PRIPAŞARI ŞI

OSLUHARI

de P. P. PANAITESCU
Cercetarea micilor .dregătorii domneşti în per:oada foudală a istoriei
noastre este importantă din cauz3 că ea este legată de stud'.ul exercitari1
puterii suz.er,anului în moşiile feudale lipsite de privilegiul imunităţii. Micii
dregători, cei ce umblau prin ţară pentru strîngerea dărifor şi exercitarea
drepturilor .domn:ei, .sînt factorii puterii domneşti în luptă cu part:cularismul feudal.
Cunoaştem azi prea puţin atribuţiile acestor m'.ci trimişi ambulanţi
porniţi dela curţile domneşti ; cele mai multe cercetări de sinteză a istorie!
noastre se mulţumesc să pomenească numele lor, aşa cum se găsesc înşi
rate în documente, fără a !ncerca o definire mai amănunţită a fiecărui3
dintr-înşii.

In această scurtă cercetare ne vom ocupa cu doi dintre aceşti dregă
tori d!n secolul al XV-iea : pripăşarii şi osluharii, a căror atribuţii socotim
că sînt legate ·de împrejurări deosebit de interesante ale vieţii economice şi
sociale din principatele rornîne în perioada orînduirH feudale.

I:

Pripăşarit

Pripăşarii apar în documentele prin care 5e acordă în Moldova, în
veacul al XV-iea, imunităţi domeniilor privilegi•ate, în rîndul dregătorilor
care nu au voie să intre în domeniul imun. Astfel de exemplu la 1446
martie 11, în pr:vi!e.giul de imunitate acordat ·de Ştefan voevod mînăstirii
Neamţului pentru satele ei, citim : „Şi deasemenea în acele sate să nu
a!bă a umbla nici globnici, nici pripăşari, nici ilişari şi nici nimeni
altul dintre dregătorii (în textul slav: ureadnici) şi dintre pererubţi" 1).
Pripăşarii se întîlnesc numai în Moldova, nu cunoaştem nioi un ad
din Ţara Romînească în care să fie pomeniţi pripăşari.
.
Cea dint~j menţiune a pripăşarilor în actele domn~lor Moldovei este
tocmai documentul pomenit mai sus acordat mînăstirii Neamţului, la 11
martie 1446 şi ultimul este actul lui Ştefan cel Mare din 23 august 1481
pentru episcopia de Rădăuţi. In acest din urmă document nu e vorba
p.ropriu zis de priipăş.ari, ci numai de luare de pripasuri, ceea ce era, cum
vom vedea, atribuţia pripăşaroilor 2 ). Aşa dar pripăşarii sînt nişte dregători
1

