LEGAREA DE GLIE - CAUZE ŞI ÎNCADRARE
DAN FLOAREŞ
Studiile de istorie socială înregistrează, fără îndoială, un recul în prezent. O
suprasaturare a "pieţei" în perioada postbelică a condus la noi, după 1990, la o (re)deplasare a
interesului spre istorie politică şi culturală. Aceasta deşi istoria socială şi economică
monopolizează astăzi atenţia istoriografiei anglo-saxone - inclusiv a celei de peste Ocean - şi,
în prelungirea Şcolii Analelor, a celei franceze şi sateliţilor ei francofoni. Reţinerea istoricului
român al ultimului deceniu este explicabilă din raţiuni arhicunoscute. Cele câteva excepţii
notabile intersectează oricum studiul de faţă.
În plus, avem de a face cu un domeniu extrem de vitregit din punctul de vedere al
izvoarelor. Pentru întreg ev mediul românesc pare să existe un singur reper sigur - legarea de
glie, la începutul secolului al XVII-lea - dublat de anularea acestei decizii, un secol şi jumătate
mai târziu. Fără a anticipa, vom vedea cât de "sigur'' este şi acest reper care, în cazul Ţării
Româneşti, nu prezintă nici măcar certitudinea cronologică. Oricum, literatura extrem de
bogată afectată aşezămintelor ar indica spre o adevărată cheie a perioadei respective.
Problema a stârnit interes de timpuriu, structurarea ei în timp, evoluţia atitudinii
istoricilor în faţa acestei chestiun� de la romantici până la postbelici - mai mult sau mai puţin
marxişti - fiind un adevărat exerciţiu istoriografic. In orice caz, de la bun început, faptul istoric
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în sine s-a estompat în favoarea armei
litice . Observaţia este valabilă, de la N. Bălcescu şi
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chiar M. Eminescu , până la R. Rosetti , C. Giurescu , St. Longinescu , I.C. Filitti7, în sfărşit, la
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P.P. Panaitescu , ŞL Ştelănescu , D. Piodan 10 sau H.H. Stahl .
Deşi o istoriografie atât de bogată este cumva descurajantă, calitatea semnatarilor fiind,
de asemenea, un handicap, reluarea chestiunii a vizat mai puţin fenomenul propriu-zis, cât
mecanismele, cauzele acestuia, unde lucrurile sunt departe de a putea fi clasate. Deplasarea
treptată de la "aşezămintele" ca atare la situaţia spectrului social în evul mediu, în genera� de

�

1 De remarcat aici observaţiile din eseul lui L. Boia, Mit şi istorie in conştiinţa românea.sd, Bucureşti,
1997.
2 N. Bălcescu, Despre starea sociali a muncitorilor plugari in principatele române in deosebite
timpuri, în Opere. Scrieri istorice. politice şi economice, ed. Gh. Zane, voi. I, partea I, Bucureşti, 1946,
p. 190.
3 M. Eminescu, Domnitorii români şi politica internă, în voi. Statul Funcţiile şi misiunea sa,
Bucureşti, 1999, p. 168.
4 R. Rosetti, Plimântul, slitenii şi stlipânii in Moldova, tom. 1, De la origini pânli la 1864, Bucureşti,
1907, p. 40-27 1.
5 C. Giurescu, Vechimea rumâniei in Ţara Româneascli şi "legAtura lui Mihai Viteazul", Bucureşti,
1916.
6 St. Longinescu, Aşezământul şi legAtura lui Mihai VodA, Bucureşti, 1919.
7 1.C. Filitti, Despre "legAtura" lui Mihai Viteazul, în RIR, Il, 1932.
8 P.P. Panaitescu, Dreptul de strlimutare al ţliranilor în ţlirile române, în SMIM, 1, 1956, p. 63-122.
9 Şt Ştetănecu, Elemente comune de civilizaţie feudali îo ţlirile române şi în Rusia. Procesul legArii
de glie al ţliranilor la sfârşitul sec. al XVI-lea, în Studii, XII, 1959, 2, p. 175-194.
10
D. Prodan, Boieri şi vecini in Ţara Fligliraşului in sec. XVI-XVII, în Al/AC, VI, 1963.
1 1 H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devlilmaşe româneşti, voi. I, Confederaţii de ocol,
structuri teritoriale şi tehnici agricole, Bucureşti, 1958.
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aici la situa�a economică a ţărilor române, intim legată şi ea de situaţia politică, a condus la o
structură oarecum eclectică a acestei încercări, dar faptul a fost inevitabil.
Până acum cauzele fenomenului au fost căutate, aproape în exclusivitate, în explicaţiile
conjW1Cturale12• Cel mai des uzitate au fost năvălirile, jafurile, golurile demografice. Dar ele au
existat, cu intensitate cel puţin egală, şi înainte de (aproximativ) 1595 şi 1628 - datele legării de
glie în Ţara Românească, respectiv Moldova. La fel stau lucrurile şi în privinţa nevoii de
numerar, determinată de cererile crescânde ale Porţii, alt clişeu adus mereu în discuţie.
Fiscalitatea secolului al XVI-lea a fost, în mod sigur, mai apăsătoare decât cea din veacul
următor, fiind comparabilă cu cea practicată de fanarioţi13
O altă constatare ar fi canalizarea eforturilor spre justificarea eroului Unirii de Ia 1 600,
ca şi a lui Miron Bamovschi, ultimul beneficiind şi el de o bună ''presă" istoriografică14
Cu titlu general, se poate remarca că s-au luat în consideraţie doar factorii intern� iar în
exterior, doar cel strict ·politic. Foarte puţin s-a vorbit de economic, mai ales din perspectivă
globală, europeană.
Insuficienţa argumentaţiilor de până acum este evidentă. Nici nu trebuie să intrăm prea
mult în intimitatea problemei pentru a ne lovi de întrebări mai mult sau mai puţin incomode:
dacă vecinii puteau fi - oricwn - urmăriţi şi readuşi pe moşiile de unde fugiseră şi anterior
anului 1628, ce rost a mai avut atunci aşezământul lui Miron-vodă? Astfe� la 1 5 iulie 1 60 1 ,
Ieremia Movilă autoriza mănăstirea Aroneanu să îşi recupereze vecinii fugiţi în vremea
campaniei lui Mihai Viteazul15• La fel, pentru Ţara Românească, una din clauzele tratatului de
la Alba-Iulia, din mai 1 595, se referea la "colonii şi iobagii care ar fi fugit de pe moşiile şi
stăpânirea celor în drept"; dacă s-ar fi "adăpostit pe moşii străine . . . " trebuiau " . . . să fie aduşi
înapoi"16
O altă cauză, adusă în discuţie până acum, a fost impunerea monopolului economic
otoman. Ea merită, fMă îndoială, o tratare aparte, legătura cauzală între aceasta, înăsprirea
fiscală ş� implicit, legarea de glie, fiind uşor de fhcut Din păcate, lucrurile se complică şi aici.
Chiar şi fMă aserţiunea cuceritoare a lui C.C. Giurescu17, o reluare a problemei exporturilor
româneşti în pragul dintre secolele al XVI-lea şi al XVII-lea nu este lipsită de interes. Au fost
ele orientate, de la mijlocul secolului al XVI-lea, doar spre Imperiul otoman sau au afectat,
întradevăr, şi alte regiuni? Iar dacă aşa stau lucrurile, ce articole predominau în acest domeniu?
În privinţa cerealelor, majoritatea specialiştilor sunt de acord în a oferi un răspuns negativ.
Spectrul foametei era prea puternic încât, chiar în perioadele de abundenţă, grâu! a reprezentat
12

Cu excep�a notabilă a lui H.H. Stahl (Ibidem, p. 29-30).

