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Notă

asupra

ediţiei

Centenarul Marii Uniri este prilej binevenit pentru evocarea unui
moment din acest proces şi anume unirea Basarabiei cu România. Nicolae
Iorga a tratat exemplar istoria acestei părţi din trupul ţării. Am adunat de
aceea 12 lucrări (volume de documente, memoriale de călătorie, articole
polemice, emisiuni radiofonice, explicaţii oferite cititorilor din străinătate)
sub titlul folosit chiar de el, Basarabia noastră, ca o rememorare absolut
necesară a unei realităţi istorice.
Demersul nostru a fost posibil deoarece am lucrat, ca şi altă dată, în
echipă.

Ne facem o plăcută datorie să amintim aici colaborarea laborioasă
cu doamna Claudia Nichita de la Biblioteca Academiei Române.
Domnul Constantin Viorel Stere a asigurat, ca şi pentru volumele
precedente, suportul material al editării, dovedind că îşi merită cu
prisosinţă locul de conducător al Dirercţiei culturale Prahova.
Eficienţa muncii de tipărire arătată şi de această dată de domnul
Paul Voicu, directorul Editurii Karta Graphic, Ploieşti, ne-a asigurat
eleganta prezentare a volumului aniversar.
Mulţumind celor trei colaboratori nu putem nădăjdui decât că
lucrul nostru, într-un parteneriat atât de armonios, va continua şi pe viitor.

Georgeta Filitti
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Pledoarie pentru adevărul istoric
În istoriografia mondială Nicolae Iorga rămâne neegalat în ceea ce
priveşte varietatea subiectelor abordate. A fost toată viaţa stăpânit de o vie
şi luminată curiozitate ştiinţifică. L-au interesat deopotrivă momente din
istoria ţărilor scandinave sau evoluţia micilor comunităţi semănate în
bazinul mediteraneean. În foarte multe cazuri a fost deschizător de
drumuri. Şi astăzi arhivele din Dubrovnik se mândresc cu volumele de
documente - singurele - publicate de N. Iorga după materiale păstrate în
depozitele lor. Această căutare neobosită a căpătat dimensiuni neaşteptate
în spaţiul românesc. A dat la iveală sinteze, volume de documente, studii,
articole, notiţe - sute de mărturii ale unui demers devenit a doua natură. E
greu de spus care parte a pământului românesc l-a preocupat mai mult:
Moldova natală, Oltenia Brâncovenilor şi a lui Tudor Vladimirescu,
Ardealul cucerit o clipă de Mihai Viteazul ori oazele cu români răzleţiţi în
ceea ce el a numit "vechile Romanii".
În faţa creaţiei sale copleşitoare desluşeşti o aplecare, deseori
dramatică, obsesivă, plină de patos pentru anume provincii aflate încă în
cuprinsul altor state. E un interes activ, manifestat în varii forme:
cunoaşterea documentelor istorice, a vieţii cotidiene, stabilirea unui dialog
prin înfiinţarea de organizaţii culturale, atragerea unor reprezentanţi ai
acestor locuri la şcolirea în aşezămintele sale ori la îmbogăţirea atâtor
publicaţii pe care le-a patronat de-a lungul anilor.
Zecile de lucrări autonome şi sutele de referiri semănate în opera sa
rămân mărturii, de pildă, pentru felul cum a perceput Ardealul. Pe bună
dreptate se spune şi azi că cine vrea să abordeze o temă de istorie
românească, înainte de toate e dator să vadă ce a scris istoricul despre ea.
Teritoriul dintre Prut şi Nistru, numit impropriu, cum avertizează
Iorga, de ruşi, Basarabia, ocupă un loc special în creaţia sa. Pare o rană
veşnic deschisă, cu scurte momente de ameliorare, urmate dureros de
nesfârşite sângerări.
Pământ

râvnit de vecini (ruşi, ucrainieni, polonezi,
lituanieni), călcat de bizantini ori de turcii osmanlâi, vizitat cu intenţii
colonizatoare de genovezi, împânzit de străini preocupaţi de câştig (evrei,
armeni), disputat mai apoi la masa diplomatică europeană cu un cinism ce
se cere mereu amintit - Basarabia constituie un subiect de interes
permanent pentru N. Iorga.
Cele 12 lucrări înmănunchiate în volumul de faţă o dovedesc din
plin.
de

graniţă,
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N-ai cum cunoaşte mai bine o regiune decât străbătând-o la pas,
spune Iorga. Îl chema, în 1905, dincolo de hotarul răsăritean al ţării, "un
dor vechi". Aşa avea să se nască Neamul românesc din Basarabia, carte
publicată în acelaşi an. L-a însoţit în "aventura basarabeană" bucovineanul
Nicu Flondor, "boier de rasă care a luat de la cultura austriacă numai
elementele care pot folosi neamului nostru". Faptul că era alături de un
cunoscător al locurilor nu l-a scutit de sâcâielile întâmpinate la graniţa
rusească cu vameşi, paznici, jandarmni, cinovnici bănuitori şi grei de cap
- atunci şi mai totdeauna. I-a fost de ajutor un alogen descurcăreţ, "duh de
mişcare şi de pierzanie în acelaşi timp".
Trecerea hotarului înseamnă pătrunderea într-o lume cosmopolită,
în cea mai mare parte săracă şi peste măsură de murdară. Călătorul are
sentimentul coborârii o sută de ani în timp, "în vremile de ciumă, de
holeră, de năvăliri şi de stoarcere''. Nici un amănunt nu scapă ochiului
iscoditor al istoricului, preocupat deopotrivă de construcţia caselor, de
costumul femeiesc ori de starea, mai mereu jalnică, a gloabelor, prezentate
de surugii ca vajnici bidivii. "E o ţară hrănitoare, această bună Basarabie
pierdută", observă Iorga emoţionat, o ţară unde se vorbeşte româneşte
numai în casă pentru că şcoala e doar rusească. Semn indelebil al
creştinismului rămân crucile cu Mântuitorul răstignit ce străjuiesc fântânile
din câmpia pustie.
Şi de n-ai fi ajuns să străbaţi locuri basarabene, capacitatea ieşită
din comun a istoricului de a ţi le înfăţişa, de la culori la miasme, de la
praful preschimbat în glod la prima ploaie, de la bisericile ruseşti ce par
"bătrâne gârbove", cu cupolele lor ca nişte ''umflături", la "goştiniţa" cu
pretenţii de hotel - totul îţi evocă lumea târgurilor modeste, păcătoase ale
Basarabiei, ca Hotinul, ''biată aşezare neorânduită". Dar Iorga desluşeşte şi
urme venite din istorie, precum cimitorul turcesc plin de ''mucenicii
Islamului", cei care odinioară au dat strălucire locului, au înălţat cetatea.
Deşi nu singuri. Polonezi, italieni, români şi-au pus pecetea pe zidurile, pe
turnurile ori pe lăcaşurile ei de închinare. Şi Iorga simte nevoia "să ia o
fărâmă de piatră neagră" şi s-o ducă "români.lor liberi'', ''ca pe o moaşte
din oasele sfinţi or".
Călătoria cu trenul înseamnă, pe de o parte, puhoi de oameni
amărâţi, concentraţi pentru războiul cu Japonia în plină desfăşurare, pe de
alta, funcţionari ruşi, ţanţoşi şi plini de ei; atmosfera e apăsătoare şi
prudenţa îi face pe toţi să-şi ascundă gândurile. Îţi dai seama că pe
pământul rusesc, sub ţar sau sub bolşevici, fereala e bună iar tăcerea
salvatoare.
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Şi

istoricul încearcă o mare uşurare când, în amestecul de neamuri
în Basarabia, desluşeşte oaze de românitate, "după datina
noastră". Aşa e regiunea din preajma târgului Soroca, unde află bătrâni "cu
chipuri de boieri, de voievozi", plugari şi domni ai ţarinilor, stăpâni ai
cirezilor şi turmelor. E o vale ''de fericire, de patriarhală bogăţie'', scrie
Iorga copleşit. Cetatea Soroca, strajă în calea tătarilor, a fost ridicată de
Ştefan cel Mare.
Se urcă în "parahod" (vapor) pe Nistru, spre Vadul lui Vodă. "Dacă
aş fi singur pe lume, aş vrea să mor acum, aici, şi apele să mă ducă tot
înainte în jos spre liman, spre Mare ... ", se destăinuie surprinzător severul
universitar bucureştean. Îşi aminteşte şi de sfârşitul năpraznic al fetei lui
Vasile Lupu, căsătorită silnic cu fiorosul Timuş Hmelniţki şi apoi
decapitată de polonezi în pragul bisericii din cetatea Neamţului.
Iorga străbate o Moldavă "de mozaic", mai ales la Chişinău, cu 12
OOO de locuitori (români, armeni, greci, ruşi, polonezi, bulgari, evrei),
caracterizat prin eleganţă, hoteluri ieftine, trăsuri comode, cartiere ale
funcţionarior şi administraţiei, "cele mai frumoase'' grădini ce pot fi date
de model, cu bucăţi de şosea "straşnică" (încolo drumurile basarabene îi
par "cele mai rele din lume"). Nu se poate apropia sufleteşte de biserici,
majoritatea au tot felul de " umflături, turnuleţe, coperăminte verzi", dar,
admite Iorga, "sunt mari, curate şi bine înconjurate". Clădirile publice,
impozante, "apasă pământul şi sufletele''.
Ca "o mărturisire de adevăr", istoricul încearcă să înţeleagă
desnaţionalizarea brutală operată de ruşi, apoi arivismul şi dorinţa de
afirmare a multora, ca şi ideea inculcată perfid a apartenenţei la o mare
naţiune. Rezultatul este această pierdere, pe nesimţite, a sentimentului de a
fi român. Naţionalismul basarabean se manifestă în afara hotarelor, la
Bucureşti de exmplu, şi B. P. Hasdeu e dovada peremptorie în acest sens,
conchide Iorga.
Antisemitism! e evident, ca şi militarizarea excesivă, încât "această
Basarabie rău câştigată e o ţară bine păzită". Şi Iorga nu se paote abţine să
nu caracterizeze funcţionarul locului: "gros, roşu, beţiv şi lingău".
Călător ajunge oricine, dar puţini ştiu cum şi ce să vadă. În plus,
cunoştinţele enciclopedice din domeniul istoriei îi conferă lui Iorga, pe
lângă un condei expresiv, inspirat, şi acea pecete de fundal care dă trăinicie
textului său. E vorba de temeiul istoric. Sunt aduse în faţa cititorului
informaţii despre genovezi, bizantini, turci, polonezi, tătari şi mai ales
despre dăinuirea românilor.
Biserica din Căuşani, restaurată în anii '90 ai secolului XX, într-o
formă spectaculară de către americani, îi pare istoricului "o veche moschee
prefăcută". Dar are inscripţii româneşti, primele surprinse în Basarabia:
"Visez sau văd, aud aevea?" şopteşte el emoţionat.
ce

vieţuiesc
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Dar face mai mult în această călătorie; aici e, probail, cheia
succesului multora din volumele sale de drumeţie. Stă de vorbă, descoase,
se dezvăluie cât e nevoie ca să creieze sămânţă de discuţie. Află aşa
puzderie de poveşti, confesiuni, creionări de destine. Un bulgar, trăitor, el
şi familia, în România, ajunge medic militar rus, gata să plece pe frontul
manciurian, "pentru tătucul ţar''. Un antropolog rus, în drum spre Paris, se
arată curios de România. Vor rămâne, din întâmplătoarea întâlnire în tren,
prieteni. Vor "pune lumea la cale, cu toate minunile, tainele şi durerile ei''.
Un vizitiu din Reni, bucureştean de obârşie, îi pare ''bun, vorbăreţ,
lăudăros, harnic, om de ispravă şi de îndrăzneală''.
Iorga nu se mulţumeşte cu Basarabia de visu. El cercetează
istoriografia, contradictorie, critică, adesea pătimaşă, consacrată acestui
spaţiu de graniţă, în litigiu de peste 200 de ani. Însemnările dr. I.H. Zucker
(din 1834) îi par "ciudată amestecătură'', cu o discuţie "fantastică" despre
ciuma şi holera ce au bântuit meleagurile dintre Prut şi Nistru în 1829 şi
1830. În acelaşi timp, omul e "bun observator", "medic milos" care îl
cucereşte pe călător în primul rând pentru că îl înfăţişează obiectiv pe
ţăranul basarabean, cu "casa prietenoasă şi ţinută totdeauna foarte curat".
I.O. Kohl, cu a sa Călătorie în Rusia de Sud, publicată în 1838 şi reeditată
în 1847, e "om de ştiinţă", "scriitor vioi şi spiritual". În fine, D.C. Moruzi,
cu Basarabia şi trecutul ei (1712-1805), e "foarte colorat şi energic",
dovedind o iubire de neam deosebită când îl elogiază pe ţăranul
neschimbat "în moldovenia lui mândră".
Cartea din 1905 este un ochi de veghe asupra Basarabiei pe care o
vede, netăgăduit, de totdeauna, ca parte din trupul României. În acelaşi
timp e şi un semnal îngrijorător pentru ce se întâmplă cu locuitorii ei: sunt
sacrificaţi în războiul ruso-japonez, terminat cu dezastrul de la Tsushima
( 1905). Se mai adaugă aici şi prolegomenele la revoluţia din octombrie
1917, eveniment care va schimba o parte din faţa lumii. E vorba de
revoluţia din 1905, înăbuşită cu brutalitate de autorităţile ţariste.
Pe acest fundal înţelege Iorga să marcheze, peste şapte ani, în 1912,
raptul Moldovei răsăritene, al Basarabiei, făptuit de ruşi în 1812, cu cinci
lucrări excepţionale.

A vând o intuiţie inefabilă, Iorga avertizează că există zeci de mii
de documente despre Basarabia. Ca s-o dovedească, întreprinde, cu prilejul
serbărilor Ligii Culturale, în grabă, cercetări, dând la iveală peste o sută de
mărturii despre familia Iamandi. Este temeiul comunicării Din ţinuturile
pierdute, două părţi, la Academia Română.
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Ascensiunea socială a acestei familii e parte din istoria Basarabiei.
Un membru al ei e mare portar sub Constantin Brâncoveanu, altul,
capuchehaie la Hotin, apoi un ban, un spătar. Proprietăţile neamului se
concentrează în jurul cetăţii Hotin, Documentele privesc însoţiri
profitabile, cumpărări de moşii, unele cu silnicie, de la răzeşi, judecăţi
nesfârşite, unde se invocă acte "răsuflate'', adică false. Apoi descrieri de
gospodării (cu mori, velniţe, heleştee, cârciumi), înrudiri cu mai toate
familiile boiereşti moldovene, între care Sturdza şi Miclescu, dispute între
fraţi pentru înzestrarea unei surori, relaţii de afaceri cu armeni, evrei, turci,
conflicte aduse în faţa autorităţilor ruseşti, austriece ori turceşti.
E o cazuistică uneori anevoie de desluşit, unde se invocă în acelaşi
timp texte din dreptul românesc şi deopotrivă din cel rusesc. Procesele
durează ani de zile; aşa, Toma Iamandi se judecă şapte ani pentru moşia
Doroşăuţi, în faţa autorităţilor chesaro-crăieşti din Cernăuţi. Şi încă acesta
e un răstimp modest dacă avem în vedere procesul de 60 de ani al familiei
Moruzi pentru moşii basarabene, cu implicarea şi a Iamandeştilor (actele
au fost publicate de noi, în colaborare cu o echipă din Grecia, în 1991).
Pe lângă lămuriri de natură istorică despre proprietăţi, genealogii
cu omisiuni intenţionate, tranzacţii felurite, donaţii nu totdeauna benevole,
foi de zestre, testamente, bunuri de mână moartă (ţigani), apar mărturii de
limbă română care dăinuie multă vreme, în pofida presiunilor oficiale.
Astfel se păstrează, până târziu în secolul XIX, peceţi de documente pe
limba "moldovenească". Iorga reţine o satiră scrisă în 1842, la Bălţi, de o
înduioşătoare stângăcie:

Nu sunt slobod de a scrie, nicidecum, să mă
Dar pe luna viitoare, vă făgăduiesc cinstit
Mai luând ceva ştiinţă, c-oi scrie tot lămurit.
Şi

credeţi

scrisoarea unui român (asemănătoare cu "demâncatul cel bun",
Iorga) şi care învaţă astronomie la Kiev, restituie un univers de
limbă şi trăire românească pe care stăpânirea rusească nu-l poate înăbuşi.
Concluziile lui Iorga definesc cel mai bine statutul medieval şi
modem al Basarabiei: Aici se întâlnesc români cu rusnaci, ruşi, bulgari,
lipoveni, nemţi. Dar două milioane din ei se declară moldoveni căci
romanitatea şi moldovenia sunt acelaşi lucru. Între Prut şi Nistru s-a
dezvoltat o viaţă de ţărani liberi, cu moştenire bizantină şi genoveză la
Mare, cu bâlciuri şi târguri între Galiţia şi Caffa, înfloritoare în secolele
XVII-XVIII, unde domnia Moldovei n-a intervenit. Mai mult, fondul
primar de proprietate s-a păstrat.
asigură
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La 1812, din oportunism, unii români ajung cinovnici ruşi, ca Ioan
Iamandi, posesor a nouă moşii în Basarabia şi făcut asesor de colegiu. Dar
alţii rezistă şi viaţa românească continuă.

N. Iorga cere cercetarea arhivelor deoarece afară de un guvernator
înconjurat de curtea lui şi de armata de ocupaţie, restul e românesc.
Acestui îndemn avea să-i dea curs în primul rând el însuşi. A făcut-o cu
volumul XXIV din seria Studii şi documente cu privire La istoria
românilor, scos în 1912, la Vălenii de Munte, în Tipografia Societăţii
Neamului românesc. Supracoperta poartă titlul explicit Basarabia noastră.
Scrisă după I 00 de ani de La răpirea ei de către ruşi.
Cu o rigoare ce plasează cartea între modelele obligatorii de urmat
de către cei care deprind meşteşugul de istorici, Iorga prezintă situaţia
locului încă din Antichitate, evoluţia cetăţilor care le-au apărat, a
neamurilor care le-au populat: greci bizantini, tătari, evrei, apoi genovezi,
puternic afirmaţi la Chilia şi Cetatea Albă. Martiriul negustorului Ioan din
Trapezunt, ajuns mai apoi Sf. Ioan cel Nou, ocrotitorul Sucevei,
contractele comerciale cu negustorii braşoveni, concurenţa cu
Constantinopolul - toate arată un ritm de viaţă alert. Dobrotici, apoi
Mircea cel Bătrân, lasă urme de stăpânire vizibilă în hinterlandul din jurul
Gurilor Dunării. Dominaţia lui Mircea aici, din dinastia Basarabilor
munteni, face ca locul să se numească Basarabia, păstrat până azi.
Ofensiva moldovenilor spre sudul Basarabiei, sesizabilă sub voievozii
Petru şi Roman, devine explicită sub Alexandru cel Bun, acest domn "al
liniştii sigure şi al păcii prevăzătoare". Iorga îl consideră a fi voievodul
care a chemat "la viaţă istorică Basarabia". Acolo răzeşii au proprietăţi mai
vechi decât cele ale domniei, chiar dacă documentele s-au pierdut. Sub
Ştefan cel Mare Basarabia de Sus e atacată de tătari; pârcălabii lui îi
resping şi vodă poate cuceri Chilia (1465). Din preajma bogatei cetăţi se
scoteau 200 de e care cu morun pentru regele Poloniei. Gospodarul domn
consolidează Cetatea Albă şi Chilia cu arhitecţi levantini. Când turcii le
cuceresc, ca să apere Moldova, urmaşii lui Ştefan cel Mare creiază
Vornicia Ţării de Jos. Acum apar la Nistru cazacii (haimanale, în limba
tătară), dar, concomitent, domnii Moldovei fac masive colonizări. Şi N.
Iorga reţine, comentându-le, zeci de documente despre stăpânirea
românească în acest spaţiu. Contemporanii spuneau atunci că ''Basarabia e
partea cea mai frumoasă a Moldovei".
Pe la 1595 se duc lupte între turci, tătari, cazaci, polonezi, ruşi - de
fapt o revanşă creştină "în care gândul, banul şi interesul politic, ca şi o
mare parte a oştilor, erau româneşti". Registre ale Vistieriei de la sfârşitul
secolului XVI arată perenitatea românilor. Acum apar armenii care îşi
ridică o biserică. La 1580 begul de Bender scrie româneşte polonezilor
cerându-le horilcă pentru han (Prin Coran i se interzicea doar vinul).
12
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În secolul al XVII-lea, Basarabia se umple de negustori
constatinopolitani: evrei, polonezi, nemţi, greci iar bâlciurile se ţin lanţ. Pe
atunci, după spusa unui călător francez, basarabenii pescuiau morunul doar
pentru icre.
După 1630, tătarii sunt tot mai prezenţi în sudul provinciei încât un
boier speriat constată că "între Nistru şi Prut n-a mai rămas o casă''. Dar
Vasile Lupu, "isteţ şi bogat", reface Basarabia. Mărturie stau ctitoriile sale
Sf. Dumitru din Orhei şi Sf. Nicolae din Chilia. Înzestrează masiv aici pe
marii boieri, însă răzeşii nu fac faţă impozitelor şi trec masiv în
administraţie ca logofeţi, pisari, pârcălabi, hotnogi, namesnici, menzilgii,
panţâri sau meşteşugari. La sfârşitul secolului, boierimea militară
sărăceşte, răzeşii pierd proprietăţi din lipsa documentelor şi apar greci
ţarigrădeni, în frunte cu Cantacuzinii. Peste o sută de ani, se afirmă, ca
bogăţie şi proeminenţă politică, familiile Donici, Vartolomei, Cantacuzino,
Balş, Sturdza, Catargi, Ruset, Costachi, Miclescu, Bogdan, Palade, Ghica,
Crupenski, Călmaşu, Razu, Conachi, Carp, Cazimir, Başotă, Cheşko.
Caragea, Beldiman.
Negoţul e vioi, întreţinut mai ales de evreii polonezi, izgoniţi din
Galiţia şi Rusia de cumplitele pogromuri.
Peste această provincie mozaicată, cu o forţă de regenerare
surprinzătoare, se abate, la 1812, ocupaţia rusească. Rechiziţiile imposibil
de împlinit, din cauza enormităţii lor, au provocat numeroase condamnări
la moarte. Şi ruşii erau în căutarea unui călău care să îndeplinească
sinistrul serviciu.
Anul 1812 a avut o rezonanţă europeană, cu complicaţii aduse de
"genialele capricii cuceritoare ale lui Napoleon", cum spune Iorga. Acest
moment critic din istoria românilor e înfăţişat cu o argumentaţie perfectă:
Turcia, în defensivă, caută zadarnic să atragă Rusia şi Anglia împotriva lui
Napoleon, tot mai convinsă, în acelaşi timp, că "minciuna e baza politicii
ruseşti". Ruşii, intransigenţi, dar cu perspectiva devenită realitate chiar în
acel an, a confruntării armate cu Napoleon, după ce jefuiesc fără milă de o
parte şi de alta a Dunării, deşi era o vreme de armistiţiu, se văd siliţi să-şi
retragă ~O OOO de soldaţi spre a-i trimite împotriva împăratului francezilor.
Incheierea păcii ruso-turce era presantă şi ţarul Alexandru I
ameninţă cu răscularea creştinilor din Imperiul Otoman. În plus, disputa
surdă între generalul Kutuzov, aflat la Bucureşti, în mijlocul unor petreceri
nesfârşite, şi amiralul Ciceagov nu făceau decât să complice lucrurile. Cei
doi s-au înţeles doar într-o privinţă: exploatarea cât mai sângeroasă a
Principatelor române. De aceea şi răspunsul ''Le-au rămas lacrimile să
plângă'', la suplica unor munteni că locuitorii nu mai aveau nimic de dat
ruşilor, e pus de istoriografia ulterioară când pe seama unuia, când a altuia.
În cele din urmă, Kutuzov forţează nota, semnează "tratatul fatal'', cum îl
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defineşte Iorga, cu plenipotenţiarii ruşi, la 28 mai 1812. Ciceagov, ajuns
tardiv la Bucureşti, nu poate decât să constate faptul împlinit. A fost
momentul când Prutul, de la intrarea pe pământul Moldovei, până la
vărsarea în Dunăre, şi mai departe malul stâng al Dunării până la Chilia şi
vărsarea fluviului în Marea Neagră era declarat hotar între Rusia şi Turcia.
Basarabia devenea provincie rusească.
Moldova pierdea "partea cea mai bună ... mai mult decât jumătate
de ţară, tot câmpul şi inima ţării''. Boierii care optaseră să rămână în ţara
lor, sub suzeranitate turcească, aminteau că greul obligaţiilor către Poarta
Otomană îl dusese partea pierdută: 200 OOO de chile de Stambul de grâu,
faţă de 80 OOO date de ţinuturile de dincoace de Prut; 500 OOO de ocale de
seu şi cerviş, faţă de I 00 OOO ocale. Apoi 80 OOO de birnici au rămas în
zona rusească.
În acelaşi timp ruşii s-au mişcat repede. Garnizoane pretutindeni,
sotnii de cazaci care opreau pe ţărani să treacă Prutul, o administraţie
făcută cu români colaboraţionişti: Scarlat Sturdza, "un prost", ca
guvernator şi Matei Crupenski, "un mizerabil'', ca vice guvernator.
Inaugurarea ocupaţiei cu o epidemie de ciumă a făcut restul.
Apoi ruptura, transformările în cascadă s-au operat rapid,
inexorabil: crearea mitropoliei Basarabiei (1813), scăderea dramatică a
preţului moşiilor basarabene (şi interdicţia de a le vinde!), separarea
dureroasă a unor familii pentru a salva totuşi o parte din patrimoniu,
trecerea unui număr apreciabil de boieri moldoveni sub administraţia rusă,
însoţită de strategii matrimoniale pe măsură (alţi 200 de boiernaşi au
devenit dvoreni). Dar aparenţele, ca totdeauna la ruşi, au fost salvate.
''Aşezământul" ţarului Alexandru I din 1818 confirmă ca limbă a ţării
limba moldovenească şi "legile şi obiceiurile moldoveneşti".
Încredinţat de ponderea culturii în afirmarea identităţii unui neam.
Iorga trece în revistă vocile care, după anexare, se ocupă de acele elemente
doveditoare. Un Alexandru Hasdeu, un Constantin Stamati (apropiat de M.
Kogălniceanu, admirator al lui Puşkin), Alecu Daniei (ofiţer rus, fabulist
"neimitabil"), Ioan Sârbu ("scriitor cu caracter local") şi ultimul, dar nu cel
din urmă, D.C. Moruzi, cu a sa Pribegi în ţară răpită - iată purtătorii de
cuvânt ai spiritului basarabean. Dar o conştiinţă basarabeană, "când
dureroasă, când plină de speranţe'', lipsea, constată cu amărăcine Iorga.
Când, la 1857, cele trei judeţe din sud, Cahul, Belgrad şi Ismail au
revenit Moldovei, nu s-a produs "nici un răsunet în sufletul poporului".
Mai mult, caimacamul Moldovei de atunci, bulgarul Nicolae Vogoridi, s-a
grăbit să confere largi privilegii celor 83 de sate bulgăreşti, ceea ce, fireşte,
n-a putu contribui la revigorarea sentimentului naţional moldovenesc. De
aceea, în 1878, când aceste judeţe s-au întors sub stăpânire rusească, a fost
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doar "isprăvirea unei afaceri de stat". Şi Iorga e convins că doar "o mişcare
din adâncuri, pentru trezirea conştiinţei româneşti, pentru revendicarea
drepturilor naţionale va face cu adevărat posibilă reîntoarcerea provinciei
la patria mamă".
Actualitatea acestei observaţii se păstrează nealtrată până astăzi.
Şi

în continuarea acestei concluzii dezamăgitoare, Iorga rosteşte, în
acelaşi an, la Bucureşti, o Cuvântare pentru comemorarea raptului din
1812. O face nu pentru ''a ofta pentru un teritoriu pierdut"; în fond, atunci
Basarabia n-a fost luată de la România, care nici nu exista ca stat. Acolo
era doar o boierime greco-română "fără ideal", temătoare că nu-şi va putea
plăti dările către Poarta Otomană şi care cerea compensaţii pe seama
Munteniei, până la Ialomiţa, pentru Moldova răsăriteană. Era o boierime
"fără conştiinţă de clasă", acuză Iorga. Ar fi trebuit să exprime "amintiri,
speranţe, drepturi, mândria şi onoarea unui popor" - dar a rămas pasivă.
Singurul gest a fost să treacă în corpore sub oblăduirea ţarului. Cât
priveşte sărăcimea, aceasta, cu preoţii şi învăţătorii în frunte, poate
îngenunchia în faţa altarului, în aşteptarea unui viitor "care nu poate
întârzia''
Doar când va înceta incultura claselor dominante şi sărăcia celor
mulţi, Basarabia va intra "în moştenirea noastră", profetizează Iorga.
În fine, acelaşi centenar trezeşte polemistul din marele şi eruditul
istoric. Pagini despre Basarabia adună articolele sale din Semănătorul,
Neamul românesc şi Neamul românesc pentru popor. E o subtilă
informare, continuă, convingătoare, alertă a publicu.lui din Regat despre
viaţa provinciei răpite.
În războiul ruso-japonez din 1905, unde fuseseră jertfite mii de
vieţi, ţarul găsise cu cale să aducă sub arme şi locuitori ai ''guberniei''
Basarabia. În acest "război fără folos", acuză Iorga, "cine ne va da nouă,
acestui mic, sărac şi de o mie de ori nenorocit neam românesc, pe ai noştri
pierduţi pentru astfel de scopuri?"
Istoricul se întreabă retoric ce ştiu românii din alte provincii despre
Basarabia. Mai toţi răspund cam aşa: ''aceea e ţara muscalului, care ia
oricând şi nu dă niciodată îndărăt". În acelaşi timp, pentru ca
desnaţionalizarea să nu devină realitate, Iorga cere ca ţăranul basarabean
să fie informat, îndrumat, luminat cu "cărţi de cultura şi istoria neamului
nostru". El li se adresează drastic acelor "cărturari înfumuraţi", întrebândui ce au făcut, pe de o parte pentru cunoaşterea basarabenilor de către restul
românilor, pe de alta, cât i-au apropiat pe aceştia de matca lor
strămoşească? Şi în timp ce românii de la Bucureşti urmăresc îngrijoraţi
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scena politică rusească, unde în 1905 se consuma o revoluţie, ca
prolegomene, încă nebănuite, la cea din 1917, Duma bătea pasul pe loc,
încercând, printr-o pledoarie stearpă să modifice ceva din încremenirea
unui imperiu dovedit, de la o zi la alta, tot mai anacronic. Până una alta, la
Petersburg se instalează tirania, cu reverberaţii în Basarabia unde e
ameninţată "foiţa sfioasă şi săracă" purtând numele provinciei, scoasă de
Gavriliţă din Chişinău. Pentru Iorga publicaţia aceasta se adresează în
primul rând ţăranilor care, "fără şcoală românească, fără limba lor în
biserică, de multe ori fără preot român, nu se pot înălţa până la gânduri de
mândrie românească".
Există o permanenţă în felul cum Iorga abordează problema
basarabeană. Pe de o parte, cum poate fi oprit procesul de desnaţionalizare,
tot mai acuzat operat de ruşi, pe de alta, cum e receptată imaginea ei în
spaţiul Vechiului Regat. Prilejul oferit de jubileul domniei regelui Carol I,
în 1906, prin expoziţia bilanţ pentru realizările din timpul său, a fost ratat.
Basarabia se înfăţişează printr-un pavilion ''o ruşine": câteva fotografii
purtând legendă rusească! Va putea, oare, compensa producţia nou
înfiinţatei tipografii de limbă "moldovenească" de la Chişinău "sărăcirea
spirituală tot mai vădită a acestui pământ" Cum să se împotrivească ţăranul
român de acolo ''Alianţei poporului rusesc", organizaţie extremistă în care
se înscriau, necugetat, contribuind, din neştiinţă, la slăbirea identităţii
propriului neam? Acelaşi efect desnaţionalizator îl avea "Frăţimea Naşterii
lui Christos".
Iorga ţine sub lupă firava mişcare culturală din Basarabia şi nu
poate trece sub tăcere orientarea foii Moldoveanul a lui Gheorghe Madan,
care vorbeşte despre compatrioţii de la Bucureşti ca despre nişte "străini''.
Viaţa basarabeană pare şi mai aplecată spre ''înfrăţirea" cu ruşii.
Sensibil la orice evocare a Basarabiei, Iorga salută apariţia, în
1906, a volumului lui D.C. Moruzi, Ruşii şi românii: "Are un scris sigur,
limpede, un rost convingător şi găseşte, din când în când, adjective care
scânteie întorsura care înduioşează".
l 912, prilej pentru ruşi de celebrare plină de aroganţă pentru
anexarea din urmă cu un veac, se cere, după Iorga, a fi comemorată de noi
ca o zi de durere şi ca o zi de trezire a speranţelor pe care le dă totdeauna
dreptul veşnic care nu poate fi învins, nici cucerit.
Mânios peste fire, el semnalează soboarele de popi ce cutreieră
Chişinăul pentru preamărirea centenarului. Din cele două milioane de
moldoveni nu se găsesc 2000 să înţeleagă "nedreptatea, jicnirea, umilinţa"
din aceste defilări, ca "armonia între sila neruşinată şi inconştienţa
supusă", spumegă Iorga.
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Nu e subiect referitor la Basarabia pentru care istoricul să nu
vibreze. Iar gesturile lui Vasile Stroescu, adevărat mecena al secolului XX,
îl emoţionează în chip deosebit. Acesta donează 100 OOO de lei Fondului
cultural din Blaj al bisericii greco-catolice şi alţi 300 OOO şcolilor române
din Sibiu, "afirmând astfel legătura neapărată şi veşnică a Basarabiei sale
de viaţa de luptă, de triumful firesc al acestei culturi", comentează Iorga.
În 1918, la Iaşi, Iorga simte nevoia să se adreseze nu doar
cercetătorilor ştiinţifici ci şi publicului larg spre a înfăţişa, iar şi iar,
situaţia reală a Basarabiei răpită în 1812. O face în cinci articole grupate
într-o cărţulie, Continuitatea .5piritului românesc în Basarahia: e o formă
sintetică de prezentare a istoriei acestui spaţiu, cu o boierime română
rămasă din cauza averilor avute acolo, o ierarhie bisericească şi un sistem
de legi "luat după al vechii patrii''. A rămas autonomia garantată prin statut
de ţarul Alexandru I o realitate? Iorga încearcă să explice lipsa de reacţie a
moldovenilor dintre Prut şi Nistru prin slaba educaţie, redusă la ''traduceri,
prelucrări, bileţele de dragoste şi tânguiri de o melancolie obosită şi
netrebnică". Şi, în continuare, judecăţile sale de valoare sunt nimicitoare:
Alexandru Hasdeu manifestă ''curiozităţi de diletant'" pentru trecutul
Moldovei. Constantin Stamati e un ''desţăraf', traducător al lui Puşkin; Ion
Sârbu publică Fabule şi Alcâtuiri originale, la mijlocul secolului al XIXlea, "care nu se mai pot citi, cu toată simţirea reală din ele". B.P. Hasdeu
plănuia o revistă, România, pe când era judecător la Cahul. Foaia de
istorie română, a aceluiaşi, n-are nimic basarabean în ea.
Apoi repetă ceea ce a susţinut mereu înainte;: după Războiul
Crimeii nu s-a produs o expansiune a elementului românesc. Dimpotrivă.
S-au colonizat bulgari. Pe urmă în Basarabia a înflorit socialismul, "import
rusesc fără consistenţă'', acceptat "de frica uriaşului vecin", din
"orientalism zăbavnic" şi ''lipsă de concepţie".
La opt ani de la reveniea Moldovei răsăritene în hotarele româneşti,
în 1926, Iorga îşi publică impresiile unei călătorii acolo, Trei zile în
Basarabia, aşa cum o făcuse în 1905. E un prilej să-şi dezvăluie o latură
cel mai adesea ignorată de marele public. Istoric reputat, profesor
prestigios, ziarist atent urmărit, om politic (şi orator parlamentar) plin de
idei novatoare, el nu poate fi privit decât ca o personalitate excepţională,
pontificând rece şi distant în toate aceste ipostaze. Or, în călătoria din 1926
ne aflăm în faţa unui om înduioşat, dispus să vadă doar lucruri luminoase
în oropsita provincie, pe un fundal natural descris cu o cuceritoare
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plasticitate. Ca un prim semn al "mândrei stăpâniri româneşti", reţine
şantierul căilor ferate, ''cu poduri înalte de oţel". Dar şi uriaşul cimitir "de
locomotive stricate pe coastele cărora se şterg de ploi slovele chirilice". O
reminiscenţă a semănăturilor cultivate altă dată cu fervoare îl farmecă
peste măsură: e în faţa recoltei "îmblăcite" în ograda ce se umple de ''praf
blond".
Într-o provincie dominată incontestabil de români, chiar după un
veac de dominaţie ţaristă opresivă, Iorga stabileşte straturile culturale la
îndemâna privitorului grăbit: locuinţa moldovenilor, luminoasă, cu cerdac
înflorit; casa tătarilor, din stuf, cu pivniţă exterioară şi cuptor "stângaci''
de pământ. Apoi ruşii, cu biserica lor având cupola ca o ceapă (asta pentru
că "n-au instinct de frumuseţe"). Îl impresionează Cetatea Albă, ''anonimă
şi rece", izvorâtă dintr-un milienar proces de tehnică militară, de un perfect
echilibru artistic.
Dar la urmă vine, ca o ghilotină, constatarea ce explică situaţia
Basarabiei până în zile noastre: statul român, din pricina "politicianismului
în continuă fierbere'', nu întreprinde nimic. Afară de câteva "orori
patriotice„ spânzurate pe pereţii restaurantelor, nu se simte legătura
organică cu ţara mamă. Rămân unele iniţiative, neîndoios benefice, ale
alogenilor dar care nu sunt neapărat în folosul românilor. Aşa e micul
muzeu înfiinţat de armeni la Cetatea Albă, şcoala de băieţi cu aceiaşi
sorginte şi cultura viţei de vie la Şaba, opera coloniştilor elveţieni, pe cale
a fi "sugrumată" de nemţi.
Peste atâtea elemente contrazicătoare, cu toată inerţia statului
român, Iorga se lasă copleşit de minunile naturii şi te face să vibrezi alături
de el contemplând "nesfârşitele imortele ce râd din strălucitorii lor ochi
vineţii", "sperioasele raţe'', ''smeritele lişiţe rotunjoare", "calmii cocostârci
filosofiei", "vulgarele ciori'', "şoimii dârji" - mirifica bogăţie a bălţilor
basarabene.
În 1931, neobosit, Iorga se adresează străinilor francofoni spre a le
menţine trează atenţia asupra provinciei vitregite. E vorba de La verile sur
le pas.se et le present de la Bessarabie. Ediţia I-a a apărut imediat după
război iar în 1940, când nori negri se adunau din nou ameninţători asupra
Basarabiei, textul a fost retipărit, fragmentar, în limba română, în
traducerea Dorinei Florian.
E o informare sintetică, cu virtuţi pedagogice incontestabile,
folosind argumentaţia din textele precedente ale volumului de faţă.
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Peste doi ani, în 1933, el ţine, la un post de radio francez,
conferinţa La Bes.sarabie et l 'oeuvre des Roumains. S-a tipărit la Bucureşti
dar s-a distribuit prin depozitul de librărie Gambert de la Paris.
Concluzia conferinţei se regăseşte în titlul ultimului capitol.
Basarabia n-are altâ istorie decât istoria Moldovei.
Şi

Despre Basarabia, din atât de îndrăgita serie radiofonică Sfaturi
pe întunerec, ţinută de Nicolae Iorga între 1931 şi 1940, are puterea de
convingere a tuturor conferinţelor sale. A fost rostită în seara zilei de 9
aprilie 1937.
În toate lucrările consacrate istoriei românilor, Iorga se ocupă cu o
solicitudine exemplară de Basarabia. Până în ultimele clipe de viaţă
exploatarea universului documentar istoric i-a permis să dea la iveală
aspecte inedite din istoria provinciei; de data aceasta provocate de
concertul european. E vorba de Problema basarabeanu şi problema Unirii
Principatelor la 1855-1859, comunicare făcută la Academia Română la 4
octombrie 1940 şi a cărei tipărire, în 1941. n-a mai apucat s-o corecteze.
Cum se vede şi din titlu, nu e vorba doar de provincia dintre Prut şi
Nistru, ci de contextul mai larg, inventat atunci, al raporturilor marilor
puteri cu principatele române. Ni s-a părut interesant să includem acest
text, nu doar pentru valoarea lui plină de dramatism (rostit şi neconfirmat
cu bun de tipar de autor), dar şi pentru apariţia acestui concept de tutelă
europeană asupra românilor, atunci cuprinşi în principatele unite, mai apoi
în România.
Târguiala dată la iveală de Memoriile lui Alexander Hi.ibner,
ambasador la Paris al Austriei în timpul congresului de la Paris care
împarte prada după Războiul Crimeii, e un adevărat memento pentru
înţelegerea evoluţiei ulterioare a sud estului european din care facem parte.
Încrezători atunci în Napoleon al Iii-lea, căutând apropieri iluzorii. sau
măcar bunăvoinţă, de la englezi sau ruşi, românii s-au văzut obiect de
cinice tranzacţii între marile puteri. Să fim schimbaţi cu Lombardia (între
Franţa şi Austria). să fim cuprinşi între hotarele ruseşti (pentru apropierea
colosului de la nord de slavii balcanici), iată perspectivele nematerializate - nu datorită împotrivirii noastre ci discordiei dintre
puterile europene dornice să se impună în forme variate (politice şi mai
ales economice) la Dunărea de Jos.
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Regimul Dunării, în special al Gurilor ei, ca şi cel al Mării Negre
cu perfidie, cu violenţă, cu cedări crispate piesele de pe
eşichierul politic european la 1856. Şi Iorga observă ironic coincidenţa
care a făcut ca Tratatul de pace, "clănţăneala„, să se încheie în duminica
menită lecturii din Evanghelie când se citesc vorbele Mântuitorului Pace
au

mişcat

vouă!

Lucrarea încheie antologia de faţă dar, aşa cum observam şi mai
sus, Basarabia ca parte a pământului românesc, se păstrează ca o constantă
în viziunea lui Nicolae Iorga despre istoria românilor.

Georgeta Filitfi
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BASARABIA
(Bucureşti.

Editura Socec, 1905)

CAP. I
TINUTUL HOTINULUI
'

I. Spre H otin
Spre hotarul rusesc. Mi-am luat toate măsurile de siguranţă. Pe
meu şi-a luat locul, lângă atâtea vize din Predeal şi Iţcani şi
aceia a consulului rus din Cernăuţi.
Secretarul consulatului, d. Dimitrovici, e român bucovinean şi, ca
unul ce s-a întors abia din Rusia, el mă asigură că nu e adevărat ce se
spune despre tulburările de acolo în ziarele şi zvonurile bucovinene. În
Cernăuţii evreieşti, dacă nu şi în acei austriaci, nu sânt. ce e dreptul, prea
multe simpatii pentru cârmuirea şi războiul ţarului 1, a cărui înfrângere
bucură. La librării se văd ziare revoluţionare ruseşti şi polone, cu ilustraţii:
Nicolae al Ii-lea înfăţişat cu degetul în gură. un luptător polon care sapă în
piatră anul 1905. lângă alte date de revoluţie.
Cum va fi. voi merge, căci prea sînt aproape de Basarabia, prea mi
s-au spus multe despre ''moldovenii" de acolo, care n-au a se lupta cu
rutenii, care vorbesc moldoveneşte frumos, nu primesc în sate pe evrei
fiindcă aşa e voia guvernului (cum fac în Bucovina) şi stăpânesc moşii
vechi la loc larg, ca oameni bogaţi. Şi prea mult mă cheamă într-acolo un
dor vechi, o neapărată nevoie de a cunoaşte şi de a spune şi altora despre
satele şi oamenii ce se află dincolo de gardul de spini, dincolo de poarta de
aramă, în tainiţa balaurului cu ghearele de oţel.
O linie ferată duce pe la Boian până la Noua Suliţă. prin părţi
frumoase. bine locuite şi bine lucrate, mai mult româneşti. Tot înainte se
urmează. ca până la Toporăuţi. dealurile moi care deosebesc ţinutul de
peste Prut.
paşaportul
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În cale, norocul îmi dă un tovarăş. Doi pasageri de clasa întâi
vorbesc româneşte între ei şi cu copilul lor. La nişte bucovineni din stratul
de sus al societăţii. aceasta are de ce să mă mire. bucurându-mă. Aflu că
am întâlnit pe d. Nicu de Flondor. proprietarul de până ieri al Nouei Suliţe.
satul austriac de hotar, şi pe soţia sa, născută Gligorcea. Ei merg la moşia
unde vor locui însă până în toamnă şi unde mă odihnesc o clipă într-o
frumoasă vilă, în biblioteca căreia e şi ''Sămănătorul"' 2 . D. Flondor nu se
teme de primejdiile unui drum în Basarabia, pe care doreşte s-o cunoască
şi el. ca unul ce a stat doi ani de zile în preajma ei. Astfel vom merge deci
amândoi, pentru a încerca norocul. aflând câte ceva despre acea parte din
neamul românesc care se poate vedea cu mai puţină înlesnire şi care a
rămas mai uitată până azi.
În gara de la Noua Suliţă. funcţionarul austriac, îmbrăcat civil, îmi
vizează paşaportul. D. Flondor are unul, dar el nu a fost pecetluit cu
stampila consulatului din Cernăuţi şi poate să fie privit cu neîncredere.
Spre mai multă siguranţă. poliţia de graniţă austriacă dă şi un bilet de
identitate. Rămâne însă să se vadă dacă la arătarea lui jandarmul rusesc acesta, un om mare! - se va arăta pe deplin mulţămit. Toată această grijă de
la plecare e însă bună pentru începutul unei aventuri cum este şi trebuie să
fie o călătorie în Basarabia, fără un scop pe care să-l poată înţelege toată
lumea, şi încă în timpuri de război.
În privinţa trăsurii se înfăţişează cineva care e gata s-o găsească şi
să facă orice înţelegere. E un evreu neastâmpărat, în haine de habotnic,
care se tot ţine pe lângă tovarăşul meu. Pare un misit, un om de casă.
"jidanul moşiei", pe care-l au şi atâţia proprietari din Moldova noastră, duh de mişcare şi de pierzare în acelaşi timp. Mai pe urmă aflu că el e
membru în consiliul comunal al târguşorului, alcătuit din şepte evrei şi
cinci creştini (proprietarul, funcţionarii, ţerani). şi că astăzi, când d.
Flondor se găteşte să pZ1răsească pentru totdeauna Noua Suliţă, el are şansă
să fie ales primar sau vornic. Aşa vornic, halal! Dar Bucovina s-a deprins
de mult cu asemenea vornicie în satele ei unde jidovimea se urcă până la
30 %, oameni cu oarecare avere, faţă de 70% ţerani, în cea mai mare parte
fără putinţă de a trăi prin ei înşii, legaţi de proprietari şi de arendaşi şi de
cămătari, şi ne mai ştiind unde să dea cu capul. În Noua Suliţă, evreii încep
a li lua şi rostul de plugari, căci, de când cu războiul, s-au oploşit aici
destui dezertori din Rusia, nenorociţi, gata la orice muncă şi cu orice preţ,
şi arendaşul evreu, om cu milă faţă de ai săi, i-a pus, într-un an de foamete
pentru ţerani, să lucreze la sfecle cu suma de 30 de crăiţari pe zi, pe care
nu vor să-i primească muritorii de foame din neamul nostru.
Va să zică acel viitor vornic, care se gudură deocamdată aşa de
neobosit pe lângă vornicul-proprietar de astăzi, va face rost de trăsură.
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O, zice el, e aşa de uşor s-o căpătăm: trei ruble cel mult, şi birjarul va
merge până la Hotin, căci trebuie să spun că nu este tren până la Hotin,
pentru că linia ferată rusească ce pleacă de aici din Noua Suliţă, se coboară
întâi pe lângă Prut, lăsând deci la o parte ţinutul hotinean, vechea raia
dintre apa Prutului şi apa Nistrului. Dar un drum în Basarabia nu poate
începe decât prin cercetarea Hotinului.
La 2 se închide graniţa pentru câtva timp: până atunci însă, birjarul
a şi sosit şi ne ia de la masă. E un om mare, spătos şi cărnos, cu barba
roşie, încâlcită şi mântuită-n ţurţuri, cu ochii obosiţi şi năcăjiţi supt gene
bălane; şapca neagră a evreilor din Rusia şi un caftan aşa de soios încât
pare să mai fi fost în viaţa lui şi altceva, cizme căptuşite cu noroi uscat îi
desăvârşesc îmbrăcămintea. A înhămat la o trăsură bunicică. pe care o
numeşte ''faeton", patru cai murgi, graşi, vioi, dar ascultători. Şi pare gata
să meargă până în capătul lumii.
Deocamdată însă, numai până la jandarm, care va hotărî drumul
nostru. Şi aici, două bariere văpsite: una are colorile austriace, cealaltă roş
alb-negrul Rusiei. Dincolo de dânsa - bariera nu s-a deschis peste oară - e
o căsuţă foarte dărăpănată şi murdară, lângă care nişte evrei, întocmai ca
cel de pe capră, coase saci de tărâţe, un gheşeft făcut peste graniţă. Căsulia
are odăi mai mult goale, abia mobilate, dar pline de slin. Într-un colţ se
vede o iconiţă fără candelă, înfăţişând un sfânt care n-ar şti să spuie nici el
ce este. O masă aşteaptă bagajele de cercetat.
Jandarmul nu e. El trebuie căutat în târg, undeva. Pentru a căuta
însă pe oricine într-un loc aşa de bine cunoscut de toţi ca "undeva·', trebuie
mirosul fin al evreului, cel mai mare vânător de oameni cu care se poate
câştiga mult sau puţin. ''Vomicul" ce va să fie e din fericire aproape: evreu
în deplinul înţeles al cuvântului, pe când birjarul e numai o contrafacere
rusească, cu totul neîndestulătoare.
"Ich bringe ihn gleich" (Îl aduc îndată).
Până atunci îngrijitorul vămii, un biet om în uniformă, ne pofteşte
pe scaun şi, stând în picioare la uşă, putem vedea cum trece cel dintâi
cinovnic rus ce ni iese înainte: un bărbat cu mondir, slab, bolnăvicios,
care-şi târeşte un picior. El duce de mână un copil foarte frumuşel. şi un fel
de guvernantă, a unuia din doi sau a amândurora, calcă împărăteşte în
urmă. Nici unul dintre aceşti demnitari ai Imperiului nu se uită la noi
păcătoşii, care ducem grija unui paşapo1i fără viza consulului din Cernăuţi.
Iată şi jandarmul. A fost poate la mâncare - mai sigur decât atâta, la
băutură. E un flăcău gras, rumăn, voios în uniforma de postav gros.
albastru, cu fireturi roşii şi şapcă albă. De la el atârnă trecerea hotarului.
S-a întâmplat că e şi dânsul "moldovean,„ moldovean de la Bălţi„."
Vorbeşte româneşte foarte bine şi uşor. Pare chiar bucuros că a întâlnit un
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''moldovean" din Bucovina şi unul din "România". El ştie că tot aşa se
în Dunăre. Din paşaportul româno-franţuzesc al regelui
Carol şi din cel nemţesc al împăratului de peste Răchitna, el nu înţelege
fireşte nimic. Dar se uită foarte cu luare aminte şi îndelung, suceşte,
învârte hârtiile, la urmă ni cere numele, pe care le înseamnă. şi trânteşte
câte o pecete cu pajerea liliachie. Bacşişul i-l dăm cu dragă inimă, şi
pentru că e de-ai noştri. Şi cu aceasta e gata. ''Vornicul" de mâne poate să
rămâie în Noua Suliţă austriacă. şi cu noi merge numai birjarul cu ţurţurii
vorbeşte şi până

roşu.

"Faetonul" se zguduie şi trece foarte vitejeşte printre casele unui
evreiesc aşa de murdar cum nici nu se poate închipui. Tainiţi de
lemn şi de zid sânt sămănate fără nici un fel de împrejmuiri pe lutul unor
maluri prăfoase, de-a-lungul unei strade de colb, fără piatră, fără prund şi
fără trotuar. Tarabele negre, care se pot prinde cu un cârlig de streşinele
putrede, sînt în felul celor care se întrebuinţau de evrei ca aceştia în
Moldova anului 1812. Aceste tărăbi, aceste spelunci, oamenii în zdrenţe,
care zac prin toate părţile, vacile slobode, porcii care scurmă prin lături,
toate acestea mă coboară cu o sută de ani în urmă, în vremile de ciumă, de
holeră, de năvăliri şi de stoarcere.
Acum văd şi pe ţeranii noştri. Oameni frumoşi. voinici, cu căciula
înfiptă mândru, ei nu se deosebesc întru nimic de aceia ai judeţelor noastre
dintre Prut şi Siret. Femeile poartă catrinţă, suman şi ştergare albe; umblă
cu picioarele goale, ca de obşte în Bucovina, si ca la noi, iarăşi.
Au venit în târguşor pentru cumpărături asupra Sabăşului 3 , care
începe îndată în această sară de vineri. Căruţele lor aşteaptă la circiumele
cu inscripţii ruseşti, care făgăduiesc însetaţilor ''vino·· şi ··pivo", vin şi bere
(rachiul e monopol al Statului şi nu se vinde decât în anumite condiţii,
dintre care una e de a-l lua acasă). Sânt căruţe de lemn, brişte destul de
hodorogite, dar ceea ce uimeşte sînt caii: slăbiciunea şi pipernicirea lor e
neînchipuită şi dovedeşte că în schelete acoperite cu o blană năpârlită,
jupuită şi stropită de sângele muşcăturilor de tăuni şi muşcăturilor de bice,
poate să mai dăinuiască un chinuit suflet de dobitoc.
târguşor

La capătul târgului birjarul s-a oprit. Îi lipseşte ceva pentru drum.
Se ridică în picioare pe capră şi cercetează foarte îngrijat în toate părţile.
Sare jos şi ne lămureşte în sfârşit: se învoise cu un om ca să vie acolo şi să
i înlocuiască, pentru că e Săbaş, aşa încât el, cel cu ţurţurii roşii, nu poate
călători. Şi acum omul nu e. Deci se duce să-l caute.
Avem deci răgazul de a observa până ce se întoarce (şi aceasta ţine
mult, aşa încât ne întrebăm dacă n-am avea dreptul să ne ducem singuri la
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Hotin cu trăsura părăsită). Trec într-una căruţe cu ţerani vânjoşi şi mândri.
Lângă locul unde s-a oprit trăsura se zideşte o casă şi trei jidănaşi scurmă
necontenit, cu o deosebită mulţămire, în nisipul şi praful pe care-l aruncă
asupra noastră.
În sfârşit, birjarul se întoarce fugind, sare pe capră pripit, şi,
întorcându-se spre noi, ni dă plăcuta veste că nu s-a putut găsi nici-un om
şi că deci vom călători cu dânsul. Opt ruble, preţul cu care ne-am învoit
până la Hotin, nu sânt bani de lepădat nici pentru un habotnic, care ştie
însemnătatea unui Sabăs bine păzit.
La un singur cuvânt de îndemn, cei patru cai mici, graşi, focoşi. se
întind la goană. În calea lor, ei găsesc o largă întindere de pământ
scormonit şi gropos, lipsit de pietre şi scrijelat cu dungi adânci de glod
uscat, care se cheamă ''drum de ţară'' şi suplineşte rolul ce se dă de obicei
şoselelor. De aceasta nu li pasă căluţilor basarabeni, în care trăieşte încă
umila vitejie neobosită a cailor de oaste din vechea Moldovă: ei
şchioapătă, se poticnesc, se zbuciumă şi trec peste toate greutăţile; numai
odată unul se risipi la pământ, cu ochii holbaţi de strânsoarea ştreangurilor
care-l ţineau, dar el se ridică îndată şi urmă mai departe, până în sară, ca şi
cum nu i s-ar fi întâmplat nimic.
La stânga, e linia de înălţimi a Bucovinei; aceeaşi ţară de dealuri
line se desfăşură şi aici. Lanuri de curând arate, vinete albastre lângă
pajiştile verzi, lângă catifeaua grânelor de toamnă, lângă desişurile ursuze
ale secării, lângă ţepii noi ai grâului abia sămănat. E o ţară hrănitoare
această bună Basarabie pierdută.
Până

aici n-am văzut alţi oameni decât drumeţii din căruţele cu caii
în socote /tulburare de nutriţie/, sau frumoşi grăniceri mândri, mergând
călări spre hotarul cel rău, cu puşca în curmeziş pe spinare şi şapca pe-o
ureche. Acum însă, iată un sat, Dinăuţii. Căsuţe în neregulă, date cu var
albăstriu, prispă de jur împrejur: câte una cu stâlpi, toate acoperite cu înalte
căpiţe de stuh, aşezat şi mai bine şi mai rău. Îngrădituri de pământ de
holburi, de crengi întreţesute. Biserică de lemn.
Aici birjarul strigă un "oi'' de spaimă şi calul cade cu ochii zgâiţi în
sus. Până ce toate se pun în orânduială, văd doi ţerani ce se apropie de noi.
Unul e un băietan pârlit şi perpelit, cu cămaşa murdară, pălărie de paie,
picioarele goale şi mai multe cruciliţe de metal albe şi galbene la gât.
Celălalt e un moşneag nalt, slab, cu gura umflată şi strâmbă. Amândoi par
miraţi de sosirea acestor doi străini în trăsură cu patru cai şi care nu-s nici
jidani, nici proprietari, nici nu poartă şapca tuturor funcţionarilor,
cinovnicilor.
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Ei înfăţişează două tipuri din Basarabia. Bătrânul e moldoveanul
cum l-a lăsat Dumnezeu şi anul 1812: el ştie că prin aceste locuri sînt
moldoveni, că şcoala e însă rusească, deoarece în Basarabia nu e carte
moldovenească ca în România: "Noi grăim moldoveneşte,
dar cei ce
merg la şcoală, ruseşte''. În vorba lui chiar se amestecă din când în când
vorbe ruseşti.
Băiatul se cheamă Gavril lvanovici Pavlov. Poate fi şi român şi
rus-mic şi muscal şi ţigan. A fost la şcoală. Desigur că în cei trei ani cit a
stat acolo fiindcă a vrut - căci aici nu e îndatorit nimeni să înveţe,
dimpotrivă! n-a deprins a ceti şi scrie. Dar nici nu-i trebuie. În adevăr. el a
învăţat la şcoală acel adevăr mare că, ori român, ori rus, tot una e ... ''toţi
hristiani". Apoi: "Dumneavoastră. tot hristiani?„ Adecă nu evrei, căci
aceia pot fi ucişi din timp în timp pentru păcatele lor şi pentru păcate şi
mai grele care nu sînt ale lor. Cruciliţele le-a căpătat de la fete.
-Când, la horă?
Nu înţelege.
- Ce jucaţi voi?
-Toate danţurile (pe ruseşte).
- Care anume?
- Bulgăreasca.
Mai ştii? Poate să fie şi bulgar.
Dar când se gândeşte că fetele i-au dat cruciliţele, râde de bucurie;
şie hâd altfel, şi murdar, şi negru de mama focului!
Alte sate vin apoi la rând: Cârstineţ, Zarojeni, Mâhneşti, Şerăuţi,
Nedăbăuţi şi altele. Prin multe locuri nu sînt români.
Vezi însă numai rare ori alt port decât al ţeranilor noştri; cămaşa
roşă, pantalonii largi, şapca muscalilor lipsesc. Cele mai multe chipuri sînt
tocmai ca ale noastre: ochi negri, părul tăiat roată, ca în Moldova, pe când
cei mai mulţi din Bucovina au plete, coame negre şi albe. Aici s-a săvârşit,
ca în Bucovina, procesul de deznaţionalizare, fapta uciderii limbei noastre.
Aceasta n-au făcut-o însă ţeranii muscali, ci rutenii, biruitorii din nordul
Bucovinei.
- E bună apa? întrebăm la o fântână din cale.
Doi flăcăi se uită lung la noi.
-Niznai. Nu ştie!
Satele apar şi dispar pe costişe de dealuri. Nu mai trecem prin nici
unul. Într-o vale, la Zarojeni, se văd coşurile unei fabrici de zahăr.
Pretutindeni, la fântânile cu colac de lemn, proaste şi rău ţinute, se
ridică înaltele cruci cu Chipul răstignit între raze de suliţi; jos sînt puse
scara, piroanele sau ciocanul; sus cântă cocoşul, dând lui Petru semnul
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trădării;

deseori Maica Domnului şi un înger stau lângă tmp, în dreapta şi
în stânga lui. Crucile sînt cioplite, văpsite şi împodobit. Şi obiceiul de a le
ridica, aşa de străin de biserica ortodoxă, nu poate fi luat decât de la
polonii vecini, dacă n-a fost adus cândva de ruteni, care au venit întâi ca
uniţi, trecând numai pe urmă la "legea ro!nânească''.
Multe turme şi cârduri de vite. Insă aici nu vezi ca în Bucovina
trupurile grase, puternice, ale raselor apusene. E vechiul soi moldovenesc.
însă ticăloşit cu totul de traiul cel rău, de îngrijirea puţină. Seceta din anul
trecut se simte în mersul molâu al vitelor slăbănoage.
Unele sate au pometuri bine ţinute. De la un timp încoace,
împrejmuirea nu e făcută cu holburi, crengi şi şanţuri, ci cu ziduri de
piatră, de bolovani mari, albi, cu înfăţişarea văroasă. Grămezi de astfel de
pietre se văd rânduite pe câmp la ieşirea din satul cel dintâi care arată
aceste ziduri încunjurătoare. Am intrat în ţinutul pietros, unde nu se mai
află nici pământul gălbiu-curat de până aici. Oamenii au învăţat, desigur,
de la turci, stăpâni până la 1812 în această raia a Hotinului, datina de a-şi
apăra astfel curţile şi locuinţele.
E în ajunul Sfântului Gheorghe. Pe un maidan, s-a mântuit jertfa
unui porc şi ţeranii care l-au tăiat scormonesc prin trupul deschis şi taie cu
băgare de samă pătura albă, groasă a slăninii. Oricum, e o privelişte
scârboasă acest măcel în praful plămădit cu sânge.
Cu bucurie vedem un început de şosea. Ba încă e un adevărat
caldarâm turcesc, cu lespezile mari. Dar el nu ţine mult, şi urmăm iarăşi pe
drumul de noroi uscat, în care şchioapătă caii şi se zguduie la fiecare pas
trăsura târâtă repede.
Sântem opriţi în loc de un jandarm, înaintea unor căsuţe albe. El
vine greoi, cu puşca'n spinare, purtată ca o sarcină; cere pasurile
/paşapoartele/, se uită lung la ele, întreabă. D. Flondor, care ştie ruteneşte
şi ceva muscăleşte chiar, îl lămureşte. Dar atâta n-ajunge. Jandarmul se
duce spre căsuţă şi aduce pe altul, cu galoane. Acum acesta ia de la capăt
cercetarea, pe când celălalt păzeşte. Iarăşi silabisirea paşapoartelor scrise
cu slove puţin cunoscute aici. Se deschide şi valiza tovarăşului meu, şi
unul câte unul se iau elementele unui necssaire de toaletă, borcănaşele cu
săpun, periuţele, sticla de odo!, care se pare ciudată omului nostru.
Cercetarea n-aduce nici o ispravă, nici măcar un bacşiş. Un semn
deznădăjduit cu mâna, şi putem pleca.
Încă un deal răsare, de-a curmezişul, în calea noastră. Pe el mijesc
de departe puncte albe, dese. Birjarul întinde într-acolo păroasa-i mână
roşcată;

Hachin (Hotin)!
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2. Hotinuf
În marginea oraşului aleargă birje uşoare, ducând ţerani, târgoveţi
spâni, lucrători tineri, femei legate la cap cu basmale, şi
fireşte câte un cinovnic gros, umflat înfăşurat în mantaua surie ca într-o
plapomă, având în mână câte un beţişor. Nu lipsesc nici jidanii, cu toate că
vinerea de Sabăş îi ţine pe acasă.
Hotinul anului 1905, care n-a împlinit încă o sută de ani de
stăpânire rusească, începe printr-un drum mai bunişor. Se văd câteva case
mari pentru administraţie, cu inscripţii în slove cirilice. Gherete de pază,
stâlpi văpsiţi în colori care sânt nouă pentru mine. E o mare iubire pentru
copereminte verzi şi pentru tot felul de tărcaturi.
Partea bunişoară se mântuie răpede cu aceste câteva case ale
Statului. Se mai văd la stânga două, trei strade în care ai putea locui. În
mijlocul unei grădini bine ţinute, o biserică, una dintr-acele biserici ruseşti
care au coperemânt verde sau roşu de tablă, tot felul de cupole, umflături
şi stâlpi şi care samănă cu o bătrână gârbovă ce poartă malacov şi s-a
sulemenit. În stânga, ajungem la otelul, la gostiniţa "centrală'', numită aşa
pentru că pe aici e centrul târgului, dacă se poate vorbi de ''centru'' într-o
biată aşezare neorânduită şi păcătoasă ca acest Hotin de astăzi.
Odată trebuie să fi fost aici o casă boierească într-o curte mare.
Acum o grupă de evrei face Sabăşul în clădirea mai mărişoară: sînt
stăpânii. În dreapta, lângă o gheretă, unde păzesc soldaţi când vine în
gazdă vreun general, sânt odăile de oaspeţi, mai curate decât cum se poate
aştepta; ele au un miros ciudat de săpun vechi, care nu se pierde nici când
se deschid obloanele. Pat, masă, câteva scaune, lavabou şi păreţii goi.
"Domnul Şimen", unicul chelner al "otelului'", persoană mică,
roşcată, vorbareţă şi plină de îndrăzneală, vine să ne ajute şi-l luăm drept
cicerone. Acest tip de jidan rusesc e în stare să te scoată din orice
încurcătură, să-ţi afle şi să-ţi facă orice, să pătrundă orişiunde. N-ai decât
să-i spui şi să-l laşi să-şi facă un mic câştig. Poţi să-i vorbeşti oricum: cu
binele sau cu răul, lăudându-l sau luându-l în batjocură, lui î-i tot una. Să
se supere, ştie că n-are drept. Să se bucure, nu vrea pe degeaba, dar el e
gata oricând să se bucure de bucuria d-tale. Nemţeşte nu ştie, româneşte
ceva. ''La Bălţi'', spune el, "acolo vorbeşte toată lumea moldoveneşte,
wolochesch'' ; e un noroc că tovarăşul meu înţelege jidoveşte, adică jidonemţeşte şi poate vorbi chiar în această ciudată stricăciune de limbă, în
care "gross" e "grois'', "was" e ''wus'', "essen'' e "assen" şi aşa mai
departe. Aici însă se mai adaug o mulţime de cuvinte ruseşti, care s-au
încetăţenit în jargon şi-l fac şi mai neînţeles. În sfârşit, noţiunile lui Şimen
sînt acelea ale vieţii evreieşti celei mai enigmatice, mai întunecate şi mai
cu

şapcă, bălani,
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sălbatece. Creştinul

e goi, fără batjocură, iar boierul. purăţ. Deci el e gata
să îndrepte prin cetatea Hotinului pe aceşti doi grois purăţi după
îmbrăcăminte, care au venit la "gostiniţa" stăpânului său.
Întâi trebuie căutată mâncare. Şimen ne duce la o "ceainărie''. O
odaie ţerănească, unde trebuie să fie ascuns un samovar pe care nu-l putem
descoperi. Două ruşte stau la o masă şi cască ochii mari când intrăm. La
întrebarea chelnerului, ele răspund că acum nu se poate face ceai. Ele dau
din umeri, iar noi ieşim.
Acuma ştie Şimen unde să-şi ducă "purăţii''. Un evreu, care ţine
încă deschis la ceasul intrării în Sabăş, are o prăvălie de delicatese, o
băcălie, ''bacaleinii magazinu". Aici e curat şi marfă destulă. Căutându-ne
''ieri'', care nu-s bune, şvaiţer şi sardele, el face ţăndări o sticluţă de muştar
franţuzesc, iar cât despre atâta pagubă, nu scoate cel mai mic ''oi", ci
urmează cu slujba noastră. pe când un tânăr israelit începător mătură
muştarul afară. Bere, ''bere împărătească", ''ţarscoe pivo", ouă proaspete şi
samovar ni va da Şimen la întors.
Mergem înainte cu isvocicul sau bi1jarul, care e muscal, dar ştie
cai buni, omul îmbrăcat ca un nevoiaş creştin. adecă
mai curat decât un bogătaş evreu.
În strada mare, dincolo de biserică, vreo câteva case mai cum se
cade: farmacie (neasămănat mai proastă decât ale noastre), tipografie,
fotografie. Apoi trecem printre case şi tărăbi de lemn ale evreilor. Ca la
Noua Suliţă: acelaşi colb, acelaşi lip /jeg/ , aceiaşi ruină mucedă. Cotim
printr-o stradă mai îngustă, unde ca şi dincolo s-au aprins luminile din
policandrele sâmbetei şi toţi locuitorii cu şăpci, zulufi şi caftane au ieşit la
româneşte. Birjă şi

răcoarea sărbătorii.

"Tercse gaz'', zice

Şimen,

ca

să înţelegem

''Ttirkische Gasse

/uliţă/".

Aceasta a fost, în adevăr, pe vremuri, strada de negoţ a turcilor care
aveau de lucru cu cetatea, turcită şi ea. Pe atunci îmi închipui o ulicioară
între căsuţe îngrijite, ca acelea de la Ada Kaleh, între grădini de pomi şi
între vii cu rodul tare şi dulce. Iar şi mai departe zăresc târgul hotinean al
moldovenilor, care-şi avea, peste multe case, căci aici era loc de vamă. cel
mai vestit vad, cea mai bogată trecătoare a Nistrului, între ţara Craiului
polon şi aceia a Domnului moldovenesc, un voit şi doisprezece pârgari.
În cuprinsul din alte vremuri al cetăţii se intră prin dărâmăturile
unor porţi ale turcilor. Ici şi colo stau în picioare bucăţi mari de ziduri
făcute din bolovani pătraţi. Colo. la dreapta, s-a clădit, după anexare, o
biserică pravoslavnică, tărcată şi vărgată după obicei. În stânga se înalţă,
lângă păreţii rupţi ai moscheii, minaretul, căruia, de vechime - în 1913 el
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va împlini în acest hal două sute de ani - i-a căzut numai vârful. Turnul se
avântă încă puternic şi îndrăzneţ; ne suim cu greu pe scări întunecate, care
se încolăcesc îngust, şi, cu picioarele fărâmate de oboseală, ajungem la o
fereastră deschisă în gol, aproape de vârf. De acolo privirea prinde Nistrul
ce curge în vale, malul polon de altă dată. cu grupele lui de arbori, căsuţele
lui bune, drumul ce merge la stânga spre duşmanca statornică a Hotinului,
vestita Cameniţă a Podoliei, biserica rusească de astăzi şi locuinţa, de
minune aşezată, a unul proprietar, adică, în coloare locală, a unui purăţ.
Aur de lumină, verde al primăverii, albastru al apei puternice şi al cerului
ce se găteşte de seară. O mare linişte curată prin care plutesc. pentru mine,
înălţîndu-se de pe aceste ziduri, fantasme în turbane albe, cu lungi haine
ţesute în aur, cu hangere cuprinse în teci de pietre scumpe, luptători
îndărătnici pentru o lege care s-a stins aici, pentru o limbă care s-a dus.
pentru o stăpânire care a pierit, mucenici ai Islamului ale căror morminte
s-au spulberat de cucerirea necredincioşilor şi a căror ţărână se calcă în
picioare de "domnul Şimen ·· şi de "purăţii" lui, pe când minaretul, gol de
rugăciune, înalţă o gură de mort, neagră şi mută, spre cerul serii albastre.
Către apă, zidul turcesc e încă deplin, şi numai o mare poartă s-a
rupt pentru trecere: în cadrul negru, înalt ea cuprinde o icoană de veselie
verde pe fond albastru, o icoană care nu pare un adevăr viu al naturii, ci o
zugrăvire măiastră pe porţelan.
Acuma, după bolovanii pătraţi şi cărămida turcilor vine o altă
cetate, pe care cea de-a doua a cuprins-o în ea, deşi nu era vrednică de
aceasta. În adevăr, când la 1713 Abdi Paşa. seraschierul, care avea
chemarea de a face rege în Polonia pe Stanislav Leszczynski, prietenul lui
Carol al Xii-lea, se opri aici la Hotin, amânând pentru totdeauna expediţia
sa peste Nistru, el găsi o cetate întreagă, puternică şi frumoasă. Din aceasta
voia să facă el, cu ajutorul salahorilor moldoveni şi munteni ai lui Nicolae
Mavrocordat şi ai lui Constantin Brâncoveanu, Domnii noştri de atunci,
platoşa Nistrului împotriva neastâmpărului rusesc, răspins cu doi ani în
urmă la Stănileşti 5 . În câteva luni de zile se făcură reparaţiile de nevoie şi
însemnate adausuri, se dădu lui Allah casă de rugăciune şi paşei celui nou
case de locuinţă, se destupară şanţurile, se curăţiră odăile ostaşilor şi se
aşezară tunurile cele nouă.
Dar cetatea cea veche se desface astăzi foarte bine din cârpelile şi
înnădirile grăbite şi grosolane de la 1713, prin chibzuiala formei sale,
frumuseţea podoabelor, bunătatea materialului.
Lumea o .crede genoveză, pe temeiul unor poveşti ale tătarilor, care
numiau "cetate genoveză'' orice clădire uriaşă a trecutului. De fapt, isteţii
şi bogaţii negustori italieni n-aveau ce să caute aici. atât de departe de
Marea Neagră, în locuri sărace, pustii şi barbare.
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Înainte de moldovenii Muşaţilor lui Alexandru cel Bun şi lui Ştefan
cel Mare au mai fost, ce e drept stăpâni în Hotin, dar aceia nu se poate să
fi fost alţii decât polonii din Podolia şi ruşii din Halici, pe care i-a supus
abia după 1350 în aceste părţi Craiul leşesc. Acea cetate de la început era
însă, desigur, alta, una foarte mică şi sălbatecă, un fel de Ţeţină, căci
Ţeţina de lângă Cernăuţi, Hotinul şi un Hmilov. despre care nu mai putem
şti unde se afla, au avut necontenit aceiaşi soartă.
Meşteri din Podolia sau italieni au lucrat Hotinul cel nou, pe la
1400. Ei au făcut din piatră bine potrivită şi amestecată cu linii de
cărămidă, pentru podoabă, un masiv rotund de zidărie straşnică ce se ridică
drept pe malul Nistrului puternic. Turnuri se umflă pe la colţuri, tot aşa de
uriaş plănuite şi aduse la îndeplinire. În centru se făcură încăperi de
rugăciune şi locuinţă şi, printre năruiturile de acum. printre multele
schimbări care au pierdut astăzi mai orice înfăţişare, rămâi uimit când vezi
semnele deosebitoare ale arhitecturii din veacul al XV-iea a Moldovei.
Casele acestea care au fost spoite cu roşu pentru haremul vreunui paşă, au
fereşti de piatră albă, în arcuri sfărâmate. şi o uşă de biserică în care se taie
trei rânduri de linii împodobite, ca la uşa bisericii din Scânteie, clădită de
Ştefan cel Mare. Colo sus, pe zidul acela măreţ, fereşti mai mici au
ciubuce de piatră săpată, care se taie în unghiuri drepte, şi se vede chiar
prin spărturi o poartă cu şapte, opt arce în cadrele ei îndrăzneţe, care e
desigur cea mai frumoasă din toate vechile clădiri româneşti. Ea e
sfărâmată în parte, drumul la dânsa s-a rupt, şi ar trebui să te caţări prin
bolovanii risipiţi ca s-o vezi mai bine.
Trecem acum pe malul Nistrului. Malul nu e tocmai înalt aici; apa,
de tot, se strecură sticlind de ultimele raze; pe o lotcă, doi lucrători şi
o fată cu tulpan stau pe gânduri tăcuţi. Nu se aude decât glasul lui Şimen,
care ştie toate şi le spune la ''purăţi". Iar cetatea cea veche, cu ziduri gălbii
şi pătate de cărămizi tari ca piatra, râvneşte să atingă uriaşă cerul însuşi cu
zimţii ei de ruină.
largă

Eu nu chem trecutul şi nu-l mai aştept în viitor. Ştiu că au murit
6
pârcălabii lui Ştefan, că e sub lespedea de la Probata Petru Vodă Rareş.
care a înfruntat cu Hotinul său puterea polonilor şi ar fi voit să ascundă aici
nenorocirea sa din 1538; n-am uitat că s-au risipit de mult rămăşiţele lui
Bogdan Vodă Lăpuşneanu 7 , căruia i-a plăcut mult de Hotin şi a plecat dese
ori de aici după fetele frumoase din Polonia, înainte de a muri ca tânăr
pribeag cu minţile pierdute. Nu mai caut cu gândul nici locul unde, în
sângeroasa înfrângere a turcilor de către Sobieski la 1673, au stătut
corturile Domnilor noştri care trădară trecând la creştini: Ştefan Petriceicu 8
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moldoveanul şi Grigoraşcu 9 din neamul de arnăuţi al Ghiculeştilor. O
îndoită pângărire a trecut pe aici, a turcilor şi a evreilor. Locul pe care stă
cetatea e robit la străini, şi tocmai un elegant ofiţer primblă pe ziduri nişte
doamne foarte bucuroase de curtea ce li se face. Dar mă plec jos şi ridic o
fărâmă de piatră neagră, pe care o ascund de întrebările lui Şimen, şi,
ducând-o acasă la românii liberi, voi păstra-o ca pe o moaşte din oasele
sfinţilor.
Şi

când ne întoarcem spre trăsură, care aşteaptă lângă biserica
pentru ca să străbatem jidănimea gătită de Sabăş, cineva-mi
spune parcă la ureche un cântec vechi care porneşte aşa:
Hotine, Hotine,
Păzeşte-te bine,
Căci muscalul vine
Cu oaste spre tine ...
Aşa cântau moldovenii acum o sută, două de ani turcilor din cetate.
Dar ei nu s-au păzit bine. În 1739 muscalii au venit şi s-au dus. O clipă,
pârcălabii moldoveni intrară iarăşi în Hotinul pierdut; însă dărnicia
turcească nu ţinu mult. Iarăşi, în 1769, malul pietros fu cruşit de mult
sânge, şi Hotinul fu rusesc a doua oară. Si iarăşi cuceritorii se duseră în
zare la încheiarea păcii.
Tot aşa în 1788.
Numai în 1812 ei rămaseră.
împopoţonată,

Ne întoarcem la "gostiniţa'' centrală, întovărăşiţi de Şimen
ciceronele. Ceaiul lui nu e rău, şi "berea împărătească·· ni-o aduce foarte
rece.
Cu aceasta se face sară. Pentru mai multă siguranţă, paşapoartele
trebuie arătate la poliţie: aceasta e şi părerea lui Şimen, care pleacă cu
hârtiile la ispravnic, cel mai mare om din partea locului. Se întoarce într-un
târziu, cam neliniştit. Ispravnicul nu e nici la slujbă, nici acasă. Iarăşi s-a
zvonit că se vor bate evreii, de hramul Sf. Gheorghe războinicul, şi înaltul
dregător a plecat să cerceteze prin toate ungherele. Doi ţerani, care
stricaseră geamuri, au şi fost închişi. Dar Şimen nu se teme: cu un gest
energic, el arată că data aceasta evreii nu se vor mai lăsa bătuţi.
Fireşte că astfel de fapte sînt sălbătăcii nedemne: un popor se poate
apăra de cotropirea altuia prin alte mijloace decât ciomegele. Dacă evreii
din Hotin vor fi bătuţi, ei vor fi vrednici de toată compătimirea şi de tot
ajutorul. Dar în felul cum Şimen dă vestea şi cum se uită după aceea,
râzând în mijlocul spaimei râsul de maimuţă al rasei sale, e ceva care
înlătură cugetările de tragedie.
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Când cu turburările din Chişinău, mi-a spus cineva în tren, câţiva
vrei au alergat plângând la un creştin, cerându-i să-i ascundă. Omul n-a
primit bucuros, dar nici nu putea să arunce pe fugari în mijlocul bătăuşilor.
Aceştia, venind, au cercetat dacă nu sînt cumva evrei în casă, şi
găzduitorul nenorociţilor a arătat cu mâna spre icoanele înaintea cărora, ca
în casa oricărui pravoslavnic, ardea candela. Abia plecaseră prigonitorii, şi
un evreu, apoi altul, un al treilea şi la urmă toţi ceilalţi nu se putură răbda
să nu scoată capetele îngălbenite pe fereastră: "S-au dus? S-au dus?"
Li se părea interesant să vadă cum se duc cei cu ciomegele. Şi,
privind pe binefăcătorul lor, ei vor fi avut această ciudată căutătură
glumeaţă a lui Şimen în astă seară.
Şimen s-a întors, dar fără paşapoarte. Pamecinicul ispravnicului e
bucuros să le vizeze. Dar pentru aceasta mai trebuie ceva, ceva nobil: un
dar către Crucea Roşie. La isprăvnicie, spune solul Crucii, este o cutie de
alamă prinsă în părete şi încuiată, adevărat încuiată, pentru răniţi. Pentru
dânşii să dăm şi noi. O rublă, care aduce mai puţină uşurare luptătorilor
din Manciuria /aluzie la războiul ruso japonez în desfăşurare/, decât
plăcere jandarmului care caligrafiază ceva pe paşapoartele noastre. "Aşa e
obiceiul funcţionarilor noştri: trebuie să ştie cineva cum să-i ieie", spune
suspinând un tovarăş de călătorie în tren.
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TINUTUL BĂL TILOR
'

'

1. Spre Bălţi
Rămâne

învoiala pentru trăsura cu care vom merge la cea mai
apropiată staţie din drumul spre Bălţi. De aici, zice Şimen, ne va lua
poisul. Pois e trenul, după rusescul ''podghiaz", dar din câte cuvinte
caraghioase se spun pe lume, nu pun nici pe unul mai presus decât pois. E
un farmec deosebit să mă gândesc că aici în Basarabia, nu voi călători cu
un tren obişnuit, cu un "ţug", cum zic ţeranii din Bucovina (zug), ci cu un
pvis.
Cel cu trăsura e, fireşte, evreu. Unul mare, gras, soios, cu caftanul
în floarea prafului. Vorbeşte şi el ruseşte, jidoveşte - nemţeşte nu - şi ceva
moldoveneşte. Trăsura lui cu patru cai va veni să ne ia la două ceasuri de
noapte, şi-i vom da pentru aceasta şepte ruble. Poisul îl vom aştepta la
staţia de sat "moldovenesc" care se chiamă Mămăliga şi se scrie ruseşte
MaMarrhira
E o răcoroasă noapte cu nesfârşite stele limpezi. Se vede bine până
departe, într-un văl de taină aspră. Nu trec două ceasuri şi se face ziuă.
Peste întinderile dealurilor blânde lumina se revarsă în pânze albe. Cerul se
face de un verde dulce; orice nouraş lipseşte şi răsăritul soarelui n-are nici
în această stepă cu aerul uscat perdelele sale de purpură. Soarele se iveşte
de-odată ca un ochi deasupra căruia s-a ridicat pleoapa. Are însă razele
slabe şi dimineaţa e friguroasă.
La Mămăliga în staţie aşteaptă numai ţerani trenul ce vine de la
Noua Suliţă. Au portul nostru cu toţii, dar câte unul poartă şapcă
muscălească. O bătrânică stă de-o parte; are tulpan negru peste un fes roşu,
altă urmă a stăpânirii turceşti din raia, polcuţă şi fustă neagră. Ne aude
vorbind şi zice:
Dumneavoastră îţi fi moldoveni din Moldova, că tare frumos
vorbiţi moldoveneşte ...
Da, unul din Bucovina, altul din Moldova.
Şi aiştia-s moldoveni, zice femeia, arătând cu mâna către
ţerani, cari, cu toate ochirile jandarmului, s-au strâns în jurul
nostru. Da ei ştiu şi ruseşte. Ei pot vorbi şi ruseşte.
Stă şi se gândeşte, apoi, uitându-se la noi cu ochii mici,
strălucitori şi buni:
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Eu nu ştiu ruseşte. Eu sînt moldovancă, şi nu-mi plac ruşii ...
Apoi se grăbeşte să-şi strângă legătura în care-mi arată
ştergarul alb pe care-l poartă în sa, şi care e de pânză, nu de
"burungiuc" (borangic). După aceea se suie în tren, pe când
ceilalţi privesc lung în urmă la dânsa şi la noi.
Şi să mai vie unul şi altul să-mi spuie că simţul de neam e
învăţat în şcoală şi nu se află şi în sufletul curat al celui mai puţin cărturar
dintre oameni!
Trenul e de marfă, acceleratul fiind cel de noapte. Abia se urneşte,
şi are în toate staţiile opriri foarte lungi. Se văd bine astfel o mulţime de
lucruri, pe lângă care am luneca altfel fără folos.
Întâi mergem pe lângă Prut, a cărui dungă se iveşte scânteietoare
ici şi colo. În vale se văd cirezi şi turme şi răsar pe rând grămăgioare de
case acoperite cu stuf. Dincolo de apă, pe un deal înalt, se perindează sate
mari. Sânt Oroftiana, Rădăuţii. Acolo sus e stăpânirea noastră, şi acele
frumoase dealuri verzii, întinse ca o catapeteasmă, sânt dealurile Moldovei
româneşti, Moldovei noastre, Moldovei mele, în care m-am născut. Ţine-o,
Doamne, supt paza aripilor tale, ţine-o fiindcă nu cutez a zice: ta-o iarăşi
întreagă, aşa cum a fost când ţi s-au închinat bisericile şi sufletele vitejilor
morţi în bătălii pentru ca să se păstreze ţara, cu Domnii şi datinile ei.
Cea dintâi staţie e Lipcani, numiţi aşa după tătarii lipcani care
apărau pentru turci Hotinul. Lângă un sat obişnuit, gara roşie, de cărămizi
aparente, împestriţate cu dungi. Trenul se dezlipeşte pe încetul de valea
Prutului; dealurile moldoveneşti rămân tot mai departe, verzi, albastre,
fumurii.
Linia trece prin văi ş1 rap1, pe lângă uşoare înălţimi basarabene.
care scad necontenit, cu cât se înaintează spre sud est.
E ziua de Sf. Gheorghe, şi gările sînt tot aşa de goale ca şi
drumurile. Din partea lor, evreii au Sâmbăta şi stau pe acasă. Dar la trenuri
nu aşteaptă numai jandarmii mari, voinici, trufaşi, ci şi alţii: ostaşi în haine
vechi, pătate, flendurite, în măntăli în floarea pământului. Faţa multora e
tot aşa, şi la o parte ochii de durere ai femeilor, bătrânilor, copiilor care pot
abia înţelege că se duce la moarte tatăl lor, sânt aţintiţi asupra bărbaţilor în
uniformă, care se învârt din loc în loc şi fumează neîntrerupt. Toate
numerele de regimente şi colorile se amestecă; e un tren de rezervişti care
merge la război. La Ianăuţi, la Văscăuţi. la Romancăuţi, aceiaşi oameni cu
faţa împietrită, aceleaşi rânduri de părăsiţi care plâng. O lipoveancă, cu doi
copilaşi de mână, s-a pus ca în genunchi înaintea soţului; se pleacă şi
plânge, plânge de se zguduie toată. El ţine ochii mari, ficşi, ca unul ce nu
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vrea să plângă, şi într-o clipă se apleacă în spre femeie şi cu mâna lui aspră
îi mângâie lung, încet, obrazul fierbinte. Aiurea o familie de ''moldoveni".
El, soldatul acelui împărat care nu-l priveşte, un om îmbătrânit, obosit de
muncă, stă în uniforma ruptă, stângaci şi împovărat. Doi copii mărunţei
lângă dânsul. De-o parte nevasta, mama, moşneagul lui. Stau toţi ca
înlemniţi şi tac. Apoi trenul şuieră odată şi conductorul cu căciulă de lână
neagră şi fireturi argintii pe redingotă face un semn. Atunci omul ia un
copil în braţe, se uită lung la el şi-l sărută. Apoi pe celălalt. Îşi scoate şapca
din cap şi merge pe rând la mamă, la tată şi li sărută mâna; pe femeie o
sărută pe obraz încet, cuminte. Apoi, călcând rar, cu capul în piept, merge
spre vagon. Şi femeile prind a boci ca la mort, urlând prelung, sălbatec.
Toţi au lacrimile în ochi, şi chiar şeful de gară, care face semn nervos să
plece odată trenul, să se mântuie odată cu chinul.
În vagonul jertfelor se aud unele cântece, feţe înroşite ies pe
fereastră, pe când de supt şopronul gării se văd încă un timp mânile întinse
nemângâiat. Afară, căruţe aşteaptă şi cei ce se întorc singuri nu vor vedea
pe cale nici primăvara, nici bucuria hramului celui mare, ci pe al lor atins
de sabie şi străpuns de gloanţe, pe faţă şi pe mânile iubite, pe trupul purtat
din greu de mamă, hrănit îndelung de dânsa şi acoperit de mii de ori de
sărutările iubirii.
Înainte, tot înainte spre locul tânguirilor şi omorurilor. La fiecare
staţie câte unul se coboară şi bea la fântână, lung, cu lăcomie.
La Ocniţa e un nod de linii: una, cea de nord, merge spre Mohilău,
Moghilevul de astăzi. Odată era aici un vestit iarmaroc sau bâlci de
graniţă, între moldoveni şi poloni. Astăzi această trecătoare a Nistrului ar
fi un oraş care se poate lăuda, cel puţin de basarabeni, care judecă după
coclaurile colboase şi putrede ale Hotinulul. Cealaltă ramură se coboară în
jos spre Bălţi, căutând apoi Nistru! mult mai în jos, la Rezina.
Drumul de la Ocniţa la Bălţi e mai puţin interesant. Unele lucruri le
ştiu acum; altele nouă nu se văd.
Sânt staţii cu nume de Târnava, Sofia, care-mi par că amintesc
colonizări cu bulgari, făcute după 1812.
Până la Ocniţa, fusesem într-un vagon de clasa a II-a gol, în care se
rătăcea numai pentru câtva timp vre-un nacealnic /slujbaş/ cu biletul
neplătit. Acuma se suie o doamnă în rochie de mătasă neagră, trecuţică şi
foarte văpsită, care nu-şi află astâmpăr. După dânsa, un funcţionar bătrân,
gras, leneş, cu barbişon, pe care-l târăsc fetele lui îmbrăcate cu o
cochetărie provocatoare, foarte frumoase şi care vestesc această însuşire cu
o deosebită neruşinare: la fiecare staţie ele se coboară, trec lumea în
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revistă, află

vreun cunoscut pe care-l pironesc de păreţi cu ochii, îl strâng
de mâni, îi aşează cravata uneori şi apoi, hohotind de râs, se răpăd
înapoi în vagon. Ele vorbesc numai ruseşte şi au un tip care, în acest
nemaipomenit amestec de popoare europene şi asiatice, nu se poate
călduros

desluşi.

