite de Români, 

sau că se află în ele prea:puţini, totuşi "poartă şi astăzi numiri 

moldovineşti, cumu-i de pildă: Cişme-văruită, Traînul, Tabacul, 

Basova. In sfârşit sânt şi: sate 'ce poartă numiri străine, cu toate 

că 'sânt lăcuite: de Moldoveni, cumu-s: Anadolca, : Hagi-Abdulah, 

— Cartalu, Epdec-burnu, Dobrchioi, Exhipolos. 

Pe siliştile .pustiite dintre salele vechilor băștinași ai Moldo- 

vei: s'au așăzat bejănarii ce au venit în țeară, cari s'au interca- 

lat, ca niște musafiri, printre .vechii lăcuitori ai ţerii. Cu toate ace- 

"ste amalgămuri, se "găsesc şi astăzi sate vechi lăcuite numai de 

Moldoveni, cumu-i .de pildă: Vălenii, Câştița, Brânza, Colibaşii, 

Frecățeii, Satui-nou, Slobozia, Bârta şi altele. Astăzi, într'un număr 

'de patruzeci de sate numite colonii bulgare, se găsesc 21 în care 

'se află. Moldovenii. - 

„ "Satele cele noue sânt croite pe linie, Aşezarea lor nu nf 
N
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țoşează toate condiţiile de ;apărare în contra elementelor,  â îi ului cași a căldurei, toate condiţiile de sănătate - şi de îndemâ..: nare în traiul vieții, dupre 'cum se: găsesc aceste toate unite la. Satele 'cele vechi, unde părul cel. alb' şi venerabi!, al bătrânilor; mărturisăște, prih îndelungată vieţuire, bunătatea condiţiilor în care S'au aşezat, Multe din' aceste sate nove sânt espuse la toate con. trarietăţile de așezare; ba 'încă câtevă sânt lipsite până şi de“apa trebuitoare :oamenilor și vitelor, Aaa Spre a mulțămi asprimea vânturilor, a gerurilor şi a arşi- țelor, spre a: solicită: eșirea isvoarelor şi a îndămănărilor plugăriei,. - S'au întrebuințat plantarea. aleiurilor,. sădirea pomilor și mai ales sămănarea . pădurilor artificiale. Acestea au -format un obiect însem- „nat de îngrijire a dregătoriilor fiecărui Sat, Numai satele pe: ale: căror pământuri se află Păduri naturale 'au fost scutite de sămă- narea pădurilor, Sânt .acele din regiunea Prutului, “unde pădurile,. „Ca'0 avere a statului, au fost păzite şi apărate cu toată băgarea. de seamă ce are cinevă de un capital așă de important cum'e. acesta, _ Daia N - -. In fiecare sat uliţile sânt largi şi drepte, 'casele sânt făcute, "după vechea arhitectură țerănească, . adecă: Păreţii de. nuele și. „vălătuci, acoperemintele de paie şi stuh, ferestrele . mici Și. Ogră-. zile cu. şanţuri, unde nu este îndemănare de nuele sau peâtră,. Numai casele obștești, acea a. dregătoriilor sătești, a- scoalei, se deosăbesc Prin O durare mai solidă Şi prin fereste mai mari. -. Fiecare” sat păstrează în Canțelaria. sătească,. pe lângă harta. țerii, şi planul satului, după care toți sătenii sânt datori a se con- formă. Afară de Plan și de linie nimene. nu are voie a dură casă.. "- La intrarea Şi. eşirea din fiecare sat 'se află un stâlp arătă- tor de numele'satului, de numărul lăcuitorilor şi de feluritele depăr-., tări dela sat pânăla punturile cele mai însemnate, a Lângă fiecare sat se află câte 0 zidire măreaţă, în alăturare: cu celelante 'în cari locuesc oamenii, o zidire, care, în multe sate, este tot atâta de solidă caşi biserica din mijlocul satului. Asta este. - magazinul de reservă asupra cărui o înadinsă părintească. priyi- : ghiare şi îngrijire au fost esersată, | | Ie In fiecare sat se ană încă o bină făcută cu cheltueala obș-. tei, care este bine văzută de toți lăcuitorii; nu pentru că doară. crâşma .ar fi, precum și este pe aiurea, un „mijloc de veselie, doară. 

. 
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jîn colonii ea este şi de - folos,: fiindcă venitul . tuturor crâșmelor, 

„pare se suie la 30.198 ruble pe an; este a sătenilor şi 'se. între- 

buinţează în, uşurarea cheltuelelor și a dărilor obșteşti,: 

În năuntrul' caselor, cași în afară, se respirează un aer de 

mulțămire „cu soarta sa, de îndămănatică vieţuire şi de făricire, 

care arată 0 socistate de. oameni muncitori, cumpătaţi, iubitori de 

pace ŞI, bună rândueală: şi: gata a purtă cu, bucurie toate sarci- . . 

- mele cerute de intereşul public al ţerii, a , 

e Satele aceste au îri prajmetele lor vii. “numeroase, în locuri 

romantice, cu livezi de tot felul de poame; între pomi însă, în 

unele sate, se văd o mulțime mare. de aguzi, cari sate se aplică 

la” creşterea gândacilor! de mătasă! şi. la tragerea burangicului. 

A La două colonii, Belgrad şi Agi-Abdulah . sânt şi grădini 

publice, ce slujesc ca niște răsadnice pentru prăsirea și Tespân- 

„direa arborilor, forestieri şi fructieri. 
. Ni 

  

 Insemnări asupra satelor. din colonii a 

| 1. Satul. ou; Este: înființat de „Moldoveni încă dela începu- 

tul „veacului al 18-lea, “ 

2 Cişmechioiu. Inființat. de Bulgari la 1812, cari, - 1ăcuind” | 

-- printre Moldoveni, au Juat toate datinele și deprinderile vechilor 

Jocuitori ai ţerei.. --: 

3.: Văleni. Sat vechiu' moldovinesc, locuit. numai de “Români, 

intruna din.cele' mai desfătătoare văi depe malul Prutului, - 

| 4.! Anadolca. Locuit cea mai mare parte de vechii locuitori 

ai Moldovei; se află aproape 'de Reni. - 

5, Slobozia. Sat vechiu moldovinesc, care la” 1819. au intrat 

între colonii. - . Sa 

| 6, Kişhița, Sat vechiu moldovinesc, însemnat în cele mai 

vechi hărţi ale Moldoyei; s'au supus dregătoriei coloniale la 1812. 