13 M. Berza, Haraciul Moldovei şi Ţiirii Româneşti in sec. XV-XIX, in SMIM, ll, 1957, p. 8-13.

14 C.C. Giurescu, Istoria românilor, vol. lll�. Bucureşti, 1942, p. 38 şi unn. ; monografia lui AH. Golimas,
Un domnitor - o epoci. Vremea lui Miron Barnovsc:hi Moghilll, voievod al Moldove� Bucureşti,
1980, este chiar prea încărcată de asemenea epitete.
15 DIR, XVll, A, voi. 1, doc. 24.
16
E. de Hunnuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. 111/1, ed. C. Esarcu, Bucureşti,
1 880, p. 209-213; Mihai Viteazul in conştiinţa europeanA, voi. L p. 91-96.
17 C.C. Giurescu, Probleme controversate in iostoriografia romAnii, Bucureşti, 1977, p. 1 1 1-120; de
văzut şi 1. Matei, QuelqllfS problemes concernant la n!gime de la domination ottomane dans le pays
roumains, in RESEE, X, 1 972, 2 şi XI, 1973, 1 .
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un articol prohibit pentru export18 lndiscutabi� cantită� însemnate, atât de grâu şi, mai ales,
ovăz s-au scurs spre Poartă1 9
În mod sigur însă, în această g::rioadă, s-au exportat spre Transilvania şi Polonia vite,
cai, oi, �iei, ceară şi miere sau peşte Negustori moldoveni au fost semnalaţi la Bremen şi
Veneţia 1 şi, în egală măsură, la Chilia şi Akkerman22 Legăturile cu Braşovuel, Sibiul2\
Bistriţa25 sau Liovul26, au fost suficient de bine semnalate până acum.
În sfărşit, apare tot mai clar că ţările române nu au fost singurul grânar al otomanilor şi,
în mod sigur, nu cel mai important. Un rol mai pregnant I-au jucat aici Crimeea, Yedisanul,
sudul Rusiei şi mai ales Egiptul27
În asemenea condi�i o apartenenţă la angrenajul economic otoman, fhră a putea fi cu
totul negată, este necesar a fi totuşi nuanţată. În plus, se ridică întrebarea dacă Imperiul otoman
a fost într-adevăr o "economie-monde", o "contra-Europă"28? În secolele XVI-XVII, Franţa,
Anglia, Olanda sau Veneţia sunt deja în Levanr9
Oricum, o primă corelaţie între suzeranitatea otomană, iobăgie şi dezvoltarea economiei
băneşti, t&:use, în perioada interbelică, Gh. Zane. Demonstrând elegant rolul - paradoxal benefic al iobăgiei pentru avântul economic, autorul citat nu şi-a dus, din păcate, aserţiunea
până la ultima consecinţă, luând şi el în calcul doar rezultanta internă30• Revenind la
"aşezămintele" propriu-zise, trebuie să arătăm că spectrul social "real" în secolele XIV-XVII
este, pentru spa�ul românesc, o problemă departe de a fi rezolvată. Fără îndoială, statutul
18 Cunoaştem chiar cazul contrar, al importului, când, de pildă, lliaş Rareş a solicitat Bistriţei, la 10 mai

1551, 200 de câble de grâu (Hurmuzaki, op.cit., XV., p. 482). R. Manolescu, Comerţul ŢArii Româneşti
şi al Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI), Bucureşti, 1%5, p. 129 - admite totuşi un comerţ/export
"sporadic" de grâu spre Transilvania, în perioadele dificile; AM. Gratiani, biograful lui Despot, observa că
" . . . oamenii, dedaţi foarte puţin agriculturii, seamănă grâu atât cât să le fie hrană deajuns pentru un an"
(cf. Viaţa lui Despot vodll Istoriografia Renaşterii despre români, ed. Tr. Diaconescu, laş� 1 998, p. 129.
19 G. Brătianu, Etudes sur 1'approvisionnement de Constantinople, în Etudes byzantines d'histoire
economique et sociale, Paris, 1938, p. 127, 171-177.
20
R. Manolescu, op.dt., p. 1 05-129; Gh. Zane, Economia de schimb în principatele române, Bucureşti,
1930, p. 29-33 - cu accent pe rolul predominant al vitelor; AI.I. Gonţa, LegAturile economice dintre
Moldova şi Transilvania între secolele XIII-XVII, ed. 1. Caproşu, Bucureşti, 1989.
21
N. Iorga, Istoria comerţului românesc, voi. 1, Epoca veche, Bucureşti, 1925; CAlAtori strAini despre
ţările române, voi. 1, îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, 1%8, p. 38 1; VI. Georgescu, Istoria
românilor. De la origini pinii în zilele noastre, ed. a III-a, Buc� 1992, p. 37; A.M. Gratiani, op.dt.,
p. 1 29-130.
22
H. lnallţik, Imperiul otoman. Epoca clasicii. 1300-1 600, Bucureşti, 19%, p. 238.
23 R. Manolescu, op.dt., p. 105.
24
N. Iorga, op.dt.; Al.l. Gonţa, op.cit.

25 1bidem
26 N. Iorga, Relaţiile comerciale ale ţărilor noastre cu Lembergul, în Economia ruJţiona/ă, an XXIV,

1900; P.P. Panaitescu, Drumul comercial al Poloniei la Marea NeagrA în evul mediu, în InterpretAri
româneşti, ed. ŞLS. Gorovei, Bucureşti, 1 994, p. 84 şi urm.
27 H. lnallţik, op.dt., p. 232-233.
28 F. Braudel, Timpul lwnii, voi. II, Bucureşti, 1981, p. 123.
29
Idem. Mediterana şi lumea mediteraneanA în epoca lui Filip al II-lea, voi. III, Bucureşti, 1 986,
p. 267 şi urm.; H. lnai�Yik. op.dt., p. 280-282.
30 Gh. Zane, op.dt., p. 72-74.
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vecinilor şi rumânilor, înainte şi după legarea de glie, este una din cheile problemei de faţă. Dar
istoricii nu s-au pus însă de acord nici măcar asupra etimologiei exacte a noţiunilor de vecin şi
român.
Derivaţi când din latinescul vicus - sat de coloni31 - când de la slavul sused32, sau chiar
de Ia maghiarul szormzed.33, vecinii Ţării Moldovei au, de asemenea, o istorie documentară
relativ scurtă şi, mai ales, foarte ''rarefiată". Menţionaţi pentru prima dată la 4 aprilie 1 545, în
legătură cu satul Hodceşti, primit ca moştenire de Marina, strănepoata lui Costea şi Giurgea
Stravici34, apariţiile lor până Ia momentul deja menţionat, de la 1 5 iulie 1 60 1 , când asupra lor
s-au luat primele măsuri coercitive35, sunt extrem de rare.
Astfel, scrisoarea lui Gheorghe, fost logofăt, către Pătraşcu stolnic - datată între 1 58 1 şi
1 585 - conţine rugămintea emitentului de a-i fi strâns venitul de la vecinii din lvăneşti, din
ţinutul Cârligăturii, cărora le plătise birul pe cinci ani36•
Privilegiul lui Bucium, pârcălab de Hotin, de Ia 3 septembrie 1 585, îl autoriza să-şi
întemeieze sat cu vecini pe care să-i aşeze în slobozia din Lunea Mare de Ia Răcăciuni, ţinutul
Adjud37•
La 2 mai 1 589, Petriman Borileanu diac din Briceni îşi putea împărţi vecinii cu
Pilipovschie din Mihalcouţi38; în sîarşit, la 2 1 iunie 1 590, răzeşii Bocheai şi Ostafie din
Pomârla ajung la proces şi datorită fugii vecinilor din �9
Penuria izvoarelor nu permite concluzii ferme. Să acceptăm, în această mare de
incertitudini, măcar acordul privind originea lor străină40
Lucrurile nu stau mai clar în privinţa rumânilor. Îi putem echivala, probabil, cu acei
sAraci din vremea lui Mircea cel Bătrân, cu siromahii de la 1470, pomeniţi într-un document
al lui Radu cel Frumos şi, în sîarşit, cu vlahii de la 148 1 , din răspunsul boierilor brăileni către
Ştefan cel Mare. Termenul propriu-zis apare în secolul al XVI-lea, odată cu primele documente
româneşti ale cancelariei muntene, deşi nici aici nu este foarte clar cum a ajuns denumirea
categoriei celei mai defavorizate şi dispreţuite care - nota bene! - vine din exterior, să se
extindă la numele unei întregi naţiuni41•
31 D.C. Arion, Ce înţeles au avut actele de donaţiuni domneşti de plmânt la inceputul voievodatelor,
in Memoriile Secţiunii de Drept Român şi Istoria Dreptului, Memorii, tom. 1, Bucureşti, 1942, p. 73.
32 A.V. Boldur, Origina cuvântului ''vecini", Bucureşti, 1940, p. 3.
33 I.C. Filitti, Proprietatea solului in principatele române pânll la 1864, Bucureşti, 1935, p. 132.
34 DIR, XVI, A, voi. � p. 601-602.
35 Vezi nota 15.
36 AI.I. Gonta, Satul in Moldova medievalA. Instituţiile, Bucureşti, 1986, p. 296.
37 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. XXIV, p. 1 89-192.
38 ALI. Gonta, op.dt., p. 297.
39 DIR, XVI, A, voi. III, doc. 563, p. 461; Gh. Ghibănescu, Başoteştii şi Pomârla, Iaşi, 1 929, p. 59-62.
40 O. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 299; ALI. Gonta, op.cit., p. 297; D.C. Arion,
op.cit., p. 73.
4 1 O explicaţie pentru etimologia numelui de român a dat� P.P. Panaitescu, susţinând teza unei boierimi
alogene, slave, încă din secolul al X-lea, şi care, reducând la ascultare populaţia locală, a echivalat numele
acesteia cu şerbia (cf. P.P. Panaitescu, Perioada slavonli la români şi ruperea de cultura Apusului, in
op.cit., p. 21 ), dar aici sunt de văzut observaţiile editorului lucrării, ŞtS. Gorovei, care se intreba justificat
asupra sciziunii "boieri-vlahi" (Ibidem, p. 232); izvoarele, bibliografia şi discuţia problemei rumânilor la
C. Giurescu, op.c:it. ş� mai complet, la Gh.I. Brătianu, Sfatul domnesc şi adunarea stirilor in
principatele române, Bucureşti, 1995, p. 45-46; Şt Ştefrutescu, Considerafiuni asupra termenilor
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Prea multă lumină nu aduce nici vestitul "catastih de cisle" al lui Petru Şchiopul, din
1 59 1 , odată ce el vorbeşte de sărad2 deşi, cum am văzut, termenul de vecin era în circulaţie
de aproape o jumătate de veac, cel mai intens fiind folosit chiar în timpul domniei acestui
voievod.
O idee ar putea fi deplasarea Ia realităţile secolului al XVIII-Iea43, în speranţa că
reformele lui Constantin Mavrocordat ar putea arunca, indirect, o lumină retroactivă şi asupra
situaţiei anterioare. Ştim însă că singurul rezultat al adunării de la Trei Ierarhi i laşilor, din
6/1 7 aprilie 1 749, nu a fost atât desfiinţarea veciniei sau răscumpărarea ei, ca în Ţara
Românească, în 1 74644, cât deosebirea ei de starea de robie.
Nu trebuie să surprindă, astfel, opiniile extrem de diverse din istoriografia noastră
referitoare la structura socială medievală. Pentru a evita o eventuală trecere în revistă ce ar
ocupa un spaţiu prea mare aici, prezentăm doar două aserţiuni relativ recente, remarcabile şi
prin absoluta lor opoziţie.
Într-un studiu conceput acum mai bine de două decenii, dar care nu a putut fi cunoscut
până acum, AI.I. Gonţa s-a străduit să demonstreze absenţa ţăranilor "liberi". Ar fi existat doar
trei categorii: ţăranii domneşti (de ocol), boiereşti (de ţinut) şi mănăstireşti (ce nu mai ţineau de
jus valachicum, ci de dreptul canonic bizantin). Dacă ultimele două categorii pot fi încadrate
:tm-ă reţineri în rândul vecinilor, după istoricul citat şi primii ar fi putut fi - şi chiar au fost cedaţi de domn boierilor sau mănăstirilor45 Chiar dacă ALI. Gonţa nu a fost întru totul original
aici, el mergând pe linia deschisă de C.C. Giurescu46, opinia sa nu este mai puţin şocantă decât
cea opusă, a lui Şt.S. Gorovei care asimila ţăranii liberi, proprietarii unui lot oricât de mic,
clasei boiereşti47 Ca o paranteză, să observăm, că după M. Bloch, în evul mediu noţiunea de
"om liber" s-a suprapus peste aceea de dependent de conducătorul ţării48.
Împărţirea lui H.H. Stahl, în stăpânii de sate (boierii), clăcaşii şi răzeşii cu dijmaşii lor,
are cel puţin meritul că pleacă de la realităţile existente în 1 864, ce reprezintă un teren absolut
sigur49
Izvoarele documentare, deşi reprezintă, aparent, o mină de aur, nu lămuresc nici ele
prea mult lucrurile. Suprapunerea până Ia confuzie între sat, moşie şi locuitorii acestora, în
cazul numeroaselor tranzacţii sau danii ale timpului, explică şi raritatea apariţiei termenilor ce îi
desemnau pe dependenţi. Cronicile - oricum refractare la altceva decât evenirnenţial, politic sunt irelevante. Cele muntene păstrează o tăcere totală, doar Miron Costin, în Moldova, fhcând
"vlahi" şi "român" pe baza documentelor interne ale Ţării Româneşti din veacurile XIV-XVII, în
SM/M, IV, 1960, p. 63-73 şi idem, Despre terminologia ţlrlinimii dependente din Ţara Românească
in sec XIV-XVI, în Studii, 1 5, 1 962, 5, p. 1-14.
42 DIR, XVI, A, voi IV, p. 4-6; cu observaţiile lui I. Caproşu, Structuri fiscale şi administrative într-un
catastih moldovenesc de visterie din 1606, în AIIA, XXX, 1993, p. 253-278.
43 H.H. Stahl, op.cit., p. 3 1 .
44 F1. Constantiniu, Constantin Mavrocordat, Bucureşti, 1985, p. 144; Gh.I. Brătianu, op.cit., p . 1 80- 1 8 1 .
45 AI.I. Gonţa, Consideraţiuni asupra categoriilor de ţlirani din Moldova veacului a l XV-lea, în Studii
medievale, ed. Magda Maria Szekely, ŞtS. Gorovei, Iaşi, 1998, p. 55-72.
46
din nici unul <din documente> nu rezultă limpede existen unei categorii de cultivatori liberi în
principate în veacurile XIV-XVf' (cf. C.C. Giurescu, Istoria românilor, voi. Il, Bucureşti, 1942, p. 478).
47 Şt.S. Gorovei, Ierarhi cu origine "sAnAtoasA". O legendA istoriograficA, în Maglst, s.n., iunie
1 998, p. 63-66.
48 M. Bloch, Societatea feudală, voi. U, Clasele şi cârmuirea oamenilor, Cluj, 1998, p. 179.
49 H.H. Stahl, op.cit., p. 31-32.
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o scurtă aluzie pentru domnia lui Miron Bamovschi50.