În încăperea noastră rămâne un domn bălan, cu barba ascuţită şi
nasul coroiet, cu ochii albaştri şterşi, care arată că nu e evreul ce s-ar putea
crede după acea linie încârjoiată a nasului. Ajută pe doamna văpsită, care a
ţupăit pe canapea ca un porumbel bătrâior şi nu-şi poate căra jos valiza
pentru a o duce în "damschi cupp'', în odaia damelor, şi-i spune câteva
cuvinte politicoase, într-o franţuzească bunişoară. Pe încetul se dă la vorbă
şi cu noi, tot în franţuzeşte.
Ştirile ce dă, prinse pe neaşteptate, au preţ şi ajută mult la
cunoştinţele ce câştig despre Basarabia.
El e polon. A învăţat dreptul la Petersburg, unde a fost prigonit
"pentru două motive, ca student şi ca polon". Şi în geamantan acum are
cărţi ruseşti de Drept. A fost şi pe la Paris. Poliţia 1-a expulzat din Podolia,
unde stătuse întâi. A cumpărat moşie în Basarabia, pe sama mamei lui.
Aici şi-a păstrat toate ideile liberale; ceteşte foaia din Odesa, de nuanţă
înaintată, în care se spun lucruri foarte neplăcute despre războiţi, între care
acela că, în timpul retragerii de la Mukden 10 , ofiţerii trebuiau să împiedece
pe soldaţi de a zvârli în foc patroanele /cartuşele/. Spune orice în gura
mare şi nu-i pasă de nimeni. Totuşi în vagon se tot poartă un judecător de
pace, tip frumos parizian, cu barbă ascuţită şi ochelari prinşi pe nas, care se
face a răsfoi printr-o carte mare nemţească.
Din Basarabia tovarăşul nostru a luat unele <latine ale vieţii, şi din
eleganta lui valiză el scoate, pe lângă plăcintă polonă, şi cozonac de Paşte
foarte bine făcut. "Moldoveneşte" nu ştie; ar vrea să înveţe însă şi cere să-i
spun o gramatică, scrisă în franţuzeşte, nu în nemţeşte, căci, ca polon,
urăşte, pentru prusieni, pe toţi nemţii. Mă întreabă însă dacă o gramatică
românească îl poate ajuta, căci moldoveneşte şi româneşte sînt totuşi
"două limbi deosebite".
Are mult interes pentru chestii sociale. Spune că între ţerani fierbe
ura împotriva evreilor din oraşe şi proprietarilor moldoveni (d. Flondor are
aici rude: Flondor, Calmuţchi), greci, armeni, ruşi, poloni. Se aşteaptă la
tulburări. Întreabă ce s-a scris la noi despre chestia socială din„.Basarabia.
La asemenea întrebări trebuie să răspunzi totdeauna aşa încât nimeni să nu
te poată pârî.
- Noi nu ne ocupăm decât de ale noastre. În administraţie, în
învăţământ, în cultură avem măcar cincizeci de ani de lucru.
- Şi cum, nu vă interesaţi de Basarabia? Doar sînt aici moldoveni!
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- Ştim, dar nu ne priveşte.
- Dar alte părţi, Ardealul? Acolo sînt români ca şi moldovenii?
- Întocmai.
-Şi nu te interesează pe d-ta, ca român?
Cu cea mai nevinovată faţă răspund hotărât:
- Pe mine mai puţin de cît pe oricare altul. Eu sînt profesor de
istorie. specialist.
- Curios „. Şi cu ce te ocupi ?
- Aici în Basarabia cu monumente vechi. mal ales cu bisericile.
Şi încep a-i vorbi de fereştile şi uşile cetăţii Hotinului.
Pentru a-mi ajuta lucrul, d. G„. îmi dă o bună hartă a
Basarabiei, pe care o păstrez încă spre folosul meu zilnic şi în amintirea
lui.

2.

Băltite

'

Ne coborâm la Bălţi. unde ne întovărăşeşte, la gară, şi proprietarul
polon. Staţia e împodobită cu steaguri roşii şi albe pe toţi stâlpii.
- De ce această serbare? Vreo biruinţă? întreb eu.
- Nu. nu. spune râzând în gura mare, şi câţiva ofiţeri. foarte gătiţi.
se primbla pe lângă noi. nu e ... nici-o biruinţă şi nici-o retragere nouă.
Trebuie să fie o serbare naţională, o zi de nume a "cuiva''.
De fapt, e aniversarea tinerei. frumoasei. bunei şi nenorocitei
împărătese Alexandra 11 .
Ofiţerii care se primblă cu lentele de aur de-a curmezişul pieptului.
ţinând sabia. nu merg la război, ci gustă plăcerile "micii garnizoane''. Cei
ce se duc sînt traşi la sorţi, şi aceştia sînt bucuroşi că sorţul i-a cruţat.
Afară, mulţi izvocici, în dosul gării mari, roşii, cu inscripţia în litere
slavone, împodobite. Sânt evrei şi câte un creştin care poartă şapca
muscălească, ori de e ''moldovean'', ori de sânt "muscali". Vezi birje cu un
cal, odnoconi, şi birje cu doi. Preţul pentru dusul în oraş, care se află destul
de departe, e cincizeci de copeici.
Pe un drum pustiu, prăfos, nepietruit. Înainte se vede o apă,
curgând de vale, spârcuită, revărsată în mlaştini, sălaş de broaşte, ca Jijia,
ca Bârladul şi alte ape din Moldova de peste Siret. În faţă, pe o costişă se
răsfiră casele unui târg, având în mijlocul lor două biserici mari, albe, de
un stil de împrumut, foarte prost şi nou. Acesta e târgul Bălţi, care e un
gorod, un oraş.
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Pe vremea moldovenească era mai mult un sat de răzăşi curaţi.
Numele-i venea, fireşte, de la aşa de multele bălţi pe care le lasă Răutul el însuşi un şir de băltoage - primăvara şi care se fac iarna un noroi
ucigător. Aici a fost acea ciocnire între polonii refugiaţi ai Confederaţiei de
la Bar 12 şi ruşii năvăliţi împotriva lor, care a deschis războiul ruso-turc din
1768. După 1812, cârmuirea cea nouă, rusească, a îngăduit prefacerea
satului într-o mare îngrămădire de evrei. Pe aceştia îi chema aici
însemnătatea negoţului cu grâne, în acest punct central, aşezat la mijlocul
părţilor celor mai roditoare ale Basarabiei.
Peste Răut e un pod bun, înalt şi lung: neapărat că-l au în arendă
evreii, dar, fiind Sabăş, îl păzeşte un om voinic, cu barba tăiată rotund,
ruseşte, cu haine de mujic, cizme lungi şi şapcă. Îi vorbim româneşte şi
faţa roşcovană a omului se luminează de bucurie. Iarăşi întrebarea:
- Vorbiţi frumos moldoveneşte, dumneavoastră. De unde sânteti?
De bună samă din Moldova.
Ascultă răspunsul bucuros şi salută.
Cine a spus că Bălţile sînt mai bune decât Hotinul? Nu se poate
aiurea o astfel de stradă şi astfel de tainiţe, case ce stau să cadă, tărăbi de
lemn negru ca pe la 1812. Sărbătoarea evreiască a închis toate dughenile şi
face pustiu uriciosul târg de magherniţe spurcate.
Totuşi în Bălţi sînt peste l O.OOO de locuitori, iar printre ei negustori
de grâne foarte bogaţi, evrei, armeni. Proprietarii din Basarabia de sus vin
adeseori la târguri. Cu multă muncă descoperi ici şi colo câte o căsuţă în
care ai putea locui. Încolo, priveliştea unui târg sălbatec din Turchestan
/aici, în sensul de spaţiu locuit de turci, n. ed./
Ni s-a dat adresa otelului Londra. Isvocicul se opreşte înaintea unei
case vechi boiereşti, destul de bine ţinută de un hangiu evreu. Şi aici este
un Şimen, mai mare, mult mai curat şi mai "demn'', dacă pot zice aşa,
decât celălalt. El ne duce într-o odăiţă cu pat, canapea. lavabou, masă şi un
scaun, împodobită cu o frumoasă cromolitografie înfăţişând pe
împărăteasă.

Abia am intrat şi am pus pe masă cametele de note şi harta pe care
o căpătasem în tren, şi iată că uşa se deschide de mâna unui poliţist. Mare,
bine îmbrăcat, corect, cu ochii aspri. Îndată a pus mâna pe hartă, cerând
pasurile. Româneşte nu ştie sau se face; franţuzeşte, nemţeşte, nici vorbă.
Ne ajută tălmăcirea lui Şimen cel nou şi cunoştinţile de muscălească ale dlui Flondor.
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Un lucru nu înţelege cercetătorul nostru: ce căutăm în Basarabia.
ar fi simplu: "căutam pe dracul", dar atâta ni-ar trebui să zicem
aşa. Lămurim că e o călătorie de vacanţă a unui profesor care cercetează
bisericile cele vechi de pe vremea moldovenilor; d. Flondor se preface întrun văr al meu şi, foarte serios, expunem genealogia.
- A, va să zică d-ta al venit să iei planuri. Şi cine ţi-a dat voie?
Nu pot sta liniştit şi mă mânii, fie ce-o fi. Omul rămâne foarte rece,
ia pasurile şi harta şi se duce la raport. Nu ştiu cui îl va fi făcut, dar acela
trebuie să fi fost un om mai deştept, mai cărturar, din Europa şi din veacul
nostru. Poliţistul aduce îndată pasurile înapoi şi ni le dă fără să spuie un
cuvânt.
Stăm în cerdacul "hotelului" Londra de la Bălţi. Lângă noi,
lucrători români şi ruşi lucrează la un trotoar: acesta se alcătuieşte din
bucăţi de cărămidă şi de piatră ruptă, aşezate foarte ciudat unele lângă
altele. Aşa un trotoar trebuie să coste foarte mult, şi de aceea el se face
numai înaintea casei unde ne aflăm.
Supraveghează un evreu bătrân, care se primblă în lung şi în larg şi
împacă pe câte un lucrător hărţăgit de băutură. Vorbeşte româneşte foarte
bine, cu oarecare plăcere. Şimen îndrugă abia, şi tot aşa alţi evrei,
habotnici şi nehabotnici, care răsar unul câte unul din toate ungherele. Ei
ne vorbesc de un Valdman din Moldova, care a venit de s-a aşezat la Bălţi
şi ar vrea să ne vadă.
- Dacă sînteţi din Moldova, ştiţi pe Valdman?
- Nu-l ştim.
Răspunsul

O uşă se deschide, şi un om posomorât, cu mustăţile în jos şi
pălăria de paie, se suie într-o trăsură de casă, vorbind româneşte vizitiului.
E un arendaş grec din împrejurimi. Ca înainte de 1812, grecii rămaşi greci
sînt mulţi aice, şi la Chişinău ei îşi au biserica lor deosebită, unul din cele
mai frumoase monumente ale oraşului. Fraţii Sinadino 13 , dintre cari unul a
murit dăunăzi, lăsând mai mulţi fii, sînt cei mai bogaţi oameni din
Basarabia. Grecul e vestit aici pentru încăpăţânarea lui naţională, pentru
daniile ce obişnuieşte a face aşezămintelor din Grecia şi pentru desăvârşita
lui lipsă de milă faţă de ţeran.
Înaintea otelului şi "trotoarului", e o piaţă foarte mare, plină de
paie şi înăsprită de glod uscat; nu înţeleg cum se va fi ieşind dintr-însa
când plouă.
Un isvocic muscal ne duce întâi la poştă, la poşta particulară şi la
poşta ''cazoni", a Statului, unde vrem să tocmim o trăsură spre Soroca. La
cea dintâi e un evreu care vorbeşte bine româneşte şi zice "cocoane"; cere
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vre-o 19 ruble! La cealaltă răsare o evreică groasă şi un ovreiaş, bărbatul
ei, care ne întreabă dacă avem noi faetoane, la care să dea el caii după
tariful Statului. Neavând faeton, trebuie să luăm hotărârea cea mai cuminte
şi economicoasă: a merge la Floreşti cu trenul şi a lua numai de aici o
trăsură spre Soroca.
Acum, la o a treia poştă, a scrisorilor. De aici dau o telegramă şi
scriem cărţi poştale. Poşta e curăţică, şi băieţandrul care ne serveşte e aşa
de uimit că expediează o telegramă în franţuzeşte, încât dă restul de la o
rublă în sumă de mai mult decât o rublă, iar, la observaţie, se face roşu,
crezând că ... mai cer încă ceva, pe care ar fi în stare să-l dea.
Încă o raită prin târg. O panoramă, câteva case mai bune, răzleţe,

pustii. Ca trecători, câte o cocoană gătită, câte un funcţionar cu şapcă
înnotând în praf. În fund, se vede drumul mare pornind printre movile
verzi.
La plată, isvocicul protestă când i se dau patruzeci de copeici. Da.
Aceasta este, în adevăr, taxa, dar el ne-a dus la primblare, el ni-a arătat
târgul; am fost cu el la "cărare". Abia se împacă cu 60 de copeice, pe când
Şimen II stă de faţă şi filosofează în gând asupra "boierilor moldoveni" şi
isvocicilor din Bălţi.
Vom cină la restaurantul gării. Ne ducem într-acolo pe jos. Strada
pe care o cunoaştem. Apa Răutului, pe malul căreia zburdă căluţi de rasă
moldovenească, păziţi de evrei. La pod, evreii şi-au luat locul. Căci s-a
mântuit odihna Sâmbetei; în stânga soarele apune, fără nici-un joc de
lumină, palid, în cerul uscat.
La gară nu e nimeni. Un tren vine abia pe la 1O şi jumătate. Cu
greu descoperim pe restaurator, care ni dă şuncă şi ni fierbe ouă; bere rece,
bună. Omul vorbeşte ruseşte rău, nu înţelege o boabă româneşte şi se
îndeasă cu franţuzeasca, în care nu poate spune sunetul j. Se descopere că
e grec, grec din Constantinopole şi, la întâmplare, căpătăm de la el lămuriri
complementare în cuvinte homerice, cu aµa~a pentru ... birja de la Bălţi!
O, nemuritori aezi, pentru ce aţi cântat frumuseţa Elenei şi faptele lui
Achilie!
O aµa~a e adusă pentru noi din oraş, unde ne întoarcem pentru
noapte. A sosit, dar şeful gării ni cere să-l luăm şi pe el, şi la urmă aflăm că
a luat-o numai pentru el. Noroc că alt evreu a venit la gară în apropierea
trenului de 1O. Când ajungem în oraş cu dânsul, ne întâlnim însă cu cel
dintâi, care cere să-i plătim şi noi după ce-i plătise şeful. Se răţoieşte
straşnic, în moldoveneşte. Merge după noi la otel. Aici capătă un brânci şi
un bacşis; trebuia şi una şi alta ca să scăpăm de dânsul. Dintr-o odaie
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vecină apare acum un călător rus, care a privit scena; ochii i se încruntă.
pare că vrea să se răpadă asupra jidanului. Într-o românească stricată. el
mormăie: "Ce să prade străinul, ce?''. E un comentariu viu la prigonirile
împotriva evreilor.

Noapte temută, dar care şi aici se mântuie fără ploşniţe. Paturile
tari ca lemnul, cu toate saltelele ce s-au adaus. A trebuit o cerere
deosebită pentru a se schimba perinile, pătate de bale sângerate.
sunt

însă

2. Spre Soroca
Plecare spre gară la 6 ceasuri, cu mult înainte de timp, după
lămuriri mincinoase, pentru ca birjarul să mai poată lua şi pe alţii. Gara e
plină de lume: funcţionari. şcolari în uniforme încărcate, luate după ale
oştirii, fetişcane obraznice care se ghiontesc, cad şi râd, fruntaşi din partea
locului. O grupă din ei cuprinde femei slabe, foarte negricioase, cu
sprâncenele mari, îmbătrânite înainte de vreme, un bătrân cu barbă
îmbielşugată şi părul nalt, aspru, un tânăr supţiratec, cu înfăţişarea hotărât
orientală, un burtos care samănă a vreu şi copii foarte frumoşi, serioşi,
măreţi la umblet. E o familie de armeni răsăriteni. Alţii sînt armenii uniţi,
care vin din Galiţia şi poartă, unii din ei, titluri austriace. Văd îndată şi pe
un foarte bogat reprezentant al acestui tip: mic, gras, amabil: pare un
samsar, şi e unul din cei mai mari stăpânitori al Basarabiei.
Trenul e plin şi în clasa I-a: la 8 ceasuri călătorii ce vin din sus.
dorm încă greoi, înfăşuraţi în şaluri. Mulţi şcolari ce se întorc după
sfârşitul vacanţiei de Paşte. Familia armenească - şi ea se culcă îndată împlineşte locurile goale.
Până la Floreşti mai este numai o staţie. Răutu! se vede necontenit
risipit în bălţi ce scânteie la soarele de dimineaţă. Locuri râpoase, aşezări
rare, case acoperite cu stuf; văzute de sus, asemenea sate par muşiroaie
uriaşe de gunoi vechi.
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CAP. III
TINUTUL SOROCEI
'

I. De la

Floreşti

la Soroca

De la Floreşti la Soroca se merge vre-o trei ceasuri şi ştim de
că se plătesc trei ruble. Ne coborâm între multele trăsurile ce
aşteaptă - între birjari şi unul cu cilindrul cenuşiu lărgit la vârf şi caftanul
lung, de aceiaşi coloare, al isvocicilor din Chişinău, Odesa şi Moscova - cu
această ofertă. Un bărbos vrea să-mi dea arvună, şi, când află că plecăm în
clipă, ne dă în primirea vizitiului său, un muscal bun şi îndatoritor. Trei cai
focoşi ne vor scoate cu bine din toate rătăcăurile unui drum de dealuri.
Până acuma n-am văzut în Basarabia atâta frumuseţă. Pe costişe şi
în văi sînt lanuri de grâu, de săcară cum nu se poate mai frumoase. Locuri
întinse sînt acoperite de păşuni fragede care îmbălsămează. Cocostârci
calcă alene, cu pliscu 'n piept, măsurând întinderea câmpului; împotriva
credinţii poporului că răul făcut cocostârcului se răzbună, unul zace 'n
iarbă cu aripile răşchirate. Destul de aproape de drumul trăsurilor, merg
dropii, una câte una, mari, încete, sămănând din loc în loc pete roşcate care
se mişcă. Cruci cu răstignirea se văd numai foarte puţine. În locul
fântânilor cu colac de lemn sau de piatră. puţuri cu cumpănă-şi întind de
departe pârghiile aplecate sus, în albastru.
E un ţinut curat românesc, păstrat neatins din vechea Moldavă. La
Răduleni, la Dubna, la Vădeni. Părcani şi Volova sînt tot casele după
datina noastră, aşternute pe câte o costişă de lut. Copereminte mai mult de
stuf, ochi mărunţi de fereastră, doi de-o parte, doi de alta a uşii, cerdac pe
stâlpi, streşini, garduri de nuiele, mai rare, ori de pietre clădite ca un zid.
Căruţele cu un cal - un cal bun în părţile acestea - cu jugul înalt deasupra
capului, ca prin Botoşani, aleargă în toate părţile, în această zi de
duminecă. Cei din căruţă sînt oameni a căror faţă singură îi destăinueşte ca
moldoveni, acea faţă bună, cu ochii luminoşi. Bătrânii au chipuri de boieri,
de voievozi din vremurile care s-au îngropat aici în fundul pământului, de
14
unde nu mai pot să iasă. Cutare e însuşi Gheorghe Ştefan vodă , care pe la
1650 a fost şi Domnul acestor ţinuturi.
'nainte

Aceşti

oameni sînt mai mult decât ţerani obişnuiţi. Din cele mai
vremuri ei au avut acest mal de Nistru. Coborâtori de adevăraţi
boieri, mazili cu sânge bun în vinele lor, ei se simt acasă, cu neputinţă de
clintit, plugari şi domni ai ţarinelor, stăpâni ai cirezilor şi turmelor. În
trecut ei erau grănicerii viteji ai margenii de apă, sigt1rii păzitori ai
depărtate
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vadurilor, pe unde putea pătrunde duşmanul, tătarul sau cazacul. Înţeleşi
cu pârcălabii din Hotin, din Soroca şi Orhei, din Bender, ei pândiau
neprecurmat şi erau gata oricând să frângă cu pieptul lor voinic valul de
cotropire. Pe aceste costişe au venit aşa de dese ori pâlcurile păgânilor
galbeni cu capul ras şi ochii mici, gonindu-şi caii mărunţi, sau mustăcioşii
războinici de la Nistru, cu sabia lungă şi flinta pe umeri. De atâtea ori s-a
strigat de pe aceste culmi vestea de domnie nouă pentru vre-un tânăr fiu de
vodă care vâna Scaunul părintesc al Moldovei. Şi, tot de atâtea ori,
sorocenii, orheienii, mai jos lăpuşnenii de către Prut. au apărat vale de
vale, trecătoare după trecătoare, dând răgaz oştilor domneşti să se adune în
dosul Prutului.
Credinţa lor fată de ţară era însă mai mare decât aceia faţă de
voievodul ei. Ca ostaşi, ei ştiau să preţuiască ostaşul. Cine venia cu vitejie
şi dreptate, putea să capete şi sprijinul lor, şi năvălitorul venia atunci cu
grănicerii după dânsul. De bicisnici li era scârbă, iar pe apăsători nu-i
suferiau. Aici s-a ridicat steagul de răscoală al lui Durac şi Hâncu! asupra
lui Duca Vodă 15 în 1671 şi biruinţa a fost o bucată de vreme a răzvrătiţilor.
"Vodă vrea, ci Hâncu! ba", spunea ţara strângătorilor de biruri, şi vorba
aceasta, veche de peste două sute de ani, răsună şi până astăzi între
moldoveni. De aici, în sfârşit, s-a ridicat, trecând prin Câmpulungul
bucovinean, acel neam de oameni buni şi de cinste, Călmaşii, Calimahii 16 ,
care au dat patru domni Moldovei: Ioan, Grigore, Alexandru, Scarlat,
drepţi orheieni după strămoşi.
Portul nu mai este aici cel de pe la Hotin, portul ţerănesc, nici cel
împrumutat de la ruşi, ci portul târgoveţilor şi ''neamurilor'' de odinioară,
portul mazilesc de baştină. Căciula înaltă, dreaptă, fără ţugui, căciulă de
boier!, surtuc strâmt şi pantaloni largi, din acel postav subţire, cenuşiu,
cafeniu, în care li place a se îmbrăca şi mazililor din Moldova. Cizme mari
până peste genunchi. N-au plete, îşi lasă mustăţile groase, dârze, sfădalnic
asupra gurii, care ştie răspunde şi cârti, şi adeseori poartă barbă scurtă,
rotundă. Femeile au port de târg, cu barez /basma/, polcuţă şi fustă de lână
sau de cit; colorile ce aleg sânt cele întunecate, pe când ruştele caută de
obicei ceea ce este mai tărcat şi mai înflorit de podoabe.
Volova în deosebi lasă întipărirea unei văi de fericire, de
patriarhală bogăţie în roadele pământului. Aici vremea a stat în loc.
Schimbarea de stăpânire se simte doar în stilul bisericii, în vre-o firmă
rusească, două, în acel biet tânăr cu piciorul de lemn şi şapcă, în care văd
un rănit ce s-a întors acasă cu cât i-a mai rămas din trupul ciuntit. Nişte
femei stau la umbră. Le întreb cît mai este până la Soroca. Îmi răspund
frumos moldoveneşte:
- Ei, a mai ci pân'acolo.
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- N-a plouat pe-aici de mult? zic altora.
- De mult, de mult, încă din postul mare.
Şi pare că se miră şi ele, vorbind, de aceşti "domni'' care n-au
şapcă de cinovnici şi întreabă în grai românesc. Dar, vor fi zicând ele în
gândul lor, vremile astea de azi sînt aşa de ciudate„.
Un băieţaş, cu şapcă acesta, şi în straie de acelea fără coloare
lămurită, straie de praf si de muncă, mână o turmă de oi. Ce-o fi
muscălaşul acela?
- A cui sânt oile, băieţele?
- A' cui să cie? A' mele!?
„. Mai încape vorbă? Dar ale cui să fie oile pe care le mână feciorul
de mazil, urmaşul boierilor celor mari ai Moldovei răsăritene? Fireşte că
ale lui! Săi le ţie Dumnezeu!
Şi este acum la capătul satului o pădurice destul de mare, care va fi
a locuitorilor, pe când celelalte mai vechi, din urmă, au trecut de la
mânăstiri la Stat, care a secularizat şi aice, şi sînt "cazoni". Trecem printre
înalţi copaci subţiri, şi la capătul lor se mai ridică un deal, tras drept
înaintea drumului, ca un zid. Departe se năzăresc case în lumina de
amiază, şi se înţelege bine că pe acolo e o mare surpătură a pământului
pietros.
Birjarul rus întinde spre răsărit varga de care e legat biciul, şi zice
"Soroca'', apoi o pleacă în jos şi spune ''Nistru}".
Soroca, cuibul vultanilor neamului meu, Nistru, apă sfinţită cu atâta
sânge care e întocmai ca acel ce mă însufleţeşte acum. Sorocă şi Nistru,
am trăit să vă văd ...
Pământul

e aici în două cu piatră: pare că ar fi el însuşi un zid, o
cetate. În faţă se scot lespezi albe şi stânca tăiată străluceşte la razele
soarelui, în feţe mari luminoase, prin care se sapă gropi, câte o înfundătura
ca de uşi şi fereşti. Deasupra, însă, la dreapta, la stânga, pe alte costişe şi
culmi, e verdeaţa triumfătoare a lui mai. Pâlcuri-pâlcuri merg pădurile spre
vârfuri. Iar, de unde sântem noi până la Soroca, vişini, cireşi, zarzări, sânt
numai un omăt de floare. Şi cu atâta albastru deasupra, cu atâta pajişte din
toate părţile, pare că eşti în grădină, în grădina frumoasă şi plină de
primejdie, unde cresc merele de aur pentru Făt Frumosul care va şti să le
fure.
Se va naşte cândva în neamul nostru acel Făt Frumos? Se vor
înlătura vre-odată acele "şepte hotare" care ni spârcuie carnea sângerată?
Vom fi vreodată la olaltă, toţi noi aceştia, noi proştii şi bunii şi blânzii şi
supuşii, de la Hustul Maramureşului până la această Sorocă a Nistrului?
Doamne, Doamne!
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2. Soroca
Soroca se înfăţişează întâi cu mult mai bine decât tot ce am văzut
acum din Basarabia. Când ai ajuns supt dealul care o sprijină, când ţi
ai săturat ochii de priveliştea vălului de argint care se mişcă şi tremură de
bucuria soarelui, când ai răzbătut cu vederea până la dealurile, tot aşa de
verzi ale Podoliei din faţă, eşti pe o cale bine pietruită, între case destul de
mari şi foarte plăcute. Ajută desigur dealul din faţă, unde se găsesc atâtea
case de ţară, făcând un sat întins până departe, şi apa măreaţă care lunecă
jos. Dar şi fără aceasta e alb şi curat.
Dar iată că sântem acuma într-o piaţă unde e o mare încurcătură de
căruţe, de oameni în portul răzăşesc, de evrei săraci şi gălăgioşi, de vite ce
se frământă printre frânturile de pănuşi. E zi de târg, şi oamenii din
împrejurimi au venit în Soroca muscalilor de la 1905 întocmai ca în Soroca
moldovenilor de la 1405. Toată lumea vorbeşte "moldoveneşte", hotărât
moldoveneşte, cu "cie" în loc de ''fie", dar fără moleşitura răspingătoare
care se observă în graiul celor de la oraşe din Moldova de astăzi.
Ne-am coborât la alt otel Londra (aici mai este unul Paris, ceeace eu
tălmăcesc puriţ). Îl ţine Wierzbowski, evreu polon, cu şapcă şi barbă. care
vorbeşte foarte bine moldoveneşte, are mai degrabă înfăţişarea şi omenia,
bunătatea îndatoritoare a mazililor noştri. E nu numai hangiu, ci şi
negustor de grâne, şi unul din fruntaşii târgului, căruia vin creştinii şi-i
întind mâna; are o avere destul de mare pentru a se gândi la cumpărături în
preţ de 100.000 de lei, dar trăieşte, după datina strângătoare a evreului, în
subsolul casei care găzduieşte pe oaspeţi. De otel se îngrijesc un Şimen al
treilea, brun, iar nu roşcat ca ceilalţi doi, decât care e mult mai prost, şi un
băieţandru, care se declară cu mândrie "jidan" (aşa-şi zic toţi), dar vorbeşte
mai bucuros ruseşte, iar româneşte abia dacă poate să îndruge câte ceva.
Şimen al treilea se cheamă Ştrul, şi botezăm Ştrul cel mic pe ajutorul său,
băietanul cel gras cu mutră de rus.
Iarăşi odaie bunişoară, împodobită cu un cromo rusesc, care dă
chipul unei copile cu capul cât jumătate din trup. O altă podoabă apare
întâia pe haina mea şi apoi pe perina unde doarme d. Flondor: e specia
lungăreaţă a ploşniţelor, o specie rară.
Un isvocic cu perciuni şi calul răpănos pleacă cu noi spre cetate.
Întâi străbatem şi aici jidovimea, - nu se poate mai ticăloasă. Un vuiet, un
plânset, un strigăt, o putoare ieşind din dărâmături ca nişte peşteri de fiare.
Cum se pot hrăni toţi aceşti nenorociţi din negoţul de lemne ce trece pe
Nistru, din câştigul sărac de la mazilii ce vin la târg dumineca şi în
sărbători? Văd o clădire mare, în care sub pajure /vulturii imperiali/ se
până
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ruseşte despre evrei, dar şcoală pentru ei sau pentru alţii n-am
trebuie să fie undeva vre-o şură de acelea, umedă şi înfundată
în pământ, în care se dă aici, în Basarabia, lumina sufletului. Şi oamenii
sânt deci aşa de înapoiaţi, aşa de încâlciţi la minte, încât te sperie uneori.
Pe ulicioarele în care înnoţi în praf - noroc că este Nistru! care-l
mai înghite, dar desigur n-a fost lăsat să curgă pentru aceasta! - zac lângă
copii în zdrenţe, capre, dobitocul preferit al evreilor, lăptos şi ieften, vaci
slabe, câte un porc ce grohăieşte plictisit de lipsa lăturilor trebuitoare.
Maidane mari se întind fără capăt. Mari biserici bine ţinute, două la număr,
se încunjură de un zid jos. Vechi sau nouă, ele nu mai cuprind astăzi nimic
deosebitor şi nimic care să-ţi trezească amintiri: cârpeala, adăugeala,
spoiala şi vopseala muscălească au trecut asupra lor. Evlavia
gospodărească a stăpânilor celor noi n-a cruţat astfel nimic din aceste
monumente de artă ale moldovenilor. Şi în această privinţă totul a trebuit
să înceapă de la 1812.

spune ceva

văzut, deşi

Poate ar fi dat jos şi cetăţile româneşti, când ele nu mai puteau sluji
în războaiele cele nouă, dar ele apăsau prea greu asupra pământului ca să
fie spulberate ca urmele celelalte din trecutul nostru. Cetatea Sorocei se
vede deodată în rătăcirile acestea colboase ale birjarului evreu. Uimitor de
limpede, răsar ca din pământ, drept pe malul apei, zidurile negre, rotunde,
străjuite la colţuri de patru turnuri.
Soroca e mult mai nouă decât Hotinul şi nici pe departe nu se poate
asămui cu acesta, nici în cuprins, nici în meşteşugul zidirii. Ea a fost numai
o strajă în calea tătarilor, făcută pe vremea lui Ştefan cel Mare, puternic,
dar în pripă, din bolovani greoi, culeşi prin aceste râpi înalte. Lucrătorii sau luat după Hotin, dar ei nu erau chemaţi să facă altceva decât un adăpost
de pândari, pentru câţiva arcaşi şi pentru pârcălabii care, mai târziu, după
1500, sub Rareş, au stat în fruntea lor. Se văd încă sus, unde n-a căzut
creasta turnurilor, fereştile înguste, dese, din care se privea până departe,
pe coasta din sus şi pe cea din jos, până adânc în văile podolene, pe unde
obişnuiau să vie călăreţii stepelor pustii. Încă de pe la 1550 însă, rostul
Sorocei s-a încheiat. Turcii n-au luat-o, fiindcă n-avea însemnătate
militară, dar tătarii şi-au cerut-o odată pentru locuinţă, după 1713, când s-a
cotropit Hotinul.
Ruşii au luat-o totdeauna fără luptă. De aceea, cruţate de bătăile
tunurilor, au rămas întregi toate feţele cetăţii şi ar fi rămas şi podoabele ei,
dacă ar fi fost podoabe. Astăzi, dincolo de o nespusă murdărie de latrină
publică pentru jidani, o poartă de lemn lăcătuită stă în locul vechilor porţi
de stejar ferecate. Printre scânduri se văd încăperi de apărare dărăpănate şi
tăpşane de iarbă sălbatecă deasupra maldărului înalt al pietrelor căzute.
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Cheia nu se ştie la cine este, deşi birjarul meu e gata s-o caute, cu acea
grabă de a întreba, de a cerceta, pe care o arată evreul când e vorba chiar
de lucrul cel mai cu neputinţă.
Plecăm de lângă ziduri urmăriţi de spurcata duhoare şi de nourii de
praf murdar care aleargă pe toate cărările. La un podeţ, care e făcut
deasupra drumului, ca să mergi prin râpă dedesupt, un mazil trece şi-l
întrebăm înadins ca să-i auzim graiul. Simţim parcă nevoia de a ni auzi
limba în vecinătatea acestui loc de lupte ale înaintaşilor noştri.
- Sânt vechi bisericile, moşule ?
Omul nu se miră, ci, cu acea cuviinţă sigură care deosebeşte
oriunde pe ai noştri, cu acea înţelepciune apăsată care e la dânşii datina, el
spune aşa:
- E veche cea de colo. A făcut-o un ghinărar rus.
- Va să zică nu e de tot veche, de când ... de când erau voevozii
moldovenilor pe aici?
- Nu, nu, tot rusească, de când s-a aşezat Basarabia.
Aşa zice învăţătura Statului: Basarabia, ca şi Moldova cealaltă,
erau tulburate, neorânduite, supuse la tot felul de jafuri şi năpăstuiri, până
ce a venit stăpânirea "creştină" şi toate s-au "aşezat", ca să nu se mai
clintească şi tulbure în veci!
O veste bună pentru noi: Nistrul pe care gândeam să ne coborâm în
lotcă încă de la Hotin, e navigabil. Ruşii au îndeplinit un vechi plan al
Domnilor noştri şi i-au îndreptat cursul larg până în jos, la limanul Mării,
la Maiac şi la alte ziduri negre, mai tari decât chiar ale Hotinului, ziduri
italiene, genoveze de pe la 1300, ziduri moldoveneşti de la Alexandru cel
Bun şi Ştefan cel Mare, ziduri turceşti de după anul de cucerire 1484,
zidurile Cetăţii Albe, care asigura şi îmbogăţia Moldova cea mai veche.
Vapoare merg până la Bender; unul trece la 11 de noapte, altul a doua zi la
8. Ploşniţele, gândul de a vedea cît mai mult ne hotăresc să alegem pe cel
dintâi pentru frumoasa călătorie.
Până atunci mergem la "librăria" Sorocei. E o dugheniţă ţinută de
un creştin pletos şi slăbănog, rus care vorbeşte şi ceva româneşte. Are în
rafturile lui că!Ji ruseşti de şcoală, nouă şi vechi, şi cărţi ilustrate, de cele
mai porcoase. Intre trupurile dezgolite pe care le cumpără tinerii cinovnici
când au de scris câte ceva la iubitele lor dolofane, culegem câteva vederi
de pe Nistru şi chipuri de scriitori ruşi: Dostoievski, Cehov, pe care le
trimetem pe acasă împodobite cu frumoasa mărcuţă roşie, de 4 copeici.
Prânz bun cu borş neacru, în care buruiene de tot felul au fiert în
smântână, cu costiţe de porc şi bere bună, rusească. Ploşniţele, sfioase în
cursul zilei, ni îngăduie câteva ceasuri de odihnă, pe care le dormim în
vederea priveliştilor ce ni păstrează noaptea.
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E noapte frumoasă, destul de caldă. "Parohodul'' - aşa i se zice
vaporului - n-a sosit la ceasul obişnuit. Aşteptăm în stradă, căci Agenţie şi
staţie nu se pomeneşte nicăiri în călătoria pe Nistru. Luminează numai
stelele, căci abia ici şi colo se vede câte un felinar chior, în care zace o
urmă de gaz. O cofetărie, o bărbierie sînt deschise. Trec din când în când
primblându-se pe "bulevard" lucrători cu şăpci, ducându-şi iubitele sau
nevestele, cocoane foşnind din mătăsuri, în această provincie rusească cu
mult mai nebuneşte şi prosteşte luxoasă şi petrecătoare decât provincia
noastră. Vorba e tot în ruseşte. Evreii au de lucru totdeauna; ei nu se
primbla decât Sâmbăta; harhătul jargonului lor nemţesc, amestecat cu
cuvinte ruseşti, tace. "Moldoveneşte" vorbeşte numai Wierzbowski şi un
marinar beţiv care-mi povesteşte cum a fost la Galaţi, care e ''oraş mare,
nu ca aici, calicie", cum îşi aşteaptă rândul să plece cu "dobrovolni flota''
(flota voluntară) şi cum ... n-are parale, pe când eu se cheamă că am, şi de
aceia rusul nu mă mai slăbeşte cu o dragoste miloagă, de care mă furişez şi
fug.
Pe la I O se aude mugetul "parohodului'' care a sosit. Printr-o
ulicioară ajungem la mal. În apa neagră sânt împlântate două corăbii, un
vaporaş "cazoni", care scânteie din toate ferestruiele lui. şi ''parohodul''
mai mare, care fumegă.
Coborârea şi intrarea se face printr-o scândură zvârlită pe mal în
întunerec; singura piedecă ce se pune căderii e o funie întinsă alături. În
acelaşi timp, unul vine în sus şi altul în jos, amândoi cu bagaje. Femeile
calcă fricoase, ba câte una ţine şi copilul în braţe. E o mirare cum nu cade
nimeni în apă.
Vaporul vine de la Mohilău şi e plin pentru oricine decât pentru
stăpânii săi, care vor îndesa necontenit la ''pasageri" de ''treti clas·· (clasa a
treia), care se cheamă că n-au voie să se suie nici pe covertă, ci-şi duhlesc
/sporovăiesc/ unul altuia pe băncile de lemn soios pe care se întind cu
hainele lor pline de slin, cu cizmele lor încleiate de glod, nouă zecimi de
jidani, câţiva muncitori şi soldaţi în ferfeniţe. În clasa a doua, abia dacă
este cineva, iar în cea dintâi d. Flondor, eu şi un muscal paşnic, care
doarme ca acasă la dânsul.
Sânt patru-cinci oameni de echipaj, supt comanda unul căpitan
sărăcăcios, cu barbişon lung, blond şi şapca veche foarte aurită. Este însă
cineva şi mai mare decât dânsul, cineva care are dreptul să-l strige simplu
pe nume: e "domnul Uşer", un tânăr palid, cu faţa prelungă, ochii mari,
pălăria moale, caftan lung şi cizme. Adecă "domnul Uşer'', personagiu
cuşer, e frate cu antreprenorul "parohodului", aşa încât acesta nu e
proprietatea nici unei companii, ci a unul jidan. Wierzbowski ar fi dat
bucuros 30000 de carboave ca să cumpere această mare vechitură
răpănoasă, care e mânată înainte de o maşină veche de treizeci şi cinci de
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ani şi în care până şi roatele sînt cârpite cu lemn de frasin. Wierzbowski,
care e şi mare negustor de grâne, are într-adevăr şi şlepuri pe Nistru. Dar
fratele lui Uşer i-a luat înainte. Deci el ne recomandă acestuia şi prin
învoială cu dânsul plătim câte 5 - 6 ruble pentru drumul până la capăt, la
"Vadul lui Vodă" - ce veche ispravă domnească se pomeneşte în acest
nume, din care ruşii au făcut în hartă "Vadu Livadi"? - şi pentru traiectul
cu birja la Chişinău.
Aş fi vrut să văd şi Orheiul, căruia i se spune de ruşi şi de evrei
''Orgheiev", măcar pentru biserica 17 de la Vasile Lupu, cine ştie ce tărcată
şi ea astăzi. Dar nu e de chip cu câţi bani am, cu cât timp îmi rămâne şi cu
puţinele înlesniri ce sânt. Ar trebui să mă cobor pe la Vadul lui Jora, în
locul căruia "domnul Uşer" îngână nu ştiu ce nume rusesc şi atunci în
mijlocul nopţii să caut prin sat străin şi ca străin însumi o trăsură spre oraş.
De acolo, ce e dreptul, m-aş putea coborî, pe o şosea bună, în vreo patrucinci ceasuri la Chişinău; dar începutul e desigur prea greu şi nesigur.
Asupra Orheiului deci n-am, pe lângă cunoştinţele mele despre pârcălabii
din vremea lui Ştefan cel Mare şi despre prădăciunile tătăreşti de pe la
1600, decât mărturisirea lui Wierzbowski că e un târg prost, mai urât decât
Soroca şi unde nu mai e nici o urmă de cetate moldovenească. Maşinistul
care se căzneşte jos pe lângă roata cârpită, e, de alminterea, un orheian,
urmaş al celora care slujiau altuia decât unui Uşer şi cu alte unelte. El
spune cu mândrie că la Orhei sînt numai şi numai moldoveni.
Vaporul s-a încărcat, în sfârşit. Totuşi, pe mal rămâne o mare
harmalaie de evrei, numai de evrei. Sânt foarte bucuroşi că din târgul lor,
de lângă cetatea unde-şi fac murdăriile lor pleacă ''parohodul" lor, ducând
mai ales de-ai lor. Se fac glume, se cântă, femeile, curtenite prea de
aproape, ţipă. În sfârşit, după un răcnet nou al bătrânei maşine, plecăm prin
învârtituri stângace ale marelui vapor dărăpănat şi încărcat peste măsură.
Tremură tot, ca pe valurile mării.

3. De la Soroca la Vadul lui

Vodă

Mergem acum. Apa e tot în cotituri, şi întunerecul unei încovoieri
taie necontenit luciul alb ca al unui lac. Soroca piere odată-n urmă cu
luminile ei multe şi rare presărate pe sus. În dreapta şi în stânga sânt tot
înălţimi, doi păreţi de întunerec catifelat. E, sus, un strălucit zbor de stele
care clipocesc, tremură, se clintesc ca scântei ce trec sau fulgeră ca un şiroi
de lumină, căzând. Apa clatină icoana lor, într-un linciurit de aur. Sate nu
sânt; numai foarte rar câte un punct roşu, foarte departe, care dă cine ştie
ce veste de veghe şi durere nopţii prietene. Din pomii în floare vântul
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trimete adieri care te înnebunesc, de dulci. Şi din păduricea din dreapta,
din păduricea din stânga, din livezile malului, din toată acea deasă umbră,
izvor de miresme, vine cântecul de slavă al pasărilor ce nu dorm, de iubire.
Sânt şuiere de mierle, prelungite, încheiate, începute din nou, cu un avânt
de moarte, şuiere care par că încunjură şi învăluiesc toate de la o zare până
la cealaltă, ca şi cum o singură pasăre, aceiaşi în toate locurile, tot înainte,
de-a lungul întregei ape, ar cânta. Şi, încercări, întrebări sfioase, triluri de
dor şi bucurie ale privighetoarelor, se desfac, se zbat în văzduhul dulce,
luminos, rece.
Dacă aş fi singur cu cârmaciul, m-aş întinde aici pe proră şi aş
adormi; dacă aş fi singur pe lume, aş vrea să mor acum aici, şi apele să mă
ducă tot înainte printre arborii în floare, în acest prohod de cântece, în jos
spre liman, spre Marea cu apele multe, în care se poate pierde urma
morţilor.

La 4 ceasuri sânt iarăşi pe bord. Lumina vine din stânga, de la
soarele ascuns încă după dealurile Podoliei; ea loveşte sus culmile
basarabene care se înroşesc ca de jăratec. O mare linişte pluteşte încă în
aer; vaporul în care dorm toţi afară de cel de la cârmă, înaintează tăcut. Iar
în copacii care acopăr înălţimile, cântările nopţii n-au încetat, ci urmează
proslăvind răsăritul.

Pe alocurea dealurile sânt despoiate de podoaba lor

şi

apar

gălbui,

golaşe, triste. În curând vom ajunge la sate şi târguri mari, la vestite

vaduri.
Iată Raşcovul, răspândit

pe malul Podoliei. Şi aici ca şi în tot
drumul, acest mal ceva mai jos şi mai sărac decât acela pe care să-mi fie
îngăduit să-l numesc al nostru, e locuit după obiceiurile noastre şi arată să
fi avut din capul locului săteni români. Aceleaşi case buhoase, cu ochi mici
de fereşti, aceiaşi şerpuire a cărărilor galbene, aceiaşi alegere a costişelor
drepte, aceiaşi iubire pentru pometuri, pentru împrejmuirile de crengi. Nu
poţi numi nicăiri această parte o parte străină. Străin e şi aici numai po11ul,
cu şapcă şi haine de oraş, dar vezi uneori şi căciula, cămaşa albă, brâul
roşu al ţeranului din părţile hotinene. Străine sînt bisericile clădite
totdeauna ca un semn de stăpânire, ca un trofeu, mari, greoaie, fără nici o
formă lămurită.
Raşcovul

e legat de noi însă şi prin amintiri. Prin veacul al XVIIlea, el a ajuns un târg de cazaci, şi de aici a pornit urâtul şi grosolanul fiu
de hatman Timuş, cu faţa stricată de vărsat, pentru a se cununa în laşi cu
fata ca o floare a lui Vasile Vodă moldoveanul. După ce Timuş i-a fost
adus în raclă de la Suceava, pe care o apărase vitejeşte pentru socrul său,
Doamna Ruxanda, văduva lui, a stat aici, între moldoveni, având înaintea
ei, din cutare casă veche boierească, dărâmată acum de mult, priveliştea
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Moldovei sale. Îl plăcea aşa de bine în acest loc înalt, între păduri,
deasupra apei minunate, curgând necontenit zi şi noapte. cu cântecele,
miresmele şi poveştile ei, încât ea n-a vrut să mai vie în ţară. nici când a
poftit-o cu stăruinţă fratele ei vitreg. Şteîaniţă 18 • ajuns acum şi el la
Domnie. Atunci şi pentru aceasta, moldovenii au prădat Raşcovul. Dar
Doamna fugise. Numai la bătrâneţe. după ce asupra cazacilor nu mai
domnia neamul bărbatului ei, s-a dus Ruxanda iarăşi prin locurile unde-şi
petrecuse anii tinereţii. Cazacii leşeşti, năvălind în ţară cu regele Sobieski.
o găsiră la mânăstioara din cetatea Neamţului, unde se adăpostise. şi-i
tăiară capul pe pragul uşii.
În mintea mea se deşteaptă această poveste de frumuseţă. de nuntă
Îară iubire. de văduvie paşnică, de straşnic sfârşit. E ciudat cum toate
lucrurile acestea s-au dus pentru totdeauna. ca şi cum nu ar fi fost
niciodată, s-au dus aşa cu totul. cum cu totul până la praful oaselor noastre.
până la ultimul fir de cenuşă de unde a fost gândul nostru, ne vom duce şi
noi; e ciudat cum de nu pot vedea nicăiri pe cazacii lui Timuş adăpând în
Nistru caii obosiţi de raite prădalnice, cum nu pot să ştiu unde între aceste
case învălmăşite supt copereminte galbene şi negre, unde şade acum
Doamna Ruxanda, a lui Vasile Vodă, Domnul şi oblăduitorul nostru,
privind din cerdacul ei pe stâlpi cum răsare soarele de-asupra apei, ca să-i
mai privească odată frumuseţa.
Un sat mare de partea basarabeană. Se încarcă lemne supt comanda
E o lungă oprire, şi mulţi călători se dau jos de privesc la
încărcare. Aceasta se mai face şi în alte dăţi, şi muncitorii ce se
întrebuinţează sînt şi moldoveni care glumesc, aruncă vorbe la câte o
nevastă - odată aud: "Ileana, iubita mea" - şi fac şi ei haz de năcaz şi
sărăcie. Alte ori femei strigă de pe maluri, se fac a chema pe drumeţii din
malul unde-şi spală rufele cu picioarele albe muiate în apa îngheţată.
Copii, câte trei-patru şi mai mulţi, pescuiesc cu undiţi din crenguţe tinere,
şi fraţii mai mărunţei, surorile, stau de se uită la isprava lor. Câte odată e o
grămadă de săteni veniţi să privească "parohodul" rusesc al jidanilor.
Unele fete, îmbrăcate în stofe de târg, vorbesc pe rând româneşte şi
lui

Uşer.

ruseşte.

Mai pretutindeni însă e o îngrămădire de evrei. Ei stau pe ţerm,
strigând şi Îacând semne, se suie şi se coboară, duc mărfuri, aleargă
încoace şi încolo cu căruţele şi luntrile. Ei sânt viaţa ce se vede şi se aude
mai mult în aceste părţi; prin ei se face orişice. În această ţară de ură
pentru lege, de prigonire şi ucideri, ei sânt totuşi stăpânii, deşi ascund
aceasta supt căinări şi umilinţă.
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Cei din vapor vin unul câte unul pe coverta unde s-a făcut cald. Nui interesează de loc drumul cu minunile lui schimbătoare, cu petele de
soare ce tremură în ape. Ei vreau să se înţeleagă, să-şi dezbată afacerile, să
doarmă la soare somnul lor de orientali, leneşi în fond, cu tot neastâmpărul
lor zgomotos. Sânt multe tipuri: negricioşi cu bărbi lungi, care par că vin
de-a dreptul din Asia înfocată, roşcaţi cu pistruie, unii fini ca nişte arabi,
alţii grămădiţi la faţă, mici, strâmbi, galbeni, cu părul negru foarte tare şi
rar, care par mongoli şi arată o înrâurire cazarică în alcătuirea lor. Şi hainai deosebeşte: de la caftanul lung, negru, ochii îţi merg la surtucul de orice
stofă, pătat de unsoare, rupt ici şi colo şi cu gulerul totdeauna ridicat peste
gâtul gol. Femeile sînt legate la cap cu barizuri, au rochii bătătoare la ochi,
cam trecute, şi ghete scâlceiate. Dar într-un colţ s-au aşezat şi fac flirt o
jidăncuţă foarte vioaie, elegantă, cu părul în filet şi ochii provocatori, şi
doi băieţi de şcoală, unul roşu, altul negru şi foarte fuduli amândoi de
uniformele lor negre cu lampasuri albastre şi podoabe argintii. Pe fetiţă o
chiamă Şapsa, e ruda cu d. Uşer şie vorba s-o luăm cu noi, dar la Vadul lui
Vodă ea nu vrea să se despartă de tovarăşii ei, dintre care cel roşcat, foarte
obraznic la paisprezece-cincisprezece ani, mai că n-ar vrea să se coboare
din trăsura noastră. Astfel lăsarăm pe Şapsa în tovărăşia admiratorilor ei„.
Sânt şi soldaţi evrei sau, cum se zice aici, "muscali" evrei, unii în
uniformă întreagă, dar fără arme, alţii numai cu şăpci, măntăli şi cizme
"cazone", pe care le şi schimbă în cursul drumului. Unul mai ales, foarte
mic şi urât, pierdut în haine largi şi lungi, cu centironul strâmb şi şapca pe
o ureche, e foarte caraghios. Povesteşte mult şi lăudăros cârmaciului,
fireşte, despre război.
- Dar d-ta ai fost acolo? îl întreabă d. Flondor.
- Cum nu! Am fost odată şi acuma mă duc iarăşi. Dar nu e hrană
destulă ...
- Unde, la război?
- Ba nu ... La Chişinău.
Încep a zugrăvi pe acest erou care aţipeşte de somn. Trezindu-se în
râsete, el se cam supără, nu vrea să se recunoască şi fuge de pe covertă.
Când iau din nou creionul în mână, aşa fac şi ceilalţi.
Rezina are un doc în care acum se repară două vaporaşe: "Tovariş"
şi "Dniestreţ". Un pod de fier leagă amândouă malurile; deasupra trece
trenul ce vine de la Bălţi, dede-supt e loc pentru trăsuri şi călători pe jos.
Malurile sînt aşa de înalte aici, încât "Benderiul" nostru, adecă al lui Uşer,
pe care tovarăşul meu îl numeşte amiralul, trece fără să-şi plece
catargurile.
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Uneori vezi pe înălţimi foarte frumoase case de boieri ai acestor
locuri, odată chiar un adevărat palat, cu foarte multe fereşti în cele două
rânduri ale sale. Proprietarul de acolo e un evreu, şi cârmaciul cuprinde
toată zarea arătând cu mâna că ale lui sînt şi Rezina şi Raşcovul şi tot ce
este aici, pe malul drept al Nistrului.
O apariţie mai neaşteptată e o mânăstire în stâncă, pe ţermul
basarabean. Între copaci de pădure se descopere o faţadă albă. Dar nu e o
clădire, ci numai închipuirea prin stâlpi, sau fereşti şi uşi a unor clădiri.
Cele două rânduri sânt săpate în stâncă, şi tot aşa o căsuţă alături. În
cuprinsul de piatră stau deci călugări ruşi sau români - ale căror haine se
văd fâlfâind din cerdace la bătaia vântului şi care lunecă încoace si încolo
ca nişte umbre.
De la o vreme, malurile nu mai sînt aşa de prăpăstuite: vederea
la alte şiruri de înălţimi în fund. Se întind ca nişte
scoarţe lanurile de grâu şi de să-cară, arăturile proaspete.
În nişte scorburi se varsă RăutuL la Dubăsari. În faţă, mai sus, e
târgul, aşezat deci în Podolia. Numele-i e însă romanesc şi vine de la
dubă.sari, cei ce ţineau la acest vad podul pe duba.se sau pe luntri. Şi
începutul târguşorului e în legătură cu desfăşurarea şi întinderea vechii
Moldove. Până la 1812 au fost români acolo, şi încă şi astăzi găseşti un
număr destul de însemnat de ai noştri. Altfel târgul e foarte păcătos şi
malul îl ascunde mai tot. Dar că e mare, se vede după mulţimea evreilor ce
se grămădesc să se suie pe corabie.
De aici Nistrul se înfundă în pământul basarabean, făcând o
mulţime de coturi mari, care taie necontenit vederea. Cea dintâi oprire,
care e şi cea din urmă a călătoriei "Benderiului'', e la Vadul lui Vodă.
Câteva căruţe în margenea râului şi birje păcătoase, asupra cărora se
aruncă toţi acei care nu aşteaptă vaporul spre Bender, ci merg la Chişinău.
Noi doi, după tocmeala ce am avut cu d. Uşer, luăm singuri o trăsură, iar
ceilalţi se îngrămădesc jidoveşte câte şese-şepte, în biete brişti, cărucioare
şi harabale pe care trebuie să le urce la deal exemplarele cele mai
nenorocite din speţa cailor.
Adio, Uşer, adio, amiralule! Poate în veci nu voi mai călători în
parohodul tău de treizeci şi cinci de ani! Adio, lvanuşca cu cămaşa roşie,
care mi-ai adus aşa de bun borş şi aşa de bune pârjoale! Adio, tu ostaş
împărătesc, credincios şi viteaz, care te-ai luptat cu iapanţii /japonezii/ la
Chişinău! Să nu-ţi dea Dumnezeul părinţilor tăi să-i vezi aiurea! Creştinul
cel mai rău, goiul cel mai hapsân, purăţul cel mai aplecat spre caricaturi tot
e mai bun decât micul drac galben ...
poate

pătrunde până
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CAP. IV
ŢINUTUL CHIŞINĂULUI
I. Spre

Chişinău

Drumul spre Chişinău ţine vre-o două ceasuri. E un urcuş
necontenit, o rătăcire îndelungă printr-o ţară de lut scormonit. Lucrul
câmpului e mult mai rău aici decât în părţile fericite ale Sorocei. Locuitorii
sunt mai rari: pădurile lipsesc. Am trecut printr-un singur sat, Budeştii. Îl
împodobeşte o strălucită reşedinţă a boierului, care a isprăvit-o ruinânduse şi o ţine pustie şi până astăzi, o casă de piatră, largă şi împodobită ca la
Chişinău. Acest om luxos se cheamă Costiţa. Poate să fie un român. S-ar şi
înţelege mai uşor un gust ca acesta.
Numele satului mi-l spune un băieţaş, moldovean după grai. faţă şi
îmbrăcăminte (poartă căciulă). Dincolo de casa lui Costiţa, pe un tăpşan de
iarbă verde stă o nevastă cu fata ei şi doi băiaţi - toţi frumoşi, oacheşi, cu
privirile limpezi şi bune.
- E departe Chişinăul?
- Nu aşa de departe, după dealul ceala.
- V-iţi fi ducând pe jos acolo?
- Cum nu! Da d-voastră de pe unde, moldoveni?
- Da, moldoveni din Bucovina şi din Moldova.
- Aşa, înţeleg. Da pe la d-voastră a plouat? Că, vezi. aici n-a mai
căzut ploaie din postul mare.
Şi aici sînt moldoveni, aşa cum au fost din vechile timpuri. Par
mulţămiţi. Au pământ. Nu-i supără nimeni. Cârmuirea cere puţin ca să nu
facă nimic. Doar câte un război care seceră feciorii.
Şi mă gândesc la celălalt pământ moldovenesc smuls, la Bucovina,
la satele ei româneşti, în grâul cărora s-au amestecat nemţii, s-a sămănat
neghina pierzătoare a rutenilor. Aud plângerea pentru birurile ţerii, pentru
birurile comunelor, pentru vânzări, pentru trecerea drumurilor, pentru
orişice. Văd norul de lăcuste evreieşti aruncate asupra oamenilor cu mintea
nepregătită pentru răfueli şi socoteli prea multe. Îmi amintesc de vomicul
evreu, de consiliul comunal evreu, de medicul, de moaşa, de avocatul, de
funcţionarul, evrei; pe când aici un pristav român stă în satul fără nici un
amestec evreiesc. Îmi dau samă că aici camăta nu striveşte ca dincolo şi că,
oricât de greu ar apăsa proprietarul grec, armean, rus, polon, moldovean, el
nu întrece pe marele moşier evreu de dincolo.
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De unde ar ieşi că o administraţie scandalos de rea, o administraţie
nulă poate fi în unele împrejurări mai prielnică decât o administraţie prea
bună. Aceasta ajută civilizaţia, impune formele şi aparenţele, dar nu e oare
ceva mai înalt decât dânsele dezvoltarea firească a unui popor, care nu se
poate pripi fără a-l ucide, cum nu se poate deschide mugurul fără să piară
frunza şi nu se poate răsfira bobocul fără a ofili floarea?
Birjarul lui Uşer nu poate fi decât evreu, şi un ovreiaş mic, slab,
nervos, înfăşurat în haine ce par luate din gunoi; perciuni rari îi tremură
supt şapca soioasă. Abia poate să mâne bietele două drâgle slabe, care.
dacă ar avea glas de plângere ca alte dobitoace, ar geme supt loviturile de
harapnic care le mişcă din loc în loc.
Din gura lui iese însă, pe jidoveşte, spuse care te fac să-l tot întrebi.
Se întoarce deodată spre noi şi zice:
- La Ungheni au omorât un purăţ, purăţul care avea moşia. Ţeranii
au voit s-o împartă. El a ieşit cu slugile. Şi l-au ucis.
Flişchi, flişchi cu biciuşca. Evreul îşi pleacă apoi capul şi întoarce
iarăşi spre noi faţa lui stoarsă, hămesită, cu părul rar, atârnându-i în
neregulă.

- Ăsta este sfârşitul lumii. Atunci se vor omorî oamenii unul pe
altul. Zice la noi, la cartea Sefer 19 , că vor fi zile rele pentru evrei, îi vor
omorî şi va curge sânge mult. Atunci va fi sfârşitul lumii. Şi tot ce zice în
cartea lui Sefer e adevărat. Oi, oi!
Perciunii slăbănogi tremură în vântul rece al serii. Iarăşi câteva
bice cumplite cad pe spinările ascuţite ale cailor. Trăsura trece huruind pe
un podeţ, supt care broaştele cântă laudele Bâcului, care e Dâmboviţa
Chişinăului. In faţă, urcându-se la deal, se zăreşte un amestec sur, cu
turnuri albe, care e capitala Basarabiei. Am ajuns.

2.

Chişinăul

Deocamdată-mi

dau samă că o stradă largă, lungă de nu-i vezi
se desfăşură drept înainte, printre căsuţe urâte. Strada nu e pavată
cum trebuie şi brişca evreului tremură pe caldarâmul neregulat. Felinarele
de gaz nu sînt aprinse fiindcă sus Crai Nou străluceşte, între multe altele şi
pentru a lumina Chişinăul.
Cotim în dreapta aşa de bine, încât nemerim asupra unei căruţe care
vine din sus. Strada cea nouă e cea dintâi între stradele Chişinăului, marea
Alexandrovskaia însăşi, strada împăratului Alexandru. E despărţită în două
printr-o alee şi are o lărgime neobişnuită.
capătul,
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Aceasta face multă vreme singura ei frumuseţă. Casele ce se văd,
au în parte două rânduri şi sînt destul de mari unele din ele, n-au nimic
deosebit sau măcar plăcut în ele. Dar de la casele risipite şi joase ale unui
sat s-a ajuns la un târg bunişor. Aici felinarele luminează. E cel dintâi pas
spre mai bine.
Deodată lumina electrică scoate la iveală cu limpeziciune un cartier
de palate albe, de mari clădiri ale negustorilor. Vitrine scânteie de o parte
şi de alta. Înainte e o mare grădină. o biserică spaţioasă în fundul ei şi un
turn cu ceasornicul luminat. Aici e centrul, un centru frumos.
Iarăşi felinare cu gaz, şi cotim la dreapta, într-un bulevard
întunecos. Bietul birjar evreu, zăpăcit de strălucitele echipage ce au trecut
strigând pe lângă dânsul, se opreşte la otelul ce ni fusese recomandat.
otelul de Sviţera, sau Sviţerskuiu gvstiniţa.
Înainte de a merge prin oraş intrăm în restaurant. E aşa de bine
ţinut în acest mare otel, încât ne ruşinăm de biata noastră îmbrăcăminte de
pe drum. La o masă iau prânzul un domn blond şi două domnişoare, care
par armence. Şi numele proprietarului, Muracov, sună armeneşte. Armenii
moldoveni şi alţii, veniţi pe urmă, au jucat şi joacă un
mare rol în viata economică basarabeană.
Moşii mari sînt ale lor, şi ei au milioane în mână.
Cer ··ham and eggs'" /şuncă şi ouă, engl./, pronunţând cum se scrie,
ca să fiu înţeles mai bine. Aceasta pune pe gânduri pe chelneri.
- Haman, hamân, aceasta e evreieşte.
E ca vechia vorbă şibolet, care se cerea de către evrei
Cananeienilor, ca să se vadă dacă sînt străini şi trebuie ucişi. Bănuiala că
am fi evrei a trecut o clipă pe lângă noi. Mai ştii? poate că ar fi de ajuns ca
să ni se arate uşa. Asemenea lucruri se pot critica, dar se pot şi înţelege.
Liberalii americani, oameni fără prejudecăţi, nu-i aşa? nu primesc pe negri
în unele restaurante mai supţiri.
Ca să ne dovedim creştini buni, cerem şi cotlete de porc.
Dăm o raită chiar atunci seara prin centru, unde prăvăliile cele mari
nu s-au închis încă. Argintăriile sînt foarte bogate: un evreu din Otac, pe
Nistru, care poartă numele, rusesc, de Ataţchi, vinde frumoase colane de
plăci de argint, lucrate mai mult sau mai puţin în Caucaz, dar care poartă
hangere şi litere care amintesc această ţară. Caucaziane mai vreau să fie
mânere de umbrelă, condeie şi câte altele. Dacă arată cineva îndoieli
asupra adevărului şi a preţului, Ataţchi se jură în tot felul şi se arată gata să
plătească sute şi mii de ruble dacă a minţit. Vinde şi în România. la Iaşi,
altor evrei, schimbă bani austriaci foarte bucuros şi se pricepe a-şi scoate
la sfârşit tot preţul lui. Vorbeşte binişor româneşte şi e un tip interesant.
deşi
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Intrăm apoi într-o papetărie ca să cumpărăm frumoasele vederi din
Basarabia pe care le-a editat firma Wolkenberg, un alt papetier evreu,
aşezat chiar lângă otelul nostru. Vânzătorul e un ovreiaş strâns în umeri. Şi
el rupe moldoveneşte şi, aflând de unde sântem, pune o sumă de întrebări
ca acestea:
- La voi sânt jidani?
- Nu la voi, ci la dumneavoastră.
- La voi, la dumneavoastră sânt jidani?
- Dar unde nu sânt? Crezi că în rai nu sânt?
- Şi ce fac ei acolo? Ce drepturi au?
- Multe.
- Măcar dreptul de a trăi, pe care nu-l aveţi aici, întregeşte d.
Flondor.
- Aşa? Eu vreau să merg undeva, oriunde, în America. Aici nu-i
câştig.

Apoi mai gândindu-se ...
- Şi voi din Moldova ce ziceţi de ce este pe aici?
- Nu voi, dumneavoastră.
- Dumneavoastră, etc.
- Noi nu zicem nimica.
- Se poate? Eu am auzit că vme Moldova a1c1 cu oaste
moldovenească.

- D-ta-i fi auzit, noi nu.
E neaşteptat să-ţi auzi cele mai nebune şi nesocotite visuri spuse,
de frica măcelurilor ca acel de dăunăzi, prin gura acestui biet băietan cu
mintea slabă şi neluminată!
Pe stradă se mişcă multă lume, cuprinzând tot trotuarul din dreapta,
înaintea dughenilor scânteietoare. Mulţi sânt evrei şi evreice, foarte gătiţi.
Câţiva funcţionari cu familiile. Studenţi în uniforme. Tineri intelectuali cu
plete lungi, gulere ridicate, căutături întunecate. Ofiţerii stau răzimaţi de
părete, foarte cocheţi în uniformele lor perfect ţinute.
Se aud adesea, cu toată frica de prigoniri şi ura de care sânt
încunjuraţi evreii, accentele cântătoare, jalnice ale jargonului evreogerman, vuăs, niştu (was, nicht) îţi sună din când în când la ureche. Cei
mai mulţi însă, toţi creştinii şi unii evrei cărturari, emancipaţi, trecuţi prin
universităţile Rusiei, vorbesc ruseşte. Nici un cuvânt românesc, precum
mai niciodată n-auzi, chiar din partea românilor. un cuvânt românesc pe
stradele Cernăuţului.
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Lipsa de cultură a păstrat aşa de româneşti satele. Cei ce fac şcoală
încep însă a vorbi ca băiatul de la Dinăuţi, un fel de grai rusoromânesc, precum graiul evreilor de aici e germano-rusesc. Cine trece la
"girnnasiul întîi'' sau la "gimnasiul al doilea·' din Chişinău, la seminariul
din acelaşi oraş, la institute şi orfelinate, acela pierde pe încetul tot simţul
pentru limbă. La Universitate, care nici nu se află în Basarabia, ci la
Odesa. chiar la Moscova, la Petersburg, înstrăinarea merge mai departe.
Jntelighentul e rus ca limbă, cu toate că de un timp începe a se recunoaşte
naţionaliceşte ca român. Când alţi studenţi neruşi, finlandezii de pildă, îi
cer să spuie ceva despre limba, datinile, trecutul poporului său, bietul băiat
se simte foarte încurcat, căci, de fapt, nu ştie nimic din ce a ştiut şi nici
ceva nou cu privire la ai săi, cei ce i-au dat trupul în care se sălăşluieşte
acum sufletul străin.
Mai ştii? poate că tânărul oacheş care cetia în librărie cărţi ruseşti,
cu căciula de astrahan pe cap (în april) şi cu palton blănit cu astrahan în
spate, era un român de aceştia. Dar poate şi un armean, un grec, un rus, un
polon, un bulgar, un evreu, toate neamuri foarte bine reprezintate în
această Basarabie cu oraşele şi târgurile de mosaic.
ruseşte

Aveam o cunoştinţă aici, pe avocatul G ... , care a fost şi prin
pentru a-şi găsi spiţa neamului. De la el aşteptam îndreptări şi
sfaturi. Se întâmplă însă că e plecat fără soroc. Mă gândisem iarăşi la
archivarul Halipa20 , care a tipărit două volume groase de acte, unele
româneşti, cu privire la trecutul Basarabiei; dar nimeni nu-i poate da de
capăt. Orice gând de a pătrunde în Arhiva Senatorilor21 , unde se
păstrează toate hârtiile administraţiei ruseşti la noi, în anii 1806 - 12,
trebuie părăsit. De alminterea nici nu mai am vreme, şi tovarăşul meu, din
parte-i, se găteşte de plecare pentru mâne, luni. Ne vom mulţămi deci să
cutreierăm oraşul cu un isvocic.
Bucureşti

În otel sânt şi români; una din scrisorile ce aşteaptă în cutie e din
România şi are adresa unui Dragomir, din familia actorului de la Iaşi,
poate. A doua zi am auzit vorbindu-se româneşte, aşa şi aşa, de doi domni
în vrâstă, pe terasa otelului. Încolo însă, par a fi numai străini. Toţi umblă
foarte măreţ, chiar şi un moşneag pleşuv, care are un cucuiu mare, ca un
nasture, drept în vârful goliciunii capului său. Femeile, toate pudrate,
foşnesc din rochii de mătasă. Mă gândesc la echipajele de o înaltă şi
scumpa eleganţă, trase de cai focoşi, care au fulgerat pe lângă birja
nenorocitului ce ne-a adus aici. Am văzut şi rochii de dantele târâte prin
praful stradelor. Aici ne-au întrecut.
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E interesant şi personalul otelului sviţerian, stăpânit de un armean.
Portarul cu favorite lungi negre e un polon din Cameniţa Podoliei, şi e
foarte bucuros că d. Flondor îi poate vorbi în limba lui. Femeia de la odăi e
moldoveancă, nu din Chişinău, ci de afarâ, de la un sat. Cutare chelner ştie
bine moldoveneşte, altul mai puţin: mulţi, de loc. Dumnezeu îi ştie ce or fi
fiind aceştia: par ruşi, dar de aiurea decât din Basarabia.
Despre otel trebuie să spun că doresc Iaşului, cu spurcatele-i tainiţe
jidoveşti, unul aşa de bun, de bine orânduit şi servit, de ieften şi de elegant
ca acesta. Şi nu e singurul otel de ''întâiul rang" în Chişinău. Cu mai puţin
de cinci lei pe zi are cineva o odaie care nu lasă nimic de dorit.
De mult n-am avut o noapte aşa de liniştită ca aceasta„.
Mă

trezesc în cântecele sălbatece, de război, durere şi moarte, ale
soldaţilor, muscalilor ce trec pe bulevard. Corul lor răsună, prevestitor de
tulburări şi vărsări de sânge, pare că, în acest oraş unde 80.000 de jidani
stau în calea a 40.000 de creştini care nu se vor putea împăca niciodată cu
fiinţa şi câştigul acestor necredincioşi.
lsvocicul din Chişinău are pălărie naltă cenuşie, mantă de aceiaşi
coloare cu două rânduri de nasturi argintii la spate şi o cingătoare de piele
cu alămuri. Trăsura lui e joasă, foarte uşoară, dar destul de largă ca să
poată cuprinde comod doi oameni. De cele mai multe ori e un singur cal.
La evrei, el e destul de păcătos, pe când caii creştinilor, ruşi sau
moldoveni, mari, graşi, plini de foc şi de avânt, sînt neîntrecuţi ca
frumuseţă şi iuţeală. lsvocicul, de alminterea, nu-i lasă niciodată să meargă
în voia lor şi nici nu-i croieşte jidoveşte cu biciul. Abia dacă-i atinge cu
stârcul; încolo, el îi îndeamnă printr-o hăţuire dibace la fiece clipă. Nici
unul nu vrea să se lase întrecut de altul, şi un drum la gară e o adevărată
întrecere, în care şi caii par a simţi că e o datorie de cinste să nu rămâie în
urmă, cât se mai poate.
Drumul acesta la gară e foarte puţin plătit, cu o jumătate de rublă
(vreun leu şi 25 de bani). Oara în oraş e numai 60 de copeici. Tarifele se
văd pe toate trăsurile şi pe spatele birjarului atârnă un pătrat de metal cu
numărul lui. Ceeece nu împiedecă pe isvocic de a-şi cerea norocul în sama
muşteriului. Mai ales dacă acesta i-a dat încă de la început prea mult.
Într-o astfel de birjă vedem dimineaţa cartierele funcţionăreşti şi
militare, care alcătuiesc deci un al patrulea oraş, cel mai frumos din
toate. Unele case sânt mici, acoperite cu olane roşii, umflate, după moda
anilor 1830 - 40, când au fost zidite, pe vremea când poetul Puşkin, care
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într-un duel aici. făcea farmecul caselor primitoare din
Costachi Negruzzi al nostru se întâlnia poate cu dânsul. Felul
de clădire nu samănă cu acela obişnuit la noi. Faţada casei priveşte
totdeauna strada şi deasupra uşei de intrare se bolteşte adesea un pridvor
pe stâlpi. Coloarea nu e niciodată alta decât cea albă. Aproape nu mai
întâlneşti locuinţe care să-ţi amintească vechiul tip de casă boierească. ce a
trebuit să existe totuşi, până pe la jumătatea veacului trecut, şi aici ca în
aflat

sfârşitul

Chişinău şi

toată această ţară.

Stradele sînt desăvârşit drepte, tăiate geometric. Basarabeanul s-a
aşa de mult cu aceste oraşe făcute, iar nu născute. încât orice
însuşire a Bucureştilor dispare pentru ei înaintea cusurului hotărâtor al
uliţelor înguste şi strâmbe. La capăt se văd copaci aliniaţi şi un petec de
albastru pe care-l pătează însă colbul năvalnic cu care necontenit se joacă
vântul, ridicându-l de pe acele strade unde e gros de un deget. Într-o mică
parte din oraş sânt trotoare pe margine şi lespezi la mijloc. De cele mai
multe ori, ai şosea, care e straşnică, sau macadam bunişor.
Pentru un oraş aşa de mare, capitala unei gubernii de 2.000.000 de
locuitori, mai cât o treime din România, se poate crede că e prea puţin.
Unele maidane neîngrădite au plantaţii rău ţinute. Multe grădini
însă pot sluji drept model, şi în toate părţile dai numai de grădini. Ba am
văzut un petec din stradă îngrădit pentru ca să se samene în el iarbă şi să se
sădească pomi. Pretutindene se încearcă bulevarde.
Chişinăul e un oraş bisericos. Prin toate părţile, pe jos şi în trăsuri,
vezi preoţi chemaţi pentru deosebite pricini la Mitropolitul exarh al ţării.
care e astăzi un rus. El se înfăţişează neobişnuit pentru noi: pălărie neagră.
tare sau moale, fără margeni mari. un lung anteriu de coloare cenuşie.
pantaloni care se văd dedesupt. Poartă părul împletit în coadă sau răsfirat
în viţe neunse, care fâlfâie sălbatec. Pe piept li atârnă o cruce argintie
prinsă cu un lanţ de grumaz. Merg rău, răpede şi nu fac nici-o impresie de
demnitate cucernică în alergăturile acestea ale lor.
Bisericile sânt multe, din toate stilurile. Una pare a-şi aduce aminte
de clădirile moldoveneşti, dar, când te uiţi bine, vezi că are, în litere de
aur, o inscripţie polonă. Altele au tot felul de umflături, turnuleţe,
copereminte verzi. Am văzut chiar un paraclis, la şcoala de fete, care era
săpat în piatră cu o deosebită îngrijire. Cui îl place stilul mus-călesc poate
să le admire: oricum, sânt mari, curate şi bine încunjurate.
Multe clădiri publice măreţe. Tribunal, palat al guvernului, două
gimnasii de băieţi, gimnasiu de fete, şcoală eparhială de fete, urcată sus, cu
o cupolă de biserică, în drumul spre gară, orfelinat al nobililor, club al
nobilimii, fundaţia bătrânului Balş 22 , mort acum vreo cincisprezece ani.
muzeu, care se clădeşte în stil maur cu brâul de smalţ. Se vede că împărăţia
deprins
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aceasta nemărgenită a vrut să-şi vădească prin aceste enorme mase de
piatră puterea şi trăinicia ei, pe care nimic nu le poate zgudui, şi prin
gospodăria cu care sânt ţinute, disciplina ei ostăşească, introdusă în toate.
Pare că răsufli greu când vezi aceste uriaşe faţade de piatră albă care apasă
şi pământul şi sufletele. Ghiceşti o temniţă după acele împrejmuiri
totdeauna închise, după acele uşi lăcătuite, după acele fereşti moarte. Pare
că acea pajure de sus stă să-şi înfigă ghiarele şi în inima ta. Ceece s-ar
potrivi aiurea, în oraşe mari, deopotrivă de monumentale şi de curate,
uimeşte şi înspăimântă aici, mai mult decât câştigă.
Nici vorbă de o potrivire cu obiceiurile sau gusturile noastre. Totul
e ca la Petersburg şi Moscova. Cine nu şi-a deprins ochii trebuie să simtă o
mirare desplăcută văzând unele turnuri de pază, unele biserici aşa de urât
împleticite şi înzorzonate.
O strălucire, o bogăţie sălbatecă se desface din ele.
Nu prea văd case mari ale particularilor, deşi boierimea stă destulă
vreme în Chişinău, iarna, pentru petreceri mai ales. Numai într-o mare casă
cu două rânduri, deasupra căreia flutură steagul alb-roş-albastru, mi se
spune că ar locui un mare bogătaş. Unii proprietari stau pe la moşii,
căutându-le singuri, sau păstrându-şi măcar casa, grădina, via. Alţii
băciuiesc /a face brânză/ prin Petersburg. Sînt şi puţini, căci armenii şi
evreii îmbogăţiţi, ba chiar cutare rus sau polon, om modern de afaceri, nu
pot intra în socoteală.
Şi e grozav acest lucru că aici nu poate fi vorba în niciun alt strat
decât ţeranii de o viaţa românească, oricât de slabă. Negustorii, câţi sînt,
intelighenţia, destul de multă la număr, boierimea aproape toată, sânt
rusificaţi. Aici să te fereşti de a cerceta pe cineva acasă, nu numai pentru
că prin aceasta poţi să-l pui rău cu poliţia rusească, dar şi pentru că n-ai ce
vorbi cu el. Graiul lui va fi împestriţat sălbatec cu vorbe ruseşti,
franţuzeşti, nemţeşti. El nu te va înţelege şi tu nu-l vei înţelege. Idealele
tale nu sînt ale lui; precum nu e nicio carte românească la Biblioteca
publică, nici în librării, aşa nu o vei afla nici la purtătorii celor mai bune
nume româneşti. El se simt bine; în şcoală au învăţat că sânt slavi, că limba
moldovenească e o limbă slavă, că Moldova a fost o umilă provincie
turcească, foarte barbară, că România de astăzi e o nimica toată şi că în ea
nici nu se vorbeşte moldoveneste, ci o limbă amestecată cu franţuzisme,
pe care basarabeanul n-o poate înţelege. Măreţia rolului şi chemării
Rusiei le striveşte sufletele. Apoi fiecare se găseşte bine. Preotul e foarte
bine privit şi are venituri frumoase; de ce n-ar cânta şi ceti numai
sloveneşte
în biserică? Funcţionarul poate ajunge şi mm1stru
plenipotenţiar, ca Onu de la Atena; unde-i pot da românii aşa ceva?
Boierul are privilegii de clasă, şi în România ele au fost de mult înlăturate.
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Tânărul

generos din universităţi se gândeşte mai mult la chestia socială în
lumea, la nedreptatea ce sufăr cei săraci, cei mici fără deosebire de
neam. Alţii, ca bietul Sârcu, ca Buzescul 23 , autorul unei cărţi frumoase
despre antichitatea greacă, înţeleg bine că o situaţie la Petersburg e lucru
frumos, şi ei scriu ruseşte, numai ruseşte, ba poate nici n-ar putea scrie
româneşte. Nu vorbi nimic acestor oameni; ei au ajuns prea străini de tine.
Totuşi sânt legături de familie şi legături de interese cu Moldova,
chiar cu Bucureştii. Se fac călătorii, dar nu se vede de la noi decât răul.
Fireşte că Bucureştii nu se pot compara cu strălucita Odesă, dar cît de mult
te doare când ţi-o spune un român, care nu mai are nici faţa, nici de multe
ori graiul românului! Şi în aceleaşi cercuri cu ei se învârte şi germanul din
colonii, al cărui tată chiar a stat în Rusia de prin 1812, dar care e născut din
mamă germană, şi-a luat o germană de soţie, vorbeşte perfect nemţeşte,
fiindcă, zice el, ca funcţionar rus, e "limba sa" şi are desigur acasă la locul
de cinste clasicii Germaniei, din care se soarbe frumuseţă şi înţelepciune.
De fapt, basarabeni naţionalişti sânt numai aceia care au trecut la
noi din deosebite pricini. Astfel, d. B. P. Hasdeu, născut în părţile
Hotinului, dintr-o veche şi vestită familie românească, în care s-a
amestecat însă prin căsătorii un covârşitor sânge străin, e un mare duşman
al Rusiei şi lumea vede în d-sa de mult timp un reprezintant al
românismului. Dacă aceşti români din Basarabia ar face, cu toată prudenţa
care poate să împiedece o nenorocire, acasă la ei a suta parte din ce zic la
noi, lucrurile ar avea pentru neam o altă faţă dincolo de Prut.
Aceasta fără să am de gând a supăra anumite persoane, ci numai ca
o mărturisire de adevăr.
toată

Dar evreii, va zice cineva? Aceia pe care i-au ucis acum câteva
luni, aceia pe care-i ameninţă un nou măcel?
Puţini vor crede că în Chişinău evreii se simt mai puţin decât
aiurea. Va fi fiind undeva şi aici o mahala evreiască, cu crâşme eftene
(vino şi pivo, însă nu rachiu!), cu prăvălii de nimic~ toată, cu sărăcie,
murdărie şi sălbătăcie. Dar aceste părţi nu se văd. Şi nu se prea văd nici
locuitorii lor pe stradele mai mult umblate. Doar dacă vor fi fiind mulţi în
piaţa murdară, cu bărătci de lemn urâte.
Ei nu se ascund, dar se pare că aici privigherea administraţiei şi
asprul regim milităresc al Capitalei i-au mai cioplit. Pe Alexandrovskaia,
în care e strâns tot negoţul, se poate zice cu adevărat: tot, dacă vei urmări
firmele de ''magazine de stofe si haine.,
(sucnoiu), de papetărie, librărie, argintărie, de băcănie, de pitărie, ş. a., vei
găsi
alde Grotsman (Grossman, pronunţat evreieşte), Veisman
(Weissmann, aşijderea), Grobdruc (Grobdruck) şi câte multe de acest fel.
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Însă aceştia sînt evrei care, deşi între ei vorbesc dialectul. au luat haina
vremilor noastre, ştiu ruseşte bine, ba chiar franţuzeşte, ca la Wolkendort:
unde şi muşteriii aristocratici întrebuinţează această limbă aleasă şi nu
cheamă asupra lor despreţul şi ura prin înfăţişarea lor chiar.
Dar, bogaţi şi săraci, la un loc, ei fac, mi se spune, vre-o 80.000 din
120.000 de locuitori ai Chişinăului. Cam proporţia de la Iaşi, unde
jidovimea se vede însă cu mult mai mult şi unde de departe nu este viaţa
vioaie de aici, strânsă în câteva strade largi, pe când dincolo ea se risipeşte
prin multele strădiţe singuratece ale părţilor creştine. 80.000 de evrei,
dintre care doar 3.000 să facă vreun meşteşug sau vreun negoţ cu rostul
lui, pe când ceilalţi umblă cu şoalda pentru a stoarce copeica prin care, fără
24
muncă, să-şi poată târî zilele oricât de păcătos. Aşa zice Cruşevan .
Cine e Cruşevan, ştie să-ţi spuie orice om din Basarabia. ''E
cunoscut şi ... în Anglia", mi-a spus proprietarul din trenul spre Bălţi; "cum
de nu-l ştii d-ta? Domnul Cruşevan'', cum i se spune, merită să fie
cunoscut, căci el e redactorul vestitei foi "Besarabeţ", care a înteţit pentru
vărsările de sânge din Chişinău. Tot poporul cetia „Besarabeţul,,, adecă
poporul de lucrători din târguri, care ştie ruseşte fiindcă a trecut prin şcoli:
l-am văzut şi în mâna unul marinar din vaporul rusesc pe Dunăre, care n-a
vrut cu niciun preţ să-mi vândă foaia. Cruşevan e moldovean. şi el a şi
scris un articol, Doina, în care plânge asupra morţii poporului nostru. Dar
altfel el e rus, gazetar rus. Menirea lui e să predice lupte împotriva
evreimii, aceasta însă în aşa fel încât să fie împăcată şi cenzura. "Dacă-l
întrebi", mi se spune, "el răspunde că n-are nimic cu evreii, că el iubeşte
pe Evrei". Şi acelaşi adaugă: ''Ele cam nebun, ştii".
Cum am ajuns la Chişinău, m-am gândit să iau "Besarabeţul''.
Tocmai se vând pe Alexandrovskaia gazetele, de nişte hamali greoi cu
şăpci, ruşi care ştiu şi ceva moldoveneşte. Au ziare din Kiev, din Odesa,
din această lz~jno-Rossiia, din această Rusie de jos, în care intră şi gubernia
Basarabiei. ''Besarabeţul'' pare că-l văd la unul, dar, când îl cer, mi se
oferă altă foaie, "Drugii". N-o primesc, între altele şi pentru că mi s-a spus
că a cere altceva decât "Besarabeţul'', şi mai ales a refuza "Besarabeţul''
face pe cineva bănuit că ar fi evreu. "Eu, cum vezi, am tip evreiesc", îmi
spunea un domn de neam polon, "şi odată, trecând prin Chişinău, un
vânzător îmi întinde «Besarabeţul», pe care n-am vrut să-l cumpăr. Ei bine,
o doamnă la spatele mele a strigat vânzătorului: ''Cum îţi vine să vinzi
«Besarabeţul» la jidani, e doar o foaie pentru creştini''. Deci, pentru aceste
motive, eu nu vreau altă gazetă decât "Besarabeţul''. Dar vânzătorul se ţine
după mine şi îmi spune stăruitor că "Besarabeţul'' nu mai este acum al lui
Cruşevan, ci a rămas în mânile altuia, că "Drugii" e acum ''foaia cea
bună''. Mă încredinţez deci şi o cumpăr.
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E o gazetă mare, tipărită pe o hârtie lucioasă şi moale. Începe cu
anunciuri şi are foaia din urmă plină de anunciuri. Foarte multe telegrame,
poate de împrumut. Ştiri despre hotare, despre război. Pe pagina a doua,
un lung articol tipărit cu slove mari, acela va fi cuprinzând propaganda
antisemită. Pe pagina a treia, ştiri mărunte, serbarea aniversării împărătesei
la Chişinău şi altele. Noutăţi basarabene, după scrisori: la Hotin, de pildă,
un teatru de amatori a dat două piese ruseşti, pentru funcţionari şi ofiţeri.
cu succesul cel mai mare.
Cruşevan a fost silit, se pare, a-şi schimba titlul gazetei după
tulburările pe care ea le-a stârnit. I s-a îngăduit să scoată altă foaie cu
acelaşi scop. Ura împotriva evreilor e aşa de răspândită, în adevăr, încât
ucigaşii sau schingiuitorii chiar au scăpat la judecată cu mai nimic. Mulţi
erau moldoveni, de acei care abia ştiu ruseşte. Unul din apărătorii lor ex
ofjicio, îmi spunea că preşedintele li-a cerut să vorbească ruseşte.
-Dar nu ştim.
-Oricum ştiţi!
Şi ei au vorbit în aşa chip ruseşte, încât preşedintele şi-a astupat
urechile şi i-a rugat călduros să urmeze înnainte tot moldoveneşte.
În propaganda aceasta antisemită este însă şi ceva pozitiv. Ici şi
colo vei vedea, în Chişinău şi în târgurile basarabene, prăvălioare pe care
se ceteşte numele ''Besarabeţului". Sânt magazine de consum ale săracilor,
care ei înşii aduc şi vând ce li trebuie. Ce se va izbuti pe această cale, nu se
poate şti. Mi s-a spus că evreii sânt gata să distrugă asemenea dughene,
lăsând mărfurile lor pe preţuri neauzit de ieftine.
Chişinăul

e un mare centru militar. Trăsura se întoarce iute înnapoi
dintr-o stradă unde intrase; în fund se văd soldaţii venind. Merg în front
desfăşurat larg, cântând; puştile mari fac cu adevărat "un gard înalt de
suliţi". Toată zarea e prinsă de mulţimea mişcătoare, străbătută de fiorul
baionetelor. Şi această oaste, aceşti muscali, cum li se zice, şi de ruşi, prin
înaintarea lor puternică şi greoaie apasă sufletul în acelaşi fel ca şi marile
clădiri de piatră pecetluite cu vulturul răşchirat şi, ca şi la dânsele, se
amestecă o întipărire de sălbătăcie ciudată,
venită din locuri foarte
depărtate.

Barbari năvălitori, mulţi, foarte mulţi, având încă mai mulţi, mii de
mii, miriade în urmă, par că trec printre ziduri ciclopice şi monumente de
faraoni, făcute cu munca robilor şi legate cu sângele lor.
Căzărmi în toate părţile, muzici care încearcă imnuri războinice,
ofiţeri în grupe strălucitoare sau singurateci, pe jos, în trăsuri, pe
velocipede. Această Basarabie rău câştigată e o ţară bine păzită.
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De la Bălţi am telegrafiat la Bucureşti, cerând să mi se
banii, pe care-i plătiţi d-voastră, cei care cetiţi această carte.
Sânt trei zile de atunci şi mă duc să întreb la poste-restante. Poşta e o
clădire neîncăpătoare şi proastă. În zădar ai căuta o împărţire potrivită şi
toate acele forme care se obişnuiesc în alte părţi. Funcţionarii în uniforme
şi jumătăţi de uniforme stau, ca la ei acasă, lângă maşinile de socotit, care
se întrebuinţează - şi nu fără motiv - foarte mult aici. În faţa lor e numai o
masă lungă, goală. Trebuie să aibă o mare dibăcie ca să îndeplinească bine,
cu asemenea datini patriarhale, sarcina corespondenţii întinse a unui oraş
mare. Bătrânul de la poste-restante nu prea poate ceti cu litere latine, şi-l
ajutăm să transcrie cu cirilice adresa unei cărţi poştale venite din Iaşi.
Altfel, toţi sânt oameni de omenie şi nu se supără dacă li vorbeşti

împrospăteze

moldoveneşte.

Tovarăşul meu pleacă spre casă, luând linia care duce spre apus, în
ceasuri şi jumătate, la bariera tricoloră de deaasupra Prutului, la
Ungheni. El duce cu sine o convorbire variată şi plină de interes, o mare
bucurie de a îndatori şi cunoştinţile de ruseşte şi de jidoveşte care ni-au
slujit aşa de mult. În Nicu Flondor am cunoscut un adevărat boier român
de rasă, care a luat de la cultura austriacă numai elementele care pot folosi
neamului nostru.
E rândul meu să plec. Plătesc odaia, care e foarte ieftenă, şi un
comisionar rus, care nu mai poate de mirare că nu pot vorbi ruseşte. În tren
aflu cu desperare că„. am luat cheia odăii mele cu mine. Conductorul, care
are aici şi atribuţii poliţieneşti, e gata însă să o ducă înnapoi, şi pecetluiesc
cu jumătate de carboavă făgăduiala lui.

două

Am sosit la gară într-o alergare nebună. Trăsura mea a fost
întrecută de un cal alb, mare, dar toate silinţile altui isvocic de a întrece au
rămas zadarnice. Zburăm ca vântul. Am ajuns înainte cu un cap de cal.
E o mare învălmăşire în staţie, unde poate să intre oricine, fără să-şi
plătească biletul de peron. Evreii furnică în toate părţile, aţinându-se după
gheşefturi. Elevi în uniformă. În fiecare colţ ai câte ceva de văzut. O
familie armenească se desparte de o rudă care venise din Armenia însăşi,
judecând după căciula înaltă de astrahan şi caftanul cel lung negru ce
poartă; sărută lung nişte copii, care par să fie ai lui, lăsaţi la Chişinău, ca să
umble la şcoală. Un cinovnic cu drept de clasa întâia la tren ia cu dânsul un
copilaş blond, pe care nu-l poate scoate destul de răpede pe fereastră când
sună de plecare; şi mama care nu ştie ce să facă de frică„. Aceştia sînt ruşi
adevăraţi. Rusoaică e şi fata aceia bătrână cu faţa galbenă şi părul gros,
sămănat cu fire tari, albe, tăiat scurt, şi pe care o întovărăşesc, ca
domnişoare de companie, două tipuri albe, grase, blonde. Soldaţi încarcă
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bagaje, plecând la luptă. Sânt bine gătiţi; unii au şăpci roşi, alţii albe,
pantaloni negri în cizme, sabia li atârnă de cingătoarea prinsă de gât, peste
tunica de kaki verziu, lucios. Nu par să aibă nicio teamă şi nicio durere;
merg mândru, zvârlind din cale pe oricine şi sfiindu-se foarte puţin de
ofiţerii lor chiar. Unii dintre aceştia au legături negre la mânecă; de
braţul unuia se ţine o doamnă bătrână, în rochie cernită. Mâne va pleca
poate şi fiul cel mic spre locul unde se ucide.
Trenul pleacă în urale. Şi de aici la fiecare staţie până la Bender,
vagoanele de a treia clasă, înţesate de soldaţi, răsună de cântece, cântate
altfel de fiecare, cântece răcnite mai mult, imnuri sălbatece către moarte.
Le auzim cu toţii şi tăcem, pe gânduri.
Din vagonul de clasa întâi se coboară un domn şi o doamnă care
vorbesc româneşte. N-am vreme să fac cunoştinţa lor, care mi-ar fi
folositoare. El poartă căciulă de catifea înaltă şi un lung pardesiu negru,
care par să înfăţişeze aici eleganţa; e slab, vioi, mândru. În vagon găsesc o
garafă goală.