Acad. R.P.R. Documente privind ist. Romîniei, Moldova, sec. XIV-XV,

p. 218.
2

Ibidem, II, p. 230.
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mici domneşti, care-şi exercitau atribuţiile în moşiile din ţară, afară de
cele cu imun!tate, şi a căror activitate cuprinde o perioadă destul de
redusă din istoria Moldovei1. abea 35 de ani.
ln privinţa definiţiei pt"ipăşarilor, s-ar părea la prima ve.dtt-e cit
lucrul este destul de simplu. Se numeşte în limba noastră vită de pripas.
acea vită care scapă pe pămint sbrein. în special în semănături, cauzind
pagube. Aşa dar pripăşarii ar fi nişte dregători domneşti care încasau
amenzi de pe urma \'itelor de pripas car~ produceau stricăciuni.
(n acest chip au :1nteles lucrurile loti cercetătorii noştri. care s-au
ocupat de pripăşari. Astfel putem culeg-e unnătoarele definitii : „Pripă
şarii erau diregatori~ domm.•şti care încasau gloabele pentru vilele de
pripas. adică pentn1 vitele ce se găseau păscind pe locuri, asupra că.rora
slăpînii vitelor n-aveau nici un drept"•. (I. Bogdan). „Pripăşarii erau
f.unctionarii ce încasau amenzile pentru vitelr găsite de pripas" (M. Costăchesct•) 4 • „pripăşari, încasatorii pripasurilor, laxe pentru vitele rătă
rile•" (N. lor~a) ~L „tun(.·tionar domne~ care în'-.rrije=i de perceperea pripasului, amenda re se plătea pentru vitelt' rare treceau pe o proprietate
strl·ină" ( Da1111.111 Boţ;?d.111) <'. „Pl•ntru \ 1tclc '-l°i1p.1te pe hotarul altuia se
plall'a gfoaba numită pripas" (Const. C. Giurescu) 7 •
Deşi firească la prima vedere, această defini\iC' la o cercetnre mai
;ulincită tre7..("şte nedumeriri. Dacă „pripasul'' Pl' care-l luau pripăşarii era
o amendă, trebuie să admitem că tn Moldova sl'C'olului al XV-iea era un
corp numeros de dre5'?"ălori, care păleau toate satele, toate ogoarele, 5e
substituiau stăpinului şi incasau pentru domn amenzi pentru orice vită
<.·are '11căka un o~ sau o păşune streinA. Asemenea corp numeros nu
corespunde cu ceea re ştim despre ortnduirea din evul mediu, ctrd p·Jterea
domnească se exercita cu orl{ane putine, ctnd satele se cîrmuiau, se judecau, se păz(."au ln mare parte cu mijloace proprii. Pe de altă parte, asemenea
cazuri de pripasuri tn.-hui(• sa fi fost foarte numeroase, cum se plăte:m
aceste amenzi :ntr·o vrl.'flle de rirculatie monetară redusă ?
Din analiza documentelor reieSl' ci pripasul nu era o amendă şi că
pripăşarii nu încasau amenzi. ln documentul lui Ştefan cel Mare din 20
ma•i 1459 pentru satul Lucă~li al mlnăst:rii Bistrita. se prevede între
altele: „dease.menea şi pripasul care cade în hotarele lor, deasemenea să
fie al mănăstirn noastre de Iii B1strila„ 11 (repetat pentru toate satele minăstirii Bistrita. la 3 (<'bruar 1467) •. ln privilegiul episcopiei de Rădă
uţi din 30 august 1479: „Şi deasemeni pentru pripasuri, ce se vor găsi
' I. Bogdan, DociuMnlele lui Ştefan cel Mare, li, p. 608.