În sfărşit, amintind soarta nenorocită a

ţăranului moldovean, Dimitrie Cantemir este şi el mult prea vag5 1 •

O cauză puţin luată în considerare până acum a fost criza economică mondială dintre

1590-1650.

Este cunoscută rezerva specialiştilor occidentali - medievişti sau modemişti - în

faţa

realităţilor similare temporal din răsăritul Europei. Dificultăţile de încadrare a acestora în
schemele, clasice de acum, ale Europei de vest,

robabil şi unele probleme în abordarea
�
bibliografiei esticilor, sunt cauzele cele mai sigure 2• Fenomenul invers este radical diferit,
apelul la clasicii occidentali fiind aproape obligatoriu în istoriografia Europei de est, desigur
fapt benefic pentru aceasta, când este asociat cu necesara prudenţă legată de amintitul transfer
al schemelor, realităţilor.
Corelaţia în acest studiu cu unele observaţii ale lui 1. Wallerstein53, F. Braudel54 sau

P. Chaunu55 ar putea lămuri unele probleme obscure de faţă. Autorii citaţi - şi nu doar ei 
aduc în discuţie criza amintită cu care societatea europeană s-a confiuntat, de la sfărşitul
secolului al XVI-lea şi în cursul celui următor. Deşi ideea este comună, maniera de a o
evidenţia a fost sensibil diferită.
Astfel, dacă

1. Wallerstein releva criza cumva "punctual", subliniind cele trei
1 590, 1 620 şi 1 65056, F. Braudel o trata "liniar", vorbind de
"îndelungata criză dintre anii 1 595 şi 1 62 1 "57 De o manieră asemănătoare sunt şi
aprecierile lui P. Chaunu: . . . 1 620- 1 640, această perioadă amplă înseamnă mai întâi
istorie economică. Între 1600 şi 1 650 climatul lumii se schimbă. Unul după altul, începând
"unde de şoc" din

"

cu epicentrul activităţilor iberice şi americane, indicii de preţuri şi de activitate se starâmă.

Schimbare de sens, schimbare de ritm. Unui timp îndelungat de relativă înlesnire, de înmulţire
a reperelor, îi urmează contrafluxuri, compresiuni, rate de dezvoltare inferioare. Ca regulă
generală, comerţul cu rază lungă de acţiune prevede, în criza sa, agricultura şi industria
Sectoarele cele mai complexe, sectoarele Buritoare de mari valori, concentrate într-un mic

volum - în primul rând producţia de metale preţioase - sunt atinse primele. Un moment schiţa
economiei mondiale realizată în secolul al XVI-lea pare că se şterge . . . "58•
Simpla apropiere cronolo&ică a momentelor de criză cu datele "aşezămintelor" ar fi
In plus, le�area de glie a fost un fenomen general în Europa

suficientă pentru a trezi interesul.

centrală şi răsăriteană, în secolele XVI-XVII 9
Se conturează astfel ideea că şocurile de pe piaţa mondială s-a� reflectat şi Ia noi, mai
mult sau mai puţin indirect. Argumentele sunt numeroase: deşi nu putem nega total - cum s-a

văzut - o alunecare spre angrenajul otoman, chiar în aceste condiţii, criza 1-a afectat şi pe
acesta. Devalorizarea asprului, ce marchează Poarta spre sfărşitul secolului al XVI-lea şi

50 M. Costin, op.cit., p. (f).
51 D. Cantemir, op.cit., p. 301 .
52 Cu excepţia, desigur, a pubiicaţiilor in limbi de circulaţie.

53 1. Wallerstein, Sistemul mondial modem, 4 voi., Bucureşti, 1991-1993.
54 F. Braudel, op.cit.
55 P. Caunu, Civilizaţia Europei clasice, 3 voi. Bucureşti, 1 989.
56 1. Wallerstein, op.cit., voi. Ill, p. 191.