Vagonul nu cuprinde acum decât un funcţionar şi un ofiţer. Acesta
pare să meargă acolo unde se duc soldaţii care se închină morţii. Un om
urât, fălcos, negru, cu ochelari pe nasul gros, strivit. Înnaintea lui merge
prin coridoare, fredonând cântece pariziene, o domnişoară cu apucături
destrăbălate. E dintre acelea care pregătesc, pentru mulţi dintre ofiţerii
bogaţi şi nobili care sînt chemaţi la război, drumul jertfei celei mari.

67
https://biblioteca-digitala.ro

CAP. V
TINUTUL BENDERULUI SAU TIGHINEI
'

I. Spre Bender
Drum printre căsuţe gospodăreşti. Apoi foarte frumoase dealuri
verzi. Bâcul se iveşte în fâşii late de argint, în mlaştini zdrenţuite şi prinse
pe alocurea de buruienile nouă. Mai târziu numai, ele se adună într-un
singur curs, frumos, liniştit care înaintează către Nistru. Aici i se zice
Gura Bâcului.
Staţii sînt numai două, Mirenii, sat de răzăşi înstăriţi, şi Bulboaca.
În amândouă, stau moldoveni curaţi.
Proprietarul din Bulboaca se suie în tren. Şi el merge la Bender. D.
M ... e rudă cu un magistrat şi un avocat din România. A făcut studii de
Drept, cultivă via şi vinde vinuri pe o scară largă, încercând să concureze
pe cele, foarte răspândite în Basarabia, ale principelui Trubeţkoi. E
preşedinte al zemstvei, al "comitetului permanent", am zice, din Bender, şi
se duce acolo pentru a doua oară în această zi. Faţă blondă, cu barbă lungă:
samănă foarte bine a rus, deşi familia e neapărat grecească.
Gura Bâcului pare că se pierde într-o adâncitură. Acolo curge, dar
nu se vede printre malurile verzi, Nistru!. Ce se înalţă în faţă, e Podolia.
Dar ici şi acolo se amestecă iarăşi Basarabia, căci cursul marelui râu e şi
aici foarte bogat în şerpuirile acelea largi care-l deosebesc în mai toata
lungimea sa. Departe, unde se văd două turnuri de biserică, e mânăstirea
Chiţcanilor25 , despre care se zice că ar fi veche.
Un şir de case face un sat colburiu, fără copaci, pe marginea apei
chiar.
- Asta e Varniţa.
Varniţa? Muşiroiul acesta de stuh şi lut stă deci pe locul unde s-a
petrecut acum două sute de ani una din cele mai mari nenorociri pe care
le pomeneşte istoria, una din coborârile cele mai prăpăstioase. Venind de
pe un câmp de bătaie unde cununa lui de lauri zăcea tăvălită în sângele
ostaşilor morţi, Carol al Xii-lea, tânărul rege al Suediei, sosise fugar la
vadul Nistrului. Paşa din Bender se închina înaintea unui astfel de învins.
Cu învoirea împăratului său, care ştia să preţuiască şi vitejia fără noroc, el
îl adăposti în umbra vechilor ziduri negre pecetluite cu semiluna. I se făcu
loc pe acest pământ al Varniţei.

68
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia

noastră

Din căsuţa de modă moldovenească ce i se clădi aici, îndărătnicul
crai neînfrânt va fi privit deseori în amurgurile roşii, când din minaretele
Benderului se desfăcea în picuri clare rugăciunea muezinului, la întinderile
podoliene, dincolo de care, departe, se ascundea Poltava, înălţată sus
printre alte locuri prin surparea puterii lui.
De aici unelti el un război între ruşi şi turci, care se mântui prin
încunjurarea celor dintâi de cei din urmă în tabăra de secetă şi foamete de
la Stănileşti. Vizirul se învoi însă la o pace prielnică pentru împăratul
primejduit în fiinţa sa însăşi. Carol simţi şi durerea de a vedea pe duşmanul
său ieşind din mreaja îndelung ţesută în jurul lui. Atunci rupse el cu
pintenul rochia de matasă a vizirului celui mare şi plecă din cortul lui fără
să-şi ia rămas bun. Se întoarse iarăşi la Varniţa, aşteptând alt război, alt
mijloc de răzbunare. Acesta nu se întâmplă, şi într-o zi el fu poftit să plece,
să se ducă de aici, cu suita sa, cu ostaşii săi, cu cheltuielile sale, spre
Suedia. Nu primi, şi se ajunse aşa de departe, între îndărătnicia unuia şi
îndărătnicia, tot aşa de mare, a celorlalţi, încât ienicerimea din Bender
năvăli cu foc şi sabie asupra casei oaspetelui, mosafirului stăpânului lor.
Şvedul, de care ei se apropiară numai cu sfială, ca de un mai mare între toţi
vitejii, trecu cu sabia în mână dintr-o casă aprinsă în alta. Împleticindu-se
în luptă, el căzu, şi mâni se întinseră din toate părţile, nu pentru a-l lovi, ci
pentru a-l prinde, a-l cuprinde, ca pe un copil iubit care se zbuciumă în
neastâmpăr. Aşa-1 duseră în lagăr, şi a doua zi pleca, în mijlocul unui mare
şi zgomotos alai, careta în care stătea, înfăşurat în cârpe ca un mort, acela
care străbătuse ţinuturile ţarului ca un biruitor. În stepa arsă de soare se
înfundară călăreţii, iar în urma lor Varniţa rămase cu dărâmăturile ei
pârlite de foc, cu acoperemintele dărâmate ale locuinţii crăieşti. Unul şi
altul a luat din ele ceeace-i trebuia pentru bordeiaşul lui, şi peste câţiva ani
nu s-a mai ştiut nici locul unde a cugetat îndrăzneţ acel mare om foarte
străin, unde s-au cetit scrisori ale împăraţilor şi regilor lumii, unde s-a
zbătut în ultimele ei spasme o mărire căzută, o viată stricată.
Astăzi Varniţa e un biet locuşor de ţară, unde fumegă în cerul de
sară ogeagurile căsuţelor, pe când Nistru! îşi mână în jos valurile multe.
Acum vine Benderul, "staţia I", mai mică şi veche. Apoi "staţia II'',
cea nouă, foarte mare şi frumoasă, pe care şi Wolkendorf o pomeneşte în
cărţile lui ilustrate basarabene.
De aici trenul merge peste Nistru, spre Odesa, strălucitul port al
Rusiei sudice şi poate cel mal impunător oraş din toate aceste părţi
răsăritene.
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Din partea lui, Nistru! îşi urmează, depărtându-se tot mai mult spre
răsărit, mersul său sârguitor către Mare. De la un timp, el se pierde în
limanul pe care aceasta i-l trimete înnainte, şi pe malul stâng stă Cetatea
Albă.

Până

acolo nu se coboară parohodurile evreieşti. Niciun tren nu
de departe. Lipseşte până şi o şosea mai bună.
Călătorii ce vin de la Bender trebuie să meargă până la Odesa, să se
întoarcă de acolo spre Nistru cu trenul, să ia la Ovidiopol vaporaşul peste
liman şi să intre, în sfârşit, în vechea cetate pe care o încunjoară astăzi un
târguşor ca Benderul, plin de tot felul de oameni şi, fireşte, mai mult de
evrei, pe când germanii stau în satele de prin prejur.
Deocamdată nu mă pot duce să văd aceastălaltă verigă din lanţul
apărării răsăritene a vechil Moldave. Poate altă dată voi fi mai norocit.
Acum voi spune câte ceva cetitorului din cele ce ştiu din cărţi asupra
cetăţii celei mai vechi din toată ţara românilor.
Duşi de dorinţa cutezătoare a câştigului, genovezii au nemerit aici,
unde ruinele cetăţii greceşti, romane Tyras se spulberaseră de mult şi unde
nu vor mai fi fost multe urme nici din întăritura bizantină care fusese zidită
pe urmă. La mijlocul de drum spre Crimeea, negustorii italieni ridicară aici
frumoase ziduri, în care stătură ostaşi plătiţi de dânşii, mai mult dintre
românii de prin aceste părţi.
După dărâmăturile ce se mai păstraseră ici şi colo, bizantinii au
fost numit locul
Cetatea Neagră, Maurokastron, şi de aici genovezii au făcut Maurocastro,
Maocastro şi, în sfârşit, Moncastro, ceeace se potrivea mai bine cu limba
italiană. În Moncastro, deci, au stat ei până după 1400.
Atunci Domnii Moldovei îşi ziceau "stăpâni până la Marea cea
Mare'', dar ei n-aveau şi cheia acesteia. De aceia Alexandru cel Bun a
strămutat de aici vechea episcopie şi oasele Sfântului Ioan cel Nou, pentru
paza cărora ea fusese întemeiată. Ioan fusese ucis în chinuri de tătari, care
domniseră o clipă în cuprinsul cetăţii, şi se mai arată şi astăzi locul unde el
a pătimit.
Nu trecu însă multă vreme şi Cetatea Albă, căci aşa-i ziceau
Moldovenii, trecu în stăpânirea Domnilor din Suceava aşa de depărtată.
Pentru dânşii păziră acum străjerii români cu ochii asupra limanului.
Alexandru cel Bun, fiii lui, Ştefan cel Mare, au adaus ziduri nouă,
moldoveneşti la cele din alte vremuri. Turcii o cercară de câteva ori în
zadar.
pătrunde aşa
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Apoi în anul 1484, sultanul Baiazid cel de al doilea căzu năprasnic
asupra oraşului, şi pârcălabii. lăsaţi fără ajutor, nu se putură ţinea mult.
Aici stăpâniră deci mai întâi păgânii, cu cincizeci de ani înnainte de a face
din Tighinea noastră Benderul lor.
De acum ienicerii îşi avură paza în Cetatea Albă. Ruşii îi goniră de
câteva ori, până ce în 1806 ei îi scoaseră pentru totdeauna. Noii stăpâni nu
mai avură însă nevoie de cetate, care se dărâmă în parte şi se tot dărâmă. O
gravură de prin 1850 o înfăţişează încă mândră şi întreagă. Astăzi au rămas
dintr-însa, cum văd din fotografii, numai muchii, colţuri, turnuri sparte şi
revărsări negre de pietre rostogolite asupra malului. Ele vestesc însă de
departe ce a fost aici.

2. Benderul
Dorinţa

de a îndatori a tovarăşului meu de drum mă face să asist Ia
o şedinţă a comitetului permanent din ţinutul Benderului. E o casă joasă.
întinsă, cum sînt mai toate casele zidite în Basarabia îndată după aşezare.
Încăperi mari, spoite cu var. Mese lungi, scaune, dar şi canapele;
înfăţişarea nu e deloc a unei autorităţi. Funcţionari nu se văd; odaia de
dezbateri are însă o ferestuică de lemn, prin care se cer şi se capătă
lămuriri. Odată numai intră unul, cu botfori, nasturi argintii şi epolete de
fir. Vin pe rând evrei ce stau în picioare - au mai mult un tip armenesc - şi
alţi oameni cu afaceri, care sînt poftiţi pe scaun.
Pe mese sînt probe de porumb. Consiliul are în adevăr între
chemările sale. "Ce chemări n-avem noi?", se răspunde Ia o întrebare a
mea - şi aceea de-a ajuta cu porumb poporaţia, care iese abia dintr-o secetă
îngrozitoare, ce i-a ucis o mare parte din bogăţia de căpetenie a vitelor.
Porumbul se aduce din Caucaz sau iese din magaziile unor proprietari
care-l ţineau de câte doi ani. Pe o fereastră, o colecţie de fluturi şi gândaci.
O bibliotecă şi un repertoriu alfabetic. Câteva po1irete. Ţarul în
cromolitografie, Alexandru al II-lea 26 , odată deosebit, altă dată împreună
cu ajutătorii săi în marea operă de dezrobire a ţeranilor.
- Aceasta e o instituţie liberală. Ispravnicul n-are a face cu noi. De
el se ţine administraţia. Noi nu vrem să-l ştim.
Consiliul permanent, de trei membri, unul fiind preşedinte (dreptul
de numire e al guvernului), e ales din consiliul judeţean şi acesta, la rândul
lui, vine din voturile unui corp de alegători împărţiţi în trei colegii, după
venitul socotit în galbeni. E chiar şi un al patrulea colegiu, din cei mai
săraci, dar aşezaţi şi neatinşi de vreo pedeapsă, care votează prin delegaţi.
71
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA- Basarabia

noastră

Atribuţiile

Consiliului cuprind grija drumurilor, cele mai rele din
lume, a ajutoarelor ce se dau sărăcimii şi câte altele. Acum s-a adaus aceia
de a se ţinea familiile ostaşilor ce pleacă în război; fiecare cap de femeie
sau de copil rămâne să fie plătit de ţară, pentru războiul împăratului, cu 5
ruble pe lună.
Ceasuri de şedinţă sânt şi noaptea: clopoţel, deschidere de şedinţă,
discursuri nu-s. Cei trei membri fumează şi beau ceaiuri, pe care le găteşte
un aprod în uniformă, gros, roşu, beţiv şi lingău, care mai că s-ar târî pe
burtă. Hotărârile se scriu pe câte o fiţuică şi se trec pe fereastra de lemn.
Dezbaterile - care nu sînt de loc dezbateri - ţin până la nouă ceasuri, când
sânt lăsat în sama aprodului ca să-mi caute un otel.
Dacă

nu mi-am priceput rostul în Senatul benderliu, am cules cel
puţin aici încă un tablou din viata basarabeană.
Afară de d. M ... , au lucrat acolo un proprietar român, C.„, om brun,
gros, de o cultură mai mică, având firea bună şi cam greoaie a boierului
moldovean. Poate se coboară din cutare alcătuitor de condică de legi, care
prin 1770 purta acest nume. Apoi un german, născut dintr-un şvab, soldat
napoleonian, rămas în Rusia la 1812, şi dintr-o bavareză, căsătorit el însuşi
cu o germană şi bucuros să vorbească nemţeşte. Aceştialalţi doi consilieri
stau în Odesa şi vin la Bender pentru afaceri, precum vine preşedintele de
la moşia lut arendată, de la via lui, pe care o caută singur.
Un isvocic român mă suie prin strade largi, întunecoase, cu case
mici, moarte. Se opreşte la goştiniţa Sanct-Petersburg (mai este una,
Paris, de care mă fereşte Dumnezeu). Mă primeşte un proprietar, evreu,
îmbrăcat ruseşte, un chelner mare, care vorbeşte şi nemţeşte fiindcă a fost
peste Nistru, la Tiraspol, şi altul mic, care mârâie numai în jargon. Odaia e
mare, bună, închisă cu obloane, tapetată din nou cu hârtie. Dorm liniştit
într-o mare tăcere. Lângă odaia mea sforăie o familie de actori. Căci
Benderul, oraş de garnizoană mare, îşi îngăduie luxul muzicilor militare ce
cântă vara în piaţă şi al teatrelor de gostiniţă.
Am făcut învoială să merg a doua zi la Căuşani cu cai de poştă.
Vasile, aprodul, a adus "Măriei Sale" călătorului care se cunoaşte cu
preşedintele, pe antreprenorul poştei, şi ne învoim răpede cu 3 ruble până
la reşedinţa de odinioară a hanilor Crîmului, în ţara Bugeacului.
Căci dincolo de Bâc e vechiul Bugeac. După luarea de către turci,
în 1484, a Chiliei şi Cetăţii Albe, s-a făcut raia o mare parte din pământul
de lângă dânsele. Tatari nu erau încă decât peste Nistru, unde se revărsau
în câmpii, în vestitele câmpii goale, nelucrate, ale Cetăţii Albe, venind din
27
Crâm. Dar Mihai Viteazul şi vecinii săi din Moldova, Aron , Răzvan 28 , se
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ridicară împotriva împărăţiei turceşti. Atunci, pe la 1600, nogaii sînt aduşi
aici pentru a păzi graniţa şi a privighia în fiecare clipă pe Domnii
Moldovei şi Ţerii Româneşti. Ei vin tot mai mulţi, fac sate în care
stăpânirea o are boierul tătar, mârzacul, munca, robii creştini, iar grija
războiului, a prăzii, nogaiul însuşi. Din ciamur, lut amestecat cu paie, se
ridică multe case risipite pe malurile lutoase. Din moschei păcătoase Allah
îşi primeşte rugăciunile. Tătărimea se urcă pe încetul, cu plugurile ei de
lemn, cu oile sale pană la Bâc, călcând în picioare toate hotarele.
Domnului, ei ar trebui să-i dea două dăjdii, alâmul şi uşurul, dar cine-i
poate sili? Aşa stătură lucrurile până ce războaiele cu ruşii îi turburară, iar
acela din 1768-74 îi scoase chiar din aşezările lor. Abia ici şi colo mai
rămase câte un sătucean sărac. Încolo, oamenii se întoarseră în Crâm sau
trecură în Dobrogea, unde se văd şi până astăzi feţele galbene, cu ochii
cârpiţi, mustăţile plecate în jos şi barbişonul de capră. Iar în locul caselor
tătăreşti creştinii îşi făcură, tot din ciamur, tot cu îngrădituri din acest lut
sau din pietre, ca la turci, satele cele nouă, moldoveneşti.
La 7 ceasuri trăsura mă aşteaptă. Birtaşul îmi face o socoteală de 2
ruble şi băieţandrul care mi-o aduce are încă neruşinarea de a cere un
bacşiş. Pe capră stă, în cămaşă înfoiată de cit cu flori, în pantaloni largi de
floarea colbului, cu şapcă şi cizme un moldovean spân şi oacheş, care
slujeşte la poştă pentru zece ruble pe lună, fără mâncare. E deci foarte
sărac, şi ca dânsul sânt mulţi prin aceste părţi unde răzăşii sânt rari şi
puţini chiar ţeranii fără spiţă de neam care au până la 1O deseatine. Anul
trecut, a fost aşa o lipsă, încât femeile au vândut până şi cusăturile lor de
zestre, altiţele cusute pe umăr, scoarţele frumoase, "la jidani, pe nimica"
(în adevăr, şi la otel erau scoarţe foarte bune, pe lângă covoarele nouă).
Dezertorii din România, care năvălesc aici cu sutele, necinstind uniforma
pe care o aruncă între străini, îşi muşcă mânile de năcaz pentru ce au făcut.
Ei se plâng la început că ''oastea e grea acuma şi că-i bate", dar pe urmă
văd ce au găsit, în schimb pentru scutirea de oaste a lor şi a copiilor lor.
- Ai să vezi la Căuşani pe badea Neculai, spune birjarul; el a venit
de acolo când era mic, de 13 ani, şi sînt peste 20 de ani de atuncea. Dar tot
îi pare rău.
Fără pământ, fără bani, fără sprijin, fără ştiinţa limbii străine, în
care vorbeşte şi popa si cel din urmă funcţionar, dezertorii se tocmesc slugi
pe la hanuri. "Li dă câte 3 ruble pe lună şi mâncare, vai de capul lor!'' De
capul lor cel nebun! Şi ar trebui să fie vai de toţi aceia care prin purtări
proaste, de ciocoi sălbateci, gonesc pe pământurile ţarului flăcăii
împodobiţi cu uniforma ţerii şi cifra Regelui! Nu e nicio pedeapsă prea
aspră pentru asemenea nemernici care înfăţişează ofiţerul român ca pe un
călău.
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merg la cetatea Benderului. All} văzut-o din tren, dar ea
serveşte astăzi, dacă nu' apărării basarabene, cel puţin pazei vadului de
căpetenie al Nistrului atunci când s-ar îndeplini gândul jidănaşului de la
Chişinău şi moldovenii ar fi în arme dincoace de Prut. Nu se văd de acolo
decât movilele acoperite cu iarbă care deosebesc întăriturile de astăzi, şi o
biserică, din cele trei ale târgului. Şi aici ca şi la Hotin şi Soroca, nu se
descopere de pe uscat, de pe malul înalt cetatea care izbucneşte drept de pe
margenea apei şi înfruntă astfel pe duşmanul ce venia de peste Nistru.
Astăzi acest duşman a cucerit Benderul, s-a aşezat în el cu multe oşti, cu
tunuri, cu ofiţeri mari, cu biserica şi prăvăliile lui, şi marea cetate rotundă,
cu turnuri la capete, făcută din piatră neagră, împodobită pe alocurea, nu
mai slujeşte la nimic, pe când împotriva altui năvălitor, de spre apus, unde
aşteaptă vechiul stăpân al ţerii, se îndreaptă lucrările de tăinuită inginerie
ale milităriei modeme. Spre Bender aleargă din două părţi, şi din sus de la
Chişinău şi din jos de la Reni, trenurile: oricând, pot să vie în patru-cinci
ceasuri trupele din Odesa.
vrea

să

Din vechi timpuri, era aici Tighinea noastră, pe care însă şi noi o
primiserăm de la alţii. Prin vama ei se mergea peste Nistru, pe drumul
tătăresc, spre Crimeea, cu strălucita ei cetate Caffa. Negustorii armeni şi
nemţi din Galiţia au luat dese ori această cale, până ce, în 1538, Soliman
cel Mare, răpuind pe Petru Rareş, ajunse la Tighinea, în care văzu răpede
însemnătatea unei trecători ca aceasta şi făcu deci din ea o cetate nouă,
turcească. Îi puse numele Bender, adecă poartă. Ai noştri au uitat răpede
numele cel vechi şi au zis şi ei tot pe turceşte întăriturilor împăratului
turcesc. Însă din Benderul curat ei au făcut Benderiu, căci acesta şi nu altul
e numele ce se dă astăzi oraşului.
Cetatea n-am putut-o vedea sara. D. M ... a fost aşa de îndatoritor
pentru mine, ceaiurile curgeau aşa de răpede unul după altul, şedinţa
comitetului permanent din Bender, lungile dezbateri ruseşti în care aş fi
înţeles tot aşa de puţin dacă ar fi fost vorba să mi să taie capul, toate m-au
împiedecat de a vedea şi această veche strajă a neamului meu, în care stau
astăzi de cei cu şapca rotundă şi sabia spânzurată de gât.
Parcă e un fapt. Nici acum, dimineaţa, în drumul spre Căuşani, nu
pot să dau ochii cu dânsa. Birjarul zice, de la dânsul sau de la alţii, că e
prea departe, cu totul pe aiurea. Mai târziu însă, el adaugă că e o cetate
prea frumoasă, bine ţinută, în care s-a dres tot ce se stricase şi că
necontenit trec pe acolo carele oamenilor ce merg la Varniţa. Păcat!
Acwna e prea târziu ca să mă mai întorc îndărăt.
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Am văzut însă Benderul. E mult mal bun decât tot ce am întâlnit în
Basarabia, afară de capitală, fireşte. Prăvăliile sânt mult mai bune, şi este
oarecare grijă de a ţinea curat. Nu sînt nici aici vremile nouă, dar, în trecut,
e ceva mai înaintat, mai curat.
- Rusia, vezi d-ta, mi-a zis în tren un tânăr foarte simpatic, bun şi
inteligent, docent de universitate rusească ce mergea pentru studii în
străinătate, Rusia are un popor din secolul al VIII-lea şi un guvern din
secolul al XlV-lea.
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Căuşani

Când ieşi din Bender. trebuie să sui dealul pe o şosea care începe
ca să se mântuie îndată şi este numai pentru acest urcuş, raritate între
marile albii de praf. Încetul cu încetul se desfăşoară în urmă oraşul, şi
tocmai în margine, acolo de unde pleacă Nistru!. care pătează ici şi colo
zarea în plăci argintii, acolo e rotunjirea uriaşă a cetăţii, pe care un smoc
de raze o fulgeră, poleind-o ca platoşa unui viteaz. De pe culme se vede
încă mai bine, împreună cu viile verzi în care lucrează sătenii, rămăşiţă a
datinii turceşti de cultură a viei. pentru struguri, şi nu pentru vin, împreună
cu lanurile de catifea, cu arăturile viorii în lumina dimineţii şi multele
drumuleţe galbene ce fug în toate părţile ca şuviţele unei ape revărsate.
Departe de tot, se simte o scufundare a pământului şi birjarul zice:
- Nestrul!
- Nistrul, nu Nestrul.
- Ruşii zic Nistru, Dnistru. noi ştim de Nestru.
Ca ostroave de flori albe în verde. cad sate în fund de văi. Omul
meu le înseamnă şi pe dânsele unul câte unul, cu varga biciului.
- Chişcărenii. turnurile de la mânăstirea Chiţcanilor, Hagiuma,
Sfirlădanii, Lipcanii.
- Moldoveni ?
- Da. moldoveni şi ruşi. Dar mai mult moldoveni.
- Şi se amestecă în căsătorie cu ruşii?
- Cum să nu!
- Şi copiii ce sînt?
- Dacă tata e rus. ruşi. Dacă tata e roldovean, ei ştiu şi ruseşte şi
româneşte.

- Dar ce se ţin că sînt, atuncea?
- Moldoveni!
- Şi aveţi voi <latinele voastre?
- Toate.
- Cum jucaţi? Ştiţi hora?
- Noi jucăm hora. O joacă şi ruşii, care mai au însă şi jocurile lor.
- Şi ce cântaţi?
- Cântecele sînt ruseşti. Dar avem şi de-ale noastre. Ruseşti sînt
mai mult ale muscalilor.
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Muscalii sînt ostaşi ruşi. Şi aud acum că lor, moldovenilor. când
sînt muscali, nu li se îngăduie a vorbi altă limbă decât ruseşte; şi. la
început, când bieţii oameni nu ştiu, li vine aşa de greu să se uite la rudele
lor, la prietenii şi vecinii lor din oaste, cu care nu pot schimba o vorbă. Pe
urmă, se deprind.
- Dar când mântuie oastea?
- Atunci parcă nici n-au mai fost pe acolo; tot moldoveni rămân.
Băiatul n-a fost la oaste şi e cu desăvârşire analfabet.
Acum e vorba de război. Omul nu se plânge şi nici nu se arată că
s-ar plânge alţii. I se pare firesc ca noaptea, ca frigul, ca moartea.
- Merg mulţi la război?
- Merg.
- Şi nu se tem?
Băiatul stă de se uită lung la mine, ca la un om ciudat, care nu ştie
ce spune, apoi, scurt:
- Nici ca cum!
- Şi ce spun cei ce se întorc acasă?
- Ce să spuie? Doar nu e mai mult decât că stau unul către altul. Şi
vuieşte tare.
Şi numai uite că a picat jos.
- Răi iapanţii Uaponezii) ... Straşnici oameni!
- Nu-s răi; tocmai ca noi. Dar iuţi!
În faţă, se vede acum un deal pe care sânt ţintuite căsuţe. Ele nu par
albe, cum nici în alte părţi basarabene. Coperişurile numai, de stuf vechi,
păreţii de ciamur pământiu, împrejurimile coperite tot cu lut le fac să se
piardă cu totul în coloarea gălbuie a încunjurimii. E, dacă vreau să vorbesc
pentru oamenii învăţaţi, o adaptare la mediu, aceiaşi care face şopârla
verde ca iarba, care îmbracă pe ţeran în haine brune-surii, ca lanurile.
- Iaca şi Căuşenii.
- E mare?
- Nu. Ce-are a face? E aşa un sat numai, însă, ca foarte multe sate
basarabene, el trece, nu ca se/o sau miasto (loc), ci ca gorod, târg.
- Cică a fost de demult tătarii.
Şi-i spun flăcăului cum stătea hanul sus pe culme, în case de
cărămidă cu stâlpi şi cămări multe şi sorbia căldura bună a soarelui în
aceste locuri frumoase din preajma cetăţii puternice, şi câte altele din
această viaţă păgână de odinioară.
El n-a auzit niciodată despre aceste lucruri, vechi numai de 150 de
ani, şi zâmbeşte gândindu-se că au putut fi şi astfel de oameni pe aici.
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Trecem pe lângă linia ferată, unde birjarul vorbeşte ruseşte cu un
acar, apoi pe lângă o mare movilă rotundă, care trebuie să cuprindă ceva în
măruntaiele ei, şi întrăm în târg.
O stradă largă de sat. O piaţă calică. Oameni cu căciuli nalte şi
haine în floarea prafului. Ei vorbesc moldoveneşte. O biserică înfoiată şi
înfumurată.

- Bade cutare, unde e biserica cea veche? zice birjarul.
- Uite colo chiar.
D. M ... mi-a vorbit despre această veche clădire, căreia poporul, în
dărnicia lui, i-ar fi dând două mii de ani: dăunăzi a fost acolo şi
guvernatorul. Întrebuinţez aceste cunoştinţi pentru ca să câştig încrederea
oamenilor şi să pot vedea. Ca să-mi deschidă biserica, au venit un ţeran
bătrân, care e deseatnicul din Căuşani (un fel de vătăjel), un altul şi mai
bătrân, şi doi băieţi. Întâi, ei încep vorba într-o românească stricată prin
amestecul cu ruseşte, apoi, văzând cum li vorbesc eu, se dau la brazdă şi
zic ca şi mine.
Deocamdată, biserica29 mi s-a părut să fie o veche moscheie
prefăcută, căci e încunjurată cu un zid jos de bolovani, e cufundată în
pământ, are în păreţi tot numai bolovani de aceia din împrejurimi, e foarte
joasă, cu acoperemântul lat şi acoperită, cred, cu olane. Câteva zgârieturi
pe poartă nu mă ajută mult. Ele nu sânt în slavoneşte, ci în ruseşte, şi, cu
toată vechimea lor aparentă, găsesc într-un colţ data de 1884.
Deasupra uşii de intrare sînt trei inscripţii. Din cea mare de la
mijloc nu se mai poate înţelege nimic, căci piatra albă, foarte proastă, s-a
cojit; se vede însă că a fost scris ceva slavoneşte, în rânduri lungi. Cea din
dreapta, grecească, e şi ea pierdută. Dar în stânga se ceteşte încă şters că
biserica a fost tăcută de episcopul Danii! al Brăilei şi al tuturor locurilor
supuse puterii turceşti, aşa încât el era păstorul cel mare şi la Căuşani.
Pe laturi sânt câte două ferestuici înguste şi proaste. Biserica e
despărţită în două prin stâlpi de piatră cu arcade. Catapiteasma e şi ea de
piatră, cu câteva săpături ciudate.
Zugrăveala, naivă, acopere încă păreţii, deşi sabia turcească a orbit
faţa sfinţilor. Numele lor chiar sânt scrise pe româneşte, foarte simplu:
"Când au botezat Ielisei pre fiul Samaritencei'', ''Ioan cel Nou, carele s-au
sfinţit în Cetatea Albă". Chipul lui Daniil se vede şi el cu o inscripţie
grecească în care i se dă titlul de Mitropolit. Mai mulţi boieri cu ghigilicuri
şi anterie ţin biserica pe mâni; cei doi mai aproape de dânsa au bărbi lungi
albe. Când mă întorc spre ieşire, unul din ţerani arată sus, deasupra uşii:
- Domnule, şi aici e scris ceva.
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În adevăr, zugravul a însemnat acolo: în altă formă, tot ceeace
săpase meşterul de piatră pe dinafară. Ochii mi se opresc lung, înduioşaţi,
asupra scriselor româneşti, cele dintâi pe care le văd în această Basarabie
unde totul a fost ras. dres, curăţit pe urma noastră, ca pe urma ciumii. Şi.
când prind a ceti, cu glas tare, ca să mă audă oamenii, mi se pare aşa de
ciudat că răsună în această biserică slavonită încă odată graiul nostru.
Visez sau văd, aud aievea? Pare că sfinţii cu nume româneşti mă privesc
cu ochii lor care nu mai sânt scoşi de ascuţişul săbiilor. pare că mă privesc
şi mă înţeleg, căci doar sânt sfinţi de ai mei. sfinţi buni şi omenoşi, de-ai
neamului meu, şi. dacă e vreunul din cei care ţin biserica pe mâni care să
fie îngropat aici, şi el va fi stând acum în mormântul său, ascultând. Căci
de ce n-ar fi înviat el, mortul, dacă învie în această biserică a odihnei
limba morţilor?
Cetitorule, pe multe ţi se opresc ochii. Iartă deci pe un om care ţi-a
mai fi furat timpul cu lucruri nefolositoare, să-ţi spuie şi ţie ce se ceteşte pe
o lespede cojită într-o biserică din ticălosul sat Căuşani în stăpânirile
moldoveneşti ale Măriei, ale imensităţii sale Ţarului.
AAceastă sfântă şi dumnezeiască biserică ce se prăznuieşte hramul
Sfintii Adormiri Precistii, fiind mai înainte de lemn, veche, şi sfărâmându
se de tot, încă fiind Mitropolit Sfinţia Sa chir Daniil, n-au lăsat acest lucru
dumnezeiesc ca să rămâie jos, ci din râvnă dumnezeiască şi cu agiutorul
Maicii Sale şi făcând milostivire la toţi creştinii în [de obşte, s-au]
milostivit şi Măriia Sa de au dat agiutor [de s-au făcut toate] celea pe din
lă[ untru, întru anul al[ .. .le [al] Dom[niei Sale, iar de la Hristos 177 - ].»
- Acuş vor fi două sute de ani de când s-a făcut şi acest lăcaş de
liturghie şi slujbă românească, zic, întorcându-mă către cei câţiva ţerani.
- Şi o să mai ţie, adauge unul, căci e tare.
- E! tare ... Că bine a zis Mitropolitul Antonie, spune cel mal
bătrân, uite-aşa: Nu vom trăi noi cît va trăi biserica aceasta.
A zis aceasta, nu asta, aiasta. deci o vorbă veche, literară, un
cuvânt din Scriptură. Desigur că aşa a zis Mitropolitul.
- Antonie, fac eu, era moldovean ori rus?
- De, ştiu eu, zice unul, că ştia şi moldoveneşte şi ruseşte.
- E! nu, mântuie bătrânul, era moldovean, că prea frumos vorbia
moldoveneşte.

Plec cu aceasta, împărţind bani austriaci, singurele mărunţele ce
aveam la mine, ce emoţie trebuie să fi stârnit pe urmă aceşti gologani
necunoscuţi cari steclesc ca argintul şi lunecă în mână! Fac un mare haz în
gând când văd un jandarm murdar care cască de departe gura la trăsura ce
trece ca fulgerul prin colbul de măriri tătăreşti al Căuşanilor.
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Birjarul mă lasă la gară, foarte bucuros că a fost cu cineva din
România dezertorilor. Aşa pălărie, aşa barbă, aşa pardesiu albastru, atâta
neruşinare în a vorbi moldoveneşte, atâta necunoştinţă a lui paruschi nu sau mai pomenit prin partea locului. Totuşi la bilete, unul, nepricepând
franţuzeşte, încearcă româneşte, ceeace un ungur, poate chiar un austriac
din Bucovina, n-ar fi făcut niciodată.

2. Spre Reni
De acum spre Reni, aici se zice Reni întreg, şi parcă auzi Reni, pe
linia ce taie de la Bender spre sud vest jumătatea odinioară tătărească a
Basarabiei.
Nemeresc într-un vagon de clasa a II-a, plin. De-o parte e un popă
rus, bărbos, cu părul fluturând în cârlionţi, cu un dolman lung de pânză
albă, cu cizme mari, de mult ne-văcsuite, şi cu pălăria rotundă tare, un
adevărat chapeau melon adecă. Cu el e preoteasa: grasă, puhavă, foarte
trecută pe lângă tinereţa părintelui; cu haine oarecare şi cu părul lins, uns.
Doi copii urâţi, bălani, dorm. Un altul ţipă, un ceas, două, trei. La al
patrulea, după un program necunoscut, preoteasa-i dă să sugă. Din partea
lui, popa s-a întins pe canapea, cu dolmanul în lături, cu picioarele
răşchirate şi se uită în tavan, pe când cârlionţii îi spânzură până pe
muşamaua de jos.
Dincolo, un frumos ofiţer, cu înfăţişare bărbătească în uniformă de
drum. Samănă a fi român, ca şi soţia sa. Mai departe, o doamnă ruscă. În
fată, un bătrân cu barbă înfoiată şi un călător tânăr cu bărbuţă şi ochelari în
care recunoşti îndată pe învăţat.
Ne facem în câteva momente o bună tovărăşie de drum pentru cele
câteva ceasuri ce sînt până la Vadul lui Troian şi în cursul cărora nu vezi
decât stepa verde cu valuri moi, stepa pustie, căci aşezările mai bune,
Cornrat, Tarutino, cu gospodăriile şi fabricile lor, sânt lăsate la o parte.
"Fiindcă n-au ştiut să dea ceva inginerului care a făcut linia", zice cineva
care cunoaşte rostul lucrurilor de aici.
Ofiţerul, care poartă trei stele pe banda lată a epoletei, e locotenentcolonel doctor. El merge acasă pentru a se găti de Manciuria, unde se va
duce în mai. Aşteptându-se la aşa ceva încă din toamnă, el şi ai săi s-au
împăcat cu acest gând.
E basarabean. Aceasta nu înseamnă numai că e născut în Basarabia
şi că stă acolo, ci mai mult. El e basarabean, cum atâţia sânt bucovineni.
Deşi nu e tipul perfect al basarabeanului, căci şi tatăl său şi mama sa sînt
bulgari din Bolgrad, negustori de acolo, el, născut din bulgari, a fost întâi
cetăţean român până la anul pierderii celei de-a doua, în 1878, a urmat la
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gimnasiul din Bolgrad când era românesc, l-a mântuit după programul
nostru, limba de propunere singură fiind schimbată după "reanexare„. S-a
căsătorit cu o bulgarcă, ai cărei părinţi au locuit în România. E, prin zestre,
proprietarul unui otel din Brăila. Ştie acum bine româneşte, călătoreşte pe
la noi, are aplecare către moldoveni, dar nu-i place în ţară, şi Împărăţia-i
impune foarte mult: a servit-o ca preşedinte de zemstvă şi acum e gata a-şi
da viaţa pentru dânsa.
Domnul bătrân a avut în România rude în demnităţi înalte, deşi
familia sa eA de origină grecească. Stă la Odesa, dar .eriveşte ţara noastră şi
ca ţara lui. Insă nu-i place să vorbeşti rău de Rusia. In lucrurile politice se
fereşte mult; dar fiul a fost crescut mai numai în Paris, doreşte să se aşeze
între noi şi poate să aibă mâni situaţii tot aşa de înalte ca şi alţii din familia
lui.
În sfârşit, tânărul învăţat e cel mai îndatoritor şi prietenos. cel mai
modest şi mai solid dintre cercetători. Face studii de antropologie, şi merge
în apus pentru ele. Profesează idei liberale şi le mărturiseşte cu cea mai
mare plăcere. A străbătut, nu numai apusul, ci răsăritul asiatic până la
Pamir, Benares şi Lahora. Înfăţişează pe rus în ce are mai sjmpatic. Va
trece prin România şi e bucuros de ajutorul meu. Vom rămânea prieteni
din această întâlnire.
Era vorba să mă opresc la Vadul lui Troian. De acolo, unde se zice
că aşteaptă de obicei şi trăsuri de la Ismail, marea cetate turcească de
odinioară, Smilul nostru dunărean, aş fi mers prin acest târg la Chilia,
aşezată pe malul dunărean, soră mai mică, de lupte si nenorociri, a Cetăţii
Albe. Dar trăsuri pentru drumurile mari se întâmplă să nu găsesc. De la
Reni poate să aflu însă vaporul rusesc spre acelaşi Ismail şi spre Chilia.
Acum sînt singur cu docentul rus, colegul meu, şi în liniştea
vagonului pustiu punem lumea la cale, lumea cu toate minunile, tainele şi
durerile ei. Privim în acelaşi timp la stepa care se îngălbeneşte din ce în ce,
întinzând pajişti răpănoase peste care. calcă în mers cumpănit, tremurând
din cap şi clănţănind din plisc, cocostârcii albi.
Încep acum lacurile. După ce am trecut râul lalpuh, iată lacul cu
nume, care-l primeşte. Un unghi de argint lin se înfige în malurile
verzi şi pe încetul întinderi largi sânt cuprinse în depărtare de ape. Apoi, şi
mai mare, lacul Cahulului, care vine de la târgul cu acest nume, ce a fost
până la 1878 al nostru, capitală de judeţ românesc. O pânză nemărgenită
de apă, căreia nori groşi, dintre acei cari nu dau ploaie, îi fac un luciu de
plumb. Malurile sînt rupturi lutoase, canioane, ca acelea din America de
Sud. Sate nu-s, nici oameni, nici luntri, numai spre căderea serii două
puncte de lumină se aprind, privind drept ca nişte ochi.
acelaşi
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4. Ho tar ul nedrept
Acuma şi sântem la Reni. După cum se vesteşte de la Dunăre, îl
socotiam un târg frumos şi destul de mare, vrednic de acea gară, de acea
cupolă de biserică, de acele zidiri acoperite cu tablă roşie. Mă mai gîndiam
la cele câteva amintiri istorice care sânt legate de Reni, căruia i se zicea şi
Tomarova şi care a văzut trecând pe la 1560 corabia lui Despot Vodă 30 , cel
mai ciudat dintre Domnii străini ai Moldovei.
Şi ce sătoi urât, Doamne! Bun, de, pentru un sat, dar mai mult. nu.
Între case ţerăneşti, ici şi colo, prăvălii. Câte un crâmpei de drum pietruit,
rămas din vremea noastră.
Poposim într-o gostiniţă curată, a unul rus sau bulgar, cu doi
chelneri, unul bulgar, altul rus, care ştiu fiecare şi câte puţin moldoveneşte.
Totuşi Renii au foarte puţini bulgari, iar cam tot pe atâţia români şi ruşi.
Cei dintâi sânt oameni puternici, dar greoi, fălcoşi şi negri. Cutare fată cu
flori în păr, venind răpede spre gară, mi se părea o bulgarcă. "Aş,
bulgarcă", răspunse râzând vizitiul, "asta e Ilenuţa. Eşti moldoveancă,
Ilenuţo, nu?" "Da".
Sara se face o mică adunare de funcţionari la otel. Un fonograf
enorm prinde a zbiera din cornet bucăţi de operă, drângănituri de piane,
glasuri de bărbaţi răguşite, glasuri de femei înnăsprite, şi un cor puternic şi
trist - cum puternice şi triste sânt înălţimile din oceanul de oameni care e
această imensă împărăţie a nedreptăţii-, cântecul lui Maxim Gorki.

*
Parohodul nu pleacă astăzi la Chilia. Să-l aştept la Reni, nu se mai
poate. Voi veni altă dată. Şi astfel cu două-trei zile înainte mă găsesc
îndreptat către hotarul României.
•
Un isvocic duce acolo în zilele când nu se poate întrebuinţa
vaporul. Adus pentru târguială, isvocicul din Reni se dovedeşte nici evreu,
căci pe aici nu mai sânt cuiburile de evrei ca până la Chişinău, nici bulgar,
nici rus, nici măcar român din Basarabia, ci român de la noi, şi încă ....
bucureştean.

Un bucureştean-tip, care ne-a ţinut de vorbă tot drumul de a doua
zi. Bun, vorbăreţ, lăudăros, harnic, om de ispravă şi de îndrăzneală. Pe cine
n-a dus el la Bucureşti? Şi de fiecare întreabă ce e cu dânsul, a murit sau
mai trăieşte. Ştie după gazete toată istoria contemporană a României de
vreo douăzeci de ani încoace, şi la Galaţi nu uită să meargă la cafenea ca
să vadă ce zice presa.
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- Dar când mă întorc aici şi mă întreabă ce e cu războiul. eu tac, nu
nimic. Că, vezi, aici lucrurile merg bine, dar să nu faci politică.
De câte ori a dus pe cineva cu trăsura, n-a uitat să-l întrebe de una
şi de alta; de la Alexandru Beldiman31 zice că a aflat cum l-au "detronat
din tron" pe Cuza. E liberal, bătăios şi chiar antidinastic.
La Reni a venit singur, despărţit de nevastă si a introdus trăsura şi
caii "ca la Bucureşti". Localnicii au rămas uimiţi, şi i-au zis bucureşteanul.
- Numai să întrebi dinainte, bucureşteanul; toată lumea mă ştie ....
A cumpărat trei case, a luat loc din părţile acestea ieftene cu falcea
1O lei, iar nu 50, şi face şi plugărie. Cine nu-l cunoaşte, vorba lui, cine nare o îndatorire să-i ceară pe drum, cine poate să nu-i facă o îndatorire? E
doar bucureşteanul!
Cu el am plecat deci pe la 9, pe un drum pietruit de români, de
România, şi rău ţinut de ruşi. Catarge printre pomi arată cursul Dunării.
Râul apare de odată, puternic, adânc, dar poate nu mai lat decât Nistru! în
unele părţi. Mlaştini mari, trecătoare, mărgenesc drumul, pe care atâta
umezeală îl acopere de verdeaţă fragedă. De-a lungul malului, ruşii au ieşit
la iveală cu clădiri bune, dintre care cea mal mare a fost pe vremea noastră
o închisoare de minori.
Într-un loc, un post de grăniceri. Calul aşteaptă la uşă cu şeaua pe
dânsul. Îl schimbă din şese în şese ceasuri şi, la semnal, trei focuri de
puşcă, grănicerul se răpede călare pe urma contrabandistului sau a
uneltitorului politic. Aici se varsă Prutul în Dunăre.
Iată acum şi staţia de vamă Gura Prutului, dinaintea căreia se joacă
cu un mare cotoi şiret o fetiţă vioaie, care vorbeşte româneşte, fiindcă e din
România. Reviziunea paşapoartelor se face Îară nicio greutate.
li

răspund

Între malul rusesc, nalt, gol, galben, şi copacii noştri primăvărateci
trece Prutul încet spre Dunăre, sărutând un mal ca şi cellalt, cum gândul
meu le sărută pe amândouă, ca două mâni de mamă, cea slobodă care
mângâie şi cea prinsă cu lanţuri, amorţită. La stânga, Brateşul începe,
mestecat cu buruiene, lat peste măsură acum, cuprinzând în el odăi de oi
părăsite şi lanuri întregi de rapiţă înflorită, de un galben dulce.
Prutul trece trist, tăcut, ca un sol de nenorocire, pe când lacul
nemărgenit e numai un freamăt de orăcăituri, de ţipete, de cântece, de
chemări. În râu zace podul pe dubase, pe luntri vechi, pod negru ca nişte
năsălii, care se mişcă încet şi scrâşnind, ca de mânie oprită, când ne duce
dincolo. Iar lacul trăieşte o mare viaţă de bucurie, cu milioane de ţânţari
care stropesc tot aerul cald, cu zborul stângaci, greoi al bâtlanilor mari, cu
înghiţiturile din fugă ale pescarilor albi, cu cetele de raţe sălbatece ce se
zbat în crânguri şi marile gâşte de azur ce călătoresc în linişte sus.
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S-a mântuit trecerea. Funcţionari prietenoşi ne încunjură. Soldaţi
şi veseli, care-mi par frumoşi şi viteji ca zeii, stau răzimaţi în puşte
lângă nişte căsuţe curate. Drept înainte, între mlaştinile dunărene şi Brateş,
fuge vechiul drum al trenurilor de muscali din războiul de la 1877, şi,
lângă dânsul, şoseaua cam mâncată de ape. Cine are ochi buni. poate vedea
scânteind casele Galaţilor.
De un stâlp înalt flutură tricolorul, ca un zâmbet.
"E curat aici şie intim", zice privind călătorul rus de lângă mine.
Şi mie niciodată România nu mi s-a părut mai frumoasă decât în
ziua aceia din april.
voinici
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CAP. VII
TREI CĂRTI DESPRE BASARABIA
'

I. D-rul Z ucker
Între cărţile de la Paşcani, în jud. Ilfov, ale bibliotecii lui Alexandru
Dimitrie Ghica, Domn şi apoi, la 1856, caimacam al Ţerii Româneşti. se
păstrează şi o broşurică de care până la vizita mea acolo n-aveam nici-o
cunoştinţă, precum nu pare s-o fi cunoscut nimeni dintre istoricii noştri sau
dintre cei ce s-au ocupat de Basarabia. Ea se cheamă Bessarabien,
Bemerkungen und Gedanken. bei Gelegenheit eines mehrjăhrigen
Aufenthaltes in diesem Lande (Basarabia. Observaţii şi cugetări. cu
prilejul unei şederi de mai mulţi ani în această ţară). Autorul e dr. I. H.
Zucker. Lucrarea, de 86 de pagini in 8, s-a tipărit la Frankfurt-pe-Main, în
1834, şi prefaţa autorului e din 1-iu mai 1834. La această dată el se afla în
Bucureşti, dar, după mărturisirea lui chiar, cărticica a fost scrisă în
Basarabia, în 1831. Pe o foaie de legătură, autorul a scris o dedicaţie
franceză către Ghica, atunci Domn muntean.
E o ciudată amestecătură de capitole, dintre care unul expune pe
scurt drumul prin Bucovina, pe care l-a făcut Zucker, cu douăzeci de ani
în urmă, altul se chiamă poşta, adecă poşta în Basarabia, cu care de la
început a trebuit să facă cunoştinţă drumeţul; al treilea poartă titlul
Chişinău (Kyschneff) şi e destul de bogat; după notiţe intitulate
''împărţirea politică a Basarabiei" şi "deosebitele naţii ce locuiesc în
Basarabia" - abia câteva rânduri pentru fiecare chestie - vin nouă pagine
despre moldoveni, despre băştinaşii ţerii deci. Deosebit, se vorbeşte de
"legăturile proprietarului cu ţeranul"; răzăşii sînt descrişi pe urmă. Vin la
rând apoi agricultura şi "limba moldovenească şi valahă". Ciuma de la
1829 şi holera de la 1830 ocupă apoi pe scriitor, şi subiectele acestea îl
stăpânesc aşa de mult ca medic, încât el li dă mai mult de jumătate din
carte, începând cu fapte, amintiri, constatări. şi mântuind cu o lungă
discuţie fantastică asupra pricinilor acestor straşnice boli, în care se expune
teoria lui Brown asupra astmei şi iritabilităţii. cu tabele de cifre şi
consideraţii asupra mişcării planetelor.
Aceasta arată că Zucker era doctor în medicină, om mai în vrâstă,
cu multă aplecare spre metafisică şi teoriile năprasnice, un bătrân original.
Când îl mai vezi că zice sistematic laşilor: Chassy şi transcrie vorbele
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cam aşa: aeo (aer), wint. win. domne. femaya. niegro, verdie,
bowe (bou), kynyc (câne ), îţi închipui că vei găsi asupra Basarabiei dintre
1812 şi 1834 lucruri uşuratece şi fără socoteală, care nu pot avea interes,
nici aduce folos.
Dar nu e aşa. Zucker era un bun observator, cu spiritul cumpănit şi
drept, un străin nepărtenitor şi fără trufie faţă de noi, un medic milos, o
inteligenţă în stare să găsească totdeauna legăturile şi să tragă concluziile.
Fusese şi în măsură să cunoască bine pe românii din Basarabia, şi chiar pe
cei din alte părţi, până şi pe ardeleni (el pare să fi fost austriac). Stătuse un
timp într-un târguşor, "departe 5 mile de Chişinău", şi se afla acolo pe
vremea holerei din 1830; cu un an înainte, lucrase la carantina de la
Sculeni, împotriva ciumii. Fusese prin Bucureşti şi mai înainte, şi într-un
loc vorbeşte de doctorul Bogos Sebastiani, un armean din Capitala
munteană, care i-a spus cum al treilea doctor, Rafaelli din Constantinopol,
a văzut cu microscopul sumedenie de lighioane care foiau pe tulpanul
unei ţigance moarte de ciumă şi în care lighioane ar fi recunoscut ceeace
am numi noi astăzi baccilii acestei boli.

lată, cu oarecare rânduială, ce e mai folositor în spusele lui Zucker.
În Bucovina, el crede că înainte de anexare (1775), fusese numai ''o
pustietate, care era în cea mai mare parte stăpânită de mai multe
mânăstiri". Austria însă a făcut minuni. "Acum vezi câmpii înflorite cu
sate prietenoase, având case de lemn mai mult nouă, clădite din grinzi, şi
care bucură ochiul drumeţului". În părţile muntoase, el pomeneşte cele
dintâi exploataţii miniere: ("mine de fier şi de aramă" (!)). Cernăuţii, pe
cari Neale 32 , călător englez - şi el doctor în medicină - îi găsise în 1805 cu
vre-o 600 de case numai, trei biserici şi abia 3.000, adecă trei mii de
locuitori, dar cu strade largi, curate şi bine pietruite, - ca într-o ţară de
administraţie îngrijită, cu case de piatră, mai rari la noi pe atuncea, şi cu
un han chiar, pe care englezul îl află bunişor, Cernăuţii, cari nu speriară,
prin aceşti ani 1830 tocmai pe studenţii români ce mergeau în apus,
Mihail Kogălniceanu şi Nicolae Creţulescu, e descris de Zucker ca "un
oraş plăcut, clădit din nou, regulat şi care înfloreşte mai mult prin negoţul
său cu Moldova şi Basarabia''. Nu se mai vorbeşte de nimic până la graniţa
rusească; de spre partea Austriei, nu era atunci decât casa de vamă şi Noua
Suliţă a ruşilor nu stătea deci lângă o altă Nouă Suliţă, cu evrei mai supţiri,
a austriacilor. Noaptea, călătorul aude răsunând cântecele cazacilor de
strajă, dincolo de şanţul graniţei, şi se înfioară gândind până la ce depărtări
răsună lângă şanţuri ca acesta alte cântece de cazaci supt arme.
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La Noua Suliţă rusească el are sentimentul ce se trezeşte în sufletul
oricui când trece, anume că se coboară cu mulţi ani în urmă, că intră într-o
lume nouă, sălbatecă. "Sărăcăcioase case de moldoveni" îl lovesc şi pe
dânsul.
Fiindcă merge cu poşta prin Otac şi târgul - astăzi numai de evrei al Orheiului spre Chişinău, el vorbeşte de bine poşta rusească, ceeace
dovedeşte că pe atunci nici Bucovina n-avea şosele, cum nu le are nici
pană astăzi Basarabia. Şi atunci particularii care căpătau un bilet de voie
de la guvern, o pvdvrvjnă, puteau să întrebuinţeze caii de poştă, dar ei
trebuiau, ca şi astăzi aproape, să-şi aibă trăsura lor sau să-şi găsească una
în altă parte. Cu 7-9 copeici de verstă se putea face o poştă de 20 de verste
în "ceva mai mult decât un ceas"; al treilea sau al patrulea cal se dădea fără
plată, dacă prin unele locuri sau în unele timpuri grele era nevoie de dânşii.
Venim acum la înfăţişarea şi condiţiile de viaţă ale ţerii. Zucker
nu descrie mai pe larg decât pe moldoveni. Încolo, el spune mai întâi că
"în ţinutul Hotinului se află şi rusneci" (ruteni). Ei se văd şi acuma, într-un
număr de sate din aceste părţi, şi ceeace se spune în cărticica nemţească
asupra vechimii lor, se potriveşte şi cu ceeace se ştie de aiurea. În adevăr,
Neculce scrie astfel despre urmările păcii încheiate între poloni şi turci la
1678, după luarea din partea celor din urmă a puternicei cetăţi Cameniţa,
de peste Nistru: "Şi au ieşit mulţime de ruşi din lăuntru, din Ţara Leşească,
şi s-au aşezat în olatul Cameniţei, de s-au făcut sate şi raia; şi, au pus
Turcii prin sate subaşi ... Atunci şi în Moldova s-au aşezat slujitori pre la
mezi/uri (de pvştâ) şi pre la margini. şi au început a se face şi slvbvzii pre
la Cernâuţi şi pre la Hotin" (p. 214)3 3 .
Alţi locuitori străini îi arată scriitorul numai prin oraşe. Astfel, în
Chişinău, unde lângă căsuţele vechi din strade "strâmbe, nepietruite,
înguste'', încep a se ridica solidele clădiri ruseşti de pe deal, acoperite cu
ţigle, el deosebeşte pe "murdarul evreu polon", "elegantul rusesc'',
"negustorul armean, grecul şi cazacul", "o ceată de ţerani bulgari" care,
mai sus, întemeiară satele Ţarigrad, Târnova, Sofia, „sălaşe rătăcitoare de
ţigani'', "funcţionari poloni",veniţi de peste Nistru! hotinean, din părţile
Cameniţei, şi "ruşi-mici, din Podolia", "meşteşugarul neamţ", harnic,
curat, ieften şi beţiv, "bărbosul birjar rus''. Societatea înaltă rusească se
înmulţeşte din an în an, şi, ajutată de noul regim politic, începe a învinge
în ''port şi limbă", în paguba vechii boierimi moldoveneşti. Cei mai
însemnaţi din proprietarii de moşii din alte timpuri, siliţi să treacă în
Basarabia cu totul, sau să-şi vândă în optsprezece luni pământuri despre a
căror întindere şi valoare nici nu-şi puteau da samă, căci nu le văzuseră
poate niciodată, de frica tătarilor şi de sila pustiului, le-au aruncat, pe
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preţuri de nimic, la tot felul de "boierinaşi, negustori, arendaşi sau vechili
ai lor de până atunci". Noua clasă de moşieri îşi cumpără un caftan
moldovenesc oarecare şi se îmbogăţi foarte răpede în marea mişcare
economică ce cuprinse Basarabia. Între ei fireşte că grecii şi armenii luară
locurile cele dintâi. Lângă proprietarii de ieri, se aşezară în Chişinău
negustorii de ieri: cei mai mulţi, o sărăcime, având un capital de vreo 50 de
taleri de fiecare, şi bucuroasă să câştige ceva "mămăligă cu ceapă" pentru
vre-o 2-3 copeice. ''Cu mult cea mai mare parte a mulţimii acesteia de
negustori sînt evrei poloni, care fac desigur a treia parte din poporaţia
întregului oraş". Este şi un meşteşugar evreu: "tâmplar, croitor, cizmar,
sticlar, argintar, tinichigiu", care, "pentru o plată mai mică, dă de obicei
lucru de pospăială (Pfuscherarbeit). Astfel, poate lupta cu izbândă
împotriva neamţului, care lucrează în aceleaşi ramuri, a rusului, ''tâmplar
şi zidar", a moldoveanului, "cojocar, şelar şi tăbăcar'' (bresle ce se
păstrează mai mult de către ai noştri). De concurenţa lui scapă numai
zarzavagiul bulgar şi ţiganul, "fierar şi lăutar".
Zucker recunoaşte, neapărat, că în cea mai mare parte sătenii
Basarabiei sînt români. "Cu ei sânt împoporate toate satele care cuprind
mijlocul şi partea cea cu mult mai mare a ţerii". Afară de rutenii Hotinului,
mai sânt numai în sud, pe unde fusese stepa tătărească, colonişti plugari:
nemţi, bulgari - mii de familii - şi ruşi din părţile mai adânci ale împărăţiei,
mai ales şerbi fugari. Iată cum descrie el pe moldoveni: "Mulţi călători,
cel ~uţin cei mai vech"- se gândeşte la obraznicul ungur franţuzit, de
Tott 4 , care a vorbit despre Basarabia în Memoriile sale despre turci şi
tătari (Memoires sur Ies Turcs et Ies Tartares) - ''atribuie moldoveanului şi
valahului prostie, răutate, lene, nepricepere, aplecare spre minciună, hoţie,
îndărătnicie şi altele ca acestea. Dacă-mi aduc bine aminte, ei pretind că un
călător trebuie să fie întovărăşit de vreun funcţionar şi că, la sosirea într-un
sat, acesta trebuie să puie în mişcare pe vornic cu câteva bice, pentru ca să
dea locuinţă, hrană şi cal de poştă. Că această metodă a fost întrebuinţată,
din nenorocire dese ori, de dregătorii din timpuri ai Moldovei şi
Munteniei, e, desigur, adevărat, şi că ea poate folosi tot aşa de bine în
Germania ca şi în Moldova, au dovedit războaiele din urmă", când
francezii s-au purtat aşa cu sătenii germani. "Dar e cu totul neadevărat că
în alt fel nu s-ar putea căpăta nimic de la moldoveni. Dimpotrivă, bucuria
de oaspeţi e o deosebită însuşire a moldoveanului de orice stare, dar e
firesc ca acel ce vine la el cu biciul în mână să nu-l afle tocmai bucuros să
l primească pe spinare şi de aceea să şi creadă că a găsit la el atâtea păcate
cu care-l acopere pe urmă. Deoarece aceasta o spun nu numai călători de
aceştia, care străbat ţara fără cunoştinţa datinelor şi a limbii, ci chiar mulţi
străini aşezaţi în Basarabia, s-ar părea îndrăzneţ a combate o părere ce s-a
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spus aşa de des şi a recunoaşte caracterul moldovenilor cel adevărat. Apoi
e vădit că în Basarabia ca şi în Moldova şi Ţara Românească, străinul,
numai pentru că e străin, fără a-şi putea sprijini pe ceva pretenţiile ca
individ, se crede mai sus prin inteligenţă, socoate pe moldovean, mai ales
pe sătean, ca pe un om ce stă pe o treaptă mai de jos, se poarta cu el după
această socotinţă şi crede că descopere în el greşelile pe care i le-a dat
prejudecata lui însuşi. «Tu, moldovene», a ajuns în gura rusului de rând
aproape un fel de batjocură. Neapărat că şi moldoveanul răsplăteşte
străinului după cuviinţă. Săteanul nu vrea să aibă nimic a face cu dânsul şi
boierul, deşi se poartă politicos cu străinul şi-l primeşte bucuros în casă,
dacă acel străin are numai ceva ştiinţă de carte, arată totuşi, pe urma
experienţii sale întinse, măcar la început, neîncredere faţă de el şi crede că
mulţi dintre aceşti străini, nefiind în stare să se facă folositori în ţara lor
chiar, caută un trai de aventurier pe spinarea moldoveanului.»
"Precum, de alminterea, se poate vorbi numai cu greu despre
caracterul popoarelor, aşa e şi cu moldoveanul". Boierul e grecit, franţuzit
şi, în Basarabia, şi rusificat, deci el şi-a făurit o fire deosebită de a
ţeranului (adevărat, răposate d-le doctor Zucker, şi până în ziua de astăzi!).
Are şi ţeranul păcatele stăpânului său?'' Oare nu vi se pare ciudat că
învinuirea de lene nu se potriveşte românilor de orişiunde şi că acela care
locuieşte în Ardeal supt cârmuirea austriacă, se apropie de vecinul său,
harnicul sas ardelean? Ţeranul din Basarabia, mai puţin muncitor decât cel
din Ardeal, e totuşi mai muncitor decât cel din Principate. Temeiul acestei
lipse de aplecare, netăgăduită, pentru muncă şi câştig mi se pare că stă, în
parte, în afară de caracterul naţional". Ea ar fi o urmare a sistemului de
stoarcere ce domnia în Moldova şi Ţara Românească de multă vreme şi
care dădea oamenilor încredinţarea că, oricât ar lucra, tot pentru alţii o fac.
E foarte bună observaţia că, într-o gospodărie fără bani, ca a ţerilor
noastre, ţeranul bogat n-are cum să-şi ascundă agonisita, care i se ia toată,
după multe prigoniri; căci, la noi, ca şi în Turcia adăugim, e bine de cel
sărac. E ciudat însă că lui Zucker i se pare să nu mai fi rămas nimic din
sistemul vechi după cucerirea rusească (el nu vorbeşte ni căiri de
administraţia proastă a imperiului).
La frica de despoiare se adauge,. pentru a tăia gustul de lucru,
puţinătatea nevoilor,
uşurinţa cu care săteanul român şi le împacă. Casa făcută de el, din crengi,
lut şi papură. Femeia văruieşte şi lucrează scoarţele, care sînt mobila şi
zestrea. Casa, plină de clădăria lucrului de mână, "pare, măcar pe
dinăuntru, adevărat prietenoasă şi e ţinută totdeauna foarte curat" (aşa
zice şi Del Chiaro 35 despre casa munteană de pe la 1700, pe care italianul
nu ştie cum s-o admire). Oale, sipetul, icoana, mântuie podoaba casei.
89
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia

noastră

Pânza o ţes femeile, oile dau lâna şi pielea îmbrăcăminţii. Carul şi-I face
ţeranul singur, numai din lemn.
Pentru hrană ajunge mămăligă cu
brânză. Pentru banii de bir şi de cârciumă e câştigul de la vite, de la un
petec sămănat cu grâu, de la vie şi de la prisacă. Cu aceasta, e bucuros. Nu
e zgârcit şi nu-i pasă de ziua de mâne.
Tot aşa Zucker nu crede că ţeranul nostru e îndărătnic. La lucrul
câmpului, îl înşeală proprietarul. Şi mai mult arendaşul. Cinovnicii cei
mici fac şi ei ce pot ca să-l dezbrace. "Fiind astfel deprins a fi înşelat de
cei mai mulţi care sînt mai sus decât dânsul, e lucru firesc să privească cu
neîncredere orice vine de acolo şi nu poate el înţelege de odată; fireşte că
are oarecare neîncredere faţă de orice poruncă sau sfat ce-i vine dintr-acolo
şi că, deocamdată, caută să scape de ele. Dar eu însumi am văzut că, dacă
numai ţeranul e tratat câtva timp cu dreptate de moşier şi e apărat
împotriva supărărilor ce-i vin din afară, el capătă răpede încredere în acel
moşier şi se bucură, cum zice el, că «are un boier», şi atunci el urmează
mai bucuros sfaţul şi poruncile decât poate chiar ţeranul german''.
Şi mai puţin dreaptă e învinuirea de hoţie. Se fură mulţi cai, e
drept, dar în stepa nepăzită s-ar putea fura de o mie de ori mai mulţi. Dar
casele nu se încuie aici, "şi nicăiri nu e mai sigur drumeţul de furt decât în
bordeiul ţeranului. Furt cu spargere nu săvârşeşte decât rare ori
moldoveanul; mai mult obişnuiesc evreii, ruşii şi, neapărat, grecii". În
cetele de hoţi sînt mai ales "arnăuţi, sârbi, ruşi, greci şi bulgari". Învoielile
i le scrie moldoveanului altul; el "pune degetul" numai. "Şi n-am auzit
niciodată ca un ţeran moldovean să fi tăgăduit acest fel de iscălitură".
Românii n-ar fi viteji. De mult, ce e dreptul, zice Zucker, lipsesc
dovezile de vitejie. Şi aici sistemul e de vină. "Moldoveanul a fost deprins
numai să asculte orbeşte şi să îndure''. Dar ofiţerii austriaci i-au spus că
dacă românul se deprinde greu la oaste, el "poate sta alături mai târziu cu
cei mai buni soldaţi". De altfel, purtarea acestor regimente româneşti e
cunoscută din istoria războaielor de pe urmă. Neînfricoşare, chiar un fel de
nepăsare faţă de moarte se găseşte des între români, şi felul cum vorbesc ei
despre dânsa bolnavilor lor, ni s-ar părea nouă asprime. Ei li spun ceasul
morţii :fără încunjur, vorbesc cu dânşii în privinţa îngropăciunii şi
praznicului, şi deobicei bolnavul răspunde cu resignare şi linişte la aceasta.
Cum treceam printr-un loc, un ţeran bătrân m-a rugat să văd pe fratele său,
cu care trăia bine şi pe care tocmai îl lovise damblaua. "Domnule'', mi-a
spus el scurt, "frate-mieu o să moară, asta-i moartea lui", parc-ar fi vorbit
de un guturai. ''Eh", răspunse bolnavul zâmbind, "ce ştie frate-mieu? Nu
mor eu încă!" Odată intrai în odaia unei neveste tinere în clipa când îşi
simţia ceasul morţii. Ca şi cum s-ar fi gândit să se în:făţişeze cuviincios
înaintea lui Dumnezeu, ea se uita la mânile ei şi ceru să i se taie unghiile,
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apoi mai ceru să i se dea un tulpan nou. O bătrână, dintre rude, care ţinea
la dânsa şi-i avea grija, spuse: "Acuma nu, maică, întâi o să mori; pe urmă
te-om spăla şi ţi-om pune pe cap şi tulpanul cel frumos". Bolnava asculta
liniştit şi răspunse: "Nu, mai bine acum". După câteva clipe, ea dori să
sărute mânile celor de faţă, li ceru iertare şi zise: ''Eu mă duc acum",
îndată după aceasta, muri.
Gospodăria moldovenilor li-o împiedecă nenorociri dese, ca
lăcustele, boale de vite, secetă, ciumă, cu piedecile ce aduce după dânsa,
multele serbători şi credinţi deşarte, lipsa de credit, vânzarea denainte a
produselor şi cârciuma, cu adălmaşurile ei şi beţia de duminecă. "Evreul
polon, care ţine cârciuma, dă bucuros şi pe datorie, dar pe urmă vine
durerea când se ajunge la ceasul de plată şi la vânzarea lucrurilor din
casă".

Ţeranul

moldovean e cu totul lipsit de învăţătură, dar nu prost. "Cei
dintre dânşii vorbesc cu o limpeziciune şi hotărâre, care se
întâmpină numai rare ori la ţeranul german. Pe când judecătorul german,
după multe întrebări către părţile ce se judecă, abia poate să capete o
oarecare pricepere a afacerii, cu ţeranul moldovean trebuie să bagi bine de
samă adesea ca să nu fii înşelat de dânsul printr-o înşirare limpede, dar
acoperită a lucrului, aşa încât să iasă el cu dreptatea. Povestirea e bine
legată, de multe ori în adevăr elocventă, şi cu atât mai plăcută, cu cît aici
nu e niciun jargon şi ţeranul vorbeşte tot aşa de curat ca şi boierul. În
lucruri care privesc o obşte întreagă, se sfătuiesc ţeranii între ei ce să se
spuie şi aleg ca să vorbească pe acela dintre ei care e ştiut ca bun
mai

mulţi

cuvântător''.

Femeia e mai harnică decât bărbatul, care doarme iarna, pe cît timp
ea lucrează din furcă; e iubeaţă şi bărbatul iartă. Se obişnuieşte a se fura
fetele, care aşteaptă pe cuptor iertarea părinţilor. "Ea ţine aşa de curat
căsuţa ei săracă, încât cele mai multe ţerance germane s-ar ruşina văzând
o".
Mulţi boieri basarabeni, răspinşi de la funcţiile date străinilor, stau
la câte o moşie. Celelalte se dau în arendă, dar nu mai mult decât pe trei
ani, căci valoarea pământului creşte răpede. După vechea datină
moldovenească, ţeranul datoreşte douăsprezece zile de lucru pe an, care
însă se prefac, cu socoteli viclene, în vreo optsprezece până la douăzeci,
fără cărături şi neapărat fără dijma produselor. Uneori ţeranul face şi zile
cu plată, cu hrană şi cu lăutari: pentru 12 zile vine 1 1/3 sau 2 galbeni. Se
păstrează moşierului şi monopolul vânzării de vin şi rachiu. Ţeranul nu
poate pleca de pe moşie şi nu poate fi gonit fără voie de la cârmuire. I se
dă atâta pământ câte vite are, făcându-se trei clase: cu 16, 12, 8 fălci sau şi
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în locuri cu sate mari şi dese. «''Deobicei însă, nu se face nici-o
ci proprietarul păstrează o parte din moşie pentru el, iar pe
cealaltă o lasă ţeranilor, care o împart", ca şi legiuitorii munteni de la
1850, "după preţăluire şi datină". Zucker crede ca în unele locuri, lângă
oraşe si unde sînt păşuni bogate, "proprietarul dă în adevăr ţeranilor mai
mult decât primeşte el de la dânşii". De obicei, partea de ogor, de păşune şi
de fâneţe a fiecăruia nu se schimbă din an în an
şi nu e împrejmuită.
''Când ţeranul a făcut mai mulţi ani fân pe acelaşi loc, el se deprinde a-l
privi ca pe un fel de moşie câştigată a lui ... Oricât s-ar putea schimba
astăzi rânduiala ogoarelor nehotărnicite, ţeranul se deprinde totuşi cu
gândul că el are un drept asupra bucăţii de pământ arată odată de dânsul,
şi, foarte cu dreptate, i se pare crud ca ea să fie dată de proprietar în sama
altuia". Când se vor înmulţi locuitorii, strămutarea va fi cu neputinţă şi
ţeranul va căpăta un drept de prescripţie asupra bucăţii de pământ boieresc
ce lucrează. Cu vremea, o va putea lăsa moştenire şi chiar vinde.
mai

puţin,

măsurătoare,

Alta e starea răzeşilor, urmaşilor celei mai vechi, mai bune şi mai
viteze boierimi. Astăzi, ei sînt numai ţerani mai bogaţi pe locul unde din
casa strămoşului s-a făcut un sat întreg. Partea fiecăruia, care nu e hotărâtă,
se vede din spiţa neamului, din arborele genealogic; ea atârnă după
numărul de copii ce a fost într-o ramură. Cine se ştie mai bogat, ia mai
mult ogor, mai mult loc de păşune şi de fânaţ; buna înţelegere a satului e
stricată uneori de certe şi de bătăi pentru pământ. Cine vrea să-şi aleagă
partea, cheamă inginerul şi cinovnicii, şi-i plăteşte el; i se dă totdeauna o
şuviţă în lăţimea de stânjeni ce i se cuvine, iar în lungime, care e singură
socotită în actele cele din vechi 36 , cât toată moşia; ea se desface totdeauna
la margine. De aceea sânt puţini care să râvnească o astfel de stăpânire
ciudată şi netrebnică. Vânzarea trebuie să se facă totdeauna la un alt răzăş,
la un "frate de moşie''; când e unul foarte bogat, el caută să cumpere
partea tuturor celorlalţi. Câte un sat răzăşesc mai sărac arendează moşia,
învoindu-se a sta pe dânsa ca ţerani cu boierescul, clăcaşi, dând dijmă,
muncă şi căraturi cât ţine arenda. Uneori ea se prelungeşte, se veşniceşte
chiar, şi dreptul deplin răzăşesc rămâne ca o amintire.
Acestea sînt lămurite, numite cu numele noastre, ştirile, nu se poate
mai sigure, pe care le dă Zucker asupra răzeşilor băsărăbeni, care şi azi
locuiesc părţile orheiene şi sorocene de spre Nistru.
Plugul are şese sau opt boi, grapa e de lemn. Grâu, mai ales grâu
arnăut, se face în ţinuturile de sus; încolo, se samănă numai porumb, care
se exportă până în Constantinopol şi în Mediterana. Se capătă foarte puţin
orz şi ovăz, iar dintre legume: fasole, varză, ceapă şi usturoi. Celelalte sînt
meseria bulgarului. Prin ogoare se văd pepeni verzi şi galbeni. Puţine
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livezi, cu pomi ce nu se altoiesc. Grâul se treieră cu caii şi se ţine în gropi,
care se usucă cu foc tare, săpate în locuri mai înalte. Porumbul e pus în
coşare de vergi, în care bătaia vântului îl ţine uscat. Fânul rămâne în clăi.
Multe vite. "Puţini ţerani sânt care să nu-şi aibă boii, şi câte unul
bogat are 20 - 30 de capete cornute şi de cai; unii dintre ei au şi sute".
Grajduri nu sânt, ci numai garduri apără vitele şi caii de crivăţul iernii. Se
paşte şi prin zăpadă. Carnea e deci proastă. Oile sânt pârnaie şi ţigaie; s-au
adus de curând şi oi merinos, spaniole, şi oi cu coada grasă, dar fireşte de
37
bogătaşii străini, între care mai ales contele Edling . Caii stau în herghelii,
din care se prind cu arcanul. Ei sânt în stare să îndure toate greutăţile.
Negustorii străini cumpără vitele la ieşirea din iarnă, le îngraşă toată vara
şi le vând apoi la zalhana sau le exportă în Austria, până la Olmtitz, când
nu le vând la bâlciul cel mare din Bălţi exportatorilor de meserie.
Încheind această expunere bogată a împrejurărilor economice din
Basarabia, Zucker propune a se înfiinţa, împotriva foametelor dese,
coşarele de rezervă, care au funcţionat şi la noi sub Regulamentul Organic
şi de înfiinţarea din nou a cărora a fost vorba dăunăzi. Fiecare familie ar fi
datoare a lucra două zile pe an ca să strângă două chile; coşarul ar fi închis
cu lacătul proprietarului, al preotului, al primarului şi al bătrânilor satului.
El s-ar deschide din porunca guvernatorului, după cererea proprietarului şi
a sătenilor, sau chiar numai a celor din urmă. Şi după împlinirea celor două
chile s-ar lucra o zi pe an, pentru reservă, vânzându-se din porumbul cel
vechi. S-ar putea face vii şi multe altele, tot prin această muncă silită.
Pe scurt, Zucker dă orânduirea Basarabiei după anexare, aşa cum
urmează:

La început, erau, afară de colonii, şese districte (care răspundeau
numai în parte vechilor ţinuturi moldoveneşti): Ismail, Akkerman, Bender,
Orhei, Iaşi, Hotin; din al Benderului se desfăcu apoi districtul nou al
Leovei, la apus, către Prut. În fiecare district era un ispravnic, cu comisari
şi ocolaşi, un tribunal cu un judecător, 2-4 asesori şi un procuror. La
Chişinău stătea guvernatorul, procurorul provinciei, Camera guvernului şi
Camera de conturi.
În capitală, se clădise un palat haotic pentru Mitropolit şi exarh al
Sinodului. ''Clădiri care să fie ale guvernului sau să fi fost făcute de
guvern, nu se află. Judecătoriile, Camerele de administraţie sânt până
acum încă în case cu chirie, ca şi locuinţele guvernatorului şi celorlalţi
funcţionari. Nici cazarme nu sânt încă; soldaţii sânt în cvartir pe la
târgoveţi". Abia se începuse lucrul urâtei biserici catedrale. "Nu era nici-o
primblare publică, când veni vestea, acum cincisprezece ani, că va sosi
împăratul Alexandru [1-iu]. Pentru că el întreba de obicei despre astfel de
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facerea în clipă a grădinii publice. Toate silinţele fură
pentru a lucra iute. Se aduseră mii de copaci de pădure şi
anotimpul fiind prielnic, cei mai mulţi se prinseră''.
Atâta tăcuseră până atunci ruşii în Basarabia; de atunci au mai
lucrat ceva, la Chişinău, şi pentru dânşii.
se

hotărî

întrebuinţate

2. I. G. Koh/
Al doilea călător în Basarabia e un om de ştiinţă, cunoscut autor de
călătorii, care era şi un scriitor vioi şi spiritual. German aşezat în Rusia, I.
G. Kohl porni în 1838 să facă o cercetare a ţinuturilor Rusiei de sud. Văzu
Crimeia, Odesa şi partea de curând anexată, oblastul dintre Nistru şi Prut,
Moldova ţarului. Descrierea sa de călătorie, Reisen in Siidrussland, găsi o
bună primire, şi în 1847 autorul trebuia să dea o a doua ediţie, la Arnold
din Dresda şi Lipsea.
Ajuns la Ovidipol, călătorul fu ispitit, fireşte, să treacă dincoace de
liman, spre a vedea Cetatea Albă Braţul de mare, năvălit de ierburi şi
închis la gură printr-o bancă locuită de pescari, pe lângă care se strecoară
două gârle, are numai o lăţime de zece verste. Trecu pe o luntre de
malorus, din cele mai păcătoase. De jur împrejur, ţinut sălbatec.
Vechea cetate genoveză - Kohl zice că ar fi văzut pe ziduri armele
Republicii -, vechiul port de negoţ şi apărare al Moldovei, avea "cel puţin
13.000 de locuitori" (faţă de 28.000 de astăzi). Oficial însă, se numărau
numai 2.600. Aceasta, pentrucă Akkermanul - ruşii luaseră numele turcesc,
o tălmăcire a celui de Cetate-Albă era un adăpost al tuturor celor care nu
puteau înfăţişa paşaport, adecă după împrejurările ruseşti, a tuturor
oamenilor fără căpătâi. Numai o mică parte din locuitori era înscrisă
anume. Ceilalţi nu existau pentru Stat până la moartea unui locuitor oficial.
Atunci vreunul dintre oploşiţii mai noi îi lua, cu voia cinovnicilor
cumpăraţi, numele, vrâsta şi rostul. În ciudatul amestec de oameni, care se
purtau prin strădiţele strâmbe, "de nu vezi 20 de paşi înnainte'' sau se
ascundeau în căsuţele de lemn şi vergi acoperite cu papura limanului şi
înzestrate cu fereşti de băşică, Kohl crede că poate deosebi: evrei
(neapărat), armeni (poate), printre cari şi hangiul său, gruzini, greci din
toate unghiurile grecimii, germani, din multele sate de colonişti ce
încunjură cetatea, ruşi, mai ales, adăogim noi, maloruşi şi lipoveni pescari,
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bulgari din colonii venite după 1812, francezi (!) şi moldoveni de-ai noştri.
spunem din partea noastră că se puteau împărţi în pescari,
puţini negustori şi mulţi şerbi fugari de pe moşiile nobililor, gata aceştia
din urmă pentru orice muncă, oricât de grea şi de rău răsplătită.
În mijloc, câteva raze de strade drepte, largi, goale. Puţine clădiri
nouă. Cazărmi şi o închisoare în stil grecesc vechi, temple nepotrivite ca
arhitectură pentru această biată aşezare de oameni săraci, cu multe
nenorociri şi păcate în trecutul lor.
Kohl pleacă să vadă boazul, goiful de Mare prin care se încheie
Nistru!. În cale el găseşte un sat de alsacieni, cu preot polon, mari duşmani
ai luteranilor necuraţi, de care se întâmpină cu aceiaşi limbă germană, în
alte colonii de acestea ale pustiului tătăresc.
Pe un caic, cu tot felul de lume, între care şi un cerşitor
moldovenesc ... Malul stâng, podolic, e de piatră albă, tare, din care s-a
făcut cetatea; acestălalt, al Basarabiei, se înfăţişează jos, cleios. Cocori albi
răsar din mlaştine.
Noaptea se petrece într-o colibă de grec, vătav de pescari ruşi.
foarte grosolani, veseli şi buni. Înnăuntru, lumina blândă a icoanei
păzitoare; afară, pe boaz şi liman, pe Marea apropiată, furtuna grozavă.
După ocupaţie,

După

prin porturile şi munţii Crimeii, vechiul nostru
Crâm, călătorul german e iarăşi la Nistru, în faţa Benderului, venind din
noul oraş Tiraspol (cetatea Nistrului).
De la început el vede cetatea Bender, cu "straşnic de înalte ziduri şi
turnuri groase, rotunde" (lucru curat moldovenesc). Iarăşi, ''şiruri
nesfârşite de case joase", ca la Cetatea Albă: satul moldovenesc de sub
cetatea stăpânilor. Câteva biserici mari, nouă. În cetate stă un regiment de
infanterie, cu o baterie. În târg se văd moldoveni, evrei, armeni, bulgari,
maloruşi; împărţirea aceasta pe neamuri e făcută bine. Turci nu mai sânt de
loc, fireşte; timpurile lor sânt amintite doar de un minaret singuratec ce se
ridică dintr-un maidan, lângă zidurile Domnilor noştri.
Despre satul vecin, Varniţa, călătorul ştie să spuie poveşti cu
privire la Carol al Xii-lea. Oamenii şi-ar fi adus aminte încă de dânsul, şi
s-ar fi vorbind printre ei de comorile pe care, în beciuri adânci, le păzeşte
fata de crai pribeag, ce-şi aşteaptă încă mântuitorul. Kohl nu se putea
înţelege însă cu moldovenii, care erau aici singurul neam de pe vremea lui
Carol al Xii-lea, aşa încât putem să-l credem şi să nu-l credem.
o

călătorie
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La cea dintâi staţie de poştă, pe care o numeşte Cepradi, călătorul
un tâlmaciu de moldoveneşte într-o bătrânică de loc dintre saşii
Ardealului. Ea va fi vorbit rău, iar învăţatul nostru înţelege şi mai rău. Se
bucură însă de orice cuvânt ce are o aromă antică; el lămureşte cuvintele
acestea prin impunerea de la sine a limbii latine locuitorilor barbari, ce i se
par a fi fost sciţi. Mai departe, observaţii, fără preţ pentru noi, asupra
felului de îmbrăcăminte şi locuinţă a ţeranului român.
găseşte

Chişinăul

e ţinta cea dintâi a călătoriei. Han armenesc (iarăşi), cu
obiceiuri ruseşti: familia gazdei se îndeletniceşte cu facerea de povidlă
(magiun). Oraş enorm ca întindere, pentru numai 40.000 de ''ruşi mari, ruşi
mici, tătari (vorbă să fie!), moldoveni, turci (cu aceste două neamuri
trebuia să se înceapă catastihul), armeni (I 00 de familii, hangii şi bărbieri),
bulgari (puţini, de prin satele din jos; Kohl numără 800 de familii,
negustori de vite, cu mii de capete de cireada şi, neapărat, grădinari), nemţi
(200 de luterani, cu biserică), francezi (la şcolile nobilimii, trei de toate),
greci, poloni, sârbi, (nici-unul), şi încă câteva neamuri mai puţin
numeroase (ce-ar putea să fie oare?)''. Kohl găseşte cu cale să spuie că nu
mai sânt turci, dar noi ştim că în acest vechi sat şi târguşor moldovenesc
turci n-au fost niciodată. Pe evrei îi socoteşte la 15.000 de oameni (de
atunci numărul lor s-a încincit), mai mulţi decât în Odesa. Ei fac toate
afacerile cu produse. Au o sinagogă şi şepte şcoli. Meşterii de clădiri sînt
muscali, cârpacii, rusneci, negustorii de ce este şi nu este, Evrei; ţiganii îşi
exercită meşteşugurile îndătinate. Cinovnici ruşi şi boieri moldoveni sau
"greco-franco-moldoveni'', după limbile în care vorbesc: un Balş, cel mai
bogat proprietar basarabean, un Sturdza, o Catinca Ghica, pe care Kohl o
socoate a fi sora Domnului muntean de atunci, Alexandru Vodă. Ei
primesc gazete din Iaşi, pe care le cetesc slobod, ca unele ce n-aveau nici o
regulă de politică în ele, şi despreţuiesc Chişinăul pentru laşii strămoşilor
şi pentru noua minune modernă a Odesei. Mulţi mahalagii de neamul
nostru, în căsuţe cu cerdace de lemn şi fereşti împiestrite. În mijloc, o
stradă mare, rusească, făcută iute şi cu de-a sila; casele vechi s-au dărâmat
din poruncă poliţienească, cu termen statornicit în scris pe ziduri, dar
putând fi zăbovit prin bacşişuri potrivite.
În împrejurimi, negoţ de lemne; export de 8-900.000 vedre de vin.
Proces între soborul şi exarhul basarabean şi Patriarhia de Ierusalim pentru
moşii ce aduc un venit actual de 15.000 de galbeni, bine sau rău înţeles,
procesul acesta. Alta, nimic.
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Urmează o schiţă istorică asupra românilor. Împărţirea pământului

lor i se pare un lucru foarte hazliu. El scrie spiritual: "'Ce e mai rău este că
durerile bietei ţeri cu prilegiul unei vivisecţii ca aceasta vor mai ţinea încă
mult timp, căci operaţia nu e sfârşită cu totul". El vede timpul când
Basarabia, care e deocamdată oblast, ţinut de margene, va ajunge o
gubernie ca toate celelalte, Moldova şi Ţara Românească având acum
rostul de oblast. Titlul Domnilor noştri îi sună caraghios; află cu bucurie că
Sturdza - pe atunci domnia în Moldova Mihai Sturdza - vine de la
sturdz, nume de pasere.
Mai interesante şi mai adevărate sânt lucrurile pe care le spune
Kohl cu privire la sentimentele moldovenilor faţă de stăpânirea cea nouă
rusească. El constată "de mirare de multă simpatie pentru cârmuirea
turcească". I s-ar fi spus că atunci plătia numai cel bogat, pe când "săracii
nu dădeau chiar nimic. Acuma însă trebuie ca toţi să plătească mai mult,
iar cu deosebire cei săraci". Când ştim care era regimul dărilor de
odinioară, cu atâtea scutiri pentru boieri şi clerici şi cu apăsarea obştească
a birului, vom zice însă că scriitorul n-a nemerit-o bine. Mai multă dreptate
are bătrânul din Cetatea Albă care i-ar fi spus: "E, domnule, boerimea s-a
făcut mai mare''. Veniseră, de fapt, o mulţime de proprietari noi de peste
Nistru, şi aceştia nu cunoşteau altfel de legături cu ţeranii decât acelea
dintre stăpânii de suflete şi şerbii Rusiei.
Un alt motiv de nemulţămire era preţuirea în munca reală a celor
douăsprezece zile de lucru pe an, pe care Domnii Moldovei din veacul al
XVIII-iea le hotărâseră pentru ţeranul ce trăia pe pământ boeresc. Ca şi la
noi, dar în măsură şi mai mare decât aici, preţuirea în lucru gata a zilei de
muncă era foarte împovărătoare pentru locuitorul sătean, '"într-o zi, de
pildă, un ţeran, muncind cât trebuie, poate să secere 50-60 de snopi. Dar
în multe părţi i se socotesc pe zi 120 până la 200". Plata păşunilor era prea
mare: "12 copeice pentru o capră şi o oaie şi 60 de copeice pentru un cal
sau un bou, pe an'". Apoi căratul se cerea uneori ţeranilor până la Odesa,
unde se îmbarcau produsele câmpilor basarabeni pentru ţerile Apusului.
În sfârşit, ţeranul moldovean nu putea să vadă cu plăcere străinii,
ori că erau oameni harnici, strângători şi cinstiţi, ori că făceau parte din
tagma vagabonzilor, cărora li se deschisese intrarea în Basarabia,
ispitindu-i cu tot felul de privilegii. Ei se simţiau încunjuraţi, concuraţi si
ameninţaţi.

Disertaţie

asupra porumbului şi mămăligei, apoi o schiţă a
Orheiului. În felul cum sânt clădite din lemn prăvăliile, în felul cum se
face lucrul, în vânzarea de ciubuce, de tabac răsăritean, în ciudăţenia
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orientală, turco-tătărească.

Ea poate

să

nu fie

iii.să nici aşa de puternică, nici aşa de caracteristică, precum crede drumeţul

nostru.
La Orhei, zugrăvirea unei certe între doi ruşi, la Copăceni arătarea
împrejurărilor în care s-a dat bacşiş unui cinovnic. În casa de poştă din
ultimul loc, el preţuieşte covoarele moldoveneşti, "făcute chiar cu mai
multă sârguinţă decât cele malo-ruse".
După ce se minunează, fără cuvânt, de întinsa întrebuinţare a
împletiturilor de nuiele la poporul nostru, Kohl se duce la staţia Soratena,
unde a petrecut foarte bine. Căpitanul de poştă era un rus chior; nevasta lui
vedea cu amândoi ochii şi era moldoveancă. Călătorul arată, în descrierea
ei, că era un etnograf foarte curtenitor. El îşi rugă gazda să-i cânte şi ceva
cântece moldoveneşti, cu "frunză verde liliac'' şi "frunză verde de mătasă",
pe care le dă, după tălmăcirea rusească a bunului soţ cu jumătate de
vedere.
Bălţi,

unde călătorul e oprit mai mult timp de o stricăciune de
au hangiul lor armean, cu ''patru-cinci căsuţe" purtând prispe şi
laviţe şi, pe lângă ele, o odaie de biliard, cu samovar şi cafea neagră;
portrete şi tablouri patriotice ruseşti, privitoare la războiul, mântuit în
1829, cu turcii. Vizită la şcoală: dascăl rus, ''în uniformă de gală, cu
frumos guler cusut cu fir, cu medalii de serviciu şi decoraţii, cu sabia la
coapsă ca un cavaler, şi pălărie cu trese". Multe plecăciuni şi răspunsuri cu
mâna la pălărie. Batjocură pentru micii moldoveni, cu care se începe de la
început ruseşte şi care nu pot spune limpede unele sunete. Vreo cincizeci
de copii în odăi curate, cu hărţi şi biblioteci şcolare; întrebări despre
Semiramida şi cei dintr-un timp cu dânsa, despre aritmetică şi geografie.
Mai e încă o şcoală ca aceasta, apoi una lancasteriană şi o şcoală
trăsură,

superioară.

