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OCTAVIAN UNGUREANU
Mlş c- area iluministă 1a sate, desfă şurată cu deos ebită in tensitate
11 l!t ni,s1, •către sfinşitul secolului trecut, se inspira d in progra:11-ul re\ 1d 11\l (' l pa 7o,ptiste şi d in a cti,v itatea d ubmilor s ocialiste. Prin înfiin\ 11•1•11 d ' şcQlli, biblio te ci, societătţi şi ,cencuri cultu rale, se :urmărea înl1ll 111 ·u1· -.a neştiinţei de caTte, lărgirea oriz•o ntului de ,mmo,ştinţ1e p entrn
111 1·1"11, '" t pămîntului, ocrotirea sănă.tă.ţi i , si.stematizarea comunelor şi
p l 111 1 L· •u 'în valoare a res urselor naturah, locale.
I t le,c,tualii satelor, cărturari, ,c u veden ctemocratwe, începu.s e r ă
ti I 1nt leagă însemnătatea îmbinării mişcării cu1
1 mrale cu lupta ţă ra1i! l1 J1 ' p •n tr,u pă rn î nt şi împot riv,a ex,ploatării Hwşi-e:reşti, ,p entru ieşirea
il l11 n vo ile ce apăsau ţara. Calea împlinirii ace:;,wr deziderate se arăta
pi 1i111lV1toare p:·in aGociel'ea în oooperiative de ,credit ,şi păstrare , în oail 1•11,! <·arora se p uteau obţine îrm~rumuturi convenabile în vedere a c um111\1 · l l'i i de ,pămînt, vite , unelte ag,r i.cole ,şi ,construirii de ,case.
Tn mănunchiul de dascăli gorj•e ni, instruiţi în şcolile normale d in
'I' l'l(U -,fiu şi Cnaiova, ş,coli cu meri to1i,e ·tradiţie democr.atkă, se nuo1 1 1· 1u Lazăr Arjoceaniu din Bălăne~ti şi Gheorghe Dumitrescu
din
I 111111b l! şti -J iu care militau pentru p11ogr es , al ături de al-ţi intelectuali,
lllll'v are p11ofesorii Gimnaziului .rea,l „Tudor Vl,adirmiresrcu" din Tîr111 .llu : I. F opesou-Voiteşti, R. Vitold Piekarsehi, socialist, coliabo,ra-tor
11l'(lv la „Lumea nouă", organul P.S.D.M.R., Iuliu Moisi1, directoml
j 1n 11.nziului, ,d,evieni't rrnem:bru corespondent al Academiei Române, Şte1' 11 11 l3obancu, fiu de lăn:cier din legiunile lui Avrnm Iancu, şi ingineTul
t i r ,J Diaiconovid, înflăcărat patrio t şi militant p l'ogresist. Cei din
( :llr.l lu aseră ,cunoştinţă de teoriile socia:1is te ce se de~băteau i.n Cercul
orin]ilst „Progresul", înfiinţat la Tîrigu-Jiu în 1878 de tehnicianul agro11() in Alexandru-Silviu Truşcă, !Prieten ,şi tovarăş de idei e u C. Dobro:1•1 111 u-Gherea, Dr. Nioolae Godreanu şi Dr. Nicolae ,R,UJSsel. Truda lor
1· .f:ledă în organizarea primelor instituţii cooperatiste şi pr,olifera1 ' li I r în sa.tele gorjene, în fo nmele ,preconizate de P .S. Aurelian, ale
1 rui artic ole, publicate în „Curierul r omânes,c ", erau -c itite şi come nl11ll' cu însuJ1leţire de intelectualii gorjeni, h.1Jîndu-se în c onsiderare şi
11 xp rie nţa F-a lansterului de la Scăeni. O valoroasă lucrare teoretică
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~i practică, care le-a sfat la îndemînă, a fost „Agriicultur,a romana î.n
judeţul Mehedinţi" (1868), scrisă de Ion Ionescu de la Brad, care se
încumeta să afirme că în organizarea de unită:ţi productive la sate putea fi luată ca bază de pornire asoci:erea meşteşugarilor olari din Glogova. Este edificatoare în această privinţă extinderea în sfera productivă a activităţii so2ietăţilor -culturale „Amicul popol'l.llui" din Bă]ăne;;ti şi „Şezătoarea săteanului" di.n Bumbeşti-Jiu, care se materializează în organizarea cooperativelor „Viţa" (1898) la Bălăneşti şi „Cipria" (1902) la Bumbeşti-Jiu. Societăţile de credit, ridicîrudu-s,e, în scurt
timp, la
număr apreciabil, atît în judeţele Olteniei cît şi în ţară,
Spiru Haret, în timpul mnisteriatului său, troce prin Parlament Legea
băncilor populare, ins'tituţionalizî.nd astfel mişcarea cooperatistă
din
România.