M. Costichescu, Documente moldormieJti inainte de Ştefan cel Mare, li, p. 26Z.
N. Iorga, Geschichte ths rum. Vollus .• li, p. 524 (indice) şi I, 293.
' Damian P. Bogdan, Glosarul cuuinlelor rom. din doc. slauo-romine, Buc.
1946. p. 92.
7
Const. C. Qiurescu, Ist. Rom. U, p. 498.
1 Ac:ad. RPR. Doc. priu. ist. Rom. Moldoua, sec:. XIV-XV, I, p. 305.
• Ibidem, I, p. 356.
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la Rădăuţi şi la Coţman în acele sate ce ascultă de mitropolie, iar cu
acele pripasuri nimeni să nu aibă nici o treabă, ci să aibă treabă episc0pul nostru din Rădăuţi sau vornic·ii lui" 10 ). Dacă pripasul ar fi o amendă,
numele unei amenzi speciale, nu s-ar fi folosit în textul privilegiului expresia : „pripasul care cade" (şto upadaet) şi nici : „pripasurile ce se vor
găsi". Este limpede că aci avem de a face, nu cu amenzi ce se luau, d cu
însăşi vitele de priipas care „cad" pe hotarul unei moşii, sau se află, se
găsesc de stăpîn pe hotarul moşiei sale.
In iLiricul dat de Petru vodă la 22 august 1447 mînăsNrii Neamţului
se arătă că nici judeţii (sudţi), „nici globnicii lor, nici pripăşarii să nu
ia din acele sate nici gloabă, nici tretină, nici pripasuri" 11 ). Aci pripasurile
nu sînt trecute între gloabe, amenzi, ci ca un venit deosebit. Mai adăugăm
actul l1ui Alexandre! voevod pentru mînăstirea Bi·striţa 24 februar 1452,
în care îi 1ntăreşte nişte iezere .. „Oricine va ţine Tighina dela noi, să nu se
amestece în acele iezere„. nici vamă să nu ia din acel hotar, .nici
pripasuri, ci tot venitul şi prripasurile să le i.a 1\nşişi călugării" 12 ). Deci
la bălţile mari de pescuit erau două feluri de venituri : vama dela peştele
prins (desigur o zeciuială luată dela pescari) şi pripasurile. Nu e vorba
aci de vite care ar face stricăciuni şi pentru care stăpînii lor ar fi amendaţi, căci la baltă nu aveau ce strica, ci e limpede că e un venit special :
vqtele care se rătăceau în baltă şi erau luatie: de stăpîmtl bălţilor. ln sfkşit.
într-un act al lui Petru Aron din 20 ianuar 1456 privitor la mai multe
sate ale mînăst'.rii Homor „Deas·emenea ori cit pripas va fi în acele sate,
iarăşi să fie al mănăstirii" 13 ).
E vorba deci de „pripasul care va fi în sate", animalele care se
vor afla· acolo şi nici de cum o amendă ce se ridică dela locuitori. Aceste
vite rătăcite treceau de obicei în stăpt,nirea domnească, în cazurile de
imunitate ele rămîneau stăpînului satului.
Explicaţia pe care o propunem pentru pripasuri şi pripăşari în vech·~a
organizare a Moldovei în secolul al XV-iea este, în lumina documentelor
citate, următoarea : Trebuie să admitem că în această epocă turmele şi
cirezile erau cu mult mai numeroase ca în ziua de azi. Pămînturile rezervate păşunilor !n comparaţie cu cele cultivate erau covîrşitor mai întinse.
Uriaşe mulţimi de vite străbăteau ţara şi dintre ele, datorită slabei posibilităţi de pază, se rătăceau foarte multe, vagabondau fără stăpîn pe hotarele
diferitelor sate, în păduri şi în bălţi. Numărul acestor vite pierdute era
atunci aşa de mare, incit domnia a înţeles I.a un moment dat să-şi creeze
un venit din ele. Anume toate vitele care erau ale nimănui, erau socotite
drept al domniei, şi pentru aceasta s-a creat o dregătorie specială, a pri1o Acad. R.P,R. Doc. priv. ist. Rom. Moldova, sec. XIV-XV, li, p. 14.
11 Ibidem, I, p. 224.
12 Ibidem, I, p. 249.
JJ Ibidem, I, p. 284.
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păşarilor care strîngeau vitele nimănui pentru domn·. Dreptul domnului
asupra vitelor pierdute deriva din dreptul mai general cunoscut în Evul
Mediu în mai toate statele feudale, după care moşiile, vitele, comorile,
averile în general care nu aparţineau nimănui, erau de drept ale suveranului tării. Pentrucă în tara noastră vitele şi oile erau principala bogăţie, pripasurile alcătuiau un capitol special din aceste venituri domneşti
provenite din averi pierdute.
Jn actul citat mai sus prh·itor la bălţile mînăstirii Bistriţa, în care
singurele venituri trecute în act erau de peşte şi pripasurile, se vede ră
este \·orba de oile pierdute ale păstorilor care-şi duceau turmele la baltă.
Aşa dar pripasul nu era o amendă pe vite, ci însăşi vita sau oa-ia
p:erdută care trecea în stapinirea domnului sau a minăstlr:i pr:vileglate.
Pripăşarii nu încasau amenzi, ci luau pur şi simplu vitele nimănui pe
seama domniei. Ei intrau pe moş:i şi cereau stăpinilor aceste vite, pe
care erau datori ~ă le predea domniei. Pe semne, cînd se făceau marile
migraţiuni ale oilor, primăvara şi toamna, veneau pr~păşarii prin sate şi
luau dreptul domnului.
Aceasta expl:catie relese nu numai -d:n analiza de mai sus a dooumrntelor care amintesc pe pripăşari şi pripasur!, ci şi din studiul comparativ
al instituţiilor din arte tări.
ln Ungaria ln se-colul al XIV-iea toate vilele care erau fără stăpin,
tr<'ceau in stăpinirea regelui. Si in acea:Stă tară erau imense turme -şi
cirezi, din care se rătăceau numeroase vite. Regele avea dregători insăr
C'inati cu string-erea acestor vite ale nimănui, ei se numeau : „col/ectores
rerum fugititJarum", adică cei ce strtngeau vitele şi animalele fugite. Jn
ungureşte se numeau jogsudo, strtngători de drepturi. Ei nu strîngeau
numai vitele, ci şi robii tugiti. precum şi comorile găsite ~n pămînt, care
de asemenea se cuveneau regelui' 4 ). Pripdşarii noştri erau· şi ei collectores
rerunr f ugitiz.iarwrr, ei corespund cu aceşti dregători din Ungaria. Astfel
pripăşarii pol fi definiti ca dregătorii care strîngeau pentru domnie averile
fără slipîn şi lucrurile găsite şi, datorită structurii economice a tării noastre din secolul al XV·lea, fn special strtngălori de vite.
Nu numai ln Ungaria era acest drept de stringere pentru rege a
vitelor pierdute. ci şi la slavii de sud. Astfel în Bulgaria în hrisovul lui
Ioan Şişman acordat minăstirii Viloşca, datat aproximativ din anul 1382,
se prevede intre imunităţile minăsHrii şi drep~ul de padalişte rs. Padalişte
şi pripas este acelaşi lucru. Cuvintul romînesc pripas este de origină slavă
şi e un substantiv derivat din verbul padati, cu prefix, pripadati, a cădea,
deci pripa!I este ceer. ce cade, adică vita care cade în hotarele satului, ca
un bun care poate fi apucat, iţi cade în mină. Pada/işte este un derivat
din acelaşi \'erb, padati, fără prefix ; padalişte are acelaşi înţeles ca
pripas.
14
11