7, Brâuza. Sat vechiu moldovinesc, aflătoriu pe malul Pru- 

tului. | 

8. Colibașul, Numele acestui sat se. trage dela căvăntul rO- 

-mânesc colibă, pentrucă vechii : locuitori moldoveni, locuind în 

colibi, se numiau colibași. În: biserica acestui. sat se găsesc cărţi 

: vechi româneşti. " 

9. Giurginleştii. Acest sat este înființat la. 1816 de cătră 

_ 1ocuitorii! români veniţi din cetatea Giurgiului. “
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10. Etulia, Sat vechiu ce s'au pustiat.în 1818 şi în a cărui vatră au venit, la 1813, Bulgari de peste Dunărea. . | N 11, Curcii. Numele acestui sat vine de la cuvântul turcesc ” curcă, care însemnează unirea, șesurilor; s'au locuit de Către Bul. __ Sari la 1813. 

12. Vâlcăneştii. Acest sat este înființat de cătră pâtru frați Vâlcănești, pela Sfârșitul veacului al IZiea, ti 13. Agi-Abdulah. ' Acest sat. este înfiinţat !de sfârșitul anului 1804, A ERA ia ; 14. Împuţita. Sat. înființat de cătră Bulgarii veniţi de peste Dunărea. Da Ie “4 15. Bolboca,. Acest sat, la 1814, s'au locuit de cătră Bul- garii veniţi de peste Dunărea. - a i AR - . 16. Barta. Au luat acest Sat nume dela cuvântul românesc 

„Moldoveni la 

-bardă ; se află situat. pe gârla numită Bărdița. «17. Cartalu, Sat vechiu moldovinesc, înființat încă din vea- “cul al-16-lea; nu departe de aice s'au' găsit, la 1846, jeţul de mar= moră cu inscripţii latinești. şi greceşti, ce s'au depus la museul din Odesa, 
DR - 18, Caraşaci. Sat vechiu purtând acest nume turcesc -ce. în. semnează Jen. negru. Ma a ă | 19, Frecăjeii, Sat vechiu moldovinesc, în Bugeac, pe malul alpugului ;- acest Sat. împreună cu multe altele au trecut sub dre. : gâtoria coloniilor la 1819, 3 N „i 20. Zabacu. Sat foarte vechiu moldovinesc, lăcuit de vechii locuitori ai țerei, printre car apoi au venit de s'au așezat și * Bulgarii, - 

21. Bolgradul. Aşă numit întru. aducerca aminte a naţiei Bulgarilor, în puterea ucazului împărătesc din 29 Dec. 1819, 22, Cișme-varuită, Acest sat are o cișme cu apă minerală, de unde şi-au. luat și numele. 
23. Babele, Locuit de Moldoveni la 1812, 24. Cairaclia. S'au locuit de Bulgari la 1822, 25. Dermendere, Infiinţat de Malo-Rusieni. 20. Tașbunari, Infiinţat colonie la 1814 cu venirea bejena- rilor Bulgari. | 
27. Erdec-Burnu. Acest Sat, înființat de 'Tatarii Nogai, s'au locuit de Moldoveni Ia 1814, 

N



20, BOGDAN-DUICĂ 133 
  

"28, Doluchioi. Acest sat ce poartă 'nume turcesc este locuit 

(de. Bulgari şi de Moldoveni. | i . 

„.. 29.: Fântâna- Zinilor. Sat, vechiu românesc, în care la 1830, 

au venit să împreună-locuească şi 50 de familii Malo-Rosieni. 

|... 80, Staro-Traian. Locuit de Bulgari la 1819. | 

| 31. Banova. Înființat de bejenarii. emigraţi din cetatea Ismail. 

|. 82. Enichioi. Înființat de; Bulgari la 1819, . 

188, Şerecli-chitae.- Înființat de Bulgari la :1819. 

„* 84. Nova-Procovca. Veche: colonie aşezată aproape de valul 

lui Traian. * i: E - 

35. Eschipolos, Infiinţat de Moldoveni la 1835. - 

36, Zropoclu. Înființat de Bulgari la 1830, 

87. Novo-Garagaci, Înființat de Bulgari la 1830. 

38. Vaisal. În această colonie se află 48. de familii Țigani 

„colonizați la 1830. 
39.. Caracurtu. Înființat de Arnăuţi fugiți din Turcia de la - 

„1808 până la 1811. 

40. Congaz. S'au înfiinţat de: Bulgarii bejenari Ja 1813, în 

regiunea Bugeagului de sus. EI 

 Etnogratia coloniilor. 

. În aceste patruzeci de sate se află: neamurile' următoare : 

- Vechii locuitori ai Moldovei, Români; veniţii de peste Dunăre, Bul. 

gari ; bejănarii Greci; nomazii Ţigani; emigrații Arnăuţi ; coloni- 

ştii Malo-Rosieni. Toţi acești oameni vorbesc feluritele lor limbi 

naţionale; însă, se bagă de seamă că” toţi cei veniţi de peste 

Dunărea se înţeleg între sine prin limba turcească, care este vor- . 

bită îndeobşte în colonii, mai ales de partea cea mai numeroasă 

a bejănarilor, adecă de cătră Bulgari. . . a 

Moldovenii, însă, nu. numai între sine, dară şi cu ceilalți 

venetici vorbesc limba română. Moldovenii, departe de a învăţă 

limbele neamurilor ce au năvălit în ţeara lor, i-au făcut pe aceștia 

de. a învăță limba lor. Aşa la Cişmechioi, Anadolca, Giurgiuleşti; 

Etulia, Curci, Vâloănești, Impuţita, Bolboca, Barta, Cartal şi la 

multe alte sate, bejănarii ştiu şi vorbesc româneşte... Simţimâ ntu 

naţional, care se arată prin limbă, s'au trezit şi ținut mai mult | 

" între Moldoveni, cari chiar şi până. astăzi au păstrat limba. lo? 