un

Jmprumuturile cu dobînzi reduse ajutau pe sătenii din Bălăneşti
în paragină, desfiinţînd astfel proprietatea moşierească, fapt ce dă relief acţiunii şi în celelalte sate din
sudul judeţului Gorj. In monografia comunei Bălăneşti,
învăţătorul
Constantin Ursu suh'.iniazăl, faptul ,că învă,ţătioru1 Lazăr Arjoccanu,
alături de obştea satului, a întreprins acţiunea de lichidare a proprie-tăţii moşiereşti de pe hotarul Bălăneştilor. Astfel s-a fo!'ma.t Asociaţia
de cumpărare ,a pădurii Dr. Urbean:u şi a moşiei lui La,seăr. ,,Datorită
acestor meritorii eforturi, spune autorul monografiei, majoritatea ţă
ranilor din Viezuroiu, Pişteşti şi Bălăneşti au putut să-şi măreasieă proprietatea, dar în acel.sşi timp, pe plian comunal, s-a putut să se înlăture
şi boierimea ce acaparase aceste terenuri de-a lungul vremii".
Desluşind însemnătatea Lmbinării, ridiicării spirituale ,a sătenilor
şi stimulării activităţii economiice, Lazăr APjoceanu şi prietenii săi pun,
în 1899, bazele unei tovărăşii de producţie în profil zootehnic, arendînd în acest scop şi ograda Mariei Lascăr din siatul Viezuroiu. Intr-o
adunare a membrilor cooperativei „Viţa" se înfiinţează ferma „Deş
teptarea", cu stiatut p,·opriu .de organizare şi funcţionare.
Sînt aduse din Elveţia şi Olanda 60 de vaci Pitzgau şi Simmental.
dectivul fiind completat cu un lot din Moldova, Se oonstruieşte o fabrică de produse iactate, dotată cu utilaje moderne pentru acel timp.
Produsele se desfăceau pe piaţa Capitalei. Calupurile de unt, atrăgător prezentate, nu făcut faima acestei fobrici. Se mai producea lu
ferma „Deşteptarea", s.mî.ntînă, telemea, specialitatea casei fiind brînza
.,Crema de Jii".
lVIaistrul fabricii era Jean Staighl, venit din Elveţia şi ajutat dl'
Gheorghe I. Pănoiu, care a fost trimis apoi la perfocţionare în industrializ,,rea laptelui k ferma „Albina" din Galaţi. In vederea produ(:ţiei
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pr · - ~lor de fabricaţie , pleacă la Paris şi P raga î nv ăţătol'ul I. Cioa, In vede rea specializării pentru fabri.carea mezelurilor şi a şuncii
111 ·1•1-m t . Se 11.wmărea totodată pregătirea c adrelor califka'te p entru con11111 •<· 1· a secţiifor fermei propu,s e să ia fiinţă în continuere, în tre ,care
I li 1•\f'a de nutreţuri concentnate.
Statutul Fermei „Deşteptarea", publicat în revista „Amicul p opo1·11l11l" lin august 1899, prevede a, la arti.colul HI, ieă: ,,Pre lîngă m eml11·11 (' 'lri se înscriu mai joo, societatea poate primi şi alţii care ar voi
• 1 11,lLtt
socie tatea atît cu mi•jloace ,m a>teriale cît ,şi m orale" . Consem11 111
~i faipt<ul că , p otrivit a rt. XI din a•cela,şi statut, ,preşe dinte l e, ser'l11d o rul şi ceilalţi membri din conducerea fermei îşi desfăşurau ac tiviI1!11 •11 fă ră ni.ci un fel de retribuţie. Hotărîrile erau luate în adunări
ji' ll i' l'l--'l t , statutul p revăzînd şi nonmele de c:reştere a fondului social,
lll'l'l' Um şi modalităţile de lkhidarea conturilor în caz de re tm gere a
1111o r sode tari, sistemul de evidenţă contabHă etic. Este evident ,oarnc11 l' i ii de mocratic ,şi egalitar al societăţii, pel'S,peotiva atr1agerii în nu1i i r mare a săteni'lor La activitatea fermei.
Ti'eTma „'De,şte.ptar,e1a" n-a ajuns la nive1ul F,cM.ansterului d e la
/li' 1•.ni oon<lus :de Theodor Diamant, în rîndurile căruia s-a numărat
I p rjanul Ion Cărbunescu din Tîrgu-Cărbune,şti, în:să, cîteva laturi
l'0 1t1un • pot fi iden'tificaite : oarncterul preponderent zootehnic al pro< lI wţt ·i, elem entele de industrie prelucrăt01aTe (manufactură de proil 1ll l' lactate, în care se prelucra nu numai producţia prop rie, ci şi
I II pi ·1 colectat de l,a ţăranii ,oal'e nu erau memibri ai fermei, brutărie,
111.1· I· ri, de pr:une în sis tem Bosni,ac, vinifioaţie), s1stemul de retribu( n r lupă ,canti<tatea şi calitatea municii ,prestate şi .parteia de fond social
11d11
in socie tate de fiecare membru, S!au după c alifLcarea profesională,
! 11 nizul angajaţilor de specialitate, sprijinirea m ateriia1ă şi morală a
1 11 1 .~i societăţilor oultumle. in plus, o puibliicaţie : ,,Amioul poporu111 ", l ' l r e işi avea redacţia in ,c asa lui L. Arjocearuu.
Td ile genemle care au însufleţit pe organizatorii societăţii ecoI1111 11ko- ulturale de la Bălăneşti n-au put ut, însă, rodi p e m ăsura asll ,. 1ţ I lor şi proiectelor, decît pentru sc urt timp. Reia;cţhmea lo c ală. ac\ 111 !1,(l fa ţiş as uipra Fermei „Deşteptarea", i-a îngrădit extindere.a , i-a
I 1111t ·nl tt •a divitatea şi, în cele din urmă, prin 1902, a for,ţat-o Să dea
r,11 1m' n t. To·tuşi, exem1Plul aoestei întrep1inde ri a continuat să a1bă un
) lill.1• 1·n L şi îrudelungat ec:ou. in CO(n1JPensaţie , sătenii şi- au întărit co1:

11 pp1,i t..i va

„Viţa".

I , azăr

Arjoceanu, fostul preşedinte al fermei, cu ne as tîmpărul ce-l
riza, se lansează în altă ,curajoasă iniţiaUv ă . Ipotec heaz ă
cele
fi lilv \ pogoane din zestrea soţiei şi obţi ne un <::redit de la Banca oomerţ1l1 1 1 1 , La oare ardaugă o 1parte din benefkii1e ooorpera1Uvei „Viţa" , şi

1•1 11 •1q •~
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Lazăr

Arjoceanu
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ll'1l din Algeria, prin irutermediul firmei franceze „Vermorel", o
cantitate de butaşi de viţă nobilă. Aşa au înflorit dealurile Bădă111 • I lor, fiecare ţăran avfadu-şi bucata lui de vie. T-a înv.ăţat cum să
111 1•1'1':t,C~ în plantaţii, publioînd 1a1decvate articole în „Amicul poporului";
11 olJ \,lnut, în dar, vermio rele şi piatră vînătă pentru s·tropit, de la ace-' 11>
fi rună. P este cî,ţiva ani „Braghina din Bălăneşti" a cîştigat medalii
il 11 ,ur şi de ar1gint '1a conoursurile de vinuri ce s,e desfăcea u în toate
11111 •wl • mari a le ţării. Brutăria şi uscători a de prune au continuat să
I 111 H·\lon e:ue p[nă după p riimul război mondial. Se vi'nd ea la Tîrgu-.Jiu
li 111• c.lin ,cuptoarele Bă,l ă neştilor, s.pr<,! invidia brutarilor orăşeni, ma i
ln \1 :· rtiini.
1 vfl ţătorul I. Popescu, el însuşi preşedintele altei organizaţii co1I IJL'i'IILi st
- - Societatee. ,,Grija viitorului" din Top2,'?ti _
Tismana,
, 1·lu d s,pre Lazăr Arjo,ceanu, despre ferma „Deş tep tarea " ş i coope 1' 1! lv11 „Viţa": ,,Cel dintîi care a dat semnal ul înfiinţării societăţilor e 1•111 1011 1i.,C'e a fost cole1gul meu L. Arjoceanu" şi adăuga: ,,Es te pe deplin
d11 ,•!•d i t asită zi că, oricită învă,ţătură vom da ,copiilor noştri, nu se vor
pilii'\ folosi de dînsa de. că nu le vom asigura mij1o,a cele materiale peni 1•11 1 · putea ocu,pa cu o agricultu ră sistema ti,că, industria ş i comer\1il" (.,Amicul poporului", sep tembrie 19 01) .
, e rezumă în aceste rîniduri străduinţa
intelectua<lilor
gorj eni
·111 ·1•- ~i puneau lumina minţii şi îndrăznea l a în slujba un2i vieţi mai
l111nt• şi mai drepte pentru cei cărora altădată li se s pune a „Talpa ţălii",
I 1 1t'lru ţăranii noştri.
111 p

111 111 · •
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