Târgul numără 9.000 de locuitori, şi are un vestit bâlci de vite. Se
strâng 8-12.000, ba chiar 20.000 de capete de vânzare. Multe vite se
cumpără de austriaci, exportul basarabean în Austria fiind de 50.000 de
capete. Un timp, iarmarocul fusese tulburat de vestitul hoţ Tobultoc, un
moldovean, care fusese prins, după multe isprăvi, de un boier care
întrebuinţă viclenia. Dintre cei 4.500 de locuitori din anul 1838, 4.000 erau
moldoveni şi evrei, cam tot atâţia din fiecare neam. Negustorii erau de
treapta a doua şi a treia, în Bălţi trăiau 26 de boierinaşi şi 13 boieri, nobili
deplini. Târgul era înfiinţat pe moşia boierului Catargiu, căruia proprietarii
de case-i plătiau bezmen.
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Altă vizită la spiţerul neamţ, aşezat de opstprezece ani acolo. Pe
atunci Basarabia avea numai două spiţerii, acum are douăsprezece.
Consideraţii slabe asupra boierilor, răzăşilor şi mazililor. Laudă a
bogăţiei "neauzite" a pământului basarabean.
De la Bălţi în sus se simte apropierea Bucovinei. Unele monede
ruseşti scad la preţ. Apar rutenii veniţi din Austria. Cară cu sare merg la
nemţi. E mai multă îngrijire şi viaţă în toate.
La Lipcani, pe Prut, e aşezată una din carantine, celelalte fiind la
Sculeni, Leova,
Reni şi Ismail. Ostaşi moldoveni în uniforme ruseşti pe malul drept, ce se
ţine de Moldova. Cârciume evreieşti caracteristice.
Un evreu bătrân, născut în Hotin, unde nu merge călătorul,
zugrăveşte viaţa turcească de odinioară, în cetate şi lângă dânsa. Erau
30.000 de locuitori, pe când acum, prin anii 1830, trăieşte în Hotin numai a
şasea parte, cel mult. ''El spunea că turcii erau oameni buni, care stăteau
liniştiţi în cetate, lăsau pe fiecare în voia lui şi nu cătau să schimbe
lucrurile cu de-a sila. Paşa şi cei mari beau multă apă, pe care-o aduceau
tot de la Prut (!), ca una ce era mai bună decât cea din Nistru. Şi lui îi
plăcea la Hotin când era copil, pentru că negustorii aduceau necontenit
mulţime de fructe frumoase şi de dulceţuri din Constantinopol, şi pe
atunci puteai cumpăra de două parale mai multe zarzăre şi pere zăhărite
decât acuma cu o rublă".

Comparaţia

între Prut şi Nistru e foarte dreaptă şi frumoasă, dar nu
ne priveşte aici, precum nici descrierea vizitiilor de poştă, care duc pe
malul Prutului, spre Bucovina, pe drumeţ. Un grec din Constantinopol,
bătrân, limbut, umil, fost ciocoi al Cantacuzinilor, se roagă a fi primit în
coada trăsurii, de unde spune poveşti. De câte ori apare înainte un boier,
grecoteiul sărută dreapta evghenistului, după ce şi-a pus mâna la frunte şi
la piept, făcând complimentul oriental, oferta minţii şi a inimii.
Cirezi, herghelii, treieratul grânelor în arii ţerănesti, o bisericuţă
veche la Nigrineţi. Apoi Noua Suliţă, cu graniţa a trei
împărăţii. Până şi din Lemberg ar fi venind lume ca să vadă acest locuşor
însemnat prin întâlnirea unei lumi aşa de deosebite, între care mijloceşte cu
cea mai mare uşurinţă, acasă şi la dreapta şi la stânga. şi în sus şi în jos,
evreul neamţ care vorbeşte ruseşte, leşeşte şi moldoveneşte.
moldovenească
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3. Un autor român contemporan
În ziarul bucureştean Cronica din acest an, a apărut asupra
Basarabiei de astăzi o serie de articole care n-au fost mai de loc ţinute în
samă, cu toate că fără îndoială ele nu sânt lipsite de valoare. Autorul
studiului, intitulat Basarabia şi trecutul ei (1812-1905), 38 d. Dumitru C.
Moruzi, dacă nu mă înşel, fost subprefect în Dobrogea, e un basarabean
emigrat în România, care cunoaşte împrejurările din ţara sa de obârşie încă
de prin 1850--60. D. Moruzi scrie bine, foarte colorat şi energic, în icoane
splendide uneori, deşi fără îngrijire; d-sa are cunoştinţi de politică foarte
întinse şi dovedeşte o iubire de neam pe care n-o întunecă nici anumite
rânduri neaşteptat de batjocuritoare pe care le aruncă amintirii acelui
cortegiu al lui Ştefan cel Mare, din iulie 1904, care a fost pus la cale cu
gândurile cele mai bune şi a mişcat adânc, lăsând urme trainice pe mulţi
oameni, dintre aceia tocmai pentru care cortegiul istoric era mai ales
pregătit 39 .
•
Fireşte că nu pot avea de gând să reproduc părţi întregi din
frumoasa carte, plină de învăţăminte, a d-lui Moruzi. Vreau să notez numai
unele informaţii nouă, care se vor înfăţişa ca şi mai preţioase, fiind puse
alături cu acelea din cărţile germane ce am analizat şi cu notele basarabene
ce formează temeiul acestei lucrări.
D. Moruzi îşi arată părerea de rău că românii din alte părţi cunosc
prea puţin Basarabia, că poeţii acestui popor n-au cântece şi pentru dânsa,
şi, în treacăt, îi îndreaptă pe toţi spre ''Răutu! poetic şi acoperit cu
galbenele flori ale nufărului, cu albele corole ale crinului de apă, curgând
în taină printre stâncile înalte şi păduroase ale Orheiului", spre "bisericuţa
tainică de lângă Tribujeni, săpată într-o stâncă înaltă de peste o sută de
metri de la nivelul apelor visătoare ale Răutului", spre adâncii codrii de
vitejie ai Bâcului. Am reprodus descrierile puternice ale autorului, fiindcă
nu mi-a fost dat si mie să văd aceste locuri.
Ţeranul

se pare celui mai nou povestitor despre Basarabia
neschimbat în moldovenia lui mândră. Nimic nu-l poate clinti, aşa cum
sânt încă împrejurările în Rusia. Prin locurile unde sânt târguri nouă
(Foieşti, Ungheni, Leova, Sculeni), evreii şi vagabonzii ce se hrănesc din
misitie şi contrabandă, administraţia de cinovnici, ce miroasă prada, rămân
de o parte, ·ca în altă ţară. Boierul, dacă e rus sau rusificat, nu poate face
alta decât să-şi trântească lui curţi albe, cu tinichea albastră şi verde în cap,
şi să prefacă muscăleşte, ·cu turnuri ca cepele, vechea biserică
moldovenească. Încolo, un hotar nevăzut trece între el şi săteni. Preotul,
dacă nu ştie româneşte, e un străin: îi calcă în biserică numai femeile şi
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copiii, care şi ei n-au a face decât cu icoanele, şi nu cu slujba. Şi mai străin
e dascălul de la şcoală, care se încredinţează răpede că moldovenii sânt
proşti, îşi ia leafa şi lasă o muncă zadarnică; firile mai nobile prind interes
pentru aceşti ''proşti'' şi se trezesc într-o dimineaţă că aduc gramatici
româneşti de la Iaşi, ca sa vadă ce zace în limba şi sufletul "proştilor".
Funcţiile nu-i atrag. Rareori săteanul se lasă a fi ales pentru zemstvă,
consiliul judeţean permanent care hotăreşte despre drumuri, şcoli, biserici
şi ajutorarea în tot felul a locuitorilor.
De viaţa politică n-au nici-o ideie. Se ştiu oameni din satul, din
ţinutul lor, de lângă apa ce trece supt ochii lor: hotineni, orheieni, soroceni,
codreni, bugeceni, lă-puşneni, pruteni, ca şi acum câteva sute de ani. Cred
în Dumnezeu şi în "'împăratul'', care e mare şi puternic şi stă undeva. Fac
oaste de la 1877, până şi în strălucitele regimente ale gardei, dar se întorc
acasă aceiaşi buni moldoveni care plecaseră. Cu soldaţii de pe la graniţa
aşa de straşnic păzită, cu obieşnicâ nu-şi mărită fetele, mai bine "le-ar da
Prutului". Pe cei ce vin în mijlocul lor, lucrători, colonişti, nu-i ţin în samă
deocamdată, ci-i aşteaptă să vie la limba, la datina moldovenească, fără de
care nu se poate frăţie şi încuscrire.
Despre România, spune d. Moruzi că ei ar avea păreri stricate şi
rele, ce li s-ar fi pus înadins în cap. Românii ar fi pentru ei un neam de
moldoveni amestecaţi cu unguri şi bulgari, regele, Craiul lor, un străin, un
neamţ, de altă lege, fost "gheneral împărătesc"' la Plevna; de aceia nu s-ar
fi uitând peste apa "închisă" acum a Prutului. Altfel, ar fi cei mai buni
găzduitori ai oricărui drumeţ ce vine cu grai românesc pe buze.
Scurta mea experienţă nu mi-a arătat aceste rătăciri la ţerani. Mi s-a
părut că ei cred numai într-un mare neam moldovenesc, ce se întinde în
sus, în jos, în dreapta, în stânga, peste Nistru şi peste Prut, până unde încep
liftele. Unii au stăpânire muscălească, alţii alt fel de stăpânire, pe care n-ai
de unde să-l ştii bine. Mâne, dacă s-ar deschide Prutul, această strălucită
minune ar fi pentru dânşii un fapt obişnuit ca şi cum lucrurile, după o
mică zăbavă, şi-ar fi luat iarăşi înfăţişarea firească, lăsată de la Dumnezeu.
Poate că d. Moruzi dă un prea mare rol târgoveţilor de odinioară,
din mijlocul cărora s-ar fi desfăcut acei mici cinovnici, mai muscali decât
adevăraţii muscali, plini de despreţ pentru maldavanii din care se coboară,
fără alt gând decât leafa şi câştigul de pe lângă leafă, pe cari-i descrie cu
atâta haz. Asemenea indivizi de speculă, cu naţia nouă, nouţă, vrednici de
colegii lor ruşi pe cari-i cunoaştem din minunatele schiţe ale lui Cehov, dobitoace vesele când sînt grase, triste când sînt slabe, vor fi venind şi din
rândurile mahalagiilor de odinioară, dar poate mai mult din ale nobililor
decăzuţi şi ale puţinilor ţerani ambiţioşi. Căci nu prea se vede din ce clasă
orăşenească ar fi putut să vie, într-o ţară unde nu erau decât cetăţi turceşti
şi târguri fără nicio însemnătate şi încă de pe la 1812 copleşite de evrei.
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Boierimea e bine cunoscută d-lui Moruzi, care, din cea mai înaltă
boierime el însuşi, a cunoscut încă de priri anii 1850 mai toate familiile
nobililor români ai Basarabiei, pe un Iorgu Balş, care şi-a lăsat pentru un
orfelinat curţile din Chişinău, unde autorul a văzut de mult "vastul salon cu
sticle colorate'', pe un Iordachi Catargiu, care a primit la el, în 1877, pe
împăratul care mergea la război, pe atâţia alţii care, dintr-o generaţie acum
dispărută, "se făliau de a fi boieri moldoveni, vorbind între ei româneşte,
trăind româneşte în casele lor" şi apărând numele bun al neamului chiar
atunci când se făceau a tăgădui, pentru a se înălţa, legătura lor cu dânsul,
ca Petrachi Keşcu, tatăl reginei Natalia40 . Aceşti boieri, care apucaseră
vremea turcească în Basarabia, samănă bine cu generaţia contemporană cu
ei, foarte puţin austriacită, a boierilor români din Bucovina.
Ni se arată apoi cum fiii acestor boieri au trebuit să urmeze
universităţi ruseşti, să îmbrace uniforma de cadeţi în regimentele ţarului,
numai ca să rămâie nobili si să se bucure de multele drepturi care au rămas
până astăzi în mânile acestei clase. Acum se făcură şi unele căsătorii cu
familii de conţi sau de coloneii, de generali. Dar iubirea de pământ n-a
dispărut odată cu iubirea de neam; ofiţerii au lăsat steagul şi au venit să
plugărească acel "negru şi mănos pământ basarabean", în care li se
coborâseră părinţii; tinerii funcţionari, învăţaţi prin pensioanele pentru
nobilime sau trecuţi prin universităţi, au cerut să fie alipiţi pe lângă
guvernul basarabean, îndată ce au avut titlul ieften de ''asesori de colegiu".
Astfel s-a format o a doua generaţie de boieri români basarabeni, care trăia
pe lângă străinii din toată lumea, despre înţolirea cărora cu moşii luate
ieftin şi cu caftane cumpărate uşor vorbeşte d. Moruzi întocmai ca şi dr.
Zucker, acum optzeci de ani. Nu se uită nici acei "generoşi" nemulţămiţi, a
căror viaţă risipită fără nicio îndreptare, se înneacă în filantropia dulceagă
sau în nihilismul sălbatec. Cei din urmă gustară "plăcutele cazemate ale
fortăreţei Petropavlovsk sau mănoasele câmpii ale Siberiei, găsindu-se cu
toţii în seara vieţii"- ca autorul - "pe pământul României libere, cu ceva
iluziuni perdute, dar cu acelaşi foc în inimi şi acelaşi dor de propăşire
pentru neam''.
Reformele lui Alexandru al Ii-lea, care, dezrobind pe ţeran,
intemeie judecătoriile de pace (mirovoi sudi, iar, pentru ţeranul nostru
luător în râs, "mirăuţă sfredeiac") şi dădu administraţia ţinuturilor în mâna
adunărilor alese numite zemstvo, sili, dacă nu ademeni la politică pe o
mare parte din boierime, însufleţite de un spirit liberal, de un democratism
sincer şi de dorinţa de a năcăj i autocraţia, aceste adunări, cu dezbaterile şi
protocoalele lor în ruseşte, ajutară la deznationalisarea clasei de sus.
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Astăzi

ea ceteşte - când ceteşte - numai în limba rusească.
e şi politica. La mica Românie şubredă, care a fost supt turci şi
despre care părinţii credeau că ar putea ajunge supt nemţii letini, nu se
gândesc. Unii ar fi ştiind că această ţerişoară s-ar deosebi prin uşurătatea
femeilor şi uşurinţa despărţeniilor (unde eşti, d-le Aurel Onciul,
insultătorul damelor române, pentru ca să ţi se bucure inima de om
civilizat?). Cum s-ar zice, curatul muscal pravoslavnic şi curatul austriac
purtător de cultură se unesc foarte bine în planul de a umplea mintea
bieţilor români din cărţile lor cu astfel de prăpăstii şi de necuviinţi. În
Basarabia, nobilii de modă nouă s-ar ruşina chiar de obârşia lor
moldovenească, ce-i pune alăturea cu ţeranul "cap de bou", şi ar schimba
numele lor dacă nu i-ar opri "cartea de aur'', arhondologia provinciei în
care ele sânt însemnate; dar ei au mare bucurie dacă pot adăugi câte un
mare nume rusesc ce li vine după mame sau bunice. Totuşi d. Moruzi
aminteşte păstrarea datinei în mâncare, în serbătorirea zilelor mari,
păstrarea iubirii pentru duioasa noastră doină, pe care "patrioţii ruşi cu
idei panslaviste o ascultau cu ochii plini de lacrimi".
Aceasta e starea sufletească a acestei clase, de care trebuie să ne
pese mult mai puţin decât de clasa cea mare, puternică şi muncitoare a
ţerănimii, care a rămas însă nea-tinsă. "La porţile Chişinăului, în jurul
oraşelor de provincie, ca şi în sătuleţele cele mai depărtate, pretutindeni
unde a fost sau unde s-a înfiinţat din nou vreun sat românesc, românesc
rămâne pentru vecie, ca port, limbă şi obiceiuri".
Rusească-i

Şi străinii?

Despre dânşii se vorbeşte numai în treacăt, de la negustorul caţap
(casap, de fapt; negustor de vite şi de oi), care veni îndată după 1812 de
peste graniţă, până la funcţionarii, muscali, "leşi, nemţi, armeni si haholi''
(ruteni). Tot aşa de puţin se spune despre acţiunea guvernului, slabă şi
netrainică. "De la 1812 la 1877 nu s-au făcut în toată Basarabia decât 715
stânjeni de şosea, pe o mlaştină de lângă Chişinău, şi aceasta pentru că se
înnomolise în acea mlaştină trăsura împăratului Alexandru I'". Ne aducem
aminte cum acelaşi Alexandru 1-iu a adus împrovizarea grădinii publice de
la Chişinău. Străinii au dat Basarabiei numai o spoială de posomorâre,
aşa de duşmană firii noastre, în strade, case şi obiceiuri.
E caracteristic şi acest lucru, că se poate scrie, vorbind numai
despre români, o cărticică, altfel aşa de completă, despre această Basarabie
pe care trebuie s-o cunoaştem bine, în aşteptarea viitorului.
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Pentru Basarabia se mai pot întrebunţa cele două lucrări ale d-lui
Zamfir Arbore, Basarabia în secolul XIX ( 1899, cu hartă) şi Dicţionarul
geografic al Basarabiei (1904 ). Despre ele se poate zice, şi poate numai
aceasta ar fi drept, că d. Arbore a făcut ce i-au îngăduit mijloacele. Pentru
trecut cuprinde aproape tot ce e mai însemnat scrierea mea Studii istorice
asupra Chliei şi Cetliţii Albe ( 1900).
Ilustraţiile sunt luate după frumoasele cărţi poştale ilustrate ale
firmei Wolkenberg din Chişinău, precum şi din lucrarea rusească asupra
41
Basarabiei, părtenitoare şi foarte proastă a lui Batiuşkov • Una singură e
din cunoscuta călătorie în Rusia de sud a lui Anatole Demidoft4 2, care a
scris în franţuzeşte.
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NOTE
1. Aluzie la războiul ruso-japonez din 1904-1905, declanşat de
japonezi. Pretextul: refuzul ruşilor de a părăsi Manciuria, De fapt,
ţara insulară dorea să intre în stăpânirea Port Arthurului. Rusia a
fost înfrântă la Tsushima. Sudul insulei Sahalin a revenit
japonezilor iar influenţa acestora în Manciuria a sporit; în acelaşi
timp au primit dreptul de a pescui în Siberia. Ruşii au pierdut în
acest război 340 OOO de oameni.
2. "Sămănătorul" a apărut între 1901 şi 1910. Primii directori au
fost George Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă. În 1906 a devenit
director N. Iorga; a început să cultive un naţionalism excesiv, cu
idealizarea ţăranului: "noi încercăm printr-o muncă iubitoare de
fiecare clipă să înălţăm ţăranul român către cultura modernă a
neamurilor conştiente şi mândre, care pot fi sigure că vor trăi de
sine, la lumina ce porneşte din însăşi alcătuirea lor sufletească".
3. În anul 442 după Christos, sub patriarhul Hillel al II-iea, s-a
stabilit calendarul. A şaptea zi a fost declarată Sabath kodeş
(vineri).
4.Bibliografia despre cetatea Hotinului este extrem de
cuprinzătoare. La fel pentru toate locurile evocate în continuare
de N.I. Trimitem, de aceea, la N. Stoicescu, Repertoriul
bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974. Contribuţiile lui N.I. se regăsesc în
voi. lui Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, 187111940,
Biobibliografie, Bucureşti, 1976. Mai vezi şi cele zece volume din
Istoria românilor ale sale, ediţia a II-a, apărute la Editura
Enciclopedică, cu substanţiale note adăugate de editori.
5 .Lupta de la Stănileşti, între ruşi şi turci, din 8-12 iunie 1711.
Petru cel Mare a fost înfrânt şi domnul Moldovei Dimitrie
Cantemir, aliatul lui, s-a refugiat în Rusia cu 4 OOO de conaţionali.
6.La Pobrata, cel mai vechi locaş, cu hramul Sf. Nicolae, a fost
ridicat ante 1391. Petru Rareş l-a reclădit din temelii, între 1527 şi
1532. E înmormântat acolo, alături de doamna lui, Elena.
7.Bogdan Lăpuşneanu, domn al Moldovei în 1568-1572.
8.Ştefan Petriceicu, domn al Mo.ldovei în 1672-1673, 1674 şi
1683-1684.
9.Grigore Ghica, domn al Ţării româneşti în 1660-1664 şi 16721673.
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IO.Bătălia de la Mukden s-a purtat în timpul războiului rusojaponez din 1904-1905. Ruşii au pierdut atunci 15 OOO de oameni,
55 OOO au fost răniţi şi 200 OOO luaţi prizonieri.
11. Alexandra Feodorovna (1872-1918), soţia ţarului Nicolae al
Ii-lea al Rusiei. Socotită a fi nefericită nu doar din cauza
nevropatiei ci şi a hemofiliei de care suferea unicul ei fiu,
ţareviciul Alexei, ucis odată cu întreaga familie în 1918 de către

bolşevici.

12. Confederaţia de la Bar, formată în 1768, de patrioţii polonezi
din Podolia contra ruşilor care îl puseseră rege pe Stanislav
Poniatovski, cu ajutorul francezilor şi al turcilor. Polonezii au
pierdut partida şi a avut loc prima împărţire a Poloniei între vecini
(1772).
13. O ramură a familiei Sinadino, originară din Chios, s-a
refugiat, după 1822, în Basarabia. După 1840, Pandele S. ajunge
primar al Chişinăului. Fiii săi ctitoresc biserica grecească Sf.
Pantelimon din acelaşi oraş (înzestrată cu proprietăţi în suprafaţă
de 25 OOO ha.) Au fost înnobilaţi de ruşi în 1896. V. arborele
genealogic la M.D. Sturdza, Grandes familles de Grece,
d'Albanie et de Constantinople, Paris, 1999, p, 125.
14. Gheorghe Ştefan, domn al Moldovei în 1653 şi 1653-1658.
15. Mihalcea Hâncu! şi Apostol Durac conduc o răscoală a
orheienilor, sorocenilor şi lăpuşnenilor împotriva domnitorului
Gheorghe Duca, în 1672. Acesta e alungat şi Hâncu ajunge,
pentru o lună, voievod. Gh. Duca revine şi, în a treia domnie, îl
ucide pe fiul lui Hâncu, Donia. Hâncu a ctitorit mânăstiri
omonime din Basarabia.
16. Din familia Callimaki au domnit următorii: Ioan Toader,
1758-1761; Grigore, 1761-1764, 1767-1769; Alexandru, 17951799; Scarlat, 1806, 1807-1810 (domnie nominală), 1812-1819.
17. Biserica Sf. Dumitru, construită de Vasile Lupu între 1634 şi
1653.
18. Ştefăniţă Lupu, domn al Moldovei între 1659-1661 şi în
septembrie 1661.
19. Prezentarea teosofiei Cabalei (autor Akiba, mort în anul 135
după Christos) e cuprinsă în două cărţi, Cele 32 de cărţi ale
înţelepciunii şi Cartea creaţiei (Sepher Jetzira).
20. Pantelimon Halipa a publicat, sub pseudonimul
P.H.Culboteanu, Basarabia sub împăratul Alexandru I (18121825), Chişinău, 1914; Basarabia noastră, 1941; Calvarul
românilor basarabeni şi bucovineni. Documente, 1974 (în
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colaborare); Basarabia. Schiţă geograficei, în revista "Vasile
Adamachi" din Iaşi, III, nr. 2.
21. V. Radu Rosetti, Arhiva senatorilor din Chişinău şi ocupaţia
rusească de la 1806-1812, 4 vol, Bucureşti, 1909.
22. Gheorghe Balş, 1805-1857, mareşal al nobilimii din
Basarabia. Mare filantrop, a lăsat prin testament bani pentru
înfiinţarea unui orfelinat la Chişinău. Cel mort în jurul anilor
1890, de care vorbeşte N .I., trebuie să fie un descendent al său.
23. V. Buzescu, Studii de istorie, 1911.
24. P. Cruşevan a scos foaia antisemită "Basarabeţ". A publicat,
în limba rusă, Culegere de studii geografice, istorice, statistice,
economice, etnografice, Moscova, 1903. Era suplimentul literar
săptămânal al foii pomenite mai sus.
25. Acolo se afla doar o biserică de lenm, cu hramul Sf. Nicolae,
din 1780.
26. Alexandru al Ii-lea, ţar al Rusiei între 1855 şi 1881. Sub
donmia lui a fost din nou răpită, parţial, Basarabia. De numele lui
se leagă şi dezrobirea şerbilor (1861 ). A fost ucis în urma celui de
al patrulea atentat.
27. Aron vodă, donm al Moldovei, 1591-1592; 159211595.
28. Ştefan Răzvan, domn al Moldovei, aprilie - mai, mai - august
1595.
29. Pe locul unei mai vechi biserici de lenm, mitropolitul Daniil al
Proilaviei a reclădit în 1760 aşezământul. Astăzi întregul
ansamblu a fost refăcut cu ajutor american.
30. Despot vodă, domn al Moldovei, 1561-1563.
31. E vorba despre prefectul· Bucureştilor, din timpul lui
Alexandru Ioan Cuza. Vezi pentru el şi Iancu Bălăceanu, Amintiri
politice şi diplomatice, Bucureşti, 2002.
32. Adam Neale, Travels through some parts of Germany,
Poland, Moldav ia and Turkey, by ... , late Phisician to the British
Embassay at Constantinople, Londra, 1818.
33. Ion Neculcea, Letopiseţul Ţerei Moldovei, Bucureşti, 1896.
Col. Autori români vechi şi contimporani.
34. Franz Lanou, baron de Tott, Memoires sur Ies turcs et Ies
tartares, 2 voi., Paris, 1785.
35. Anton Maria del Chiaro, secretar al lui Constantin
Brâncoveanu. Scrie Storia delie moderne revoluzioni delia
Valachia, ediţie în 1. română, Bucureşti, 1914, datorată lui N.
Iorga.
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36. Notă N.I.: Se măsoară moşia la cele două capete şi la mijloc şi
se ia media.
37. Contele rus A.O. Edling (1774-1841), căsătorit cu Roxana
Sturdza. Soţii E. au avut un salon faimos la Petersburg în vremea
lui Alexandru I.
38. D.C. Moruzi (1850-1914). A fost interpret pe lângă Marele
Cartier General rusesc în timpul războiului din 1877-1878.
Subprefect de Constanţa, apoi de Sulina. A scris Basarabia şi
viitorul ei (1812 - 1905, Bucureşti, 1905; Ruşii şi românii.
Prefaţă de N. Iorga, Bucureşti, 1906; lnstrâinaţii. Studiu social în
formă de roman (1854- 1907), Vălenii de Munte, 1910; Cântece
basarabene, Iaşi, 1912.
39. La 2 iulie 1904, pentru comemorarea a patru sute de ani de la
moartea lui Ştefan cel Mare, Nicolae Iorga a organizat un mare
"alai" la Bucureşti, cu persoane îmbrăcate în costume de epocă,
imaginate de pictorul Costin Petrescu, după indicaţiile istoricului.
Evenimentul a fost ironizat în multe publicaţii ale timpului.
40. Natalia Keşko, soţia regelui Serbiei Milan Obrenovici; a
publicat la Paris Memoires de Natalie. reine de Serbie.
41. P. N. Batiuşkov, Bassarabia. lstoricescoie opisanie, St.
Petersburg, 1892.
42. Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie meridionale et
la Crimee, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Paris,
1840. Ediţii 1849 şi 1854, ilustrate de Raffet.
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ÎNSEMNĂTATEA TINUTURILOR
'

DE PESTE PRUT PENTRU
"
ISTORIA ROMANILOR
ŞI PENTRU

FOLCLORUL ROMÂNESC
(Comunicare la Academia Română în şedinţa din 12 mai 1912.
Publicată în Analele Academiei Române, seria a II-a, tom 34, 1912,
Memoriile Secţiei Istorice (şi extras). Reluată de N.I. în voi. Pagini despre
Basarabia de astăzi)

Situaţia politică deosebită

a deosebitelor ţinuturi locuite de români
şi făcând parte din moştenirea lor istorică le dă, sub multe raporturi, cum
am afirmat-o şi cu alt prilej tot aici, o fizionomie deosebită, făcându-le
astfel să se poată ajuta între sine pentru a da împreună icoana deplină a
vieţii noastre în trecut şi a însuşirilor caracteristice ale poporului nostru în
stratele lui adânci, de o veche cultură proprie.
Acesta e şi cazul pentru ţinuturile româneşti, ''moldoveneşti", de
peste Prut, care au căpătat, după anexarea la Rusia în 1812, numele
neîndreptăţit şi tendenţios de: Basarabia, aplicabil numai foastei stăpâniri
"băsărăbeşti'', muntene, de la gurile Dunării, mai târziu sălaş de tătari, apoi
pustiu deschis tuturor imigrărilor şi colonizărilor de Stat. Monumente
româneşti, amintiri româneşti, ogoare româneşti, drepturi româneşti se
întâlnesc la tot pasul, naţiile conlocuitoare, rusneci din părţile Hotinului,
ruşi veniţi de peste Nistru, bulgari fugiţi de peste Dunăre, de groaza
turcilor pedepsitori, lipoveni exilaţi cât mai departe de pravoslavia oficială,
nemţi în căutare de privilegii cu îmbogăţire repede, neavând în mai toate
cazurile decât vechimea celor o sută de ani strecuraţi de la tratatul din
16/28 mai 1812 şi însemnătatea, dreptul istoric, rostul moral ce pot să
derive din prezenţa a cel mult trei generaţii pe acelaşi pământ. Două
milioane de locuitori ai provinciei împărăteşti, a cărei relativă autonomie
pe vechile baze tradiţionale a fost de multă vreme cu totul desfiinţată, până
la scoaterea limbii băştinaşilor din biserica şi şcoala de sat, se recunosc şi
azi "moldoveni" şi privesc ca fiind şi al lor tot ce e în legătură cu
dezvoltarea, de lupte şi silinţe culturale, timp de aproape cinci sute de ani,
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a ţerii Moldovei. Între ţăranul din văile Nistrului, Răutului, Bâcului, de pe
malul stâng al Prutului şi acela de pe malul drept, din văile Siretului,
Moldovei, Bistriţei, nu e în nici o altă privinţă decât a formelor de Stat şi
de cultură superioară, vreo deosebire. Romanitatea lor etnică primordială
şi "moldovenia" lor istorică sunt întocmai aceleaşi. Pe' când în Ardeal şi
Ungaria administraţia pătrunde până şi în cea mai depărtată comună rurală,
urmărind cu stăruinţă scopuri cunoscute, pe când fiecare colţ de pământ
din Bucovina e supus celei mai străbătătoare înrâuriri oficiale, viaţa
patriarhală rusească a atins neasămănat mai puţin străvechiul fond
primitiv. Până şi în târguri împrejurările şi stările de spirit ale "vechiului
regim" moldovenesc se întâlnesc aproape neatinse, încă şi astăzi, printr-un
ciudat fenomen de imobilizare, de încremenire a condiţiilor de viaţă pentru
o parte a unui popor, pe când alte părţi, supt îndemnuri şi influenţe care nu
se întâlnesc aici, au mers mai departe, mult mai departe, într-o dezvoltare
grabnică, pripită chiar, nervoasă, permiţând astfel contrastele cele mai
pline de învăţături cu cea dintâi.
Dar nu numai supt raportul arătat, această regiune a vieţii noastre
naţionale interesează în cel mai înalt grad pe simplul curios, ca şi pe
cugetător, pe cercetătorul ştiinţific. Şi în trecut, aceste locuri contribuind
puternic la viaţa moldovenească deplină, la viaţa românească întreagă, pot
alcătui un capitol special din procesul nostru politic, dacă nu şi cultural.

I.
Din Apus a plecat viaţa noastră toată, tinzând să cucerească
unde fusese totdeauna baza noastră etnică, a tracilor geţi şi daci,
aborigeni, pentru idei şi forme apusene. Din Apus a plecat, prin anume
momente în regatul Ungariei mai ales, întemeiarea fără "descălecători", a
principatului muntean; din Apus a venit, printr-o descălecare, în clipa când
se stabilea noua legătură de comerţ între Caffa genoveză şi oraşele
germane ale Galiţiei, înjghebarea ţerii Moldovei ca principat românesc
deosebit, în stare să oprească răpedea înaintare cuceritoare a Domnilor din
Argeş, mare pagubă în ceeace priveşte unitatea, aşa de necesară, a vieţii
politice româneşti, mare folos dacă se consideră vigoarea mai mare a
apărării în alcătuiri de Stat cu caracterul local mai bine rostit; cu hotare
naturale mai sigure. Numai pe încetul capitalele celor două ţeri s-au mutat
către Răsărit: la munteni de la Argeş la Târgovişte, de la Târgovişte la
Bucureşti; la moldoveni de la Baia la Suceava şi Siret, iar apoi de aici la
Răsăritul,

Iaşi.
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Deci voievodatul, îndată autonom, neatârnat, al lui Bogdan 1
pribeagul, ridicat pe ruinele provinciei ungureşti voievodale a lui Sas, fiul
lui Dragoş, stăpânitor în calea tătarilor a căror vastă împărăţie se desfăcea,
a cuprins pe rând cursul râului Moldova, de unde i-a venit şi numele - aşa
cum, dincoace, de la Jiu şi Olt, de la Argeş, Dâmboviţa şi Ialomiţa au venit
numele judeţelor, unele din ele voievodale, ce s-au contopit în Ţara
Românească, apoi al Sucevei şi Siretului, iar al Prutului, atins la Cernăuţi
şi trecut chiar încă sub Alexandru cel Bun, numai ceva mai târziu. Dacă
Vasluiul 2, Bârladul şi Tecuciul, în ''insula" dintre Siret şi Prut, sunt vechi,
în legătură desigur cu vămile tătăreşti din vremurile lui Nogai, Domnul
împărătesc al Dunării în a doua jumătate a veacului al XIII-iea, toate
celelalte aşezări orăşeneşti sunt ceva mai nouă: Ştefăneştii, poate din
vremea lui Ştefan cel Mare, când se ridică, prin Curţi domneşti de
vânătoare, judecată şi petreceri, Hârlău! şi Botoşanii (Botăşanii), laşii,
simplu popas de negustori încă la începutul veacului al XV-iea, târgul
Sărăţii, mai vechi decât Huşiul - care nu poate avea nici o legătură cu
husiţii - şi Fălciul - tot din timpul crizei celei mari a luptei cu tătarii
(Galaţiul ajungând la oarecare însemnătate numai după 1500).
Cetăţi lipsesc în această parte, pe când de la Ţeţina, prin Suceava,
Roman, Bacău, Crăciuna, Siretul întreg era întărit pentru împotrivirea faţă
de unguri. La Prut nu se întâlneau însă duşmani, înaintea cărora să
trebuească a se trage un zăgaz. Dincolo de această apă, Domnii care în
jumătate de veac putură face dintr-o strajă săracă şi ameninţată o ţară mare
şi sigură, aproape cu totul gata în marginile ei naturale încă înainte de
Ştefan cel Mare, găsiră o altă lume decât aceea de până aici. Între munte şi
tăietura adâncă a Siretului erau oraşele nemţilor trecuţi din Galiţia şi
Polonia (Siret, Suceava), ale saşilor (Baia sau Baia Moldovei, cu anexele
sale, Sasca ş. a.), stânele mocanilor din Neamţ, fără închipuita cetate
teutonică a "nemţilor", care nu erau nemţi pentru popor, ci cruciaţi,
"crijaci", ocnele regale din târgul de şalgăi sau ceangăi care îşi păstrează
încă numele, sentinelele de propagandă ale franciscanilor din Ciuc şi
ţăranii de limbă maghiară din Adjud şi Sascut (în ungureşte: Fântâna
Sasului). Între Siret şi Prut, vechile sate rutene, care se pot recunoaşte prin
finala -ăuţi (v. şi Rădăuţi), ce-i dreptul întrebuinţată mai târziu, prin obicei,
şi în legătură cu radicale româneşti, erau de mult şi cu totul
deznaţionalizate, dar, amintiri şi, întâmplător, pretenţii litvano-ruseşti, din
care a ieşit apoi uzurparea fără viitor a lui Iurg Coriatovici 3 mai dăinuiau
încă, şi din părţile Brăilei muntene venia un curent politic de alipire la
principatul mai vechi, şi încă mai tare, al Domnilor din Argeş. Peste Prut,
până la apa largă a Nistrului curgând liniştită între stânci goale şi codri ce
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tăinuiau

o viaţă primejdioasă pentru străinul ce-şi furişa piciorul într-înşii,
era, fără vreo înrâurire sau încălcare, viaţă de ţărani liberi. Târgurile, legate
totdeauna în originea lor cu o colonizare străină, sunt ori crescute pe urmă,
în umbra cetăţilor, ori dezvoltate pe încetul, încă mai târziu, din sate de
plugari, afară doar de cele două porturi: unul în gurile Dunării, celălalt
deasupra limanului Nistrului, cu largă dominaţie, asupra Mării, care ne-au
fost o preţioasă moştenire de la bizantini şi coloniştii italieni, genovezi
cari-i înlocuiră după întemeierea Caffei şi stabilirea asupra Mării Negre a
hegemoniei steagului de negoţ al Sfântului Gheorghe: Chilia-Licostomo şi
Cetatea-Albă-Moncastro. Încolo, înaintea cetăţilor puternice, trăitoare şi
astăzi, mai sus de ruine mai nouă, ale apărării moldoveneşti, nu erau decât
cele două vaduri ale comerţului dintre Galiţia, depozitară de mărfuri
germane şi Caffa, aducătoare de produse naturale şi industriale răsăritene,
tătăreşti, "saracine'' sau "ultramarine", "indiene'': Hotinul şi Tighinea, care
se pare a fi fost numită întâi, cum îi ziceau polonii mai târziu, Tehin, două
nume asămănătoare, care trebue puse în legătură cu Sniatyn, Rohatin,
Bedzin şi alte nume galiţiene şi polone. Vămi litvane, vămi tătăreşti, cu
poporaţie fireşte amestecată, le dăduseră naştere. Podgradurile cu posade
sau cârciume, cu prăvălii, zise mai târziu turceşte, dugheni, cu câte o curte
de boieri având sate în apropiere, ca şi nevoile fireşte ale vămilor şi
trecătorilor alcătuiră apoi târgurile, la Hotin ca şi la Tighinea, dar şi la
Soroca (cf. Holboca, etc.) mai nouă, şi la Orhei (târgul lui Orhei
întemeietorul), ca şi la aşezările, în mare parte locuite tot de moldoveni, de
pe celălalt mal, podolic: Otacul, Mohilăul, Dubăsarii (după aceia care
treceau Nistru! pe dubasele vechi cât lumea). Bâlciuri, iarmaroace se
ţineau şi în toate aceste locuri; altele însă creară târgurile din veacul al
XVIl-lea şi al XVIII-iea: Chişinăul, Troianul, Telineştii, Crâulenii,
Căuşanii, Buţcanii, precum rosturi militare turceşti făcură Ismailul (Smil
pentru moldoveni), Cartalul, şi vecinătatea, de la 1600 înainte, a Nogailor
chemă la viaţă Cahulul şi Han-Câşla, iar rosturi pescăreşti ridicară la
oarecare însemnătate Renii, zis de turci Tomarova, pe care Despot Vodă îl
cerceta după 1560, şi într-un târziu şi Vâlcovul.
Prin ele însele, aceste oraşe, târguri, târguşoare nouă şi numai în
parte româneşti, nu dau nici pe departe caracterul acestei părţi a
românimii. El izvoreşte întreg din viaţa muncitoare, energică, vitează şi
voioasă a ţărănimii, care se pare a nu fi cunoscut vreodată nici măcar
oblăduirea cruţătoare a Voievozilor şi juzilor tradiţionali, care în general
lipsesc în Moldova cu puterea pe care o au în părţile muntene şi ungurene,
având în fruntea lor pe bătrâni şi căpitani de luptă, călăuzi de război.
112
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
Afară

de pustiu, pe care trebuie să-l înţelegem şi aici numai relativ,
aşezându-l în regiunea bine mărginită geografic a stepei, Domnia n-a
dăruit, n-a îndrăznit şi n-a putut să dăruiască aicea. Nu i s-a cerut măcar o
întărire, după care umblau totdeauna boierii sau cei ridicaţi la boierie, cu
cumpărături sau schimburi mai nouă, dar care sătenilor, puţin bucuroşi de
a plăti sumele îndătinate diecilor de la Curte, le era mai mult sau mai puţin
indiferentă, dacă nu chiar cu totul străină. Numărul actelor de danie
domnească pentru locul între Prut şi Nistru e foarte mic: o pot spune după
străbaterea întregului material tipărit aproape, în vederea cărţii Basarabia
4
noastră , menită a fixa pe sigure dovezi documentare toate drepturile
noastre naţionale şi istorice în anul centenarului anexării, când publicaţii
ruseşti apar pentru a le tăgădui sau micşora, Aici, în această lume
patriarhală, fiecare rămânea cum fusese şi nimeni nu venea să schimbe
vechile împrejurări, între altele şi pentru că primejdia războaielor
prădalnice, mai ales din partea polonilor, era aşa de mare şi pentru că
pădurea trebuia să fie dată jos înainte de a se trezi pofta bogatului, a
puternicului, a nobilului de a stăpâni locul lăzuit prin munca grea a
săracului. Şi păduri ca ale Rezinei, vestite odată, ca ale Orheiului şi
Sorocei până azi, ne spun în de ajuns ce a putut să fie pe aici! Să nu uităm
nici aceea că pe atunci păşunea era din punct de vedere economic
importantă, lanurile acoperind în fiecare an numai o foarte mică parte a
ţerii, şi aceasta în Moldova cu mult mai mult decât în părţile, vecine cu
stăpânirea turcească şi mărginite curând de cetăţi împărăteşti, ale
principatului muntean.
De aceşti ţărani fără stăpân Domnia avea nevoie. Dincolo de Prut
boierul cu oamenii lui nu putea să alerge în ajutorul cetăţii, întru apărarea
vadului. Locuitorii satelor şi-au urmat astfel şi după ce se întăriră, pe rând,
supt Alexandru cel Bun şi supt Ştefan cel Mare, vadurile, apoi, ca la Orhei,
şi câte un loc de a doua linie în dosul lor, străvechea datină ostăşească. Mai
târziu, în alcătuirea lor a întrat ceva şi din obiceiurile luptătoare mai nouă
ale cazacilor, care, de altminterea, atunci când se ziceau, în veacul al XVIlea, nizovi şi aveau în frunte pe un Dimitrie Vişnevieţki 5 , coborâtor din
fata lui Ştefan însuşi, înainte de a fi zaporojenii "de la praguri", supt
căpetenii populare ruseşti, nu erau numai ruşi, ci pribegi, vagabonzi,
aventurieri din toate ţerile vecine şi adesea - o spun documentele moldoveni, cum moldoveni au fost domnişorii, un lung şir de la voinicul
Nicoară 6 , zis Potcoavă, până la Lobodă, ajutătorul lui Aron Vodă, pe care-i
ajutau să-şi ia în stăpânire Scaunul părintesc mai mult sau mai puţin
îndoielnic. S-ar putea zice chiar, fără primejdie de a greşi, că mulţi din
aceşti cazaci moldoveni nu erau decât ţărani de la Nistru, care, de când
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Chilia şi Cetatea Albă erau pierdute (1484), de când ieniceri se aşezaseră
în Tighinea ajunsă Benderul lui Soliman cel Măreţ (1538), de când urmaşii
lui Ştefan nu mai aveau voie să poarte războaie, trebuiau să-şi cheltuiască
7
aiurea energia prin care sub marele Domn, sub fiii săi Bogdan şi Petru
Rareş 8 , sub urmaşii săi Ştefăniţă9 şi Ioan cel Cumplit 10 , dacă nu şi sub
Alexandru care fu poreclit Lăpuşneanu! 11 , fiindcă era fiul Anastasiei din
Lăpuşna, îngropată la /mânăstirea/ Râşca, şi al lui Bogdan, ei îşi făcuseră
datoria, prevăzută printr-o veche danie din vremea lui Gangur pârcălabul
de Orhei şi a "Gânguroaii celei bătrâne'': apărarea ţerii de tătarii Hoardei
de Aur şi de tătarii Crâmului.
Apoi, când şi zilele de plean şi glorie ale cazacilor trecură, aceşti
căpitani şi stegari, aceşti ţărani înarmaţi, din străvechi neamuri cu nume
ciudate şi neînţelese, unele de o superbă spontaneitate de limbă, se făcură
opoziţia, totdeauna nemulţumită, adesea îndârjită, pornită pe răscoală,
ridicată în oaste revoluţionară împotriva Domnului. Lăpuşneni, orheieni,
soroceni, mai târziu codreni de la Prut, se ridicară astfel Împotriva celor
din urmă Movileşti, împotriva lui Gaşpar Graţiani 12 , a lui Radu Mihnea 13
şi, la capăt, împotriva lui Duca Vodă 14 , sub acel Hâncu! care a dat încă un
proverb politic, de o deasă întrebuinţare, înţelepciunii populare: "Vodă vra
15
şi Hâncu! ba ".
Hotinenii păstrează în schimb liniştea. De fapt ei se găseau mai
aproape de Suceava, alcătuind cu acest vechi Scaun de Domnie şi cu cel
nou al laşilor un triunghi perfect, în care se cuprind moşiile, cumpărate cu
preţ mare, ale boierilor care aveau nevoie de Curtea Măriei Sale, până la
acei Stroiceşti care ar fi putut fi Domni, până la Movileştii care purtară
schiptrul Voievozilor şi la aşa de bogata lor rudă, Isac Balica, frate după
17
mamă al lui Vodă Ieremia 16 şi Vodă Simion , moştenitor al unei părţi
largi din averea acestei doamne Măria, înrudită cu Alexandru Lăpuşneanu.
Prin Băcioc, a cărui fată Tudosca luă pe vomicul Lupu, menit să fie Vasile
Vodă 18 , şi această nouă dinastie ajunse a se răzima cu deosebire pe moşii
basarabene.
După căderea ei vin alţi stăpâni de pământ, greci cu bani mulţi,
începând cu Cantacuzinii. Încetul cu încetul, şi încheind cu averea imobilă
uriaşă pe care un Costachi Ghica şi-o făcu peste Prut, ei distruseră viaţa
ţărănească neatârnată, grămădind pe cei din urmă răzeşi, totuşi mulţi, în cei
din urmă mari codri: al Chigheciului la Apus, al Orheiului la Răsărit.
Neamurile cele vechi, care căpătaseră odată cu pământ moşnenesc şi
datinile de luptă ale celor dintâi stăpânitori, emigrară pentru a-şi putea
întrebuinţa armele, mai ales împotriva vechiului duşman, tătarul, turcul.
19
Astfel familiile Hăjdău, înrudită prin femei cu Vodă Ştefan Petriceicu ,
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Murguleţ ş. a. trecură în oştile lui Sobieski, ale lui Petru cel Mare (Apostol
Chigheciu), mai târziu în ostile năvălitoare conduse de generalii
împărăteselor "liberatoare" Ana20 şi Ecaterina21 . Partidul războinic
deschise în fiecare dată porţile Buşilor, fiindcă erau creştini şi fiindcă nu-şi
închipuia că din crucea de binecuvântare a lui Hristos se poate face o
unealtă de sfâşiere şi silă.

Hârtiile răzeşilor din Moldova, ale moşnenilor din Ţara
se găsesc azi în parte prin arhivele grefelor, şi ar fi o datorie
pentru Academie să intervie pentru ca ele să fie scoase din aceste depozite
întâmplătoare, unde se pot şi strică sau distruge şi unde, oricum, ele nu pot
fi decât excepţional întrebuinţate, pentru a le reuni la colecţiile ei. Foarte
multe acte sunt păstrate de bieţii oameni cu o frică uşoară de înţeles când
se gândeşte cineva la numărul aşa de mare de încălcări viclene sau brutale
la care pământul lor de străveche moştenire şi de sfânt drept, câştigat cu
sabia şi cu plugul, a fost supus până astăzi 22 . Ce poate ieşi din cercetarea
lor mai întinsă pentru istoria unui inut o dovedeşte în deajuns şirul de
lucrări preţioase ale răposatului Ştefulescu23 asupra Gorjului. În părţile de
peste Prut, n-a fost introducerea codurilor franceze, care să îngăduie
nesfârşite dezbateri judecătoreşti asupra pământului şi, se ştie, judecata
costă acolo ceva mai scump decât la noi. Suntem îndreptăţiţi a crede că
marile sate răzeşeşti, pline încă de bogăţie şi de o mândră conştiinţă de
sine - acum câţiva ani un băieţel cu oile, pe care-l întrebam a' cui sunt, îmi
24
răspundea cu un ton de mare siguranţă: A' mele! , în căsuţele de cea mai
veche datină, cu înalte coperişuri de stuh, ochiuri mărunte de fereastră şi
prispe de sfat şi odihnă, se păstrează mii şi mii de acte „moldoveneşti" care
ne-ar ajuta desigur a cunoaşte mai bine neamuri bătrâne, schimbări
teritoriale cu însemnătate şi poate chiar, cuprinse în ţesătura vreunei
întăriri de moşie, evenimente istorice.
Adaug, în legătură cu această informaţie încă ascunsă, că, dintre
neamurile boiereşti care au rămas, la anexare, sub stăpânirea rusească, şi
dintre care, pe lângă răzeşii ridicaţi în ranguri sau seminţii decăzute, se află
şi un număr destul de însemnat de familii mari, nu toate şi-au înstrăinat
pământul pentru a se pierde în lumea cinovnicilor sau cheltuitorilor de bani
moşteniţi din imensa împărăţie. Într-un frumos roman istoric, Pribegi în
ţară răpită25 , venerabilul domn D. C. Moruzi din Iaşi zugrăveşte, pe
temeiul amintirilor sale, ca unul ce şi-a petrecut copilăria şi o parte din
tinereţe în Basarabia, viaţa la ţară, între sătenii de limba lor, a celor dintâi
generaţii despărţite, printr-un hotar ce nu se putea trece uşor, de ai lor
rămaşi în vechea Moldavă turcească, pe jertfa căreia s-a clădit România
unitară şi neatârnată de astăzi. Mai sunt şi azi nobili de sânge moldovenesc
Românească
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de mai multe ori am văzut venind de acolo doamne de o
cu o cunoştinţă neaşteptată a istoriei românilor, bătrâni
care înfăţişau o spiţă de neam glorioasă, tineri în care părea că începe a se
mişca o conştiinţă a datoriei naţionale, pentru a vorbi cu noi, cei de aici,
despre timpurile când înaintaşii noştri şi ai lor au trăit împreună, luând
parte la aceleaşi sfaturi ale Domnilor din Iaşi, la aceleaşi afaceri de pace şi
război ale vechii Moldove, patrie comună. Ştiu bine că mulţi au colecţii
frumoase de documente, la care ţin şi din punctul de vedere, de altfel
totdeauna respectabil, ca o formă nobilă de solidaritate omenească, al
mândriei de familie. Cât mai curând trebuie să ştim ce se cuprinde în
aceste arhive private, şi oamenii cu ştiinţă şi tact n-ar putea fi opriţi de
nimeni în cercetările lor, care folosesc sub toate raporturile şi tuturora.
Putem nădăjdui chiar că de acolo ne-ar veni arhive de familie complete,
ceea ce se află foarte rar aici, doar, întru câtva, pentru Cantacuzini în
Muntenia şi în Moldova, prin arhivele, ce mi s-a descris ca fiind aşa de
bogate, de la Stânca pentru Ruseteşti.
E încă vremea în care se pot urmări uşor legături de familie cu
străinii cari au făcut să treacă moşii moldoveneşti în mâna ruşilor şi altor
neamuri conlocuitoare. Dacă s-ar face lucrul acesta mai târziu, ar fi poate,
în atâtea cazuri, zadarnic.
ca aceia,

şi

distinsă cultură,

Acum mulţi ani, un membru al Academiei Române, Gheorghe
Sion, aducea din Basarabia vestea comorii de ştiri cu privire la Moldova
între anii 1806 si 1812 care se află la Chişinău, în aşa numită Arhivă a
Senatorilor26 , după titlul oblăduitorilor civili supremi ai Moldovei în aceşti
ani de ocupaţie, premergătoare a anexării pentru ţinuturile ei răsăritene. De
atunci un harnic român basarabean care scrie însă, şi pentru că e
funcţionar, în ruseşte, a dat ştiri bogate, regeşte amănunţite în acea operă a
sa, Lucrări ale comisiunii arheologice din Basarabia, care, după ce făcuse
cunoscut aşa de interesantele acte ale Chişinăului, s-a oprit, din nenorocire,
prea răpede. Pe baza acestor lămuriri d-l Radu Rosetti a scos copii şi a
redactat rezumate, care, publicate în volumul XXXII din Analele noastre,
aruncă o aşa de puternică lumină asupra regimului rusesc în toată Moldova
pe o vreme când puţini ar fi crezut, după anexarea formală a amânduror
Principatelor, recunoscută şi de Napoleon, arbitru general al răpirilor, că
va fi cândva o Românie şi un viitor naţional pentru acest neam.
Ne trebuie însă, nu numai prelucrări şi indicaţii, ci culegeri
integrale, care ar fi de cel mai mare folos pentru istoria culturală, ca şi
pentru studiile de limbă. În arhivele Basarabiei şi în partea basarabeană din
Arhivele imperiului s-ar găsi un imens material, nu numai pentru această
vreme, dar şi pentru toată epoca următoare, destul de întinsă, în care, afară
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de un guvernator în Curtea lui şi de o armată de ocupaţie plus câţiva
aventurieri, totul rămăsese curat românesc, ca suflet şi grpi, în ţinuturile
anexate.
Se ştie că în Bucovina, noi, cei din Regat, n-am lucrat mai nimic,
iar fraţii noştri de acolo au lăsat pe sasul Zieşlauer27 să cerceteze arhivele
ţerii pentru vremea nouă, pe germanul Kaindl 8 să dea istoria ducatului şi a
capitalei sale Cernăuţiul, pe ruteanul Kozak 29 , duşman hotărât al nostru,
care caută a ne izgoni şi din drepturile istorice, să publice inscripţiile de pe
mormintele lui Ştefan cel Mare şi ale neamului său, ca şi ale boierilor şi
negustorilor din vremuri, rară a mai pomeni dezgroparea ruinelor Sucevei
prin Romstorfer30 şi studierea câmpiilor de luptă, a monedelor prin ofiţerul
de geandarmerie Fischer31 . Nu vom lăsa, cred, azi, când avem o şcoală
istorică şi când averi mari au fost puse la dispoziţia Academiei de oameni
de bine, nu numai pentru bună păstrare şi fructificare printr-o excelentă
administraţie birocratică, ci şi pentru propăşirea ştiinţifică, ca, după
rusificatul Nakko 32 , după imigraţii Batiuşkov 33 , rus, şi Zaşciuk 34 , rutean,
care au deschis calea pentru ai lor în asemenea cercetări, şi alţi străini să
vie pentru a ne spune din trecutul nostru ce-i interesează numai pe dânşii şi
ce le foloseşte numai lor.

II.
Mai uşoară şi mai plină de roade ar fi munca folcloristului,
de cântece, de poveşti, de zicale, de farmece, de <latine, de artă
populară în aceste locuri pe care nici un hotar nu le poate despărţi de
iubirea noastră ca şi de interesul nostru, tot mai viu.
Se ştie că, afară de câte un Constantin Stolnicul Cantacuzino 35 ,
căutător în vechile balade al unei lămuriri istorice precise, care desigur că
nu pot să rămâie acolo neatinse, afară de câte un Văcărescu 36 , a cărui
ureche se încânta de ritmul, viu sau trist, de melodia, săltăreaţă sau
plângătoare, a doinelor şi horelor, în care găsea poate asămănări cu acea
poezie populară italiană care, după marele liric sicilian dialectal Meli 37 , nu
mai putea fi ignorată, poezia pof ul ară românească a fost strânsă întâi de
doi străini, sârbul Vuk Karagici 3 , care-şi încredinţa culegerea lui Asachi,
în casa din Iaşi a căruia ea arse fără să fie publicată, şi cutare medic ieşan,
Laskaris39 , prieten al cercetătorului vieţii sârbeşti Possart40 , prin care ni s-a
păstrat ştirea. Numai peste câteva decenii erau să vie la lucru, de dragul
ţerii, dar şi de al originalităţii romantice, gata să forţeze în reproducere şi
nota dezmierdătoare şi nota tragică, Alecu Russo, un basarabean, plin încă
de farmecul codrilor şi şesurilor de peste Prut, şi Vasile Alecsandri.
adunător
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ca un semn de mulţămită faţă de memoria celui dintâi,
minte, îndemnată de emoţiuni totdeauna sincere şi nobile, s-ar fi
cuvenit să întrebăm mai de curând, mai des şi cu mai mult folos pe ţăranii
români din locul lui de naştere. Viaţa răzăşească, aproape neatinsă până
azi, cu sărbătorile ei tradiţionale, cu obiceiurile ei străvechi, trebuie să fi
păstrat mai bine decât orice alt strat popular românesc cântecul naţional, cu
ariile fără de care numai cărturarii, deprinşi în abstracţii, şi-l pot închipui.
Nu se poate să fi pierit de acolo lungile bocete tânguitoare, solemnele
oraţii de nuntă, din care dădeam una, foarte frumoasă, după una din
trecătoarele
foi româneşti basarabene apărute la începutul erei
constituţionale, în Floarea darurilor 41 , I, vioaiele urări de Crăciun şi de
Anul Nou, cântecele de iubire si de dor, isteţele chiuituri de vară sigure de
lovitura lor. Pe teritoriul Codrului unde se prădau şi armele, calul tătarului,
şi oile mocanului în trecere spre şesuri, a înflorit odată acel cântec de
haiducie anonimă, înaintea marilor haiduci cu nume vestite, cântec pe
care-l ştie azi, până în munte, unde 1-a cules învăţătorul Vasiliu42 din
Tătăruşi, Moldova toată; acolo tocmai să se fi pierdut el în sărăcie şi
înstrăinare? Ceva mai jos, unde a răsărit din închipuirea unui popor viteaz
icoana epică a lui Gruie, biruitorul hanului, acest ciclu de lupte să se fi dus
el cu totul din amintirea poporului? N-o putem crede.
Poezia populară basarabeană n-a putut fi înrâurită, cum a fost a
noastră de aici, şi tot mai mult, în fond şi formă, din nenorocire, de limba
stricată cu franţuzeşte a oficialităţii jandarmului şi perceptorului, de
cunoştinţele, de cele mai multe ori confuze, ale şcolii, de legi şi forme
administrative apusene. Precum Hotinul e şi azi, cu tarăbile de lemn negru
ce se prind sus în cârlige, cu străzile înguste şi murdare, cu strălucita cetate
roşie ca de sânge de deasupra măreţului Nistru larg, un târg din 1812,
precum Soroca n-a pierdut o piatră din împrejmuirea ei de piatră, precwn
în toate colţurile trecutul îţi răsare întreg, ca o mângâiere pentru stările de
azi, dar şi ca o prigonire dureroasă, astfel gând, simţire, ritm, rimă, arie au
rămas în cântecul basarabean cu totul neschimbate şi absolut autentice.
Şi acest cântec s-a îmbogăţit prin expresia mişcată a două
sentimente: unul e, dacă nu durerea pentru viaţa politică pierdută, dacă nu
râvnirea după patria moldovenească desfiinţată aici, măcar jalea ruperii de
la fraţii ceilalţi, care a făcut un "râu. blestemat", osândit să sece ca
pedeapsă, din cursul prăpăstuit al Prutului. E singurul hotar asupra căruia
apasă şi pentru popor un blăstăm. Şi, al doilea, pe urma ispitei şi silei care
a dus mii de săteni români să moară de foame, de frig, de bolile rele ale
străinătăţii, de la "Caucazul îngheţat" până la pustiul manciurian al
Amurului, s-a ridicat un alt plânset, de o tragică duioşie, de o supremă
deznădejde fără păreche în exprimarea durerii unui popor fără noroc.
frumoasă
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Această poezie a cules-o în treacăt, pentru observaţii fonetice, d-l
Weigand43 din Leipzig şi un român, unul singur, Gheorghe Madan44 , care,
pentru a fi în nota cuvenită, s-a făcut cenzor contra literaturii şi cugetării
româneşti la Chişinău.
Ca şi trecutul românesc, cântecul neamului, şi, alături cu el, tot ce
alcătuieşte cultura îndătinată a poporului, ne aşteaptă peste Prut. Să nu
zăbovim. Un popor care se întăreşte prin cultură de la toate izvoarele lui de
viaţă morală nu poate pieri în veci, şi nici pe unul din locurile pe care le-a
fructificat munca sa şi conştiinţa sa le-a făcut vii.
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NOTE
1. Bogdan I de Cuhea din Maramureş, domn al Moldovei (13651367). În aceiaşi provincie stăpâneau voievozii Dragoş (13471354) şi fiul său Sas (1354-1363); ei apărau pasurile Carpaţilor de
eventuale atacuri tătăreşti, fiind vasali ai regelui Ungariei Ludovic
I-iul.
2. Pentru toate oraşele evocate în continuare, vezi N. Stoicescu,
Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor
medievale din Moldova, Bucureşti, 1974.
3. Pentru Iurg Coriatovici vezi infra, lucrarea Basarabia noastră.
4. Vezi în continuare, Basarabia noastră.
5. Pentru Dim.Vişnieveţki vezi infra, lucrarea Basarabia noastră.
6. Nicoară Potcoavă, domn al Moldovei, 1577; Aron Vodă, domn
al Moldovei, 1592, 1595.
7. Bogdan al Iii-lea cel Chior, domn al Moldovei, 1504-1517.
8. Petru Rareş, domn al Moldovei, 1527-1538; 1541-1546.
9. Ştefan cel Tânăr (Ştefăniţă), domn al Moldovei, 1517-1527.
1O. Ioan vodă cel Cumplit, domn al Moldovei, 1572-1574.
11. Alexandru Lăpuşneanu, domn al Moldovei, 1552-1561, 15641568.
12. Gaspar Graţiani, domn al Moldovei, 1619-1620.
13. Radu Mihnea, domn al Moldovei, 1616-1619; 1623-1626.
14. Gheorghe Duca, domn al Moldovei, 1665-1666, 1668-1671,
1672, 1678-1683.
15. Mihalcea Hâncu, vezi supra.
16. Ieremia Movilă, domn al Moldovei, 1595-1600; 1600-1606.
17.Simion Movilă, domn al Moldovei, 1606-1607.
18.Vasile Lupu, domn al Moldovei, 1634-1653, 1653.
19. Ştefan Petriceicu, domn al Moldovei, 1672-1673, 1674, 16831684.
20. Ana Ivanovna, nepoată a lui Petru cel Mare, ţarină a Rusiei
între 1730 şi 1740.
21. Ecaterina cea Mare, ţarină a Rusiei între 1762 şi 1796.
22. Notă N.I.: Şi în Basarabia un Donici de pe la 1780 lua
oamenilor zapisele sub cuvânt de hotărnicie, Studii şi documente,
XVI.
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23. Gr. Ştefulescu, Documente slavo-române referitoare la Gorj
(1406-1665), Târgu Jiu, 1908.
24. Vezi supra.
25. D.C.Moruzi, Pribegi în ţara răpită. Roman social
basarabean, Iaşi, 1912. De asemenea, ale aceluiaşi autor,
Basarabia şi viitorul ei (1812-1905), Bucureşti, 1905;
Înstrăinaţii. Studiu social în formă de roman (1854-1907),
Vălenii de Munte, 1910; Cântece basarabene, Iaşi, 1912; Ruşii şi
românii. Prefaţă de N. Iorga, Bucureşti, 1916.
26. Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor din Chişinău şi ocupaţia
rusească de la 1806-1812, 4 voi., Bucureşti, 1909.
27. Dr.v.Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowina zur
Zeit der osterreichischen Okkupation, Viena, 1894.
28. R.F. Kaindl, Geschichte der Bukowina, Viena, 1903.
29. E.Kozak, Die Jnschriften aus der Bukowina. Epigraphische
Beitrage zur Quellenkunde de~· Landes und Kirchengeschichte, I,
Viena, 1903. Vezi şi N. Iorga, Excurs. Culegere de inscripţii
moldoveneşti din Bucovina a d. dr. E. Kozak, în Studii şi
documente, voi. VI.
30. În 1913 apărea la Bucureşti voi. lui K.A. Romstorfer, Cetatea
Sucevei descrisă pe temeiul propriilor cercetări între 1895 şi
1904, cu o notiţă istorică de Al. Lapedatu.
31. Fisher, Heimatskunde der Bukowina zum Gebrauche fur
Schulen und zum Selbstunterricht, Cernăuţi, 1900.
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BASARABIA NOASTRĂ
Scrisă după

100 de ani de la răpirea ei de

către ruşi

(Volumul XXIV din Studii şi documente cu privire la istoria românilor,
Vălenii

de Munte, 1912)

CAP. I
Basarabia

şi

cel dintâi veac al Moldovei

I. Începuturi naţionale şi politice
Deschidem această carte, menită să arate viaţa curat românească a
Basarabiei, timp de atâtea veacuri, până în anul nenorocit al răpirii, 1812,
de care ne amintim astăzi cu durere adâncă, dar nu fără speranţe, la o sută
de ani după această pierdere naţională, prin afirmarea unui fapt, pe care
împotriva mărturiilor istorice nici un interes politic, nici o patimă antiromânească şi nici o slugarnică linguşire faţă de stăpânii de astăzi nu-l
poate răsturna: că viaţa istorică a aşa-numitei Basarabii începe cu domnia
Moldovei şi se întăreşte, se acopere de bogăţie negustorească şi de glorie
războinică prin această domnie.
Se ştie că în anii 1360 un voevod român, pribeag din Maramureşul
tot românesc, abia supus, în mândra lui autonomie patriarhală, regelui
Ungariei, trecu pe cursul Bistriţei Aurii şi înlocui, la Baia şi în ţinutul
sucevean de la munte 1, pe voevodul, tot maramureşean, care stăpânea
acolo, şi tot de curând şi acela, dar în numele regelui Ludovic, voevodatul
Terii Moldovei, şi că îl prefăcu, după modelul voevodatului muntean din
Argeş, în mare domnie neatârnată. Înainte de această dată, părţile de peste
Prut nu sunt pomenite în istorie: nici o cetate, nici o vamă, nici un drum de
negoţ, nici un Scaun de vlădică, decât numai în regiunea de miazăzi, pe
malul Dunării.
Această margine dunăreană putea fi privită însă ca altă ţară.
Precum malul drept a fost de mai multe ori în strânsă legătură cu împărăţia
bizantină, apoi cu ţaratul bulgăresc, de imitaţie împărătească, şi malul
stâng, ţinutul de de-asupra gurilor marelui râu, ca şi acela de pe ţărmul
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Mării

Negre până la limanul Nistrului, a fost în legătură măcar cu Bizanţul,
nu şi cu înlocuitorii săi din Târnova. Aici erau două cetăţi
stăpânitoare: a Dunării şi a Limanului: Chilia, zisă mai de demult
Lykostomo, după numele de „Gura Lupului" dat braţului dunărean în
mijlocul căruia era aşezată, pe un ostrov, şi Cetatea Albă, pe care grecii au
numit-o pe rând: Asprokastron şi Maurokastron sau „Cetatea Neagră".
Amândouă urmau în aceste părţi vechea viaţă de negoţ a grecilor
din cetăţile de odinioară, în legătură cu Olbia la Răsărit şi cu cetăţile
dobr9gene, Tomis, Kallatis, la Miazăzi; Cetatea Albă nu e chiar decât
urmaşa vechii colonii elenice Tyras, numită aşa după anticul nume al apei
Nistrului. Pentru bizantini ele au fost turnuri de supraveghere faţă de
barbarii ce năvăleau pe uscat şi faţă de aceia care se furişau în şeicele lor
pe Mare, întocmai cum făceau mai târziu urmaşii lor, chiar şi în ce priveşte
sângele, cazacii. De mai multe ori le aflăm pomenite în această însuşire.
Cu timpul se făcură şi mânăstiri, pentru îngrijirea cu preoţi a locurilor
sălbatece din vecinătate, aşa cum la Dunărea munteană mai mult pentru
acest rost, al sfinţirii preoţimii din părţile noastre, s-au păstrat, la Silistra,
la Cerven lângă Rusciuc şi la Vidin, episcopatele străvechi. Numele de
Chilia e grecescul KeÂÂta, chilii pentru adăpostirea singuratecilor oameni
ai lui Dumnezeu care petreceau aici departe de oameni şi, între valuri,
scutiţi de pornirile lor prădalnice, pe la sfârşitul veacului al XIII-iea un
Patriarh de Constantinopol şi-a aflat aici adăpostul de mazilie şi de atunci
„chiliile" de la gura Dunării au trecut între stăpânirile Patriarhatului,
tocmai aşa precum mai târziu Izmailul vecin a făcut parte din apanagiile
eunucului abisinian care păzea în Ţargradul turcesc fetele Împăratului.
Mânăstirea din Cetatea Albă a putut cuprinde chiar pe un episcop
recunoscut, pe un mitropolit trecut în ierarhia bisericească a Răsăritului. El
avea, în legătură cu Kievul 2, grija părţilor ruseşti din sus, luptând pentru
această oblăduire duhovnicească a lui cu mitropolitul ruşilor mici, din care
se trag rutenii sau rusnecii de azi, aşezat, acesta, în capitala regatului
trecător pe care-l întemeiară ei în Galiţia, la Haliciu. .
dacă

Dar bizantinii pierdură aceste locuri în mâna tătarilor, care, la
veacului al XIII-iea, se revărsară, venind din funduri asiatice,
asupra stepei întregi şi ajunseră până în peretele de codri şi de stâncă al
Carpaţilor. Acest neam stăpânitor, înarmat pentru cucerire şi stoarcere în
fiecare clipă, nu cerea supuşilor decât haraciu, tribut şi produsul vămilor
pe care le strângea de-a dreptul dregătorul tătar, ghiumrucgiul 3 . Deci, dacă
nu la Chilia, al cărui nume se mai păstra poate în zadar în listele de
posesiuni ale Patriarhatului, măcar la Cetatea Albă, acest cercetător al
mărfurilor în trecere se înfiinţa ca stăpân adevărat al locurilor; negustori

jumătatea
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într-un cartier anume, se îmbulziră ca să-şi tragă partea din
Medici de acelaşi neam se adauseră. Nu lipseau nici „perşii" tătari,
deci cu atât mai puţin grecii, vechi oaspeţi pe aice. Pe la 1330 vameşul şi
ai lui chinuiră pe negustorul trapezuntin Ioan - deci se făcea pe atunci un
des şi însemnat negoţ cu acest Trapezunt de pe coasta de Nord a Asiei
Mici, unde stătea W1 împărat grecesc separatist şi suferinţele din partea
păgânilor, târârea trupului său prin jidovime, tăierea capului de aceşti
locuitori ai Cetăţii Albe făcură din cel îngropat pe ascuns, de-asupra Mării
care părea că-i tot aduce veşti de acasă, lângă o fântână cu apă dulce şi
limpede, un Sfânt, Ioan cel Nou. El era să ajungă îndată ocrotitorul
Sucevei, al Moldovei celei nouă, care, prin acest negoţ, se ridica, din ce în
ce mai puternică şi mai bogată, acuma 4•
Acel care pârî pe Ioan ca propovăduitor şi Wleltitor de trădare era
un italian. Îi putem arăta şi locul de pornire, asupra căruia tace povestea,
scrisă în greceşte şi apoi prefăcută în slavoneşte, cum ni s-a păstrat până
azi, a vieţii Sfântului. Era de sigur genovez. De la tratatul din Nymphaion
( 1261) şi de la ajutarea Paleologilor din Ni cea ca să se întoarcă în
Constantinopolul stăpânit mai mult decât jumătate de veac de latinii unei
rătăcite cruciate biruitoare, genovezii, care călcaseră astfel datoriile lor faţă
de cei de o lege cu dânşii, aveau puterea negustorească şi cea politică în
legătură cu dânsa pe toată întinderea Mării Negre, de la Caffa, întemeiată
atuncea de dânşii, pe pământ tătăresc, până la Samsun şi Samastro, pe
coasta trapezuntină, de la Nistru! românesc la Apus, până la Phasisul
cerchezilor la Răsărit. Cu vremea, ei căutară să se aşeze ca domni în
cetăţile acestea de către noi, supuind pe locuitori consulului şi
„massariului", contabilului, trimeşi de dânşii. Prin Chilia şi Cetatea Albă,
pe care ei le numeau Licostromo şi Moncastro (Maurocastro, Maocastro ),
ei aduceau la dânşii negoţul cel mare cu grâne şi împiedecau pe alţii, mai
ales pe rivalii lor italieni în toate timpurile, pe veneţieni, care ei avuseră
odinioară rosturile cele mari pe aice, să se împărtăşească de o hrană sigură
şi de un folos mare, aşa cum se plânge solul acestora în Genova la 1360,
după ce, în anul trecut, două corăbii veneţiene, primite cu duşmănie,
fuseseră silite a se întoarce înapoi 5.
Un anume Dobrotici, deci fiul lui Dobrotă, simbriaş al bizantinilor
în luptă cu bulgarii şi sârbii, apoi, se pare, prin fiica sa, cuscru împărătesc
în Bizanţ, se folosi de slăbicillilea ţaratului din Târnova, pe care, din jos,
tot mai straşnic îl strângeau turcii, pentru a se aşeza în cetăţile de la Marea
Neagră, Calliacra lângă Vama, şi celelalte, al căror ţinut luă după dânsul,
cum obişnuiau osmanlâii a numi ţările după stăpânitori, numele de
Dobrogea (turceşte: Dobrugi-Ili). Numai pentru Gurile Dunării puteau să
poarte genovezii cu dânsul lupta pe care încă de la 1373 o pomenesc
evrei,

aşezaţi

câştig.
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socotelile coloniilor din aceste părţi; necontenit, timp de vre-o zece ani,
la tratatul din 1385, se trimet corăbii împotriva lui şi a aliatului Ioan
de Muazzo, fost guvernator de Tenedos în numele Genovei. În 1381 încă
era consul stăpânitor în Licostomo Conrad Donato şi în anul următor stătea
în locul lui, cu obişnuitul masariu şi cu garda sa de orguxii, desigur în
mare parte români, ca în Caffa 6, până târziu7, Petru Embrone, iar după el
vine, înainte de 1402, Nicolae de Fieschi. Pentru corespondenţa lor
grecească,· pe care o purtau cu Trapezuntul, se plătea un grec anume,
Antipa, care e pomenit, după ieşirea din funcţie, la 1392. Se lucrase şi la
cetate, şi cheltuielile cu castelul erau socotite în 1403 la suma, foarte mare,
de 5.015 perperi, bani de aur bizantini. Pacea cu lvanco, fiul şi singurul
urmaş al lui Dobrotici, dăduse, de altminterea Genovei dreptul de a-şi
aşeza un consul, cu loggia lui de judecată şi biserica lui latină, şi în
capitala acestuia. Pe tăcute se recunoştea astfel stăpânirea genoveză la
Licostomo, întru toate asemenea cu aceia din punctele asiatice însenmate
mai sus, din Caffa însăşi şi din Pera în faţa Constantinopolei, unde
podestatul era ca un al doilea împărat, în stare să împrumute şi să şi
împlinească pe cellalt 8 .
La 1410, un notar genovez nwnăra Cetatea Albă între posesiunile
prezente ale Genovei, deşi, cwn vom vedea, moldovenii apăruseră de mult
supt zidurile cetăţii 9 • Se poate ca aceastălaltă stăpânire să fi fost luată, nu
împotriva ambiţiosului uzurpator al malului Mării Negre, ci împotriva
tătarilor chiar. Un act al regelui Ungariei pomeneşte în adevăr la 22 iunie
1368 pe „Dimitrie, domnul tătarilor", Demetrius princeps tartarorum, care
avea legături aşa de strânse cu Braşovul, încât judele Iacob ceru şi căpătă
scutirea de vamă, de tricesimă, în Ungaria întreagă a negustorilor lui
(„mercatores domini Demetrii" etc), care făgăduise în schimb a lăsa să
10
treacă („transire") pe la el braşovenii fără a răspunde vre-o tricesimă .
Nicăieri aiurea decât în Cetatea Albă nu putem aşeza pe acest „prinţ
tătăresc", poate, judecând după nume, creştinat, care va fi avut sub
stăpânirea sa părţile de jos ale Moldovei, dincolo şi dincoace de Prut.
până

În sfârşit, odată cu împuternicirea donmiei muntene cu Mircea
un nou stăpân peste aceste locuri se ivi, şi s-ar putea chiar ca titlul
de Donm să-i vie, de la Bizanţ fireşte, care crea singur acest drept şi care
făcu Despot şi pe cneazul Serbiei, dar tocmai pentru aceste ţinuturi în
nwnele cărora se dăduse şi lui Dobrotici despotatul. De la cei dintâi
voevozi, care se coboară de la Argeş la Cîmpulung sub Nicolae Alexandru,
fiul lui Basarab şi nepotul lui Tihomir, şi abia mai târziu, cu Mircea însuşi,
la Bucureşti şi Giurgiu, pe drumul de apă al Dîmboviţei, n-avem acte de
danie în părţile răsăritene. Dar, în acelaşi an când apare Dimitrie Tătarul,
Vodă,
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Brăila era în mâna lui VlaicuVodă, înaintaşul şi unchiul Mircii; şi aici, ni
spune călătorul german Schiltberger, prins de turci în oastea cruciată de la
Nicopol la 1396 şi întors acasă pe la noi numai după vre-o douăzeci de ani,
veneau corăbii multe „din păgânătate" 11 • Când Nicopolul era al lui Vlaicu,
care-şi aşeză pe atunci, pentru scurtă vreme, oamenii şi în Vidin, când
Silistra ajunse, prin 1389, a lui Mircea, care se intitula, de sigur ca
înlocuitor al lui Dimitrie, şi nu al genovezilor, şi domn peste părţile
tătăreşti, moldoveneşti, principatul muntean trebuia să râvnească Marea. El
şi ajunse acolo în vremea când Mircea-şi putea zice şi „Domn pe
amândouă marginile Dunării până la Marea cea Mare", deşi Chilia
genoveză din insulă a fost probabil cruţată, până în 1408 măcar, când era
vorba a se face din ea baza unei expediţii ungureşti împotriva turcilor,
chiar şi pentru folosul bănesc ce putea aduce Domniei. Dar lvanco, care
trăia şi domnea şi în 1395, fusese înlăturat de la Dunăre de Mircea în 1390,
când el se intitula „Despot al ţerilor lui Dobrotici", cum face şi până pe la
1411.
j

2. „Basarabia" şi Alexandru cel Bun
Întinderea principatului Moldovei în părţile basarabene trebuia să
se sprijine deci pe o întreită biruinţă: asupra tătarilor, asupra genovezilor şi
asupra lui Mircea, a cărui stăpânire era aşa de bine întemeiată, încât turcii,
cari numeau litoralul de la gura Chiliei în jos „ţara lui Dobrotici", o numiră
„ţara lui Basarab", după cel mai cunoscut membru vechi al dinastiei,
partea la miazănoapte de guri, şi acest nume al Basarabiei ca şi cellalt al
Dobrogei se răspândi şi la alte neamuri şi în alte cancelarii, trăind apoi, cu
alt cuprins, meşteşugit introdus, şi până în zilele noastre. Dar, pentru a
trece dincolo de Prut cu oştile, cu dregătorii şi cu boierii dăruiţi în
„pustie", trebuia respingerea altui rival politic, care era şi unul naţional,
anume a ruşilor ruteni.
De fapt, întemeierea Moldovei prin expansiunea românească din
Ungaria, crescută cu prisosul de puteri din văile Moldovei şi Sucevei, nu e
decât o mare biruinţă asupra expansiunii ruseşti mai vechi, care fu cu
desăvârşire înlăturată.

Nu mai credem azi m isprăvile lui lvanco Rostislavovici prin
veacul al Xi-lea pe pământul nostru, ca bârladnic critica diplomatică şi
critica istorică au dovedit grosolănia falsificatului. Dar e fapt că la
jumătatea veacului al XIV-lea familia de origine litvană a Coriatovicilor,
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„fiii lui Koryath'', rusificaţi cu totul odată cu creştinarea lor, a încercat,
pe tătari, aruncaţi la 1349 asupra Poloniei, la 1352 asupra
secuimii, unde distrug cetatea de hotar Varhegy, să învie supremaţia
politică rusească. Şi nu numai în Galiţia, dar şi în Maramureş, colonizat
prin părţile Muncaciului, unde capătă „guvernul cetăţii", cu rusneci, de
cneazul, „ducele'' podolian Teodor, fiul lui Constantin, şi de fratele său,
Vasile 12 . Intervenţia lui Cazimir al Poloniei, care se temea şi pentru regatul
lui şi care simţea marea însemnătate comercială a Galiţiei, unde făcu, prin
colonizare de orăşeni germani, din Lemberg şi Cracovia porţile către
negoţul răsăritean al Caffei genoveze, apoi amestecul lui Ludovic de
Ungaria, care poate de aceia crea peste munţi voevodatul, înainte de toate
anti-tătăresc, de pe apa Moldovei, puse capăt acestor tendinţe, unind
Galiţia cu Polonia.
Dacă se ia în cercetare harta de astăzi a Basarabiei de sus, în
comparaţie cu aceia a Bucovinei austriace, care cuprinde şi cealaltă parte a
ţinutului Hotinului, şi cu aceia a Moldovei, unde se urmează ţinutul laşilor,
răsar de la cea dintâi privire un mare număr de sate ale căror nume se
isprăvesc cu finale caracteristic ruseşti, malo-ruseşti: ăuţi (Başcăuţi,
Colincăuţi), văţ (Nedoboievăţ, Lincovăţ, Paşcovăţ, Percovăţ), - inţi
(Sobotinţi), - in (pe lângă Hotin: Rubotin), - eva (Coteleva), - ova
(Nagimova), - eva (Cerleva), - oviţa (Voronoviţa). Numele ruseşti care nu
înseamnă o colonizare mai ales, ca Terebna, Camenca, ş. a., sunt relativ
puţine. Se vede astfel colonizarea cu elemente, nouă şi vechi, rutene de
peste Nistru, colonizare care aducea după dânsa şi o înrâurire politică.
Regii din Haliciu vor fi avut-o, fără îndoială, într-o măsură şi în hotare pe
care nu le mai putem recunoaşte. „Ducii" Podoliei, din noua dinastie,
încercau să facă acelaşi lucru, fără a-şi da seamă însă că o putere naţională
mai tare decât a neamului lor, acuma obosit, li stătea în faţă.
Bogdan, întemeietorul Moldovei, avea cu soţia sa, Maria, un fiu
Laţco. Numele e de origine rusească, dar el nu lipseşte nici în Ardeal pe
această vreme. E sigur că în jurul său, pe lângă elementele aduse din
Maramureş şi pe lângă târgoveţii, străini, saşi, nemţi, armeni, din Baia,
Siret şi Suceava, cele trei dintâi oraşe ale Domniei celei nouă, vor fi stat şi
ruşi; numele de Steţco şi Stanislav ar părea că arată pentru cel ce le poartă
această obârşie. Ce putea fi mai firesc decât, în aceste condiţii, încercarea
Coriatovicilor, pe un timp când rostul lor galiţian dispărea, de a pune mâna
pe această Moldovă de curând întemeiată prin îndrăzneala, vitejia şi
instinctul politic al altora? Cu atât mai mult cu cât, după moartea lui
Cazimir, în 13 70, Rusia Roşie înviase.
Astfel, în vre-o legătură cu dinastia de până atunci, ca soţ al
Anastasiei (nume ruso-grec), fata lui Laţco, „fu chemat" şi veni fără
răscolind şi
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zăbavă, gata de Domnie 1W1gă şi mândră, pe la 1374, lurg Coriatovici,
frate cu Teodor şi Vasile, rămas în Podolia, ,,la Smotrycz sau Bakota",
împreună cu alt frate, Alexandru 13 • Cronicele litvane ştiu singure de
dânsul, de chemarea, încunW1area la Suceava şi otrăvirea lui, după ce noul
rege polon, Ludovic al Ungariei, zdrobise această slabă reacţiW1e rusească
şi ortodoxă. Strykowski 14 i-ar fi văzut la 1575 mormântul, şi anume la
Vaslui, în biserica domnească deci, căci aceasta e „mânăstirea de zid" de
acolo, ,,o zi şi jumătate de la Bârlad". Deoarece Ştefan nu putea să aibă
grija împodobirii mormântului acelui prinţ, străin de sângele său, pe care
nici letopiseţul ţerii nu-l primise între Domni, trebuie să credem că e vorba
de altcineva, şi anume de luga, fratele lui Alexandru cel BW1, căci acestuia
nu i s-a pus piatră de Ştefan la mânăstirea de familie a Rădăuţilor.
Otrăvirea ea însăşi e îndoielnică, dacă e privită altfel decât ca urmare a
W1ei lupte pierdute, căci de CrăciW1 în 13 77 vedem pe litvani mergând în
15
Moldova şi pierzând o luptă .
Nici Iurg Coriatovici n-a fost deci „bârlădean". În legătură însă cu
acest loc din Strykowski s-a născocit documentul lui, din Bârlad tocmai 16 ,
prin care ar fi răsplătit, la 3 iunie 1374, pe Iacşa Litavor (Litovoi?),
„namestnic", titlu cu totul neobişnuit şi neexplicabil, la Cetatea Albă,
pentru că ar fi bătut pe tătari la „Vlădiciu pe Nistru" (loc neexistent). Ar fi
cel dintâi act basarabean, dacă l-am putea privi ca adevărat. Întru nimic
însă nu s-au înlăturat, şi eu însumi nu SW1t adus să înlătur argumentele ce
am adus acum zece ani împotriva autenticităţii documentului 17 • De la Iurg
a rămas, de fapt, W1 singur lucru: limba malorusă şi formularea rusolitvană, şi ea însă îndreptată după modele ungureşti a actelor Domniei
Moldovei 18 •
.