“naţională până și prin piserici. Bulgarii, “însă, au primit în bise-
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ricele lor, cu mare ferbinţeală, limba rusască în locul acelei gre- " cești care domniă în bisericele din ţeara din care au venit. Până | la 1830 înșiși Ruşii, în canțelarii, au fost nevoiți a vorbi şi a scrie - „oamenilor în limba română. Dela âcest an limba -naţiei domni- toare au fost introdusă în biserică, în şcoli și în Canţelariile sătești, . Dragostea de limba: naţională este adânc răsădită în inima! fiecărui om; această dragoste cu atât mai mult se întețeşte, cu cât - pedicile disvălirei ei sânt mai mari. În- ziua când se râdică aceste pedici, fiecare naţionalitate, scăpând dă împilarea ce-i asupriă, se bucură. Această bucurie au simțit.o şi Moldovenii, când au auzit pe dregătorii. lor vorbindu-le limba lor naţională, Cu această bucu- rie nu S'au făcut nicio întristare celorlalte neamuri, î Fiecare și mai' ales Bulgarii au fost cei-mai dintâi cari au. - manifestat dorința de a-și învăță şi de' a-și vorbi limba 'lor na- " ţională, 
- Se - : Moldovenii, în sfaturile lor Săteşti, cu toate că sârit astăzi - naţia domnitoare în feara lor, n'au rădicat pretenţia nice de a-şi impune limba lor altora, nici de a preface naţionalităţile, Pe prize * cipul imoral răzămându-se:. că ceea ce: ție nu-ți place, altui nu face, Moldovenii au trimis dascălii români în satele moldovineșşti, lăsând pe dascălii, pe preuții bulgari liberi de a face și ei ca dân- şii pentru desvălirea limbei lor naţionale sau de a continuă regi-. mul supt care au fost mai înainte, . N e a Numirea de colonii bulgare ar fi dreaptă și adevărată, când familiile ce alcătuesc aceste colonii ar fi toate" din naționalitatea: bulgară. Studia entnografică a coloniilor, . deși făcută întrun timp când încă toți câţi sânt Moldoveni nu cutează a-şi mărturisi ade- vărata lor naţionalitate, totuși au găsit. în ele 2601. familii ro- mâne. Studia etnografică descoperi un număr foarte însemnat de familii ce vorbesc românește. Aceste doue resultate sânt destul de Puternice, ca să ne îndemne de a nu minţi numind . Bulgari pe acei ce sânt adevărat Moldoveni, Dacă este condemnabilă usur. parea, ori din care Parte ar veni, apoi nice Bulgarii, cu toate că -. ei astăzi, supt nume de colonii bulgărești, numesc și pe Moldo- veni Bulgari, nu trebue să 'se numească Moldoveni, Bu!garul tre. _bue să fie aceca ce este făcut din, fire, adecă Bulgar, după cum Turcul este Turc, după cum și Moldovanul este Moldovan ;. fiind- că, după cum se. zice, sângele apă nu se face. Da 'aceea dreptul”
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cuvânt cere ca! nice unii, nice alţii să nu se încerce a călcă cer- 

cul naţionalităţii altora; şi fiind cu toții colonişti, vrând nevrând, 

„vor. purtă numele de 'colonii: şi fiind cu toţii în ţeara !? Moldovei, 

nu se pot numi altmintrelea decât colonii ale Moldovei. 

| “i 7 - 
| . 7 ” Î, 1 ” 

(lon Ionescu). 

PI III 

P.S.—I.' Tabela statistică: Ocotul Ismail (21 sate) avea: Moldoveni 188, Bul- 

gari 2595, Arnăuţi 186, Malorosieni 130, Ţigani 50, Greci 60: Total: 3502. ” 

Ocolul Cahiilo-Prut aveă: Moldoveni 1313, “Bulgari 1025, Malorosieni 15 

Greci 13, Total: 2866, 
” 

In amândouă ocoalele: Moldoveni 2601, Bulgari 3620, Arnăuţi 188, Maloro- 

sieni 145, Ţigani 50, Greci 13. Total: 6668. 
- 

E. In alt articol, -p. 124 — 125, se dă. statistica dela 18 Ianuarie 1857. Erau 

suflete 41041. La 1850 fuseseră 43991. La predarea coloniilor cătră Moldova erau 

cele 471041 de Sufiete! 
- 

IN. In alt articol se dau cifrele de venituri şi cheltueli (p. 131-140), In anul 

-18371 venitul celor 40 de sate a fost de 44904 ruble. Dar cu capitalul disponibil în 

casele sateşti: şi cu rămăşiţele de încasat încă, eră de: 136 838 ruble, In 1857 satele 

aveau un buget de cheltueli: 29464 ruble; pânăla 44904 măi erau 15439, care se 

adaogară -prisoaselor din anii trecuți; astfel că, la începutul anului 1858, în casele 

Săteşti se aflau, ca prisoase, 107314 ruble. : 

lată — pildă! |
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|.“ ANEXA.A CINCEA: C 

Contra lui Grigorie.A. Ghica Voevod. 

Părerea I. S. Grigorie A. :Ghica Voevod | 

"La protocolul disposiţiilor concertate în Constantinopole, la 

| 11 Fevruarie 1856, de miniștrii Înaltei Porţi şi reprezentanții Fran-: 

ței, Angliei şi Austriei, Înălţimea Sa Domnul stăpânitoriu al Mol- 

dovei, Grigorie Ghica Voevod au făcut băgările sale de samă, pe 

“care le-au supus puterilor: Europei ocupate atunci.cu organizarea 

„de dat Principatelor dunărene. - 

: Între cele 30 de aiticole din protocolul mai sus citat se află 

unul privitoriu :pe ;țerani, a cărora soartă se plănuiă a se îmbu- 

nătăți în chipul următoriu: „Art. 17, Relaţiile între proprietari 

- “si țerani se vor regulă întrun chip drept şi cât se va pute 

prin învoeală, Beilicurile şi şerbiile personale, ce mai esistă încă, 

fie :sub orice: uumire, se vor .deciara 'de vescumpărabile prin o. 

„lege specială, care se ua decretă şi execută cel-mult până într' i 

„au, aşa încât. cu, totul. să. înceteze până întrun. scurt" timp". 