57 F. Braudel, op.cit., voi. ID, p . 470.
58 P. Chaunu, op.cit., voi. L p. 22.
59 Vu.i nota 9; VI. Georgescu. op.cit., p. 41;

mai nou, Piotr S. Wandic7� Preţul libertlţii. O
statelor N!ntral şi Rud-cst europene din evul mediu pinA astAzi, CEU Press, 1 99R, p. R0-8 1 .
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începutul celui de-al XVII-lea, a fost determinată, în fond, tot de afluxul de argint din America
Latină şi, deci, implicit, din Occident60
De asemenea, puterile economice angajate în Levant au fost principalii agenţi
transmiţători ai "bolii". F. Braudel amintea de reculul marilor imperii, pe care îl opunea
creşterii statelor mij locii: Franţa lui Henric al IV-lea "cu subita ei înflorire", "mica Anglie
războinică şi strălucitoare a Elisabetei" sau "Olanda grupată în jurul Amsterdamului"61 - dar
chestiunea se poate discuta. La sfărşitul secolului al XVI-lea Franţa era abia ieşită din coşmarul
războaielor religioase, Anglia fusese la un pas de a sucomba, sufocată de ofensiva spaniolă, iar
Olanda era încă o abstracţie pentru lwnea diplomatică a timpului. Evident, F. Braudel viza mai
mult aspectul politic al problemei şi mai puţin pe cel economic.
Explicaţiile lui 1. Wallerstein privind criza secolului al XVII-lea - pentru el mai mult o
stagnare, "o creştere mai slabă"62 - şi efectul asupra "periferii lor'' - sunt aplicate bine Polonie�
Ungariei sau Cehiei, ţările române nefiind luate în considerare de autor63• Se impun oare aceste
consideraţii - cauze şi efecte - şi Ia noi?
După Wallerstein, cauzele crizei au fost, în principal, instabilitatea monetară, iar în
subsidiar, dezastrele provocate de războaie64• Devalorizarea asprului - atunci moneda cu cea
mai mare circulaţie şi în ţările române65 - a ocupat suficient spaţiu mai sus. Războiul de 1 3 ani
(1 593-1606), conflictul turco-polon din 1620-1 62 1 , endemicele năvăliri tătăreşti66, au produs
pagube incomensurabile Ia Dunărea de Jos.
Efectul, o piaţă slabă a "centrului" occidental a însemnat o cerere mai mică şi, de aici,
prăbuşirea preţului produselor agricole67•
În asemenea condiţii soluţiile ''perifericilor'' răsăriteni ar fi fost creşterea volwnului
producţiei şi diminuarea costurilor prin scutiri şi muncă forţată - acestea ducând tot la creşterea
8
producţiei - precwn şi eliminarea concurenţei prin cumpărări masive de pământ6
O creştere Ia noi a volwnului producpei după 1 595, respectiv 1628, este de urmărit, dar
în general răspunsul este probabil afirmativ. Intreţinerea unui numeros contingent de mercenari
de către Mihai Vitezul şi Radu Şerban, respectiv, pentru Ţara Moldovei, epoca de prosperitate
din deceniile patru şi cinci ale secolului al XVII-lea, nu ar fi fost posibile tru"ă un asemenea salt.
Goana după scutiri fiscale a boierilor acestei perioade este un truism, iar pentru accentuarea
muncii forţate, a clăcii stau mărturie chiar cele două aşezăminte. La fel stau lucnuile în privinţa
60 M. Maxim, O lupti monetarA în sec. al XVI-lea: padişahî contra aspru, în CN, V, Bucureşti, 1983,
p. 1 39-152; AU. Gonţa, Urkunliche Aufschlusse uber die Munzen und Zahlungsmittel der Moldau
im Handelsverkher mit ihre Nachbarlandem im 14. und 15. Jahrhundert, în Sudost-Forsch!Uigen,
Miinchen, Band XXVII, 1 968, p. 5 1 şi unn.
1
6 F. Braudel, op.cit., voi. m, p. 369.
62 1. Wallerstein, op.cit., voi. III, p. 33 şi unn.; la fel P. Chawm, op.cit., voi. 1, p. 23 "o dezvoltare
inferioarn".
63 Cu o exceptie - când 1. Wallerstein se referă la "Ungaria" trebuie citit "Transilvania".
64 1. Wallerstein, op.cit., p. 191-192.
65 M. 8em1, op.cit., p. 18-19.
66 De pildă, cea din septembrie-octombrie 1624, condusă de Sahin Ghiray, care a afectat atât Moldova, cât
şi Ţara Românească (c( M. Costin, op.cit., p. 67; Hunnuzaki, op.cit., Supt. 1112, p. 527-528; fVfl, p. 404).
67 1. Wallerstein, op.cit., p. 192.
68 1bidem, p. 192- 194, 198.
-
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cumpărărilor masive de pământ practicate atât de domni69, cât şi de boieri70, deş� paradoxa�
epoca începea să descopere atracţia pentru valorile mobile, fiind dominată de mercantilism şi
cămătărie7
Aceste solu�i ar fi condus, tot după 1. Wallerstein, în "periferii", la următoarele efecte:
o creştere sensibilă a conflictelor de clasă, o accentuare a regionalismului, dublată de reducerea
conştiinţei naţionale, reacţia împotriva unor ipotetid ''ţapi ispăşitori" veni� din afară �� în
sfărşit, la intensificarea tensiunilor Ia ţărani, traduse prin fuga de pe moşii sau revolte . Se
observă că primul şi ultimul dintre aceste efecte se pot echivala şi că ele se suprapun şi
realităţilor româneşti73
O problemă mai delicată ar fi legată de a doua consecinţă, ce atinge conştiinţa
naţională, desigur prin prisma faptei lui Mihai Viteazul. Chiar dacă demersul de aici poate să
pară nepotrivit, fie doar prin prisma momentului 1 600-2000, paradoxul este doar aparent
lnsuşi caracterul efemer al constructiei realizate de Mihai vodă arată că societatea românească
nu era încă pregătită pentru un ase enea pas. În plus, ca să ne referim doar la Miron Costin, se
poate vedea cum naţionalul poate coexista, oricât de straniu, cu accentuarea regionalismului74•
În sfărşit, cea de-a treia consecinţă vizată de Wallerstein, deplasarea responsabilităţilor
spre elementele de alteritate, spre xenofobie, poate fi şi ea uşor de ataşat spaţiului nostru. Dacă
evreii vin aici după persecuţiile iniţiate de B. Hmielniţki în Ucraina, deci d'Wă 1 648, iar în
număr mare, dinsfre Galiţia, abia în a doua jumătate a secolului al XVITI-lea , dacă armenii
par bine integraţi7 , existau, în schimb, deja grecii. Răscoala condusă de Lupu Mehedinţeanu şi
Barcan stolnicul, Ia 1 6 1 7, în Ţara Românească77, fiământările dramatice din Iaşii anului
1 63378, sunt doar două mărturii ce subliniază spiritul epocii.
Schema lui Wallerstein poate să pară rigidă, iar aplicarea ei aici, ţărilor române, nu mai
puţin. Istoria se lasă prea rar prinsă în scheme simplificatoare. Fascinaţia lor este explicabilă
pentru istoricul copleşit de atâtea ori de avalanşa faptelor contradictorii, de haosul acestora, dar
efectele bine cunoscute ale unor asemenea aplicaţii fără discemământ, invită la o necesară
•

m'

69 1. Donat, Domeniul domnesc în Ţara Românească (Sec. XN-xvn, Bucureşti, 1996, p. 87-9 1, 293 şi
urm.
7° Cele 1 80 de sate ale Craioveştilor (cf Ibidem, p. 187- 190) sau, în Moldova, domeniile lui Nestor
Ureche - circa 1 00 de sate (AI.I. Gonţa, DIR, A, Moldova, veacurile XIV-XVD (1384-1625). Indicele
numelor de persoane, p. 5 1 8), Costea Bucioc - circa 40 de sate (Ibidem, p. 128; N. Iorga, Privilegiul
general al vornicului Costea Bucioc, în ARMSI, s. Il, tom. XXXVI, 1913-1914, p. 939-945) sau Ionaşcu
Ghenghea - 25 de sate (AI.I. Gonţa, op.cit., p. 345) etc.
7 1 1. Caproşu, O istorie a Moldovei , p. 130-145.
72 1. Wallerstein, op.cit., p. 205.
73 DIR, XVI, A, voi. 1-IV, passim; 1. Caproşu, Despre politica internă a lui Radu Mihnea şi rliscoalele
ţ!răneşti din prima lui domnie în Moldova (1616-1619), în SCS/aşi, an. XUI, fasc 1, 1 962, p. 42-95;
răscoala orheienilor în vremea lui Gaspar Gratiani - la M. Costin, op.cit., p. 40.
74 1bidem, p. 27.
75 N. Iorga, Istoria evreilor în ţlrile noastre, extras din ARMSI, s. II, tom XXX, 1913, p. 20.
•••

..

76 Cu unele excep�i, cum a fost cazul domniei lui Ştefan Rareş.
77 Matei al Mirelor, la Al. Papiu-Darian, Tesaur de monumente istorice pentru România, tom 1,
fasc. n, 1963, p. 346-348; N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, N, Bucureşti,
1902, p. cxxxm.