Akos von Timon Ungarien.s Verf assungs-geschichte, p. 269.
Iordan Ivanov, 84/garskl starinl iz Makedonia, ed. li, Sofia, 1932, p. 601.
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Avem aşa dar în istoria .Moldovei un drept domnesc asupra viteldr
pierdute, pripăşarii erau dregători domneşti care strîngeau aceste vite ale
nimănui. Aceasta este o dovadă despre importanţa vitelor în economia
ţării. Trebuie să fi fost mii de vite care se desprindeau din colosalele
turme din ţară în acea vreme, pentru ca domnul să fi :r11fiinţat o dregă
torie specială pentru adunarea lor.
Pripăşarii nu erau paznici ai og-oarelor cultivate, cum s-a crezut. Departe de a fi dovada unei organizaţii moderne de poliţie a ogoarelor, ei
sînt dovadă despre viaţa feudală cu economie păstorească predominantă,
în care domnul recurge la lucruri găsite pentru a-şi împlini veniturile.
Ei sînt rezultatul unei organizaţii destul de primitive a economiei şi astfel
se explică şi desfiinţarea lor în a doua jumătate a secolului al XV-iea. ln
această epocă, s1ntem în Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare, economia
ţării îngăduie domnului să adune venituri mai serioase şi mai importante
dec1t acela al lucrurilor găsite.

De aceea după 1481 dispar pripăşarii.
Totuşi este o întrebare, dacă dreptul domnesc asupra vitelor pierdute
s-a desfiinţat odată cu desfiinţarea pripăşar'.lor, care mai awau şi alte
atribuţiuni. In adevăr, lipsa dregătoriei pripăşarilor !n Ţara Romînească
nu înseamnă că nu exista dreptul domnesc asupra pripasurilor şi în
această ţară.