La acest proect de îmbunătăţire a soartei ţeranilor, Grigore 

Ghica Voevod face întimpinările următoare: Si 

„Legislaţia actuală: au aşezat relaţiile între proprietari şi ţe- 

. us e - . 7 : 

“rani, Ea :au lămuriț tot aceea ce vechea legislaţie avea ;ascuns, 

pentru .a lăsă: cât s'ar puteă mai ..puţin loc ssilniciei. Ea.au „des- 

_fiinţat dijma. care:da o-idee de şerbire şi vasalitate. .Ea au . des- 

„finţat îndatorirea de :a face fără plată :coșăriie, lucru care adese 

ţinea. patru săptămâni, Nu-i. numai. atâta, regimele cel vechiu prin 

:care ţeranul -eră' îndătorit clăcei s'au .desfinţat.de mult. Regula- 

“mentul. organic au ușurat mult starea ţeranilor apropiind datoriile 

de :drepturile :ce.au.; : şi legiuirea din „1850, :sfârşită prin .un hati- 

“serif (autograf al Sultanului), - au cumpănit . drepturile ; şi. inda- 

- toririle ambelor părţi întrun chip a lăsă 0 :mare parte în folosul 

ţeranilor.
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„După legea aceasta, fiecare țeran are partea lui hotărită de arătură, de fânaț și de pășune. În: adevăr, el” nu-i proprietariu : _asupra acestora; însă are dreptul” de a se folosi de rodurile lor, EI nu poate înstrăină acest pământ ;. dar şi proprietariul nu' poate -nici-a-l luă, nici de a-l] schimbă după -placul seu. E "Lucrul țeranului se analogiseşte după prețul de mijloc -al : pământului de care el se “folosește. .Acolo unde pământul trebu: incios nu-i de ajuns pentru a îndeplini partea hotărită a fiecăruia jeran, el se împarte în trei părți; dintre care două sunt ale ţera- nilor și a treia: a proprietarului; în- acest cas scade şi lucrul în proporţie. a Ma a - -: „Afară de ' aceasta . fiecare țeran “are 'pentru “locuinţa lui o îngrăditură de 8360 stânjeni: cuadrați pe' care-i! lucrează . precum Vroește, ee Ea „El este slobod de a lăsă pământul cu: oareşicare condiție 

4 

46 o mică însemnătate; şi poate vinde viile și livezile ce ar sădi pe el, Luând bine seama ţeranul. nu . face clacă ci plăteşte prin . „tucru chiria pământului ce lucrează, - i SE _ pAcesta-i regimele de, față. Se poate ca la punerea lui în lucrare să fie Oareșicare abusuri; dară așa.i: soarta tuturor legi- „lor, Oricum o fi, aceasta-i un progres ; şi chiar ţeranului se dă mari foloase, . . IE i 
„Se cade oare a ne atinge de astieliu .de condiţii? E oare de “folos-ţeranului de a - schimbă Soarta lui de usufructier (care se foloseşte de roduri) sau de posesor, cu acea .de'proprietariu ? | „Nu-i de trebuință a arătă aici. Smintelile” ce ar pricinui o astfeliu de modificare! într'un şir mai mult sau mai puţin lang de ani în lucrarea agriculturei, singura -industrie din ţeară, şi pagu- “bile enorme ce ar naşte din aceasta în averea particularilor. şi: în bogăţia obştească?. Aice trebuie să luăm bine seama dacă soartea tteranului se va îmbunătăți prin acest chip. Da, mai întâiu, care -va fi chipul de rescumpărare in această lege: specială, care, după „art. 17, va trebui a fi pusă în lucrare înainte de un an? În aceasta se întimpină greutatea chiar dintâiu, "Țeranul va! ttebui el să plă- "tească deodată capitalul pentru toate? Asta nu'se poate: “Sau'să plătească dobânda. pe fiecare an, fără:a fi datoriu-.cu ca- pitalul? Să zicem chiar că i se va “da: degeaba: pământul ce-l lu- „crează acum; în puţini ani țerânul proprietariu va trebui: să îm-:
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" părțească partea sa,.spre.a o da.copiilor sei; sau, suferind con- 

secințele greşelilor sale,. sau a pagubilor neprevăzute, el o va 

vinde şi va rămâneă atât el cât şi. familia lui lipsită: de toate 
mijloacele. de vieţuire. Proprietariul, care va fi cumpărătoriul, nu 
va fi mai mult îndatorit de a-i da un alt pământ, precum, după 

legislaţia de. astăzi, el-este îndatorit de a nu da fiecăruia însură- 

"ţel, chiar de ar fi şi mai mulţi într'o singură familie, câte -o parte 

de pământ, Atunci ei ar păţi tot aceea'ce au. păţit şi răzășii. 
aceşti. vechi proprietari ai pământului Moldovei, siliți fiind de a 

“îmbucăţi nemărginit pământurile lor, nu lasă clironomie la copii 

decât niște procesuri. nedescurcabile. Dărâmaţi prin necontenitele 

gâlcevi, ei nu gândesc decât a vinde părţile lor prin care s'au 
mărit proprietăţile cele mari; neavând, în acest chip, proprietatea, 
ei au venit dela sine a se aşeză supt legiurea de faţă şi a plăti 

prin lucru pământul ce-l lucrează: 
„Trebuie. încă să adăogim la observațiile precedente încă 

una, adecă: că neapăratul. resultat al:tulburărei ce ar produce, 

în agricultură,“ modificaţiile proiectate, ar fi că lucrarea pământu- 
lui ar. scădea mult; rodul lui ar fi de abia de ajuns pentru con- 

'somaţia lăuntrică, şi poate ţerile care ieu producte din hambarile 

Moldovei ar suferi. și ele din pricina nouei -stări a lucrurilor“. 

D S'au recul. timpurile acele când gloatele de oameni, caşi 

nişte turine de dobitoace, erau exploatate : de Domn şi de păstorii 

lor. Lumea creştină ştie că păstoriul cel bun sufletul seu pune 

“pentru turmă. Iară cuvintele de sus, a -unui Domn Stăpânitoriu 

în Moldova, arată curat că păstoriul nostru pune toate puterile 

sale, -su44 pentru apărarea turmei, ci pentru „apărarea acelor ce o 

spârcuiesc. .... , 

- Plângerile ţeranilor Sau auzit până în înaltul cerului, . Părin- 

tele luminilor au poroncit puternicilor pământului de a cercetă 

pricina dintre boerii şi țeranii noştri şi de a da fiecăruie după fap- 

tele sale.: De o parte, dară, Domnul cu boerii ţerei; şi -de alta 

gloata 1ocuitorilor se înfățişază inainte, la giudecata -lumei. S'au 

auzit, 'cu toată ingădueala, cuvintele boierilor espuse prin rostul 

Domniturului Grigore Ghica Voevod. Ertat va fi şi noă de a face 

-întimpinările din partea mulțimei feranilor, carii au şi fost che- 
ÎN ii N -, - 

7 

1) Acum continuă Î, IOnescu.... 