78 Cu strigătul greu de uitat al multimii strânse in şleahul Bahluiului: "Dă-ne doamne pe greci !" 
M. Costin, op.cit., p. 74.
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prudenţă. Să ne mărginim la a sublinia, totuşi, remarcabila suprapunere a cauzelor şi efectelor
crizei mondiale peste realităţile româneşti, slăbirea pieţei "centrale", occidentale, fiind măcar
unul din motivele serioase pentru avatarurile Orientului.
S-ar putea astfel sus�ne că, deşi "periferii", ţările române au fost şi ele racordate la
sistemul economic mondial, fiind afectate - chiar indirect - de crizele acestuia.
Plasarea în bloc a Europei centrale şi sud-estice în "periferia" sistemului mondial
modern, operată de Wallerstein, trebuie însă nuanţată. În fapt, atât Transilvania, cât şi Polonia,
Rusia sau Ungaria au jucat, dacă nu un rol de "centru", măcar de "semiperiferie" pentru
Moldova şi Ţara Românească. De aici, necesitatea unei gradări mai fme, a unei "scări" mărite.
"Aşezămintele" devin, paradoxal, o dovadă în sprijinul afrrma�ilor lui C.C. Giurescu
referitoare la absenţa unui monopol economic qtoman asupra ţărilor române79 Epitetele de
"cămară", "magazie de provizii a Porţii", "chelerul Constantinopolelui", îndelung reluate de
medieviştii români, cu o amară şi stranie mândrie, trebuiesc şi ele revăzute8° Cum tocmai
absenta monopolului otoman a fost un argument pentru cauza "europeană" a "aşezămintelor",
demersul de mai sus poate să pară o sterilă rotire într-un cerc vicios, o eroare de logică formală.
În realitate, este vorba de corelaţia între economic, social şi politic, legate atât de intim încât
conduc, de multe ori, la imposibilitatea disocierii cauzelor de efecte. Corelând faptele tocmai cu
domeniul politic - mult mai apropiat istoricului - a existat sigur o relaxare în raporturile
româno-otomane după 1 594, până la jumătatea secolului al XVII-lea8 1
În sfărşit, ''tirania" economică a Occidentului a început, se pare, mai devreme decât se
credea. Imperiul otoman a fost departe de o "economie-monde" aparte şi a suportat
consecinţele crizelor pornite din vest ca orice "periferie". Nu trebuie, deci, să facem acrobaţii
stilistice sau erudite pentru a încadra forţat istoria noastră în cea europeană, mondială. Această
încadrare a existat şi singurul efort ce trebuie fhcut este doar de a descoperi şi nu de a inventa.
Acest excurs "european" poate fi, fhră îndoială, contestat dar, iarăşi, apelul exclusiv la
realităţile interne lasă prea multe chestiuni neclare82. De altfel, această "deplasare" în spaţiu nu
a fost dublată şi de una în timp, caz în care ar fi trebuit să analizăm, de pildă, "legarea de glie"
operată de Constantin cel Mare sau raporturile sociale din Bizanţul târziu. Este însă greu de
79 Vezi nota 1 7.
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Vezi nota 19 şi P.P. Panitescu, De ce n-au cucerit turcii ţările române, în op.cit., p. 1 14; V. Costăche�
P.P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudalll în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVll),
Bucureşti, 1957, p. 63 etc. Faptul aminteşte bine şi de insistenta cu care este subliniată mereu a patra
poziţie a României în "clasamentul" ţărilor ce au contribuit la înfrângerea Germaniei în al doilea război
mondial, deşi pentru noi a fost un efort sinucigaş.
81

C. Rezachievici, Politica internll şi externă a ţărilor române în primele trei decenii ale sec.
al XVII-lea, în Revlst, 38, 1 , 1985, p. 5-29.
82
De fapt, sociologia are ca singură metodă comparaţia, însăşi sintagma de sociologie comparativă fiind
pleonastică. Unul din cei care au revoluţionat în secolul nostru această ştiinţă, C. Wright Mills, atrăgea
chiar atenţia: "dacă ne limităm la o singură natiune, într-o singură societate contemporană. . . nu ne putem
aştepta să descoperim multe diferenţe realmente fundamentale între tipurile umane şi între instituţiile
sociale. Adevăr general care semnifică pentru munca în ştiinţa socială un lucru foarte precis: dacă operăm
o sectiune sincronică într-o societate dată, numitorii comuni de credinţă, de valoare, de formă instituţională
riscă să de devină atât de numeroşi încât, oricât de minutios şi de precis ar fi studiul nostru, noi vom fi
incapabili să discernem diferenţele semnificative dintre oameni şi dintre institutii în acest moment şi în
această societate etc." (Imaginaţia sociologică, Bucureşti, 1975).
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spus în ce măsură principiul sociologic după care "aceleaşi efecte duc la aceleaşi cauze" are şi
reciproca valabilă.
Putem af11111a, totuşi, aproape cu certitudine, că aşezămintele nu sunt o "cheie" a
problemei sociale, ele nelărnurind aproape nimic tocmai în privinţa spectrului social. Dovadă
stau polemicile nesfărşite, menţionate de altfel anterior şi, ceea ce este mai important, perfecta
coerenţă a argumentaţiilor ce susţin opinii contrarii.
Să observă, cu titlu foarte general, că până acum problema aşezămintelor a fost studiată
de istorici şi, în consecinţă, a fost tratată ca un fapt istoric. A fost considerată teoretic, de către
aceştia, (şi) ca un fapt social sau economic, dar mai mult formal, fru"ă ca de aici să decurgă vreo
consecinţă în privinţa metodei de abordare. Aceasta a rămas fatal cea descriptivă, atornară - în
cazuri fericite, cea comparativă - preferată de istorici, care s-au mulţumit să comenteze, până la
urmă, puţinele izvoare ce ating problema. Dacă privim chestiunea prin prisma sociologie� a
economiei politice, consecinţa nu va fi abandonarea izvorului istoric, ce rămâne indispensabi�
dar vom obţine un plus metodologie, un câştig în principiul de abordare, perspectiva deschisă
de analiza structuralistă sau funcţională fiind extrem de generoasă.
Astfel, chiar când "aşezămintele" au fost considerate drept o problemă socială, ele au
fost explicate mai mult instinctiv, până acum, prin necesităţi economice, mai exact financiare.
Acest drum, foarte logic de altfel, este unul închis, tocmai pentru că nu lămureşte prea multe.
Unele perspective noi s-ar putea obţine reconsiderând problema şi renunţând la a o mai privi ca
una (strict) socială, să luăm în calcul (doar) aspectul financiar. Concentrarea unilaterală asupra
unui singur aspect al unei probleme şi neglijarea voită a celorlalte este o metodă folosită
frecvent în ştiinţele "pozitive',s3
Dacă neglijăm aspectul social al legării de glie şi considerăm doar profilul lor financiar,
prima consecinţă va fi că "aşezămintele" devin o simplă etapă a unei istorii fiscale ce este mult
mai coerentă şi mai "sigură" decât cea socială.
Odată cu secolul al XVII-lea obsesia funciarului este înlocuită, sau măcar concurată, cu
aceea a lichidităţilor84• Părnântu� "moşia", nu-şi pierduseră vechea atrac�e, dar erau privite mai
mult ca o sursă de venituri băneşti. Amintita presiune fiscală a Porţii i-a obligat pe domni să
găsească soluţii noi. Menţinerea tronului implica nevoia de bani. Pentru ca veniturile să curgă
mulţumitor spre cămara domnească era necesar ca economia să "meargă", ca ţara să fie
83 De fapt principiul este unul general şi cât se poate de venerabil: "aplicarea cunoaşterii . . . constă din

segmentarea oricărui proces, oricărei situaţii sau fiinţe wnane. Tehnica machiavelică a exercitării puterii
cea ridiculizată de Ben Jonson şi Shakespeare. . . Este suficient să observi fiinta umană pentru a
vedea «ce o pune în mişcare». Adică, o reducem la o maşină Apoi îi izolăm pasiunea dominantA,
combustibilul maşinii. Şi cu asta e în mâinile noastre " (M. McLuhan, Galaxia Gutenberg. Omul şi era
tiparului, Bucureşti, 1 975, p. 284). În legătum cu problema de faţă, acelaşi autor este şi mai exact atunci
când observă "dezvoltarea statisticilor ce a permis izolarea economiei de ansamblul edificiului social al
secolului al XVI-lea" (Ibidem, p. 274). Pentru sociologie, suficient de explicit este E. Durkheim, Regulile
metodei sociologice, Bucureşti, 1 975, p. 62. Exagerarea rolului elementului, păiţii, în intelegerea
ansamblului - în cadrul concepţiei asociaţionist-sumative - şi în Dicţionar de psihologie sociali,
Bucureşti, 198 1 , p. 179, vocea orientare structuralistă.
84 Dacă nu cumva chiar mai devreme, spre mijlocul sec. al XVI-lea (de vAzut ironiile lui N. Iorga la adresa
lui Al. Lăpuşneanu, vânzătorul de "boi şi porci de calitale superioară" - aici apud Gh. Pungă, Ţara
Moldovei in vremea lui Alexandru! Upuşneanu, laş� 1994, p. I l - sau uimirea marelui istoric în fata
cupidităţii boierilor moldoveni la lichidarea averii lui Petru Şchiopul - Hurmuzaki-Iorga, Documente
privitoare la istoria românilor, voi. XI, Bucureşti, 1900, Prefaţa, p. LXXXIX).