Vor rămâne de bună seamă necunoscute împrejurările în care
Domnii noi de ţară, românii de sânge şi de lege Petru al Muşatei şi fratele
său Roman, au fost în stare a duce „ţara Moldovei" peste Siret, până la
Prut şi la DW1ăre, îngă_duindu-i-se acestui din urmă să se intituleze la 1392
„mare, de sine stătător Domn, eu Roman Voevod, al ţerii Moldovei, de la
19
munţi şi până la ţermul Mării" • Aceasta ar însemna înaintarea până la
Cetatea Albă, dar, după cât ştim pentru vremea ce urmează, nu încă şi
aşezarea în chiar această cetate porW1citoare peste valuri. În adevăr,
Alexandru cel Bun, care isprăvi chiar de la începutul Domniei sale
conflictul cu Patriarhia constantinopolitană, făcând-o să recunoască pe
Vlădica Iosif, ruda sa, ca mitropolit al Moldovei, cu titlul de Cetatea Albă,
dar cu ScaW1ul în Suceava, acelaşi tânăr Domn al liniştii sigure şi al păcii
prevăzătoare trimese la mormântul Sfântului Ioan cel Nou pe unul din
boierii săi, care, luând trupul mucenicului, îl duse cu alai de oştire până în
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oraşul

de reşedinţă, unde se începu îndată lucrul la biserica menită să-l
cuprindă20 . Un atac împotriva Chiliei, de care era nevoie pentru a se întregi
această graniţă sudică, fu poate pricina pentru care luga, înaintaşul lui
Alexandru, fu „scos"21 după o luptă, după o înfrângere a sa, fără îndoială,
la 1399, de Mircea, Domnul muntean, care până la sfârşit îşi apăra
Basarabia.
De la început mărturiile de boieri adause la daniile şi jurămintele
lui Alexandru îl arată stăpân în Ţeţina, de la vadul cemăuţean al Prutului,
în Neamţ, în Siret, în Dorohoi, unde-şi avea moşiile Mihail, în Şomuz, o
cetate a Şomuzului nu cunoaştem, dar s-ar putea să fie vorba de o cetate de
lemn ca la Baia vecină22 , în Hârlău şi neapărat în Roman, cetatea făcută la
vărsarea Moldovei în Siret de unchiul său Roman. Alte cetăţi nu se mai
pomenesc, dar privilegiul din 8 octombre 1408 pentru orăşenii din
Lemberg, care străbăteau ţara aducând bogăţia şi viaţa cu dânşii,
pomeneşte, odată cu ,,marfa tătărească" - deci din Caffa - , aşa de
folositoare Vistieriei prin rublele tătăreşti ce lăsa la vamă, întâi vama
Cetăţii Albe, pe care, în locul tătarilor, cu sau fără consul genovez, o ridica
acuma Domnul Moldovei. Apoi pe cea de la Tighinea, „Tighiania", pe cea
din Hotin, al cării pârcălab vine în rang după al Sucevei, al Cetăţii Albe, al
Chiliei, dar înainte de al Neamţului 23 , cum vorbeşte şi de cele de la Baia şi
Trotuş pentru Ardeal şi de la Bacău pentru Ţara Românească, pentru
„Basarabia"24 • Această prezenţă a vameşilor moldoveni în Hotin 25 ,
Tighinea şi Cetatea Albă, presupune şi ţinerea unei străji moldoveneşti
acolo, în cuprinsul zidurilor nouă ale celor două dintâi cetăţi şi al vechilor
ziduri genoveze ale celei din urmă. Călătorul rus Zosima, care mergea prin
1420 la Constantinopol, pe calea hagiilor, mai dă un vad al Nistrului, unde
se afla de-o parte vama moldoveneasca, de altă vama podolică a marelui
cneaz litvan Vitold, şi anume Stânca Vămii („Mitirevu Căiminu").
Deoarece drumeţul venea de la Kiev peste Bug prin Braclaw, trebuie să
credem că e vorba de punctul Otacul (astăzi Atachi al ruşilor), în faţă cu
Mohilevul 26 , ori de Soroca. Punctele Soroca, astfel numită, şi Dubăsari,
numit aşa după acei care treceau lumea pe podul de dubase încredinţat lor,
vor ieşi la iveală mai târziu numai.
Ştim însă

din planul de împărţire a Moldovei între poloni şi unguri,
încheiat la Lublau în 1412, că la această dată moldovenii, care aveau toată
„pădurea" dintre Prut şi Nistru, se aflau şi în Chilia. Trebuie să se înţeleagă
însă, nu vechiul Licostomo din ostrov, ci noua cetate de pe malul nordic,
înălţată pe această vreme. Regele Sigismund al Ungariei, care era şi
împărat, şi-o rezerva pentru sine, lăsând vecinului polon Cetatea Albă27 . În
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loc de poloni, Cetatea Albă avu să respingă însă, atunci când, la moartea
lui Mircea, turcii trecură Dunărea munteană, flota sultanului însuşi (1420).
Cu câteva luni înainte, pretendentul Dan, nepotul de frate al lui Mircea,
debarcase aici, de pe corabia care-l adusese din Bizanţ28 .
Chiar în anul următor, avem pe cel dintâi călător în aceste părţi,
Guillebert de Lannoy. El vine de la Cameniţa, unde fusese primit de
Vitold, care ţinea acolo, în preajma noastră, Curte strălucită, având la sine
şi pe un sultan tătar adăpostit în ţerile sale. „Prin pustietăţi mari" trece el
ca să ajungă la satul „Cozia!", unde stă Vodă Alexandru; „satul" nu e decât
Suceava29 . De aici, sfătuit a nu întra în Turcia, unde murise sultanul,
stârnindu-se război civil, el apuca drumul Caffei, coborându-se întâi la
Cetatea Albă, Moncastro pentru italieni, tot genovezi, Belgrad, Bialogorod
(,,Bellegard") pentru poloni, pe lângă care mai stau aici şi armeni şi
„valahi". În vederea unui nou atac turcesc, ce se putea prevedea,
Ghedigold, guvernatorul Podoliei, un prieten al lui Alexandru, ridica iute 30
ziduri nouă, cu 12.000 de oameni şi 4.000 de cară, în cea mai mare parte,
neapărat, moldoveni. Locurile erau nesigure, şi hoţi, de ţară, nu tătari,
prind şi maltratează pe drumeţ, care-i iartă mărinimos 31 • Peste trei ani era
să sosească între aceste ziduri tari însuşi fiul împăratului bizantin, viitorul
Ioan al VIII-lea, care se întorcea dintr-o călătorie în Europa32 .
Sigismund râvnea pe atunci, după coborârea în Ţara Românească,
la 1427, pentru a pune din nou în Scaun pe viteazul său ocrotit Dan, care
lovi Giurgiu! şi Silistra, stăpânirea asupra Dunării întregi. Pentru aceasta
aşeză pe cavalerii teutoni ai lui Klaus de Redwitz la Severin, şi tot pentru
aceasta căută să capete Chilia, pe unde trecuse însuşi în fuga sa de la 1396,
după marea înfrângere de sultanul Baiazid. Alexandru făcu deci un zăgaz
la gura râului şi izbuti să apere de duşmanii creştini şi Cetatea Albă33 . O
intervenţie litvano-ungurească trebuia să facă pe Alexandru a primi pe
teutoni la Dunărea moldovenească34 .
Ca titlu de drept pentru cucerirea plănuită de dânsul, regele
Ungariei, suzeran al Ţerii Româneşti, pe care o socotea ca o stăpânire a sa,
aducea reclamaţiile lui Dan şi ale „Basarabenilor" săi. Sigur de îngăduinţa
lui Vitold, sprijinitorul de până atunci al lui Alexandru, el aruncă pe
muntean asupra moldoveanului pentru acest ţinut al Chiliei. Biruinţa
rămase însă a acestui din urmă, care lăsă pe poloni pentru litvani şi se
asigura astfel de către un nou atac unguresc. Putu să moară deci stăpân
deplin al acestor părţi, locuite şi apărate de români şi chemate la o viaţă
istorică de Domnia Moldovei 35 .
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3. Încercarea unei Basarahii moldoveneşti osebite
În această Basarabie, acum moldovenească, fără însă o conştiinţă
deosebită, Cetatea Albă36 , cu jupanii ei, avea poate 37 altă organizaţie decât
a oraşelor din lăuntru, cu şoltuz şi pârgari. În Chilia se păstrau încă
puternice simpatii muntene, şi ungurii aveau prieteni pe aici, ca şi prin
Brăila, fiind un drum spre Ungaria38 . În sfârşit armenii, genovezii, grecii
erau mai bucuroşi de o stăpânire italiană. Ca toate porturile, şi acestea erau
mai puţin ale uscatului de care ţineau, decât ale Mării care li dădea hrana.
Încă din 1435, Cetatea Albă e în mâna unui oblăduitor deosebit,
călugăr, poate vre-un fiu de Domn călugărit, sau un nou mitropolit de
Asprokastron, şi Veneţia se hotărî să trimită acolo o corabie anume, care
nu găsi însă destulă siguranţă sau destul câştig. Vice-consulul Francisc
Duodo nu e pomenit mai târziu39 . Prin tratatul de împărţire a ţerii între
40
fraţii vrăjmaşi, fii al lui Alexandru, Ilie şi Ştefan , acesta din urmă capătă,
la 1 septembre 1435, un apanagiu cu Vasluiul, Bârladul, Tecuciul, cu
morile pe Covurlui, cu Chilia împreună cu vama şi bălţile ei, dar fără
Cetatea Albă; locul de reşedinţă ce-şi alese, fu însă, după cît se pare, nu
Chilia, ci Bârladul, şi uneori Vasluiul. Nu era o ţară, ci numai nişte
venituri, Ştefan suindu-se la Suceava şi Ilie coborându-se la Vaslui 41 , dar
culegerea veniturilor în aceleaşi părţi îndruma o sfăşiare a Moldovei.
Era şi o nevoie de apărare locală, faţă de tătari, care, prădând în
1439 Moldova de sus, se aruncară, în anul următor, asupra Vasluiului şi
Bârladului42 , necutezând să atace însă, din cauza legăturilor vechi cu
genovezii, Chilia şi Cetatea Albă. La 1440 încă, de frica acestor năvăliri,
se întăresc zidurile Cetăţii Albe. Rugăciunea pârcălabului Tedorca, poate
„de Telicha'', trebuie cetit Telcia, după ortografia genoveză, care dă c prin
eh sau ih: să fie Tulcea? pomeneşte ca Domn acuma pe Ştefan, pe el
43
singur, „călugărul" fiind înlăturat şi Ilie neavând aice nici un drept ;
inscripţia e redactată în greceşte şi arată că faţă de Moldova de cultură
slavonă aici era o altă viaţă, orientată în altă direcţie. Urmaşul lui Tedorca,
trecut apoi, dacă identificarea propusă de d. I. Bogdan se admite, în
serviciul Genovei şi rătăcind până târziu sub alte ceruri, fu un Iurghici, fiul
44
lui lurg deci, şi ginerele logofătului Oancea .
Încă din 1443 lupta dintre fraţi pornise iarăşi, încă mai înverşunată;
Ilie pierdu vederea, iar Ştefan, ca pedeapsă, viaţa. Cea dintâi urmare a
războiului nelegiuit fu o îndoită ciuntire a ţinutului dintre Prut şi Nistru, la
Nord ca şi la Sud.
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La 1433, regele Poloniei, dând Sepenicul, Ţeţina, Kmielowul, dar
nu Pocuţia, recunoscuse lui Ştefan hotarul de la satul Potoc până 1a Mare 45 .
La 1435, Ilie, nu numai că părăsise drepturile căpătate de străunchiul său
Petru, printr-un împrumut cu zălogire de teritorii, asupra ţinutului de peste
Prutul bucovinean al Sepenicului, staroste era atunci Jurj 46 , dar adăugise şi
ruşinoasa părăsire a Hotinului, numărat, alături cu cetăţile recunoscute lui
Ştefan, ca unul din centrele acestui teritoriu. Moldovenii nu se grăbiră însă
a executa acest tratat şi împăcarea cu Ştefan zădărnici cu desăvârşire
îndatoririle luate într-un moment de restrişte. Acuma însă, după orbire,
Marinka, soţia polonă a lui Ilie, sili pe pârcălabul hotinean Manuil a ceda,
la 28 februar 1444, în mâinile castelanului de Cracovia şi Palatinului
Rusiei cele trei cetăţi 47 ; dacă însă până la Sâmpetru Ilie nu-şi va căpăta
moşiile de adăpost în Polonia, cei doi dregători regali să dea înapoi
depozitul. Actul e datat însă din Lemberg, şi întrebarea era dacă acei ce se
aflau la faţa locului erau dispuşi să asculte de poruncile unor pribegi ce nu
erau să se mai întoarcă înapoi. Dar în 1450, când oşti polone veniră să
sprijine cauza fiului mai mic al lui Roman şi al Marincăi, Alexandrei,
Hotinul nu trebui să fie cucerit, ca şi Neamţul şi Suceava48 • Oamenii
Marincăi păstraseră însă tot ei cetăţile, şi Manoil rămase încă mulţi ani în
Hotin.
De fapt însă prin cedarea de către Petru Vodă, alt fiu din flori al lui
Alexandru, Chilia intra în stăpânirea ungurilor lui Ioan Hunyadi, al cărui
sprijin sau a cărui îngăduinţă erau de nevoie pentru ca să poată domni
cineva în Moldova. Un frate vitreg al acestuia, Bogdan, tatăl lui Ştefan cel
Mare, trebui să se îndatorească a nu ataca acest loc de strajă al cruciatei
ungureşti la Gurile Dunării. Păzitorii cetăţii însă făceau serviciu Domnului
muntean, care era socotit pe acest timp ca un voevod al marelui voevod
ardelean şi căpitan al regatului Ungariei. Prin aceşti ostaşi ai ocrotitorului,
Chilia era astfel a urmaşilor lui Mircea şi lui Dan al Ii-lea. Din partea lor,
în lupta lui Bogdan cu Alexandrei, pe care polonii îl aduseră, dar care
singur nu era în stare, la vârsta şi cu neajunsurile lui, să rămână, regele
Cazimir şi sfetnicii săi, cu gândul la bogăţia Cetăţii Albe, se pregăteau
serios să „unească şi să întrupeze pentru totdeauna Moldova la regatul
Poloniei". Între sprijinitorii lui Alexăndrel era şi vechiul credincios al
familiei sale, Manoil de Hotin, şi un alt pârcălab, pe care l-am aşeza la
Cetatea Albă, Costea. Când Bogdan Vodă peri de mâna nelegiuită a lui
Petru Aron, totuşi fratele său, când acesta ajunse a strânge în jurul său mai
toată boierimea, Cetatea Albă, pe lângă Neamţ, rămase în grija
„pârcălabului", şi acesta o păstră pentru tânărul Domn legiuit care purta
numele venerat al lui Alexandru cel Bun. Un timp Alexăndrel avu, pe
lângă alte cetăţi, şi Vasluiul şi, adevărat stăpânitor basarabean, el hotărăşte
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în 1452, asupra bălţilor Botnei, pescăriilor Nistrului şi vămii de la
Tighinea49 . Din partea lui însă, în 1454, Petru dăruieşte moşii la Vaslui, la
Brodul Călugărilor, la Lăpuşna, care se înfăţişează acum întâiaşi dată 50 • Îl
vedem la 1455 făcând şi danii la Nistru: prisaca Bileaca şi vadul Roşcăuţii,
luaţi de la Midrea lui Jumătate 51 •
Alexăndrel fu până la sfârşit Domnul din Cetatea Albă, unde muri,
de otrava boierilor săi, în 1455, anul când pescari moldoveni din Cetatea
Albă ocupară, fără poruncă de la cineva, cetatea Lerici, la gura Niprului,
de la proprietarii ei genovezi 52 . La dispariţia sa, se pare că regele Poloniei
se gândi, ca rudă, a cere pentru dânsul portul cel bogat al Limanului. Nu-l
putu căpăta. Pârcălab era atunci Petru, fratele Costei 53 ; înaintaşul său
Stanciul, care-şi petrecu aici mai toată viaţa, orânduise să se repare iarăşi
zidurile în mart 1454 54 . Îndată regele făcu însă să se dea Marinkăi ca
despăgubire Siretul şi Volovăţul, la Prut, dar Ţeţina şi Hotinul rămaseră în
mâini moldoveneşti; soarta lor trebuia să se hotărască mai târziu, când
Petru Aron va face închinarea cerută 55 . În 1457 se vede însă că Domnul
Moldovei tot avea dreptul de a-şi pune starostii în Hotin şi Cernăuţi 56 .
Vremea lui Ştefan cel Mare venise. Câteva puncte cu privire la
ţinutul nostru mai trebuie fixate înainte de a înfăţişa partea lui în fastele
celor mai glorioase isprăvi moldoveneşti.
4.

Organizaţie şi cultură basarabeană până

la

Ştefan

cel Mare

Deci Basarabia - în sensul de astăzi al cuvântului - cuprinde două
numai: Hotinul la Miazănoapte şi la Miazăzi Cetatea Albă, care
singură prezintă prin ea însăşi o însemnătate de negoţ. Hotinul are şi vamă,
pentru mărfurile ce vin pe drumul Dorohoiului ori apucă pe acesta.
Tighinea e şi ea o vamă, dar fără ziduri. Vodă o arendează cuiva, care o
„ţine", căpătând, prin aceiaşi învoială, afară de locurile scutite, şi alte
venituri, dincolo de oraş. Alexăndrel Vodă ni le arătă la 1452: vamă în
hotarele moşiilor vecine, pripas de la vite, folosul de la pescăriile Nistrului
şi de la bălţile alcătuite de cursul Botnei 57 • De sigur că tot aşa, cu
arendarea vămii şi veniturilor oraşului, era şi la Hotin. Viaţa orăşenească
se păstra numai la Cetatea Albă.
cetăţi

Mânăstiri

lipsesc aproape cu totul până acum; se dau însă pe aici
venituri de pescuit, de pripăşit, de vămuit prin sate, precum şi moşii cu
prisăci, mânăstirilor de dincoace de Prut, ca Bistriţa, ocrotită de neamul lui
Alexandru cel Bun. La 1454 carăle călugărilor de la Moldoviţa merg „după
peşte la Dunăre ori la Nistru" prin vadul Lăpuşnei, prin al Călugărilor, al
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Ţuţorei 58 . Mânăstirea avea de la un Ştefan Vodă locul „Leonta" la Nistru,
cu prisaca, iezerele, fâneţele, moara şi vadul la Nistru, până la locul „unde
a şezut Vâlcea" 59 , iar de la Ştefan, fiul lui Alexandru cel Bun, şi de la
Alexăndrel (1445, 1449), jumătate din .,lacul Covurului în care se varsă
apa Ialpugul ce vine de la Cahul", cu dreptul de a lua jumătate din pescuit
şi vama peştelui şi cea de „pe uscat" 60 . Călugării de la Pobrata făceau la
Botna, „unde-i zice Înalta, Visoca", lângă „lacul de la ustia Bâcului",
miere scutită de dijmă şi aveau „în faţă" pescării la Nistru 61 • La 1466
găsim aici şi .,prisaca lui David" 62 • Cei de la schitul Vărzăreşti (?),în chiar
aceste părţi, stăpâneau şi prisaca lui „Acibec" 63 .

Câte unui răzeş i se dau pământuri fără stăpân, pământuri
confiscate ori i se întăreşte moştenirea, cumpărătură de la alţi răzeşi.
Astfel, lui Coman de Bezin, sub Alexandru cel Bun 64 . Stăpânii Bezinului
orheian apar şi la 143665 . Alexandru cel Bun mai dădu Gromobitna, silişte
la Nistru, lui Vâlcea şi soţiei lui Olga; Ştefan cel Mare, căruia-i rămăsese
apoi, o schimbă cu un sat siretean, aşezând aici pe femeia Lucăi Ecobescul
şi o nepoată, fata lui Lazăr Prodănescul 66 . Tot Alexandru dă Solotfenii, în
Lăpuşna67 , unde aflăm apoi (1638) pe nepoata lui Vârnav şi pe fata lui
Mândău, Antimia68 . Patru sate la Hotin (şi Noua Suliţă) se recunosc lui
lvanco Mihăilaş 69 , care nici el nu era în fruntea boierimii. Şi feciori de
popă se întâlnesc între cei dăruiţi de Alexandru Vodă în aceste părţi: astfel
un loc la Vâlcov, pe vechi hotare, la Călugăra, e dat, la 1428, lui Vâlcu,
fiul popei Zaharia70 .
Sub Ilie se dă loc pe Ichil, la Cobâlna, lui Dima, unul din sfetnicii
71
domneşti • Ilie şi Ştefan aşează la Cruglih, lângă Hotin, pe lvaşco, fiul lui
72
Balasin , „în vechile hotare". „Loc din pustie" dăruiesc ei, la 1436, lui
Ioan Cauteş, pe lîngă Ilişeşti, şi aici se face Poiana lui Cauteş, apoi satul
Căutişeni, rămas la urmaşii întemeietorului şi până peste un veac73 ; e cel
dintâi caz bine cunoscut de colonizare. Lui Petru Durnea i se dă moşie, în
1450, de Bogdan Vodă, la apele Gruieţ şi Şacovăţ, ape basarabene, cu
„locuri de prisaca în pustie'', locuri de moară, .,hlabnice'', „locuri de
fâneţe", „după obiceiul prisăcilor'' 74 . Mai târziu, Ştefan cel Mare va face
stăpân la Puhoiul, în Lăpuşna, pe postelnicul Nicolae Matostat şi pe Gligaş
Melciul, şi cu acest prilej se înseamnă drumul ce ducea de aici, de la Prut,
la Căuşanii de lângă apa Nistrului; în vecinătate era .,ocina Gănguroaii
bătrânei" 75 . Dar despre opera militară şi colonizatoare împlinită de el aici,
se va vorbi deosebit.
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Până

aici e vorba de vaduri şi de pescării, ici-colea, cu câte o
prisaca în valea Botnei ori a Lăpuşnei. S-ar crede că mai sus de această
„pustie'', în părţile de către Sepenic, lipseşte rânduiala pământului dat la
mânăstiri şi la boieri, dar şi aici găsim în veacul al XV-lea dovezi de
locuinţă şi organizare, de fiinţa curţilor boiereşti cu mori şi „posade"
(cârciume) fără îndoială. Între boierii Moldovei la 1435 aflăm astfel pe
Vâlcea din Lipnic, în părţile Hotinului 76 • Lângă Hotin chiar, Alexăndrel
întărise, la 20 iunie 1453, ,,ocina dreaptă de la strămoşi'', pe care o avea
cunoscutul şi bogatul negustor Mihu Logofătul, „pe Răut", la Procopeni,
„cu mori şi prisăci'' şi, ceva mai jos de Răut, unde a început şi s-a întins
cetatea noastră Hotinul, „un sat pe Nistru, cu numele Raşcovţii, ce a
cumpărat cu dreptele sale mijloace". Acolo fusese curţile lui Dănilă şi
Budul şi era prisaca, pomenită, Bileaca77 •
De bună seamă atunci se hotărî şi brudina Dunării şi a Nistrului,
cea dintâi mai grea decât cea de-a doua 78 .
E cu neputinţă de admis să se fi pierdut miile de documente prin
care s-a creat proprietatea răzeşilor din toate satele basarabene. De fapt ei
erau mai vechi decât Domnia, şi aceasta a recunoscut totdeauna, pe baza
actelor schimbate între ei, dreptul lor de stăpânire. Astfel la 1786 se
statornicea într-o anafora acest principiu privitor la moşiile Sfinteni,
Cornova şi Cocioaia din Orhei „acei răzeşi, măcar deşi n-au avut scrisori,
ci numai nişte zapise de vânzare între dânşii, carele încă nefiind
cuprinzătoare de tot trupul moşiilor, însă Sfatul Divanului, răzimându-se
pe vechea lor urmată stăpânire, au hotărât că o stăpânire învechită
niciodată nu se poate sminti, şi Domnul Alexandru Ioan [Mavrocordat] au
întărit anaforaua" 79 •
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CAP. II
Ştefan

I.

Ştefan

cel Mare şi Basarabia
cel Mare şi apărarea Basarabiei de turci

Ştefan, fiul lui Bogdan Vodă, venind din Ţara Românească pentru
a birui pe Petru Aron la Doljeşti şi Orbie şi a-l înlocui în Suceava, la 1457,
nu putu trimete la Hotin pârcălabul său sau pârcălabii săi, căci el ţinea câte
doi în fiecare cetate. Petru Aron fugind, dăduse cetatea polonilor, şi cea
dintâi grijă a noului Domn trebui să fie aceia de a căpăta din nou această
cheie a Nistrului superior. Doi ani, cetatea fu înconjurată de ai lui Ştefan,
tăindu-i-se putinţa de a-şi căpăta hrană şi ajutor. O învoială se făcu la
Overchelăuţi (4 april 1459) cu comandanţii din Rusia şi Podolia, care se
îndatoriră a face ca Domnul pribeag să plece din Cameniţa, unde aştepta
ceasul prielnic şi să se adăpostească la Smotrycz. În schimb, el, Ştefan, nu
va mai tulbura cetatea, ci-i va îngădui luarea vămii, pescuitul în Nistru,
adunarea de lemne şi tot felul de legături cu oraşul, care rămăsese al
Moldovei 80 . Numai peste trecere de câtăva vreme putu să intre în cetate
Goian pârcălabul, sau starostele, după titlul polon, pe care-l aflăm la 1466,
fiind înlocuit apoi prin Vlaicu, unchiul lui Vodă, frate cu mamă-sa.
La 1466, după ce mareşalul general polon, Ioan Rytwinski, fusese
la Ştefan, Goian staroste de Hotin, cu vecinul Şendrică, din Dorohoi, şi cu
Vlaicul şi Iuga Vistierul se întâlnesc în Hotin cu arhiepiscopul de
Lemberg, cu Palatinul Rusiei, cu cel al Podoliei care era şi de Sniatyn,
Colomea şi Carapciu, şi cu un trimes special al regelui pentru a-şi ţinea, la
Sf. Francisc, adunarea de împăciuire şi judecată de toamnă, rămâind ca
aceia de primăvară să fie după Sf. Gheorghe 81 .

În aceste părţi de sus ale Basarabiei răsăriră îndată ca duşmani
din Crimea, ai hanului Mengli Ghirai, cel de-al doilea stăpânitor
acolo. Văile basarabene se umplură la 1469 de pâlcurile iuţi ale
sălbatecilor călăreţi. Moldovenii li luară urma la întorsul cel repede şi-i
putură ajunge, zdrobindu-i şi prinzând pe Eminec, fratele hanului. Lupta se
dădu lângă satul Lipnic, al urmaşilor lui Vâlcea, în „dumbravă'', pe drumul
la vadul Otacului 82 . Îndată Ştefan aşeză la Orhei un nou pârcălab de cetate,
care la început nu poartă acest titlu 83 . Acesta fu Gangur, a cărui mamă,
„Gănguroaia cea bătrână", văzurăm că avea ocină acolo, lângă Puhoiul. pe
Botna. Apoi la 1480 Vlaicul, unchiul lui Ştefan, păzi la hotarul tătăresc,
venind de la Hotin, până la 1486, şi-i urmează Grozea, fiul lui Micotă, iar
apoi (1492-3) iarăşi Gangur 84 . Pârcălabul avea lângă dânsul o ceată de
tătarii
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luptători şi

ca din Maluşca şi Neicea, din Cozma Răzan şi
între sine, Ştefan făcea, lăsîndu-i tot ostaşi, colonişti ai
Basarabiei răsăritene, în pustiile vecine, pe malurile Bâcului şi
Vişnovăţului, unde totuşi erau şi vechi stăpâni de ocină, ca, în cazul de mai
sus, Sultana şi Maraşa, moştenitoare ale altor luptători pentru ţară
„împotriva tătarilor".
Mai grabnică i se păruse lui Ştefan, de la început, întregirea
hotarului de Miazăzi prin luarea Chiliei. Cu atât mai mult, cu cât turcii,
înteţiţi de ruda şi ocrotitorul său Vlad Ţepeş, îşi trimeseseră, în aceiaşi
clipă când oastea lor intră prin pădurile Teleormanului, corăbiile la
Dunărea de Jos, unde era foarte cu putinţă să se încuibeze, distrugând
comerţul şi izgonind liniştea şi siguranţa. Ştefan li se făcu aliat pentru a-i
împiedeca şi de a se aşeza el în cetatea aşa de râvnită şi aşa de folositoare.
Deocamdată, în această încercare din 1462, el se alese, la 22 iunie, numai
cu acea rană în picior care-l făcu să sufere toată viaţa. Dar la 26 ianuar
1465, după o „bătaie" a zidurilor care ţinu o zi numai, căpitanii munteni
dădură Chilia în mâinile pârcălabilor noului stăpân, Isaia şi Buhtea85 .
Îndată vedem carele mergând pe la Ţuţora şi alte vaduri într-acolo,
aducând de la mânăstiri pâine, miere şi cumpărând peşte pentru călugări şi
boieri 86 . Doar din aceste părţi scoteau fiii lui Alexandru cel Bun tributul a
200 cară de morun pentru regele Poloniei!
Cetatea Albă pe atunci se afla în bună stare de apărare, iar Lerici nu
fu părăsit decât ceva mai târziu 87 • Măsuri de prevedere se luaseră
pretutindeni, pentru că încă din 1469 flota turcească apărea la „Saline'',
adecă Sulina, părând că vrea să se îndrepte spre Liman88 . Între zidurile cete
tari se păstra ca un chezăş pentru pacea tătărească sultanul Eminec, fratele
hanului, care însă fugi în 1473 89 .
din

aceştia,

Drăguş, înrudiţi

Războiul din 1475 al turcilor împotriva lui Ştefan se începu pentru
Chilia, pe care sultanul nu voia s-o lase în mâinile unul astfel de om, şi cu
acest prilej se ceru şi Cetatea Albă90 . Zvonurile de atac în aceste părţi nu se
adeveriseră însă decât în mai, când fură izgoniţi nişte sangiaci de hotar,
91
veniţi de prin Dobrogea . Caffa căzu însă în vara acestui an, lovitură grea
şi pentru negoţul Moldovei. Dintre prinşii genovezi ce erau îndreptaţi spre
Ţarigrad, o seamă fură aruncaţi de furtună la Chilia şi după aspra datină
92
din acele vremuri ei fură duşi la Suceava, ca robi ai Domniei . Aceşti robi
fură ceruţi, precum şi cedarea Chiliei măcar, în 1476, dar şi data aceasta
încercările făcute cu ieniceri şi galioane împotriva celor două cetăţi nu
izbutiră. Nici chiar după înfrângerea lui Ştefan la Valea Albă din codrii
Neamţului şi împrăştierea oştirii sale. Cetele tătarilor întâi trecură şi Prutul,
la Ştefăneşti, fiind apoi respinse nu departe de Suceava; urmară oştile
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turcilor biruitori, care ajunseseră şi până la Hotin, adăpostul Doamnei
Maria lui Ştefan, fără să intre însă şi ei în văile basarabene unde nu se
ascundea nimic care să li poată aţâţa ambiţia sau poftele 93 •
Toată grija se cheltui de acum înainte, până la grozava nenorocire a
căderii lor, pentru aceste cetăţi; în 1475-6 lucrau la Cetatea Albă meşterii
care dădură poarta cea mare, supt pârcălabii cei noi Luca şi Hrăman sau
Hărman 94 . De la 22 iunie la 16 iulie 1479 se face întărirea, cu ziduri de
piatră, a Chiliei 95 . În 1479-80, Duma şi Hrăman isprăvesc un „mur" în
Cetatea Albă96 . Iar la 1482 arhitectul levantin Ioan Privana zidea biserica
Sfântului Nicolae din Chilia, puindu-i în frunte o inscripţie grecească 97 .
Se ştie că în 1484 sultanul a fost silit de ieniceri să facă o campanie
care să li dea glorie, pradă şi robi şi că Ştefan fu prins cu totul pe
neprevăzute, el fiind cuprins în pacea recentă încheiată de Matiaş Corvinul
cu turcii. Pe pământ basarabean se uni hanul cu oştile sultanului şi tot aici
veni şi Domnul muntean, Vlad Călugărul, care încă din 1483 căutase a lua
Chilia. Cetatea, unde porunceau Maxim şi lvaşco, fu cucerită în opt zile, la
14 iulie, făcându-se îndată, cu ajutor de multe corăbii, întăriri nouă „de
spre uscat şi de spre apă", şi ridicându-se din nou cetăţuia cea veche din
ostrov, pe care, din motive strategice, Ştefan însuşi pusese s-o dărâme la
147698 . Numai două zile se împotriviră Gherman şi Oană în Cetatea Albă,
unde se umplură iute de salahori şanţurile de opt picioare de adânci, pline
cu apa Limanului (4 august). Românii fură lăsaţi, iar negustorii străini, ca
şi sătenii adăpostiţi între ziduri, duşi la Constantinopol şi aşezaţi acolo
pentru ca să ajute la înflorirea capitalei osmane. Oastea biruitoare se
întoarse tot pe uscat, pe la Chilia, şi luă apoi, prin vadul Isaccii, drumul
Dobrogii. În marea cetate de la gura Nistrului rămăseseră numai „200 de
familii de pescari"; în Chilia şi mai puţină lume de sigur. Din ţinutul
înconjurător, unde se cultiva grâul după mărturia izvoarelor, se făcu câte o
raia de hrană pentru ienicerii aşezaţi în Chilia ca şi în Cetatea Albă. Un
singur sangeac, stând, se pare, în Chilia, ca loc mai potrivit pentru
supraveghere, avu în seamă noua provincie turcească de la Sudul
Moldovei. Împrejurări pe care le vom arăta mai departe făcură însă ca nici
unul din satele româneşti să nu se mai păstreze şi chiar unele nume de ape,
ca al lacului Covur, să se schimbe. Cei dintâi renegaţi români se iviră şi ei,
şi unul din aceştia, boier de neam, ajunse dregător mai înalt al Porţii, acel
Sinan Celebi, care merse la 1523 în misiune la Ştefăniţă Vodă 99 .
Provincia sultanului îşi îndeplini foarte bine menirea pentru care
fusese întemeiată. Bali-beg, fiul lui Malcoci, respinse un atac al lui Ştefan
asupra Chiliei la Cătlăbuga, deci lângă lacul căruia i se zice astăzi
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Catlapug, în novembre 1485. Şi orice mişcare a turcilor împotriva lui
Ştefan fu sprijinită de aici din această Basarabie, care din nou se făcuse
duşmană. Marele Domn fu silit deci a-şi face, în condiţiile ce i se cerură,
pacea cu sultanul, căutând apoi a-şi răsplăti aiurea, cu aceşti turci din cetăţi
cari-i stăteau la îndemână, gata să capete prin el pradă la creştini. Nebunia
ambiţioasă a regelui Poloniei Ioan Albert îi deschise iarăşi drumul spre
Pocuţia străbunului.

Dar pentru apărarea statornică de către turci se întări desigur
atuncea Lăpuşna, iar pârcălabul de hotar se aşeză la Ciubărciu, vechiu
centru de unguri husiţi; aici păzea la 1526 Fătul şi peste nouă ani
100
Tomşa •

2. Basarabia în cele dintâi timpuri după moartea
lui Ştefan cel Mare
După

moartea lui Ştefan, în 1504, această Basarabie pierdută se
făcu drum pentru toţi năvălitorii păgâni. Când, la 1511, tânărul fiu al
sultanului cuceritor, Selim, ginere al hanului crâmlean, se ridică pentru
stăpânire împotriva tatălui bătrân şi nerăzboinic, el trecu de la Trapezunt în
Crimea şi de aici în sangeacat, aşezându-se chiar o bucată de vreme în
Chilia, al cărui sangiac îl va fi recunoscut îndată; Cetatea Albă fu silită
însă prin luptă a primi pe tătarii pretendentului.
Selim ajunse sultan cum dorise, dar drumul de pradă nu se închise
cu aceasta. La 1518, tătarii lui Alp Sultan trecură pe la vadul Săraţii, lângă
care era de ceastălaltă parte a Prutului târgul Sărata, de mult nimicit prin
asemenea năvăliri. Pentru apărarea Moldovei de aceşti duşmani fusese
nevoie să se creeze o vornicie a Ţerii de jos, şi cel dintâi vornic cu acest
titlu e Carabăţ; Vodă însuşi, Bogdan, fiul lui Ştefan şi tatăl lui Ştefăniţă,
Domnul din 1518, făcuse, din nevoi militare, o nouă reşedinţă domnească
la Huşi, unde Ştefan cel Mare încă zidise biserică de ftiatră şi Curţi de
locuinţă. Tătarii fură, şi data aceasta, învinşi şi izgoniţi 01 . Peste opt ani,
sangeacul de Chilia şi Cetatea Albă, „Thasule'', poate Feisullah, se ţinea
gata să lovească Polonia 102 , dacă ar îndrăzni să alerge în ajutorul Ungariei,
al cărui ultim rege, Ludovic al Ii-lea, pierea în smârcurile de la Mohacs.
Se cărau robi poloni cu miile prin aceste vaduri, care, în doi ani
numai, 1526-8, dădură un prisos la venituri de 30.000 de galbeni; şi
Domnii noştri, ca Petru Rareş, erau pârâţi de dregătorii regali că se
amestecă în acest urât negoţ care dădea seraiului împărătesc şi paşilor
140
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
ostaşi slujitori şi femei din bielşug. Alţi hoţi, creştini, strânsură de ruşi,
moldoveni, poloni, se alcătuiră îndată la Nipru pentru răzbunări împotriva
tătarilor, dar şi pentru dezbrăcarea, în. folosul lor însuşi, a prădătorilor 103 .
Aceştia sunt cazacii, al căror nume, ce înseamnă „haimanale", nu e decât o
poreclă tătărească pe care ei o primiră şi o făcură glorioasă în analele
jafurilor.
Cetăţii Orheiului în curând era să i se dea o tovarăşă, căci sub
Bogdan pentru pagubele făcute la Orhei se cereau despăgubiri de la
căpitanul de Soroca, o stăpână chiar, în Soroca, pomenită în 151 O şi
152i 04 , apoi la 1532 105 , pentru care Bogdan Vodă căpătă mori de peste
Nistru, trimiţând pentru aceasta la rege pe boierul Şerpe. Prin aceasta şi
prin căpitănia, vornicia sau starostia, pomenită, a Ţerii de jos, cu oastea sa
de joseni, temeiul Basarabiei româneşti se mutase mai spre Miazănoapte.

3. Împrejurări culturale
Din actele privitoare la colonizarea „pustiei'' şi la schimbările de
proprietate ale celorlalte ţinuturi basarabene vom aduce câteva pentru a se
vedea puterea şi voiciunea vieţii româneşti în aceste părţi care în curând
erau să încerce a stăpâni viaţa politică a Moldovei şi ar fi stăpânit-o
desigur fără marea nenorocire din 1484 şi fără aceia care trebuia să-i
urmeze la 1538.
„La Pustieni, dincolo de Prut, supt Obreja, între Troieneşti şi
Dobreni, la Fântână supt Oboroceni", deci tot dovezi de veche locuinţă,
„Ştefan", poate cel Mare, aşează pe Radul Drăculea, din care vin
Drăculeştii cari aveau moşia şi pe la 1550 106 • La Bilava, lângă Hotin,
marele Domn dăruieşte pe Bilău, colonizatorul 107 •
Poate basarabean să fi fost şi acel Dan Bolea, pârcălab de Hotin
supt Ştefan cel Mare sau îndată după aceia, fiu al lui Ioan Crămeat şi care
lasă fii pe Baciul, Jurj Balca, ş.a. 108 • Ştefan cumpără de la fiii lui Fedco
Starostescul, urmaş de staroste la Cernăuţi, Macicatovţii 109 . Tot el dă
Vovineştii, pe Ichil, şi o poiana la Suha lui Roman Ciurea 110 •
Dintre sfetnicii Domniei, luga Vistierul cumpără pentru Putna
Şerăuţii (Hotin) 111 • Neamul Tăutului Logofătul avuse Răzina pe Nistru,
care ajunge apoi la Huhulea şi urmaşii lui 112 •
În urmă, Bogdan, fiul lui Ştefan, dădu o sălişte pe Răut „în faţa
gurii Iligaciului", diacilor Nicoară şi Cârceiu, ale căror rude vor trece apoi,
la 1537, moşia lui Toader Logofătul, pe 24 de zloţi tătăreşti 113 • Acelaşi
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Domn închină „Leonta", pomenită şi mai sus, iezer şi gârlă, mânăstirii
Voroneţului, la 1513 114 •
Dintre boierii timpului, apoi, copiii lui Ivanco Hanco şi nepoţii lui
Calian vând, la 1517, Soloneţul, căpătat de acesta, de la Ştefan, împreună
cu Cosacevţii, Trincinţii, Strijacovţii, cu condiţie de a sluji la cetatea
noastră, la Soroca, lui Luca Arbure, portarul de Suceava 115 , pe care apoi
tânărul său Domn îl jertfi.
Acesta, Ştefan cel Tânăr, întăreşte unui vechi ostaş al bunicului şi
tatălui său, Dragotă Săcuianul, ginerele Tăutului, satul dăruit de Alexandru
cel Blll1 lui Iuban şi trecut lui Andreica Cordarul - făcătorul de coarde
pentru arce ori de săbii -, de la care ia şi numele de Cordăreni; în schimb şi
el dase un sat de peste Prut, „unde au fost vătămani Caliman, Iachim şi
Lucaciu", şi 380 de zloţi tătăreşti 116 . La 1522 acelaşi dă voie călugărilor
putneni a pescui trei voloace în Dunăre, Nistru şi la Iezer 117 .
Şerpe Postelnicul, cunoscutul rebel împotriva lui Ştefăniţă Vodă,
avea moşie la Puhăcenii Orheiului şi la satul zis după numele său Şerpeni,
care fură apoi unite într-o singură stăpânire. Le ţinea pe la 1630 neamul
Boul, şi din acesta apoi Safta, care fu Doamna lui Gheorghe Ştefan, şi ea
pomeneşte ca strămoş pe Şerpe: de două ori Doamna dărui, şi pe bani la
urmă, aceste moşii lui Stamati postelnicul cel mare 118 , care adusese slujbe
lui Vodă şi la Ţarigrad.
La Piticeni pe Cobile boierul era, supt Ştefăniţă, Sima Vistiernicul,
care vindea o parte, cu 320 de zloţi tătăreşti, lui Roman Hamza: satul se
numea după Toader Pitic, anterior lui Ştefan cel Mare: el lăsa pe fiica
Neaga şi aceasta pe Stanca 119 . Şi Lupea Berheciu lua aici moşie cu 500 de
zloţi tătăreşti 120 .
Mai târziu, la 1527, Petru Rareş aşeza „într-un loc din pustie, în
Chigheciu pe Ialpug, mal sus de gura Raduroasei, în grădişte" pe Vitolt 121 •
Fătul de Ciubărciu avea, pe atunci, ca fiii al lui Costea Posadnicul, şi el
rudă al lui Calian boierul lui Alexandru cel Bun, satul Starosilţi, la Orhei.
El şi surorile îl schimbă cu Stoborenii, luaţi de la zisul Săcuianul
Ceaşnicul, ginerele Tăutului Logofăt, care viclenise pe Ştefăniţă. Tot
atunci se va fi ridicat Maxin Udrea asupra aceluiaşi Domn, şi i se ia partea
din Starosilţi pe care, la 1528, Rareş o dă lui Toader Logofătul. Să amintim
că Posadnicul fusese rob la tătari şi că-l scosese nepoata Magda, cu 5.000
de aspri 122 •
123
Frăţian pârcălabul, mort la 1543-4 şi îngropat la Pobrata , avea
Curlucenii Lăpuşnei, şi soacra lui îi dă mânăstirii Pobratei 124 . Şerbanca
Ciuluc o cumpără, prin 1530-40, de la feciorii lui Gavril Peaveţul, Nicoară,
paharnicul Doamnei lui Rareş 125 . La 1552 Cozma Gheanghea, pârcălabul
de Roman, al Rareşizilor, şi soţia Anghelina ţineau. între altele, Bilăuţii la
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Hotin, moştenirea lui Bilăiu, luată pe 300 de zloţi tătăreşti de la Nastasia,
fata Malei, şi Ravacăuţii, de la „Alexa Rjavenschii, fiul lvi Coste, nepotul
de frate al lui Teodor Orăş, nepotul de fiu al Maruşcii, fiica Pancului" 126 .
Şi răzeşii de la Tomeştii Grecenilor şi alţii arată acte de la Petru Rareş.
Ştefan Rareş dă apoi tot lui Cozma Gheanghea pârcălabul „un loc
de pustiu la Ciuhur, în ţinutul Hotinului, pe ambe părţile Ciuhurului, care
acwn se nwneşte Rujinţii". Moşia, confiscată un timp, se pare, trece apoi
de la Grigore Gheanghea vornicul, fiul Cozmei, la Ioan Golăe 127 .
În ce fel a urmat colonizarea, se vede după hotarele de mai târziu:
unele moşii „se încep din Prut şi merg păn' în Cahul", altele „se încep din
Ialpuh şi merg iarăşi păn' în Cahul". Undeva se pomeneşte Puţul
Răzăşilor 128 • Puţuri: al Cichitoaii, al lui Ştefan Bujac, arată ce s-a făcut
întâi la aşezarea în aceste părţi ale troianului şi pustiului. Un alt loc se
cheamă Biserica, după clădirea înălţată de colonizatori 129 .
Încă înainte de 1420 făcuse Alexandru cel Bun, cum am văzut,
schitul Vărzăreşti (?) . În aceste părţi durase şi Ştefan mânăstire mare peste
Nistru, Căpriana, la 35 de kilo-metri de Chişinău 130 . Mai târziu, Petru
Rareş, cu Doamna şi fiii, dăruia o Evanghelie la acest hram al Adormirii,
în octombre 1544. Alexandru Lăpuşneanu era s-o înzestreze, la 15 59, cu
douăsprezece moşii 131 • Pe urmă mânăstirea sărăci însă de pe urma „unor
călugări răi, leneşi, netrebnici lui Dwnnezeu şi oamenilor", şi Antioh
Cantemir Vodă, la 1698, îi făcu mai mult rău închinând-o Zografului de la
Athos, unde erau ctitori Ştefan însuşi şi fiul său Bogdan Orbul 132 • La 1559
Căpriana avea deci satele Lozău, Preajolteni, Oneşti, Sadova, Băliceni,
Luceni, Vorniceni, Dwneni, Glăvăşeni, Bisericani, Purcanii-de-jos şi vii la
Cotnari 133 . Astăzi încă mânăstirea păstrează şese sate curat româneşti
(Chipriana, Lozova, Vorniceni, Scoreni, Malcoci, Condriţa) şi părţi în alte
patru (Şendreni, Todoreşti, Popăuţi, Parchina).
Ajungem astfel la ruperea din trupul Moldovei a întregului ţinut
până la Bâc, precum şi a raielei tighinene, la marea lovitură din 1538 a
sultanului Soliman al Ii-lea.
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Aşezarea

turcilor în Basarabia de jos
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ţerii

urmaşii săi:

turcii în jumătatea de jos a
Basarabiei

Expediţia sultanului Soliman, făcută pe la Isaccea şi „Lacul
Galben'', îl aduse până la Suceava şi până la Bender, unde făcu să se aşeze
marmura amintitoare a faptului glorios că a „călcat supt potcoavele cailor
săi" pe neascultătorul voevod care îndrăznise a sta împotriva puterii sale
împărăteşti 134 • Dar, la plecare, el nu lăsă numai un Domn mai prost, pe
Lăcustă, fiul lui Ştefan cel Mare, numit Ştefan şi el însuşi, dar şi o ţară mai
mică. Tighinea se prefăcu în Bender, ,,poartă", către viitoare cuceriri în
Polonia, şi noul hotar cuprinse, mai târziu, şi Ciubărciul şi Căuşănii, cu tot
ţinutul până la cursul Bâcului. Raiaua celor două cetăţi de la Miazăzi se
îndoise astfel.
Locurile luate astfel de turci nu erau prea bine locuite. Astfel, în
mart 1535 Petru dădea lui Tomşa de Ciubărciu ca răsplată Chişinăul,
„Chişinăul Mare", silişte pustie pe Botna, „între Dobra şi Oale", vecinii, ca
să facă el satul, menit să se prefacă numai prin mâna străinului într-un oraş
mare, dar care nu e decât în mai mică parte al nostru 135 • În ce priveşte
originea numelui Chişinău, nu e nici o îndoială: şi el vine de la
întemeietorul satului, de la moş. Găsim doar în 161 Ope un Lazăr Chişănău
între boierii Moldovei (numele vine din Chişănea; cf. Hâjdău, din Hâjdul,
Codău, din Coadă, Buzău din Buză) 136 . Şi alte danii ale lui Rareş
pomenesc, am văzut-o, „pustia''.
La 1568 se arată din Constantinopol că hotarul lui Ferhad Ceauş,
delimitatorul din 1538, e acesta: „linia, plecând din malul Bâcului, ar
merge spre Vadul Iurdii pentru a trece de acolo la Geamene şi de la
Geamene la Feriste Iurdii şi, suindu-se de acolo la punctul Alarica, ar
merge supt dealurile vechiului Behan, pentru ca să ajungă la sălaşele
românilor din Botna şi Medemieli. Ea s-ar prelungi apoi la Ciatal-Iusuf
pentru a se îndrepta pe urmă spre izvorul Babagi; de acolo spre Bosine şi
de-a lungul drumului celui mare ce vine din Akkerman, ce-l lasă la
dreapta, la dealul de la Izvorul Pârcălabului. Ar urmă de acolo către lacul
Vocurdina, trecând după Botna şi Cabamica spre a ajunge la Nistru'' 137 .
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o adâncă durere pentru această pierdere, a doua
lui Ştefan şi celor doi urmaşi ai lui. Ştefan cel nou,
Lăcustă, fu învinuit că el a vândut tot ţărmul de la Dunăre până în munţi,
precum şi Nistru! tot şi, nearătându-se în stare a lua înapoi ce se pierduse,
cum era somat, se ridicară împotriva lui pretendenţi, până ce, la urmă,
„turcul" din Scaun fu ucis.
Îl şi înştiinţaseră: „Dacă nu vei căpăta înapoi acea parte a ţării ce a
luat-o turcul şi nu te vei împotrivi aceluia ca s-o uneşti cu oblăduirea ta, să
fii încredinţat că, înfăţişându-se un al treilea duşman, oricare ar fi, care să
râvnească Domnia, vom trece la dânsul şi nu te vom mai privi ca Domn."
Şi el, săracul, care avea aceiaşi rană în suflet, vorbise de foame şi lăcuste,
de lipsa banilor, de moartea lui Ioan Zapolya, craiul unguresc, de la care ar
fi putut cere ajutor, şi se rugase a fi aşteptat doi ani! 138 .
Urmaşul său, Cornea, fiu al lui BogdanVodă, care-şi zise
Alexandru, începu cu o năvălire asupra Tighinei şi Cetăţii Albe, prinzând
măcar oile din care se hrăneau ienicerii şi oprind pe negustorii turci aflaţi
în cale 139 • 800 de călări turci fură bătuţi lângă Cetatea Albă, mahalalele
Chiliei arseră şi sultanul le refăcu apoi, după ce capul răsculatului căzuse
supt secure la începutul Domniei a doua a lui Rareş, care merse până la
Ţarigrad ca să făgăduiască altfel de purtări. Şi, chiar supt Rareş, vestitul
negociator la Poartă Ieronim Laski, care ştia ce zace şi în inima lui Vodă şi
în a boierilor, putea să asigure că ei „nu pot suferi cu nici un chip că li s-a
luat partea cea mai frumoasă a Moldovei" 140 . Cu atât mai mult, cu cît se
vorbea că şi Orheiul va avea soarta Tighinei 141 •
Dar boierii

zi

simţiră

după biruinţele

Cât priveşte Hotinul, în 1538. el fu asediat de poloni, vechi
duşmani, pentru Pocuţia, ai lui Rareş; Ioan Tamawski, biruitorul de la
Obertyn, începu împresurarea la 18 august şi după două săptămâni
moldovenii primeau condiţiile regelui, păstrând însă cetatea. De n-ar fi fost
oastea polonă acolo, e de crezut că Soliman, care se pare a fi venit pe
aicea, ar fi făcut cu Hotinul ce făcu şi cu Tighinea 142 • Cetatea rămase deci
moldovenească până ce o dărui Despot, în 1562, lui Albert Laski pentru a
i-o lua însă din mână.
Îndată o arse, ca să înlăture bănuielile de către turci, Alexandru
Vodă Lăpuşneanu 143 , fiul unei basarabence, acea Anastasia, iubita lui
Bogdan, care e îngropată la mânăstirea Râşca 144 • Când Bogdan, fiul
acestuia, fu mazilit de turci în cursul unei aventuroase călătorii de peţire în
Polonia, tânărul Domn dădu Hotinul polonilor 145 .
Pentru Chilia şi Cetatea Albă, pentru Tighinea, pentru pământurile
pierdute, chemă la luptă străinul Ioan Vodă Despot pe boieri, „urmaşi ai
romanilor'', deşi pe urmă când Lăpuşneanu se adăposti la Chilia înainte de
a pleca spre Ţarigrad, acelaşi Despot se ruga de pace fe lângă „măreţul şi
ca un tată" sangeac al cetăţii, din neamul lui Malcoci 14 •
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Îndată, încă de pe la 1560, se înfăţişară, şi în luptele dintre Despot
şi Lăpuşneanu,

cu Dumitraşcu Vişnievieţchi, nepot al unei fiice a lui
cel Mare venind din ostroavele Niprului, cazacii „pragurilor",
zaporojenii. La Chilia şi la Brăila în ultimii ani ai lui Soliman se ţineau
şeici urne pentru a-i împiedeca de la pradă. Un sangeac de Cetatea Albă
aşeza în Scaun pe acel nou Ioan Vodă, căruia călugării prigoniţi de dânsul,
pentru banii birului şi banii răscoalei, îi dădură numele de „cel Cumplit".
Ştefan

Acesta începu cu încercarea de a scoate pe polonii din Hotin care
se putură însă apăra. Palatinii de hotar trecură apoi pe malul stâng al
Prutului într-o campanie de răzbunare, după care urmă un al doilea atac la
Hotin. Numai când Bogdan pribeagul trecu în Rusia ţarului şi Ioan se
închină vecinului de peste Nistru, ostaşii lui Dobrosolowski părăsiră
cetatea.
Împotriva turcilor, care cereau un tribut mai mare, imposibil,
Domnul chemă atunci pe cazaci. Cu dânşii bătu pe munteni, cari-i aduceau
un înlocuitor, pe Petru Şchiopul. Cazacii mutară câmpul de luptă în
Basarabia, lovind Tighinea şi Cetatea Albă. Un îndemn al partidului
creştin între boieri nu e însă de loc cu neputinţă. Prin aceleaşi ţinuturi de
peste Prut veniră acum turcii pedepsitori ai lui Cigala-Zade, renegatul
genovez. Ioan părăsi lagărul său de la Huşi şi„ lângă Cătlabuga lui Ştefan,
pe malurile lacului Cahulului, chiar la ivirea turcilor din vadul Isaccei, se
dădu lupta. Roşcanii, unde Ioan, trădat de ai săi, fu înconjurat şi silit, prin
lipsa de apă, să se predea, erau aşezaţi prin locurile acestea unde foarte de
multă vreme satele româneşti, întâi pustiite, au fost înlocuite cu câşlele
tătarilor 147 •
Polonii fură pedepsiţi pentru cazaci printr-o năvălire de tătari, care
stăteau acum, ca garnizoană permanentă, în cele două cetăţi din jos ca şi în
Tighinea. În schimb, la 1576, cazacii încercau să se suie cu scări pe
zidurile Cetăţii Albe, şi Benderul îi văzu iarăşi în oraşul deschis, la vamă.
Prada şi „petrecerea" lor pe aici urmează apoi an pe an, într-un timp când
ei dau, dintre voinicii români aflători la ei, Domni Moldovei. La 1583,
Benderul fu asediat în toată regula şi sangeacul lui, ucis, cum se întâmplă
îndată şi cu vecinul său de la Liman. Cetăţile arseră şi în 1585, şi hanul
Islam Ghirai trebui să alerge aici, unde i se întâmplă şi moartea, fiind
îngropat în „moscheia cea mare" de la Cetatea Albă, Akkermanul turcotatar. Se urmă aşa până în vremea lui Mihai Viteazul, şi expediţia lui Hidir
Paşa beglerbegul, care, prin Isaccea (Obluciţa), Lăpuşna şi Hotin (iulie
1589), ajuns până la Sniatyn, nu izbuti să distrugă această plagă a
cazacilor. La 1583 ei prădară iarmarocul Orheiului. Pentru Aron Vodă,
prietenul lui Mihai, pe care tătarii, veniţi prin Bender, îl căutaseră în Iaşi,
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silindu-l să se răscumpere, ei asediară din nou Tighinea şi în acest timp
Izmailul, Smilul, unde se găsiră tunuri cu stema lui Hunyadi (22
mart 1595). Cetatea Albă nu fu cruţată de acest nou avânt de revanşă
creştină, în care gândul, banul şi interesul politic, ca şi o mare parte a
oştilor, erau româneşti 148 • De alminterea numai la Tighinea atacul fusese al
cazacilor.
căzu şi

Hanul însuşi veni, tot pe la Bender, în toamna anului acestuia, pe
când Sinan Paşa trecea la Giurgiu împotriva lui Mihai, ca să izgonească pe
Ştefan Răzvan, înlocuitorul lui Aron, frins de ungurii din straja sa şi dus în
Ardeal la închisoare lungă cât viaţa 14 . Era vorba să se facă din amândouă
ţările provincii otomane şi în tabăra tătărească se şi găsea Ahmed,
cumnatul hanului, numit ca sangeac al Moldovei întregi. El fu silit, în
octombre, să se întoarcă: în faţa lui răsărise, la Ţuţora, cu oştire polonă
aleasă, acel hatman şi cancelar Ioan Zamoyski, care avea ca supremă
ambiţie întinderea regatului până la Dunărea de Jos şi Marea Neagră. Încă
odată, la 1596, tătarii pătrunseră în Basarabia ca să pedepsească printr-o
pradă sistematică pe Mihai el însuşi: hanul iernă la Cetatea Albă 150 •
Dar partea de Miazăzi a ţării rămăsese totuşi românească, afară de
Chilia şi Cetatea Albă, dintre care cea dintâi nu mai avea vre-o
însemnătate militară, iar cea de-a doua nu se putea cuceri. Numele
româneşti pieriseră aşa de puţin, încât la 1760 încă se zicea Cetatea Albă şi
Tighinea, Benderului şi Akkermanului 151 . Până la 1777 se mai întâlnesc
numele de Smil şi Sacce 152 . Hotinul avea, în 1581, 5.901 de oi (1.500
Bârladul, Trotuşul şi Bacăul nici 3.000), Lăpuşna 2.840, Soroca 5.000;
Orheiul nu e trecut, se vede că nu dădea oi Domnului 153 .
Ca dovadă de poporaţia deasă din aceste părţi, iată însemnările
Vistieriei la sfârşitul veacului:
În 1591, Soroca avea la bir 1714 ţerani „de istov", 204 „săraci'',
114 curteni, 14 vătaşi, 193 de nemeşi, 48 de popi; Hotinul, din aceste
categorii: 1916, 232, numai 77 de curteni, cu 41 de vătaşi, 122 de nemeşi,
şi 95 de popi; Orheiul 2.657 „oameni cu săraci", 380 de curteni, 226 de
nemeşi (fără popi deosebi); Chigheciul vecin, 2.260 de ţerani, 220 de
săraci, 268 de curteni, 50 de vătaşi, 325 de nemeşi, 88 de popi; Lăpuşna
1.538 şi 288, 48 de săraci la „Slobozia Ceacrăloi" (Ceacârului ?) şi 5
154
săraci, 42 de vătaşi, 501 curteni, 352 nemeşi, 88popi .
Numărul cel mare al negustorilor armeni făcuse să se ridice în
oraşe, ca şi la Cetatea Albă, Izmail şi Bender, biserici armeneşti 155 •
Şi în părţile de jos urmează colonizarea. Ureche, sfetnicul lui Petru
Şchiopul şi pe urmă al lui Aron Vodă, epitropul fiilor lui Ieremia Movilă,
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căpătă de la acesta, în mart 1596, un sat domnesc pe Ialpuh, Bărboşii,
„pentru că el ni-au slujit Domniei mele bine şi cu dreaptă credinţă când au
venit Răzvan asupra Domniei mele, cum şi la alte trebi şi slujbe a'
Domniei mele şi ale ţerii" 156 . El cumpără apoi de la neamurile Puica şi
Grecul satul Puiceni pe Răut, cu „bălţi, heleşteie şi mori'', pentru 200 de
taleri 157 . Drăghici Bogza Logofătul, şi el boier, încă de la Bogdan
Lăpuşneanu, fusese prins de tătari în 1574 la Putna, are între alte moşii
Stăpâneştii pe Cahul, cu moară, danie de la Mărica şi Drăgălina, „roaba lui
Ştefan Pârcălabului'', care Mărica-1 înfiase 158 .
Aşa de puternic era elementul băştinaş în aceste locuri, încât
româneşte scria pe la 1580 însuşi begul de Bender, şi scrisoarea lui e destul
de interesantă pentru răspândirea graiului nostru ca s-o reproducem şi
aici 159 :
„Eu, Ali bei de Tighinea, scriu multă viaţă şi sănătate starostelui
[polon] de Raşcov. Dup' aiasta dau ştire dumitale ca să ştiţi dumneavoastră
să nu vă hie nicio grijă, nicio teamă, de nemică, ce să hiţi foarte cu pace
bună de cătră noi; c'am auzit că vă temeţi. Atâta doară de veţi bănui pre
noi, atâta, căce c'am mărs de-am lovit neşte sate de-am luat câţâva robi,
pentru căce c'au fost vina lor, căce c'au prins neşte spahei [călări cu feude]
de-ai noştri; deci, pentr'acel lucru s'au făcut aceasta. Iară de cătră noi bine
să ştiţi că vă sântem foarte cu priinţă bună şi ştim prietenşugul cel bun şi
vă sântem cu toată inema şi cu toată credinţa. De-aiasta vă dăm ştire. De la
Doinitul(= slavoneşte), amin.
Şi în cea carte ce s'au scris roseşte, să cauţi cume scris: tot este de
folos, cătră dumneavoastră, cu pace în toată vremea. De-aceasta să se ştie.
Şi altă pohtesc pe dumneata ca să-mi trimiţi un poloboc de horilcă,
să-mi hie de hanul, că este să vie spre (sic) la Tighinea, şi ţi-l voi plăti cu
bani dumitale, nouă; dar foarte te poftesc să-mi trimiţi curînd, până nu vine
hanul. Şi mă rog să-mi trimiţi pre cest om al mieu. Şi să nu mi-l zăboveşti.
Şi-ţi voi mai trimete carte rosească dumitale, de veri şti de tot."
De fapt Ali bei scria pentru horilca hanului; acesta, ca bun
musulman, se oprea numai de la băutura vinului, care, acesta, era prevăzut
în Coran. Starostele de la Raşcov va fi făcut încă de atunci un bun negoţ cu
produsul velniţelor de pe moşiile Domnilor poloni, produs care găsi
totdeauna o bună căutare în Polonia. Să nădăjduim însă că, duşmani ai
păgânilor, „cetele" din Hotin, Orhei şi Soroca beau tot vin de ţară! Pe
atunci, la 1583, Nădăbaico e pârcălabul de Orhei 160 .
De cealaltă parte a „unghiului" basarabean, închis la Nord prin
vechiul zid gotic, al „cheilor Bâcului", acum în ruină 161 , spre Lăpuşna,
înconjurată de codrii Chigheciului, ai căror locuitori războinici se şi ivesc
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în mărturii istorice pe acest timp, păzeau alte „cete". Încă din vreme~ lui
Ioan Vodă cel Cumplit scriu din „Baişti" trădătorii acestuia, Murgul
Vomicul şi Slăvilă Ratman, pârcălab al Sucevei, pe lângă vomicul (Ţerii
de Jos) Paţea, pe lângă Ilie mare spătar, demnitate munteană, introdusă
poate de Ioan însuşi, şi Toader pârcălabul de Chigheciu 162 .
Încă de la întemeiere, Galata căpătă între altele Drăgăneştii pe
Cahul şi parte din iezerul Cahulului socotit la ţinutul Chigheciulul 163 . Şi
mânăstirea Tazlău avea în 1595 la Chigheciu un sat, Tătăreni, şi căpitan nu
se afla încă acolo 164 .
Starostele de Chigheciu apare însă pe atunci, şi pentru aceleaşi
scopuri: fost staroste era la 1598, când ţinutul laşilor avea un mare vătaf şi
al Huşilor un vomic, Barbocea 165 . La Lăpuşna aflăm pe vei vătaful Bodei
la 1581 166 . La 1588 se crease şi o căpitănie aici, la Lăpuşna, dându-se
influentului străin, cămăraşul cel mare Bartolomei Bruti 167 .
În oraşul chiar care dăduse Moldovei, prin Anastasia, fată de
târgoveţ de aice, pe Alexandru Lăpuşneanu, se aflau deci, pe lângă
pârcălab, şi mari vătaji ai ţinutului, precum, în altă margine, la Dorohoi, pe
lângă urednici domneşti şi un hotnog, stătea vătahul, marele vătah 168 ; pe la
1590 se numeau Mihalcea şi Constantin, iar pârcălabul, un Toader Cehan,
din neamul căruia erau să fie Domni. Autoritatea lor nu înlătura însă pe a
şoltuzului şi celor doisprezece pârgari, în drept a pune pecetea cu crucea în
mijloc şi inscripţia „Pecete Lupoşni" 169 .
Pârcălab de Ciubărciu găsim la 1559; pârcălab şi hotnogi, la
1592 170 . Ciubărciul acesta basarabean fu, de alminteri, până mai târziu un
însemnat centru catolic 171 . În sfârşit, ţinuturile de grăniceri liberi la Prut,
Grecenii şi Codrul, se formează numai după 1600 172 .

Şi la Orhei, pârcălabul apare din nou în luptele lui Ioan cel Cumplit
cu cetele tătăreşti, ca şi apoi, în domnia tulburată de neobosiţii cazaci, a lui
Petru Şchiopul. Acuma sunt chiar doi tovarăşi: Crâstea şi Danciul (15734), cărora li urmează, se pare, Negrilă, iar, sub Petru, acel Pârvu care fu
răsplătit de Domnul său pentru că biruise pe năvălitori în urmărirea lor
peste Nistru, la Pereiaslavl 173 . Şirul nou al pârcălabilor se încheie însă
peste puţin. Pentru ţinut era un vătag, cunoscut pe la 1580, Turbure, iar
oraşul îşi avea şoltuzul - pe acel timp Pantea - şi cei doisprezece pârgari 174 .
Lăpuşnenii aveau vite multe şi astfel, când Iancu Vodă puse văcăritul,
dijma boilor, ei se răsculară ridicând ca Domn pe IoanVodă Lungul, care,
cu chighecenii lui, fu bătut la Balota pe Prut 175 .
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Să nu uităm Renii sau Tomarova; el înlocuia de la 1538 ca port
176
dunărean Chilia pierdută. Despot, în călătoria sa pe Dunăre, îl cercetă , şi
vedem, la sfârşitul veacului, cum care ale cărăuşilor din Iaşi duc pe acolo
mărfurile, între care vin de Malvasia, ale evreilor din Constantinopol 177.

Mai sus, în Hotin, găsim un pârcălab cu vătahul său de „puşcari'',
sau mai mulţi vătafi cu puşcării, şi doi mitnici sau vameşi. Şoltuzul şi
pârgarii cei doisprezece arată la 1603 cum Machidan din Fătcăuţi şi rudele
vând o moşie la Dumeni; şi ei aveau deci, ca alţii, din alte târguri, acest
drept de mărturie la vânzări 178 • Pe la 1560 era culegător al veniturilor
vămii - 1O.OOO de florini pe an - Nicoară, care făcea şi negoţ de boi pe
seama Domniei. Despot îl închise şi-i luă averea. Petru Lăpuşneanu, luând,
cu ajutor polon, Moldova de la Aron Vodă, făcu vameş pe Andrei Damilo
(da Milo), grec ţarigrădean, împrumutător al său, desigur, şi avem o parte
din registrul său de vamă, în care se cuprinde şi câştigul de la bâlciul,
iarmarocul Hotinului, în sumă de 3.453 de taleri; de la „târgul dintâi" el ia
503 numai. Se pomenesc şi caravane din Constantinopol, evrei veniţi
pentru cumpărături, etc. Din aceleaşi acte avem în aceiaşi epocă pe Hulub
Trohin, care făcea negoţ de boi şi de postavuri leşeşti ori postavuri de
Colonia 179 • Şoltuzul se zicea, poloneşte, voit, şi avea doisprezece pârgari;
pecetea ar însemna un ostaş cinchit ca de pândă sau ochire, cu câte o stea
de amândouă părţile. Erau două biserici: una între ziduri, iar cealaltă jos, în
oraş. Ruinele celei dintâi, cu podoabe gotice, se văd şi azi în minunata
cetate uriaşă care, refăcută şi mărită, fără îndoială de Petru Rareş, din
piatră încadrată în cărămidă foarte roşie şi tare, stăpâneşte până departe
largul curs liniştit al Nistrulu 180 • În mai iunie 1600 apărură aici ostaşii lui
Mihai Viteazul, arzând şi sate întregi, ca „Zelina din jos de Medveja", care
era, după o danie de la Petru Şchiopul, a lui Bârlădeanul, logofătul tăiat de
Aron Vodă 181 , „Şi însumi Domnia mea", scrie Ieremia, „împreună cu
boierii şi arhiereii am fost închişi tot acolo în cetate, unde şi boierii
Bălşeşti [Lupul Balşe sulger şi fraţii lui, Grigorie paharnic şi Gheorghie
pârcălab de Orhei] şi surorile lor, Tudora şi Antimia, fiii lui Cârstea Balş
biv vomic şi nepoata lor, Tudosca, toţi nepoţi şi strănepoţi ai lui Bulhac şi
ai lui Ilie Musteaţă biv postelnici, împreună cu noi încă au fost închişi în
182
cetate", robindu-se chiar Tudosca de „cătanele cele păgâne" •
Aici stătu câteva luni de zile, izgonit de Mihai, Vodă Ieremia, şi
fratele său Simion, cu familiile lor, care Doamnele Elisaveta şi Marghita şi
copiii lor rămaseră aici până la asigurarea, în 1601, a liniştii, supt pază
ocrotitoare de ostaşi poloni neascultători şi pretenţioşi 183 • Şi, la întors,
Domnul, sprijinit de puternicul Zamoyski, vorbeşte cu durere de pedeapsa
150
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
ţării din partea păgânilor, de „prada tătarilor, când am venit Domnia mea
în pământul Domniei mele, din cetatea Hotinului, cu ostile leşeşti, atunci
când au umplut pământul nostru a Moldovei" 184 •

Cum erau atunci cetăţile din jos şi satele curat româneşti ale
Basarabiei, afară de cetele rătăcitoare ale tătarilor din jos, ni spune
francezul Francois Pavie, baron de Fourquevaulx, care străbătu întreg
ţinutul la 1585 185 :
„La Gurile Dunării se prind mulţime de moruni, pe care i-am văzut
vânzându-se, ori, mai degrabă, dându-se în dar cu câte doi solizi (sous) din
banii noştri bucata, dar aşa de mari încât fiecare putea încărca un catâr. De
aceia nici nu fac pescuire aşa de mare, cu toate că sunt foarte buni de
mâncat, decât pentru a-i spinteca şi a li lua icrele„.
De-a lungul acestui mal, în mai multe locuri, am văzut familii careşi schimbau sălaşul din vreme în vreme după păşune: n-au altă locuinţă
decât căruţe cu patru roate, foarte lungăreţe, în care au mai multe caturi, şi
la capăt o moară de vânt, cu patru până la şese pânze, ca să facă făina, şi le
trag, unde vreau ei, mai multe perechi de cai ori de boi ...
La şeptezeci de mile de Chilia intrarăm într-un râu frumos şi mare
al turcilor, anume Turla; la zece mile în susul ei se află oraşul Akkerman,
unde mergea ca sangdic acela ce gătise cele două galiote. Pe râul acesta
Turla, care cred să fie cel ce se numea odată Nistrul sau Tyras, se văd vara
o grămadă de vietăţi mici, care dimineaţa se nasc ca nişte viermi şi fug pe
apă, la amiazi fac aripi şi zboară spre ţărm şi la apusul soarelui pier; mi se
pare că am cetit într-un istoric vechi că filosofii naturii li zic efemere.
Akkerman e oraş din Moldova, pe care Sultanul şi l-a supus acum
95 de ani, câştigându-l asupra genovezilor; e aşezat pe ţărmul râului Turla,
având la unul din aceste capete o cetăţuie, cu multe turnuri, zid îndoit şi
şanţuri adânci, după datina din vremuri, dar, precum se şi poate vrdea bine
alcătuită; mahalalele sunt cu mult mai mari decât oraşul, şi casele toate, de
sus până jos, tot de lemn, negăsindu-se piatră decât cu greutate mare.
Acest oraş se zicea odată Moncastro sau Cetatea Albă, şi aici a trebuit să
deprind meşteşugul de drumeţ, negăsind nici cal, nici trăsuri, ca să mă
ducă la Curtea Moldovei, încotro plecau, încărcând un car cu boi cu toate
ale noastre şi cu ceva merinde, cu atât mai de nevoie, cu cît nu se găsesc
decât rar locuri pentru a le înnoi.
Astfel, după o zi, trecurăm de satul Purcari 186 , care desparte
pământul turcesc de ţara Moldovei, şi de câteva alte locuri sărace, potrivit
cu ţara, care nu sunt vrednice a se pomeni. Aşa de puţin locuit şi de puţin
roditor e acest loc, afară de păşuni, unde se află foarte multe vite, boi, cai,
oi şi capre, pe preţ mic de tot.
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În lungul drwnurilor merg toţi cu frică mare de spre partea unor
ce se zic cazaci, izgoniţi de prin Polonia, Rusia şi alte ţări vecine, care,
strângându-se laolaltă, sperie tot ţinutul, şi noi, care n-aveam alt sălaş
decât şesurile şi pădurile, eram siliţi să păzim toată noaptea ca să nu fim
prinşi pe neprevestite, şi să aprindem focuri mari ca să ne apărăm de
frigurile cele foarte mari, cu privire la care nu mai zic nimic, căci nu mi-ar
crede cei care, nepărăsind toată iarna odaia cea mai caldă din casa lor, nu
pot să-şi facă o părere despre ce este în aceste părţi de Miazănoapte. Cea
mai puţină neplăcere era pentru noi să ne găsim în fiecare dimineaţă, la
trezire, când voiam să plecăm, uzi până la piele de bruma foarte
îmbelşugată pe aici, şi unii mai subţire îmbrăcaţi din ceata noastră îşi
pierdură unghiile, având, pe lângă alte năcazuri, şi pe acela de a vedea pe
d. de Montallays bolnav de moarte, ajuns aşa de slab, încât stomacul i se
atingea de spinare, şi n-aveam, ca să-l ajutăm, decât pâine uscată şi
pastramă. Îl târam cum puteam, când pe jos, când în car, şi râdeam uneori,
cu toate neajunsurile, de un om al d-lui Octavian, care, ştiind puţintel
slavoneşte (!), îndeplinea pe lângă noi rosturi de tălmaci şi de obicei de
caraghios, jucând el singur comedii în care înfăţişa desăvârşit cu glasul,
fapta şi schimele trei, patru roluri de o dată.
Prin şesurile acestea sunt multe râuri şi locuri, unde ni petreceam
vânând în cale nesfârşite feluri de păsări, precum şi pădurile ni dădeau
noaptea vânătoare, tot aşa de plăcută, de mistreţi şi de urşi, pe cari-i
aşteptam din vârful copacilor, cu arcele ce ni luasem fiecare de la
Akkerman şi, dacă sălaşul nostru era lângă păduri, aprindeam de jur
împrejur un foc mare, şi puneam la mijloc căruţa noastră, dormind noi pe
saltele dedesupt.
În drum, călăuzii noştri ne învăţară să mâncăm o iarbă ce se găsea
în mare îmbelşugare, ale cărei foi erau asemenea cu ale cepei sălbatece
celei lungi, iar gustul ca al usturoiului, fără însă ca mirosul să rămână în
gură ori să se întoarcă din stomac, dacă o stropeai îndată cu vin, care e aşa
de rar, încât nouă, care duceam puţintel în căruţă, veneau să ni-l ceară de
foarte departe, cu rugăminte mare, pentru bolnavi.
Acei puţintei oameni pe care-i vedeam locuind pe alocurea această
ţară, sunt păcătoşi şi săraci, îmbrăcaţi în piei de oaie şi, la picioare, în loc
de încălţăminte, alte piei sau muşchi ori scoarţă de copaci, legate şi strânse
dedesupt şi de-asupra cu o funie, aşa încât, aşa împiedecaţi, mergeau cu
greutate mare. A noua zi, în sfârşit, trecurăm Prutul la Ţuţora."
Urmează întoarcerea, trei zile, printre câmpii oarecum lucrate,
astfel:
hoţi
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„Hotinul e un târg mare, în josul căruia trece apa Nistrului, pe care
am numit-o mai sus, la Akkerman, Turla; pe malul căreia e o cetate mică,
încinsă cu ziduri înalte de cărămidă, făcută ca din vechime şi străjuită din
toate părţile.
Turla, care trebuie trecută cu luntrea aici la Hotin, desparte ţara
Moldovei de provincia Podoliei, care e a regatului Poloniei, şi cel dintâi
oraş unde se ajunge e Cameniţa. Pe aceste drumuri întâlneam adesea câte
douăzeci, treizeci de care, ca acelea de mai sus, şi pe fiecare din ele o fată
ce se întorcea de la târgul din apropiere: toate foarte frumoase (belles
extremement), deşi rară meşteşug, cu flori în păr, ca să arate că sunt de
măritat; cumpăram de la ele în treacăt lapte, prepeliţe, ce se zic în limba
lor aşa, şi ouă, cu care ele-şi umpleau căruţele până sus, aşezându-le cu
vârful în sus şi mergând şi stând pe ele fără să se strice(!)."
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CAP. IV
„ Tatarlâcul"

şi expediţiile

turco-polone

din veacul al XVII-iea

I. Lupte basarabene până la Vasile Lupu.
Cantemir Mârzacul şi Bugeacul Nogailor
Urmarea

împrejurărilor războinice

din vremea lui Mihai Viteazul
fu aşezarea statornică a tătarilor în Bugeac pentru ca să aibă paza noastră şi
pentru ca să împiedece, întrucât era cu putinţă, năvălirile tot mai
îndrăzneţe ale cazacilor, care pradă Soroca, ucigând şi pe locuitori, la
1601, care se întorc în 1602 şi se arată şi în Dobrogea, la Constanţa, în
anul următor, care ard şi Izmailul şi Isaccea la 1604, care se întâmpină la
Dunărea de Jos în 1606, care răzbat în 1612 ~ână la Vama şi Mesembria,
fără a mai pomeni isprăvile lor mai târzii 18 • În schimb, la 161 7 turcii
atacau Raşcovul de peste Nistru, şi Skender Paşa stătu în tabăra de la
Soroca, până ce se încheie în vecinătate pacea de la Bussa sau Jaruga 188 . Şi
tot la Soroca se încheie între Radu Vodă şi prinţul ardelean Gabriel
Bethlen, chemat de turci în ajutor, un tratat de apărare reciprocă 189 •
Hotinul, cedat vecinilor şi ocrotitorilor de peste Nistru încă de
Constantin Vodă Movilă, cel scos de turci în 1612, rămăsese, aproape
neîntrerupt, în mâinile polonilor, şi după ce cauza Movileştilor,
reprezentată la urmă de nenorocitul tânăr Alexandru Vodă, duşmănit şi de
orheieni 190, care se răscoală de două ori împotriva lui, fusese învinsă cu
desăvârşire, la 1616. În anul următor însă cetatea fu părăsită de hatmanul
Zolkiewski şi pârcălabii lui Radu Mihnea, lacomi, şi Ionaşco, întrară încă
din iarnă în cetate 191 •
Liniştea fu însă foarte scurtă în părţile acestea de peste Prut. Vântul
aventurilor norocoase aduce în Scaunul Moldovei pe morlacul Gaşpar
Gratiani, „frânc" de lege şi „frânc" de gânduri, care ţintea la neatârnare, la
cucerirea Ardealului, la înălţarea printr-o sigură prietenie cu creştinii de
peste Nistru. Iată-l deci ucigând pe turcii din Iaşi ca odată Aron Vodă şi
Mihai Viteazul, şi aducând în ţara lui pe acelaşi hatman Zolkiewski,
înlocuitorul şi moştenitorul politic al lui Zamoyski. Dar şi acum erau la
îndemână tătarii şi paşa acestei graniţe, sprijinit în străjuirea sa neadormită
pe Silistra la Dunăre şi pe Oceacov la Nipru. Fără să fi atacat Tighinea şi
Cetatea Albă, după plan, dar ocupând Hotinul, unde Gratiani făcuse
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pârcălab

pe Annibale Amati din Pistoia (la Galaţi era ,,conte" Montalbano
din Bologna) 192 , polonii ajunseră la Ţuţora, unde visau de o nouă biruinţă;
vremurile erau însă schimbate, şi în curând trebui să se înceapă
primejdioasa retragere spre Nistru (septembrie 1620). În drumul spre Hotin
pieri însă şi hatmanul, de sabia unul tătar. În cetate, moldovenii voiau să
ucidă pe comandantul italian, care fu silit a chema trupele din Cameniţa
ale starostelui Kalinowski 193 . De alminterea nici orheienii nu sufereau pe
Gaşpar Vodă, şi ei ridicară pe un „domnişor" dintre ei, al cărui nume nu-l
cunoaştem, şi, odată cu acesta, pieriră şi unii „căpitani de la Orhei'', pe cari
Vodă străinul îi mustra în sârbeşte: "Să aveţi inimă curată către Domn
,„194

Ei o păzeau atunci când corturile Padişahului se ridicară pe malul
Nistrului. Radu Vodă venise însuşi, din Ţara Românească unde fusese
mutat, şi în locul lui Alexandru Iliaş, Domnul Moldovei, care nu făcuse
pregătirile după cuviinţă, fu numit din nou Ştefan Tomşa care se găsea în
alaiul împărătesc. Prin stăruinţele lui Radu şi ale omului său de încredere,
cretanul Vevelli, se încheie la 9 octombre 1621 pacea de la Hotin. Ca o
urmare a ei, polonii din cetate, care ţineau gata pe candidatul lor la
Domnia Moldovei, Pătraşcu Movilă, fiul lui Simion, menit să ajungă
marele Mitropolit Petru al Kievului, mântuitorul şi organizatorul Bisericii
ruşilor de Apus şi, ~rin aceasta, al întregii Biserici ruseşti, se întoarseră
înapoi în Cameniţa 1 5• Hotinul, spune textul tratatului, va fi restituit aşa
cum l-am găsit acum cu oastea noastră, Domnului Moldovei. De datoria de
100.000 de florini a Movileştilor nu se mai vorbeşte 196 . Astfel se putură
scoate ostaşii moldoveni care ~ăzeau de năvălirile prădalnice ale joimirilor
craiului în Ştefăneşti la Prut 1 7, locul dintre Hotin şi Prut fiind pe atunci
aproape nelocuit, măcar pe marginile drumului celui mare. În 1629 Miron
Vodă Barnovschi petrecea în Hotin, cu grija certelor dintre puternicii săi
vecini. Cei dintâi pârcălabi fură Gavrilaş şi Ciogolea, cărora li urmă, sub
Vasile Lupu, Dumitru Buhuş, apoi Vistiernic 198 .
De la 1630 înainte, după ce gândul polonilor de a se aşeza în Nord
nu izbutise, se deschide în Basarabia altă problemă: aceia a părţilor de
Miazăzi, unde o îndrăzneaţă căpetenie de tătari, Cantemir Mârza, căută,
timp de vre-o zece ani, în necontenită stăruinţă şi luptă, să întemeieze,
împotriva turcilor Silistrei, pe care o şi căpătă pentru sine ca paşă al
hanului din Crâm şi al moldovenilor, un Stat nou, de ameninţare, de
stoarcere şi de jaf. Încă din 1622 „cârmuitorul malului Mării, la Gurile
Dunării" începea prădăciunile sale, care-l duseră până la Pocuţia şi până la
Buzău (1624). La 1625-6 se luară la Constantinopol, dar numai de groaza
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cazacilor răsplătitori, măsuri împotriva lui şi hanul petrecu câtva timp,
trecând pe la vadul Benderului, la Cetatea Albă; turcii pretindeau că au
mutat în adevăr dincolo de Nistru cetele lui Cantemir.
În 1627 însă, odată cu expediţia lui Sacagi Paşa la Gurile Dunării
împotriva cazacilor, spaima polonilor şi a celorlalţi creştini din vecinătate,
se întorsese. Numărul „Cantemireştilor'', oamenii săi, se socotia din partea
turcească la 3.000 de ostaşi gata de luptă. Cantemir schimba pe atunci şi pe
hani. Tratatul turco-polon din 1633, încheiat după ciocnirea la Prut, în
locul zis „Cornul lui Sas'', a tătarilor cu polonii, şi după lupta acestora cu
paşa graniţei dunărene, Abaza, la Studeniţa, pe Nistru, prevăzu-în zadar
izgonirea lui, nefiind cine să izbutească într-o încercare aşa de grea. În
locul firmanului de mazilire, el primi caftan şi sabie de la împăratul său, pe
care-l asculta numai atâta cît îi trebuia ca să se menţină în marginile largi
ale poftelor şi îndrăznelii sale.
Totuşi, şi prin stăruinţele, întovărăşite de daruri potrivite şi bogate,
ale noului Domn moldovenesc, Vasile Lupu, care nu mai era, ca înaintaşul
său Miron Vodă, „fârtatul" tătarilor, sultanul Murad se hotărî să
isprăvească odată cu aceste prădăciuni tătăreşti, care-l făceau să piardă
prin răzbunarea neîntârziată a cazacilor. Înlocuitorul lui Abaza, dizgraţiat
şi ucis, Murteza Paşa, avea să îndeplinească opera de curăţire. Îi trebuiră
însă ani de zile pentru aceasta, deşi încă din 1634 un simulacru de
strămutare netrainică se îndeplinise. O clipă chiar Cantemir se înfăţişă ca
apărătorul credincios al intereselor otomane împotriva unui han trădător,
Inaiet (1637). Acesta rămase însă biruitor şi izgoni pe vechiul duşman,
care prin Dobrogea, unde nu se putu ţinea, merse, spre îndreptăţire şi
cerere de ajutor, la Poartă. În lipsa lui, tătarii rămaşi se ucideau între ei,
înmormântându-se în Cetatea-Albă trupurile lui Calga şi Nuredin, fraţii
biruitorului. Pedeapsa căzu atunci asupra lui Inaiet, dar şi asupra lui
Cantemir, care fură sugrumaţi la Constantinopol unul după altul. Apoi un
fost mare vizir, Mohammed Paşa, numit în locul lui Murteza şi al lui
Chenaan, veni la Dunărea de Jos ca să înlăture pe „Cantemireşti", şi Vasile
Vodă merse să-l întâmpine în părţile Smilulul (Izmail), înaintând apoi cu
oastea sa şi cu vecinul muntean, Matei Basarab, până pe la Cetatea Albă.
Aceia dintre bugeceni care nu voiră să treacă înapoi sub ascultarea hanului,
de care se temeau, fură primiţi în Polonia, fiind începătorii lipcanilor de
mai târziu 199 .
În ce hal lăsaseră Basarabia ni putem închipui după constatarea
boierului Teodor Ianovici că „între Nistru şi Prut n-a mai rămas o casă" 200 .
Domnia lui Vasile Lupu a însemnat o lungă şi binefăcătoare odihnă,
asigurată de un Domn isteţ şi bogat, pentru ţinuturile basarabene, care-i
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datoresc aşa de mult. Când fu chemat să ajute la expediţia turcească din
1637 împotriva Azovului, Vasile însuşi veni şi la Orhei şi la Dunăre 201 .
Biserica din acest târg, a Sfântului Dimitrie, începută şi isprăvită de
dânsul, în vremea când avea lângă sine pe Doamna Tudosca, fata lui
Bucioc şi pe fiul lor Ioan202 , ca şi cea din Chilia, a Sf. Nicolae, lucrată de
la întâi mai 1648 la întâi mai 1658 203 , o spun aceasta. Cetăţile fură întărite,
şi până şi la Tecuci găsim pe vremea aceasta, la 1638, pârcălabi 204 .
Pentru a se înţelege însă însemnătatea economică a Basarabiei pe
această vreme de aproape douăzeci de ani liniştiţi, e de nevoie a înfăţişa
organizarea militară, de ţărani liberi, a urmări schimbările în proprietate,
întinderea boierimii capitaliste, măcar în unele părţi, pe ruinele răzăşimii
ce nu putea răspunde birul în bani. Şi, dată fiind însemnătatea naţională a
acestor condiţii agrare, o dezvoltare cât de mare se cuvine pe deplin.

2.

Viaţă românească

în satele,

cetăţile şi

târgurile Basarabiei

Boierii mari cumpără întâi în părţile hotinene, care aveau pentru ei
îndoita înlesnire că erau lângă Suceava şi că puteau îngădui legături cu
Polonia, unde Stroiceştii, Movileştii, Bârnovenii (Barnovschi), Gligorcea
Crăciun, nu numai că-şi aveau prieteni, dar îşi căpătară şi diplome de
indigenat, ca nobili ai regatului, cu drept de adăpost şi moşii peste Nistru,
cum le avea şi câte un Domn, ca Petru Şchiopul.
Domnia îşi păstră până târziu locurile de la Nistru şi Prut, asupra
cărora îngrijea marele stolnic205 . Altfel însă ea trecea satele domneşti, cele
de ocol ale târgurilor, în stăpânirea familiei domnitoare, care le împărţea,
după datorii de recunoştinţă şi interese băneşti, mânăstirilor şi boierilor.
Încă de la sfârşitul veacului al XVI-iea, Vartic, rudă, se pare, cu
influentul boier al Rareşeştilor, căpătase de la Alexandru Lăpuşneanu, cu
întăriri de la ceilalţi Domni, până la Ioan Vodă cel Cumplit, soţul Maricăi,
fiica pârcălabului de Hotin, Lupea Huru, siliştea Andreicăuţii sau
Bozovinţii, şi el se întinsese şi în alte „hotare domneşti", ca Soloneţul,
intrând astfel în luptă cu răzeşii de acolo, Liciul din Sincăuţi, cu urice de la
Ştefan cel Mare, Marco, Moise. Sub Petru Şchiopul vedem pe acelaşi
Vartic nemeşul trecând moşia Vărticenii lui Gavrilaş logofătul al doilea,
care ţinea pe Măriuţa, fata lui Simion Stroici vistiernicul, pentru 660 de
zloţi tătăreşti 206 .
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La 1578, Ivancu pisarul leşesc ţinea Vistearca, între Levenţi,
Medveja, Varticăuţi şi Preac~uţi, pe care o vinde lui „Iani de la Hotin" pe
200 de zloţi tătăreşti 207 .
Sub Iancu Sasul, Gherman Hăra sulgerul şi rudele se află la
Perhăuţii de la Nistru şi Cupcici la Ciuhur208 .
Boierul lui Petru Şchiopul, Pilipovschi, de la care se numesc până
azi Pilipăuţii dorohoieni, avea, pe la Hotin, case la Mihalcăuţi 209 .
Între noii proprietari ridicaţi în această jumătate a doua a veacului
al XVI-lea sunt şi unii dintre răzeşi chiar, şi preoţii înrudiţi cu el. Astfel
popa Romşa din târgul Hotinului ia, la 2 septembrie 1588, cu 200 de zloţi
tătăreşti, înaintea pârcălabilor Gheorghe şi Frăncescul, moşiile Bârnovul,
în parte, Ploscăuţii, Cotunul, de la rudele sale Druţea nemeşul şi sora
Achilina, care le aveau moştenire de la „moaşa lor Taţia, din drese şi
întăritură de la Alixandru Voevod'' 210 .
Neamul Gole, Golăie, basarabeni, unul, Ieremia, pârcălab de Hotin
sau staroste de Cernăuţi 211 , fu trădătorul lui Ioan Vodă cel Cumplit - avea
peste Prut Rujinţii pe Ciuhur, cu loc de moară, jumătate din satul de
obârşie Golăeştii, cu loc de moară pe Botna, Burnăreştii, întemeiaţi de un
Burnar (BernardJ ~i loc de moară pe Bâc; ele trecură la mânăstirea din Iaşi
a familiei, Golia 1 •
Stroiceştii stăpâneau proprietăţi

întinse, ca moştenitori, mult timp
căzuţi în neînsernnătate politică, ai „Stravicilor, de fapt Stroici; fiu al lui
Stroe de odinioară, pe Simion Stroici Vistierul îl găsim cumpărând de la
Ivancea diacul polon moşia hotineană Grozenţi, pe care o lasă apoi
nepotului Miron Barnovschi, care fu Dornn213 . Nu ştim anume ce avea
peste Prut cellalt frate, Lupu, care-şi zise poloneşte Luca; fiul său Ionaşco
însă moşteni moşia de la Volcineţul Sorocăi, pe care, la risipirea iute a
averii, o cumpără un urmaş al bătrânului Tăutu, Mihai Tăutu, pârcălab de
Hotin214 . La Orhei, Tiliţa fu vândută, după moartea mamei sale, Păscălina,
de acelaşi Ionaşco mânăstirii Sf. Sava din Iaşi 215 . La Soroca, în sfârşit,
satele Albeşti pe Soloneţ, Bălăneşti, Ionăşeştii pe Răut trec, cu toată
împotrivirea răzeşilor, la Arsenie fost treti logofăt, vre-un urmaş de
sorocean şi el, pentru 380 de galbeni de aur216 .
Movileştii par să vie şi ei din aceste părţi, care, prin răscoale şi
lupte necontenite, îşi arată rolul precumpănitor în istoria Moldovei pe la
1600. „Moşii" episcopului de Rădăuţi, apoi mitropolit, Gheorghie, şi al lui
Ieremia, viitorul Domn, dăduseră mânăstirii Voroneţul, care avea, cum
ştim, şi „balta cu hotar" Leonta, la Nistru, satul Sublinţi la Soroca.
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apoi ca domnesc, alipindu-l la Năpădova şi făgăduind
un altul, care nefiind dat, Voroneţul reintră în drepturile sale,
recunoscute şi de Doamna Ieremiei, Elisaveta; sub Radu Mihn~a apoi se
îngădui vătămanului să atragă străini, ,,ruşi, leşi, ungureni, munteni, sârbi",
într-o slobozie217 . Văscan Movilă, pârcălabul de Hotin în 1563, al lui
Despot, o rudă a lui Ieremia, şi soţia Nastasia aveau Nelipouţii Hotinului,
cumpărat încă de tatăl său şi de Dumitru Movilă (Moviliţă), mare vătaf poate de Dorohoi - de la un Dinga, pe 300 de galbeni tătăreşti, şi după
218
Văscan rămaseră în curţile de acolo mazilul Ionaşco cu două surori . De
la soţul ei, Ioan Movilă, marele logofăt, avea Maria, mama Voevozilor
Ieremia şi Simion, Iurcenii în Soroca, pe cari-i lăsă lui Alexe Mustaţă „ce
au fost pârcălab" şi bănuim unde: tot la Hotin219 . Mitropolitul Gheorghie
cumpără de la urmaşele lui Luca Arbure din vremea lui Ştefan cel Mare,
jertfa lui Ştefăniţă, pe urma căruia niciodată nu se mai ridică acest vechi
neam, Stănileştii Hotinului, pe care li-1 dă apoi îndărăt ca să ia Solca220 .
Gheorghe Izlozeanul, pârcălab de Hotin, „socrul" ori ginerele Ieremiei,
cumpără şi el în apropiere, Coteleva, Sancăuţii, Mărgeninţii, Şişcăuţii zis şi
Novo-Seliţa, de la un Gheorghe şi ginerele său, Constantin Roşca 221 .
Constantin Vodă Movilă, înlocuind răzeşii, pe cari-i deposedase desigur,
vinde unei rude de aproape, Chiriţă Paleologu! şi Măricăi, văduva lui,
moşia Vasilcăul, „din ocolul târgului Sorocei", Cirişnovăţul vecin, lângă
Troian şi „nouă fântâni"; ele trec la mânăstirea Goliei, care mai avea părţi
din Stoicani, jumătate din Stolniceni sau Pohribeni şi chiar „o poiană din
hotarul Sorocei", strângând astfel târgul din mai multe părţi; mai târziu tot
aici călugării căpătară de la Alexandru Movilă, ultimul reprezentant al
dinastiei, satul Voşca222 . Cei doi soţi iau şi Birecanii la Bâc, în Lăpuşna, de
la răzeşi ce se coboară din strămoşi dăruiţi de Ştefan cel Mare însuşi 223 .
Măria Paleologa dăduse mânăstirii Pobrata şi un sat la Lăpuşna,
Ciocăneştii 224 .
Maria, maica Movileştilor, avuse din altă căsătorie, cu Balica, pe
vestitul Isac Balica Hatmanul, care pieri ca hain în lupta, pentru seminţia
lui Ieremia, cu Ştefan Vodă Tomşa. Din moştenirea lui biruitorul dărui,
pentru vre-o datorie de bani, marelui vameş Manolachi, un grec - cel dintâi
ce se aşează aici, între urmaşii vechilor ostaşi colonizatori -, patru sate,
Rogojenii, Vistiemicenii, foşti în 1525, prin danie domnească, ai
Căprienei 225 , şi Roşiecii pe Răut, în ţinutul Sorocăi, „cu vaduri de mori şi
cu bălţi cu peşte", pe lângă Muşceni la Nistru226 . De la dânsul va fi avut
Solca, prin această mănoasă confiscare, Ustia la Orhei, „pe malul
Nistrului, unde cade Răutul în Nistru" 227 . La căderea Tomşei însă, sub
Moise Movilă, ruda lui Balica, el însuşi şi alţi Movileşti îşi luară partea din
marea avere rămasă fără stăpân: prin dania la Pârliţi, în Soroca, pe care i-o
Ieremia-I

luă

călugărilor
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făcu Moise Vodă, la 5 august 1631, ajunse astfel stăpânitor basarabean
Eustratie al treilea logofăt, vestitul cărturar, traducător de nomocanoane,
de cărţi bisericeşti şi probabil şi acela al lui Herodot228 . Iar Miron
Bamovschi, şi el un Movilă, după maică-sa, desfăcea din moşiile Balicăi
229
Răcinţii pe Nistru pentru a-i da lui Constantin Stârcea .