' po . 7
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maţi de puterile Europei în divanul ad-hoc, unde. au Spus! și ei durerile şi dorinţele lor. Așadară memoarul reposatului Grigorie A. Ghica Voevod nau iisbutit a încredința cabinetele Europei că feranii, așă cum sunt astăzi, sunt fericiți și nu mai este de făcut nimica, de oarece puterile Europei, după ce au ascultat Și spusele țeranilor, au decretat .solemnel. o sentenţie osânditoare așăzemân- tului astăzi în vigoare; căci 'ce- altă însemnează aceste cuvinte din art, 46 al actului constitutiv : „Şi se va procedă fără întârziere la revizia legeik care regulează relațiile proprietarilor ds pământ cu „Cultivatorii, cu scop de a îmbunătăţi soarta țerânilor? Nimic: altă „fără numai că. țeranii au dobândit dreptate dela areopagiul euro- peant aaa Punerea în lucrare a acestei. dreptăţi, fiind lăsată a se face de către Chiar acei cari s'au dat remași în judecată, poate să nu respundă la dorința nici a puterilo, nici -a mulţimei - locuitorilor țerei. Aceștia poate:să fie iarăși nevoiți de-a căută a face ca să | se mai audă încă odată dureroasele lor tânguiri și cu sgomotul boierilor lor să chieme solicitudinea Europei spre, a interveni și a aduce dreptatea și liniștea între noi. Spre a evită această estremă 

“a cărora mână este astăzi dată puterea de a opri, prin. reforme Ccumpănite şi înțelepte; să nu cadă poporul în escesurile: desnă- . dăjduirei şi a turbatei resbunări,- - E | AR - Dacă dijma că o..idee de şerbie şi de vasalitate, după cum afirmează ultimul domnitoriu - regulamentar “Grigorie Ghica Voe- vod, apoi prin .prefacerea dijmei în. alt. lucru, . cerut dela .țerani, desființatu-s'au şerbia? Cu prefacerea dijmei dintr'un venit nehotă- 

pământului, într'un venit hotărât şi cu mult. mai mare decât acel . "al însuși dijmei, defectuosităţile așezământului -din 1851, .astăzi în vigoare, s'au făcut: mai mari şi mai oneroase decât acele :a regu- * lamentului organic din 1831, pretinsa îmbunătăţire făcută este în faptă una din cele mai nedrepte și mai -strigătoare înreutăţiri, . Dacă regimele vechiu al clăcei, care: arată împreună cu dijma regimele feudalităţei, s'ar fi fost în adevăr desfințat, după cum pre- tinde Voevodul Grigorie Ghica, apoi de ce mai. lucrează” țeranii boierescul? Zilele 'de lucru nu numai sunt Păstrate în așezământul
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_ astăzi 'în. vigoare, ba încă sunt păstrate așa cum sunt determinate 

în regulament, Nu s'au desființăt nimica. Numele, ce e drept, s'au 

“schimbat; dar în faptă lucrul datoriilor nu numai nu sa' ușurat, 

ci mai mult s'au ingreuiat, Dacă regulamentul organic s'ar fi ușu- 

rat. în așezământul din. 1851, n'ar fi venit deputaţi țeranilor în 

Adunare consultativă, să zică, în ziua meaza mare și în fața lumei, | 

că li s'au. impus de silă și cu baionetile roseşti,. 

"-Grigorie A. Ghica Voevod, esplicând principiurile aşezămân- 

“tului din 1851, elaborat în domnia sa, ajunge la încheiarea că 

„luând bine sama, ţeranul 'nu face clacă, ci plăteşte, prin lucru, 

chiria pământului ce lucrează“, Scopul pentru care au contat a 

“ fugi de' clacă şi de dijmă, este îndestul de viderat în însuși esenția 

lucrului; fiindcă, «în loc; să: iasă la iveală chiria, din toate cele ce 

espune ese tot rânduelile - feudalităţei, drese şi întocmite în regu= 

lâment mai dihai-decât-ce nu erau la seniorii feudali din viacul 

de riijloc. Nicăirea seniorii feudali nu cereau dela țerani a lucră 

îitr'o'zi nici mai nainte, mici după asfinţitul soarelui. La noi, însă, 

după cum au -zis-o deputaţii țeranilor, zisa aceasta, lăsată de Dum- 

- n6ztu, Sau. mărit prin hotărârea. anume a cătimei de lucru. ce: 

trebue-să se tacă într'o zi şi care lucru — nu se face nici în trei. 

„ zile; Precum 'dela claca. nehotarâtă (corvce â merci) împărații în. 

" celelalte ţeri,: au oprit pe seniori de a. luă mai mult decât dnoe- 

'sprezece corvele (zile de boieresc) pe -an, asemine şi 'noi, în loc 

să mergem 'pe această cale de: ușurare a țeranului, “am: apucat 

tocmai pe cea anapoda; şi în loc:de 112 zile am luat și luăm, dela. 

erani 65 de zile .pe-an!.La noi: aceste 12 zile de pont, de: trei'ori 

mai mari decât zilele. făcute de :Dumnezeu, deşi sunt hotărâte pre- 

cum 'erau şi la seniorii feudali, cari nu luau misi. mult -decât trei . 

înti'o 'luhă“'şi nu “luai mai mul 'decât una într'o septămână, la 

'noi'se țin delaolaltă: Din: prăşilă dau “în seceră, din secere în 

coasă, aşa - cât până su, se: îsprăveşte Imcrul boierului, țeranii 

iau voie şi nici nu pot să-şi caute de hicrul lor. De aceea 

-popușoii țereneşti remân înnecați în buruene, semănăturile albe 

“se scuitură, fânul se arde. de-arşiţă; şi în loc să-şi facă ţeranii 

'fânul' în- postul Sâm-Petrului, : şi-l tac toamna, nu din iarbă 

verde, ci: din csa uscată. şi: otavă. Clacă, dară, este şi la noi şi 

clacă âtâta de silită şi atâta de determinată, . cât ţeranului nu-i 

“remâne timp de a-şi căută 'de: ogorul seu, Și aşă, după 'ce 'dă în
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„bot, lucrând- de boieresc, este şi calomiat cu 'nerușinare de „leneș“. Vita, că este vită, şi tot dobândeşte timp de repaos; -iară dela . țeran ar voi să ceară, acei ce-l calomniază că este, leneș, dea nu mai obosi niciodată. Flămând, gol şi schingiuit de “dări și de bei- | „licuri, după ce umple casele boierești cu aur și Cu argint, după ce umple “și: visteria ţerii cu “bari, . apoi lui, : ne-mai-remâindu-i 
nimică, i se zice chiar. de .Domnitorul țerii, de Grigorie Ghica Voe- vod, că: n'are nimică, pentru că este „leneș, Şi apoi cutează a mai pune întrebare, .dacă ar fi bine şi de folos de a :se schimba ţera- 