este. . .
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prosperă. Pentru aceasta, într-o vreme în care economia se reducea în fapt la agricultură şi
comert, era nevoie de cât mai multe braţe de muncă, adică de o densitate rezonabilă a
popula�ei. Dacă aceste condi�i par evidente pentru un observator actual, lucrurile nu au stat
deloc aşa cu factorii de decizie din trecut, care au preferat solu�a facilă a înmulţirii impozitelor
("obiceielor''). Confuzia care domnea în capetele cele mai luminate este demonstrată de
credinţa lui Miron Costin care condi�ona stabilitatea (financiară) a unui domn de existenţa unui
număr de boieri avu�85•
Atragerea străinilor (vecinilor) a fost astfel o primă etapă a unui drum lung. Fixarea lor
coercitivă - de la începutul secolului al XVII-lea până la 1 628 - cea de-a doua. Eficacitatea
acestei măsuri fiind scăzută - dovadă amplele mişcări de populaţie în perioadele de criză86 - a
fost nevoie de găsirea altor soluţii. Se explică astfel rezonabil numeroasele noută� fiscale de la
graniţa secolelor XVII-XVIII.
"Pecetluiturile" lui Dumitraşco Cantacuzino, pe la .1674, adevărate precursoare ale
buletinelor de identitate, se înscriu în cadrul aceloraşi eforturi disperate de fixare a populaţiei87•
Dar domnii aveau şi alte solu�i pentru a umple visteria lată-! de pildă pe Gheorghe Duca:
"Scos-au nişte hârtii pe ţară, mari câte de 6, de 8 ughi, şi câte n-au îmbrăcat pe feţe .le-au dat
năpăşti pin sate. Şi după ce au dat tablele în visterie, au aruncat orânduiele pe hârtii de un
galbăn 1 6 galbeni. Care luasă hârtie de şesă galbeni îl face mai bine de o sută. Şi dacă nu găsie
cu ce plini de la un om, lua altuie pentru acela. Şi pe unde era pustiiu, fhce pe zlotaşi de plătie
de la casăle lor''88 etc. Inovaţiile lui Duca îţi stârnesc mai degrabă admiraţia decât revolta, iar
princiarul personaj ar fi făcut desigur figură onorabilă într-o eventuală carieră de financiar.
Efectele acestor ''noută�" au fost însă incontestabile: ". . . atunce fugit-au mulţi boieri şi mazâli
de groaza lui pentr-alte ţări, de s-au pustiit casăle"89
Interesant că prima măsură ra�onală o ia Antioh Cantemir, un domn tânăr, fără mari
posibilităţi intelectuale90:
Este drept, cuvintele aparţin lui Radu Mihnea dar, din contextul cronicii, rezultă clar aprobarea
cronicarului: "de mare folos şi cinste este domniei şi ţării boierinul înţelept şi avut, că dacă are domnul
cinci-şase boieri avuti, nice de o nevoie a ţării nu să teme" (M. Costin, op.cit., p. 64-65).
86 Motiv comun întâlnit la toti cronicari� pentru perioadele dificile; Documente privind relaţiile agrare
în veacul al XVID-Iea, voi. 1, Ţara Româneascl, 196 1 , p. 1 89, 190, 209, 2 1 1-212, 235, 241 , 242, 246,
270, 280, 282, 287, 294, 295-296, 301-302 etc.
87 "Făcut-au acestu domnu Dumitraşco-vodă un obiceiu rău şi spurcat în tacă, care n-au mai fost până
atunce, de-au dat hârtii, de scriu fetele oamenilor de la mic păn' la mare, care au rămas pomana lui, de n-o
lasă nice un domnu să se uite acea pedeapsă a săracilor" (1. Neculce, Letopiseţul ŢArii Moldovei,
ed. 1. Iordan, Bucureşti, 1 980, p. 56); Cronica anonimi a Moldovei, 1661-1729 (Pseudo-Amiras},
ed. D. Simionescu, Bucureşti, 1975, p. 49-50. Se poate observa uşor că între 1628 şi 1674 există un hiatus
destul de lung, loc ce trebuia ocupat firesc de Vasile Lupu, dar nici acum nu ştim prea exact ce măsuri a
luat acesta pentru a-şi asigura considerabila sa fortă fiscală.
88 I. Neculce, op.cit., p. 65.
89 Ibidem
90 I. Neculce, ffiră a-i fi nefavorabil, este uşor condescendent: " . . . era iar om tânăr, ca de 20 de ani, om
mare, cinsteş, chipeş, la minte aşedzat, giudecător drept Nu era pre cărturar, numai nu era prostu.
Menciuneli, tălpizicurili nu le iubie, la averi nu era lacom, obiceie noo nu priirnie să le facă peste samă,
vânl!tor şi slujitor bun, după hirea tătâne-său. În re parte era can straşnic, să nu grăiască fiecine şi ffiră
vreme cu dânsul. Şi era şi credincios la giurământ, îl tine cinstit horba Şi boierii în cunea lui, precum i s-a
arata viiata lui înainte, tot cu cinste îmbla Mânie ave straşnică, răcnie tare, can cu grabă, şi de-cie să
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"Iară Antiohii-vodă de primăvară, în a cinceli an a domnii lui, au făcut cărţi de
slobodzii pin toate săliştile. Şi au mutat slujitori de prin Piatră şi Roman şi de pin toate târgurili,
ce era pin mijlocul ţărâi aşeza� şi i-au mutat pe la marginile ţărâi, pe Ia vaduri, pe Nistru şi pe
Prut îi aşedză.
Şi scoasă şi ruptă pe ţară, de-i aşedza pre oameni pe putinţă cu pecetluituri roşii
domneşti pe feţe, pe tot omul anume, şi cu giurământ mare că vor da de patru ori într-un an.
Deci aşa purceasără oamenii din toate ţărili a izvorî şi a veni cineş la locul său şi moşia sa. . .
Tare sl bucurasă oamenii atunce şi de pace şi de chivemisala ce bună a lui Antiohii-vodă Şi
începură boierii a-ş face curţi şi a iezi iazuri pre Ia sălişti, şi cu toate să silie"91 •
Procedeul a fost aplicat, aproape simultan, de Constantin Brâncoveanu în Ţara
Românească, dar este greu de spus în ce măsură acest impozit unic explică formidabila forţă
financiară a principelui muntean şi, astfeL capacitatea de a acoperi cererile sufocante ale
Porţii92
Antioh Cantemir a fost imitat, dar cu efecte diferite, de Mihai Racovită, explicaţia fiind
însă evidentă: "Atunce au scos Mihai-vodă rumtă pe ţară, cu pecetluit roşiu, pe faţă, tot omul.
Şi oamenii să teme să iasă toţi la ruptă, să nu s-înmulţească ciferturile, precum să înmulţisă la
Constantin Duca-vodă Ce vădzând aşe, au scris cărţi pe Ia stăpânii satelor şi pe Ia vornicei şi pe
Ia vătămani, să-i scoaţă pe to� la rumte, c-apoi pe urmă, aflându-să, or petreci rău capetili. Iar
pe urmă, unde găsâe zlotaşi câte un om tmă pecetluit, îl pune pe vomicel sau pe vătăman în
butuci şi-1 triirnite la Ieşi. Şi-1 purta pe uliţi, căce n-au scos oameni întăiu la rumtă, să-ş fie luat
pecetluit. Şi vădzind că nici cu acie nu-i poate spărie să iasă toţi la rumtă, vândut-au toate
ţinuturili la cochi-vecu ciocoilor, ca goşina de oi, pe oamenii cei făr' de pecetluituri de rumtă,
de nu pute scăpa nice un becisnic pe necăiuri să nu ie pecetluit"93
În sfărşit, "rupta" lui Nicolae Mavrocordat de după 1 7 1 194 pare ultima etapă înaintea
marilor reforme ce vor fi impuse de fiul său: "Iară ţărâ� prostimei, vre să arete milă şi dreptate
şi vre să le ţie de parte. Scosesă rumtă cu pecetluituri roşii, să de de 4 ori întru an, numai nu pre
de putinţă, ce can încărcaţi, că ave zlotaşii silă să îmbrace soma şi mazâlii iar era încărcaţi peste
putinţă la somă"95•
Desigur, impozitul unic - "rupta" şi evidenţa contribuabililor - ''pecetluiturile" sau
"cercăturile" - au fost în legătură directă, dar ele nu apar astfel, explicit, decât în cazul
hrisovului din 1741 al lui Constantin Mavrocordat96• În sfărşit, ''pecetluiturile" se dovedeau
eficace şi pentru perceperea unei dări excep�onale, ca în cazul văcăritului reintrodus de
Constantin Hangerli în 179997
-