Dacă urmărim s'.tuaţia pripasurilor în principatele romîne în dreptul
vechiu rominesc, constatăm că în Pravilele din secolul al XVII-iea care
poartă numele lui Vasile Lupu şi al lui Matei Basarab, există cite un
capitol asie:mănător intiitulat : Pentru paguba ce fac dobitoacele, tradus din
codicele agrar bizantin, în care în genere se iau măsuri de apărare a
vitelor, se opreşte uciderea şi rănirea lor de stăp;nii ogoarelor în care
ar intra de pripas. Adoptarea acestei legiuiri în ţările romîne era în
interesul bo:erimii ,de moşieri, stăpînă pe numeroase turme şi c:rezi. In
schimb, nu se vorbeşte nimic despre vitele pierdute şi despre dreptul domnului asupra lor 16 ).

In condica lui Alexandru lpsilante din 1780 se află un foarte inlercsant paragraf despre soarta vitelor găsite, ale cărui prevederi socotim că
reprezintă un străvechi obicei al ţării, codificat. In art. XVllI/l al codicelui se spune despre „necontenitele jălbi ale lăcuitorilor şi stăpînilor
moşiilor, ce jăluiesc pentru stricăciunile şi pagubele ce să fac la sămănă ·
turi de către vite", se lasă pe seama vornicilor această chestiune, plfecum
fusese şi mai înainte. Amenda pentru vitele de pripas se stabileşte asliel :
200 bani pentru un cal, bivol 100 de bani, porcul 50, oi şi capre 1O bani.
Vornicelul nu va avea voie să vindă vita găsită pînă la un an de zile.

1s

S. G. Longinescu,

Legi vechi

romîneşti

şi

15-17.
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Oacă după acest timp nu se va .gătSi stăpînul, v-ita se va vinde, din
banii vînzării se va 1t,nplini paguba făcută, iar vornicelul care a executat.
are drept la a zecea parte din preţul vînzării sau al amendei 17 ). In acest
paragraf, desigur că păstrarea vitelor timp de un an este un drept acord,1t
mai tîrziu stăpînilor de vile, care nu exista în formele drasEce ale veacului al XV-iea. Socotim că atribuţia vomicilor şi slugilor vornicului reprezintă o veche tradiţie în cazul pripasurilor in Moldova, probabil după desfiinţarea pripăşarilor.

II.

Osluharii

O a doua categorie de dregători domneşti mici, trimişi în tară, p.~
moşii pentru împlinirea poruncilor domneşti, sint osluharii. Şi aceşti dregători, ca şi pripăşarii, a.par în Moldova în .sec.olul al XV-iea, dar, spre
doosebire de ei, ii aflăm şi în Ţara Rominţască. Astfel :n lista dregătorilor
domneşti cărora le este- interzisA intrare& pe moşiile cu drept de imunitate
ale minăstirii Cozia, alături de vameşi, vorn'.ci, cîblari, la 12 decembrie
1424, ln hrisovul lui Dan II apar şi oslul1arii 18 • ln 1436 iunie 25 în hrisovul
lui Alexandru Aldea tot pentru Cozia sint iarăşi pomeniţi osluharii, tot
intre „rabotnicii" domneşti, trimişi pentru milostenii şi muncile domneşti.
a căror ·intrare in domeniul minastirii este interzisă 111 • După această dată
însă nu mai inlilnim pe osluhari in Ţara Rominească.
ln schimb, 'in Moldova ei apar ceva mai lirziu. Prima lor menţitinc
lnlr-un privil~lu de imunitate t'Sll' in actul din I august 1444, dat de
Ştdan vodă miml'stirii Horodn:c pentru satul Balosineşti, în care domnul
porunceşte ca să nu intre în sat, „nici boier, nici vornil·, nici osluhar, nici
joldunar, n~ci posadnic, nici ~lobnic, nici ilişar şi nici unul dintre dregători"
(11r<"'dnki) 111 • Osluharii au o viată şi mai scurtă dccit pripăşarii, ultimul
documl'nt in care apar ei (.•ste privilegiul lui Şte(an cel Mar(' pentru
<"fliS<.'<,pia dl' Roman din 13 martie 1466 ~". După această dală ei dispar
din h~minoloi.tia actelor moldoveneşti privitoare la dregători. Aşa dar numai într-un interval de 22 de ani îi inlilnim pe aceşti mici dregători moldovC'fli.
Totuşi,.~ntr-un

zapis slavon databil din anii 1600-1601, din Moldo\'a,
22 • Prezenta aceasta
anahron:că şi •izolată, într-o epocă lirzie, ne face să credem că avem a
face cu un nume propriu, un boier care descindea poate dintr-un osluhar
din veacul al XV-iea.
t.•ste pomenit un boier anume : „pan Vicol osluhar"