Curioasă întrebare, pusă  într'un memoar adresat puterilor „Europei de către un Domnitoriu al. Moldovei, cum eră Grigorie” Ghica Voevod! Auzitu-s'au undevă să se fi zis, decât. numai la 
noi şi în analile noastre, că este nai de folos pentru ferau, să 
Iucreze în ogorul boierului, decât în ogorul seu?. Domnul şi boerii noștri voesc să ne încredințază că este mai de “folos pentru un | țeran să plătească chirie pe casa în : care şăde, pe pământul pe 
care se hrăneşte, decât să-şi cumpere şi el casă de veci şi pămân- 
tul: de veci? Cu un cuvânt, Domnitoriul cu boierii țerei zic. ţera- - „ilor, că este mai de folos. pentru dânșii să fie slugi, iobagi - şi clăcași, decât stăpâni, neatârnaţi şi liberi! Această singură. arată 
curat starea de miserie şi de dobitocie în care au dus. pe. țerani 
stăpânii terieni. Când 'tot omul carele este om. aspiră la a agiunge 
să fie şi el stăpân măcar pe ogorul seu, numai țeranul Moldovei 
așă au fost de bine cârmuit cât nici să nu poată pricepe: că tre. buie să-și scuture trențile după dânsul şi să fie 'şi el odată pro: prietariu pe braţul și.pe ogorul seu... i Voevodul “Grigorie Ghica, după ce combate că n'ar fi cu ușu- 
rință de a se puteă răscumpărarea boerescului, apoi merge până 
acolo de zice-că chiar de s'ar da feranilor degeaba pământurile 
totuși 'are să fie rău de dânşii. Aice ne lipsesc cu -totul cuvintele Tespectuo.:se cu care am trebui se relevăm această aberaţie a min- 
ței. Dar fiindcă: âduce in. apărarea acestei rătăciri. pilda răzașilu "„din ţeară, nu putem să nu zicem și acum aceea ce avem de gând . să desvălim mâi târziu 'în toată golătatea ei. Nu au fost în lume 
o proprietate mai puţin respectată şi mai cu statornicie ruinată de 
boieri decât proprietatea rezășasca dela noi. Și dacă disoluția pusă 
de boieri în această proprietate există poate şi mai crudă decât 

+ »
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i ce nu au arătat un Domnitoriu. al "Țerei, aceasta nu împuterni- 
| ceşte pe nimene de a crede că va.remânea nerespectată şi neorga- 

nisată şi în viitorime, Prin urmare, de la esistența: unei abusive 
lucrări între rezăşi, nu urmează a se pildui împroprietărirea . ţera- 
nitor. Din: contra, din esperiința desvălită in. practită se vor tolosi 
legiuitorii de a încungiură cu toate. garanţiile cerute -de dreptul 

"“<uvânt ţinerea şi . respectarea; proprietăţii ţereneşti. La proprietatea 
rezășască se pot aplică, dintr'o zi: până într'alta, principiurile ce.o 
pot păstră şi înflori ; atunci din o pildă agiutătoare în contra îm- 

" proprietărirei țeranilor .vom aveă argumentul cel mai puternic, pre 
care astăzi îl luam dela proprietatea cea mică organisată în Ger- 
„mania, în Franţa și în Belgia. : . DE 

Cat pentru îndestularea însurățeilor cu -pământ, împroprie- 
- tărirea țeranilor nu atinge intru nimică drepturile, insurăţeilor, Şi 
însurăţeii vor urmă a fi împroprietăriți ati fur ei a mesure ce se 
vor înfăţoşă şi -pânăla acoperirea de-doue treimi din întinderea 
moşiei. La acest hotar se sfârşăşte dreptul feranilor şi mai îna-: 
inte n'avem dreptul de a. merge, De aceea ne' mărginim a cere: 
realisarea rescumpârărei boierescului întrucât este posibilă și întru 

„cât se poate face cu- dreptate atât pentru  ţeranii de față, cât şi. 
PE „_ “i Pentru generaţia viitoare, până cât va ajunge, mărginindu-ne şi 

| "aice precum ne mărginim. şi în împărţirea proprietăţei: țerenești şi 

„în transacţiile ei. În acest chip.nici una din relile urmări, culese 
E dintr! un viitoriu fără probabilitate de' a esistă vreodată, de cătră 
"Voevodul Grigorie A. Ghica, nu pot să easă din împroprietărirea 

- eranilor. , - 
In sfârșit, resonul cel mai puternic dat de Voevodul Ghica 

în favorul ţinerei așăzământului de boieresc este că o pagubă 

enormă s'ar naşte în averea particularilor şi în bogăţia obștească, 
dacă n'or mai fi supuși țeranii la munca “silită, şi că de se vor 

împroprietări țeranii, toate țerile. carele ieau producte din “hamba- | 
rele Moldovei ar. suferi şi ele din “pricina nouei' stări de lucruri. 

| Aceasta însămnează, cu alte cuvinte, că trebue să ținem pe locui- 
| “torii țerei în giurul  muncei silite, nu. numai pentru .interesul pro- 

3 prietarului, dar și pentru acel-al speculanţilor comerciali din ţerile 
"streine. La această ultimă şi fundamentală consideraţie redusă, în- 
timpinarea încontra împroprietărirei ţeranilor se reduce dela sine 
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la nimică. In adevăr, de unde „ie Domnitoriul țărei principiul că”
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pără şi de a vinde producte unde găsește, cum poate şi unde poate, -“Țeara noastră n'are contractată nicio „obligaţie cătră nimene-de a “da producte; şi pentru ale da, de â pune pe ţeranii Noştri la muncă silită, Asemine, pentru a conservă interesele proprietarilor și pentru a asigură ţinerea isvorului avuţiei lor, nu'urmează ca feranii să fie siliți a lucră pentru dânșii. Fiecare trebue să fie croi- toriu de Pâne pentru sine; de aceea proprietarii cată să iaca cească şi ei, după cum muncesc Și țeranii astăzi. Cine nu va munci, de bună samă va sărăci; căci numai prin “muncă se. înavuţeşte omul, Până acum s'au înavuţit oamenii Şi fără. să “muncească ; Pentru ţinerea” acestui sistem de înavuţire nu credem să. se mai „poată ţinea mijlocul. aflat în „munca silită. a ţeranilor, O cale nouă s'au deschis de art. 46 din Convenţie, în. care nu: putem intră! de „cât prin Zibertatea absolută a uncei. Însă această libertate cata să fie garantuită în absolutismul ei real priu împroprietărirea, - prin desrobirea feranilor de robia foamei, - Din. acest punct de vedere, celace 'nu este cu noi, este con- tra noastră; Şi acela care este în contra noastră este Partisanul - declarat al șerbiei poporului ȘI, prin urmare, al peirei neamului românesc; căci :din mânţinerea  boierescului nu poale să resară renașterea şi înflorirea Românilor. 
(luliz, 1839), E



Da: ANEXA A ȘASEA. 