îndeparta inemile boierilor de dânsul" (Ibidem, p. I l !! ). Mai lranşant i!!>1C un anonim din sec. al XVIII-Ic:a:
"el se îngrijea mult şi se nevoia să se asemene cu tatăl său la virtu� şi la chivemisirea ţării. Dar tineretea îl
împiedica mult, căci se îndeletnicea peste măsură cu vânatoarea şi cu celelalte treburi ale tinere�i"
(Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, ed. Nestor şi Ariadna Carnarino,
Bucureşti, 1 965, p. 3).
9 1 1. Neculce, op.cit, p. 132-133.
92 R. Greceanu, în Cronicari munteni, voi. III, ed. M. Gregorian, Bucureşti, 1 984, p. 58, 64, 66, 69 etc.
93 1bidem, p. 152· 153.
94 După N. Costin, N. Mavrocorclat ar fi scos rupta încă de la prima sa domnie în Moldova (1710) 
Letopiseţul Ţlirii Moldovei (1709-1711), ed. C.A. Stoide, l. Lăzărescu, laş� vol. l, p. 299.
95 1. Neculce, op.cit, p. 175.
% Fl. Constantiniu, op.cit., p. 8 1-1 10.
97 Dionisie Eclesiarltul, Hronograf (1764-1815), ed. D. Bă.laşa, Bucureşti, 1987, p. 7 1 -76.
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Dacă revenim la "aşe:zăminte", realitatea lipsei unui statut ferm al "dependenţilor'' şi,

mai ales, lipsa legislaţiei scrise în domeniu - de văzut cazul contrar al Transilvaniei, de pildă cu
Tripartitul lui WerbOczy, de la

1 5 14 - ne face să ne întrebăm cui îi convenea acest arbitrar.

Este limpede că nici instituţiei domniei şi nici clasei boiereşti - cele mai afectate de arbitrariul

respectiv şi, oricum, singurele de la care ar fi putut emana atare legislaţie.
Este oare posibil ca problema socială în evul mediu, atât de dramatizată de istoriografia
ultimelor două secole,

să nu fi avut în acele timpuri o pondere atât de mare, cel puţin în spaţiul

românesc98? Schimbarea de "încadrare" a legării de glie, operată mai sus, a fost gândită iniţial
ca un simplu artificiu, făcut cumva în disperare de cauză, mai mult din întâmplare, dar cu
rezultatul palpabil al unei perspective mai sigure şi mai clare. O verificare întâmplătoare şi, de

aici, o reluare mai atentă a izvoarelor - în special narative - a condus la această idee
surprinzătoare: acoperirea în câmpul realităţii istorice, a mentalului colectiv, a acelei ''neglijări"

a socialului. Argumentele sunt suficient de numeroase. De ce atât de puţine răscoale ţărăneşti la
noi? Chiar când s-au produs ele au avut, am văzut, mai mult un caracter naţionalist, xenofob99

Este iarăşi interesant cum Constantin Mavrocordat nu a lăsat nici o urmă în conştiinţa

ţărănească, reforma sa neproducând nici o impresie în rândul acestei clase. Dacă rumânii sau
vecinii ar fi resimţit dureros condiţia lor socială, principele fanariot ar fi trebuit

să lase urme

adânci în mentalul colectiv şi este de văzut aici cazul contrar al unui Cuza sau Ferdinand. Acest
pragmatism al clasei ţărăneşti indică spre o lipsă de apetenţă pentru formele "exterioare" ale
socialului când nu sunt dublate de avantaje reale în câmpul fiscal100• Pragmatismul nu a fost
doar al ţăraililor: Dionisie Eclesiarhul judeca pe domni după "eftinătatea" sau "scumpetea" din
timpul lor101, iar Nicolae Mavrogheni trebuia să folosească forţa pentru a-i boieri pe îmbogăţiţii
vremii sale102, într-o vreme când în Apus "oferta" venea din sens invers.
Absenţa unei boierimi de sânge, cu posibilitatea etalării unor impresionanţi arbori

genealogici şi, la un nivel superior, precaritatea continuităţii dinastice din secolele
spun iarăşi destul de multe.

XVI-XVII,

D. Cantemir credea, dimpotrivă, că: "neamurile boiereşti, aşa cum le pomeneşte de la

început istoria moldovenească, dăinuiesc toate până astăzi şi printr-o minune a sorţii nici un

neam vechi de-al boierilor moldoveni n-a pierit până acum cu toate războaiele şi cu toate
prădăciunile tătarilor. . . Chiar dacă unele neamuri dintre acestea au ajuns într-o sărăcie atât de
mare încât din cinci mii de gospodării, câte aveau altă dată, de-abia mai au cinci, totuşi viţa lor
98 Terenul mentalităţilor este, desigur, unul foarte instabil Ia noi. Este de văzut aici enorma documentatie
care

a stat în spatele acelui superb dar - nu întâmplător - atât de contras eseu al lui Şt Lemny despre
secolul al XVID-lea
99 De o atenţie specială s-a bucurat ridicarea Hipuşnenilor şi orheienilor, în a doua domnie a lui Gh. Duca
(vezi, de pildă, N. Grigoraş, Marea rAscoala popularA din Moldova dintre 1671 şi 1672, în SCŞ/aşi,
XIII, 1 962, fasc. 2, p. 209-237), dar această răscoală "antifeudală" a fost iniţiată din umbră şi condusă de . . .
boieri (Pseudo-Amiras, op.cit., p. 45).
1 00 Pompiliu Eliade arăta cum, la 1746, tăranii au pierdut şi puţinele avantaje reaJe·de până atunci, fiind
transformaţi în contribuabili, proprietarii fiind, în schimb, eliberaţi de toate obligatiile faţă de tăfani (ajutor
în caz de boală, repararea utilajului agricol etc.). El va conchide plastic: " «emanciparea>> de la
1746- 1749 a fost, în realitate, emanciparea boierilor de obligaţiile lor în faţa tăfanilor, pe de o parte, şi <;:ătre
stal, pe de alta" (Pornpiliu Eliade, De l'influence fran� sur l'esprit public en Roumanie. Les
origines. :Etudes sur l'etat de la societe roumame a l'epoque de regnes pbanariotes, Paris, 1 898, p. 5-7).
1
10 Dionisie Eclesiarhul, op.cit., p. 37-40.
102 1bidem, p. 47, 50.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

1 84

Dan Floareş

se păstrează întreagă" 103 Dar tot princiarul savant a trebuit să admită că: "dacă ar vrea
<domnul> să dea unui ţăran oarecare rangul cel mai înalt pe care îl poate da Moldova,
dregătoria de mare logofăt, nimeni nu îndrăzneşte să fie de altă părere în public; şi iarnşi dacă
vrea să despoaie de acelaşi rang pe cineva ieşit dintr-un neam foarte ales, acesta este dator să se
supună voinţei domnitorului său" 104•
A.M. Gratiani, la mij locul veacului al XVI-lea, afmna, poate exagerat, că singurul
criteriu în alegerea domnilor era fizicul impresionant105 • Dar iarnş� Ţara Românescă şi cea a
Moldovei - adevărate "ţări ale tuturor posibilităţilor'' avant la lettre - au văzut ridicându-se
destui self-made-man-i precum Gr. Ghica, Gheorghe Duca sau Constantin Cantemir, ca să
nu-i amintim decât pe domni.
Revenind la atât de nebulosul spectru social, probabil nici măcar un trăitor al secolelor
XVII-XVIII, fie el mare dregător sau chiar domn, nu ne-ar putea lămuri prea mult Cum să
explicăm. astfe� ancheta pe care a trebuit să o întreprindă Constantin Mavrocordat, în 1 749, ca
să nu mai vorbim de rezultatul ei hilar.
Principala concluzie pe care am putea-o evidenţia la final, ar fi că, încă o dată, legarea
de glie nu poate fi o cheie a spectrului social. Aceasta, cu riscul de a ne repeta, pentru că nu a
fost o problemă socială, ci una fiscală, financiară. Eficacitatea nulă a aşezămintelor i-a condus
pe domni către alte soluţi� fupt evident că prosperitatea nu se asigură prin coerciţie, ci prin
măsuri raţionale - din care cea mai importantă este stabilirea unor impozite rezonabile - fiind
până la urmă o idee câştigată cu greu, într-un timp îndelungat.
Faptul că istoriografia românească nu poate afişa un spectru social sigur nu se datorează
poate atât de mult invocatei penurii de documente, de izvoare în general, cât absenţei lui în
câmpul istoriei reale (ne referim, desigur, la atributul sigur). Nu este vorba de absenţa
diferenţierilor sociale, a unui edificiu socia� ci de reflectarea sa minimă, de lipsa de ecou în
106
spaţiul mentalului colectiv • Afmnaţia lui Bandini ar fi altfel uimitoare: dacă luăm în
considerare legile nescrise ale parvenitismului ar fi trebuit ca, dimpotrivă, acea boierime nouă
să fie fascinată de heraldică şi să îşi coboare descendenta până la întemeierea ţării. Ar fi,
probabil, o nouă dovadă de cât de străină le era predecesorilor noştri, nu atât parvenirea, cât
percepţia socialului107• Lipsa de deferenţă cu care românii s-au referit la propria clasă
conducătoare este o realitate care străbate cumva toate epocile.
103 Dimitrie Cantemir, op.cit., p. 28 1 . El este însă combătut chiar de editor, care trimite, şi el, corect, la
M. Bandini, după care, Ia mijlocul secolului al XVII-lea, nici un boier moldovean nu-şi putea face o
genealogie pe mai mult de 100 de ani (vezi Ibidem, p. 289, nota 1 8).
104 1bidem, p. 127.
105 A.M. Gratiani, op.cit., p. 135.
106 Acest fapt va Iasa, desigur, indiferent un sociolog, pentru care faptele sociale există ca atare indiferent
de atitudinea indivizilor, acestea fiind exterioare lor, altfel nemaiavând calitatea de fapte obiective. Este
iarăşi adevărat că Durkheim însuşi recunoştea imposibilitatea unei soluţii categorice în separea sociologiei
de psihologia individuall'i (E. Durkheim, op.cit., p. 48). Dar chiar dacl'i studiem fenomenul legării de glie în
"exterioritatea" lu� considerându-1 ca un "lucru" şi nu ca o idee, admifând şi "constrângerea" exterioară
indiscutabilă ce a stat la ham lui - toate categorii impuse de Durkheim în definirea faptului social (Ibidem,
p. 67) - el nu rămâne mai puţin un fapt fiscal şi deci, la rigoare, unul economic. Sociologia lui
E. Durkheim nu a fost aleasl'i întâmpiMor ca etalon: fiind una din cele mai restrictive, dacă teoria de fată
este cât de cât coerentă faţă de aceasta va fi cu sigurantA şi faţă de celelalte.
107 Faptul poate fi comparat cu realităţile din Franţa, din �ma Marii Revoluţii, unde "nu numai
provinciile seamanA din