17
All'xandru lpsilanti. Sintagmation Nomikon. ed. Panaioli Zepos, Athena, 1936,
p. 182-184, poaratzraful XVIII, 1-5, (pentru vornicei).
•~ Acad RPR. Doc. priu. ist. Rom. Ţara RomiMascd, veac. XIII-XV, p. 81.
19 Ibidem, p. 96.
:io lbidl'm, Moldova, veac. XIV-XV. I, p. %04.
:11 I bidl'm, I. p. 342.
n Acad. RPR doc. LVll/14.
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Numele osluharilor derivă dintr-un cuvint slav vechiu, care are coresîn mai toate limbile slave, osluh, ce înseamnă neascultare, nesupunere. Substantivul osluşnic, nesupus, rebel, este contrariu cuvintului
posluşnic, supus, om dependent, şerb 23 • Osluh există at:,t în vechea rusă,
cit şi în polonă, sîrbo-croată, cehă şi ucraineană. Existenţa numelui osluharilor, atît în Moldova cit şi în Ţara Rornînească, se explică prin răspîn
direa acestui cuvînt în mai toate limbile slave.
Prin urmare osluharii erau dregătorii care pedepseau pe cei ce nu
se supuneau. Astfel avem următoarele definiţii în. ,istoriografia noastră de
pînă acum : „osluhar, executor al celor ce nu se supuneau sau călcau
poruncile domneşti" (I. Bogdan) 24 • „Osluha era o dare pentru nesupunere,
neascultarea poruncilor domneşti, din rusescul osluha ; osluhar se numea
cel ce stringea acele dări" (M. Costăchescu) 25 .
Din analiza documentelor ce pomenesc pe osluhari nu reiese în chip
destul de limpede care era însărcinarea ce o împlineau pentru domnie.
Se vede bine că ei făceau parte dintre micii dregători domneşti. că
intrau în sate şi pe moşii, afară de cele ce .se bucurau de imunitate.
Aceasta rezultă atît din documentele muntene citate mai sus, cit şi din
cele moldoveneşti. Din acestea din urmă putem afla totuşi ceva mai mult
în privinţa osluharilor, căci cele muntene, două la număr, se mulţumesc
să-i menţioneze în înşirarea .dregătorilor opriţi să intre pe domeniul imun.
Astfel în actul din 1444 august I, cel mai v·echiu din cele care men·
ţione,ază pe osluhari, se face întîi o îinşirare a dărilor şi muncilor datorite
domniei, de care sînt soutite satele mînă,stirii Horodn:c în favoarna căl1u
g·ărilor. Intre acestea este şi oslulwl „nici dare (dan), nici iliş, nici
podvoadă, nici desetină, nici osluh, nici posadă, nici la moară să nu
lucreze, nici la cetate .... ". : iar mai jos .~n acelaşi act, se înşiră dregătorii
domneşti care nu a'll voie să intre în satul mînăstirii, între cari, în rîndul
al treilea, după boieri şi vornici, sînt os!u/zarii 26 •
Osluharii erau deci dregătorii care încasau un venit ce se num~a
(JS[uh.
După orig!na cuvîntului rezultă că e vorba de un venit ce se iw'a
în cazuri de neascultare, de nesupunere.
In pr:vilegiul d:n 11 mart:e 1446 al lui Ştefan vodă pentru mînăs
t!rea Neamţ, citim: „Şi deasemenea nioi osluharii să nu aibă a umbla în
acele sate, nici judeţi (sudţi) de ori ce fel, să nu ia gloabă, cînd se ya
face vreo moarte \n satele lor". Acest pasaj este precedat în act de c:ltul
în care se prevede că pe oamenii din sate, nimeni să nu îndrăznească să-i
pondenţi