Ororiica politică ebdomadarie 
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„ Bucureşti, 23 Decembrie 1867. 

"După « ce se constată « ce adânc. înrădâcinat este îu. pămân- 

tul nostru ,  separatismul, ou Ionescu djunge la separatismul 

partidului național- -liberal „munitenesc A C. Brătianu şi C. A 

Rosetti) şi continuă : . 

Fără de a curăți inimile noastre de separatismul care este 

adânc înrădăcinat într însele, cum vom puteă să-l stârpim în. cele . 

din afară şi să: aducem intre noi, în fine, domnia unirei, sămânţa 

dragostei şi. a bunei învoiri celei dintre noi? - 

Dacă divanul ad-hoc din Bucureşti ma voit să intre în ches- 

tiunile ce organisare din lăuntru, pe când Divanul, Ad-hoc din 

„laşi înaintă în această dificilă și importantă cercetare, acum, când 

pr . din „două Adunări s'a făcut una, acum, când “Bucureștii a devenit 
N „singura capitală, a României, acum, când Moldovenii şi Muntenii 
- . e âu să-şi dee mâna şi să lucreze împreună ' la reorganisarea Ro- 

"mâniei, chestiunile de organisațiune socială mai pot fi amânate?, 

| a Suntem nevoiţi de cele petrecute, în săptămâna “aceasta 1), 

( în sinul partidului liberal a reduce lucrurile la această simplă 

| ! E Nita 'Le reducem, pentrucă între chestiunile de reorganisare 

..
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| din lăuntru intră şi chestiunea. cea mai „mare din toate: chestiu- - 

| „3 mea țeranilor! * 
FO o O idee a âmblat pribegind din minte în inte, în săptămâna 

| trecută, căutând adepți: spre a se amână şi a nu se. aliuge 

„această chestiune. . 

"Marea, calamitate este aceea i când oamenii noştri n'au cura- 

giul opiniunei "lor sau când voesc să âmble pe :cărările diploma- 

tice şi ale tacticilor uzitate” între două tabere gata a se încăieră 

  

d Între, 17 şi 24. Decembrie 1861;    
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la luptă ! Liberalii din Moldova nu fug de lumina zilei; ei Şi-au 
-dat pe, față. ideile lor în această chestiuine şi toată lumea şi mai 
ales alegătorii lor cunosc astăzi. soluțiunea ce i s'a dat. Eată cum 
0 formulează capul partidului liberal din Moldova; d; Mihail Ko- . 
gălniceanu, în profesiunea sa de credință cătră Focșăneni: 

„Art. 11.—Sânt pentru emanciparea țeranilor prin desăvirșita 
lor. împropriotărire pe pământurile ce. au astăzi în stăpânirea lor, 
aceasta însă cu întreaga şi deplina. „Înainte plătită, despăgubire a 
proprietarilor de moşii“. i E 

”* În fața asestei inscripțiuni depe stindardul partidului liberă, 
din Moldova, adunările urmate în București cu scop de. a se în- 
frăţi deosebitele nuanțe, ale partidului liberal au isbutit q se ad.-: 

„înite idea, de amânare a solufranei „de dat: chestiunei feraniloy. . 
Între ceice' amână soluțiunea - și acei 'ce o proclamă cu toată t tăria 
unei convicțiuni luminate—-ce unire şi bună ă înţelegere se poate 
îintemeiă! 

Moldovenii aduc un n capital mare în. unirea ţerilor: "Capitalul | 
soluțiunilor de dat" "chestiunilor, de. organisaţiune interioară ; căci 
în Divanul ad-hoc al Moldovei! s au desbătut aceste chestiuni. Ce 

| capital dară ' aduc şi Munteni. în unire? Soluţiunea chestiunilor 
politice? Dar 'acest capital îl au şi Moldovenii. Amânarea “soluţiu- 
nei chestiunilor sociale? Dar amânarea "este inactivitate ; -şi apoi 
ua sa „făcut unire ca nici în viitor să zi facere aimic, precum 
nu am făcut în trecut, pentru binele țărei, „pentru îmbunătăţirea soartei! țeranilor, | | Ă 

. 
4 

| 
i i 
i 

, 
S'a mai ivit încă o idee, î în 'septămâna aceasta, care ascunde amânarea, sub preluug irea ce ar aduce infiiațarea comisiunilor pentru Sfudiul chestiunei feranilor, Căile comisiunilor sunt deo- chicte; şi apoi noi n'avem trebuinţă să, imităm pe Rusia sau pe 

Turcia în materie de comisiuni, Când! chestiunea țeranilor s* a des- bătut în Divanul ad-hoc al Moldovei, din „70 de reprezintanți nu- 
mai au eșit nouă (9) păreri; oare, câte păreri” mai, voesc să aibă - autorii şi propuitorii de comisiuni? Dacă” îu sunt destule” aceste nouă: păreri, mai sunt încă alte 30, discutate și refutate în. Jur= nalul (tostru) de agricultură, afară de vreo 20. „emise în Mun- „tenia, De nu sunt destule nici. acestea, apoi. istoria, lumei este de faţă; consulte-o amatorii de comisitini şi âmple-şi capul cu păreri 
cât de multe le-ar plăccă. .Cunoștinţele economice, politice și soci- Mii    
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ale nu sunt atât de întinse, în: poporul nostru cât să putem speră, 