ce
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mo.i mult intre ele, dar in fiecare provÎ!'Ici� oarnc:nii diferitelor clase, cel
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În acest context, legarea de glie devine o simplă etapă - exagerat "mediatizată" de
istoriografia noastră - într-o istorie care arată mai curând o obsesie pentru na�onal şi un scăzut
108
interes pentru social
Alte două observaţii la final: "indiferenta" socială explică, poate, şi enorma întârziere a
109
apariţiei legislaţiei scrise Ia noi
Atunci când tratează despre situaţia socială în Imperiul
otoman, H. Inal�ik s-a văzut nevoit să expliciteze problema dreptului, argumentând cu
unnătorul catehism politic din sec. al XI-lea: "Pentru a conduce statul este nevoie de o mare
armată. Pentru a întreţine trupele este nevoie de o mare bogăţie. Pentru a obţine această avuţie
poporul trebuie să fie prosper. Pentru ca poporul să fie prosper legile trebuie să fie juste. Dacă
una singură din acestea este neglijată statul se va prăbuşi". Interesant că, imediat, marele istoric
conchide: 'justiţia, în această teorie a statulu� înseamnă protejarea supuşilor împotriva abuzului
din partea reprezentanţilor autorităţii şi în particular împotriva taxelor ilegale . . . Nevoia de a
1 10
spori veniturile şi puterea statului reclamă dornnia justiţiei . . . " • Şi, în continuare,"cu atingere
directă a problemei de faţă, autorul reconstituie unnătorul tablou social: "societatea s-a împărţit
în două părti distincte: prima, suveranul cu mini trii şi guvematorii cărora le-a delegat
1 1•
autoritatea sa, şi a doua, plătitorii de taxe, re'âyâ-ua"
De altfel, n u trebuie să mergem atât de departe. Faptul că rumânii ş i vecinii au fugit, în
majoritatea covârşitoare a cazurilor, de pe moşiile mănăstireşti, tot acolo fiind înregistrate cele

�

puţin toţi cei plasaţi în afara masei poporulu� devin Lot mai a5emănălori, in ciuda particularităţilor condi!iei
lor sociale" (A. de Tocqueville, L'ancien rfgime et la revolution, 111" &1., Paris, 1857, p. 143). Poate
tocmai această coexistentă între unifomlizarea socială, mentală, cu existenţa indiscutabilă a particularităţii
condiţiei sociale (şi, am adăuga noi, fiscale) nu a fost suficient de clar relevată în rândurile de faţă.
108 Pot fi considerate aici şi mulţimea proverbelor, a vorbelor de duh referitoare la fiscalitate, ca şi absenţa
lor cvasitotală pentru tensiunile sociale. Când a scris Nicoarli Potcoavli, in 1954, M. Sadoveanu a fkut un
adevărat tur de fortA scoţând Ia iveală zeci de asemenea expresii, calchiate pe admirabilul său vocabular,
lexic, dar aproape toate au fost născocite de marele scriitor. Este vorba, desigur, de talentul scriitorului,
suprapus peste o evidentă comandă socială. Satira "socială" medievală din cronicile versificate, de pildă,
nu are nimic în comun cu acea ură, aproape patologică, impotriva boierimii, existentă in romanul citat. Şi
acolo fiscalitatea este cea încrimina1ă. În Istoria ce au scos slugile domnilor şi boierilor (Cronici şi
povestiri romlineşti versificate, ed. D. Simionescu, Bucureşti, 1967, p. 160-163) - unde reproşurile
autorului pentru boierii fugari de la 1773 se concentrează pe "cheltuiala ce au s�it/c-au fost bani de
fumărit!blăstămuri di twnei săraci/nu le vor fi lor în paei" sau în Mazilia şi uciderea lui Hangerli voevod,
unde domnul fanariot este blestemat pentru "că hainu s-au arMatu/şi la ţară au prădatu/cu dajdie, cu
zaharea/de la săraca raia/Dijmăritu şi oieritu/lua totul îndoitu" etc. (Ibidem, p. 307-308) - nu este vorba..
evident, de tensiuni sociale (pasajele de mai sus au fost selectate intre cele mai "dure" din culegerea
respectivă).
1 09 Legătura intre aceste doua chestiuni a fost sintetizată admirabil de E. Durkheim, îndelung citat aici :
" . . . când vrem să cunoaştem modul în care o societate este împărţită politic şi modul in care sunt compuse
aceste diviziuni, fuziunea mai mult ori mai puţin deplină care există intre ele, nu putem ajunge la aceasta
cu ajutorul unei cercetări materiale şi prin observaţii geografice; căci aceste împărţiri sunt morale chiar
atunci când au vreo bază în natura fizică. Numai prin dreptul public este posibil să studiem această
organizaţie, clei dreptul e cel care o determină, tot aşa cum el determinli şi relaţiile noastre casnice
şi cetăţeneşti (s.n.)" (E. Durkheim, op.cit., p. 68).
1 10 H. lnal�
op.cit., p. 120.
III
Ibidem, p . )24.
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mai multe stări conflictuale 1 1 2, ar putea să pară uimitor dacă ne gândim la etica creştină care
condamna instituţia şerbiei 1 1 3, dacă nu am şti însă că mănăstirile s-au condus după dreptul
canonic bizantin, mult mai restrictiv. Revendicările cele mai frecvente ale românilor şi
vecinilor mănăstireşti au fost de a fi judecaţi după "legea veche", "obiceiul ţării", aşadar jus
valachiruml 14.
În sffirşit, dacă pragmatismul caracterizează toate categoriile sociale, el se poate extinde
şi la statutul politic al ţărilor române, atât de umilitor de jure, dar permiţând o autonomie de

facto.

La liaison a le terre - causes et encadrement

Resume

Dans cet article 1 'auteur trai te du point de vue social et economique la probleme de la
liaison a la terre, un sujet frequant dans l'istoriographie roumaine, mais que n'a pas trove une
resolution entierement acceptee.
L'auteur considere que cette probleme est de nature fiscale, financiere, en liaison etraite
avec l'evolution de la zone centrale-est-europeene de cette periode.

1 12 AI.I. Gonta, Relaţiile agrare dintre mlinistiri şi locuitorii satelor lor in prima jumAtate a secolului

al XVITI-lea, în op.cit.., p. 127-133.
1 13 Condamnarea canonică a şerbiei

a fost, de altfe� una din justificarile actului dezrobirii din 1 746
(Valentin AI. Georgescu, L'assemblee d'etats ou la Grande ABunblee du pays comme organes
judidaires en Valachie et en Moldavie (XVIr et XVIIr siecles), în RRH, V, 1966, 5, p. 799).
1 14 1.
Toderaşcu, Pcrmonenţe istorice medievale. Farlorl &l unitiiţii .-omineşti, ll, Inşi, 1 994, p. 62-63.
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