F. Miklosii", Lexicon palaeoslovenico· graeco-latinum, Viena, 1865, sub osluha,
Tolkovnii slovar russkago iazica, sub osluş.nic, osluşanie.
24 I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Ma;e, II, p. 600.
2s M. Costăchescu, Doc. moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. 11, p. 21 O.
26 Acad. RPR. Doc. priv. ist. Rom. Moldova, sec. XIV-XV, I, p. 204.
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judece pentru nici o faptă 27 ). Aşa dar, osluharii sînt aici incadraţi în categoria juridică, alt pasaj yorbeşte în privilegiu despre dregătorii fiscali şi
de drepturile lor. Osluharii, dacă nu judecau, în orice caz erau organe ale
justiţiei domneşti. Mai lămurit se vede aceasta din privilegiul lu! Petn.:
Aron pentr-.i aceiaşi mînăstire: „nici judeţii (sudţi), nici osluharii să nu
aibă a umbla în acele sate, nici să nu ia gloabe (amenzi) ... ci singuri că
Jugar:; să ia gloabele" 2 ~), iar în actul acelu:aşi domn pentru minăstirea
Homor (1456 ianuarie 20j se arată că judeţii de la Suceava sau vornicii
sau oricare d:ntre urednici sau pr:păşari sau osluhari „să nu îndrăznească
a turbura pe aceşti oameni şi nici să·i judece şi nici să-i prade, să nu ia
de la ei gloabă sau tretină" 29 ). ln sHrşit, in actul lui Petru vodă pentru
minastir('a de la Poiana (Probota), din 5 april 1448 se antă că „judeţii
din laşi şi din Hîrlău şi globnicii lor ... să (nu) judece pe aceşti oameni ...
nici pentru osluh, orice f('I de faptă s-ar inlimpla :ntre aceşti oameni, ci
să-i judece călugării şi ei să ia acele gloabe şi tot venitul dela acei OP.·
meni, cit se cu\·ine" so). Rezultă din aceste documente, în special din cel
din urma, că osluharii încasau osluh, carP. era o amendă, ce se aplica în
urma unei judecăti. ln caz de imunitate judeca c>gumenul pe sătenii din
sat(•Je !-upuse minastirii, şi pe teme:ul acestei judecăti incasa osl·uh, ca un
\·rnit al mina·st:r;i. ln cazuri:<.> cind moşia nu se bucura de :munitate, osluhul se aplica in urma judecătii judecătorilor domneşti din Iaşi şi H~rlău
(in r~:un<.>a in care se aflau satele minăstirii Probota). Este vorba de
fapk pt-<1epsit(>, care se intimplau „intre ei", adică intre săteni. Faptele penale obişnuite p<.>d('psite de legea bisericii, ca şi de aceea a statului feudal,
ca furtul, bătăile, răpirile, etc., se p('depseau cu amenda (plătibilă în vite)
numită gloabă, pe care o executau globnicii. Osluha l'ra o amendă pentru
fapte deosebite de cele ce făceau obiectul gloabei, executarea ei cerea funcţio
nan•a unui corp deosebit de dregători, tocmai pentru că era vorba de o
constringere deosebită. Cum am spus, osluha, înseamnă nesupunere, neas·
cultar<-' şi s-a admis că era vorba de nesupunere fată de domn. Dar acest
lucru nu e dovedit prin nim'.c. Socotim că in oslulz intră şi neascultarea,