prin comisiuni; aflarea vreunei noue .idee care să 'fic încă :necu- 

noscută sub soare. pe i aa 

Nu suntem pentru: comisiuni, pentrucă respingem “idea de 

amânare şi pentrucă suntem dispuși-a combate pe 'acei ce nau 

curagiul' opiniunelor lor, cum și: pe: acei ce voesc a-şi ascunde 

cugetăciunele lor.1) Struţul încă-și., ascunde capul: în năsip, când 

este urmărit de dușmani; doar ascunzându-şi capul, ca.să nu 

vadă pe gonâci şi să caute a scăpă. de dânșii, oare nu 'S'au. espus 

-mai mult în-mânele lor? . : EI e a 

“Credem că timpul țerfipurilor sau ' al :stratagemilor “politici 

a trecut și că-fiecare trebue acum Să aibă curagiul opiniunei sale 

şi să spue pe faţă, înaintea țerei, cum gândeşte să: îmbunătăţească 

sGartea țeranilor. Capul liberalilor din “Moldova. s'a pronunțat în 

. favorul emancipărei şi al' împroprietărirei ţeranilor”” cu despăgu- - 

bire, Pronunțe-se dar şi capul liberalilor. din Muntenia, ca să 

ştie lunea, ca să ştie şi amicii şi înamicii sei. ce are: de gând 

să facă cu-țeranii 2 Să le 'dea'numai pușca la spinare? Asta nu 

"e reu; dar, -mai înainte de a smulge. pe om. din sânul : familiei, 

pipa . e 

2 

sale, se cuvine a-i da mijloace de a nu peri de foame ai sei, pre. 

când el va fi ociipat cu apărarea patriei; și apoi, mai înainte de 

a cere dela cinevă să apere patria, nu 'se -cuvine-oare să i se dee 

această patrie?'Iar patria este — pământul, Ze sol, c'est la patrie, 

“a zisio mârele om de stat al Franţei Sully. — E 

* Da! pământul este patria. Însuşi acei ce ţiu mai mult la - 

pământ au' recunoscut acest mare adevăr şi-au consămțit în pro- - 

“jectul de lege rurală a se împroprietări ţeranii ' pe “domeniele 

statului, a se înmulți. apărătorii patriei, ai familiei şi ai proprietă- 

ţei. Voi, însă, liberalilor de aici, de aici din Muntenia, de aici 

din Bucureşti, ce ați făcut sau ce.aveți de gând să faceți pen- 

inu terani, pentru “apărătorii “pimiei? Nu cumva v'au mușcat 

șarpele de inimă, să le impuneţi datoria de a se înarmă, fără de 

a aveă şi ei dreptul -de a se zice că au o patrie, un petic de pă- 

_mânt, pe care să, fie datori să-l apere chiar cu sacrificiul vieţei - 

lor? Spuneţi, spuneţi-ne şi nouă; ca să ştim ce îmbunătăţiri adu- 

ceţi în..soartea ţeranilor, spuneţi, ca să vă susţie sau să vă pără- 

    

    

idee 
+" 

şi, cugetăciuni sunt ironii G.B.D, 
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148 Vieaţa şi opera întâiului țărănist român. 

sească zlegălorii voştri în cunoștință 'de cauză.: Sunteţi . pentru ” împroprietărire sau contra 'ei?, pentru . împroprietărire cu -despă- . gubire sau fără despăgubire?, pentru împroprietărirea pânăla două | 
au numai pe: pământurile ce sunt: : astăzi în stăpânirea țeranilor?, 

tăţei libere şi absolute sau . pentru acea . condiţională, care for- E Şi al, Regulamentului organic?. Sun- 

, treimi din. întinderea moşiei s 

imează basa regimului feudal 

Sunteţi pentru constituirea proprie- 

teți pentru revizuirea 'relațiunilor reciproce, după cum : cere: Con- veniţiunea: sau pentru 'rescump ărarea acestora, după cum cer intere- sele unei societăţi, ca a noastră, cu tendinţe de a eși 'din regiu- nele feudale şi. a pune teme lia prosperităţei. ei pe o proprietate solidă cum este aceea a naţiunilor occidentale? Zicej; că sunteți cei dela 1848; dar aceia și-au mărturisit încă odată, Credinţa. lor, în public, în Divanul ad-hoc: al „Moldovei; din 1857 ;. Şi voi afi rămas nenărturisiți după a 
remas cu statornicie 'credincio 
dela 1848, încă sunteţi datori 
ce au scris-o și care a fost a 

voastră: intrare în țeară. Dacă. aţi 
şi articolului 13 din proclamaţiunea 
să o spuneți; căci iată tocmai: acel 
tunce cel. mai adorat de popor şi rădicat în” naltul, ceriului, s'a: abătut, şi, împreună netrebnic s'a făcut. 

“Țeranii noștri, plâng caşi Iudeii la râul Vavilonului „aducân- du.şi aminte de Sion, de 1848. Cât despre sos, „cuvânt de mân-. găere dăm ţeranilor noştri zicându-le: De te voiu .uita, lerusalime, uitată să fie dreapta mea; lipească-se limba mea de grumazii mei,. de .nu-mi voiu aduce aminte. de tine şi de nu voiu face din: Ieru- salim, din împroprietărirea țer 
cipal al bucuriei mele, : 

anilor cu despăgubire, cugetul: prin 
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ANEXA A ȘAPTEA 
5 “ Titirleştii | 

Cred că este interesant să copiez din monografia . Me- 
„hedinți următoarele ştiri despre O descălecare ciobănească : 1) 

Moșia răzăşească, în care au venit şi s'au aşezat, pre lângă: 
moșneni, vreo douăzeci de familii de păstori români din Ardeal, 
cumpărând: pământul necesar. - EI 

Noii veniţi au tăcut o biserică frumoasă. de piatră, cu care 
au 'cheltuit peste:o mie de galbeni. Ei au pus de s'au zugrăvit 
pre păretele. din faţa bisericei un păstor (cioban) care cu *huleta 
(bâta) mână oile dinaintea lui. La. acest tablou s'a pus inscripţi- 

"unea: „Această biserică este făcută cu banii oilor“, Și într” adevăr, 
în regiunea munţilor păstoria este. aceea care aduce veniturile 
cele mai multe şi cele mai sigure. - 

“Păstorii ce au contribuit la facerea bisericei s'au pus de s'au 
“zugrăvit pre păreţii din năuntru bisericei, pre dânşii, pre' femeile 
şi copii lor. Astfel nu numai domnii şi boerii se zugrăvesc în. 
biserică, ca fondatori, ci şi ciobanii, fie şi chiar în bisericile de 
prin. sate; căci satele sunt cași alveolele în care se formează faguri . 
de miere, sunt alveolele satului, - 
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