Ca soţ al Ilenei, fiica lui Ioan Vodă Movilă pretendentul, alt mare
cărturar al Moldovei, cronicarul luptelor şi suferinţelor din acest timp şi,
pe de altă parte, şi el un ucenic al şcolilor polone, un iubitor al rosturilor pe
peste Nistru, unde găsi mai târziu un bun adăpost, Miron Costin ajunse
mare stăpânitor de pământuri între Prut şi Nistru. Nu putu să smulgă
Larioneştii (Soroca) mânăstirii Sf. Sava, care o căpătase de la Ienachi
Postelnicul, proprietar şi dân~ul prin vre-o danie a lui Ştefan Tomşa230 .
Miron căpătă însă şi stăpâni în pace acest vast domeniu basarabean:
Sancăuţii, Ruşinţii la Hotin, Crăncăuţii, Chipicica, Cotujenii, Zmunţenii,
Scobircenii, Oprişenii, Vaslăuţii, Sudarsca, Brazcăuţii, Coşelniţa, Buzenii,
Bărbova, Căcăcenii, Bărbuşcanii la Soroca, Măucăuţii, Vepreuca,
Tirobcenii, Cucuieţii, Mărculeştii, Rogojenii, pe Răut, Davida la Orheiu,
„de spre Tighine" - şi am pomenit numai acele sate la care e pomenit
ţinutul, în lista imensei averi teritoriale 231 . Numai „pentru plata
datornicilor săi şi pentru comândul său"' el lăsa, după împărţirea celorlalte
sate între trei feciori şi mai multe fete. Davida, pe care mai târziu erau s-o
uzurpe turcii benderlii, Coicenii pe Prut, la ţinutul Iaşului, şi satul sorocean
al Măteuţilor232 . Safta, fiica lui Miron, avea în ţinutul laşilor, Măleştii pe
Prut, Socii, Cârpiţii, Căcăcenii, Coşerniţa şi Siliştea Târleştilor, Gârbovii,
Buzenii şi Zmulţenii la Soroca, în sfârşit Cărăimăneştii, satul urmaşilor lui
Cărăiman, la Vadul lui Vodă pe Nistru, în părţile Orheiului 233 . Iar Maria
Vistiemiceasa, altă fată a cronicarului, trecea în familia soţului, Ilie
Cantacuzino iar apoi, neavând copii, în aceia a lui Iordachi Cantacuzino
Deleanul, „Budele de la Soroca, în Movilău", Uşihlibii şi alte moşii de
dincoace de Prut234 .
Venind la altele din neamurile nouă ce se ridică la începutul
veacului al XVII-lea pentru o hegemonie politică de câteva decenii numai,
până le răpun şi pe dânsele grecii şi boierii Ţerii de jos, mai apropiaţi de
Dunărea întru toate stăpânitoare, Grigorcea Crăciun, cetăţeanul polon,
dădu Voroneţului Tăistrenii şi Hlinovul, „ce se cheamă Cobulta", din sus
de Răut, pe care un timE le uzurpă unul din tovarăşii de răscoală ai lui
Balica, Trifon Clucerul 35 . Ghenghea Logofătul, rudă prin soţia sa cu
Stroiceştii 236 , avea Chelmeştii în Hotin, lângă Varticăuţi, un Toderaşco
Varticovici era încă pârcălab de Soroca pe la 1580237 , iar Iuraşco, fiul
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hatmanului Vartic, şi fratele lui Ionaşco, îngropat la mânăstirea Galata,
dădea acesteia satul hotinean Malitinţii 238 , şi el o dădea de zestre fetei,
Safta, care luă pe Lupu Prăjescul. Îl vedem apoi pe acesta în judecată cu
239
urmaşii Onciului Moţoc, ai postelnicului Crăciun şi ai unui Leţea .
Nicoară Prăjescul, tatăl Lupului, era aici şi în Dorohoiul vecin un
mare proprietar de foarte întinse moşii răzăşeşti, având pe la 1617 Cotova
pe Căinar, Visoca, .,la vîrful Căinarului" - moşie pomenită şi în veacul al
XV-lea - Crivcenii, în ţinutul Sorocăi, Cozeştii în al Orheiului - urmaşi ai
lui Cozea -, Văsienii pe Botna şi acel Prăjeşti în Lăpuşna, din care se
vădeşte obârşia basarabeană a neamului 240
Un Voruntar Prăjescul comisul şi soţia Salomia, care aveau un
singur fiu Savin, lasă fetelor, măritate cu Grigore Ureche, cronicarul
(Lupa), Toma stolnicul Cantacuzino şi Lupu Bucium, o sumă de alte
moşii basarabene, dintre care lui Toma-i vin .,Siliştea pe Prut'', lui Bucium
Cumcenii, tot la Prut, iar lui Ureche, pe lângă Vlăsăneştii pe Prut, Străşenii
pe Bâc, la Lăpuşna, şi Cruhlicenii, al pribegilor de la Cruhlicul
hotinean241 • Mai târziu Ureche ajunge să aibă Negrileştii, Balta, Genele şi
Briţcanii, în Tigheciul fălcian, smuls de la nişte răzeşi al căror neam îi
avea încă din zilele lui Alexandru cel Bun.
Încă de la 1600 găsim pe „căpitanul" Donici încunjurat de răzeşi
din Pituşca, Verpca, Săpoteni, Siţăneşti, Găteşti, Păuleşti, Vărzăreşti,
dintre cari unii sunt hotnogi 242 . La 1603 era pârcălab de Orhei un urmaş de
răzeşi de pe aici, Ignat Giogolea, începătorul neamului uneltitor al
Ciogoleştilor şi el avea moşie la Şipoteni 243 . Urmaşul său în 1609,
Gheorghe, va fi fost din rândul aceloraşi vechi grăniceri care cunoşteau şi
fierul plugului şi al săbiei 244 . Şi tot dintre ei se ridică Steţco, om de
încredere al lui Ştefan Vodă Tomşa, care-l trimete şi în misiune la
principele Ardealului245 . Amintim că la începutul anului 1617 răsare într-o
mânăstire un Domnişor care-şi zice fiul lui Ioan Vodă cel Cumplit şi,
lăsându-şi meşteşugul de până acuma, de diac şi cizmar, merge la Orhei,
capătă ajutători şi se îndreaptă spre Iaşi, unde ar fi încercat să câî1ige pe
logofătul lui Radu-Vodă, care-l dă însă stăpânului său spre moarte 2 6 .
Unii din pârcălabii Hotinului, cum e spătarul Costaşco Moţoc, sub
Vasile Lupu şi Istrate Vodă Dabija, ori Toderaşco, au şi moşii prin aceste
părţi, unde rămân247 . Tot aşa la Soroca era pârcălab în 1660 Dumitraşco,
care avea de la soţia Aniţa satul Iuganii, din moştenirea Varticeştilor248 .
Tot din moştenirea lui Balica, Pătraşcu Costin spătarul capătă de la
Moise Movilă Vodă, Mateuţii la Soroca, pe lângă Baranca, Noua-Suliţă,
249
Preruda .
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Şi Bucioc avea moşii pe aice, vestitul Bucioc care muri tras în
de turci ca îndemnător la răscoală al lui Gaşpar Vodă Gratiani şi care
măritase pe fiică-sa Tudosca după vornicul Lupu, menit să fie Vasile
Vodă. În zestre era satul Andreuţii, şi într-un târziu, Doamna Ruxanda se
judeca (1674) pentru nişte vecini cu Ilie Moţoc, judecata făcându-se la
Hotin de Ştefan Vodă Petriceicu250 , cu întrebarea pârcălabilor de So roca.
Tot în foaia de zestre a Domniţei erau şi Găozenii în ţinutul Sorocăi, pe
care Ruxanda-i vinde la 1669 lui Ilie Sturza stolnicul 251 . Costea şi Ilie
Bucioc aveau moşie la Costeşti (Hotin) cu heleşteu, moară în Ciuhur şi
„loc de moară'', precum şi pod pe dubase la Prut, ş_i Găurenii, din Iaşi:
252
Buhuşeştii, Cantacuzinii moşteniră pe cel dintâi . Al doilea Costea
Bucioc mai cumpără, la 1660, de la urmaşii lui Vasile Brăescul, Dumenii
pe Prut (Hotin) 253 .
Din pământurile familiei Sturdza, biserica ieşeană Bărboiul căpăta
Urzeştii Sorocăi, cumpărată de la Ilie Sturdza stolnicul, şi două mori pe
Răut254 . De la Sturdzeşti trec la Filipeştii munteni, prin căsătorie, între
altele, Căzăneştii din Orhei, mai târziu ai ginerelui lui Matei Filipescu,
Iordachi Caramanlâul 255 .
Dumitru Buhuş, a cărui văduvă fu soţia lui Dabija Vodă, avea între
multele lui moşii, pe Ciuhur, Brăteşănii, Talmacinul pe Nistru (Hotin), ş.
a.2s6.
ţeapă

Să

vedem acum întru cât neamuri mai mici se împărtăşeau de
stăpânirea pământului basarabean. La 1611, răzeşii Condrea, fiul lui Petre
Traistă şi Dota vând locul lor, cu prisacă, „la Bătrâna, la puţ'', lui Nicoară
Uricar, aducându-se, din cauza vecinătăţii, şi mărturia marilor vătaji şi a
şoltuzului şi pârgarilor de Lăpuşna257 . La Ciripcău şi Nicoreşti (Soroca)
stăpâneau la 1618 Alexandra şi Ghedeon, fiii lui Voicu fost logofăt 258 . Tot
pe timpul lui Vasile Lupu căpătară moşie în ţinutul laşilor peste Prut, la
Dumeşti sau Tocsobeni, Gheorghe Kotnarski, pisarul leşesc şi „rotmistrul
domnesc" Roszczicz, cari-i trecură apoi iesuiţilor din Iaşi, făcându-şi acolo
şi odaie de vite; biserica ortodoxă, clădită de un boier, puseră ei să o strice,
259
„că făr' de ştire noastră s-au fost făcut pe moşia noastră, după marturi'' .
De Hotin se ţinea sub Movileşti şi satul Şireuţilor, care trecu apoi, sub
Vasile Lupu, în mâinile Neniulul Vomicul 260 . Ianachi Postelnicul cumpără
de la urmaşii Ulmanului, proprietar supt Ioan Vodă cel Cumplit, şi de la
Vasile Dăgan satele Ulmeni în Lăpuşna, pe Botna, şi Diecii, în acelaşi loc;
sora sa Vambula şi soţul ei, Hrizea, le trec apoi tot vomicului de gloată,
Neaniul, la 1644 261 .
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Gheorghe Vodă Ştefan aşează la Pulbereni, pe Cogâlnic, cu valea
Namisnicul, pe Luca pârcălabul său de Lăpuşna şi soţia Gherghina; ei au şi
„valea Buciumului, pe Tănuşa". Luca rămâne în aceste părţi, şi la 1669 el
era pârcălab de Chişinău. Morile trecură 262 apoi la neamurile înrudite
Arbure şi lamandi. Lăpuşna era aproape, şi mai târziu târgoveţii luau fără
drept dijma 263 . În apropiere căpătă şi biserica Sf. Ioan Zlataust din Iaşi
pământuri 264 , precum şi satul Hănceşti, cu moşia Bolăe sau Baloia şi
265
Crăieştii .
Între multele moşii ale lui Vodă Dabija chiar şi ale Doamnei
Dafina Buhuş era şi Ustie la Orhei, dată apoi Bâmovei, Zalucenii, Vitolţii
ş. a.266.
În ce priveşte pe alţi boieri, un ,,om nou" între ei, Duca fost uşer
mare, la 1624, avea Teşăuţii 267 . Tot pe atunci se ridică la însemnătate şi
neamul unui diac basarabean de pe Cogâlnic, Cogălniceanu, care primea
de la Movileşti satul Talăieşti, intrând în gâlceavă cu răzeşii de acolo, unul
din ei se cheamă Pântece Verde, pentru siliştea Călmăţuiul şi dreptul de a
face heleŞteu pe pârâu268 . Totuşi ei căpătară siliştea, unde se aflau la 1660
269
fiii lui Ioan Cogălniceanu, alt diac - între ei Vasile - şi fetele .
În aceiaşi epocă a lui Vasile Lupu, în sfârşit, Cantacuzineştii încep
să se împlânte pe aici. Constantin Ciobanul - zis aşa poate pentru marele
negoţ de oi basarabene cu Ţarigradul pe care-l făcea, dă de zestre
logofătului Iordachi Cantacuzino Chelmeştii, care trec apoi la fiul acestuia,
Ioniţă 270 .
Constantin Stârcea, pârcălab de Hotin, şi soţia sa, fiica fostului
mare logofăt Pătraşcu, au moşie la Cotiugenî, pe Prut, pe care o vând apoi
lui Iordachi Cantacuzino 271 . Urmaşii lui Iordachi însuşi aveau, pe la 1700,
între altele, Trifăuţii la Soroca, „cu pod în Nistru şi cu vad de moară în
Nistru'', Bojoviţa, Hlinaia, Mărcoreţul şi Ilişăuţii, Tribisăuţii, Dimidenii,
Răsteul

Buzoviţa,

Măndăcăuţii,

„Brăşteile",

Chilimeştii

Carlacăul,

Romancăuţii,

la Hotin, Puiceştii la Lăpuşna, „în „branişte", Ploscurenii în
ţinutul laşilor „cu loc de heleşteu în Ciuhru şi cu mori'', de la Constantin
Ciobanul Postelnicul; Năvămiţii, tot acolo, Stolnicenii, Stângăcenii,
Zăhăicanii, de la Vasile Macri, Hălinţii de la Vărlan Bontăş, Portorteasa,
Răzăna de la Toader Cuza, şi Teleneştii la Orhei 272 .
Pe la 1670 urmaşii lui Grigore Cucora, stolnicul lui Petru
273
Şchiopul - din care neamul Mătieş şi neamul Ţălinca - erau împresuraţi
la Săliţa, zisă apoi Oncăuţi, „pe Racovăţul Sec" (Hotin), de Toderaşco
Iordachi Cantacuzino, care avea în vecinătate Lişăuţii. În satele vecine
însă, Cepelenţi, Rujinţi, Mihălăşeni, Pascova, Oncăuţi, Hrinăuţi, Hlinaia,
se păstrau răzeşii 274 .
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Însuşi neamul domnesc cel nou, înrudit cu Băcioc, neam care
trăgea nădejde să ajungă

o dinastie, căută să-şi înfigă rădăcinile aici.
Fratele lui Vodă Vasile, Gavril Hatmanul, îşi dase fata după Andreieş
Medelnicerul, care avea moşie la Corjouţi, .,ce-s pe apa Vilia, în ţinutul
Hotinului". Se credea că Gavril făcuse silă răzeşilor, căci ei se ridică după
căderea Domnului, la 1654, cu „Jăvertean iuzbaşa, fiul Ţigancei, nepot lui
Teţescul, strănepot lui Lăzean şi Mihul". Se dovedeşte însă că moşia e
cumpărată parte de la Grigore Pilipovschi şi soţia Mitrofana, fiica
vistierului Solomon, parte de la neamurile Gânscă, Răspop, Corjău şi
altele, iar parte e danie de la urmaşii lui Lozonschi cămăraş: Toderaşco
Vomicul, Iordachi Cantacuzino, Racoviţă, pârcălabul Stârcea şi Ştefan fiul
lui Şoldan275 .
La Mânzeşti (Iaşi) şi până în drumul Măjilor, pe unde mergeau
carele cu peşte (este şi „o baltă cu peşte" aproape) în aceiaşi vreme a lui
Vasile Lupu, paharnicul Frăţiman trece proprietatea sa lui Vodă, şi acesta
o dă Sohicăi, fata din casă a Doamnei, „căci i-au slujit"276 27(J. Sohica,
poate fată din casă şi la Gheorghe Ştefan, nu se aşeză acolo, ci vându locul
lui Grumezea căpitanul 277 şi acesta cumpără şi prin prejur, având marturi
pe Hariton căpitanul, pe iuzbaşa Andrei, pe Vlasie căpitan de Soroca şi alţi
„voinici" basabeni. Mai târziu o parte de moşie, „bătrânul Domşei'', fu
vândută Doamnei lui Duca Vodă, Anastasia, nepoata soţiei lui Grumezea,
după prada cea mare a tătarilor, sub Vasile, când se nimiciră zapisele 278 .
O altă parte din Mânzeşti fu dăruită de Vasile Vodă Gaftonei, „căci
i-au fost roabă şi o au fost măritat după Ivan bărbierul de la Feredeu'', după
care ea se mărită cu Gligorie Braşovanul. Ivan Ţurlic, soţul Gaftonei,
fusese şi el slujbaş al Curţii 279 . Moşia trece prin vânzare la marele jitnicer
Necula280 , a căruia soţie Alexandra era văduva Grumezei şi mătuşa
Doamnei lui Duca. Găngureştii vecini ajung ai lui Vasile Corlat uricarul şi
cămăraşul, pe doi boi cât 50 de taleri 281 . Şi rusul hotnog avu apoi parte
aici 282 .
La Găureni (laşi) era ruda lui Vasile, Iorga Postelnicul, care-o
283
vinde apoi lui Stamati Postelnicul, în judecată, la 1671, cu Galata .
În ce fel neamul lui Vasile Vodă înţelegea să plătească se vede, de
altfel, din cazul fratelui domnesc Gheorghe Hatmanul, care-şi face case la
Galaţi, pe locul dat de Doamna Marghita Movilă lui Pană paharnicul de
Covurlui şi nu se gândeşte a-l plăti decât ,,aproape de primineala lui
284
Vasilie Vodă", uitând de fapt şi atunci .
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În ce priveşte averile mânăstireşti, ele nu se înmulţesc simţitor în
acest timp. Avem chiar actul prin care la 1622 Ştefan Tomşa îndeamnă pe
„vătămanii şi toţi vecinii" de la Taistreni şi Tâmauca Sorocei a se supune
egumenului de Voroneţ 285 . Dobrovăţul are judecată cu un Ştefan Cuatu
pentru Fântâna Cahova, la Greceni 286 în hotar, ş. a.
'
Viaţa răzeşească urma; o găsim şi în părţile Hotinului, alături cu
proprietatea mare, care va decădea în curând. De obicei se ridică însă, mai
ales prin dregătorii, prin comenzi militare, ca singuri stăpânitori, unii
dintre răzeşi chiar, urmaşi al vechilor neamuri. La 161 O, răzeşii din
Căbeştii Hotinului îşi vând partea starostelui Onciul, înaintea lui
Dumitraşcu, ginerele lui Dobranschie din Lucavăţ, a cunoscutului vameş
Condrea şi a lui Dobruş şoltuzul de Cemăuţi 287 . La Hlinişte şi Novocăuţi
stăpâneşte în 163 7 Gheorghe Jora288 . La Costela şi Solominca Hotinului
unui Jora îi urmează Gavrilaş Vomicul şi Tuduri, fost pârcălab 289 .
„Jupăneasa Grăpina" Prodăneasa lasă la 1639 „fiului" Vasile şi fiicei Ana
Rujavinţii şi parte din Cerlica, „fiului" Lupu Talpă şi fiicei Irina
290
Peribicăuţii şi Şijcăuţii . Fetele Todosiei Oncioaia din Suceava vând la
1640-1 la Lopătinţi (Hotin) 291 . Pe la jumătatea veacului al XVII-lea,
Cazacul trece lui Neculai Sălitrarul a patra parte din Molodova pe Nistru
(Hotin), contractul făcându-se în Polonia la Studeniţa, cu marturi străini.
Fata lui Neculai vinde apoi moşia lui Prodan Drăguşescul, vărul ei
(1657) 292 .
Un Avram de Lunceni, care lasă pe la 1650 averea fiilor Toderaşco
şi Criste, avea, prin cumpărătură, şi Pilipăuţii 293 . Pe la 1670 se aşează la
Bălcoşeştii Orheiului, pe apa Răutului, neamul Sturzescul 294 . Acest neam,
care cuprinde şi preuţi, are loc apoi şi la Cerceleşti, la Sârbeni.

Prutul era mărginit de ambele părţi cu satele dubăsarilor care
treceau pe călători 295 . „Pustiul" rămânea numai în mijlocul ţării, „fără
locuitori şi rară apă", doar cu câte o rară cişmea pierdută în acest
„bărăgan" al cărăuşilor296 . Prada din 1648 a tătarilor, oricât de grozavă ar
fi fost, nimicind tot „din Nistru până în munte" 297 , îngădui însă ţării să se
ridice.
Cât priveşte oraşele, lui Pavel de Alep protopopul de Orhei i s-a
un vlădică. El văzu în oraş strade podite cu lemn ca în Iaşi, pâraie ce
se strecurau pe margine, ca azi la Bistriţa şi în alte oraşe ardeleneşti, şi
mişcau morile târgului, heleşteul străbătut de un pod statornic şi având, ca
părut
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şi celelalte zece mari lacuri ale ţării, iezătura făcută de Vasile Vodă;
folosul heleşteului îl preţuieşte el la 3.000 de galbeni pe an 298 . În oraş se
urmaseră pârcălabi destoinici, din neamuri de ţară, cu priinţă, ca Apostol
sau Apostolachi, fiul lui Ionaşcu sau Ionăşcuţă Rusul, fost mare logofăt,
care trăia în 1648 aici, căruia-i urmă mai târziu (1655) un Catargiu,
Gheorghe Postelnicul, un Matiaş Sturdza (1657), un Sava ( 1688), un
Gavril, fiul lui Darie Donici (1689). Pârcălabul, aici ca şi la Hotin, avea, de
altfel, pe la 1650, şi grija strângerii birului de la zlotaşi 299 . Dările orheiene
se adunau deci sub privigherea pârcălabului, de mazili, „soţi la mazilie'', ca
Ionaşco iuzbaşa şi Vasile Drăghinici din 1660 300 .
De „ocolul" oraşului 301 se ţinea şi vadul Răutului şi satul Piatra din
jos302 şi heleşteie ca acel de la Furceni. În împrejurimi locuiau deci şi
năvodari 303 . Hotnogi, „ostaşi de frunte'', sulgeri apar în zapise 304 . Ca
pârcălab de Orhei, Nicoară Donici dă Secului case şi dugheni cumpărate şi
făcute de el „în mijlocul târgului Orheiului 305 . În târg stătea, pe la 1650,
pentru schimbul de bani, şi un gălbănar (sau negustor de „iarbă galbenă"
pentru vopsit?) 306 . Ca şi în celelalte cetăţi de hotar, se aflau şi negustori de
răscumpărare a robilor, ca Alexandru din Hotin, de la 1669307 . În Orhei
murea la 1665 Toader Pâsovschi, şi lângă el se găseau preotul de la
biserica domnească, apoi Gheorghe Dinga şi „Lupa vătaful de la
dumnealui răposatul Răcoviţ[ă] Cehan marel[ e] logofăt" 308 .
Prin satele vecine trăiesc vomici de gloată, ca în Popşeşti,
ciubotari, bezmănari, simpli vechi răzăşi, din neamul Băţu, Codău, Fătul,
Popăscul, Meleşanul, Săpoteanul, Gălbeneanul. Nume străvechi: Hăraga,
Rusa, Coţul, Andreica, Merăuţă, Mihuleţ, Micul, Badea, Bălan, Ţurcanul,
Gribince, Bălăban, Coluneţ, Costin, Albul, Bosie, Nicoriţă, Mătieş,
Luchiana, Buzescu (armaş), Lelică, Răspop, Grăjdeanul, nu lipsesc. Şi din
neamul Sturdzeştilor locuia acolo un jicnicer, pe lângă Toderaşcu fiul lui
Apostol şi alţi boieri fără slujbe şi mazili, şi se amestecă şi câte un pribeag
de peste Nistru, ca Iocanoschi sau Iablanoschi sub Duca Vodă. La 1668
vedem pe Apostolachi biv pârcălab şi alţii făcând hotărnicie la Sârcova, cu
răzeşi din neamurile Râuleţ, Saule, Boul, Coreţchi, de la Prepeceni,
Buşăuca, Ţahnăuţi, Ulişcani, Sămăşcani, Pereni, Horbeneşti, Cinişăuţi,
Olaşcani, Vâtlubeni (ai lui Ilie Sturdza stolnicul, care avea de la 1665 şi
Sârcova şi Pişcăreştii 309 .
Încă de prin 1650 un Jora, Costachi, era vei „orăjnic" (horonze,
stegar) pe la Orhei, unde luă de la Gligore postelnicul Miclescu satul
Dubăsari, din care era să se facă un târg 310 .
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Chişinăul, ,,târg de mai nimica" pentru Dimitrie Cantemir311 , fusese
mult timp un sat atârnând de biserica lui Balica, Frumoasa, a „Sfinţilor
Apostoli" şi de Galata, pe când alte părţi de moşie intraseră prin danii
312
domneşti în mâna boierilor . Târgul se înfiripase însă pe la 1650, avea un
vomic şi era supus Doanmei, dar în veacul al XVII-iea fu scos din
314
domeniul ei şi pus supt un pîrcălab 313 . Era încă un loc adaus Lăpuşnei .
Pe la 1650, Dumitraşco era pîrcălab de Soroca şi avea judecată
pentru Jugani cu Vartic vornicul şi cu viitorul Dabija Vodă 315 . Cu privire la
oraş n-avem ştiri însă, şi suntem îndreptăţiţi a crede că el se afla în
decădere; de alminterea, aşezat tocmai la margine, în buza puştilor
căzăceşti, el n-a putut avea niciodată liniştea, deci prosperitatea Orheiului
ferit între dealuri. Acte municipale de acolo, în orice formă, lipsesc cu
desăvîrşire. Totuşi el era cercetat adesea şi de Domnii care veneau până la
apa cea mare a hotarului. Ultima oară când Soroca văzu pe Vasile fu
încercarea lui neizbutită din 1653, pe care o opri vestea că Suceava a
căzut316 . La Soroca erau, fireşte, pe lângă pârcălabi, şi globnici şi
dăbilari 317 .
În noul război turco-germano-polon, de după despresurarea Vienei,
la 1690, Constantin Cantemir se plângea de prada turcilor şi tătarilor, de
năvălirile necontenite ale „tâlharilor", joimiri poloni, „din sus", iar „de
spre So roca şi Orhei de cazaci, Ţara din jos de tătari " 318 . Cetatea fu
cucerită spre sfârşitul veacului de cazacii regelui polon Ioan Sobieski, supt
colonelul Rapp, şi se purtă câteva săptămâni, în 1693, luptă de Cantemir
Vodă, împreună cu turcii unui paşă de Trapezunt319 .

Apoi Raşcovul de peste Nistru adăposti pe Vasile Vodă fugar 320 ; în
urmă el fu chiar reşedinţa Domniţei Ruxanda, văduvă a lui Timuş
Hmilniţchi, cel ucis la Suceava 321 ; ea petrecu aici multă vreme, deşi avea
moşii în Moldova, la Deleni şi aiurea. Oraşul era plin de moldoveni, care,
lavre-o greutate, se întorceau în ţară 322 , Ştefăniţă Lupu încercă să-şi aducă
sora de acolo cu sila323 .
324

În decembre 1653 păzeau la Hotin stegari şi iuzbaşi . Lupte se
dădeau necontenit prin împrejurimi, risipind negustorii. Vasile Vodă putu
abia să fie primit între ziduri. Şi multe acte de moşie pieriră aici, spune un
325
act contemporan, „când primineala lui Vasile Vodă" . Toată Basarabia fu
apoi prădată la 1648, şi ţara întreagă fugi la strigătul de „Vin cazacii!"326 .
Deşi

acest război pentru Donmie nu atinse în Sud Renii, locuiţi şi
păziţi numai de moldoveni 327 , Troianul, Cartatul, pentru că erau acum
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turceşti, şi chighecenii se ţineau cu greu împotriva tătarilor 328 . În 1683
hatmanul căzăcesc Kunicki, cu pribegii Ilie Moţoc şi Savin Smucilă, uniţi
la Chişinău, bătură pe „aga ţărmului" şi merseră până la Cetatea Albă,
având o ciocnire cu tatarii lângă noua aşezare Tobac 329 . În 1686, Sobieski,
marele rege polon, care cinsti Moldova de două ori cu prezenţa lui
costisitoare, luând cu dânsul şi pe mitropolitul Dosoftei, cu moaştele
Sfântului Ioan celui Nou, cu odoarele şi cu .,cărţile" Mitropoliei, crezu şi
el, ca mulţi alţii, că Bugeacul e cheia Moldovei şi a Dunării de jos şi pomi
să-şi prăpădească oastea de foame şi sete prin acest „bărăgan '' al
Basarabiei. Expediţia lui ajunse până „aproape de Reani" 330 , dar se mântui
cu unul din acele dezastre care făceau pe poloni să se gândească cu groază
la Moldova mâncătoare de vieţi.
Nevoia apărării de spre Răsărit trebuia să aducă în curând şi
crearea unui rost de pârcălab de Cârligătură „la Prut", în care aflăm la
1665 pe Dubău 331 ; unul de Tutova chiar apare la 1661 332 . La 1654 încă
găsim pe cel de Hârlău (Constantin Macri) şi Dorohoi (lonaşco Balş) 333 .
La Galaţi, în sfârşit, e pârcălab la 1661 Toader Ungureanui3 34 , care,
împreună cu altul, se află şi la Putna, în 1659335 . La 1667 încă se află un
căpitan de Covurlui336 .

La Lăpuşna păzea în 1680 Cărstian Căpitanul 337 , a cărui menţiune
dovedeşte că nici aici nu lipseau măsurile de apărare faţă de Bugeacul pe
care necontenit îl răscoleau luptele turcilor cu polonii, cu cazacii, cu
germanii, căci după campaniile de la N euhăusel şi Lewenz, în care pieriră
mulţi români, ambiţia regală a lui Emeric Tokoly era să înceapă un nou
război cu Împăratul.
„Codrii" (Chigheciului) căpătară în acelaşi timp un aşezământ
militar: prin 1740 se întărea dreptul celor ce se vor aşeza între codreni de a
fi „în mila şi aşedzare ce am făcut Domnie me şi cu celalţi codri", care,
între altele, nu erau supuşi la datoria, supărătoare pentru nişte ostaşi călări,
a cailor de olac 338 . Se pare că unul din privilegii era goştina mai mică: un
leu la 20 de oi, ge care-l aveau în acest timp „oamenii de Mănceşti", în
ţinutul Lăpuşnei 9 .
De la un timp, „slujitorii de pe margine" dispărură, şi „au rămas
ţăranii". Dar pârcălabii îşi aveau încă, la Orhei, Soroca, Lăpuşna, vechile
„obiceie pârcălăbeşti de alte date", urmărind vite de pripas, făcând
judecăţi, şi până la „sînge", luând gloabe, înfrânând „furtuşagurile care să
numesc potlogării", aşezând vomicei şi poate şi cluceri prin sate, luând în
târguri „cei 2 potronici pârcălăbia".
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nevoia de a întemeia peste Prut o serdărie ca acea
noului dregător, care-şi ţinea hotnogi la hotare, iar
apoi namesnici, era să păzească asupra risipirii satelor, asupra furtului de
cai turceşti şi tătăreşti, să culeagă robii, să judece trei zile pe an la târguri,
să comunice Domniei judecăţile strâmbe, „pe mâzdă sau pre voie
veghetă", ale pârcălabilor. În sfârşit ''toată margine în seama şi în purtarea
de grijă sărdariului să fie", porunceşte Grigore Vodă Ghica în april 1730.
Numai la Oniţcani, târg nou, serdarul n-avea pârcălabi lîngă sine. Satele-i
dădeau la numire cîte o vulpe 340 . Găsim încă de pe la 1650 pe serdar,
numit aşa după turceşte; el avea sub ordinele sale călăraşi şi era aşezat „la
341
Orhei ori la Lăpuşna" .
Sub Duca Vodă, în anii când am găsit pe căpitanul de Lăpuşna, 342
Gheorghiţă era serdar . Fălciian de baştină, înrudit cu toţi boierinaşii de
pe Elan, fost ofiţer polon, Constantin Cantemir însuşi apare ca serdar mai
mult timp, până la Domnie 343 . El era poate de fapt încă în acest rost la
344
1680, dar la 1681 se iscălia fost serdar .
Se

simţi însă

turco-tătară. Atribuţiile

3. Noi rosturi ostăşeşti în Basarabia
Această nouă alcătuire militară

împotriva cazacilor lui Bogdan
Himlniţchi, lui Timuş, lui Iurie, fiii săi, lui Doroşenco şi căpeteniilor din
vremea sa, Hanenco, Sârcu şi alţii, crunţi vecini, ca şi împotriva tătarilor ce
şi-ar fi greşit sau prelungit drumul pe la noi, întări o nouă nobilime
războinică, şi ea era să se manifeste din nou, revoluţionar, potrivit cu
tradiţiile lăpuşnenilor şi orheienilor, trezitori de Domni tineri şi noi în
vremurile lui Petru Şchiopul, lui Iancu Sasul, lui Alexandru Movilă, lui
Gratiani şi lui Radu Mihnea.
De o parte e banul duşmanului lor cu îndreptarea către turci, un
Duca Vodă şi grecii lui cei bogaţi şi lacomi. Am văzut cumpărăturile la
Prut ale Anastasiei Duca. La sfârşit, datoriile lui Constantin Duca Vodă,
fiul Anastasiei, făcură, la 1703, stăpân la Mânzeşti şi Gângureşti pe Toma
neguţitorui3 45 , şi acesta-şi adause părţi, de la neamul Dinţul şi de la Toader
Cuciuc, fost căpitan 346 ; din partea lui, Vartic căpitanul îşi vându partea din
Mânzeşti lui Sandu, fiul Tomei 347 . Adăugăm că, tocmai la sfârşitul
veacului al XVIII-lea, amândouă moşiile trec la un simplu „vtori
vistiernicel", Vasile Onofrei 348 , având ca vecini mânăstirea Frumoasa, la
349
Zagarancea, şi pe Răzoaia, la Coada Stâncii .
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Păun vameşul, mare proprietar de moşii în vremea Ducăi Vodă,
avea, lasându-le apoi mânăstirii sale din Bucium, la Clatie, şi Uşereştii pe
Prut (la Lăpuşna), luaţi de la Iani, fratele altui vameş, Trohin 350 . Încă din
1673 mânăstirea Agapia vindea, după stricăciunea de oşti străine, Şorcanii
Orheiului, ,,cu vecini şi cu locuri de heleştie şi cu sădnic într-apa
Nistrului'', pe 800 de lei, altui Duca, vistierul 351 .
Se ştie că Duca el însuşi avea mari ambiţii personale în aceste părţi.
El aşeză departe peste Nistru, în locuri de mult colonizate cu moldoveni,
un vice-hatman greco-slav, pe lene Draghinici, după ce fusese însuşi, la
1681, în Constantinopol pentru a face propunerea, primită cu cea mai mare
bucurie, în vederea păcii şi răspunderii regulate de tribut, a unei Ucraine
încredinţate lui, ca hatman, urmaş al Himlniţchilor şi lui Doroşenco, cazaci
necredincioşi şi calici 352 . La 1673 acest lene Grecul din Raşcov era numai
pisarul şi tălmaciul hatmanului căzăcesc Doroşenco 353 . La 1683, în april,
însă, „lene Draghinici hatmanul" cumpără moşii la Ţicanovca Ucrainei, de
la rusoaica Duducalca, având ca marturi pe şoltuzul oraşului, Ivan
Goguma, pe un ungur, Iştoc Clucerul şi ostaşi, „horodi" (horonji), sotnici,
căpitani sau polcovnici 354 . Domnul însuşi merse la Nimirov, unde mai
târziu era să se negocieze o pace ruso-turcă, luând cu sine pe Doamna
Anastasia şi ginerele lor muntean. La Ţicănăuca, în faţa Sorocăi, făcu
„case domneşti cu beciuri de piatră" şi altele „la Peştere lângă Buh,
aproape de Nemirova", unde avea, ca şi în celelalte târguri, de peste
Nistru, „stupi, vaci, oi, pluguri de boi, velniţă de horilcă, de bere şi de
altele'' şi fabrică de mied din mierea domnească a Moldovei 355 .

Mihalcea Hâncul era un bogat boier basarabean, cu moşii aşezate
în părţile Chişinăului; el întemeie, pe la 1678, mânăstirea de maici a
357
Sfintei Paraschive, care-i poartă numele356 . La 1660 era serdar . Avea
ca tovarăş pe Apostol Durac serdarul. Şi el stăpânea moşii pe aici; în
adevăr Chiriac Durac, fratele lui Apostol, lăsase o văduvă, Maria
358
medelniceroaia Durăceasa, care vinde ocina ei din lvăneşti la 1676 .
Ca dânşii, doritori de stăpânire creştină, polonă, cum chibzuise mai
înainte un Miron Costin însuşi, era şi neamul hotinean Hăjdău. Pentru
Negrinţii Hotinului avură judecată Ifrim Hăjdău şi Miron Bamovschi,
viitorul Domn, care şi căpătă satui3 59 . Ifrim Hăjdău iscăleşte greceşte, la
1622-3, când colegul său pârcălab de Hotin cumpără, fiind de faţă Simion
360
al lui Pilipovschi şi Avram de Lucăceni, satul dorohoian Păltinişul .
Moştenirea lui Ifrim cuprindea: la Hotin Paşcăuţii, Tulburenii, Negurenii,
Citnicăuţii sau Hăjdaua, Nesvoia, Precutul, Belcăuţii de sus, Ocne
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Slobozia, Denjanii, Dolinenii, Cruhlicul, Şendrenii, Dumenii, Costicenii,
Tulitenii, Tulburenii, Medveja, Glincenii,
Hancăuţii, Cafienii, Brânzenii, Culicenii. A lui Vartic (fata lui, Antimia, se
mărită cu Gheorghe Hăjdău), la Hotin: Cristineşti, Orşavineţ, Cerlina
Mare, Lucucenii, Zelena, Volovăţul.
Să adăugim la aceşti reprezintanţi ai nobilimii războinice nouă,
doritoare de aventuri, înainte de toate pe terenul clasic al luptei seculare
cu turcul, neamul Murguleţ: prin căsătoria unei femei din această familie
cu Cheşcu Portarul, ajunse la dânsul parte din Lincăuţi, la Soroca361 .
Fedcăuţii, Şarbaca, Hruşăuţii,

De aici, din această tovărăşie de războinici nemulţămiţi că Duca
„nu lipeşte de Curte" pe lăpuşneni şi orheieni, ieşi, în 1671, răscoala
Hânculul, a lui Durac şi Constantin clucerul, de la care a rămas vorba de
împotrivire: „Vodă vra şi Hâncu! ba". Cetele răsculaţilor ajunseră până la
Iaşi: Domnul, Doamna fugiră în Ţara de jos, aga birului era gata să
recunoască partidul biruitor. Dar în curând legitimitatea turcească învinse.
Cu Caplan Paşa fugarul se întoarce şi bate pe răsculaţi la Chişinău ori la
362
Iepureni, în apropiere .
Totuşi în Hotin ceilalţi se mai ţinură încă, luni de zile. În februar
1672 Ştefan Hăjdău, „mare căpitan" şi pârcălab de Hotin, Hăbăşescu! şi
Prodan stăteau închişi în cetate şi intrau în legături cu polonii pentru a-i
avea în ajutor împotriva lui Duca Vodă. Vorbeau în numele lui „Hâncu! şi
a altor boieri din acea ţară care se aflau în Iaşi", arătând că s-ar supune
regelui Moldova; se arătau gata să ţie cu banii lor ajutorul ce li s-ar
trimite 363 • Hâjdău îngenunchia pentru ca să adeverească şi mai bine curăţia
gândurilor sale.
Legăturile acestea cu polonii îndemnară pe Sobieski la război mai
îndrăzneţ împotriva turcilor, care veneau acum, cu însuşi sultanul
Mohammed al IV-iea, ca să ia, în 1672, Cameniţa, cuib de intrigi
împotriva Moldovei şi pază a vadului hotinean. Hotinul fu ocupat, cu
tunuri cu tot, biserica preracută în moschee 364 . Domn era însă cumnatul lui
Hăjdău, Ştefan Petriceicu, care visa de reluarea cetăţilor Bugeacului 365 . În
iunie 1673 toată boierimea era la Hotin, cu vlădicii Dosoftei, Teodosie,
Serafim de Rădăuţi şi Ioan de Huşi 366 .
Peste câteva zile se dădea lupta, şi romînii se rătăceau, cu Domni
cu tot, după grosolana insultare a Domnului Moldovei, în tabăra creştină.
Cu atâta însă nu se isprăvi războiul. Petriceicu putu să mai năvălească în
Moldova cu credincioşii lui, dar îi fu cu neputinţă să rămână. Turcii
apărură din nou, şi la anul şi în anii următori, împotriva polonilor din
Cameniţa, a cazacilor din Cehrin, până ce pacea de la Jurawna (27
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octombre 1676) li asigura cea dintâi cetate şi li îngădui a face Ucraina
moldovenească a lui Duca Vodă. În aceste lupte, la 1674, Nistru! se trecea
de turci pe podul făcut la Soroca şi întoarcerea trebuia să se facă pe la
Bender367 .
Şi cronica ţării scrie: „De la luarea Cameniţei începu ţara Moldovei
a se împuţina şi a se pustii de mari asupreale ce avea, cu de toate de
zaharale multe, ce poartă în toţi anii, de bagă în Cameniţă, şi de
schimburile oştilor ce le duc de le bagă în Cameniţă, şi a paşilor. Nu pot
ajunge nice cu spusul, nice a scrie cu condeiul cât greu şi câtă robie, şi
dentr'alte pagube, făcându-se săracilor pren calele lor, plângere şi
suspinuri. Lăsăm la giudeţul Domnului şi Dumnezeului nostru de mari
pedepse şi asuprele, den calele lor pustiitu-s-au ţinutul Hotinul şi Cemăuţii
şi ţinutul laşilor şi Dorohoiul şi Hârlăul" 368 .
Revanşa polonă

de la 1686 înainte fu foarte slabă. S-a arătat cum
pierdu oastea în Bugeac. Cînd veni a doua oară, în 1691, el se
mulţumi să ocupe Bucovina de azi, cu mânăstiri cu tot, coborându-se
dincolo de Siret până la Neamţ, în nădejdea că la pace va putea dobândi,
cu această dovadă, Moldova toată. Pacea de la Carlovăţ, în 1698-9, îi
restitui însă numai Cameniţa.
Cu aceasta cădea înrâurirea polonă la noi pentru totdeauna. Doar
propaganda catolică, care avea în serviciul ei pe iezuiţii din Iaşi, cu moşie
basarabeană la Tocsobeni sau Dumeni lângă Prut, unde, am văzut, nu
îngăduiau a se clădi biserică ortodoxă, de se făcea, în veacul al XVIII-iea,
sub scut polon, de aceşti iezuiţi, şi în raiele, cadiii neavând voie nici să
deschidă lăzile lor369 .
Cât despre partida creştină a hotinenilor şi orheienilor, în acest
timp de risipă a elementelor războinice, ea găsi drumul la ţarul.
Sobieski

îşi
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CAP. V
Ruşii şi

Basarabia în veacul al XVIII-iea

I. Petru cel Mare şi partidul militar al basarabenilor
Între luptătorii lui Petru cel Mare erau doi din neamul Hăjdău, care
sabia aurită a lui PetriceicuVodă, Gheorghe Lupaşcu şi Vasile, fiul
armaşului Gheorghe şi al Antemiei Vartic, frate al Mariei Bainschi, care
moştenise la Hotin satele Negurenii, Păşcăuţii şi Tulbureni 370 . Mihăilă
Ganul, fiul lui Vasile Mârzescul „de pe Cogâlnic, din ţinutul Orheiulul, din
sat de Horbaniş", se afla şi el între pribegii militari la Cuţcăuţi peste Nistru
în 1715 şi lua acolo, cu zestre mare, de 2.000 de zloţi, pe fata lui Ioan Luca
sau Lupaşco Murguleţ, „rohmistrul în oastea luminatului mareşal regal
domnul Liubomirski şi fiul răposatului de slăvită pomenire staroste
moldovenesc la Cernăuţi Nicolae Murguleţ". Iscăliau pe zapisul de
îndatorire, pe lângă „şlehtici" poloni, şi „din moldoveni câţiva tovarăşi",
ca banul Savin, Andronic Isar, Cărste, Ioan sin vătav Roman" 371 .
Numele de Chigheciu al lui Apostol luptătorul de la 1707 în oastea
lui Petru cel Mare cu călărimea lui moldovenească, arată obârşia lui 372 . El
aducea cu sine un pâlc întreg de români, cules desigur în acele locuri unde
îndelungata, necontenita luptă cu tătarul a dat naştere şi unui ciclu întreg
de poezii populare, de „cântece bătrâneşti" din care se ridică tipul lui Grue
Grozovanul care se luptă cu hanul el însuşi, biruindu-i trufia tătărească 373 .
păstrau

2. Anexarea de turci a Hotinului
Încă în iunie 1712 aflăm un vel căpitan de Hotin, Pătraşco 374 . Peste
câteva luni, moldovenii părăseau însă cetatea Hotinului, unde erau să se
mai întoarcă numai trecător şi sub steagul altora. Înainte de înfrângerea de
la Prut a lui Petru cel Mare, ale cărui oşti intraseră în Basarabia pe la vadul
Sorocei, în raiaua Benderului, la Varniţa cetăţii, sub coperişul unei case
moldoveneşti, apoi sub acela al unei nouă clădiri făcute după datina
noastră, se odihni „leul nebiruit" al Suediei, şi el rămase acolo, până ce
turcii, sătui de cheltuieli şi de înteţiri, îl siliră a pleca, şi după zdrobirea
unui duşman care dovedise totuşi că el ştie să scape. Puţin timp după
„calabalâcul" de la Bender, care luă moldovenilor din raia un oaspete greu
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de ţinut, sosi şi regele pus de Carol în Polonia, Stanislas Leszczynski, care,
venit de departe, fusese recunoscut şi arestat la Iaşi de Nicolae Vodă
Mavrocordat. El stăruia de turci să fie aşezat în Scaun în locul vechiului
rege, prieten al ruşilor. O puternică expediţie, sub Abdi Paşa ca serascher,
se puse în mişcare, dar ea se opri la Hotin, unde turcii intrară. Moldovenii
fură chemaţi acum ca salahori spre a întări cu urâtele ziduri turceşti de
piatră care cad astăzi în ruină, cetatea ce li se răpise.
Se încercă în aceşti ani şi aşezarea turcilor în Soroca, precum în
Lăpuşna, lângă Chişinău, se încercase a cazacilor hatmanului Steciu, apoi
a tătarilor lui Geaun Mârza înainte de pacea din 1699375 . Şi pe aici, de ani
de zile, se jefuia în voie. Pentru a se împopora din nou aceste locuri
prădate trebuie să se creeze o slobozie gospod la Orhei, al cărei vomic era
la 1719 Ştefan Gane 376 .
m cetăţile din Sud, Domnul îşi avea aici
care comunicau turcului veşti de prin gazetele
italiene şi franceze şi trăgeau în schimb cu urechea la veştile de la Poartă.
Capuchehaiele erau la Hotin în 1723 doi greci: Diamandi fost medelnicer
şi Iordachi fost al doilea portar377 .
Un paşă, cu curtea sa: scriitor şi vistier, cadiu, vameş, ieniceri şi
378
iamaci , spahii cu aga lor, înlocui pe modestul nostru pârcălab. Lipcani
tătari se întîlnesc de acum înainte în cetatea lui Ştefan cel Mare şi a lui
Petru Rareş. Toţi aceştia cer bani şi daruri. „Obrazurilor ştiute'' de la
„suhaturi'', ca şi demnitarilor arătaţi anume li se trimet stofe, trăsuri după
moda Apusului, băuturi „europene".
Şi din nenorocire aceşti stăpîni noi se schimbă des. O listă a lor s-ar
putea încerca. Dăm aici numai unele indicaţii documentare pentru dânsa.
La 1721 era paşă la Hotin Abdui3 79 . Războiul din 1738 cu muscalii aduce
luarea cetăţii şi schimbări după pace. La 1762 Mehemed Paşa ajunge la
Hotin 380 . În 1763-4 Hamza Paşa e acolo 381 . La 1764 Abdi Paşa de Hotin e
mazilit382 . La 1768 Halil Paşa e dus la Poartă, şi în loc vine pentru război
!elen Husein383 . După pacea din 1774, la 1777, mergea la Hotin paşa
Soliman384 . În 1786 e la Hotin Izmail şi, se pare, pleacă din Bender Duzlu
Mehmed 385
Un nou război aduce pe ruşi până la 1793. Peste treisprezece ani,
paşa se întorcea: în iulie 1797 1a Hotin Hasan înlocuieşte pe Bechir; la
Bender era un Hasan386 .
În 1806, în sfârşit, găsim la Hotin pe Cara Mehmed Paşa şi la
Bender pe Hasan Paşa 387 . Au fost şi cei din urmă.
Ca

şi

ş1

la Bender

reprezentanţii permanenţi,

174
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
Graniţa raielei Hotinului era în urmă la Ciuhur388 . F,ugari „din raia
de la Ciuhur'' găsim la 1762-3 389 . De la Lipcanii Hotinului a rămas Podul
Lipcanilor, în faţă cu Rădăuţii 390 . Lipcani se introduseră şi în Moldova, şi
pe la 1760 îl vedem umblând pe la ţinuturi după mucarer391 .
Drumul cel nou, des bătut de oşti, tunuri şi cară de provizii, la
Hotin pornea de la Stănileşti, de unde se începea şi drumul la Lăpuşna, şi
urma prin Boldureşti, Rezina, Risipeni, Podul lui Gherman, Ciuciuleşti şi
Vasilăuţii Mari 392 .

3.

Ruşii năvălitori şi

elementele militare din Basarabia după
Petru cel Mare

Pribegilor, drumul Basarabiei li era acuma cu totul închis. Ei
muriră între străini, aşteptând ceasul răscumpărării, prin muscali, dar nu
pentru muscali.
La 1732, pribeagul Gheorghe Lupaşcu Hăjdău, fiul lui Ştefan şi al
Alexandrei, fata lui Toader Petriceicu Vomicul, „eu, nepot şi moştenitor
de sânge al lui Ştefan Vodă Petriceicu, Domnul ţării Moldovei, eu,
nenorocitul fugar din ţara părinţilor", moşilor şi străbunilor mei, eu care
am fost odată boier bogat, care acuma sunt pribeag în ţară străină, sărac şi
lipsit în aşa fel, că nu pot la bătrâneţele mele nici chiar să las Dumnezeului
meu o pomană şi jertfă vrednică de el'', făgăduieşte, ,,dacă va da
Dumnezeu ca Moldova sau judeţul Hotinului să scape de duşmanii turci şi
fiii mei, nepoţii me~, neamul meu să redobândească moşiile şi stăpânirile
lor'', a face biserică Sfântului Gheorghe în Dolinenii Hotinului şi a da
Cruhlicul la Pecersca din Kiev 393 . „Să nu pierdem nădejdea în Dumnezeu
că ne va ierta şi el scumpa Moldovă nu va rămâne totdeauna supt picioare
musulmane. Mă rog lui Dumnezeu ca picioarele păgânilor să nu calce pe
mormintele străbunilor noştri, şi, dacă nu ale mele, măcar ale urmaşilor
mei oase să se odihnească în ţara strămoşească" 394 .
Dintre asemenea oameni erau desigur şi moldovenii cei înrolaţi în
Polonia, unii ca husari, şi vestiţi ca buni ostaşi 395 .
Când ruşii pătrunseră din nou în Moldova, din Orhei se ridică noi
rebeli. Un act al lui Grigorie GhicaVodă, din 1740, pomeneşte pe ,,un
tâlhar anume Ilişco Orheianul, carele din pământeni s-au hainit, şi, el
făcându-se căpitan de cătane moschiceşti, ridicând sabia împotriva patriei
175
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
supt comanda lui Constantin Cantemir ce-au fost brigadir la moscal făcând
mult rău ţării" 396 . Cu generalul Mtinnich se mai uni, .,şi au făcut multă
stricăciune ţării şi bani domneşti încă au luat, din slujbe",
Gheorghe
397
Isăcescul, căruia ca pedeapsă i se confiscă satul Orăşeni .
Spre Nistru începuseră să se ducă doritorii de pământuri largi;
războiul din 1739 îi aduse înapoi, ca pe doi curteni de cămară, rude ale
egumenu1m. de Fl oreşti.39s . •
La 1760 lazii din Hotin provoacă tulburări care se întind până la
Mohilău399 . În Soroca însă, tătarii nu putură pătrunde în năvălirea lor
400
prădalnică din 175 8 .

4. Încălcări tătăreşti
Geaun Mârza, ajuns acuma bei turcesc la Oceacov şi Bender, făcu,
încă din 1712, să se dea tătarilor săi un nou hotar, cuprinzând o bucată de
pământ moldovenesc, de la hotarul lui Halil Paşa şi până la Nistru'', cele
„două ceasuri" de lăţime şi 32 de lungime, dar numai pentru întrebuinţare,
cu îndatorirea de a răspunde alâmul şi uşurul.
Şi de aici hoarda înaintă tot mai mult, pe încetul, în paguba
Moldovei. Un Domn energic şi influent scoase pe încălcători cu sila şi făcu
să li se dărâme câşla. Tătarii se răsculară, supt conducerea lui Aadil Ghirai,
fratele hanului mazil, Caplan. Când însă cetele hanului veniră pe la Bender
şi moldovenii, muntenii trecură Prutul pe la Fălciu, răsculatul se supuse,
închinându-se serascherulul, care-l surguni la lampo!. Ca pedeapsă, Poarta
hotărî să se restabilească hotarul lui Halii Paşa. Conferinţa de la Izmail
între comandanţii oştirii biruitoare li întări însă cele două ceasuri, ba încă
401
dreptul de a păşuna şi mai departe. Şi Neculce asigură că peste un an se
găsiră boieri, porniţi împotriva lui Ghica Vodă, care propuneau tătarilor,
dacă i-ar ajuta să-şi facă un Domn după plac, a „giurui hanului să fie loc
tătăresc din Prut încolo"402 .
Încălcările şi după aceasta, împotriva adausului, din anul Hegirei
1126, a hotarului lui Halii Paşa, urmează. Un „musaip" capătă voie a
întemeia o câşlă şi o întinde în paguba boierilor vecini; făcîndu-se,
împreună cu satul vecin Ortac Burnu, din raiaua Izmailului, vacuf, adecă
loc închinat unei moschei, administratorul, multezemul acesteia, cruţă şi
mai puţin graniţa moldovenească. Divanul nostru se arătă gata a plăti el
venitul moscheii pentru câşlă şi a lăsa şi pe aceşti tătari la locul lor,
cerându-li numai „năimala", chiria pentru case, iar pentru vite şi stupi
403
uşurul şi alâmui .
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Hotărându-se

astfel „cele două ceasuri de spre Bender", Mihai
de acolo o situaţie mai bună, scăzându-le darea pe
oi până la 2 parale de fiecare - pe când ceilalţi dau un leu la 1O oi -, şi
privilegiul se întări de Constantin Mavrocordat (c. 1740), care-l întinde şi
asupra coloniştilor noi în această regiune404 . Dumitraşco, fratele lui Vodă
Racoviţă, se uni însă, după căderea acestuia, cu Aadâl Ghirai, cu
„zorbalele" Bugeacului şi se ridica împotriva Domniei, păgubind, spune,
după iertare, hrisovul lui Grigore Vodă Ghica, şi Vistieria, pentru care şi
văduva sa Ilinca trebui să-şi vândă casele din Iaşi, precum şi viile din acest
oraş şi din Huşi 405 . Dar acei care ar fi făcut făgăduiala nelegiuită de a ceda
tătarilor Basarabia erau alţii: ginerele lui Racoviţă, Iordachi stolnicul fiul
Lupului - un basarabean-, verii săi primari, Constantin şi Gavriil Cos~achi,
Toader Costachi, ruda lor, Ioan Paladi şi fiul Toader şi Iordachi
Cantacuzino spătarul 406 .
Ne lipseşte actul lui Gavril Vodă Callimachi cu privire la hotarul
tătăresc. Dar în 1777-82, sub Constantin Vodă Moruzi, fostul logofăt
Nicolae Roset merse în numele Domnului să hotărască încă odată locul
Moldovei de al Bugeacului. Avem şi azi, în forma unei notiţe mai târzii,
această hotarnică. De la Bender linia trecea pe la satul Hotămiceni, al
vechilor locuitori de graniţă, urmă Troianul până la Beştiman, tăia „drumul
ce merge la Tigheciu şi la Codru", se ţinea apoi de acest drum, atingea
„drumul ce vine de la Tigheciu la lalpovăţ", continua către Ulmeni şi
Borzeşti, străbătea Valea Adâncă şi movila Tălmaciului, a Deliilor ostaşi
turci de îndrăzneaţă avangardă, valea Verdeşenilor, se apropia de Iţcani şi
Catţin, înainta spre Străşineşti şi Maxine, spre Larga şi movila Budei:
însemnarea se opreşte la satul „Tatarvli'.4° 7 . Ca nume tătăreşti mai găsim
Algăra, Caragaşi, Oteazbei, pe lângă numele româneşti, Şeasa, Ursul,
Boşăreanul. După douăzeci de ani însă, cînd, la 1797, Rhigas îşi făcu
harta, hotarul atingea numai localităţi cu nume străin.
După harta aceasta a lui Rhigas, făcută a doua zi după întărirea
celor „două ceasuri'', hotarul Bugeacului, necuprinzând şi acest teritoriu de
„două ceasuri", era la Nord, de spre ţinutul Chişinăului, următorul: el
pornea de la Orac Mârza, ceva la Apus de obârşia râului Valea Strâmbă,
unde se întâlneau ţinuturile Fălciu şi Chişinău cu tătarii, trecea spre Răsărit
pe la Caracuza, pe sub Farladan, pe la Cara Mârza, ce rămânea în
Moldova, se ridica spre Nord, până atingea cursul Bâcului, şi urmărea
această apă până la vărsare. Raialele Izmail, Chilia şi Akkerman rămâneau
deosebite de pământul hanului 408 .
Şi pe la 1760 Nicolae Căpitanul de Greceni făcea „hotărâtul
Moldovei cu Benderiul"409 . Apoi, în 1776, se scotea un ilam pentru hotarul
„celor 32 ceasuri" de la cadiul de Bender410 .
Racoviţă făcu sătenilor
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De la alâm se luau în 1762-3 6.000 de lei pe an şi 4.000 de la
uşur . Şi ai noştri aduc, de altfel, pagube la tătari: aşa făcu un Costin
Ciudin, „om rău", care fură „cai tătăreşti a lui Can Mârzea" pe la 1720 şi
pierde moşia sa de la Teşăuţi 412 . Iordachi Cantacuzino chiar fu învinuit că
a luat oi de la Hotin şi le-a trimes la ruşi. Cadiul Brăilei veni să-1 judece,
în 1739, la Iaşi, dar îl găsi nevinovat413 .
411

5.

Viaţă

Să

nu se

de hotar cu tătarii pe la jumătatea veacului
al XVIII-iea
creadă

cumva

că

ajunsesem astfel robii

tătarilor;

adesea

era dimpotrivă.
414
Legăturile de iubire nelegiuită cu turcii se pedepseau aspru
Domnul Moldovei lua seama tătarilor uneori, când niscaiva boşnegi îi
atacau şi păgubeau415 . Cei din tribul Orumbet Oglu, aşezaţi mai aproape de
Prut, n-au voie să treacă decât pe podul de la Fălciu; altfel sunt puşi în
fiare şi aduşi la căpitanul de Codru, care-i dă spre pedeapsă mârzacului
lor416 . Lăpuşna rămăsese, fireşte, a Moldovei, şi se iau măsuri de câte ori
târgoveJii sunt supăraţi de turcii vecini, care trebuie duşi „în fiare" la
Bender 17 . Nu se lasă rară urmărire nici iamacii, recruţii din Hotin care fac
necuviinţe mergând la iarmarocul din Botoşani 418 . Şi un emir tătar care s-a
purtat rău pe la Putna e trimis în lanţuri la Bender419 . Se întîmpla chiar
420
uneori ca hoţi din Moldova să prade şi până la Izmail . Chighecenii
~ . .
·421
parase m1mos pe tatan .
În cuprinsul hotarului celor „două ceasuri", boieri cu moşii,
422
Constantin Roset, de pildă, îşi luau, regulat, veniturile . Numirea
beşlegilor, ofiţeri de poliţie turci, se făcea, la Chişinău, ca şi la Galaţi, unde
se ziceau serdari, cu cartea de beşleşie a lui Vodă423 , şi pârcălabul gălăţean
avea şi dreptul de a aresta pe serdar 24 . Vedem pe Constantin Mavrocordat
dând porunci „alâmgiilor" şi „uyurgiilor de la Oraolu" şi „Oronbetoglu"
(alâmul era de 5 parale la fânaţ) 4 5 . Tătarii care arau pe loc străin trebuiau
să ducă uşurul la Chişinău426 . Capuchehaiaua de la Iali Aşasi avea tot atâta
trecere ca şi cele de la Hotin, Bender şi Akkerman 27 . Iarlâcurile şi
mehtupurile date de han pentru a cruţa pe ai lui de a da alâmul (ca la
SălcutaJ sunt atacate 428 . Se cere benderliilor vamă de căruţă nouă şi de
peşte 42 , ienicerilor cuniţă, iar ciobanilor goştină, cu peceţi 430 . Turcii cu
dugheni din Chişinău, Orbei, Lăpuşna dau „vamă" 431 . Tătari care ucid un
om cu parul caută a împiedica, de frică, prin îngroziri şi făgăduieli de oi şi
vaci, pe văduvă de la pâră432 . Chighecenii sunt îndemnaţi a pârî pe tătari
pentru suferinţile de la ei433 .
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Şi

turcii răpitori din cetăţi ştiau, măcar de la o bucată de vreme, de
frica Domnilor Moldovei, care puteau, după „canun-namea" (canun-name,
lege )4 34 , să-i facă, prin trecerea lor la Poartă, să fie aspru pedepsiţi.
Căpitanii de Codru păzeau bine hotarul, şi vedem pe Toader Goian,
unul din ei, însărcinat de Constantin Vodă Mavrocordat a merge, cu
Hoisan salahorul la Huşi pentru a prinde pe doi lazi .,zulumgii'' veniţi din
435
Bugeac şi a-i duce la Bender pentru ispăşire . Dacă săteni din judeţul Iaşi
trec în raiaua Hotinului, căpitanul cel mare de Dorohoi stăruie la
436
capuchehaiaua de acolo pentru întoarcerea lor . Căpitanul de Covurlui
avea acelaşi rost437 . Musulmanii vecini se mai pârau apoi unii pe alţii,
aruncându-şi, ca la 1781 cei din Bender, aceiaşi vinovăţie de a fi
„încunjurat în locul Moldovii" şi a fi „supărat pe săraca rae'',care, deci,
438
ieşea mai cruţată din aceste denunţuri şi rugăciuni . Se ajuta şi câte un
sărac de supt turci, ca acela din ,,Chişenov'', care era dator unul benderliu
439
în 1786 .
Dar câşlele înaintau, scutite uneori de dăjdii: la 1740 una se aşează
440
chiar dincoace de Prut, pe apa Elanului . Odăile .,chiurzilor" de la
Soroca, Braicău, etc, cumpărate şi de la călugări, fură însă arse - cum se
ardeau şi morile 441 -, şi „ciobanii turceşti" ce şedeau „iarna şi vara cu
bucatele lor aici în ţară'', puşi la dajde 442 • Pentru o încercare de siluire la
443
Soroca, Vodă cerea să se vie de hac vinovatului, să-1 ucidă .
Şi pe la 1760 se „stricau câşle tătăreşti'', ale lui Mambet Mârza, se
fixa „nezamul tătarilor", se hotărau „arăturile hotincenilor", se opriau de la
cosit pe Ciuhur milenii, se chema Lipea Agasi pentru „cercetare tătarălor
ce cosăsc la ţinutul Iaşi", se întrebuinţa Ienicer Aga de la Hotin .,pentru
nizam ca să nu cosască fân", se aducea capuchehaia „pentru scoaterea
lucrurilor turcilor hotinlii", care răzbăteau, pentru fân, până pe la
444
Hârlău . În 1764 se căpăta de capuchehaiaua de Câşla Hanului porunca
445
de a se scoate câşla lui Bei Mârza de la Costeşti .
Totuşi uneori, chiar sub un Domn cu trecere şi hotărât, se
întâmplau lucruri ca acelea pe care le scrie cu durere un căpitan de Greceni
despre cei „doi turci din Volcăneşti, de pe hotarul ţărăi turceşti: mergând la
cârciumă de s-au îmbătat, au venit iarăşi la mine, să mă ucigă, şi,
tâmplîndu-se la mine un mârzac în casă, şi nevrând să-i lase pe turci să
intre la mine, au făcut pricini între dânşii, şi au tăiat un laz şi o mână a
unui tătar: ce mă rog dumitale [vei postelnic] să mă isprăveşti, să lipsesc
din căpitănie, că n-am cheltuială să pot sătura tătarii, turcii de horilcă" 446 .
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Hanul era înlocuit pe la 1760 printr-un Bugeac caimacam sau
Bugeac serascher447 cu un cadiu turc. Capitala lui bugeceană, aşezată
aproape de Bender, într-un şes nisipos, fără ziduri, avea pe la 1760 încă
25-30.000 de locuitori, pe când Cetatea Albă a turcilor nu mai număra pe
atunci decît 20.000 448 • Pentru tătari, Căuşanii aveau pe atunci un subaş,
care dădea stăpânului 750 de lei pe lună, iar pentru creştini un voevod449 .
Câşla Hanului, cu oile împărăteşti, era un sălaş tătăresc mai mic,
fără ziduri; acolo stătea însă serascherul, comandantul militar suprem al
Bugeacului450 . El primea de fiecare casă un leu şi la fiecare sat o oaie, fără
451
500 de boi primiţi la alegere din partea Hoardei şi fără dijma grânelor .
Pe aici se întâlneau prin 1760 pribegi, cu robi din neamul lor, care li
dădeau învăţături cu privire la lucrurile lor de acasă452 .
Gadii se aflau la Chilia, Izmail, Bender, Han Câşla şi Tatarbunar453 .
La Izmail, cu vechi ziduri rele şi o garnizoană de ieniceri, stătea un
455
muteveli 454 ; la Chilia, care era să fie reparată la 1750, un nazir .
Akkermanul în decădere fu alipit la Oceakov, al cărui paşă trimitea aici un
muselim (sau muteselim); pe lângă 15.000 de musulmani erau şi 4-5.000
de armeni, evrei şi români, şi cel ce dă aceste cifre adaugă lămurirea
ciudată că grecii n-aveau voie să se aşeze; oraşul ţinea încă 40 de luntri şi
un atelier de reparaţie 456 .
Nu departe de Căuşani, în marginea apei, erau satele „Mării", Ialî
Choler, cu o poporaţie numai moldovenească, şi se citează ca făcând parte
din acest voevodat vasal al hanului aşezările: Palanca, Purcari, Sultan
Suvat, Cârbiţa, Sălcuţa, Malcoci457 .
Până şi la Bender se spune că numărul moldovenilor, cu armenii şi
evreii, era mai mare decât al tătarilor458 .
Nici aiurea de altfel aşezările turceşti nu nimiciseră viaţa
459
românească; se pomenesc la 1740 satele Străşeni (Lăpuşna) , şi
460
„Railenii", de Ia Sălcuţa (Hotin), etc, şi de aiurea, erau numai români .
Peste Nistru, Ia Dubăsari, proprietate a hanului, trăiau români întâi,
cu un polcovnic român461 , şi Mohilăul avea şoltuz ca şi târgurile
462
moldoveneşti vecine: numele de Burcă al celui de Ia 1740 îi arătă naţia .
Aici veneau moldoveni căutând gielcele pentru căciuli brumării; podul pe
Nistru se făcea din nou la 18064 3 . La Dubăsari funcţiona însă în 1764 un
464
hatman armean sau grec, locuitorii fiind şi armeni şi moldoveni : locul
lui se cumpăra cu 8.000 de piaştri. Şi tot hatmani se zicea dregătorului pus
peste creştini la malul Mării, Iali (pe lîngă aga), şi celui de Căuşani; ei
465
plăteau 15.000 cel dintâi şi numai 48.000 al doilea .
466
La han se ţinea obişnuit un capuchehaie . La 1776 găsim şi pe
467
„Grigori, vtori portar", sărdar de Ia Akkerman" .
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Fiecare han nou primea de la Domnul Moldovei o căruţă cu şase
cai şi 2.000 de ţechini în bani, iar de la al Munteniei numai o mie pe rnngă
căruţă468 . Nuredinul de la Bacce Sarai lua de la cel dintâi 5.000 de lei din
„banii mierii" şi 500 numai de la al doilea; Orbei, beiul de Perecop, 300 şi
150469.
Balgi başa ridica încă, pentru Dan şi Calga, balgi başlâcul până pe
la sfârşitul veacului al XVIII-lea se adăugau blăni şi ,,marfă de la
neguţătorii lipscani"470 . Uneori însă se lua mierea în bani, 8.000 de lei bal
accesi pentru Moldova şi numai jumătate din această sumă pentru Ţara
471
Românească .
De blănile şi ceasornicele domneşti se învrednicia până şi chiatibul
de la vama Izmailului472 . La Hotin se trimeteau şi „broaşte cu ţăst"473 . Se
474
dăruiau paşilor mai ales sticle de apă de melisa, pentru . Coroierii ţigani
475
strîngeau coroi pentru paşii de la hotare . Şi muniţiile ce veneau la Chilia
treceau apoi la serhaturi prin oamenii ispravnicilor moldoveni vecini 476 , pe
carele mocăneşti ale ţerii.
Pentru a avea un exemplu, pe la 1760 stolnicul Cogălniceanu era
ispravnic de Lăpuşna şi Orhei, şi el făcea conace paşilor la Chiperceni,
Periseceni, Chişinău şi Mereni, cheltuieli cu ei la Bolduleşti şi Năvărnici;
apoi gătea o „cocie zugrăvită" sultanului tătar, strângea grâul de uşur,
trimiţându-l la tătari, plătea pe beşleagă, pe iazagiu, pe tumbaci, ca şi pe
477
capuchehaielele din Bender şi Câşlă . Colegul său de Soroca, Lupu
Donici, gătea aceleaşi conace la Trăisteni, Băcşani, Coşernici şi
Răspopeni, plătea pe beşleagă şi pisar, ba chiar pe capuchehaia de Hotin,
pe lângă arnăuţi, îmblători, ţimiraşi, etc. 478 . În Căuşani stătea rezidentul
479
domnesc, la 1763 medelnicerul Vasilachi , pe când la Câşla era
Andonachi 480 ; se trimiteau acolo fierari la hanul, ceprăgari, săhăidăcari,
hamamgii, se făceau daruri de butce; seimeni duceau pe câte un „consul
franţozăscu"481 . La 1763 Costachi spătarul tocmea biserica din acest loc cu
bani domneşti 482 . Aici erau să se isprăvească de altfel zilele energicului şi
483
iubitorului de lumină Crâm Ghirai hanul .
~
"
In 1764 merg la Căuşani: var pentru „saraiurile" hanului, cherestea
şi grinzi de tei pentru acelaşi scop, „căruţe mocăneşti" pentru sultanul
Bahti Gherel, blăni pentru serascher, şi chiar „o păreche de ochelari''
pentru aga l m·484 .
Din partea lor, căpeteniile tătăreşti făceau daruri lui Vodă, şi la
1776 se aducea lui Grigore Ghica o sabie de la acest Bahti Ghirai sultanul,
485
pe când de la un vizir dunărean venia un peşcheş de morun .
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Şi la Chilburn se ducea cheresteaua din Lăpuşna şi Orhei, din
codrii Rezinei, ca şi din al Scânteii şi Vasluiului: bolovani, „criş-cuşatlii'',
scânduri de tei, testele de furci, cofe, areici, ba chiar cărbuni de mangal, ca
şi doniţele lucrate de sătenii noştri; până la Cetatea Albă ea se trimetea pe
flotile de câte 12 plute486 , cu plutaşi şi vătaji. Şi pieile moldoveneşti
ajungeau până în Crimeia487 . „Aga grâului'' de la Chiustenge primea
488
produsul secerişului în Bugeac .
Polonii propuseseră chiar turcilor a face Nistrul navigabil anume
pentru trimiterea de grâu489 , idee de care se vorbea încă din 1568, când un
florentin propunea aceasta regelui, cu singura condiţie de a i se asigura un
monopol de opt ani 490 . Şi prinţul de Nassau, în serviciul Rusiei, se gândea
la acest drum de apă, puind să se facă şi cercetări 491 .
Cărăuşii şi mocanii noştri cu carele erau aşa de cunoscuţi, încât
turco-tătarii ziceau şi ei: mocan-arabasi (= harabă) şi cărăuş-arabasi 492 .
Negoţul cu peştele urma, şi pescarii ca şi negustorii nu erau turcii, nici
tătarii. Pe la 1795 peştele venea pe Dunăre cu caicele la „schelea Galaţii",
şi, ca şi din Brateş, se aducea cu carele acolo, unde se culegea şi ,,măgeria''
domnească, din "balta Ialpugului, cum şi de la alte bălţi din ţara
turcească"493
Tot români erau aceia care vindeau pe la 1760 vinul de
Akkerman 494 . Sarea munteană ajungea până la Rize, rivala
Trapezuntului495 . Tătarii fumau din lulele moldoveneşti şi beau apă, cum
am zis, din cofe făcute la noi, exportându-se pe an 8-9.000, cu câte 10-15
parale una; ciuturi se făceau pentru ei tot în Moldova. În sfârşit, cele mai
bune paturi de puşti, din lemn de Rezina şi Scânteia, li se trimiteau de la
Iaşi 49 (cu câte 10-20 parale bucata). Ceară munteană, miere de peste
Milcov se căutau foarte mult, lâna luându-se însă, ca şi brânza, mai mult
497
de la cazaci. În schimb, noi nu primeam de la tătari decît şele, săhăidace .

6. Noile

condiţii

de proprietate rurală

La sfârşitul . veacului al XVII-iea proprietatea se schimbă.
Neamurile vechi, din boierimea românească militară, se pierd. În curând
ele nu vor mai juca niciun rol. Născute din război, se pare că nu se puteau
ţinea fără dânsul. În loc răsar, pe urmele Cantacuzinilor, bogătaşii
ţarigrădeni, care, având bani în numerar, cumpără necontenit. Dimitrie
Cantemir reproduce o stare de fapt când scrie în Divanul său despre „cei
ce, de lipsă, moşiile şi satele îşi vând şi, acmu, în mare strânsoare fiind, cu
ieftin preţ le vei cumpăra" 498 .
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Davidel, David rohmistrul, candidat de Domnie prin poloni, îşi
fata după postelnicul Toader Soroceanul, care avu pe obscurii fii
Vasile, Ioniţă şi Mihalachi499 . Fiul lui Mihalce Hâncul, Dumitraşco, are un
urmaş fără niciun rost, Miron 500 , ale cărui fiice, Lupa şi Catrina, ,,fete
sărace", după moartea surorii lor Sini ca, dau nişte ţigani „schitişorului
făcut de moşii şi părinţii noştFi la ţinutul Lăpuşnei, în eparhia Sfintei
episcopii a Huşului, care schit se numeşte mânăstirea Hâncului'' 501 .
Grozeştii din Lăpuşna, ai lui Nicolae Costin, trec la paharnicul Gheorghe
Turculeţ, şi el rudă de mare ostaş, a lui Costaşco, dar care nu se ridică la
însemnătate 502 . Bogatul Lupul serdarul şi vornicul, fiul vornicului
Anastasie, care făcea biserica Sf. Nicolae din Chişinău şi ţinea în 1738-9
prisacă la Volcineţul Orheiului, n-are urmaşi care să joace vre-un rol 503 .
Un singur neam păstrează o mare însemnătate. Pe Doniceşti i-am
mai întâlnit: cel dintâi din ei chiar, „fiu al lui Done", îşi are o avere
basarabeană de la soţie, fiica lui Apostol pârcălabul de Orhei, pomenit mai
sus. Şi Nicolae de la începutul veacului al XVII-iea ţine pe o basarabeancă,
Lupa, fata lui Gligoraşco Jora, care-i aduse în zestre Slobozia lui Duşcu,
Işnovăţul; Pivniţa „pe apa Ivancei'', părţi din Căbeşti şi Pituşca, pe Bâc,
din Băloşeşti şi Clişova pe Răut, din Crivuleni (Crăuleni) pe Nistru, din
Onişcani, la Orheiu, precum şi din Zăhăicani pe Ciuhur, din Hruşova şi
Făureşti pe !chil, din Teţcani, Ciofeni, Lopatna, Prisăcina, Mileşti,
Răspopeni, Popeşti pe Işnovăţ, la Lăpuşna, din Brătceni şi Hajdeni pe
Răut, din Sărăteni, din Scurteşti şi Hârtop. Această mare avere se împarte
între Darie Donici şi fiii lui Gavril: Miron, Postolachi şi Nicolae, avându-şi
partea şi fetele, măritate cu Macri şi Ştefan Căpotici. Familia avea legături
504
cu răzăşii din Turbureşti, de unde era Apostol .
Constantin Daniei, fiul lui Darie, răscumpără, pe la 1740, robi în
Bugeac şi, cu ceasornice de aur în dar, aduce înapqi pribegi 505 . El muri în
Soroca, şi văduva sa, Todosica Costachi, făcea cumpărături la 1799 506 .
507
Încă la 1801 Matei Daniei sta la Iznovăţul Orheiului . Doniceştii
aceştia din Basarabia, Ancuţa, Constantin, avură, până la 1824 şi Şipinţii
Dorohoiului, Şerpeniţa de azi. La Orhei chiar, Ancuţa păstra atunci, la
1824, Brăneştii. La 1803, Manolachi Daniei are Şipotenii, Tătăreştii;
Matei, Işnovăţul; Constantin, Goianul şi Stanca, iar Catrina Camincea.
Stolnicul Manolachi Donici îşi căpătase cea dintâi moşie prin proces cu
ceata lui Savin diaconul, răzăşi 508 .
mărită

De la

Râşca basarabeană

înseamnă şi astăzi

stolnicul

Râşcanu

pornesc

RâşcăneştiI;

un deal de lângă Chişinău,
avea Vistiernicenii, Şercanii,
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1803. Banul Grigoraş, proprietar la Râşca şi Silişte, se judeca pe atunci cu
o văduvă din Iaşi pentru Mana şi Burhuta (Orhei) 509 . Toader se afla la
Tohatin şi Iordachi la Coriovul (conscripţia din 1803) 510 .
Andronachi Varto/omei postelnicul avea pe la 1760 moşii la
512
Orhei 511 , moştenite de la Iordachi, aşezat în Răchitoasa . De la serdarul
Vartolomei răscumpără, la 1803, Todosie Malcoci şi Velişcu Călpariu
moşiile Unţeşti şi Săbieni, din părţile Iaşului 513 .
Dintre Greceni, din părţile noului ţinut de la Prut, Nicolae are la
1803 Sămăşcanii.
Şi încercări

de a se lua moşiile răzăşilor ca domneşti pentru lipsă de
dar şi pentru cele de peste Prut, ca Dumbrăviţa,
Cătăneşenii, Roşiorii, Găuzenii, Roşcanii, Coşcadanii, Bursucanii, se
admise pe la sfârşitul veacului principiul că îndelungata stăpânire ţine loc
de acte scrise 514 .
Întîlnim, ce e dreptul, mai târziu moşii basarabene în mâna
Domnilor şi Doamnelor, dar mai mult prin moştenire şi cumpărătură.
Astfel, la 1803, Doamna Zoe Moruzi are Prepeliţa, Copăcenii, Pepenii,
Sângerii, Drăgăneştii. Maria Costachi capătă, de la vreun fanariot de la
sfârşitul veacului, întreg târgul Bălţile. Găsim pe Domniţa Ralu Callimachi
la Telineşti. Alexandru Mavrocordat avea tot atunci Hănceştii. Vodă
Constantin Ipsilant, un mare lacom de pământuri, pentru el însuşi şi ai săi,
e „boierul" de la Culicăuţi, Pererita, Ruşcani, Sirăuţi, Bătăşeneşti, Bâmov
şi Părcăuţi, de la Ciuciulea şi Morile lui Osmache 515 . Şi Doamna, din
neamul Roset, a lui Moruzi avea moşie la Zevedenii Sorocăi şi se judecă
aici, la 1803, cu păhărniceasa Măria Panaitoaia 516 , cu care se judeca şi
pentru Sângerenii din ţinutul Iaşului 517 . Avea loc şi la Căcărezeni din
Orhei 518 , pe care o reclamă ca a lor, smulsă de Alexandru Vodă Moruzi,
căpitanul Vasile Buciuşcanul, Matei Ontilă şi alţii, cu zapise de la Vasile
Lupu 519 . Domniţa Catinca a lui Nicolae Vodă Caragea era şi dânsa în
proces cu Panaitoaia la Ţipliceştii Sorocăi 520 . Alt proces al ei e cu
logofătul Constantin Bal~ tot pentru Ţipliceşti şi pentru Nistoreşti, din
acelaşi ţinut al Sorocăi 5 1. O fată a lui Grigore Vodă Callimachi are
gâlceavă apoi cu podpolcovnicul rus Sârghie Leontiev pentru Corlăteni la
Ciuhur522 . In sfârşit, Alexandru Moruzi găseşte peste Răut locuri domneşti
la Schindereşti şi aiurea „peste Răutu", lângă Bălţi, la Zevidelele, Heciul şi
Bilicenii Sorocăi şi, înlăturând pe paharnicul Iordachi Panaite, le dă lui
Dimitrie şi Nicolae, fiii săi, în 1804 523 . Mihai Vodă Racoviţă el însuşi
524
luase de la fratele Dumitraşco Stodolna Orheiului .
documente nu

lipsiră,
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Dom~ii pu~eau -~nsă uneo:i şi p~ ~boieri ~~, şăzduiască „păstorii şi
bucatele turcilor pnetem ',ca la V1tolteştl m 1740 ·· 2 .

Iordachi Cantacuzino vornicul are acum, precum văzurăm, de la
Budele, cu „iarmarocul Movilăului'', cu „venitul podului şi a
luntrilor ce umblă preste apă", pe care-l ia împotriva căpitanului de
Soroca, asemenea cu acela al podului de la Silibria poate şi al altor
„prunduri ale Nistrului", între Hotin şi Orhei 526 . El capătă pământuri cu
uşur pe partea lui Uraolu (Orac Oglu) 527 . Cantacuzinii aveau, la Lăpuşna,
şi Iureştii, „pe Cogâlnic, unde se hotărăşte cu Tătărăi" 528 . În 1780, alt
Iordachi dă schimb Vădurelele la Soroca pentru o moşie a mânăstirii
Proorocului Samuil, din Focşani 529 .
La sfârşitul veacului al XVIII-iea, Gherasim Cantacuzino lasă
nepotului Ianachi şi două moşii la Hotin530 . Pe atunci acest Ianachi
Cantacuzino dă apoi Puhoiul (la Orhei) mânăstirii Neamţului, care avea
judecată la 180 l. cu Grigore Clucerescul, ce se zicea despoiat de această
moşie când era tânăr, la Constantinopoi 531 .
Acest Ienachi cumpără apoi şi „moşia răzăşască" Stoicani, de la
neamurile Goia, Leucă, Lazor, Spâneni, Răzmiriţă, Dode, Cudre, Ţăpuşel,
Fotescu, Jalbă, Urecheanul, Lozanul, Olimpul, Bocşa, Bogza, Dorohan 532 .
Îl vedem la 1787 şi în posesiunea moşiilor Dumbrăveni, Căpreşti şi
Purcăreşti, având la Lăpuşna şi Măndioaia şi Călimăneştii 533 , Sângera,
Calfa, Semogenii, Berhoiul, Puhoiul, pe care le, la 1794, de frica
războaielor 534 . La 1773 şi Pârjol ta pe Ciuhur era cantacuzinească 535 . Tot
atunci Iordachi spătarul dă lui Ienachi nepotul său satul Ianutca (lanuv) la
Hotin, între oraş şi Nelipăuţi 536 , de la Ilie Smucilă, fiul spătarului
Grigore 537 . Ienachi lua la 1781 în părţile Sorocei şi Coşerniţa 538 .
La sfârşitul veacului al XVIII-lea Cantacuzinii aveau moşii: la
Hotin, Tribiseuţii şi Hlinaia, Măndăcăuţii, Răsteul, Corlăcăul; la Soroca:
Trifăuţii şi Cosacinţii, Căcărăzenii, Mărculeştii, Pridenii, Cucuienii;
Ploscărenii şi Năvărneţii la Iaşi 539 . Ioniţă Canta ţinea la 1803 Drojdieştii
sau Lunga pe Răut (Soroca). O luase de la un Grecul, ginerele lui Vicol
Vartic, care avea judecată cu Gavril Vartic pentru alte două sate la Răut,
Căpreşti şi Porcăreşti 540 .
Dintre familiile înrudite, Ilie Neculce lasă la 1757 şi satele
Ghengheşti (Soroca) şi Lucăceni (Hotin) 541 . La 1803 Ion, omonimul
cronicarului, stă la Cojocăreni.
Maria răposatului Ursachi stolnicul moştenise, pe la 1720, Măneştii
pe Bâc, „Dăncenii din cheile Vişnovăţului" şi Folteştii Lăpuşnei 542 . Vasile
543
mazilul stăpânea pe Răutul Sorocei Vistiernicii .
Costineşti,
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De la neamul lui Toderaşcu vornicul lanovici şi mai ales de la al lui
Ursachi vameşul, ş. a., căpătară Bălşeştii, începând cu Ioan Balş din 1702,
Sirăuţii, Vârlăneştii, Bâmovul, Vomovăţul, Vascăuţii, Blişcicăuţii,
Rucşinul, Nădăbăuţii, Voroteţul, Vasilăuţii, Cerlina-Mare, Cerlina-Mică
(Boricea). Bârleştii, Lopatinţii 544 , Lupu Balş „popria" la 1736 moşia
Tămovca a Voroneţului 545 , Tăistrenii (Plopul) fiind şi el uzurpaţi de
Dumitru Sturdza logofătul 546 . Sturdza pretindea că moşia fusese ,,pustie şi
necăutată de la mânăstire", iar el a făcut sat, „şi au venit oamenii de-acolo
547
şi s-au închinat la dumnealui logofăt Sturdza" . Între Ienachi şi Lupu
Balş se face la 1742 un schimb, ce aduce Vladicina, în ocolul Hotinului, în
548
mâinile celui dintâi, care avea, se pare, şi vecini la Novosiliţă : în
vecinătate, Constantin Cantacuzino paharnicul ţinea de zestre Tişăuţii, căci
549
toate acestea erau vechi stăpâniri cantacuzineşti . Pe la 1775, la
Vlădiceni (Hotin) Lupu Balş schimbase cu fratele Iordachi, şi Mihai
550
Sturdza-i trecea această Novosiliţă sau Nouă Suliţă .
La 1803 Nicolae Balş stăpâneşte Climăuţii, Brânzenii; Alecu
Corbul, Ciomoleuca; Vasile, Izvoarele; Iordachi, Frijenii, Pânzărenii,
Oişenii,
Pelineii-Moldoveni; Constantin, Limbenii, Izbeştea şi
Păhămiceni; Teodor, Pietroasa; vistierul Balş, un târg nou la aceiaşi
Pânzăreni, colonizat, desigur, cu evrei de peste Nistru 551 . La 1809,
Iordachi Balş lăsa şi Grecenii şi Pelineii la Greceni, precum şi Frumoasa,
tot acolo, cumpărată de la fondul religionar bucovinean: aici rămânea fiul
său Iancu. Constantin Balş avea apoi, la 1822, Dănuţenii din ţinutul Iaşi,
Buşnăuţii, Nedăbăuţii de la Hotin, acestea din urmă date de el pentru
Orfanotrofia din laşi 552 .
La
Săndulachi

1803, Jordachi Sturdza
Sturdza, Zăhăicenii şi

stăpânea

Trăistenii,

Vădenii;

Grigoraşcu,

Horodiciul;
Chiţcanii,

Pohribenii, Budeştii, Bilacăul, Tărşiţeii; Mihai, Ciuciuienii, Cotiujenii,
Buşeuca (Orhei); Dumitrachi, Gliugenii, Zâmbrăuanii şi Ţipleştii-gospod;
Grigoraş, Râcea, Corlătenii, Vasiliuţii Mari, Tomeştii, Dondăşenii,
Cobanii; Costachi, Zăhăicanii, Seretenii, Căzăneştii, Stângăcenii, Hilinţii;
Constantin, Larga şi Vlădeştii. Mihai Sturdza, ca paharnic, stăpân la
Borzeşti şi Crăsnăşeni, se judecă pe atunci cu Sandu Luca şi alţii pentru
Gărdeştii Orheiulul 553 . La 1805 se învecinau Ion Sandu Sturdza, apoi
Domn, la Trestiana (avea moşia de la socru, Nicolae Roset) şi boierii din
Cobâla, Prilipca şi Broscăuţi: Stroici, Balş, Cuciuc 554 .
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Dintre Catargii, Petrachi e în 1803 la Poiana şi Caratova (din
1771); Nicolae la Cobâla Nouă şi Petrachi la Cobâla Veche, Iordachi la
schitul Cunice, cu lipoveni, iar brigadirul rus Ilie Catargiu la Teliţa. Acesta
avea de lucru la 1808 cu fostul protopop Toma din Ciuciuleni şi cu preotul
din sat pentru moşia orheiană lgnăţei, iar Petrachi Catargiu pentru
Pereni 555 . Panaite Catargiu, în sfârşit, are Cristeştii 556 .
Ruseteştli' stăpânesc moşii multe. În 1803, Ştefan Roset e la

Roset la Coşciugeni, Iordachi la Sărata, Vasile la
Vasile cumpără apoi la mezat, din moştenirea lui Panaite
Păun serdarul, Bulăieştii şi Jora sau Chitenii 557 .

Nemereuca,

spătarul

Siliştea. Spătarul

Ilie Costachi a fost căpitan de Codru 558 . Vomicul Costachi ia de la
Ştefan Volcinschi, în 1702-3, Curlucenii pe Prut (laşi) 559 . La 1759
Gavriliţeştii aceştia, neamul Costăchesc, căutau să ia moşia .,răzeşilor de
Tomeşti de la Maluri'', lângă satul Biserica al lui Ştefan Roset şi Pelineii
lui Toma Luca, în ,,olatul Grecenilor", unde era căpitan Lupu Costachi, şi
împotriva încălcării lor se plângea şi Radu Racoviţă, cu moşii locale,
„anume Tentil[a], pe lângă Troian, pe Cahul"; ies la iveală atunci
hotarnicele c~itanului de Greceni Gavril Bănarul (1751) şi a lui Iordachi
561
Canta (1752) 60 . Se dovedeşte că Iordachi a „împresurat pe moşneni" .
La Morozăni (Orhei) avea moşie în 1763 Manolachi Costachi, între răzeşii
din Trifeşti şi Trăisteni 562 .
Peste patruzeci de ani (conscripţia din 1803) Maria Costachi are
Heciul, Grigoraş Costachi Ţiganca, Racovăţul şi Glăvăneştii, Matei, fratele
mitropolitului Veniamin şi cunoscut hotarnic, Cărpinenii. Se ştie că
mitropolitul însuşi se adăposti la Colincăuţii basarabeni în 1821. O
Costachi măritată cu paharnicul Panait se judecă la 1808 cu răzeşii din
Ciofăneşti şi Macinăuţi (Orheiu), între care căpitanul Apostol şi Ursachi
563
Golăe, cu drepturi de un veac şi jumătate .
Micleştii păstrau

pe la 1750 Bălboşii de peste Prut, lângă care erau
564
Podolenii, ai lui Mihai Vodă Racoviţă . În 1803 găsim pe banul Miclescu
la Trifăuţi şi la Văsieni, pe Vasile Miclescu la Mihuleni, pe Iordachi la
Gura Camincei 565 .
Din familia Bogdan,

înrudită

cu

Cantemireştii,

Dumitrachi are

Mimorănii.

Dintre Pălădeşt1: boieri bârlădeni, de Ţara de jos, Constantin ia
Ţipleşti Sorocăi de la un Malcoci, cu schimb 566 .
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Neamul Ghica, nepoţii lui Grigore Vodă, ajunge îndată să aibă cele
mai multe moşii peste Prut. Alecu Ghica e la 1803 proprietar în Lincăuţi,
Ciorna, Cobani şi Codreni; logofătul Ghica în Sevirova, Floreşti,
Ciufuleşti, Coşerniţa; Dumitrachi Ghica în Mărculeşti, Perepetca,
Bahrineşti, Borodniceni, Văscăuţi; Costachi Ghica în Ciorniţa şi
Harbuţcani; casa lui Iancu Ghica la Obreja şi Slobozia Doamnei; Costachi
la Stohnaia, cu plutele, şi Coropceni.
567
La 1816 se arendau moşiile, de pe soţia Măriuţa Cantacuzino , ale
lui Costachi Ghica, şi ele cuprindeau: Leova, ,,cu târg, cu han, cu pivniţă
de piatră, cu zece dugheni boiereşti, alte dugheni străine, neguţitoreşti, care
plătesc bezmăn, i cu via pe dânsa, şi băutură boierească, asemenea şi
căsăpiile boiereşti: pe acest târg se fac şi 18 iarmaroace pe an"; apoi:
Tigheciul, Copceiul, Cadanjicul, Haragăşii, Baimacli, Costangalia,
Boroganii de sus, Chieciul, Chiosălăul Mic, Jugmanul, Cobalâcii, Baurcii,
Ienichioi, Burciacul, Lărguţa, Chiosălăul Mare, Sadicul, „locul dintre
Taraclăul Greci până la Bărăganii Tătăreşti", Sasighioi, Huluboaia,
Docutbai, Ciocurmaş, Baimaclâua tătărească, Taraclăul tătăresc, Lunceştii,
Beştealâcul 568 .
cărora e un ofiţer polon din a
a veacului al XVII-lea, au la 1803 Bumbata (Ioniţă),
Zamcioţii (Iordachi), Vadul-Iuhurlucului (Ioan). Iordachi cearcă a lua şi
Bucleştii Orheiulul de la Ioan Popăscul, răzeş 569 .