nesupunerea oamenilor muncitori dependenf i de pe moşiile boierilor şi
mintistirilor. Aceasta rezultă în primul rind din etimologia cuvintului :
oslusnic este contrariul lui posluşnic, om dependent, supus, şerb, nelii>er.
Deci osluşnic era cel care nu împlinea datoriile posluşniculu!, se răscul:i
17
18
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Acad. R.P.R. Doc. priu. ist. Rom. Moldoua, sec. XIV-XV, I, p. 218.
Ibidem, I, p. 273.
Ibidem, I, p. 284.
Ibidem, I, p. 227.
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împotriva apasam sociale. Dacă ar fi fost vorba de oameni ce se 'împotrivesc numai domnului, atunci s-ar fi întrebuinţat un termen mai grav,
rebel, hiclean. Pe de altă parte, trebuie să ţinem seamă de faptul că muncile, slujbele, datorite domniei erau executate de anume dregători speciali,
ca.re luau carele şi vitele, şi pe oamenii la muncă pentru cetate, mori, etc.
Nu erau în stare povodnicarii, joldunarii, etc„ să execute aceste munci, ci
trebuiau să facă apel şi la osluhari? Este ma,i de crezut că osluharii erau
dregători speciali, care se ocupau de nesupunerile săten'.lor faţă de stă·
pinii lor feudali. Ei ajutau pe stăpîni să execute pe sătenii ce cutezau să
se împotrivească, şi încasau cu acest prilej o amendă pentru domnie, un
venit domnesc special ce decurgea de pe urma acestui njutor dat clctsei
stăpînitoar·e. Că osluha se încasa pentru nesupunerea ţăranilor faţă de stă
pînii moşiei, măcar in anume cazuri speciale, avem dovada precisă. In
actul din 5 aprilie 1448, amintit mai sus, se vede că pe moşia cu drept de
1munitate a mînăstirii Probota, egumenul jiudeca şi încasa şi osluhul
pentru nesupunere faţă de mînăstire. De vreme ce osluhul devenea un
venit al mînăstirii, este clar că el se plătea peniru neascultare faţă de
stăpîn. Numai dregătorii care-l înca5-au s-au s~himbat, precum şi desti·
naţia amenzii.
în lipsă de fapte documentare mai precise, prezentam sub titlu de
hipoteză această ·definiţie a osluharilor : ei erau dregiitori. domneşti care
ajutau pe stăpînii m1Jşiilor să silească pe ţărani la muncile servile, sâ
pedepsească pe cei nesupuşi. În schimbul acestui serviciu încasau o gloatJă
dela cei vinovaţi, gloaba (amendă), care mergea în r.1isteria domnească.
Din înţelesul cuvîntului osluh, din puţinele date cunoscute, aceasta este
expl:cat'.a cea mai verosimilă a rostului osluharilor.
De aici rezultă însă unele consecinţe interesante pentru istoria noastră socială în secolul ul XV-iea. In această epocă, tocmai în vremea cînd
apar osluharH în acte, au loc tulburările interne, luptele dintre urmaşii
lui Mircea cel Bătrîn în Ţara Romînească şi acelea dintre fiii lui Alexandru
cel Bun în Moldova. Atunci, într-o vreme de tulburări interne, al căror
substrat nu este locul să-l cercetăm aci, şi în acelaşi timp într-o vreme
de sporire a gospodăriilor boiereşti, deci şi a aservirii ţăranilor, se produce
o tendinţă a acestora de a nu se supune, de a refuza să împlinească muncile ce li se puneati în sarcină de către stăpîni. Bo:erii şi mînă,stirile sînt
siliţi să facă apel la puterea domnească, ca să-i ajute să ţie pe ţărani în
supunere. Aceasta este origina dregătoriei osluharilor. Ea este un capito:
din lupta de clasă în Evul Mediu 'În ţările romine.
Desfiinţarea osluharilor, după scurtă v:reme de funcţionare, se e;~
plică pe de o parte prin aceea că marile domenii mînăstireşti şi boiereşti
5-
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organe proprii <le represiune a nesupuşilor, pe de altă parte
prin aceea că domnul a schimbat treptat organizarea internă a ţării, dind,
în special în Moldo\' a lui Ştef an cel Mare. atribuţii mai mari de pază şi
de judecată repr~zentantilor locali ai puterii domneşti : pîrcălabi, vornici
etc. (în Ţara Romînească în special armaşilo; şi oamenilor lor) şi astfel
atribuţia osluharilor trece asupra acestora. Osluharii sint ca instituţie
deci rezultatul unei ~tări speciale, de scurtă durată, din veacul al XV-lea.
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