Crupenschi, mici boieri, la începutul

doua

jumătate

Neamul Calmăş1Jor era chiar orheian şi avea ca .baştină Cuizeuca
Orheiulul: în mânăstirea Ciuhrului s-ar fi odihnind călugăriţa Pelaghia,
adecă Doamna Raliţa a lui Ioan Teodor Vodă Callimachi, şi o fiică a ei,
moartă înainte de dânsa 570 . Aici păstra pământuri şi Maria Jicniceroaia,
sora Domnului 571 .
La începutul veacului trecut familia Conachi avea moşii la
Hocineşti şi Vărzăreşti în Orhei 572 . Familia Cananău are, şi ea, încă pe la
1803 Văsienii la Orhei 573 , a lui Şerban. La 1808 Ioniţă Cananău şi
paharnicul Ion Cristescu dispută răzeşilor Ruţă şi Şerbul Tătăranca şi
Hriţăuţii (Soroca) 574 . La 1817 Alexandru Callimachi schimba cu vornicul
Dimitrie Jora, dându-i parte din Hogineşti la Orhei, unde avea şi moşia
575
Ţapirida; el stăpânea, la Prut, şi bălţile Lăpuşna şi Lăpuşniţa .
Un Razu şi logofeteasa Ecaterina erau proprietari la Codreşti
(Lăpuşna), între Ioan Cheşcu şi Cogălnicenii de pe Călmăţui 576 . Din
neamul acesta Razu, Iancu era, în 1803, boierul la Drujeni, „Răzoaia" la
Şişcani şi Cogălniceni, alţii la Crăsteşti, Ciulucani, Lalova.
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Cărpeşt1i' se îmbogăţesc în a doua jumătate a veacului numai; pe la
1760 încă şătrarul Vasile Carp avea moşii în Basarabia 577 . În 1803 Costin
Carp e la Vârtejeni, Vasile la Gvozdul, Cuhureştii-de-jos; Iacovachi la
Bahmutia, Grebleşti, Micleşti, Belieşti; Toma la Păuleşti; Ioan la Micăuţi,
Rădeni, Borzeşti; Alecu la lvance; Ilinca la Paşcani; Ili e la Furceni. Soţia
578
unui Carp se judeca pe atunci cu un Măcărescu pentru Bocşagi (Orhei) .
Ruda Cărpeştilor, marele bogătaş Sandu Teodosiu, medelnicer, e stăpân la
Vadul Lecăi în 1803 579 .
Cazimireşt1i" se ridică

iute: la 1803 îi aflăm în Goleşti şi Zastiuca (a
lui Petrachi Cazimir), la Lohăneşti (a lui Panaite ), luată de la spătarul
Constantin Crupenschi 580 .
La 1763 Ioniţă Başotă era la Şurile, unde avea ca arendaş pe
mazilul Constantin Ştirbăţ 581 • Din neamul lui, la 1803, Ioniţă avea
Volofceniţa, iar Ştefan era tovarăş de stăpânire la Mihuţeni şi Vadul lui
Vodă.

Banul Lazu ia moşie la Părcanele şi Pripiceni şi împarte cu
Costachi Ghica Soloneţul; Smaranda Lazu ţine, la 1803, lchimăuţii şi
Suharna.
Un neam nou, de obârşie căzăcească domnească, trecut prin
logofeţie, e şi în 1803, familia Cheşco, din care Ioan are Bolţunul. Ea va
rămâne aice.

Caragea
Ţuţora şi

căminarul ş1 şătrarul
582
Rezina •

Ioan aveau în 1720

moşu

pe la

Poetul Alecu Beldiman stăpâneşte în 1803 Iezerenii şi Teţcurenii.
Dintre grecii mai noi, găsim la 1803 pe Ralet vomicul la Doina, pe
un spătar la Piatra, pe un Diboulu (Dib-oglu) la Peceşti şi Boşcana, pe
Mihalachi Manu la Şamăşcani, pe Andonie Zlota la Cemşăuţi.
Să adăugim pe Cujbă de la Năpădeni (Orhei) (1770) 583 iar în 1803
pe Buznea de la Şătreni, Crimenciuc, Iarova; pe Mihalachi Grecu de la
Pohoame şi alt Grecu la Gura Căinarului; pe un Paleologu! la Găizeni; pe
Meleghi la Cuhureştii de sus; pe un Codreanu la Ohrince şi Drănceni; pe
un Anastasiu la Coşemiţa; un clucer Ienachi la Ghideşti, pe un Vârnav de
la Rogoşeni şi alţii la Curlucani, Dănceni; pe Vasile Chiriac de la Pravile,
pe Mitru de la Daşcova şi Ghiliceni, pe Cuciureanu de la Scăieni, pe
Bantăş de la Brăneşti, pe Ciuhur de la Gălăşeni, pe un Jora de la Ţibirica,
pe un Stavri de la Cuhneşti. Apoi, tot dintre boierinaşi, pe un Arghirie de
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la Năvâmeţ, pe un Giosan de la Mănăileşti. Pitarul Calmuţchi are Glodenii,
Vasile Coroiu Brătulenii, un Silion Vaşcăuţii, un Cerchez Boldureştii,
văduva Cocea Bumbata şi Ancuţa Şoldăneştii, un Hermeziu Bursucenii.
Stăpânesc, în sfârşit, stolnicul Zamfirachi Ciuteştii, slugerul Pascal
Florinţoaia, Toderaşcu Măcărescu Boglicenii, evreul botezat Ilie Maleştii,
Toader Vârgolici Cruceştii. Simpli boierinaşi de Curte ajung la moşii
basarabene: şătrarul Reimah - neamţ din oastea rusească - are Steţcanii,
serdarul Vasile Onofreiu Truşenii şi Vădenii, căpitanul Ianachi Izmană,
dintr-un neam dorohoian, Tuzora, portarul Marcu, Voinova, baş-ceauşul
Ion Rusu Jălăbocul, vomicul de poartă Vârgolici Cruceştii, jicnicerul
Simion Hruşova.
La 1804 se judecă, pentru Valea Părjoltul, Valea Ruginoasa şi
Valea Ţarinei (Orhei), paharnicul Toma Stamate cu vătaful Iordachi
Roadedeal, cu un postelnicel şi alţii 584 . Un Ienachi Păun are proces pentru
Negreri (Lăpuşna) cu răzeşii, între care un Chiosa, un Hâncu!, un
Brăilă 85 . Iordachi Panaite stolnicul reclamă de la Lupu Vierul şi alţi răzăşi
Mătăşenii, Arămenii şi Valea Dropiei, de la Soroca - unde şi acum dropiile
trec peste văi -, şi el pârăşte şi pe neamul Roşca, pentru Văscăuţi, tot
acolo 586 . Proprietari mai sunt, la sfârşitul veacului, vistierul Chira de la
Liubleniţa; Iordachi Ţorţu de la Timilăuţi. Să mai pomenim neamul Stavilă
587
din care era să se ridice mama lui Mihail Kogălniceanu . La Vadul Ţîrei,
„de la ţinutu Sorocăi, pe apa Răutului", se aşează Iordachi Bogza 588 .
Familia de negustori a Manoleşt1Jor avea pe la 1780 parte din
Amedariu şi Micovatij, în Soroca589 . Neamul acesta se aşează în veacul al
XVIII-lea şi la Sârbenii Orheiului 590 . Trec şi unele familii mai mici din
Bucovina; în 1802 la Novoseliţa stătea Savin Volcinschi şătrarul 591 .
Cumpără şi vameşi, ca Gheorghe din Chişinău, în 1803, la Valea
Adâncă din ţinutul Orheiului 592 . Răzeşii se ceartă între ei, ca Malcoceştii
cu Ifrimeştii pentru moşia Golăeşti din ţinutul Iaşii 593 , ori Anastasia
Buzdugan medelnicereasa cu Ecaterina Băntăşoaia slugereasa, pentru
Bucşa, Miliş, Căzecenii 594 , tot de acolo, ori, în sfârşit, răzeşii de Vanţina
(Soroca), între care un Carp, un Loşianu, cu acei din Hristici 595 .

Câşle după

datina turco-tătărească îşi fac şi boierii, şi astfel găsim,
la 1803, a lui Racilă, a lui Matei Răşcanu, a lui Aslan, a lui Lazăr Grecul, a
lui Giosan, a serdarului Iordachi din Stolniceni, a căpitanului Andrei
Buşilă. Un saegiu din Ţarigrad ţine de aceia Bobleticii. Se pomenesc şi
odăi cu liuzi, ale saegiiior, ale ruşilor sau sârbilor, ca Petrovici, ale
boierilor de peste Prut, ca Isăcescul şi Meleghie.
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Şi

averea mânăstirească sporeşte. Pe la 1770 şi mânăstirea
cere înapoi, cu folos, moşiile Copanca şi Chiţcanii, prinse de
mult în raiaua Benderului 596 . Pe lângă Mitropolie, danii. la: Ghizdita,
Darcăuţi, Malcăuţii Răzeşi, Vasiliuţii Mici, Mirceşti, Buciuşca, Mănceşti,
pe lângă Neamţ, posesiuni la: Sauca, Visoca, Sudarea, Pietroiul,
Bulboacele, se întinde Sf. Sava, prin dania Catrinei Başotă, la Triteştii din
Orhei 597 şi (1803) la Horelcani, Gârbova, Arioneştii, Unguri, Rughii la
Soroca, Hănăşenii Noi şi Petrişoaia, în Codru, apoi la Hănăşenii Noi şi
Petrişoaia; Bâmova ieşeană stăpâneşte la 1803 Zemeştii (la Greceni) şi
Ustia. La Orhei, „la partea cea din sus a Sercovei", mânăstirea Bărboiului
se judecă, la 1804, cu Ilie Izbaşa şi Moisie Fusul, împreună cu ceata lor598 ,
şi ea are, pentru Răspopeni şi Ordăseni pe Răut, alt proces cu poruşnicul
Zaharia Timircan şi ai lui 599 • „Clirosul din Bucovina", fondul religionar,
stăpâneşte, tot la 1803, în ţinutul Greceni Frumoasa. Găsim apoi Cetăţuia
la Duşmani, la Dângeni, la Burdujeni, la Pietrişul, la Hrinăuţii şi FântânaAlbă, la Napadova, Brancău; Bogdana la Pătruşeni şi Camenca; Golia la
Ocolina, Vasilcău, Sănătăuca, Cerlina, Zaluşceni, Climăuţi, Socolul,
Raşcov, Honceşti şi Chişinău, la Trebujeni, Oxintie, Îndărăpnicii; Sf.
Vinere la Boşamiţa, Zastânca, Conceni şi Străşeni; Sf. Spiridon la
Singureni şi Bălţi; Dancul la Leuşeni; Sf. Ioan din Iaşi la Lăpuşna, Probota
la Rădeni; mânăstirea Fistici la Volcineşti, Răchitoasa la Salcea şi
Lămanova; şi Păpăuţi au o moşie basarabeană 600 .
Şi în Basarabia se dădură moşii mânăstirilor greceşti din Răsărit: a
Maicei Domnului din Ianina avea astfel Măgura, care se arenda pe la 181 O
tot la greci epiroţi 601 .
Mânăstirile locale se înmulţesc în acest timp prin darul răzăşilor
ostaşi. Grădiştea sau Peştera, de la Nistru, e anterioară daniei din 1756 a
lui Radu Racoviţă. La 1703, un preot Ilie închină mânăstirii Brădiceştilor,
de dincoace de Prut, schitul lăpuşnean Pojorenii 602 . „La ţărmurile
Nistrului, unde iaste hramul Sfântului Ioan Crestitel", era, încă din 1704,
„mânăstirea de la Hotin" sau „schitul de la Hotin'', legat de Putna603 . La
Gârbovăţ lângă Orhei încă din c. 1730 se pomeneşte armaşul Constantin
Carpuz. Zidirea mânăstirii Ţigăneşti, în aceleaşi pă~, de un serdar Lupu
Deicu, se aşează pe la 1741. Ceva mai noua zidire din Hârjauca e poate
darul unul preot din Călăraşi. Alături cu un călugăr din Probota Sucevei
apare ca fundator la Dobruşa, în 1772-85, un altul din Curcova. Prin 1773
Iordachi Curcă, orheian, întemeiază mânăstirea aceasta, zisă după dânsul
„Curcova".
Un Carp sau un Rusu, din 1775-84, ar fi ctitori la Tabora. Pe locul
unui om din Sahameni face mânăstire în acest colţ orheian, la 1776,
călugărul Vartolomeiu. Călăraşii se prefac de un Donici din Mohilău, Hagi
Neamţului îşi
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Marcu, după 1780. Un pitar Soroceanu zideşte lăcaşul cu acest nume, pe la
1785, şi urmaşii săi o îmbogăţesc. O văduvă de la Cotiugeni dă averea sa
pentru Coşeleva, către Soroca, prin 1790. În 1797 satul Paşcani pe Ichil
zideşte schitul Reciul. Răzeşii orheieni din Isăceşti fac biserica şi schitul
Sf. Nicolae de la Chirova. Alţii, de la Branicen, înalţă Frumuşica. Condriţa
exista la 1813.
Tot în acest timp apar mânăstirile Lomata, din ţinutul Bălţi (1728),
Cosovăţul ( 1729), din ţinutul Iaşi, Rezina (1770), Caratura ( 1771) şi Ci ura,
din ţinutul Orhei, Ruda (1772) din ţinutul Hotin, Soroca (1773) din Ţinutul
Bălţi: ele sunt azi desfiinţate 604 . În sfirşit, la 1776 Grigore Vodă Ghica
dădea ajutor pentru facerea bisericii „călugăriţelor de la schitul Rughii ot
Soro ca'' 605 .
În ce priveşte averile lor, pomenim că schitul Horodişte are moşia
înconjurătoare; schitul Hârbovăţ, Slobozia Holeneştii, Căpriana, - cum s-a
spus şi aiurea - un întins domeniu, alcătuit din moşia cu acest nume, apoi
din: Pârcanele, Malcociul, Scorenii, Lozova, Vornicenii, Miclăuşanii,
Sadova, Pârjoltenii, Cioreştii, Buda, Horodiştea. Hârjauca (moşia cu acest
nume) 606 .
Răzăşii

nu sunt

însă distruşi.

Unii amintesc prin numele lor alte
vremuri. Astfel Varticeştii, neamul Piliposchi, aveau părţi în Orhei şi până
la 1765 607 . Înainte de începerea celui de-al doilea războia ruso-turc pentru
Basarabia, găsim încă răzăşi la Crimenciuc şi Balinţi (Soroca); Timofte
Blănarul cată să între şi el în stăpînire 608 . Ştefan căpitan de Căldăruşă se
află la 1752 609 , şi el era amestecat într-un proces pentru Hlinovoda
(Ghizdita) 610 • La Coreşniţa era la 1756 un Ursachi, care avea şi un tovarăş
„moşian" peste Nistru 611 • În părţile Iaşului găsim la Zaluceni pe răzeşii
Cârlig, pe căpitanul de Tabără Ursul - şi fiul lui, Mihalachi, e tot căpitan 612
cumpărător, mai târziu, către 1770, la Codreşti şi Codreni, pe Osmachi .
Pentru Căcărezeni la Orhei se judecau la 1776 neamul Porcescul cu Ştefan
Sava, feciorul popei Lupului, urmaş de „moşancă" şi care se cobora tot
613
dintr-un ostaş, Vasile Fustaşul; între rude se află şi un Răzmeriţă • Pe la
1780, la Toxobeni (Iaşi) erau părtaşi neamul Mardare, coborâtor din Ignat
Alivanul, neamurile Musteaţă, Cujbă, Raţ, Meleghe, Ojog, Tatul, ca şi
„Ezoviţii" din Iaşi 614 . Pe la 1800 avea părţi de moşie pe la Hotin, ca ginere
al lui Mihalachi Talpă, poruşnicul Ioniţă Oatul 615 .
La Gârlele Lăpuşnei moşia trece, în 1802, de la ~tefan Bâţu la Ilie
Botez, care cumpără şi la Mârzeşti şi Cotilnic din Orhei 6 6 . Tot aşa la 1804
răzăşii de Miţova sau şiştacii Sorocei Ienachi Oprea şi Grigoraş Macaveiu,
cu tovarăşii, au judecată cu armaşul Petrachi Catargiu pentru împresurare
la moşia Cobâlele 617 . La Floriţoaia din Iaşi stă neamul lui Ghindă şi cel
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înrudit cu dânsul, prin căsătorie, al slugerulul Pascal Tuduri 618 . La Chiriaşa
din Orhei, poruşnicul Ioan are o fată, Maria, pe care o fură un ţăran Marin
Gâscă şi se cunună cu ea 619 . Un polcovnic Iordachi Hârjău e la Ţepleştii
Sorocăi 620 . La Costeşti neamul Borteştilor se împarte cu pitarul Casian
Soroceanul 621 . La Lohăneşti stau răzeşii Pârău şi popa Lupa, iar la
Pulberenii de pe Cogâlnic, din ţinutul Lăpuşnei, fata şătrarului Ioan Arbure
a făcut stăpână mânăstirea Neamţului 622 . Şi în alte părţi răzeşii au judecată
cu boierii cei noi: la Iureşti şi Manoleşti, în Lăpuşna, neamul Mămăligilor
şi Ioan Decusară, cu protopopul Stavarachi din Chişinău şi cu paharnicul
Ienacachi Milo 623 . La Verdeşenii din Iaşi se judecă vistierul Iordachi Balş
cu pitarul Ioan Istiri 624 . Cămăraşul Alexandru Mavrocordat ia apoi, în
1807, la Lăpuşna moşiile Valea Nemesticului şi Valea Buciumului de la
urmaşa şătrarului Ioan Arbuz, în stăpânirea neamului căruia erau de vre-o
sută cinzeci de ani 625 . Cu trei ani înainte, Ioan Volcinschi din Bucovina
avea părţi la Ghereşti, Mărtineşti, Potlogeni, Tutoveni sau Cărăbuseni de la
Orhei 626 .
Şi răzeşii între ei, cum am mai spus, se tot ceartă pentru hotare :
Vasilachi Şonţul, de o parte, postelnicelul Sălăvăstru Hrănaciu, Vasile
Crăciun şi ceata lor la Căbăreşti şi Găureni, în ţinutul Iaşului 627 ; Canţireştii
şi neamul Cimbru cu negustorul Constantin Bontăş, pentru părţi la
Scurteşti şi Blendii (Orhei) 628 ; neamul Curagău cu neamul Canţir la
Tătăreşti tot acolo 629 ; protopopul din Chişinău Gheorghe Bagcul cu un
630
preot şi alţii pentru Dereneu la Orhei ; Hărustii cu alţii asupra
Singurenilor Orheiulul 631 ; neamurile Istrati, Luţă ş. a. cu căpitanul Ioan
Vârgolici şi Vasile Nour pentru Luţeni (Orhei) 632 .
Şi la sfârşitul veacului al XVIII-iea numele frumoase româneşti se
găsesc cu grămada: Buhuş, Cucul, Rughina, Uliana, Dumănescul, Pănuţ,
Prăjescu, Mercă, Gâlcă, Răciul, Busuioc, Bădicul, Moga, Buzul, Păntiul,
Erhan, Terchilă, Hârlău, Şendre (aceştia doi ca strămoşi), Budig, Hrizea,
Cobâlcea, Popea, Frate, Bozul, Zamă, Otavă, Frăţian, Dănielescul. Nume
de familie, ca Stolnicel, Băran, amintesc vechi dregătorii şi rosturi pe care
nu le mai îmbracă nimeni. Astfel par a trăi „postrămoşiî" de care se
vorbeşte bucuros de către „moşani" 63 .
Cu toate încălcările, nevoile de bani, procesele, răzeşii se ţin încă la
1803 aşa de bine cum se vede din însemnările statistice care urmează. În
partea de peste Prut a judeţului Iaşi, îi aflăm la Rădiu Mare, Oneşti,
Mălăieşti, Boteştii lui Velişcu şi lui Stavru, Balotina, Bisericanii, Chilia,
Cucuieţii şi în ocolul zis chiar „peste Prut"; la Vărzăreşti, Pălăneşti,
Mânzăteşti, Corneşti, Condrăteşti, Onţeşti, Hârceşti, Cârniceni, Mirceni. În
Codru răzeşi mai sunt la Hănăşenii Vechi, pe lângă foştii slujitori
193
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabja noastră
isprăvniceşti de la Larga şi foştii neferi de la Cania, Măcreşti şi Capaclâe.
Abia au rămas 59 de slujitori isprăvniceşti, 258 de mazili şi 32 sârbi.
Încolo tot moşii mânăstireşti: ale Sf. Sava (Hănăşenii Noi şi Vetrişoaia) şi
boiereşti: Tigheciul, Cadânţica, Copcuiul, Leova, Haragăşii ai lui Costachi
Ghica, nepotul lui Grigore Alexandru Vodă. Se poate zice că el a luat,
poate prin vre-o donaţie a domnescului unchi, tot Bugeacul; doar la Toceni
de mai este vomicul Teodor Balş. În locul mândrilor codreni de odinioară
sunt tot săteni pe moşie străină, nemaifiind nevoie de apărare, după
plecarea tătarilor. Şi prin toate satele marele boier aduce pe orândarii
jidovi: Iosif, lţic, Sloma, Aron, Şoimul (!), Haimul, Marcul, Moisă,
Pascal 634 .
Hotămicenii, ţinut nou, de pe la 1760635 , alcătuit din sate tătăreşti
părăsite, unde stau 135 de slujitori isprăvniceşti, tot grăniceri, n-are boieri
sau călugări. Tot sate cu oameni mulţi: cel mai mare numără 476 liuzi, şi
cifra nu scade nici până la 50. Numele sunt străine în parte: pe lângă
Geamăna, Grădişte, Bujorul, Moleştii, Sărăţica, Gangura: Saramârza,
Mingiriul, Căinariul (= Fântânariul), Cladârul (= cortul), Oracul,
Săhăidacul (= şeaua), Curuluiul, Caracuiul, Coşcalie. De evrei - şi hahami
- sunt pline satele 636 . Ruşi sunt colonizaţi la Curului.
La Greceni răzăşii stau în Vadul lui Isac şi Manta. Se adaug în
„tablă" foştii neferi de la Pelineii Bulgari, Greceni şi Baurcei, cei 29 de
sîrbi, cel 74 de slujitori isprăvniceşti şi numai 18 preoţi şi diaconi.
Orheiul păstrează împărţirea lui în ocoale, dispărute aiurea: al
Cogâlnicului, al Botnei, al Nistrului de jos şi de-sus, apoi Bâcovăţul, Faţa
Bâcului, lchilul, Răutul de sus şi de-jos, Cula, Mătienii, Câmpul, Nistru!
de sus şi de jos. Cu toată lupta îndărătnică pentru a-i desfiinţa, prin
cumpărări silnice, prin cumpărări ieftine, prin tăgăduire de drept, prin furt
de acte, prin donaţii domneşti, răzeşii trăiesc totuşi: la Ciuciuleni, la
Drăguşeni, la Galbăna, la Secăreni, la Lohăneşti, la lorceni, la Pereni,
Costeşti, Bardar, Ulm, Văsieni, Ruseşti, Mileşti, Pojoreni, Negreşti,
Budăiu, Gârlele, Horeşti, Ialoveni, Suriceni, Puhoiul, Nisporeni, Durleşti,
Voloseni - „cherestea, loc puţin" -, Neşcani, Bărăiac, Vărzăreşti, Găieşti,
Roşcani. Apoi la Highidiş, la Telişău, Cobâlca, Recea, Zubreşti, Pocşeşti,
Oneşti, Măşcăuţi, Jăvreni, Răculeşti, Hârtop; la Băloşeşti, Vatici, Isacova,
Puţintel, Holboca, Săseni, Meleşeni, Hoţeneşti, Oneşcani, Cornova,
Năpădeni, Rădeni şi Dereneu, la Morozeni, Ghetilova. Bravice, Brianova,
Braviceni, Ghermăneşti, Clişova, Ciocălteiu, Verejeni. În sfârşit, la
Budăiul, Harişeni, Hirova, Beşeni, Mândreşti, Cucioaia, Iveşti, Zgărdeşti,
Ignăţeni, Măşeni,
Chiştelniţa, Braviceni (Câmp),
Sirota, Curleni,
Chipirceni, Beeşti, Slobozia Hodorogii, Susenii, Ciohorenii - colonişti de
pe Ciuhur -, Berezlogi, Cunizăuca, Horghineşti, Căcărezeni, Scorţeni,
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Măuceni, Oleşcani, Tareuca, Lipiceni, Horodişte, Jora de sus, - cu plantaţii
de tutun -, Marcăuţi,' Mereni, Onişcani, Cobusca. În total aproape o sută de
sate răzeşeşti pe care am ţinut să le arătăm anume ca să se vadă şi mai bine
însemnătatea elementului românesc popular în viaţa ţării.
Neapărat că sunt, în Coşuşna, Perisăcina, Băcioiul. Sireţeii şi
Buiucanii, ostaşi de hotar, şi anume: 330 de slujitori serdăreşti şi 50 ai
polcovnic:ului de Chişinău; în Speia, Dubăsari, Crăuleni, Jora, Rezina şi
Băţeni 604 slujitori căpităneşti, 50 de „postelnicei şi alţii cu cărţi de
iertare'', numai 2 călăraşi de Ţarigrad, dar 412 preoţi şi 121 diaconi. În
târguri sunt: la Orheiu 565 de sîrbi, pe lângă moldovenii, ruşii şi armenii
de acolo şi cei 18 ,,străini croitori" ai lui Iancu Ghica, în Chişinău 44 de
armeni, birnici, pe lângă 133 de români plătitori de bir, iar, în acelaşi oraş
ca şi în Orhei şi Târgul Telineştilor, nu mai puţin de 149 jidovi.

Pentru Soroca (ocoale: Câmpul de jos, Răutul, peste Răut, Nistrul
de sus şi de jos), răzeşii se întîmpină la Cureşniţa, la Hristici, la Jopca,
Alcidariu, Bodeşti, Zahorna, Vadul Ţârii, Receşti, Chipeşca, Şiştaci,
Coşmirca de sus, Văzălâi, Malcăuţi, Tătărauca Veche şi Nouă, Rughii. Din
aceşti răzeşi se ridică un căpitan Paraschiv la Răduleni, un polcovnic
Anastasie Ciaca la Coşmirca de jos. Se adauge slobozia de cărăuşi
Maimaroglu. La Somoleuca, la Rughi şi Călărăşăuca - unde e şi schit SUI).t liuzi, cum au argaţi stolnicul Vasile Leonard, căpitanul Sandu.
Numărul mazililor (124), al ruptaşilor (47), al ruptelor de Vistierie (162) e
relativ mare; slujitori isprăvniceşti se socot 129, căpităneşti 398 (71
Raşcov, 88 Vasilcău, 114 Cosăuţi, 33 Bălţi, 92 Movilău), postelnicei ş. a.
sunt 30, preoţi şi diaconi aproape 300, iar evrei sunt numai la Soroca 686.

Starea locuitorilor
/.

Ostaşi şi răzeşi

Chiar şi după întinderea proprietăţii mari şi după încălcările
Basarabia nu era o parte săracă a Moldovei.
Dimpotrivă. La 1763-4 Lăpuşna, Orheiul şi Soroca reunite dădeau
cea mai mare sumă de bir, 2.105 galbeni 637 . Desetina producea 7.040 de
ughi (galbeni), Hârtăul unit cu Dorohoiul dând abia jumătate 638 . Pentru
1764 aduc Lăpuşna şi Orheiul la un sfert 1.210 de ughi, iar Soroca 380639 .
În 1776, un sfert de bir la aceste două ţinuturi unite din punct de vedere
fiscal era 7.056 lei la Soroca 5.450 640 .
tătarilor,
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La 1777 numărul birnicilor din Greceni era de 2.840 (22 preoţi),
din Codru de 1.108 (60 preoţi), din Lăpuşna Orhei, 25. 960 (360 preoţi, 700
negustori, 112 velniţe, 403 poşte), din Soroca 21. 952, 216 de preoţi, 84
. ' 641 .
negustori,. 72 ve1mţ1
Asemenea oameni ştiu să se ridice şi împotriva Domniei. „Vornicii
şi alţi oameni de frunte" cer, pe la 1740, „să se schimbe orânduiala cât
pentru oi, stupi, să nu se puie la cislă, având bucatele aceste dajdea lor
osebită" 642 • Dar Vodă hotărăşte că măsura sa, a „ponturilor", e „lucru bun
şi drept, cum celor săraci, aşa şi celor fruntaşi", şi nu se poate schimba.
643
Numai cei 12 sârbi din ţinut capătă „cut osebit" .
Nu ştim ce vor fi făcut orheienii, dar oamenii de la Greceni şi
Vadul !sacului trecură „în Ţara turcească", silind pe Domn să li trimeată
carte de iertare 644 la „voevoda de Reni" 645 . Tot aşa „breslaşi, siimeni,
călăraşi" trecuseră de la Ciuhur la Hotin646 . Se văd săteni de dincoace de
Prut căutând până târziu rost mai larg deschis. Liudele de la Roşeşti
(Roşiecii) Fălciului trec pe la 1760 la Codreştii Orheiului 647 .
Satele de coborâtori ai vechilor ostaşi duceau o viaţă slobodă,
aproape autonomă. Atunci, pe la 1740, vedem că sătenii din Vârtejenii
Sorocăi nu mai vreau să mai ţie pe vornicelul lor: „lor nu li trebuie
vornicel ca acela, şi arătară că este alt om între dânşii, şi pe acela îl
pofteşte tot satul să fie vornicel", şi Domnul dă poruncă la căpitanul cetăţii
să facă pe voia lor648 . La Horodiştea Orheiului călăraşii aveau 20 de
scutiri 649 . Noi oaspeţi de peste Nistru, ademeniţi cu scutiri de bir, veneau
necontenit, căci, la Hotin, altfel nu erau lăsaţi să are 650 . La Orhei Vodă
făcu slobozie 651 . Sârbi se află la Greceni şi Cahul 652 . Vedem fugind nişte
oameni de la Lăpuşna, pe cari Vodă-i întoarce cu iarlâc de la han. Scutiri
atrag şi alţi locuitori de peste hotar, aduşi de Ifrim Prutenescul, care se
aşează la Budăi pe Cogâlnic 653 . Orheienii ce trec din sate „împrăştiate" pe
moşii boiereşti sunt îngăduiţi de Domni a-şi plăti acolo anul de bir şi a se
întoarce acasă 654 .
Se mai adăuga şi o situaţie fiscală şi agrară privilegiată, şi în
cererea boierilor de la 1805 pentru veniturile de la ţerani se specifica
anume că locuitorii de lângă raiele vor da numai jumătate şi vor căpăta loc
mai întins 655 . Totuşi în 1809 se călcară privilegiile Grecenilor şi Codrului
pentru goştină, rămânând a da tot 2 bani de adaus pe oaie.
O grupare fiscală a celor trei ţinuturi româneşti ale Basarabiei se
încercă pe la 1740, puindu-se toate trei supt autoritatea serdarului, dar
Constantin Vodă Mavrocordat „deosăbi ţinutul Sorocei de celelalte
ţinuturi" 656 .
Prin văile Orheiului păşteau oile mazililor, ale turcilor raileni, ale
armenilor de peste Nistru, cu ciobani de toate felurile. Mârzaci veneau să
657
caute, în codrii plini de lupi, „ulii şi comi" pentru vânătorile paşilor . Pe
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la Codru şi Greceni se culegea prin pajişti „floarea de plomăn galbăn", pe
care o cerea şi Doamna658 . Şleahul cel mare era Rlin de vite, boi, cai, ce
treceau spre Bugeac, minate de păstorii tătarilor 6 9 . Codrenii aduceau vin
din „Ţara turcească" şi cumpărau vite până la Căuşani; pe Prut şeici
veneau să „încarce pîne" 660 . Lăpuşnenii aveau şi care de împrumutat
Domniei 661 . Mori ale răzeşilor, heleşteie ale lor, topitoare de cânepă se
vedeau Eretutindeni. Olari, ciubotari, croitori se ridicau din rândurile
ţăranilor 62 .
Era o viaţă arhaică, patriarhală mai mult decât aiurea în Moldova.
Cu tot banul ce umbla în jurul lor, încă în a doua jumătate a veacului al
XVIII-lea orheienii vindeau în schimb, socotind „2 vaci cu viţei buni",
după prejăluire de „oameni buni şi răzeşi", drept 24 de lei şi .,6 lei, bani de
argint" 66 , iar „2 boi buni'', drept 30 de lei 664 .
liberi rămăsese până târziu în această
Moldovă roabă, lupta. Prutul, Nistrul, hotarul bugecean erau în seama lor.
Încă de la jumătatea veacului al XVIII-lea găsim căpitani, hotnogi
pretutindeni.
Căpitanii de Coţman şi Dorohoi, călăraşii de tabără 665 , căpitanii de
Chigheciu, de Greceni, de Covurlui păzeau Prutul, care se trecea pe dubase
la tabără666 , şi la Fălciu 667 . La Soroca era acum un mare căpitan 668 , care
avea şi vadul Movilăului, iar la Chişinău un pârcălab, în 1740,
Măzărachi 669 , sau chiar doi.
Căpitanul din Ciuhur capătă pe la 1740 porunca de a aşeza beşlii
„pentru paza margenii şi de apărare lăcuitorilor, de pricinele turcilor ce
671
trăiesc acolo'' 670 . Cel de Soroca are 20 de „slujitori" scutiţi . La Orhei se
672
aşează 50 şi tot 50 şi la Lăpuşna . O parte din aceşti ostaşi are şi gr~a
polonilor, făcând zăboare pentru pierderile din „ceia parte" 6 3 .
Guvernatorii din Movilău - unde e şi un namesnic de la Soroca674 - şi
Raşcov au de altfel cuvenita purtare respectuoasă faţă de Domn şi
dregători 675 . În sfârşit, la Orhei căpitanul mai întrebuinţa şi curieri,
îmblători 676 . Chişinăul are un serdar, şi pe la 1740 i se dau 12 hotnogi,
„oameni străini din Ţara leşească", fără bir 677 • La 1757 era căpitan de
Soroca Leon lmboo (sic) 678 ; doi căpitani de Bărăiac, cel de Răzina, de
Bălăneşti, Măgura, Răsipeni, Căldăruşa se pomenesc şi ei 679 , ca şi
îmblătorii de Soroca680 şi călăraşii de Chişinău 681 .
Mai departe, călăraşii serdăreşti de Orhei şi cei de Heciu şi
umblătorii de Soroca, menzilgiii de Gan~ura, de Răzina, de Bărăiac, de
Tabără, surugiii de Soroca apar la 1763-46 2 . Călăraşi se mai întâmpină pe
acolo la Cetlina, Vârtejani, Sănătăuca, Japca, Sake, Soloceni, Iarova,
Verijeni 683 .
Temeiul

vieţii ţăranilor
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ge

Pe atunci, la 1762-3,
lânga călăraşii de Heciu erau privilegiaţi la
bir şi „şase sate ot Soroca''6 4 . „Sate cu testament" „cu testea", se aflau şi
la Orhei, pe Răut, la Cogâlnic, şi ele toate dădeau la mucarer - întărirea
Domniei-, 3.964 de boi, socotiţi câte 3 bani noi capul 685 . Birul lor atingea
suma de 2.704 ughi 686 .
După un nou război cu ruşii, la 1775 erau vei căpitani la Greceni,
Codru. Lăpuşna, Orhei, Soroca, Ciuhur, ca şi la Iaşi, Ropce, Neamţ,
Agiud, Covurlui Dorohoi, Tecuci, Coţmani 687 . Câte 20 şi 30 de seimeni la
Soroca, şi 20 de cazaci (30 la Iarova, 50 la Vasilcău, 20 la Rughi, 20 la
Vadul Raşcovului, 15 la Volăneţ şi la Vadul Nimereuca), 30 de slujitori la
Ciuhur stau supt poru~cile lor688 . La Lăpuşna păzeau 30 de panţiri, supt vel
căpitan, 80 supt căpitanul de călăraşi menzilgii, la Orhei 30, fără a mai
pomeni pe 150 de călăraşi serdăreşti, toţi sub căpitani 689 . Vel serdarul avea
sub el călăraşi menzilgii la Bărăiac (11 O), la Gangura (80), la Chişinău
(110).
Condica de dregătorii din 1776 înseamnă la Greceni 30 de slujitori,
cu chehaie, stegar şi ceauş, precum şi un vătaf de cărăuşi şi chiragii; la
Codru 12 slujitori cu zapciii deosebi şi acelaşi vătaf, la Lăpuşna şi Orhei
căpitanii de Jora, Cârjov, Hotămiceni, Hânceşti, cu călăraşii lor, câte 3040, şi ofiţeri ca mai sus, şi se adaug cei 60 de la „Ciurlu'', iar la Soroca:
căpitanii de Cosăuţi, Văscăuţi şi Solonceni, cu steaguri de cazaci, la care
chehaia se zice sotnic, 132 de toţi 690 .
Căpitani, cu scutiri de „rusumaturi'', ca Opre, din 1796, găsim până
târziu la Soroca691 . Asemenea mazili duceau zahereaua şi până la Galaţi,
după porunca lui Vodă692 . La 1804 Ioan Cananău ia la Orhei parte din
Roşcani, şi numele bătrânului, care arată originea proprietăţii, e
semnificativ: Stegariu693 .
În sfârşit polcovnici, ca Iordachi, fiul lui Mihalachi Grecul
căminar, se mai află în părţile Orheiulul şi la 1805 694 . Chiar în ultimele
timpuri se păstra un „căpitan de margine la ţinutul Sorocii" şi unul din
titulari, Sava, aşezat la 1823, în Iaşi, fusese întâi numai „cavaful Curţii
domneşti", apoi şi cavatbaşă695 .
Ici

şi

colo putem

găsi însă

ce fel boierimea lucra pentru a

isprăvi

cu

răzeşii.

După măsura

de stabilire legală a stării ţăranilor prin Grigore
Alexandru Ghica Vodă, şi orheienii de pe moşiile boierilor sau uzurpate de
boierii ridicaţi dintre ei ori străini, „moşinaşii" deci, dădeau 6 potronici pe
an de casă şi făceau cele 3 zile de vară şi 3 de iarnă lucru pe moşie, pe
lângă dijmă 696 . Mascurii boiereşti călcau acum ţarinile „împrejuraşilor" ,
cari-i ucideau 697 . Odgonul de 30 de stânjeni de câte opt palme 698 măsura
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tot în folosul boierului, şi „bătrânii" de pământ se contopeau în măsuri
mari. Vătafii, vierii, meşterii Curţii erau acuma domnii. Zapisele pierdute
în răzmeriţe ajutau încălcările. Zapise împrumutate nu se dau înapoi,
cerându-se în schimb „cheltuiala ce au cheltuit cu hotărâtul moşiilor" şi,
când bieţii oameni o oferă şi aceia, deşi gândul nu plecase de la el, boierul
cu care sunt „tot la un bătrân" vrea să i se vândă locul. „Umbla să ne
înstrăineze din moşiile noastre ce ne sunt baştină şi moştenire moşilor şi a
părinţilor noştri'' şi, ca să le scape, el... le dădeau altuia, de la care
„cunoscusem~ mu1t b"me „699 .

2. Târgurile
În ce priveşte târgurile, se vede tendinţa boierilor, a Domnilor de a
Mortasipia la Lăpuşna ajunge astfel a Sf. Ioan Zlataust din

desfiinţa.
Iaşi100.

le

Orheiul avea sârbi 701 , ţigani domneşti 702 , negustori români, cu
afaceri destul de întinse, şi prea puţini armeni; de jidani va fi vorba mai
departe. După datina căzăcească, erau aici călăraşi, cu trâmbaci şi pisari 703 ,
ba încă şi cocieri, cu vătaf7 04 . Aici se păstra reşedinţa serdarulul. La 1702
era serdar Darie Donici, la 1722 Leca, la 1740 Măzărachi, la 1753
Constantin Proca; apoi pe la 1760 Iamandachi, la 1763 Costachi Spătarul,
la 1766 Păun fost mare păhamic, la 1767 Gheorghe Medelnicerul, la 1774
Vasile, la 1780 vomicul Nicolae Balş. Găsim la 1785 pe Iancul vel spătar,
care hotărniceşte la Beşeni, Spanciocani, Cruhlic; la 1793 pe Iancu Razu,
la 1796 pe postelnicul Iordachi Romano. De la 1793 încă erau, de altfel,
doi serdari, şi locurile le aveau ~e la 1800 Vasilachi Caligari şi pe Ioan
Sturza, viitor Domn al Moldovei 5.
La 1724 Orheiul avea şi un pârcălab, Toma, un vameş, Andronachi
fiul lui Vartolomei; în oraş locuiau Mardarie, fost al doilea sulger, , fiul lui
Toader Orheianul, diac de cămară, apoi vătaful Andrei, Ion fost sotnic şi
armeanul romaşcan Iordachi, fiul Misirei 706 . Orheienii erau scutiţi de a da
cai de olac, în ţară şi pentru Kiev, ori „la ciohodari, de ar trece cu porunci
împărăteşti", grija fiind a căpitanului 707 . În sfârşit, la 1795, în 26 Iulie,
Alexandru Vodă Callimachi dădu, se pare, Orheiul în stăpânirea lui
Costachi Balş, care făcu pe locuitori bezmănari, „fiind Orheiul al său",
zice un alt act domnesc, din mai 1806708 . În târgurile basarabene ajunse
astfel cu stăpân (aşa era şi Movilăul) nu se făceau case pe vatră fără voia
acestuia, care avea şi puterea de a răscumpăra, la vânzare, pe cele în fiinţă
şi a vinde singur vin, rachiu, mied (sic) şi bere, precum şi a ţinea meserniţă
709
de carne .
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Miron, fiul lui Gavril Donici şi poate şi Apostol Donici fură
pârcălabi la Soroca 710 . La 1737 era vorba ca aici să se adune congresul de
711
pace între ruşi şi turci . Încă de la 1753 apare vel căpitanul de Soroca 712 :
la 1756 avea această dregătorie un Chiriac 713 . Cetatea Sorocăi cuprindea
însă la 1763 numai osândiţi, vinovaţi, al căror emiclic, întreţinerea, era din
mila Dornnului 714 . „Isprăvnicia de margine a ţinutului Sorocăi" fiinţa încă
de la 1757715 , cînd găsim în acest rost, ca subordonat al serdarului
Manolachi, pe Dediul Codreanu, şi el intitulat serdar.
Aici, în Soroca, se întâlnesc prin 1730-40 numai cele mai
caracteristice nume româneşti: Aftonie, Posti ci, etc. 716 . Sotnicul, adecă
„sotnicul de cazaci de Soroca", e Ioniţă, deci nu un adevărat cazac şi
răvaşele le scrie Pa văl Cireş 717 . În 17 60 găsim pe vornicul Andronachi şi
sora Tudosca, pe Buzilă, pe Nicoli Armaş şi doi Donici, Lupu şi Andrei 718
şi ştim că din boieri aveau pământuri Ienacachi Milo, Dinu Canta, Ştefan
Sturza 719 .
Un sorocean cu spirit de întreprindere, Simion Hasnaş, care avea
pe Gobolta, Stăneşti şi Doboşeni (aceste două în
Hârlău), trecu pe la 1770 peste Nistru, şi unul din fiii lui făcea afaceri în
Simbirsc, Nejinsc, Ircuţc şi Camciatca, iar un nepot numai la Mohilău. Şi,
după ce-~i recapătă moşia soroceană, Clementie Hasnăş se duse înapoi în
Siberia72 .
În 1731 găsim la Chişinău, în târgul făcut pe locul „bătrânilor"
Cazacul şi Moldoveanul, de la Buicani 721 , pe Agapie Şoltuzul, pe Vasile
vameşul, pe Vicol Vartic hotnogul, vornici din sate, târgoveţi din familiile
Popescu, Onaşcu, Budul 722 . Unii „târgoveţi chişioneni" de pe la 1750 ni
sunt cunoscuţi. Aparţin familiilor Hâncu!, Costîn, Budul, Pălade, Borilă,
Jimbei, Gratea, Filotie („Hilotoaia"), Băţ, Spânu, Popa, Bocan (şi
Bocăneasa), Sârbul, Batcu; între ei e scriitorul „Vasile sin Băţ" şi
starostele de blănari Ştefan 723 • Când el pleacă în bejenie „la codru'', prin
1737-9, îşi lasă marfa de holircă, tutun, bumbac tare, fier, orez, frânghii,
dohot, sare, aramă, „ciobote"724 . Sunt oameni dârji, cu simţ de puterea lor.
Îi vedem apărând pe robii creştini de la tătari, ce fug la ei, şi puind în fiare
ei singuri pe turcii ce-şi râd de fetele lor725 . Un ceauş, un vameş stăteau pe
. ~
·726
atunci mtre e1 .
Statistica din 1798 arată la Chişinău armeni, evrei, sârbi, greci,
lipoveni, după ocupaţii: abageri, bogasieri, blănari, cojocari, pitari,
bărbieri, băcani, cizmari, cafegii, spoitori, argintari, croitori, zalhanagii,
băibărăcari, mum9ii, olari, săhăidăcari, şlicari, vutcari, rachieri; între ei un
singur braşovean 27 (la Orhei erau băcani, un cojocar, un cizmar; la
Telineşti şi doi „furmagii" 728 ; băcănia o ţine căpitanul Alexe. Lipsesc
moşiile Hăsnăşeni,
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evreii). Meşterii de la Chişinău lucrau şi bulgarii fine 729 . Evrei şi armeni se
află aici încă de mult7 30 şi de mult timp grecii fuseseră primiţi între
locuitorii oraşului 731 . De la un timp, înainte de 1809, se aşează apoi la
Chişinău „sârbi de peste Dunăre", trecuţi între „ruptele Visteriei" şi scutiţi
de goştina oilor, dacă nu le aduc în „pământul Moldovei" 732 .
Mânăstirea Galata păstră însă şi după ce liberarea oraşului fu
recunoscută de Domnie, înlăturându-se claca şi adetiul, anume drepturi, ca
acela de cântar, de bezmen: 40 de bani de tot căsărul, iar la iarmaroc 40 de
bani de tarabă pentru negustorii străini, apoi acela de a pune vînzătorii de
carne şi de băuturi, ori de a lua 9 bani de vadra de vin, 30 de cea de rachiu
şi horilcă 733 . Dar locuitorii români, greci, jidovi şi armeni, care aveau
privilegiu la desetină şi goştină „şi oameni boiereşti şi orice breaslă ar fi",
dar nu şi pribegii de curând, lăsaţi în seama serdarului, dădeau pe an numai
5 lei în patru sferturi şi „purtau menzilul", cu „cheltuiala musafirilor ce-ar
trece în sus şi în jos". Apoi grija aceasta se lasă apoi în seama a 120 de
734
scutelnici, Vistieria plătind numai pentru paşi şi capugi başi .
În ce priveşte cârmuirea, vedem de la un timp, pe serdari părăsind
Orheiul ca să se aşeze în Chişinău. Un „asaul-polcovoi" cazac, Iosăp Pali o
lucrase pe la 1800 odată ca fierar pe lângă Ioan Cananău care era „sărdar la
Chişinău" 735 . Încă din 1763-4 găsim lângă serdar şi un beşleagă, pentru
poliţia musulmanilor, 736 şi pe lângă beşleagă de Chişinău, căruia-i
corespund cei din Soroca şi Movilău, numai în locul dintâi era şi un
iazagiu737 . Pârcălab nu se întâmpină, dar nu pentru că aici n-a fost cetate,
căci pârcălăbiile de oraşe se dau pe bani ca dregătorii civile, cu datoria de
a strânge banii sferturilor, rămâind pentru aceasta răsura în mâna lor, care
pentru aceasta dădeau la Chişinău 1.100 de lei pe an 738 .
În sfârşit, de pe la 1. 700 încă negustorii din Rumelia lasă drumul
Iaşului, pentru a lua un altul care pleacă de la Reni 739 , anexat de turci,
dându-i-se numele de Tomarova, abia la 1660 740 .

3.

Legături şi viaţă

de

negoţ

Negoţule, fireşte, în asemenea condiţii, vioi. Avem ştiri asupra lui
la jumătatea veacului al XVIII-iea: se fac iarmaroace la Budele, pe Nistru
„în dreptul Movilăului" 741 , de Sf. Arhangheli; la Fălciu 742 , pentru care se
743
ia şi firman . Be]ileagă păzea, şi se cerea şi paşilor a-şi trimite oamenii
pentru acest scop 7 4 . Căci nu odată de la femei ruşinate şi lucruri de furat
745
se încăierau negustori şi turci . Oamenii din Moldova merg „cu chirie"
pe la Vasilcău până la târgul cel vestit de la „Nijna", Nijni Novgorod 746 .
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Pe la Soroca sunt oi şi stupi din belşug 747 . Goştina de oi din
Greceni dă 350 de lei, cea din Lăpuşna 300 cea din Soroca 700 şi cea din
749
Orhei 1.500748 . Pentru sare, turcii din Bender şi Izmail vin până la Ocnă .
Şi turcii, de la Hotin, armenii de la Horodenca, a starostelui de Caniev,
trimiteau vitele la noi, ca şi sârbii de la Movilău.
Vameşii de la „otace" au de lucru cu boii ce vin de pe la Roman şi
Botoşani, cu horilca şi foostavurile, cu marfa „negustorilor cazaclîi" care
aduc blănuri din Rusia 7 0. Se întâmpla ca un pârcălab de Orhei să ajungă
apoi vameş la Chişinău 751 . Şi la Movilău vameşul culegea venitul pentru
Domnul Moldovei 752 .
În veacul al XVII-lea pod era la Zagarancea, apoi mai jos, pe moşia
Sf. Vineri şi a răzeşilor Oceni 753 , „podul lui Gotar". De frica „oamenilor
răi şi altor năvăliri'' se hotărâseră întâi numai poduri la Ţuţora, Zagarancea
şi Gherman 754 . Mai târziu însă 755 „podurile îmblătoare" se înmulţiră. Şi la
Telineşti se făcu pod de răzăşi, pe la l 750 756 .
Evreii aleargă la noul câştig, după ce nu mai încăpeau în Polonia
tulburată de lupte interne. Încă de la 1727 la Soroca stau şi evrei poloni, cu
„haham jidovesc", care „merge la otacele de la iarmaroc" să ia „curupca
după la toţi jidovii din Ţeara leşească, precum li este obiceiul lor de vac, şi
să aibi a lua şi de la meserciii jidoveşti, pre obicei, precum li scriu cărţile şi
de la alţi Domni" 757 .
Ei încep a pătrunde în toate târgurile, cu camătă, apoi şi prin
758
sate , şi cu horilca lor: astfel „Morohai şi Avram Jidovul ot Orheai",
întovărăşiţi cu doi creştini, au şase căldări de rachiu, pentru care dau Ee an
7
camănă 2 galbeni şi 6 potronici; ei păstrează legături peste Nistru 9 . La
Căuşani se aşează alţii, cu acelaşi negoţ 760 . Un evreu ţine în „orîndă" podul
de la „vadul Iarovei", care e al unui boier llie 761 . Vin într-una alţii din
Raşcov, de la Mohilau, unde erau însă şi turci sălbateci, şi din târgurile
polone 762 . La Budele Sorocăi, unde se ţinea iarmaroc, ei rămân aşezaţi pe
moşie 763 , ca şi în alte sate 764 şi în Chişinău 765 . Jidovi basarabeni cer a fi
lăsaţi să steie până la Bacău 766 . Cei din Orhei erau în gâlceavă pentru bani
cu hahamui7 6 . Evreii nu lipsesc nici la Lăpuşna768 , şi căpitanul Sorocăi e
silit a scrie ce urmează : „Cum boiarii cărei au moşii la margine au vândut
toate vadurile jidovilor, încă şi alţii carii au câte un petec de moşie la malul
Nistrului, caută şi aceia să puie orîndari pe la vaduri, şi-au făcut luntre de
îmbla în vad, pentru brudină, şi fac ce li-i voie jidovii pe la vaduri, de să
petrec oameni fel de fel peste Nistru. Pentru care se roagă să se scrie carte
Măriei Sale la cei cu moşiile, să nu fie margine în sama jidovilor; că, de nu
să va ridica aceasta, el nu poate da sama de margine" 769 . Intrau şi prin sate,
şi la Dângenii Lăpuşnei un copil de jidov se făcu ţeranul român Ion 770 .
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Jidovii apar de altfel şi ca orândari în stil mare. Astfel ,,Solomon
Leibu, Jidov of Bălţi'', ia la 1784 venitul, de bezmen, de dijmă, de
moară, „cum şi orânzile acestor sate şi crâşme cu pivniţe", cu 1.250 de lei
pe an, pescuind în cele trei iazuri şi luând şi 500 de vedre de vin, precum şi
drojdiile: „însă pe preoţii ce or fi la aceste sate să nu-i supere pentru dejmă
din pâine, nici pentru bezmăn de case, cum nici pe un dascăl ce va fi, atât
la bisărica din Coşerniţa, cum şi la bisărica din Soloneţ, cum şi la bisărica
. „n1 .
. c·10m1ţa
dm
Şi iată ce părere avea despre evrei un cunoscător foarte bun al
locurilor şi al lucrurilor, consulul frances Peyssonel: „Trebuie să se
înlăture cu desăvârşire evreii de la orice rost, ~entru că sunt în aceste ţeri
de o rea credinţă care întrece orice calificaţie" 7 2 •
Moisăi

4. Biserica Basarabiei
Bisericeşte,

Basarabia se ţinea de trei diecese: cea de sus alcătui de
mai multe ori o episcopie a Hotinului. La 1765 se oferia Scaunul,
„preasfinţita episcopie a Hotinului" călugărului grec Neofit din Bucureşti,
fost „efimeriu'' al Companiei greceşti la Sibiu. Se căpătase „sinodicul'' şi
„encomiasticul" patriarhal, ~recum şi beratul împărătesc. Şi la l 767 era
vorba de această numire 7 3 . Pe vremea ocupaţiei ruseşti următoare
episcopia de Rădăuţi căpătă adausul: „şi de Hotin", acesta fiind la 1773
titlul lui Dosoftei, care era să fie întâiul episcop bucovinean neatâmat 774 .
Mai târziu în cursul ocupaţiei austriace, din 1788 până la 1791 funcţiona
acolo episcopul moldovean Amfilohie, compilatorul unei Geografii şi unei
775
Aritmetice, care se retrase după pace la Zagavia, în apropiere de Hârlău .
Încă la 1787 Amfilohie iscălia episcop al Hotinului, dar sta acolo, la
Zagavia, lângă stariţul Daniil 776 .
Scaunul Huşilor avuse de la întemeiarea ei, ca episcopie
basarabeană, după luarea de la turci a Bugeacului, sub Ieremia Movilă, tot
ţinutul din jos. Păstra însă în veacul al XVIII-lea numai Soroca şi ţinutul
ei 777 . La 1734 se dădeau toate drepturile bisericeşti la Soroca lui Teofil de
Huşi 778 . Avea astfel de drepturi şi la Dubasari, şi Patriarhul de Alexandria,
chemat ca arbitru, dăduse episcopului de Huşi încă de la 1715 Basarabia
mijlocie. La Galaţi hotăra episcopul de Roman, dar şi aici avea de luptă cu
Proilavul, vlădica Brăilei şi al „olaturilor" 779 •
La 1757, Constantin Racoviţă, ţinând seamă de faptul că, „din
neajungerea cheltuielii şi din depărtarea locului să tâmplă de merg foarte
rar episcopii la acel ţinut, pentru cercetarea norodului creştinesc şi a
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eparhiei sale'', dădu episcopului de Huşi Inochentie „o bucată din locul
gospod al târgului Sorocei'', şi anume între moşia vistierului Aristarho,
Liubeniţa, între „velniţile jidoveşti" de rachiu, între cursul Nistrului şi
780
moşia Cosăuţii, a lui Nicolae Racoviţă , precum şi brudina noului pod de
la Soroca, scos de supt stăpânirea căpitanilor celor mari şi ispravnicilor
cari luau până atunci pârcălăbia acolo 781 . Cu vremea, prin schimb cu
Scarlatachi Sturza, care se muta în Rusia după războiul din 1789-93,
episcopia căpătă şi Cosăuţii 782 . Prin anii 1780 ea se judeca pentru o parte
din Cioreşti, la Lăpuşna, cu Macoveieştii, urmaJii lui Macovei fiul lui
Taicu sârbul; şi Burgheleştii erau amestecaţi aice 78 .
De pe la 1041 restul vechii Basarabii era al episcopului turcesc de
Brăila (sau Proilav), Tomarova-Reni şi Izmail, Scaun pe care-l ocupă şi
Calinic ce ajunge Patriarh. Amintim apoi pe Daniil din 1765-7784 , care
sfinţeşte bisericuţa din Căuşani 785 . Procesul pentru Dubasari şi alte două
sate de hotar pe care-1 poartă la 1715 Orest de Huşi cu Ioanichie de Brăila,
se rezolvă în favoarea celui dintâi. La 1771-3 chiar al Huşilor căpătă, şi cu
voia lui Rumienţov, tot Bugeacul. De la 1777, cu Ioachim, seria de
episeopi ai raialei reîncepe însă, urmând cu Chirii ( 1788-90, t după 1808).
Să adăugăm că la 1808 ruşii făcură o episcopie de Akkerman pentru
Gavriil Bănulescu, iar a~oi ( 1813 ), după anexare, cum vom vedea, una a
Hotinului şi Chişinăului 86 .
În fruntea preoţilor basarabeni erau protopopii din Chişinău, la
1793 Toma, de Lăpuşna şi Orhei; pe la 1764 Ştefan Coreţchi, iar la 1766
Vasilie. În preoţime intrau şi fruntaşi ai mazililor, ca acel Ilie Coreschi, din
neamul lui Apostol, care avu, pe acelaşi timp, proces pentru un iaz cu
787
Doniceştii . Erau aşa de preţuiţi fsrotopopii, încît unul din ei luă pe o fată
din neamul Donici de la Bezin7 8. Un Mihalachi dascălul apare pe la
1760789 .
În urma războiului din 1789 şi următoarele, un preot spion rus, dar
harnic, cu gust de muncă şi pricepere artistică, Mihail Strilbiţchi,
"protoiereu al stăpânirilor Moldovei şi Valahi ei şi al Basarabiei", sau
„exarh" al rusului Amvrosie, aşezat de cuceritori la Iaşi, se muta, după ce
stătuse un timp, la 1796, în Mohilau, spionând şi tipărind, de frica
represaliilor turceşti, la Dubasari, cu slovele tipografiei metropolitane,
unde lucrase până atunci. Aici făcu el să apară un Ceaslov pe care
moldovenii de peste Nistru îl vor fi primit cu bucurie mare 790 . Fiul şi
ajutătorul său Policarp ajunse podporucic rusesc.
Domnii aveau încă biserici domneşti şi mânăstiri privilegiate:
„sfintei mânăstiri de la Chişinău", fostă biserică domnească 791 , îi dă
isteţ şi
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Grigore Ghica, în octombre 1740, de la vama oraşului, 2 ocă de untdelemn
şi o litră de tămâie pe lună, precum şi scutirea ţârcovnicului şi
posluşnicului 792 • Apoi, în iulie 1741, o sută de lei din mortasipia oraşului şi
30 de chile de grâu, 20 de mălai pe an din uşurul adus de tătarii aice. Locul
pe care era făcută, .,ce se numeşte Buicanii", aparţinea, am spus-o,
mânăstirii Galata, pentru care şi biserica i se face mitoc.
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CAP. VI
Răpirea

Basarabenii şi ruşii în

Basarabiei

războaiele

din 1768-74 şi 1789-93

Mazilii din părţile răsăritene se dară cu ruşii şi în 1769, şi vedem pe
un maior muscal lăudând, în octombre 1769, pe Lupu Giuşcă mazil, fost
căpitan, care „s-au arătat cu mare supunere la porunca pre-puternicii
împărătesii noastre şi până acum au păzit marginea de n-au lăsat
neprietinul să treacă dincoace ca să facă niciun feliu de stricăciune" 793 . El
cere locuitorilor a se găti „cu toţii cu arme şi călări de apărare să fiţi pe
lângă Lupul Giuşcă, gata în tot ceasul pentru paza norodului creştinesc ce
se află pe marginea Prutului. Şi, când neprietenul se va ispiti a trece
dincoace, să facă vre o stricăciune ţerii, cu toţii să vă apăraţi bărbăteşte, şi
atunce supunerea voastră va fi cunoscută de pre-puternica împărăteasa
noastră".

După

cucerirea de ruşi, Hotinul păru ca mcepe o nouă viaţă
primea într-una cereri de la mazili moldoveni care
găsiseră în actele lor bătrâne dovada unei stăpâniri a strămoşilor în raiaua
de până acum, şi „polcovnicul Peitlig" dădea cărţi de proprietate în numele
„Săninării Sale", scriindu-se de către Andrei Daşchievici, pisarul românesc
al cancelariei generalului, care lua şi în arendă în condiţii favorabile, ca
mulţămită, moşiile astfel dobândite. Între răzeşii ce se certau, se amesteca
şi câte un evreu al raialei, ca arendaş, ca .,Mosco Jidovul". Ilie Herescul,
din familia care era să dea un episcop Bucovinei austriace, fu aşezat ca
staroste de Cernăuţi, iar în Hotin intrară pârcălabi, pe cari-i aflăm acolo şi
în mart 1773 794 . Unul din el pare să fie Apostol pomenit la 1773 795 .
Locuitorii Sorocăi se bucurară şi ei ( 1772) de cucerire şi scriseră
pentru a vădi aceasta mitropolitului Gavriil. El vorbesc de „giugul cel greu
a strâmbătăţilor care ne-au mâncat până la oase'', de abuzurile
ispravnicului Aga, om nelegiuit, despre hotărârea lor de a căuta „ca o
scăpare şi liman„. slujba cea cu multă trudă şi primejdii a războiului" şi
dorinţa de a li se lua din spinare tiranul 796 .
În 1775, la pacea care dădu, cu voia împărătesei ocrotitoare,
Austriei, fără jertfa unei picături de sânge, Bucovina, boierii cerură de la
ruşi măcar înlăturarea tătarilor de pe locul de 32 ceasuri în lung şi două în
lat, ba chiar restituirea Renilor, cu „câteva bălţi cu ostroavele lor, ce sunt
pe locul Moldovei". Ei protestau contra raielei Hotinului şi contra anexării
românească. Rumienţov
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părţilor

vecine la Bucovina. Şi, ca mişcaţi de un gând profetic, scriau: „De
are Poarta turcească niscaiva pricini cu austrienii, patria noastră nu-i
datoare să facă răfuială între dânşii cu dezghinarea ei, ce, după cum noi de
la început am cunoscut ocrotirea otomaniceştii împărăţii cu întregimea ~erii
noastre, care acum s-au întărit şi cu acest de pe urmă tractat, aşa şi
otomaniceasca Poartă are datoria nedezlegată să păzească toate pronomiile
797
noastre şi volnicia cu desăvârşită întregime" .

2.

Războiul

din 1806-12

Anexarea
În urma complicaţiilor europene aduse de genialele capnc11
cuceritoare ale lui Napoleon, un nou război ruso-turc se începu prin
ocupaţia Principatelor. La 19 novembre
st. v. 1806 Hotinul fu luat prin surprindere, în trei ceasuri, de cazacii
ascunşi ~rin şanţuri şi aceiaşi soartă o avu Izmailul. Hotinul era plin de
799
zaherea 7 8 . Iarăşi moşiile moldoveneşti fură restituite vechilor stăpâni .
Ţăranii începură să se mute prin mahalele golite de turci, şi
guvernul luă măsuri ca să nu scadă birul 800 . Locuitorii de la Chilia Veche
şi Vâlcov fură puşi în serviciul flotei 801 . Satele Pogărniceni, Vaşcovăţ,
Siliştea şi Isacova erau puse să gătească, sub pază de călăraşi de la
Chişinău, silitra802 . Se gândeau ruşii, ca şi sub Patiomkin să ducă la
Nicolaiev stejarii Moldovei pentru corăbiile lor803 .
Şi în războiul de la 1788 moşiile hotinene se întoarseră la
„pameşcici adecă la stăpâni" 804 Turcii le luară apoi îndărăt 805 . La Soroca
găsim un ispravnic român, portarul Nicodim 806 . În fostul Bugeac,
mânăstirii Sf. Nicolae din Chilia, dărâmată de pe vremea lui Patiomkin, i
se restitui moşia Cătlâbuga, cu două gârle, lângă satul Galileşti, şi se
începu reparaţia, pe care turcii o întrerupseră, ca să fie reluată prin
stăruinţile protopopului Panaite, doritor şi de şcoală 807 .
În anul 1792, hatmanul Ilie Catargiu făcuse pod pe Nistru la
Bender cu ghecet 808 , căci ruşii tăiau şi lemne în pădurile Orheiului 809 .
Catargiu fu recunoscut ca general rus şi intră în rândul supuşilor ţarului. El
cumpărase Perenii de la neamul Hâncului şi adăuga şi după plecare această
stăpânire 810 .
Generalul Scarlat Sturdza, care făcuse studii în Apus şi fusese o
bucată de vreme un îndreptător în sens voltairian al învăţământului
moldovenesc, rămase şi el peste Nistru, crescând pe fiul său Alexandru, un
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om de talent, în aşa chip, încât făcu din el un apărător fanatic al ortodoxiei
moscovite şi al ţarismului absolutist. Între ruşi rămase şi noul colonel
Manole Balş de la Sirăuţi, care se aşeză la Dubasari 811 . Comandantul
812
poliţiei din Iaşi, ofiţer de marină, Dicescul, era dintre emigraţii aceştia •
813
Un Alexandru Tăutu se aşeză la Odesa , iar averea lui basarabeană o luă
Diboglu. În sfârşit, un Sturdza, doi Casimiri, un Balş şi alţii" cerură, şi
izbutiră, să li se restituie moşiile ocupate de tătarii Bugeaculul 814 .
După ocupaţia rusească

din 1806, hotinenii plătiră iarăşi sferturi,
106.488 lei la câte trei luni. „Venitul moşiilor Hotinului" curse în Vistierie,
fiind arendat la evrei, care înşelară şi fură puşi la jurământ 815 . Logofătul
Costachi Ghica luă „venitul horelcii ce intră în ţară" 816 • Se uniră „olaturile"
Benderului, Căuşanilor, Akkermanului şi Chiliei pentru a le încredinţa
unui singur ispravnic, polcovnicul Manolachi Vârnav 817 . Mazilii din Orhei
819
ajutară pe noii ispravnici 818 . Vadul Sorocăi fu iarăşi străbătut de cazaci .
Oarecare nemulţămiri nu lipseau, căci un boierinaş din Orhei fu ridicat şi
dus la Izmail 820 •
Purtarea liberatorilor se arată astfel într-o corespondenţă
contemporană: „Nu se poate spune prin cuvinte cum se poartă trupele cu
locuitorii ţării: pradă aşa de cumplit, încât nimeni nu mai e sigur de averea
lui. Ţara e datoare să dea proviziile trebuitoare, dar comandanţii le vând şi
locuitorii trebuie să dea hrana sau bani în locul ei'' 821 . Oricine nu mergea
cu ruşii era decretat în 1809 „trădător de patrie" şi tăiat 822 ; Divanul era
rugat să caute „în acest Principat un călău, care este trebuitor pentru
aducerea la îndeplinire a pedepsei cu moarte". Spătarul Iordachi Catargiu,
întors din Paris, fu dus în cea mai mare grabă peste Nistru, bătrânul vistier
Iordachi Roznovanu fu bătut şi târât de barbă prin Divan pentru că nu
putea da 20.000 de care în zece zile, şi părtenitorii săi ameninţaţi cu
„execuţie militară". Boierul Conachi era urmărit pentru că trăsura lui
călcase un ofiţer beat. Şi împotriv'a Mitropolitului Veniamin, adăpostit la
mânăstirea Neamţului, începură cercetările 823 . Şi în acest timp măiestrul de
danţ Ivanov arăta valsurile şi Radofinikin, uneltitorul grec, stăruia de
boieri să facă petiţia de anexare la ţar 824 .
Moşiile hotinene le luau, în sfârşit, în arendă ofiţerii, între alţii
chiar comandantul cetăţii, Lange 825 .
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Gândul anexării se vedea şi din alte măsuri: Dimitrie Sulima fu
numit episcop al Bugeacului, şi se aşezară acolo încă din iulie 1811, mii de
826
bulgari ajutîndu-i Haznaua împărătească a-şi face şi gospodăriile . Alţii
primiră locuri la lbrac Mârza în părţile Hotămicenilor, lângă drumul de la
Bender la Fălciu; vecinii în mijlocul cărora voiau să se strămute se
împotriviră hotărât 827 .
Cum s-a ajuns la încheiarea păcii care ni-a smuls Basarabia arată
rândurile pe care le reproducem aici, dintr-un studiu publicat în Analele
Academiei Romîne pe 191 O.
După

ce Kutuzov, comandantul-general rusesc, înşelând pe turci cu
o demonstraţie la Turnu, făcu pe generalul Markov să treacă în taină
Dunărea la schela Petroşani, lângă Giurgiu, cu 8.000 de oameni, şi aduse
astfel prinderea întregii tabere a marelui vizir Ahmed, care abia scăpă
însuşi la Rusciuc ( 14 octombre st. n. 1811 ), se începu între acest fugar
nedestoinic ii generalisimul ruses~ un nou şi foarte serios schimb de vederi
pentru pace 28 . Dragomanul Antonie Fonton merse la vizir pentru a se
înţelege cu dânsul, şi îndată cercurile din Constantinopol fură înştiinţate.
La începutul lui novembre, într-o cârciumă veche din Giurgiu, stăteau de
vorbă cu privire la condiţii, ltalinschi, Sabaniev şi Iosif Fonton, întâiul
tălmaci al Ambasadei ruseşti pe lângă Poartă, Antonie şi Petru Fonton
fiind dragomani şi Bobrov secretar, cu cei trei diplomaţi turci: judecătorul
militar Selim, fiul lui Ibrahim, Hamid şi Galib, având din partea lor ca
interpreţi pe grecii Dumitrachi Moruzi şi Apostolachi, dintre care cel dintâi
era socotit de unii ca înţeles cu generalul Kutuzov. Ruşii hrăneau pe turcii
din ostrov fără a-i libera. Iar agenţii străini şi boierimea din Bucureşti se
deznădăjduiau că nu pot afla nimic despre mersul negociaţiei.
Zvonul despre cedarea Basarabiei, prin care, fireşte, se înţelegea
numai Bugeacul, apare însă chiar din novembre 829 . Luarea Silistrei de un
detaşament rus nu grăbi lucrurile: cetatea era aproape părăsită. Şi
Turtucaia fu ocupată. Peste Olt, la Ciuperceni, Ismail beg se menţinea în
faţa generalului Zass, şi el trecu Dunărea înapoi după un şir de lupte lângă
Calafat, abia în noaptea de 13/25 novembre 830 . Vremea era blândă şi se
putea aştepta. Dar, tot la 25 ale lunii, chiar reprezentantul saxon Htibsch
831
asigura că turcii vor ceda Moldova răsăriteană până la Siret , şi el întăria
această afirmaţie - adău~ând doar că turcii vreau să păstreze Dunărea de
Jos -, la 25 ale lunii 8 2 . Consulul Ledoulx din Bucureşti credea, la
începutul lui decembre, că ruşii vor rămâne în „Basarabia" întreagă, cu
Izmailul, ba chiar cu Brăila, şi asigura că tratatul e şi iscălit, aşteptându-se
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doar ratificaţia sultanului 833 . Se găteau la Bucureşti luminaţii cu „zeul
Marte care, călare pe vulturul împărătesc, ţine-n plisc Semiluna".
De fapt generalisimul trimesese pe Langeron şi pe generalul prinţ
Essen la Rusciuc. Aici marele vizir li observă că „e ruşinos ca ruşii, care
stăpânesc un sfert al globului, să se certe pentru o palmă de pământ, care
nici nu li este folositoare". El arată că n-are încredere în Napoleon, care iar distruge şi pe turci după ce ruşii ar fi fost distruşi. Ba vorbi de alianţa
defensivă a celor trei ţări care „se mai ţin în picioare": Turcia, Rusia,
Anglia. Să nu mai deie deci lui Napoleon un balsam de sânge. „Vă dau
Prutul; nimic mai mult; Prutul ori războiul. Am jertfit enorm până acum;
Izmailul singur vă plăteşte războiul, şi mai aveţi patru cetăţi şi o strălucită
provincie''. Kutuzov fu uimit de această francheţă şi de această prietenie.
Ţarului i se trimese raportul autograf al lui Langeron. A doua zi, acesta
merse iarăşi la ordie, cu generalul Turceaninov.
Încă de atunci era vorba de mutarea Congresului la Bucureşti.
După predarea, deosebit de onorabilă, a turcilor din ostrov, începură a sosi
aici reprezentanţii Rusiei. La 14 decembre Kutuzov intră în capitala
munteană, care-1 primea cu sunet de clopote, pe când tunurile ruseşti
bubuiau. De fapt, el aducea pacea, ce fusese aproape încheiată la Giurgiu,
prevăzându-se graniţa Siretiulul în schimb pentru Serbia restituită în
anume condiţii. Intervenţia directă, prin scrisoare autografă a sultanului,
aduse însă pretenţia de a se păstra pentru turci Ixmailul, Chilia şi Gurile
Dunării. Ca· mulţămită pentru concesiile anterioare, asediaţii din insulă
primiseră voia de a trece ca „musafiri", la odihnă şi hrană, pe malul
nostru834 .
La 15 soseau şi cei trei turci, cu 70 de oameni ca alai, şi cancelaria.
Dunărea era deschisă pentru comerţ, şi ruşii luau vamă 5% prin
antreprenori, la Zimnicea. Markov, care nu mai avea de lucru, se întorcea
spre Moldova. Peste câteva zile, vizirul însuşi se îndrepta spre Şumla,
lăsând în Rusciuc pe Boşneag Aga. ltalinschi dădea un banchet colegilor
săi, şi sala dezbaterilor se pregătea, cam încet. Se păstra acelaşi secret
asupra stadiului negocierilor. De fapt citim că se aştepta răspunsul ţarului.
Pe când Bulgakov, şeful cancelariei ruseşti, făcea să se răspândească prin
boierul Varlaam vestea că se aşteaptă numai ratificaţia, care va fi dată la
iveală abia în martie, Poarta nepierzând nimic 835 , la 30 decembre st. v.
Kutuzov primia scrisoarea împărătească prin care se refuza întărirea
tratatului din causa schimbărilor introduse de sultan836 . De acum înainte nu
se mai lucră nimic la Bucureşti, unde se pierdea vremea cu „marionete,
umbre chinese, concerte, ş. a." 837 , pe când trupele ruseşti se aşezau pentru
iarnă. Atâta doar spuneau ruşii, ca generalul Harting, că „sultanul e un om

210
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA- Basarabia noastră
foarte întreg în hotărârile lui" 838 , Congresul ajungea „indescifrabil" pentru
consulul francez 839 . Ruşii puseseră la mezat veniturile domneşti pe 1812.
Astfel la 14 ianuar 1812 se auzi că, într-o întrevedere de la 13
seara, reprezentanţii sultanului, care aflaseră răspunsul ţarului, au declarat
cum că stăpânul lor nu va părăsi cu niciWl preţ punctul său de vedere şi că
ei sunt gata să plece. Atunci numai turcii din ostrov, ,,găzduiţi"
deocamdată ca musafiri, fură declaraţi prinşi de război şi porniţi spre
Rusia. Un curier anume fu expediat la Constantinopol pentru a cere, din
partea împăratului, un ultim răspuns, pe când Galib spunea lămurit
consulului francez că „minciuna e baza politicii ruseşti" şi căuta să smulgă
de la el ceva despre intenţiile lui Napoleon de a luptă cu ţarul pentru
învierea Poloniei. Plenipotenţiarul turcesc vorbea de reînceperea
ostilităţilor şi încheia cu vorba de încredere: „Dumnezeu e mare" 840 .
Curierul trimis la Petersburg, prinţul Volconski, sosea la Bucureşti
cu începutul lui februar; cel turcesc era oprit la Rusciuc de sloiuri.
Garnizoana Giurgiului se întărea cu două regimente. Îndată Kutuzov
rupea, fără vre-o înştiinţare, armistiţiul 841 . Siştovul era ocupat de generalul
Bulotov, oprindu-se mărfuri turceşti „de mai multe milioane". Langeron
sosea în Giurgiu, Markov trecea în Oltenia. Siştovul fusese prădat fără
milă; la Zimnicea ofiţerii ruşi îşi împarţeau şi femeile turcilor. Generalul
Livin cercă Măcinul plecând din Galaţi, pentru care se făceau planuri ca
pentru o „nouă Odesă". Şi în alte părţi dobrogene se prăda după putinţă,
până la Babadag, Bazargic, Mangalia; Harting distrugea Silistra şi
pătrundea până la Rasgrad 842 . Cu asemenea măsuri se căuta grăbirea
curierului, care tot nu sosise. Numai la 8 mart seara, el era la Giurgiu,
unde-şi începea carantina. La 9 ale lWlii, scrisorile lui soseau în Bucureşti.
Sultanul se arătase „nezguduit în hotărârile sale". Un nou trimes mergea
deci la Petersburg. Era vădit că se aştepta primăvara, şi Napoleon.
La 1O mart 1812, raportându-se la o scrisoare anterioară, din 14
februar, Hlibsch, ambasador saxon, scria astfel despre afacerea păcii:
„Din raportul meu din 14 februar Excelenţa Voastră va fi observat
hotărârea Divanului de a continua mai departe ostilităţile contra Curţii
imperiale din Petersburg, mai bine decât să facă o pace dăunătoare acestui
imperiu. Cu toate că-i lipsesc orice mijloace pentru a putea urmă războiul
acesta, poporul musulman a refuzat să se împace cu vecinul său cu preţul
marilor jertfe ce i se cer. Sultanul îşi arătase dorinţa de a se pune în fruntea
armatei otomane, chiar dacă împrejurări mai grele l-ar reţinea în această
capitală."
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Nicăieri aiurea nu se vorbeşte de o asemenea intenţie a sultanului,
nici despre sprijinul pe care i-1 dădea opinia publică turcească în hotărârea
de a nu înstrăina nimic din teritoriul pe care el îl privea ca făcând parte din
împărăţia lui. De fapt însă înfrângerile de la Dunăre produceau o adâncă
impresie în Constanţinopol: un arab făcu din paie un chip de om mort, îl
aşeză pe masa sicrielor de la o moschee şi striga în auzul tuturora că acesta
e Proorocul Mohammed însuşi, care, uitând de ai săi, nu mai e vrednic, în
moartea lui, decât de îngropare 843 . Iar, cât priveşte pe Sultan, el îşi avea
spionii personali şi în tabăra Vizirului 844 ."

Sosirea unul curier din Bucureşti e arătată în raportul lui Htibsch de
la 26 martie astfel:
„A sosit din Bucureşti un tătar cu depeşile plenipotenţiarilor
otomani pentru Poartă. Mai multe mari sfaturi de Stat au fost ţinute ca să
comunice noutăţile venite membrilorm. Se bănuieşte în de obşte că
cuprinsul acestei ştiri este foarte prielnic pentru încheierea păcii, şi această
veste, dacă se adevereşte, va face plăcere poporului musulman" 845 .
Curierul acesta trebuie să fi fost trimis după sosirea răspunsului din
Petersburg. Ţarul pregătea ultimatul către Napoleon, prin care cerea să se
retragă francezii din teritoriile ce le ocupau în Germania, la graniţa sa (24
mart). El făcu deci, neapărat, concesia pe care turcii o voiau de mult:
înţelegând a păstra totuşi vechiul Bugeac, el lăsa turcilor Gurile Dunării.
Acesta e înţelesul raportului saxon dat mai sus. Un raport prusian
din Petersburg spune la 20 mart că, pentru a câştiga de-a dreptul pe
negociatori turci, s-a întrebuinţat o mediaţie suedeză 846 , regele Suediei,
căruia francezii îi încălcaseră Pomerania, având cel mai mare interes la
încheierea păcii. Aceste stăruinţe le cunoaştem şi din scrisorile, citate, ale
consulului Ledoulx. Agentul suedez Plom venise la Bucureşti, cu un curier
rus, la începutul lui mart; el cercetase şi pe cei trei turci şi pe Moruzi.
Mergea la Constantinopol spre a vorbi cu ambasadorul suedez Palin, în
corespondenţa căruia se află, desigur, multe ştiri nouă despre pierderea
noastră din 1812. Galib declară că nu crede veştile pe care le aducea
despre lucrurile din Apus acest secretar; el a putut rămâne impresionat însă
de dânsele. Iar Moruzi, încă mai mult 847 .
Mai era o deosebire de vederi, căci, încă de la început, nefiind
siguri de gândul lui Napoleon împotriva Rusiei - el nu plecă decât în april
pentru a ţinea la Dresda „Curtea sa de regi" pregătitoare - sultanul însuşi
jertfise ţinutul dintre Prut şi Nistru, şi el ştia bine că altă oaste n-are nici de
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unde, nici, cu ce o strânge. E vorba de ţinuturile asiatice de la Cuban, pe
care le cereau ruşii şi pe care Poarta nu voia să le deie. La începutul lui
april acel ambasador suedez la Constantinopol, Palin, spunea vnui coleg că
„nu desperează de pace dacă Rusia n-ar voi să persiste asupra acestui punct
şi s-ar mulţămi cu o parte a Moldovei" 848 . Şi trebuie să credem pe acest
mediator al tratatului.
Încă din april o treime din oştirea de ocupaţie, care nu ajungea nici
la 40.000 de oameni 849 , trebui să plece pentru a lua parte Ia apărarea

împotriva lui Napoleon a teritoriului rusesc. Se evită trecerea prin
Bucureşti, pentru a se ascunde evacuarea. Se luau măsuri pentru întărirea
Hotinului, pe unde francezii şi turcii, ba chiar austriacii, care încheiaseră
cu Napoleon tratatul din 14 mart, şi-ar fi putut da mâna. Giurgiul, Siştovul
fură părăsite. Se strângeau bani, care trebuiau să atingă suma de 2.000.000,
şi căruţe de transport din Principate, a căror părăsire apărea probabilă.
80.000 de boi, duşi de 40.000 de ţerani, atâta era pretenţia stăpânilor pe
ducă 850 . Generalul Comino, grec de origine, vice-president al Divanului
din Bucureşti, plecă spre casă 851 . Tabacherea de 80.000 de lei, care se
pregătea pentru Kutuzov, înfăţişând biata ţară prădată de el, care-i întindea
ramura de palmier a eroilor, fu pusă în lucru mai răpede 852 . Zvonul că
sultanul va trimite un ambasador special la Paris pentru pregătirea alianţei,
produse şi el o puternică impresie 853 . În a treia săptămână a lunii se spunea
în lumea diplomatică din Petersburg că s-ar putea ca ţarul „să fi consimţit a
restitui tot ce cucerise asupra turcilor854 .
Dar ambasadorul lui Napoleon, Andreossy, nu venise nici la
mijlocul lui april, şi nădejdile diplomaţiei pariziene că tratatul de alianţă,
cuprinzând această legătură însăşi, apoi „garantarea mutuală a
posesiunilor" şi lupta împreună contra ruşilor, va fi încheiat încă înainte de
venirea lui, de către Latour-Maubourg şi Ruffin, se dovediră zadarnice 855 .
Astfel când, la 21 april, Kutuzov ceru plenipotenţiarilor turci o nouă
conferinţă la reşedinţa lui, Galib, cel dintâi dintre dânşii, nu putu spune
altceva decât că Poarta ar voi „să restabilească lucrurile în starea lor de
mai înainte" 856 . Colonelul de Rochechouart, pe care el îl trimise, după
cererea ruşilor, la Constantinopol pentru un ultim răspuns, se întoarse la
26, după ce fusese oprit mult timp de vizirîn noul lagăr de la Şumla al
acestuia, fără nielo lămurire 857 . Se aştepta Andreossy.
Acesta nevenind 858 , Poarta nu putea să înlăture baza de negocieri
pe care o primise în novembre: cedarea părţii dintre Prut şi Nistru, afară de
Basarabia, şi de Gurile Dunării.
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La 18 april, amiralul Ciceagov, care mântuise organizarea
provinciei Camciatca, avea o audienţă la ţarul Alexandru. Acesta, gata de
plecare împotriva francezilor, i se plânse de incapacitatea bătrânului,
molâului şi stricatului generalisim de la Dunăre Kutuzov. „Pacea cu
Turcia", aşa relatează amiralul cuvintele stăpânului său, „nu înaintează; în
loc să se apropie, ea pare să se tot depărteze. Excesele trupelor noastre în
Moldova şi Ţara Romănească au exasperat pe locuitori, indolenţa şi intriga
prezidă la toate în partea aceia". Chiar atunci misiunea de a aduce
instrucţii nouă fu oferită lui Ciceagov însuşi, care ar fi refuzat-o, neputând
lucra nici ca superiorul, dar, mai ales, nici ca inferiorul lui Kutuzov. A
doua zi însă, el primi un ordin formal. Instrucţiile ce i se puneau în vedere
erau următoarele: „Să isprăvească interminabilele negocieri cu Poarta şi să
o invite la o alianţă ofensivă şi defensivă, sau altfel să reia ostilităţile cu
toată energia trebuitoare pentru a o sili la aceasta în cel mai scurt timp"; să
ameninţe cu flota Mării Negre şi cu o răscoală generală a „grecilor şi a
tuturor popoarelor care gem sub jugul otoman şi care sunt legate de noi
prin conformitatea legii lor, precum şi prin alte legături"; să se încerce,
împotriva francezilor, cu ajutorul flotei engleze şi cu îngăduinţă de trecere
din partea turcilor, o diversiune la Adriatica; ,,să se organiseze ori să se
menţie administraţia în principatele Moldovei şi Ţării Romăneşti'', el,
ţarul, „nemaiputând să sufere grozăviile (de semblables horreurs) ce se
făceau acolo, după raportul ce primise 859 .
Numit „comandant în şef al armatei Dunării, al flotei Mării Negre
şi guvernator general al Principatelor Moldova şi Ţara Românească",
Ciceagov plecă, luând cu dânsul auxiliari cari-i puteau fi preţioşi. Boierul
Sturza, Scarlat Sturza, care, după studii în Apus şi o petrecere mai
îndelungată în Moldova, se strămutase de mult la ruşi şi, .,în timpul
războaielor cu turcii, li adusese mari servicii pentru ca să ajungă prin ei la
liberarea ţerii sale", „era rudă prin femeia sa cu familia lui Moruzi,
dragomanul Porţii, şi al cărui frate era ataşat atunci la plenipotenţiarii din
Bucureşti", deci cu beizadelele Panaiotachi, din Constantinopol, şi
Dumitrachi, de la Congres; Alexandru, fiul lui Scarlat, „tânăr de mare
talent, care la o creştere aleasă unia meritul rar de a vorbi şi scrie
desăvârşit cinci limbi, cu o elegantă uşurinţă", vestitul reacţionar rusofil,
care visa de triumful universal al unei ortodoxii mistice, întovărăşea pe
tatăl său. Funcţia de „director al cancelariei diplomatice pe lângă generalul
în şef al armatei din Moldova" o dădu Ciceagov, după recomandaţia
cancelarului Rumienţov, care era unul din cei ce împiedecaseră până
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atunci încheierea păcii 860 , lui Capo d'Istria, viitor cancelar el însuşi, şi încă
de pe atunci reprezentantul unei conştiinţe naţionale greceşti, care se
răzima pe sprijinul Rusiei şi n-avea niciun fel de prietenie pentru români
ca popor861 . În sfirşit, în suita de greci şi renegaţi a noului generalisim se
găsia şi acel „colonel" Barozzi, fost consul rusesc în Veneţia, care adusese
în 1802 fuga lui Mihai Suţu, cu toată Curtea şi boierimea lui. ba chiar cu
toată gloata Bucureştenilor, în Ardeal, pentru a stârni astfel un războiu
între ruşi şi turci 862 .
Nu ştim ce tratat ar fi putut încheia omul astfel servit. Gloria de a
liberă pe moldovenii de peste Prut din „cruda robie a păgânilor'' era însă
reservată lui Kutuzov însuşi.
La 2 mai, tocmai în ziua când Ciceagov pleca din Petersburg,
Kutuzov, care simţise, prin scrisorile lui Rumienţov, că i se ia situaţia de
comandant şi misiunea de pacificator, ruga pe Galib să-i arate care sunt
ultimele condiţii ale Porţii, şi în aceiaşi zi se ţinu o nouă conferinţă.
Consulul francez era încredinţat că turcii, în ajunul marelui conflict militar
din Rusia, vor cere întreaga restituire a provinciilor pierdute 863 . De fapt,
cum nici nu se putea altfel, în lipsa unei învoieli formale cu francezii şi a
siguranţei unei hotărâtoare biruinţe, ba încă şi a bunei lor credinţe
absolute, plenipotenţiarii nu putură face alta decît să repete ceia ce
spuseseră din novembre 1811 până în iauuar 1812. Fără a întrebuinţa vreun secretar, Kutuzov se grăbi a scrie însuşi la Petersburg, şi, ca să fie sigur
864
că vestea va ajunge, el expedie doi curieri de odată . Peste opt zile, când
Ciceagov era numai lângă Iaşi, plenipotenţiarii turci luau parte la serbările
pe care boierii slugarnici le dădură lui Kutuzov, oferindu-i tabacherea de
aur şi făcând luminăţie şi artificii la Herăstrău 865 .
Ciceagov stătu la laşi numai câteva ceasuri 866 , aşa de grăbit era să
ia asupră„şi rolul de împăciuitor între cele două împărăţii. Bucureştenii
aflau cu mirare, la 27 mai, că noul venit e acum stăpân în numele ţarului
peste Principate, dar ei nu ştiau decât din zvon că pacea era încheiată, şi-şi
închipuiau că Rusia nu va câştiga decât „o bucată de pământ la Marea
Neagră". Galib declara cui venea să-l întrebe că „pacea nu era încheiată,
dar amiralul Ciceagov pare a o dori mult (vivement); ni oferă restituirea
acestor provincii până la Prut" 867 . De fapt însă, amiralul nu mai avea
mcmn rol: după însăşi mărturisirea lui, Kutuzov „spusese
plenipotenţiarilor turci' să iscălească preliminariile aşa cum erau, şi le
expedie împăratului" 868 . „Mica intrigă" mirase pe turci, care primiseră. Se
aştepta deci numai răspunsul favorabil al ţarului, şi, când acest răspuns
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veni, pacea era gata. Ciceagov arată că „articolele adiţionale" trimise de
cancelar prin ultimul curier veneau prea tîrziu: „e cu neputinţă a face
propuneri nouă potrivit cu articolele acelea'' 869 . Marele vizir, căruia Galib
îi trimisese, din parte-i, propunerile iscălite ale ruşilor, în acest sens
turcesc 870 , nu putea, în împrejurările date, decât să primească şi el. La 30
mai în sfârşit Ledoulx arăta că agentul Austriei i-a adus vestea, căpătată de
la Galib însuşi, că „pacea definitivă a fost iscălită într-o conferinţă care s-a
ţinut ieri'', la 29 sau, cum se înseamnă în actul însuşi al tratatului fatal, 28
mai st. n. (16 st. v.) 1812 871 .
Trimis îndată la Poartă, tratatul fu luat în oarecare discuţie, la care
parte Bulgakov, şeful cancelariei lui Kutuzov, care merse pentru
aceasta la Şumla şi apoi la Constantinopol, în ta.ină 872 . Faţă de francezi,
Galib se scuza cu aceia că „făgăduielile lui Latour-Maubourg nu se
îndepliniseră, din nenorocire, la timp", că pământul cedat era „puţin lucru"
(peu de chose) şi că, până la termenul de evacuare, fixat la trei luni,
„evenimente fericite" ar putea aduce schimbări în politica otomană 873 . La 6
iunie generalul Harting aducea {,i la Iaşi vestea păcii, spuind limpede că de
acum înainte Prutul va fi hotar 8 4 .
Tratatul ajunsese la Constantinopol în opt zile. Sultanul, scrie
Latour-Maubourg însuşi, interesat, l-ar fi primit cu durere, mulţimea însă,
875
dezgustată de înfrângeri, cu aplauze . Poarta nu era mulţămită mai ales
cu graniţa din Asia, şi Anglia chiar o întărea în acest sentiment 876 . Abia la
începutul lui iulie soseau la Bucureşti actele de ratificaţie, pe care Galib le
socotia „necomplete" 877 . De fapt, negocierile urmară până în august, dar
numai asupra situaţiei Serbiei. La 1O august, Reis Efendi anunţa
ambasadelor schimbul ratificaţiilor, făcut în Bucureşti 878 . Ruşii, care se
gândiseră a întrebuinţa prezenţa lor în Principate pentru a sili pe turci la o
alianţă, fie şi printr-un mers îndrăzneţ asupra Constantinopolei, ori pentru
a pătrunde în Ardeal împotriva austriacilor, cu ajutorul ungurilor
nemulţămiţi, trecură Prutul îndărăt 879 . Planul organizării unei oştiri
româneşti pentru scopuri viitoare dispăru şi el 880 .
Asupra cesiunii din 1812 nu se mai putea reveni. Basarabia trecuse
în stăpânirea ţarului.
„Prutul, din locul unde acest râu pătrunde în Moldova până la
vărsarea sa în Dunăre, apoi din acest loc, malul stâng al acestei ape până la
Chilia şi la vărsarea sa în Marea Neagră, vor face hotarul între cele două
împărăţii." Adecă: între aceia care putea să ne păstreze întregi pentru
unitate şi neatârnare şi aceia care nu era să ni restituie niciodată ceia ce
luă

căpătase odată.
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de viaţă ale Basarabiei
şi durerea Mo/dovii sfâşiate

3. Noile

condiţii

Se lua sub numele unui ţinut tătăresc teritoriul, de trei ori mai mare,
al ţinuturilor româneşti de pestre Prut. Înţelesul pur bugecean al Basarabiei
la sfârşitul veacului al XVIII-iea reiese din toate actele 881 . Şi ruşii chiar o
mărturiseau când făceau, sau îngăduiau, să se intituleze ,.ispravnic al
Basarabiei'', cu ve·nit de 145.000 de lei, polcovnicul greco-român căruia-i
dădură administraţia peste Bender, Akkerman, Chilia şi tot Bugeacui 882 .
Îndată după pace, boierii cerură, prin Constantin Balş şi Costachi
Ghica, a li se da măcar privilegii ca ale celor din Bucovina şi a se prelungi
terminul de optare 883 . La 26 octombre 1812, salutând pe noul Domn
Scarlat Callimachi, ei înfăţişau ţara „călcată" şase ani de ,,oşti nesfârşite
rosieneşti", „slujind, muncind cu mâinile şi cu dobitoacele, cu păgubire din
toate părţile". Ca răsplată s-a luat din trupul Moldovei „partea cea mai
bună şi însufleţirea hranei şi împuternicirea, mai mult decât jumătate de
ţară, într-un cuvânt tot câmpul şi inima ţerii'', „izvorul vitelor", „sunaturile
largi", „chelerul ţerii", „însufleţirea alişverişul ul vitelor", „cel mai mare
ţinut ce se numeşte Orheiul sau Lăpuşna", al Sorocei, Hotărnicenii,
Codrul, Grecenii şi o mare parte, „cea mai multă parte" din Iaşi, „căci acea
rămasă se socoteşte întru nimica''. Ba chiar Hotiiml şi Bugeacul, Tatarlâcul
„deşi s-au dezlipit de la o vreme din trupul pământului Moldovei, dar, tot
întru aceiaşi stăpânire aflându-se, a prea-puternicei împărăţii, era
îndemânarea şi adăpostirea pământenilor în înlesnirea vieţuirilor şi întru a
hranei îndestulare şi a vitelor păşune." Ca dovadă a bogăţiei părţii răpite se
arată că ea dădea la zaherea din cele 200.000 de chile de Stambul grâu
arnăut şi grâu cârnău 120.000, faţă de 80.000 ale părţii de dincoace, acolo
fiind „ţinuturile cu pluguri'', „câmpul şi plugarii'', locurile de grâu şi orz
faţă de cele de popuşoiu, ce au rămas. La mumbaiaua oilor se dădeau din
partea pierdută 35-40.000 şi se cumpărau alte 80.000, pe când restul putea
scoate doar alte 40.000. Din 300.000 de ocă de unt ale capanului
ţarigrădean, ţinuturile „deslipite" dau 140.000 faţă de 160.000 de dincoace
de Prut; de la ele se luau cele 4-500.000 de ocă său şi cerviş pentru
Constantinopol, faţă de cel mult 100.000. Din birnici s-au pierdut 80.000
de oameni, cu mulţimea „slujitorilor ce păzeau marginea Nistrului" Din
birul de 1.695.000 de lei ai ţerii, s-au luat 625.000 şi 225.000 răsuri, şi
5.000 goştină, 55.000 pe oi, 31.000 pe stupi, 1O.OOO vădrărit, 110,000 la
vămi, 60.000 la ocne, pentru exportul de sare peste Nistru şi vânzarea la
ciobani şi alţi locuitori; 40.000 la vama holercei. Se vindeau acolo peste
hotar 15.000 de boi de negoţ, cu I O galbeni capul, 15.000 de vaci cu 5, 5217
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6.000 cai cu 15, faţă de 5.000 boi şi 5.000 vaci de dincoace. Bieţii oameni
nu ştiau să ceară altă îndreptare decât, pe lângă voia de a-şi aduce „pâne şi
vite'' de la moşiile Basarabiei, alipirea, în schimb, la Moldova a ţinuturilor
muntene fără Ialomiţa 884 .
Încă la 16 iulie 1814, boierii rămaşi supt turci îşi arătau Porţii
vechea credinţă, „struncinările care războiul trecut au pricinuit nouă de
obştie'', paguba „strămoşeştilor noastre moşii, de la care am avut toată
hrana vieţuirii casălor noastre'' şi „strâmtorirea multă cu schimbarea
hotarului". În aceste „glasuri de umilinţă" 885 e ceva mai mult decât năcazul
pentru împuţinarea averii, închiderea drumurilor şi schimbarea condiţiilor
de viaţă de până atunci.
Şi, întocmai ca boierii cu moşiile judeca misiunea catolică a
Moldovei în 1814: „F oametea sau lipsa e ce ne strâmtorează mai mult, şi e
teamă că vom mai avea s-o suferim. Pricina de căpetenie e dezbinarea
(smembramento) unei jumătăţi a ţerii, şi anume a celei mai roditoare,
dincolo de râul Prut, până la Nistru, pe care au luat-o ruşii în condiţiile
păcii. De aici venise belşugul vitelor de orice fel, a grânelor, a cerei, a
mierii şi, din vremea când au luat-o ruşii, au închis negoţul, aşa că nimic
sau prea puţin lasă a ieşi pentru aceastălaltă Moldovă, şi aceia cu preţ
foarte mare" 886 . Şi, când ruşii părăsiră cât mai rămăsese din Moldova,
consulul francez putea scrie: „Cred că nu mă înşel spuind că Rusia are
foarte puţini partizani în cele două provincii. Vexaţiile şi exacţiunile
revoltătoare pe care autorităţile ruseşti le-au săvârşit în ultimele clipe, lasă
amintiri prea amare pentru ca moldovenii şi muntenii să poată dori încă
întoarcerea lor" 887 . Când se tăie noua graniţă, cazacii trebuiau să păzească
pentru a împiedeca pe ţărani de a veni dincoace de Prut888 .
Cele dintâi trupe ruseşti fură garnisoanele din Hotin, Bender şi
Izmail, sub Harting, Orsengo - căsătoriţi amândoi cu moldovence - şi cu
Repninski 889 . Flotila dunăreană de la Izmail era încredinţată unui maior
Papadopulo, grec cu legături în Moldova 890 . Cârmuirea Basarabiei n-o luă
senatorul Milaşevici, care stătu câtva timp, în toamna anului 1812, la
Chişinău, apoi la Mohilău, organizând carantine, ci generalul Scarlatachi
Sturza, care de mult îşi vânduse averea pentru a se aşeza peste Nistru.
sfetnicul său era Matei Crupenschi, pe care un raport consular îl numeşte
„un miserabil", „ein niedertrăchtiger Mensch" 891 şi o scrisoare
contemporană: „un ponegritor rară talente" 892 Kutuzov, ca generalisim,
. . ~ 893
. ~
avea contro 1u1. Nou1regim mcepu prm cmma .
„Prostia guvernatorului Sturdza şi mulţămită ei, nemăsurata
lăcomie a feciorului de boier de aici Matei Crupenschi, care i s-a dat ca
vice-guvernator, şi a ispravnicilor ce atârnă de el au dat frâu slobod la toată
samavolnicia, apăsarea şi nedreptatea şi fac guvernul rusesc în acea parte
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cu adevărat odios. Cine plăteşte bine, are dreptate acolo, precum era odată
aici." 894 „Actele arbitrare şi contrare păcii" - ca oprirea exportului „ruinează cu totul pe proprietari", scrie consulul francez 895 . Peste 3.000 de
ţărani au trecut dincoace în urma relei administraţii a autorităţilor
ruseşti 896 . Din Moldova se urmăreau aceste împrejurări cu un interes
dureros şi, când sosi la Iaşi, în ziua de 29 ianuar 1813, vestea mitropoliei
nouă, ea produse o impresie apăsătoare. „Boierii", scrie acelaşi consul,
„sunt cu atât mai nemulţămiţi, cu cât scot de aici încheierea că Prutul e
pierdut de-acum pentru totdeauna pentru Moldova şi puţina nădejde a unei
897
restituiri a pierit cu totul. Pierderea Prutului e însă peirea Moldovei" .
Cazacii apărură iarăşi pe mal pentru a opri ex;JOrtul cailor, pe care însă
bacşişul îl făcea cu putinţă şi mai departe 89 . De răul noilor stăpâni,
„arendaşii moşiilor din Basarabia le părăsesc, şi boierii sunt foarte
încurcaţi, deoarece acolo nu pot vinde nimic şi n-au voie să aducă nimic
dincoace". De frica unei confiscări din partea Porţii, care ceruse imperios
99
ca fiecare să-şi fixeze situaţia 8. , unii se gândeau a cumfoăra moşii în
Bucovina pentru a se putea impune apoi ca supuşi austrieci 00 . Negoţul se
oprise, cursul banilor creştea901 . Exportul de grâne şi vite, îngăduit o clipă,
fu oprit iarăşi 902 . Unii boieri, ca Dracachi Roset, încetau plăţile. Şi
consulul urmează cu constatările sale defavorabile noului regim: „Afară de
puţine excepţii, toţi se supun cu cea mai mare neplăcere sceptrului
rusesc" 903 . Fugarii se tot înmulţiau, şi ofiţeri ruşi veneau să-i caute la noi,
unul din ei găsindu-şi şi moartea904 . Şi turcii se gândeau, se pare, a face
cetăţi nouă la Herţa, Rădăuţi, Ştefăneşti, Stânca şi Fălciu905 .
Boierii cari declaraseră în scris că trec la ruşi, între alţii Constantin
Mavrocordat, se hotărâră să rămâie, şi Rusia învinuia pe Domn că el
lucrează în acest sens906 . Îndată Poarta dădu poruncă de a „vinde toate
acele de peste Prut strămoşeşti moşii", pentru că, „după deosebite
politiceşti pricini, nici de cum nu este iertat urmarea într-alt chip". Boierii
obiectară că peste Prut nu se pot afla buni cumpărători, că acolo au rămas
numai de aceia care au dincoace doar patru-cinci moşii mai mici şi cerură
un nou termen de un an sau şase luni numai. Altfel ei arătau că vor trebui
„a se despărţi fiii de părinţi, fraţi şi alte rudenii", o ramură aşezându-se la
ruşi (5 novembre 1815 907 ).
Cererea boierilor de a se îngădui de Poartă zăbava vânzării
bunurilor de peste Prut nu fu însă primită; în novembre sosea la Iaşi
porunca unei neîntârziate vânzări sau a strămutării în noua provincie
rusească, şi boierii, de frica unei confiscări a unei părţi din moşiile lor sau
a celeilalte, nu ştiau ce hotărâre ar putea să ieie, cu atât mai mult, cu cât,
lipsind, cum am spus, banii şi trezindu-se spiritul de speculă, nu se înfăţişa
niciun cumpărător908 .
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Se făcu deci în Moldova un „comitet asupra desfacerii locuitorilor
909
celor din a dreapta Prutului de averile lor din oblastia Basarabiei" . La 14
ianuar, stil nou, termenul de strămutare se isprăvi în sfârşit; numai Ioan
Balş şi Constantin Paladi trecuseră sub ruşi, pe lângă vre-o 200 de boieri
mai de jos, de boierinaşi şi oameni de condiţie inferioară, la care se adaugă
fireşte cei ce se strămutaseră de mai multă vreme 910 • Mai târziu între
dvoreni aflăm însă pe Constantin şi pe Ştefan Ghica, Vasile Roset,
Constantin Canta, Ioan Sturdza, Panaite Cazimir, Dinu Rusu, membri ai
neamurilor Başotă, Stamo, Casimir, Dicescu, Milo, Răşcanu, Pruncu,
Rusu, Rale, Iamandi, Vartolomei, Leondari, Teodosiu, Panaite, Bantăş,
Vârnav, Stamati, Buşilă, Bodescu, Burada, Cerchez, Balasachi,
Kogălniceanu, Ciuhoreanu, Gafenco, Tuduri, Caţichi, Buzne, Soroceanu,
Lazu, Hermeziu, Savu, Isăcescu, Buzne, Manole, Murguleţ, ş. a. Sultanul
mulţumi deci printr-un firman pentru credinţa arătată, dar care de fapt se
arătase vechii patrii, vechii datine 911 •
La 1826 guvernul rusesc arăta lămurit că nu îngăduie vânzări şi
schimbări de moşii boiereşti în Basarabia912 . În mijlocul acestor „îngroziri"
când se vindeau averile pe nimic, în perspectiva confiscării de Rusia,
începură să umble „hârtii cu iconomie", viclenii legale, pentru a mai putea
fi încă scăpat ceva. Astfel era să piardă mitropolia însăşi trei mari moşii
basarabene. Cel cu care făcuse aparentul schimb al moşiei Mărceşti de
lângă Chişinău şi altor două, Buciuşca şi Crăuleni, „cu pământuri late şi
roditoare şi cu sate lângă Nistru şi cu trecere de poduri pre această apă",
toate trei aducând 20 - 35.000 de lei pe an, era serdarul Iordachi
Vartolomei, dintr-o familie basarabeană cunoscută. Dar generalul Harting,
noul guvernator, opri în 1813 schimbul de moşii bisericeşti şi Curtea îl
aproba la 1814; schimbul fu „sfărmat deci la 1815"913 .
Când se vândură Manta şi Vadul lui Isac, veniră la mezat
moldoveni şi „neguţitorii greci de la Izmail". Se înfăţişează însă şi ţărani,
„pentru ca să scape de nume de podani şi să se facă pamecici'', oferind
229.500 de lei. Fac atunci ,,un complot acei cu bani'', refuzându-li
împrumuturi şi zăbovind chiar plata cuvenită lor pe zaherele. Arvona de
914
12.000 zăboveşte astfel, dar el se oferă a plăti şi dobândă •
Rusia iertă birurile pe trei ani şi recunoscu provizoriu
privilegiile, <latinele şi legile „provinciei". Totuşi mulţi din locuitori
trecură îndată hotarul. Un comisar imperial merse deci în Basarabia încă
din primăvara anului 1816 pentru a cerceta pricina nemulţămirilor; el
trebuia să întărească drepturile tuturor claselor, clerici, nobili, negustori,
popor, Împăratul Alexandru însuşi scrise exarhului Gavril, recomandându915
i a face ca scrisoarea să se cetească prin biserici •
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În sfârşit, încă din vara anului 1813 Sturdza fusese înlocuit prin
generalul Harting, pomenit şi mai sus916 . Abia trecuseră doi ani de la
anexare, şi „arbitrariul, apăsările" făceau de nevoie o anchetă; generalul
Gais sosi pentru aceasta la Chişinău în mai 1814917 • În 1816 consilierul de
Curte Svinin, din comisiunea de organizare a Basarabiei, venea la Iaşi să
întrebe cum se cârmuiau odată judeţele moldoveneşti anexate 918 . Harting
919
era să rămîie numai comandant, în locurile civile numindu-se fii ai ţerii .
920
În 1817 legăturile cu Moldova fură iarăşi îngăduite .
În 1818 ţarul însuşi veni să vadă noua ,,oblastie.,. Pentru a-1 primi
după cuviinţă, guvernul ceru de la boieri, negustori şi alţii 15 .OOO de
galbeni 921 . La Chişinău şi el dădea, pe bazele <latinei „naţionale", noua
orânduire administrativă a Basarabiei, privită ca „parte a principatului
Moldovei'', orânduire care, chiar în textul rusesc, se zice româneşte
„Aşăzământul". Jumătate din articole sunt redactate româneşte. Limba
nativă „moldovenească'', „legile şi obiceiurile moldoveneşti"
se
confirmă 922 .
Se recunoscură prin Aşezământul normativ ca stări: clerul, dvorenii
(nobilii), boierinaşii („de la vel şătrar în jos"), mazilii (în cari se pierd
urmaşii clasei precedente), ,.stare de locuitori cu privilegiul", ruptaşii (şi
„urmaşii părţii duhovniceşti"), negustorii cu târgoveţii ceilalţi, ţăranii,
ţiganii şi jidovii. Dvorenii capătă şi privilegiile corespunzătoare din Rusia.
Scutirea de pedepse corporale, de „dările haznelei şi obşteşti'', de o parte a
goştinei, desetinei şi vădrăritului sunt drepturile claselor superioare;
mazilii dau însă o dajdie şi iau parte la „havalele pământeşti'' şi la dijme,
„deopotrivă cu cei proşti săteni", cu îndătinatele norme la desetină;
negustorii sunt asimilaţi, păstrându-li-se însă hrisoavele, cu ceilalţi din
împărăţie.
Ţăranii

dau birul, havalelele, pentru

oşti, poşte,

drumuri. Pentru
„adetiul" în bani: dijmă, un
galben de familie şi jumătate de burlac, goştina, desetina, vădrăritul,
pogonăritul tutunului. Cei de pe moşii boiereşti dau aceste dijme numai,
restul privind pe proprietar.
Iar ,jidovii au să fie împărţiţi printre tagma neguţitorilor, a
târgoveţilor şi a lucrătorilor de pământ, după îndămînă" 923 .
Şi ţiganii lăieşi rămaseră, împrăştiindu-se prin toată Basarabia, cu
căruţele lor obişnuite. Strâmtoraţi de cârmuirea cea nouă, ei se „închinau"
însă cui voia să-i primească, până ce, bineînţeles, dădeau de lucrul care nu
întrebuinţarea pământului împărătesc răspund
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se potrivea cu datinile lor de vagabondă libertate . Aşa-i văzu marele
poet al romantismului rusesc aventuros, Puşkin, şi înfăţişă viaţa lor de
sălbatică poezie în acel poem, tradus cu pietate şi iubire de colegul şi
prietenul său Donici, Ţiganii, în care şi eroul, Alecu, poartă un nume
moldovenesc.
La 1824 încă ,judecătoria politicească a oblastiei Basarabiei" avea
pecete românească 925 . Acte româneşti apar şi pe urmă.
Noua episcopie a „Chişinăului şi Hotinului" îşi întindea păstoria şi
asupra satelor româneşti de peste Nistru. Pentru Cetatea Albă şi Bender era
însă ajutor al românului Gavriil Bănulescu, care mai trimitea cărţi pe la
diaconiţele din Câmpulungul său de naştere şi cerea a fi îngropat la
Căpriana, scoasă de el de sub epitropia Zografului
(t 1821), un rus.
Totuşi Gavriil păstra legăturile cu Moldova, de pildă cu mânăstirea
Neamţului şi primea de acolo cărţi din nou tipărite, ca, în 1817, Psaltirea,
trimiţând şi el, prin călugărul Mamant, un Ceaslov de la ,Jipografiia
Mitropoliei Chişinăului" şi ajutând pe nemţeni în cererea lor „după
documenturi" spre a li se restitui moşiile basarabene 926 .
Rusul Dimitrie Sulima, care fusese sfinţit de dânsul la Golia în
1811, prezida şi Consistoriul din Chişinău. Acest vlădică de Akkerman,
ajuns urmaş al lui Gavriil (până în 1844), n-a oprit cultura românească,
servită prin abecedarele, catehismele, învăţăturile pentru ,,blagocini", cele
„arhiereşti" şi „despre datoriile călugărilor'', prin Psaltirile, Mineiele,
Molitvenicele, Slujbele ieşite din noua tipografie de la Chişinău. Şi al
treilea ierarh, rusul Irinarh, a iubit mânăstirile româneşti, stând mult, până
fu mutat, în 1859, la Cameniţa, în chiliile de la Hârjauca. Numai fostul
episcop de Urfa, la Ural, Antonie, începu opera, osândită de Dumnezeu şi
urâtă oamenilor, a desnaţionalizării prin cuvântul Domnului.
Până şi legătura catolicilor din Basarabia cu cei din Moldova fu
oprită: un ucaz îi dădu în seama episcopului de Cameniţa 927 .
924

Să urmărim,

la

sfârşit,

câteva din neamurile

româneşti aşezate

în

Basarabia.
Dintre Cantacuzini, Iordachi, fiul vistierului Iordachi, se aşeză în
Basarabia, „supt ocârmuire al ei împărăteşti măriri a Rusiei'', şi vându prin
consulatul din Iaşi moşiile „din pământul Moldaviei, rămas în ocârmuirea
pre înaltei othomaniceşti Porţii" 928 . Serdarul Iordachi Cantacuzino avu
apoi, la 1814, judecată cu fratele rămas în Moldova, Nicolae929 . în·
Basarabia trăia şi fratele mai mare, aga Constantin930 .
222
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
Tot în 1813 e judecata pentru Chelmeşti între banul Ilie Canta şi
931
trei Sturdzeşti, Dimitrie, Sandu şi Gheorghe . Casa lui Mihai Sturdza se
judecă apoi cu Vasile Roset pentru Marsiniţa şi Noua Suliţă (Hotin/ 32 . La
1814 Costăcheştii se împart în ce priveşte moşiile Gura Tigheciului şi
933
Boţuşca în ţinutul Codrului, precum şi Coteştii, Ţiganca şi Ţigiăneii .
La 1825 vistierul Balş lasă şi Frumoasa, „unită cu moşiile Grecenii,
934
Pelineii şi alte hotare ce sunt la un loc în ţinutul Grecenii" . Elisaveta
Shimonahia Balş ţinea la 1829 în Basarabia: Tocenii (Codru), cu siliştile
Codăieşti, Buciumeni, Cordăşoaia, Vărneşti, Şomăneşti, Berlăneşti,
Vasilăuţi (Hotin), Vozile sau Izvoarele (Soroca), Peripcina (OrheiJ9 35 .
La 1813 se afla între supuşii ruseşti şi un Vasile Ruset9 6. Dintre
boierii mai mici găsim pe Andonie Paleologu!, fiul lui Pavel căminarul,
venit cu Grigore Alexandru Vodă Ghica din Constantinopol 937 .
Procese urmează şi după 1812: între Bibiri şi Roseteşti, din neamul
banului Iordachi, la Săsenii din Orbei. Tot la 1814 fraţii Casimir, Petrachi
şi Panaite, iau de la pitarul Gheorghe Soroceanu „Novoseliţa, cu locul
numit Gropile, satul Bârleştii şi alte părţi din Cotujeni, Măndăcăuţi şi alte,
din ţinutul Hotinuluî"938 . În 1820 o parte din „hotarul târgului Sorocei, din
partea de jos", ajunsă, prin zestre, de la tată, vornicul Iordachi, în seama
vornicesei Elena Roset, se vinde mânăstirii Golia939 . Iordachi Donici
arendă Şăbana la 1816940 .
Spătarul Ioniţă Başotă se hotărâse să rămâie în Basarabia, şi astfel
el căpătă prin schimb de la Grigoraş Sturdza vistierul: în ţinutul Iaşului
Paporniţa, Nicorenii sau Ochiul Alb, Recea, Corlătenii, Dudăşenii, fără sat
mai toate; de la Ioan Vârnav banul doi „bătrâni" din Ialoveni pe Işnovăţ la
Orhei, zestrea soţiei lui, Mariţa Dimachi; de la vornicul Dimitrie Bogdan,
Volnicenii (Hotin), Ghizdita, Valea Ţarigradului, Pustiul, „cumpărat de la
Cosma Pustiul, danie de la Grigorie Ghica Vodă" (Soroca), Mimorenii,
Ţăhnăuţii, parte din, Holboca (Orbei), Şoltoaia (Iaşi), Tărteşti, Cupceni
(Greceni) (cu plata în opt ani) 941 .
Sandu Teodosiu, polcovnic rus acuma, dădu provizii ruşilor şi,
umblând în zădar după banii lui, ajunse şi ~rizonier de război al
contingentului german din oastea lui Napoleon 42 . În schimb fu făcut
asesor de colegiu li la dânsul se adresau boierii, ca Bălşeştii, în afacerile
944
el stătea la
lor de peste Prut9 3 . Cu titlul acesta de asesor de colegiu
945
Văduleni .
Doi fraţi Scorţescu, Grigore şi Filip, se făcură supuşi ruseşti şi cel
dintâi poartă titlul de secretar de gubernie946 . La Chişinău stă în 1826 Filip
947
Scorţescu, a cărui mamă, Glafira, era călugăriţă în Moldova .
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Procesele pomenite urmară încă multă vreme, cu advocaţi ruşi, care
scoteau cu îngrijire din jalbele boierilor moldoveni „zugrăvelile cele
aprinse şi siloghismosurile cele de critică" 948 . Cu acest prilej reclamanţii
mergeau până la Petersburg, aducând de acolo „săminţuri de curechiu care
au venit de la Nouă Zălandă", şi ,.tulume de vulpe de Lensca şi de Moţuna,
de vulpe neagră" 949 .
În iunie 1821, mitropolitul Veniamin, pribeag, merse şi la
Chişinău 950 . După 1821 mai trece din când în când peste Nistru o văduvă
care vrea să se mărite, ca aceia care, lăsându-şi „mobilele" în stil apusean
la Iaşi, se mărită în Basarabia cu vistierul Catargiu: ea ţinea ca om de
951
afaceri şi-l trimitea şi în Moldova, pe un francez, ,,mosiu Jan" .
Sfetnici împărăteşti fură numiţi de la început banul Dimitrie
Râşcanu, banul Başotă, Nicolae şi Petrachi Catargiu952 . „Sovetnici" mai
erau la Chişinău în 1822 Botezatul, Cazimir, Leon, dar şi secretar al
sfatului Chirica953 . Între dregătorii basarabeni găsim în sfârşit şi pe
954
registratorul de colegiu Costachi Ciornei, în 1826 .
Că

sentimentele de iubire pentru ţara de la care fuseseră dezlipiţi,
pentru „roaba" Moldovă a turcilor nu pieriseră, dovedeşte o înduioşătoare
scrisoare particulară, de la Chişinău, din 1839. Bătrânii tânjeau după
drepturile lor şi bunele prietenii vesele, ba chiar şi numai după „şubele de
iarnă, de urs şi ianod", din „blagoslovita Moldovă" 955 .
Dar înrudirile cu ruşii începeau. Căpitanul de Stat Major
Vişnevschi ia pe Maria Andrieş, sora medelnicerulul Manolachi,
„pameşcic din Basarabia" şi el se judecă apoi cu lftimie Stamati slugerul,
care ţinuse pe Zoiţa Andrieş, moartă la 1816956 . Ruşii începură să se aşeze
957
îndată şi clădirile Statului dădeau târgurilor altă înfăţişare .
Am dovedit că nu e ogor, monument, aşezământ local, neam vechi
în Basarabia care să nu fie al n~stru, sânge românesc, faptă românească,
gând românesc. Şi, totuşi, ruşii erau să declare, cu prilejul răpirii nouă din
1877, că Basarabia a fost luată în 1812 de Rumienţov şi Kutuzov, eroi
populari, „asupra unei poporaţii musulmane, tătăreşti, trăind supt corturi şi
reprodusă destul de credincios azi prin odioşii cerchesi" 958 .
Lăsăm cele două păreri faţă în faţă.
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EPILOG
Întâia generaţie după anexare n-a scris. Nu se scria nici acasă. Cei
rămaşi în Moldova turcească, Beldiman, proprietar de moşie în Basarabia,
Conachi, jignit de ruşi în cursul ocupaţiei, n-au găsit un vers, un rând de
proză pentru a plânge patria sfâşiată şi a face să se întrevadă o speranţă.
Tinerii care se ridicară sub stăpânirea cea nouă, într-un mediu
politic plin de amintiri moldoveneşti, într-o lume orăşenească în care, afară
de oaste şi de funcţionari, străinul era o apariţie rară, puţin cam ridiculă
pentru înjositoarea sa patimă de hrăpire, pentru aplecarea smerită spre
linguşire, pentru beţia şi jocul de cărţi care-l mângâiau şi-i mângâie viaţa
până azi, până la cinovnicii eroi al nuvelelor lui Şcedrin - aceia nu se
ruşinau de loc de sângele lor, de graiul lor, de faptele strămoşilor lor.
Alexandru Hăjdău, născut cu un an înaintea anexării, dar în Rusia şi dintrun neam desţerat de multă vreme - tatăl său vorbea şi scria poloneşte
purtând uniforma ţarului, şi mama sa era evreică -, publică într-o revistă
rusească, Vestitorul Europei, poezii populare basarabene, pe care le studiă
apoi din punctul de vedere al însemnătăţii lor istorice. El înfăţişează tot în
ruseşte scene din Moldova rusească, precum e Judecata la Serdăria de
Orhei În trecutul Moldovei află prilej de nuvele istorice, în care e vorba de
străbunul său Petriceicu Vodă, dar şi de vremea cea mare a lui Ştefan. De
două ori, la 183 7 şi 1840, vorbeşte la şcolile din Hotin, având în acest
ţinut, prin opera de restituire a ruşilor, moşia Cristineştii, unde se şi mută;
ca să arate ce a însemnat pentru Rusia vechea Moldovă, mai luminată
decât guberniile ţarului, şi a chema pe ai săi la noile biruinţi ale culturii.
Crescut în Basarabia, Constantin Stamati, ruda unui mitropolit al
Moldovei care venise dintre ţăranii Bistriţei ardeleneşti, ştia ruseşte bine şi
avea chiar un rang în mica nobilime de provincie a „oblastiei'' celei nouă.
A fost dincoace de Prut, vizitând şi iarmarocul de la Folticeni, s-a încălzit
la vederea „străjerului moldovean", din oastea cea nouă, a stat în legături
cu Kogălniceanu, începătorul unei mântuitoare mişcări de cultură
naţională, a fost, printr-o poveste de sat, unul din colaboratorii Daciei
literare, menite să proclame un mare principiu de unitate românească în
suflete şi tendinţe, dar n-a trecut definitiv hotarul pentru a se împărtăşi de o
viaţă mai liberă. Stând între ai lui de acasă, el a îmbătrânit paşnic puind în
versuri pagini de cronică şi povestiri din basme, dând un veşmânt
românesc, uneori fericit, vedeniilor romantismului apusean şi ale celui
rusesc, sub înrâurirea acelui mare poet de violenţă genială, Puşkin, care şi
a aflat însuşi la Chişinău succese de iubire îmbătătoare şi un sfârşit înainte
de vreme.
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Menit să fie ofiţer rus, pentru care şi primise creşterea generală şi
la Petersburg, Alecu Donici, urmaş al vechiului neam de
basarabeni pe care-l cunoaştem bine - el era fiul lui Dimitrie şi nepotul lui
Andronachi, cel încercat în tâlcul legilor - nici nu putu să se împace cu
viaţa de garnizoană, nici, după ce o părăsi în 1834, nu putu să-şi afle
mulţămirea în visări poetice la moşia părintească, Stânca. Se căsătorise la
Iaşi, la 1835, cu fiica lui Costachi Roset-Bălănescu şi îndată, lăsându-şi
peste Prut cei trei fraţi, Iordachi, Andronachi şi Petrachi, el trecu în
Moldova, unde, în ceasurile libere ale ocupaţiilor sale de magistrat, dădu o
formă românească fabulelor lui Krâlov, înainte de a ajunge însuşi un
fabulist neimitabil prin simplicitatea expunerii şi mlădierea versului. Cea
dintâi lucrare a sa la Iaşi fu o traducere din Ţiganii lui Puşkin, pe care o
închină cneazului basarabean A. N. Cantacuzino.
În Basarabia nu se mai ivi de acum înainte decât un singur scriitor
cu caracter local, Ioan Sârbu, care-şi tipărea, înrîurit fireşte de Donici, la
Chişinău, în 1851, Poeziile, de tot slabe, dar şi Fabulele, în care, cu toată
nesiguranţa formei, se întâlneşte umor şi viaţă, ba câteodată şi o pornire de
duioasă melancolie ca aceia care-l face să cânte crinul ofilit pentru că „e în
specială

străinătate".

Fiu de nobil ca şi Donici, ofiţer rus ca şi dânsul, având ca şi
fabulistul mari tradiţii de cultură în familia sa, dar neasămănat mai plin de
învăţătură, de talent scânteietor, de geniul gâcirii adevărului ştiinţific, dar
şi al clădirii construcţiilor de îndrăzneaţă ipoteză romantică, Bogdan
Hăjdău, Hasdeu, trecu Prutul în vremea când armele Europei, în serviciul
Turciei ameninţate, dar şi al Austriei gata de anexări, hotărau asupra
soartei ţerilor noastre, şi el începea în Moldova, îndată numai o parte a
României, marea carieră dominatoare în lucrurile spiritului care se
cunoaşte de toţi.
Numai în ultimele timpuri alt fiu de boier, dintre cei de curând
dezlipiţi de Moldova, alt tânăr din aristocraţia veselă a Basarabiei, d. D. C.
Moruzi, a dovedit prin Românii şi ruşii, prin romanele Înstrăinaţ1i şi
Pribegi în ţară răpită un mare talent de scriitor, pus în serviciul celei mai
nobile cauze şi ajutând înainte de toate legăturile sufleteşti dintre Moldova
rusească şi România în care s-a contopit cu bucuria entuziastă a unui mare
sacrificiu rămăşiţa vechii Moldave.
O conştiinţă basarabeană, când dureroasă, când plină de speranţe,
sau atinsă în treacăt de aripile bucuriei, lipsea însă. Hasdeu nu e
basarabean, fiind înainte de orice el însuşi; a doua zi după sosirea în laşi,
face propuneri constituţionale şi pregăteşte reviste de erudiţie istorică şi
filologică. Din partea românilor de dincoace, fiul lui Asachi, Dimitrie,
mergând prin Basarabia în Caucaz, vorbeşte, ce e drept, de „săteanul
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basarabean care cu mândrie apasă încă căciula ţurcănească pe ochii săi
scânteioşi şi odihneşte ostenitele sale braţe în cinga mijlocului său
graţios'', dar adaugă, resemnat, că „aristocraţia, clirosul, ostaşul şi toate
celelalte au luat caracterul unei alte naţii", cum a văzut şi la masa
guvernatorului general Teodorov, pe care n-a uitat să-l viziteze. Unul din
oaspeţi şi-ar fi arătat faţă de oaspete părerea de rău că sub oblăduirea
ţarului nu se mai pot bate „ţiganii şi mojicii'' şi nu se mai poate fierbe
rachiu la velniţă 959 .
Ţinuturile basarabene Cahul, Bolgrad şi Izmail, dintre care numai
cel dintâi îşi păstrase caracterul românesc, fură date Moldovei la 1856,
după zdrobirea Rusiei la Sevastopol, numai pentru că Austria râvnise la
stăpânirea întregii Dacii şi pentru că Europa avea nevoie de libertatea
Gurilor Dunării pe care nici stăpânirea turcească n-ar fi garantat-o. Poeţii
cântă intrarea oştilor noastre la 1857, după ce se dădu o soluţie chestiei
Bolgradulul, oraş de colonişti bulgari, pe care ţarul nu voia să-l piardă.
Alecsandri se întâlneşte cu Gheorghe Sion în glorificarea zilei care ni
dădea iarăşi „pământul care l-am avut". De un răsunet în sufletul unei
poporaţii amestecate şi copleşite de prejudecăţi nu ni se vorbeşte însă. Erau
în teritoriul cedat fără a se aminti hrăpirea de la 1812 nu mai puţin de 83
de sate bulgăreşti, cărora li se dădură în 1858 şi 1861 întinse privilegii,
care făceau din ele un Stat în Stat, având doar anumite legături cu
ministeriul de Finanţe. Ca reprezentanţi ai noilor moldoveni care se
gândeau numai la păstrarea scutirilor şi favorurilor de care se bucuraseră
sub ruşi, vorbiau, pe lângă un Roşca, Ştiun şi Pandelachi Croitorul, Lazăr
Galiardi, Timofte Sacalov şi „deputatul coloniilor bulgare şi domeniilor
Statului" Dimitrie Vasiliev Romov 960 !
Se înţelege deci cum în aceste ţinuturi, la 1878, când ţarul
Alexandru al Ii-lea impuse, împotriva celor mai fireşti datorii de
recunoştinţă, ştergerea ultimelor clauze ale tratatului de la Paris prin
reluarea celor trei judeţe, nu s-a produs acea mişcare de împotrivire care sar fi putut aştepta din partea unei poporaţii omogene cu sentimente
naţionale înălţate prin cultură. Ca o afacere de Stat s-a isprăvit ceia ce ca o
afacere de Stat se începuse.
Şi explicaţia o găsim uşor: mişcarea nu pomia de la trezirea
conştiinţei româneşti, de la întărirea culturii noastre care să năvălească
triumfal şi în domeniul politicii, făcând cuceriri asupra cărora să nu se
poată reveni fără măcar o luptă eroică. Era numai o urmare a biruinţei
efemere pe care o câştigase acel „poporanism" care iubeşte „poporul" ca o
clasă cu drept la bunăstarea materială şi la un amestec în viaţa Statului,
fără a se închina sufletului său întreg, din care ar scoate bucuros măcar
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„prejudecăţile"

religioase. Curent iute, dar sterp faţă de dezvoltarea înceată
a realităţilor naţionale, el a nimicit acţiunea, aici şi peste Prut, a
unor oameni de cultura d-lor Zamfir Arbure şi C. Stere şi a pus chiar
anume margeni acţiunii, de o mărinimie fără păreche între români, a d-lui
V. Stroescu.
Un talentat artist ieşean, născut şi crescut în Basarabia, d. State
Dragomir, descriind în cuvinte mişcătoare cele ce s-au petrecut în ziua
despărţirii celei din urmă, ni dă însă ştiri mângâietoare despre păstrarea
atmosferei româneşti din epoca noastră până la cântecele la modă atunci
care se cântă şi astăzi şi ne asigură că „gândul şi vorba românească în
Basarabia nu sunt pierdute" 961 .
După revoluţia rusească pentru Constituţie, în Basarabia s-au ivit
foi româneşti; şi clerul s-a amestecat în această neaşteptată mişcare, dând
la iveală cărţi de slujbă ori de citire bisericească pe moldoveneşte şi
răspândind revista de predici Luminătorul, care cerea dăunăzi, în era de
teroare a vlădicăi Ciceagov, să nu-i mai trimitem schimbul, căci ar fi
compromiţător. Peste câteva luni totul s-a risipit ca un frumos miragiu în
pustiu.
şi sigură

În aşteptarea vremilor când viaţa românească din Basarabia va
porni de la toate amintirile ei pentru a-şi urmări toate drepturile naţionale,
nu numai umane, încheiem această carte cu un îndemn călduros spre acea
muncă încordată şi bine orânduită care singură poate grăbi sosirea acelor
vremt.
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NOTE Nicolae Iorga
1. De aceea şi hotarele, păstrate până acum, către Apus, nu către
ale acestui vechi ţinut. Pe urmă Domnia, în măsura clădirii
cetăţilor, făcea ţinuturi nouă: al Neamţului, al Romanului, al Hârlăului, al
Răsărit,

Iaşului, deocmadată.

2. G. Popovici, Anul de la Martie în .Moldova în timpul lui Alexandru
cel Bun, Bucureşti, 1905, p. 17, nota.
3. De la ghiumruc, commerciwn.
4. Viaţa lui Ioan s-a tipărit de episcopul Melchisedec, în Revista
pentru istorie, arheologie şi filosofie, III, şi în publicaţia rusească a lui
laţimirski, Din istoria predicei slavone în Moldova, Petersburg, 1906.
5. Thomas, Diplomatarium veneto-levantinum, II, p. 57 şi urm., n-1
31. Toate celelalte ştiri, în cartea mea Studii istorice asupra Chiiiei şi
Cetăţii Albe, Bucureşti, 1906.
6. Acolo trecu mai târziu şi un orăşean din Chilia ca ostaş.
7. Iorga, Acte şi fragmente/ cu privire la istoria româmJorl, III, /1897/
p. 41 şi urm.
8. Ştirile, în ale mele Notes et extraits pour servir a J'histoire des
croisades au XV-e siecle, Paris, 1899, I şi în Acte şi fragmente, III, I 1897/.
9. Recueii des historiens des croisades, V, Paris, 1895, col. 239 A.
10. Zimmermann-Wemer-Milller, Urktmdenbuch, II, p. 315, n-1 917.
Creştin era şi „Şoldanul", sultanul Petru al Timirtăşenilor de la Şomuz, în
1410, Archiva istorică, 12, p. 12, n-1 284.
11. Ediţia Langmantel, p. 52; ed. Neumann, p. 92.
12. Mihaly, Diplome maramureşene, I, Sighet, p. 121 şi urm. Teodor
ajunse şpan de Beregh (ibid, p. 141) Maramurăşul asculta de el (.,erga
ipsum ducem extitisset") (ibid, p. 206). A clădit mânăstirea rusească a Sf.
Nicolae din Muncaci (ibid., p. 6011. La 1416, fetele lui, Anuşca şi Maria,
nu erau încă măritate (ibid., p. 205); văduva lui se chema Valha (ibid, p.
206).
13. V. suma de informaţii noi şi de interesante ipoteze în George
Popovici, Anul de la Martie, p. 11 şi urm.
14. Archiva istorică, II, p. 8.
15. Analistul din Thom, Scriptores rerum prussicarum, III, p 106;
întâi la G. Popovici, 1. c., p. 16, nota.
16. De notat că în traducerea sa Hasdeu lăsase la o parte Vasluiul şi
că el vorbia de actul acesta pe care-l va tipări „cu o altă ocasiune''
adăugind că e ,,din nenorocire fără dată" (p. 8, nota 1). Dar peste câţiva ani
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( 1865-1873) îl publica el cu dată si cu dată-I publicase în Foiţa de istorie şi
literatură din Iaşi: 1860, p. 41.
17. Studii şi documente Icu privire la istoria româmlor/, V, p. 599 şi
urm. Cf. Popovici, Anul de la Martie, p. 13, nota 1. Adaug că nici în
Biblioteca Fundaţiei Krasinski, unde am întrebat personal şi direct, nu s-a
putut afla originalul.
18.
I. Bogdan, Ober die Sprache des altesten moldauischen
Urkunden, în Jagic-Festschrift, Berlin, 1908.
19. Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, VII, p. 366 ;
Archiva istorică, 11, p. 18.
20. Viaţa citată; Ureche, /Letopiseţul Ţării Moldovei/, p. 137.
21. Bogdan, Cronice inedite /atingătoare de istoria româmlor,
Bucureşti, 1895/, p. 35.
22. Acolo erau tătarii timirtăşeni, Archiva istorică, 12, p 12, n-1 284.
23. Miron Costin, în Arhiva istorică, 11. 171. Mai târziu ei ajung cei
dintâi între vomicii cei mari, ibid.
24. Archiva istorică, I , p. 130 şi urm.
25. Pentru dată, observaţiile foarte drepte din I. Nistor, Die
auswiirtigen Handelsbeziehungen der Moldau im XIV, XV und XVI
Jahrundert, Gotha, 1911, p 25. În adevăr pe acea vreme computul bizantin,
anul de la septembre, se obişnuia numai la munteni.
26. Călătoria, în culegerea d-nei de Hitrovo; în colecţii româneşti, la
Hasdeu, Archiva istorică, II, p. 49.
27. În Dogiel şi alte colecţii de tratate.
28. Expunerea, în Chilia şi Cetatea Albă, pp. 80-1.
29. C în loc des, ca în scriptura slavonă.
30. Cf. Bogdan, Inscrip,tiile de la Cetatea Albă şi stăpânirea Moldovei
asupra ei: în Analele Academiei Romane, Bucureşti 1908, p. 341, nota 5.
31. Ediţia Poitevin; traducerea românească, în Archiva istorică, I 1, p.
130.
32. Phrantzes, pp. 118-9.
33. După materialele din Prochaska, Codex Witoldi; Chilia şi Cetatea
Albă, pp. 85-6.
34. Ibid
35. Ibid
36. Notes et extraits, I, pp. 573-4, 581.
37. Dacă ,jupanii" nu sunt pârcălabii.
38. Wawrin, Enchiennes cronicques, ed. d-rei Dupont sau a lui
Hardy. Chilia trimesese şi soli la Sinodul din Base!, Studii şi documente, III, p. XXXIII, nota 3.
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39. Iorga, Notes et extraits pour servir a f'histoire des croisadei au
XV-e siecle, I, pp. 573-4, 581.
40. Hurmuzaki /Dcumente privitoare la istoria românilor/, 12, pp. 8556, n-1 673.
41. Chilia şi Cetatea Albă, pp. 95-6.
42. Bogdan, 1 c., d. 50.
43. Bogdan, Jnscripţi1Je de la Cetatea Albă, p. 311 şi urm.
44. Hurmuzaki, 12 , pp. 881-2.
45. !bici, pp 847-8.
46. Studii şi documente, XIX, p. 11.
47. Humuzaki, 12, p. 699.
48. Dlugosz, la acest an.
49. Chilia şi Cetatea Albă, p. 106.
50. Orest Popescul, Câteva documente moldovene, Cernăuţi, 1895, pp.
8-9.
51. Ulianicki, Materiale, p. 84; traducere în Uricariul, XI, p. 1O.
52. ChJiia şi Cetatea Albă, p. 116 şi urm.
53. Pârvan, Alexăndrel Vodă şi Bogdan Vodă, Bucureşti, 1904, p.
101.
54. Bogdan, Inscripţiile, p. 327 şi urm.
55. Hurmuzaki, 112, pp. 65-7, n-1 52.
56. Jbid, p. 674.
57. Archiva Istorică, 11, p. 141.
58. Orest Popescul, pp. 8-9.
59. Wickenhauser, Die Urkwiden des Klosters Moldawiza, p. 55.
60. Jbid, pp. 61-3.
61. Archiva istorică, 11, pp. 114-5.
62. Ibid
63. Venelin, Documente româno-bulgăreşt1: 1840, p. 61.
64. Uricariul, I, pp. 158-9. Urmaşi: Ioan, Prodan, Nastasia, Oleana,
Magda, Mica.
65. V. Stud1i' şi documente, XVI, p. 396 şi urm.
66. Stud1i' şi documente, V, p. 211, n-1 2; originalul, ibid, p. 386, n-1
2.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ibid, p. 218, n-1 35.
Jbid, p. 237, nota 1.
Ibid, p. 397.
Uricariu/, XVIII, p. 1 şi urm.
Uricariul, III, pp. 114-5.
Stud1i' şi documente, XIX, p. 11.
Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, p. 181.
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74. Oreste Popescul, 1. c, p. 7.
75. Uricariul, XVIII, pp. 32-4.
76. Ulianiţchi, Materiale, p. 51.
77. Uricariul, XI, pp. 76-8 (după Ulianicki). Cf. întărirea lui Petru
Aron din 1455, ibid, pp. 79-81.
78. Ibid, IV, pp. 204-5 (formă din veacul al XVIII-iea).
79. Ibid, XXII, p. 155.
80. Hurmuzachi, II2, pp. 126-7.
81. lbid, pp. 700-1.
82. Bogdan, Vech1Je cronici /moldoveneşti până la Ureche, Bucureşti,
1891/.
83. Uricariul, XVIII, p. 33.
84. I. Bogdan, Documentul Răzenilor din 1488, în Analele Academiei
Române, XXX; Uricariui, XVIII, p. 479 şi urm.
85. Chilia şi Cetatea Albă, p. 122 şi urm.
86. Archiva istorică, I, pp. 115-6.
87. Chilia şi Cetatea Albă, pp. 129-30.
88.Ibid,pp.131-2.
89. Ibid, p. 137.
90. Dlugosz, XIV, pp. 609-10.
91. Chilia şi Cetatea Albă, pp. 142-3.
92. Ibid, pp. 144-5.
93. Ibid, p. 156.
94. Bogdan, Inscripţiile, p. 330 şi urm.
95. Acelaşi, Cronice inedite, p. 56.
96. Acelaşi, Inscripţiile, pp. 336-40.
97. Memonile Societăţ1i din Odesa, II, p. 484 şi urm.
98. /Nicolae Iorgal,Istoria armatei /româneşti (până la 1599), Vălenii
de Munte, 1910/1, pp. 150-1, 152.
99. Hurmuzaki, 113, p. 708 şi urm.; Archiva istorică, I, p. 10.
100. Uricariul, XVIII, pp. 116-7; Memoriile societă,tii din Odesa, II, p.
563; Archiva istorică, I, p. 83; Ch1Jia şi Cetatea Albă, p. 187; Bandini, în
Analele Academiei Române': XVI, la urmă.
1O1. V. Istoria armate1: I, p. 219 şi urm.
102. Ch1Jia şi Cetatea Albă, p. 183.
103. Ibid, p. 184.
104. Hurmuzaki, II2, p. 629; II3, p. 719; Supl. II 1, p. 9.
105. Coste, urmaş al lui Peritschii, Studii şi documente, V, pp. 211-3, n1 4.
106. Uricariui, XIV, pp. 148-50.
107. Ibid, p. 157.
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108. lbid, pp. 81-2.
109. O. Dan, /Mânăstirea şi comunal Putna, /Bucureşti, 1905/ p. 88.
11 O. Uricariul, XVIII, p. 254 şi urm.
111. D. Dan, Putna, p. 221.
112. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, p. 126. Cf. Neamul românesc
literar pe april 1912
113. Popescul, pp. 39-40.
114. Vartolomeiu Măzăreanu, Voroneţul, ed. Marian, pp. 68-9,. n-1 1.
115. Studii' şi documente, V, p. 550, n-1 1. Se mai pomeneşte
schimbarea unui sat pe Prut de către Isaico, fiul lui lvanco Tudor, nepotul
lui Dan Ceaşnicul, către acelaşi, ibid
116. Archiva istorică, I 1, p. 86.
117. Dan, Putna, p. 89.
118. Studii şi documente, IV, pp. 274-5, n-1 VIII.
119. Uricariul, I, pp. 149-51.
120. lbid, pp. 153-4.
121. Popescul, pp. 26-7.
122. Uricariul, XIV, pp. 78-80; XVIII, p. 112 şi urm.
123. Inscrip,tii /din bisericile României, adunate, adnotate şi publicate
de Nicolae Iorga, 1905, fascicula/ I, p. 59.
124. Studii şi documente, VI, p. 75, n-1.
125. lbid, XI, p. 47 n-11.
126. lbid, VII, p. 74.
127. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 226-33.
128. Uricariul, X, pp. 63-5.
129. lbid
130. Venelin, Documente romîno-bulgăreşt1: p. 61.
131. Arbure, 1. c., p. 320.
132. Memoni'le societă,t1i' din Odesa, an 1844, p. 349 şi urm; Uricariul,
III, p. 272 şi urm.
133. Archiva istorică, 11, p. 19.
134. Memoriile societăţii' din Odesa, XIII, pp. 263-4.
135.Archiva istorică, 11, p. 83.
136. Studii şi documente, VII, p. 369, n-1 2.
13 7. Iorga, Documente şi cercetări I asupra istoriei financiare şi
economice a Principatelor române, Bucureşti, 1900/, p. 176. Numele sunt
date aşa cum le cuprinde actul turcesc. O amănunţită cercetare geografică,
în comparaţie cu harta lui Dimitrie Cantemir şi a lui Rigas, ar permite o
iden tifi care.
13 8. Pentru unul din aceşti pretendenţi, ridicat de spătarul Iurie, v.
Archiva istorică, 11, p. 125.
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I 39. Chilia şi Cetatea Albă, p. I 86 şi urm.
I40. Hurmuzaki, III, pp. 2I5, 2I 7.
I41. Chilia şi Cetatea Albă, p. 323, n-I XXXII sau Stud1i şi documente,
XXIII, p. 46, n-I XL V.
I42. Istoria armate1: I, pp. 265-6.
I43. Iorga, Nouveaux materiaux I pour servir a l'histoire de Despote,
Bucureşti, I 900/, p. 85.
I44. /Nicolae Iorga/, lnscrip,tii /din biseric1Je României, Bucureşti,
I 905/, I, p. 64.
I45. Archiva istorică, II, p. 76.
I46. Hurmuzaki, III, pp. 392, 394; Supl. III, pp. I29-31.
I47. Istoria armate1: I, p. 323 şi urm. Pe Cogâlnic, la Roşcani, tocmai e
locul luptei din urmă a lui Ion Vodă, „unde se varsă Sângera în Cogâlnic",
se judecă la 1594 răzăşii din neamul lui Fădor Gug cu cei din al lui
Dumitru Roşca, mai vechiu (Uricariul, XXIII, pp. 41-2).
148. Chilia şi Cetatea Albă", Hurmuzaki, XI, prefaţa; Istoria armate1: I, p.
410 şi urm.
149. Pentru un aderent necunoscut al lui Răzvan, Costilă, v. Ghibănescu,
Surete şi izvoade, V, p. 125.
150. Istoria armatei, I, spre sfârşit.
151. Documente Callimachi, II, p. 123.
152. Documente şi cercetăn: p. 105.
153. Hurmuzaki, XI, p. 221 şi urm.
154. Hurmuzaki, XI, pp. 218-9.
155. Studii şi documente, I-II, p. 430.
156. Uricariul, XIV, pp. 160-1.
157. lbid, pp. 161-2.25
158. lbid, XVI, p. 257.
159. Originalul, în Biblioteca Zamoyski din Varşovia; ediţie, cu
particularităţile scrisului, în Studii şi documente, V, p. 391.
160. Hurmuzaki, XI, p 899
161. Ipoteza unei origini bastame în articolul, altfel frumos, al lui
Hasdeu, reprodus şi de Arbure, 1. c. I Basarabia în secolul al XIX-lea,
Bucureşti, 1898/, nu se razimă pe niciun argument serios.
162. Documentul 77 /LXXII al Academiei Române, semnalat în Studii şi
documente, V, p. 71, n-o VI.
163. Hurmuzaki, XI, p. 907.
164. Archiva istorică, II, p. 181.
165. Stud1i" şi documente, VI, p. 15, No. 16. Poate că şi „biv starostele"
Dămian, pomenit în acelaşi act, să fi fost tot la Chigheciu.
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166. Găsim pe pârcălabul Luca la 1655 şi pe chehaia Dumitru diacul încă
din 1606, Studii şi documente, VII, p. 373, 9, n-le 1-3.
167. Hurmuzaki, Illl, pp. 95-6.
168. Ibid, V, p. 73, n-1 X; p. 74, n-1 XIV (documentul 27/LXXIII al
Academiei Române).
Adăugim, pentru a înţelege deosebirea dintre aceste dregătorii,
însemnările următoare: pârcălabi de Cotnari, 1568-9, Studii şi documente,
VII, p. 370, 4, n-1 1. De Dorohoiu, 1658, ibid, p. 371, 5, n-1 2. Vătafi de
Iaşi, ibid, p. 3 72, 7, n-1 1. Pârcălab la Bacău, un fiu de dascăl, 1718, ibid,
p. 369, n-11. Staroşti de Putna şi Agiud, 1620-1, ibid, VII, p. 364. n-le 23. La 1655 li se zice pârcălabi, ibid, pp. 364-5, n-1 6. Pârcălabi de
Focşani, 1688, ibid, p. 368, n-1 15. Pârcălabi de ţinut (la Suceava), 1650,
ibid, VII, pp. 102-3, n-1 4. De alminterea încă din 1552 era şi o trecătoare
pârcălăbie de Iaşi, cu Bodei şi Spancioc ca pârcălabi (ibid, VII, p. 74). Un
mare vătag de Vaslui, 1598, ibid,. VI, p. 141,n-1 7. Pentru marii vătafi, v.
idem, pp. 533, 548.
169. Ibid
170. Studii şi documente, VII, p. 370, 3, n-1 2.
171. Ibid, I-II, p. 102.
172. Documente şi cercetări: p. 47, nota 1.
173. Am tipărit actul respectiv în Convorbiri literare, pe 1900, Cronică.
174. Studii şi documente, p. 74, n-1 XV (documentul 100/LV al
Academiei Române).
175. Istoria armatei, I, pp. 343-4.
176. Cf. şi Sommer, Vita Despotae, ed. Legrand, Deux vies, Paris, 1889;
Hurmuzaki, II, pp. 424, 512.
177. Relaţiile comerciale ale ţerilor noastre cu Lembergul, din Economia
Naţională.
/Regeste şi documente din arhivele oraşului Lemberg/,
Bucureşti, 1900, p. 87.
178. Uricariul, I, pp. 157-8. La 1588, vătafi erau Macsin, Danciul,
Orlinschi, Iurie, Dragşan, ibid., XIV, pp, 159-60.
179. Relaţiile cu Lembergul, p. 41 şi urm.
180. Studii' şi documente, V, p. 81, n-1 16 (acte ale Mitropoliei din Iaşi, la
Academia Română).
181. Uricariul, I, p. 159.
182. Ibid, IX, p 432. Şi Grigore Donovici lua moşie aici, cu loc de moară,
„în valea ce vine cătră Cerlina" (ibid., pp. 152-8). Ieremia întăreşte şi
vânzarea făcută la Dumeni, „la Ezerul Alb" „unde au şezut Schinme", în
ţinutul Hotinului, de „Tudosia fata lui Ioachim", lui Fedor Pitărelul, în
1599 (ibid, I, p. 557).
183. Doamna lui Ieremia Vodă, în Analele Academiei Române pe 1910.
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184. I. N. Halippa, Trudăi bessarabscoi gubemscoi ucenoi arhivnoi
kommissii, II, 1902, p. 231 şi urm.
185. Iorga, Acte şi fragmente, I, p. 34 şi urm.
186. V. Chilia şi Cetatea Albă, p. 206, nota 1; aici, mai sus.
187. Chilia şi Cetatea Albă, pp. 217-8.
188. Analele Academiei Române, XXI, p. 149; Iorga, Geschlichte des
osmanischen Reiches nach den Quellen dargestellt, Gotha, 191 O/, III, p.
369.
189. Studii şi documente, IV, p. CXXXI.
190. Baret, în Papiu, Tesaur Ide monumente istorice pentru România,
Bucureşti, 1863/, II, pp. 37, 62. Ei ar fi fost uniţi cu tătarii, şi i-ar fi bătut
cumnatul domnesc Vişnievieţki, lângă Iaşi.
191. Cronica lui Piasecki, p. 302; Uricariul, V, p. 220; X, p. 151.
192. Analele Academiei Române, XXI, pp. 49, 106.
193. Ibid., p. 50.
194. Miron Costin, I Opere complete, ed. V.A. Urechia, Bucureşti, 18861888/, p. 269; Colecţia de documente Bielowski, pp. 355-7.
195. Analele Academiei Române,/. c., p. 49.
196. /Nicolae Iorga/, Călători, ambasadori şi misionari /în ,tările noastre/,
din Buletinul Societăţii Geografice, 1898, semestrul II, p. 7 şi urm.;
Cronica lui Naima, în Acte şi fragmente, II, p. 60; Archiva istorică, I 1, p.
90 şi urm.
197. Călăton: etc, pp. 13-5.
198. V. Uricariul, XVIII, p. 489 şi aici, mai departe. În faţa Orheiului
stăteau însă tătarii, care prădară Moldova în 1624, Studii şi documente, IV,
p. CLI, nota 5.
199. Chilia şi Cetatea Albă, p. 223 şt urm.; Iorga, Studii asupra istoriei
românilor în secolul al XVIII-iea, din Noua Revistă Română, pe 1900;
corespondenţa olandeză, în Studii· şi documente, XXII.
200. Hurmuzaki, XV, p. 998 şi urm.
201. Studii şi documente, IV, p. CCV; /Nicolae Iorga/, Documentele
Bistriţei,
I Documente româneşti din arhivele Bistr4eil I, /Bucureşti,
1901/, p. 74, n-1 XCIX (şi în Hurmuzaki, XV).
202. Facsimil al inscripţiei, în Arbure, p. 291. Mai e încă o biserică
ortodoxă şi una armenească (ibid., p. 290).
203. Jbid., p. 302.
204. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 203-4.
205. Miron Costin, în Archiva istorică, II, p. 176.
206. Uricariul, XIV, pp. 151, 155 şi urm. Răzeşii uciseseră nişte greci sub
Petru Rareş şi de aceia li se confiscase moşia.
207. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 334-5.
236
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA- Basarabia noastră
208. Studii şi documente, Vil, pp. 208-9, n-1 2.
209. Uricariul, X, p. 108.
210. lbid, XIV, pp. 159-60. Şi regest în Studii şi documente, VI, p. 89, n1 1.
211. Hurmuzaki, XI, p. XXVII.
212. Uricariul, IX, p. 140.
213. Studii şi documente, XI, pp. 49-50, n-1 14.
214. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, p. 174.
215. lbid, pp. 172-5; Uricariul, V, p. 215.
216. lbid, pp. 259-61.
217. Măzăreanu, Voroneţu/, p. 51 şi urm.
218. Archiva istorică, III, p. 202. Cf. Hurmuzaki, XI, pp. L-LI. La 1587
încă Dumitru Movilă avea Nelipouţii la Hotin, pentru care mărturisia la
1599 Gheorghe, pârcălabul de acolo, Studii şi docwnente, VII, p. 209, n-le
5-6.
219. Archiva istorică, 11, p. 128.
220. Studii" şi documente, XXI, p. 281 si urm.
221. lbid, V, p 397.
222. Studii şi docwnente, VII, p. 211, n-1 15. Interesante nume de răzeşi:
Nistor, Doica, Drăguţa, Axinia. V. şi Halipa, /. c„ Actele Chişinăului.
223. Halipa, /. c., II, p. 230 şi urm.
224. Studii" şi documente, V, p. 82, n-1 19.
225. Hali pa, /. c., I, p. 216.
226. Uricariul, V, pp. 221-2. Cf. ibid, p. 378 şi urm.
227. S. Fl. Marian, Condica /mânăstirii! So/căi: /Suceava, 1902/, p. 66.
228. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 156-7.
229. Uricariul, XVIII, p. 399 şi urm.
230. Studii şi documente, IV, p. 270, n-1 Cil.
231. Archiva istorică, III, pp. 281-3.
232. Studii şi docwnente, V, p. 133, n-1 65. Cf. V. A. Urechiă, Miron
Costin, Opere, regestele de documente.
233. Studiişidocwnente, VII, p. 340, n-1 16.
234. lbid, XI, p. 80, n-1 144.
235. Măzăreanu, Voroneţu/ /Condica mânăstirii Vorone,t, scrisă fa 1775
de Varto/omeu Măzăreanul, ediţie S. FI. Marian, Suceava, 19001, pp. 55-7,
n-le 2-3.
236. I. Tanoviceanu, în Archiva societă,tii ştiin,tilice şi literare din Iaşi,
III, p. 339.
237. Inedit, în Biblioteca Fundaţiei Zamoyski din Varşovia.
238. Archiva istorică, 11, p. 144.
239. Uricariul, XIX, p. 445 şi urm.
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240. Studii şi docwnente, XI, pp. 88-9, n-1 183. Totuşi avem Prăjeşti în
sate) şi ale Romanului.
241. Ibid, VI, pp. 535-6.
242. Studii şi docwnente, V, p. 17, nota 4. Unuia-i zice Leahul. Cf. ibid,
p. 21, nota, 1.
243. Ibid, XI, p- 74, n-l 109; Pîrvan, în Convorbiri literare pe 1904.
244. Ibid, V, p. 11, n-152.
245. Ibid, IV, p. CXXXV, nota 5.
246. Cf. Hegyes, in Trauschenfe/s. Deutsche Fundgruben, p. 148; cf.
ibid, pp. 326-7.
247. Ghibănencu, Surete şi izvoade, III, pp. 136, 292-3.
248. Ibid, IV, pp. 220-1.
249. Studii şi docwnente, V, p. 533, n-110.
250. Uricariul, X, pp. 168-9.
251. Ibid, XXIII, pp. 260-1.
252. Ghibănescu, Surete şi izvoade, III, pp. 288-90.
253. Ibid, IV, pp. 164-5.
254. Uricariul, IX, p. 145.
255. Studii şi docwnente, V, p. 408. Cf. ibid, p. 410.
256. Ibid, VI, p. 77, n-1 21.
257. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 241-2.
258. Studii" şi documente, XI, p. 90, n-1 186.
259. Ibid, I-II, p. 86.
260. Uricariul, XIV, p. 98.
261. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 305-6.
262. Uricariul, XXIV, p. 425.
263. Ibid
264. Ibid
265. Ibid, p. 426.
266. Studii" şi docwnente, VII, p. 318, nota 1.
267. Ibid, XI, p. 74, n-1 114.
268. Uricariul, V, p. 187.
269. Ibid Cf. /Nicolae Iorga/ Istoria literaturii române în secolul al
XVIII-iea 11688-1821, Bucureşti, 1901 I I. p. 481 şi urm.
270. Ibid, XIX, p. 445 şi urm. Pretenţii ridică însă şi un Vasile Carp
(ibid).
271. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 315-6.
272. Studii· şi documente, Vil, p. 180 şi urm.
273. El cumpărase de la Sinata, Călina, Tetaa, Olina, Fădoraşco, Roman,
Buhaciu, Marco, Miros, Lupşa, Maxin vătaful, fiul lui Vlaicul, de la
urmaşii Slavnei. Grozavei, Uidei, lui Cozuna şi Vasco Bore vătafii, lui
părţile Bacăului (două

238
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
Lojea, lui Toader diacul şi Roman diacul, de la Pava, Hopca, Gafa, Liciul,
Mica, Zoica, Maruşca, Dimca, Săcuia, Mîndrtll, Armanca,
Vasutca, Luchia, Petraş.
274. Ghibănescu, Surete şi izvoade, IV, pp. 60-2, 206 şi urm.
275. Uricariul, XXIII, p. 241 şi urm. Nume: Mitrofana, Batco, greaca
Sofrona, Mamunt, Bilae, Drăghina. Vasile Şoldan vinde şi partea sa de la
Vacota, ibid., p. 248.
276. Jbid., XII, pp. 278-9.
277. Ibid., p. 283 şi urm.
278. Jbid., p. 281 şi urm.
279. Uricariul, XXIII, p. 235.
280. Jbid., XII, pp. 289-90 şi urm.
281. Ibid., p. 274 şi urm.
282. Ibid, pp. 295-6.
283. Ghibănescu, Surete şi izvoade, IV, pp. 285-5 şi urm. Iorga avea o
soră Alexandra, alta Zamfira şi o nepoată Evda (ibid., pp. 287-8).
284. Jbid., IV, pp. 203-5.
285. Uricariul, X, p. 134; XXIII, p. 70. Pentru Moscora Sorocăi,
răzăşească, ibid, p. 164.
286. Jbid., VI, p. 261.
287. Jbid, XIX, pp. 7-8.
288. Studii' şi documente, VII, p. 21 O, n-1 11.
289. Ghibănescu, Surete şi izvoade, III, pp. 287-8.
290. Jbid, p. 289 şi urm.
291. Studii' şi documente, V, pp. 26-7, n-1 119.
292. Marturi: Savin Cucoară, Sanson, Toader Dodon, Liciul ş. a.,
Uricariul, XXIV, pp. 417-8.
293. Surete şi şiizvoade, III, pp. 293-5; V, p. 13 şi urm.
294. Uricariul, XXV, pp. 262-3 Cf. ibid, pp. 264-8. Pe atunci la Branova,
Crăsnăşeni, Singureni, Văsieşti, Bogzeşti (Orhei), e neamul Bălan (ibid., p.
265). Şi, p. 279 şi urm. Miron şi Sandul apar la 1686 cu mărturii din
Venjeni, Leuşeni, Bodorceni (ibid, pp. 279-80). La 1765 „Tudosie sin
Ermurachi Bălan din Breanova ot Orhei" (ibid., p. 287).
295. Pavel de Alep, p. 129.
296. Ibid
297. Archiva istorică, 12, p. 191; cf. ibid., II, pp. 14-5; III, p. 232. Între
cei răscumpăraţi de la tătarii prădalnici din 1648 e şi Irina Păspală de lângă
Hotin, pentru care un nepot din neamul Talpă dă 400 de taleri,
Ghibănescu, Surete şi izvoade, III, p. 292.
298. p. 29.
299. Studii· şi documente, IV, p- 266.
Văscan, Oanţa,
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300. Ibid, V, p. 402.
301. Cantemir, Descriptio Moldaviae /status antiqui et hadierm; 17161, p.
15.
302. Studii şi documente, XVI, p. 393.
303. Ibid
304. Uricariul, I, pp. 151-2.
305. Stud1i" şi documente, VII, p. 377, n-1 11.
306. Ibid, VI, p. 537.
307. !bid,V, p 27, nota 1. Apostolachi pârcălabul de Orhei apare şi în
165, ibid, VII, p. 377, 11, n-1 2. Cf. şi cumpărătura lui Nicoară Donici,
fost pârcălab, la Pituşca, de la Gavril, ibid, V, p. 212, n-1 8.
308. Ghibănescu, Surete şi izvoade, IV, pp. 224-5.
309. Uricariul, XVI, pp. 211-4. Ferâia e 100 de boi. V. şi ibid., p. 233 şi
urm. Miron de Singureni de la Orhei e pomenit între ostaşi la 1677, Studii
şi documente, VI, pp. 30-1, n-1 64.
310. Ibid, VI, p 538.
311. 1. c., („urbecula non magni momenti").
312. Halipa, 1. c., I, II, III. Danie a lui Duca Vodă, 1666, către Toader
Postelnicul. Alt proprietar în proces cu Galata e Iiaş Abăza (ibid, II, p. 238
şi urm.) Chiriţa dase moşia Buicenii Galatei, dar nepotul său Ramandi lui
Ionăşcuţ logofătul (ibid).
313. Archiva istorică, II, p. 171.
314. Ibid, p. 172.
315. Stud1i"şidocumente, V,p. 85,n-l
316. Ibid, IV, p. CCLII.
317. Măzăreanu, Voroneţul, p. 54, n-1 1O.
318. Uricariul, XI, p. 212.
319. Cf. şi Studii şi documente, III, p. 20; Acte şi fragmente, I, p. 31, nota
1, p. 96. Se vorbeşte şi de un convoi de provisii oprit de poloni la Orhei.
320. Studii şi documente, IV, p. CCL-1.
321. El venise ca mire pe la Soroca, Iorga, Acte şi fragmente, I, p. 209.
322. Stud1i· ş1: documente, IV, p. CXXX şi nota 4.
323. Ibid, p. CCCVIII, n-1 8 şi Miron Costin, p. 368.
324. Ibid, V, p. 85, n-1 36,
325. Uricariul, XVI, p. 359.
326. Pavel de Alep, pp. 129-30; Archiva istorică, 12, p. 191; cf. II, pp. 145; III, p. 232.
327. Cantemir, 1. c., p. 22.
328. Miron Costin, în Archiva istorică, 11, p. 172.
329. Chilia şi Cetatea Albă, p. 235 şi urm.
330. Cronică, în Stud1i" şi documente, III, p. 19.
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331. Ghibănescu, Sureteşiizvoade, IV, p. 51.
332. Studii şi documente, V, p. 30, nota 2.
333. Ibid, p. 31, n-1 145.
334. Ibid, pp. 37-8, n-1 175.
335. Ibid, p 86, n-1 43.
336. Uricariul, XI, p. 278. Căpitanul de Covurlui Nicoară apare şi în
Studii' şi documente, VI, p. 26, n-1 50.
337. Ibid, V, p. 44, n-1 208.
338. Ibid, p. 356, n-le 1072-3.
339. Jbid, p. 371, n-1 1202.
340. Studii şi documente, VI, p. 427, n-1 1628.
341. Miron Costin, în Archiva istorică, I 1, p. 170.
342. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, pp. 166-8.
343. Studii şi documente, VI, pp. 34-5. n-1 74.
344. Jbid, V, pp. 44-5, n-1 209.
345. Uricariul, XII, pp. 296-8.
346. Ibid, pp 298 şi urm. Nume: Nazaria, Horceag. Locuri: Movila
Hulpii, drumul Canţirilor, Răticica.
347. Ibid, p. 305 şi urm.
348. Jbid, p. 309.
349. Fiica Răzoaii, Elena, luă pe banul Dumitrachi Ghica din Bucureşti
(ibid, p. 315). V. mai departe.
350. Studii şi documente, VI, p. 58, n-1 14.
351. Uricariul, V, pp. 234-5.
352. Ambasadori: misionari: etc, pp. 18-20.
353. Archiva istorică, II, p. 79.
354. Studii' şi documente, V, pp. 47-8.
355. Nicolae Costin, în Letopise,ti, II, p. 22; Neculce, p. 216.
356. Arbure, 1. c., pp. 321-3.
357. Studii' şi documente, V, p. 34, n-1 161.
358. Jbid, VI, p. 90, n-1 73. Pentru Lozinschi Durac sau Duratco, ibid, p.
94, n-1 104. Gligorcea Durac şi Nicolae Lozinschie Durac, fiul lui
Postolachi Durac, în 1766, ibid, p. 104, n-1 151. Pentru Grumezea
Lozonschi, ibid, XI, pp. 79-80, n-1 142; p. 81, n-1 151, pentru Lozenschi
Durac, ibid, XV, p. 205, n-1 72. Pentru Aniţa Durăceasa, ibid, pp. 30910, n-140.
359. Archiva istorică, I, p. 191.
360. Studii' şi documente, II, p. 83, n-1 23. Se judecă apoi, supt Vasile
Lupu, cu Hilimon Zahul, ibid, n-1 26.
361. Studii şi documente, XIX, p. 28.
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362. Nicolae Costin, p. 7; Neculce, pp. 197-8; Documentele Bistr4ei, II,
p.XXV.
363. Studii şi documente, IX, p. 146, nota 2.
364. Archiva istorică, II, p. 79.
365. lbid, I, pp. 25-6; Columna lui Traian, 1882, pp. 477-8; Chilia şi
Cetatea Albă, p. 231.
366. Studii şi documente, VII, p. 367, n-1 11.
367. lbid, IX, p. 165, nota 2.
368. Studii şi documente, III, pp. 16-7.
369. lbid, 1-11, p. 96, n-1 XXVIII.
370. Archivaistorică, 11, p. 514.
371. lbid, III, p. 276.
372. Ibid, II, pp. 83-4.
373. V. N. Iorga, Balada românească, în Cursurile de la Vălenii de
Munte, II.
374. Studii" şi documente, V, p. 228, n-1 68.
375. Chilia şi Cetatea Albă, p. 240 şi urm.
376. Studii şi documente, V, p. 101, n-1 103.
377. lbid, p. 231, n-1 78.
378. Iamaci la Hotin, ibid, VI, p. 316, n-1 737; p. 330, n-1 842, 335, n-1
896.
379. lbid, 1-11, p. 96, n-1 XXVIII.
380. /Nicolae Iorga/ Documente /privitoare la familial Callimach1: II,
/Bucureşti, 1903/,
p. 284, n-1 118.
381. Ibid, p. 83.
382. Documente şi cercetări: p. 38.
383. Documente Cal/imach1: II, p. 491, n-1 115.
384. Documente şi cercetări: p. 163.
385. Studii şi documente, VI, p. 190.
386. Documente Cal/imach1: I, p. 100, n-1 LII. Cf. ibid, p. 113. n-1
LXIII.
387. Studii şi documente, VI, p. 203.
388. Documente Callimach1: I, p. 183, n-1 CXXIX.
389. lbid, II, p. 103.
390. lbid, I, p. 188, n-1 C:XXXV.
391. lbid, II, p. 123.
392. Documente şi cercetări, pp. 38-9.
393. Archiva istorică, II, p. 51 şi urm.
394. lbid
395. lbid, pp. 55-6.
396. Uricariul, V, p. 261.
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397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
41 O.
411.
412.

Studii şi documente, V, p. 59, n-1 269.
lbid, XV, p. 65, n-1 22.
Documente Callimach1: II, p. 251, n-1 45.
!bici, II, p. 627, n-1 16.

P. 369.
Vezi izvoarele în Chilia şi Cetatea Albă, pp. 246-9.
Uricariul, III, pp. 216-20
Studii_şi documente, VI, pp. 358-9, n-1 1090.
Uricariul, V, pp. 263 şi urm.
Neculce, 1. c.
Uricariul, III, pp. 170-2.
Studii şi documente, VI, p. 589.
!bici, XXII, p. 136.
Documente şi cercetări, p. 162.
Documente Callimach1; II, p. 106.
Studii şi documente, XI, p. 81, n-1 152. Aici hotărniceşte Teodor
Calmăşul ca fost pârcălab, ibid, p. 81, n-1 154.
413. lbid, p. 83, n-1 161.
414. lbid, VI, p 225, n-1 127; p. 241, n-1 262; p. 330, n-1 846.
415. lbid, p. 222, n-1 106.
416. lbid, p. 2 n-1 106.
417. lbid, p. 231, n-1 180.
418. lbid, p. 234, n-1 210.
419. lbid, p. 236, n-1 228.
420. lbid, pp. 245-6, n-1 313.
421. lbid, p. 242, n-1 274.
422: lbid, p. 242, n-1 276.
423. lbid, p. 242, n-le 277-8.
424. lbid, p 244, n-1 293.
425. Ibid, p. 243, n-1 287; p 245, n-1 312; p 288, n-1 541; p. 291, n-1
583; p 402, n-1 1508: p. 405, n-1 1528; p. 406, n-1 1534.
426. lbid, p. 245, n-1 312; p. 392, n-1 1386; p. 395, n-1 1420; p 400. n-1
1471.
427. lbid, p. 243-4, p. 286, n-1 556; p. 948, n-1 581.
428. lbid, p. 297, n-1 611.
429. lbid, pp 307-8, n-1 660.
430. lbid, p. 324, n-1 799; p 400, n-1 1475.
431. lbid, p. 348, n-1 1008.
432. lbid, p. 286, n-le 556-7.
433. Pp. 245-6, n-1 313.
434. lbid, p. 375, n-1 1237.
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435. Jbid, p. 212, n-le 23-4.
436. lbid, n-1 26.
437. lbid, n-1 27. Cf. Turci în Lăpuşna, p. 214 n-1 54.
438. Uricariul, III, pp, 133-4.
439. Studii şi documente, VI, p. 195.
440. lbid, p. 213, n-1 33; p. 276, n-1 498.
441. lbid, 286, n-1 555; p. 289, n-1 574; p. 291,n-1 584; p. 373, n-1
1220.
442. lbid, p. 290, n-1 576.
443. Jbid, p. 290, n-1 580.
444. Documentele Callimachi, II, pp. 117-81, 131.
445. Documente şi cercetăn: p. 39.
446. Studii şi documente, VI, p. 308, n-1 662. La Galaţi turcii, neavând
geamie, se închinau în cafenele, p. 309, n-1 669. O odaie a agăi Casapbaşa
se întâlneşte şi la ţinutul Tecuciului, pp. 363-4, n-1 1139. Alţi „păstori"
turci în ţinutul Bârladului, p. 366, n-1 1155 Oameni ucişi de tătari la
„Hănăseani de la Codrul Chigheciului", p. 370, n-1 1192. Tătar ucis la
noi, p. 377, n-1 1262; p. 409, n-le 1555-6. Stricăciuni tătăreşti la Greceni,
pp. 385-6, n-1 1322.
447. Documente Callimachi, II, pp. II 1-2.
448. Peyssonel, Commerce de la Mer Noire, Paris, 1787, pp. 305-6.
449. Documente şi cercetăn: p. 78; Peyssonel, 1. c., p. 305.
450. lbid., pp. 306-8.
451. lbid., II, pp. 258-9.
452.Stud1i' şi documente, XI, pp. 62-3, n-1 72.
453. lbid., 1-11, p 77, n-1 XXVIII.
454. 1763-4; Documente Callimachi, II, p. 11 O. Un beşleagă de Iaşi
acolo, ibid., p. 120. Vezi şi Documente şi cercetări, p. 36.
455. lbid., p. 112; cf. Peyssonel, 1. c., pp. 306-7. Cf, Kleemann, Reisen
von Wien Ober Belgrad bis Kilianova (1768-1770), Leipzig, 1773
(traducere franceză, Neuchâtel, 1780).
456. Peyssonel, 1. c., pp. 304-6.
457. lbid., p. 306.
458. lbid., pp. 304-5.
459. Studii şi documente, VI, p. 225, n-1 127.
460. lbid., pp. 303-4, n-1 642.
461. lbid., p. 377, n-1 1258.
462. lbid., p. 379, n-1 1282.
463. Documente şi cercetăr1: pp. 85, 138.
464. Documente şi cercetăn: p. 39.
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465. Peyssonel, 1. c„ pp 241, 301. A se adăugi pentru vizir, care lua 500
de la „banii mierii" Moldovei, 1.000 de lei de la unul, 2 OOO, 2.400 de la
ceilalţi, ibid, II, p. 262.
466. Documentele Callimach1; II, p. 105.
467. Documente şi cercetări, p. 54.
468. Peyssonel, 1. c„ pp. 242-3, 256.
469. lbid, p 256.
470. Documentele Callimachi, II, p. 109.
4 71. Peyssonel, I. c„ p. 241.
472. Documente şi cercetări; p. 78.
473. Ibid, p. 13.
474. Studii' şi documente, VI, p. 186.
475. Documente şi cercetări; p. 56.
476. Ibid, p. 49.
477. Studli' şi documente, XXII, p. 11 O.
478. Ibid, pp. 111-12.
479. Documente Callimachi; II, pp. 118, 131.
480. lbid, p. 119. La Hotin Dumitrachi portarul, ibid, p. 133.
481. Ibid
482. lbid, p. 128. Cf. pentru petrecerea hanului acolo în 1763, ibid, p.
451,n-175;p.463,n-183.
483. Ibid„ p. 493, nota I.Pentru de Tott la Căuşani, ibid, p. 653, n-1 45.
Şi în 1758 hanul stătea acolo (ibid, p. 628, n-1 17).
484. Documente şi cercetări; p. 36.
485. Ibid, p. 49.
486. Documente Callimachi; II, p. 109. Numele de Cetatea Albă se află
alături cu acela de „Akkerman", în socotelile de pe 1763-4. Cf. numele
turceşti pentru lemnărie, ibid, p. 111. V. şi Peyssonel, 1. c„ pp. 200-1.
487. Ibid, p. 109.
488. lbid, p. 159.
489. lbid, pp. 201-2.
490. Acte şi fragmente, I, p. 14.
491. Peyssonel, p. 306.
492.Ibid,pp.202-3.
493. Uricariul, IV, p. 70 şi urm.
494. Peyssonel, 1. c„ p. 298.
495. Ibid, p. 66.
496.Ibid,pp. 110-4.
497. Ibid, pp. 138-9, 148, 150, 153, 192.
498. V. ediţia şi nota lui Hasdeu, în Archiva istorică, II, p. 91.
499. Studli' şi documente, V, p. 540, n-1 12.
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500. lbid, VI, p. 234, n-1 209.
501. Melchisedec, Cronica Huş/Jlor şi a episcopiei cu asemenea numire.
Dupre documentele episcopiei/, I, /Bucureşti, 1869/, pp. 304-6.
502. Studii" şi documente, VI, p 236, n-1 229.
503. lbid, p. 265, n-1 442; p. 364, n-1 1142.
504. Studii şi documente, XVI, pentru Bezin, străveche moşie, şi Gârleşti.
505. lbid, VI, p. 298, n-1 615; p. 305, n-1 647; p. 381, n-1 1299.
506. lbid, XVI, p. 402.
507. lbid, V, pp. 543-4. n-1 9; pp. 545-6, n-le 12-3.9.
508. Uricariul, VI, p. 263.
509. Ibid, p. 253.
510. Jbid, VIII.
511. Studii" şi documente, XVI, p. 400, nota 1.
512. Arbure, 1. c., p. 35, nota.
513. Uricariul, VI. pp. 251-2.
514. Jbid, IV, p. 333.
515. R. Rosetti, Archiva Senatonlor din Chişinău, în Analele Academiei
Române pe 1910, p. 64.
516. Uricariul, VI, pp. 255-6.
517. lbid, p. 256.
518. Ibid, p. 269.
519. Ibid, p. 279.
520.Jbid,pp.258-9.
521. Ibid, p. 260.
522. lbid, pp. 283-4.
523. /bid,pp.251-2.
524. lbid, XVI, p. 305.
525. Jbid,VI, pp. 342-3, n-1 959.
526. Ibid, VI, p. 271, n-le 482, 484; p. 282, n-1 539.
527. Ibid, p. 392, n-1 1385.
528. Jbid, XXI, p. 181.
529. Uricariul, II, p. 7.
530. Studii" şi documente, VII, pp. 81-2.
531. Ibid, p. 259, n-1 182.
532. lbid, p. 239, n-1 118. În vecinătate Cerişnovăţul, Racovăţul,
Troianul, odaia lui Prodan, Perilipca, Pripicenii, drumul de la Vasilcău
(ibid).
533. Ibid, p. 240, n-1 122. Cf. şip. 255, n-le 164, 166, 168.
534. lbid, p. 255, n-1 167. La Coşemiţa avea moşie şi vătaful Vasile
Boteanul (ibid, n-1 168).
535. Ibid, p. 225, n-1 69.
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536. Jbid, pp. 225-6, n-1 71; p. 227, n-1 74.
537. lbid., p. 227, n-1 75.
538. Ibid., p. 231, n-1 90. Pare a fi aceiaşi ca şi Coşmirca de la p. 232, n1 97. Cf. ibid, n-1 100, pp. 235-6, n-1 105. Toderaşco Balş era atunci
ispravnic. Pentru alte patru moşii ale lui Ienachi postelnicul, ibid., IV, p.
343.
539. Uricariul, XVI, pp. 207-8.
540. Ibid, VI, pp. 262-3.
541. Studii· şi docwnente, V, pp. 429-30.
542. Uricariul, XIV, pp. 170-1.
543. Jbid, p. 727.
544. R. Rosetti, Archiva Senatori/or, III, pp. 90-2.
545. Măzăreanu, Vorone,tu/, p. 57, n-1 4.
546. Ibid, p. 58, n-1 6.
547. Ibid, p. 68, n-1 24.
548. Pentru Novosiliţa şi Nădăbăuţi, v. şi Studii şi docwnente XI, p. 63,
n-1 74.
549. Ibid, XI, p. 59, n-1 61.
550. Uricariu/, XVI, pp. 338-9.
551. Statistica din acest an.
552. Uricariu/, XI, p. 328 şi urm.
553. Ibid, VI, p. 263.
554. Studii şi documente, V, p. 536.
555. Uricariul, VI, pp. 272, 283.
556. Arbure, 1. c., p. 322, 352, nota.
557. Uricariul, VI, p. 270.
558. Studii" şi docwnente, VI, p. 260, n-1 413.
559. Jbid VII, pp. 327-8, n-1 52.
560. Uricariu/, X, p. 62 şi urm.
561. Ibid
562. Nume: Moisăiu, Julea sau Jalea, Bărgan, Docwnente Ca//imachi: II,
p. 28, n-1 60.
563. Uricariu/, VI, pp. 270-1.
564. Studii şi docwnente, VI, p. 545.
565. Statistica pomenită.
566. Uricariu/VI, p. 280.
567. Jbid, p. 368 şi urm.
568. Jbid, pp. 320-1.
569. Ibid, VI, p. 265.
570. Memoni/e societăţii din Odesa pe 1884; cf. Docwnente/e
Ca//imachi: I, p. XXI.
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571. lbid, p. 458, n-1 104. V. şi [Al. Callimachi], Cartea neamului
din Moldova, zis Ca/Jimachi.. p. 17, nota 3.
572. Uricariul, XIV, p. 277.
573. Studii şi documente, V, p. 545, n-1 11.
574. Uricariul, VI, p. 277, conscripţia din 1803.
575. Studii şi documente, VI, p. 52, n-1 146.
576., V, pp. 186-7.
577. Studii şi documente, XVI, p. 398.
578. Uricariul, VI, p. 282.
579. Statistica pomenită.
580. V. şi ibid cf. Uricariul, VI, p. 254.
581. Măzăreanu, Vorone,tul, p. 63, n-1 15 şi urm.
582. Uricariul, I, pp- 370-2.
583. lbid, XV, pp. 321-3.
584. lbid, VI, pp. 270-1.
585. lbid, pp. 280-1.
586. lbid, p. 267.
587. Studii şi documente, XVI, p. 398.
588. Aici şi un Danovici, un Ursachi Golăe, „răzăşii ce să trag din
neamul Ţării" (Halipa, 1. c, II, pp. 252-4).
589. Studii şi documente, V, pp. 423-4.
590. Uricariu/, XXV, p. 271.
591. Stud1i şi dQcumente, V, p. 269, n-1 28.
592. Uricariul, VI, p. 249.
593. lbid, p. 259.
594. lbid, p. 260.
595. lbid, pp. 260-1.
596. Mai târziu reluate de turci, ele trec în 1812 la fiscul rusesc, cu care
se poartă un proces, isprăvit abia la 1845, cu îndatorirear r uşilor de a plăti
ca despăgubire 224.000 de ruble în argint, R. Rosetti, în Analele
Academiei Române, XXXII, p. 684.
597. Cf. Arbure, 1. c, pp. 336-7; Studii şi documente, VI, p. 289, n-1 574;
Halipa, l. c, p. 289. V. şi Uricariul, VI, p. 250.
598. lbid, p. 252.
599. Jbid, p. 278. La Răspopeni şi paharnicul Ioan Cartu, ibid, p. 279.
600. Pentru măjile ce Voroneţul lua de la Chilia v. şi Măzăreanu,
Vorone,tu/, p. 78.
601. Stud1i şi documente, XIX, p. 123 şi urm.
602. Melchisedec, Cronica Huşulw: I, p. 160.
603. Dan, Putna, pp. 221-2.
604. Arbure, 1. c., p. 321 şi urm.
Calmăş
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605. Documente şi cercetări: p. 54.
606. Pentru danii către Dobruşa, Sahamenii, Şaba, Arbure, 1. c., pp. 333,
335, 338. Căpriana pierduse jumătate din Vistiemiceni, dată de Domnie la
12 februar 1525 (Halipa, 1. c., p. 216).
607. Uricariul, XXV, p. 265 şi urm.; Măzăreanu, Voroneţul, pp. 64-5, n-1
18.
608. Uricariul, VI, p. 264.
609. Măzăreanu, Voroneţul, p. 59, n-1 7.
61 O. Ibid, p,. 59-60, n-1 8 şi urm.
611. Ibid, pp. 60-1, n-1 10.
612. Şi aici se face măsurătoarea în odgoane, Uricariul, li, pp. 189-92.
613. Ibid,XIV, p. 116 şi urm.
614. Ibid, XV, p. 323-4 şi urm.
615. Ghibănescu, Surete şi izvoade, III, p. 291.
616. Uricariul, V, p. 242.
617. Ibid., VI, p. 191.
618. Jbid, p. 192.
619. Jbid, p. 193.
620. Ibid, p. 196.
621. Ibid, p. 201.
622. Jbid, p. 204.
623.Ibid,p.204-5.
624. Ibid, p. 209.
625. Ibid., pp. 246-7.
626. Ibid, p. 270.
627. Ibid, VI, p. 271.
628. Ibid., p. 272.
629. Ibid
630. Ibid, p. 274.
631. Ibid., p. 277.
632. Ibid, p. 282.
633. Studii şi documente, XVI, p. 401. Aşa se aminteşte şi vechiul şoltuz
de Chişinău, Gheorghiţă, ibid., p. 402.
634. Uricariul, VIII, pp. 254-5. Preoţi şi diaconi sunt 17.
635. Melchisedec, Cronica Huşulw: I, pp. 97-8
636. Uricariul, VIII, pp. 256-7.
637. Documentele Callimach1: II, pp. 84, 98.
638. Ibid, p. 96.
639. Documente şi cercetări: p. 33.
640. Ibid, p. 47.
641. Ibid., p. 159.
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642. P. 314, n-1 724.
643. P. 315, n-1725
644.P.318,n-1754.
645. P. 318, n-le 755-6.
646. Pp. 318-0, n-1 757. Unirea celor trei ţinuturi în ce priveşte zlotaşii,
p. 343, n-1 961.
647. P. 347, n-1 1000.
648. P. 365, n-1 1148.
649. P. 375, n-1 1242.
650. P. 368, n-1 1178; p. 396, n-1 1433; p. 400, n-le 1430-1; p. 410, n-1
1500.
651. P. 396, n-1 1434.
652.P.403,n-11515.
653. P. 371, n-1 1208. Iarlâc pentru fugari şip. 378, n-1 1272.
654. P. 377, n-1 1257.
655. Uricariul, II, p. 147.
656. Ibid, VI, p. 470.
657. Studii şi documente, p. 374, n-1 1227.
658. P. 375, n-1 1234.
659. P. 375, n-1 1237.
660. P. 376, n-1 1247. Pentru vite, p. 390, n-1 1364.
661. P. 393, n-1 1407.
662. Ibid, XVI, pp. 401, 403.
663. Ibid, XVI, p. 400.
664. Ibid, pp. 400-1.
665. lbid, VI, pp. 351-2, n-1 1043; p. 362, n-1 1123.
666. lbid, p. 222, n-1 99.
667. P. 213, n-1 32; p. 214, n-1 49. A făcut şi o biserică în Chişinău.
668. Jbid, n-1 34; p. 220, n-1 86; p. 221, n-1 95. Dar i se zice: pârcălab,
ibid, n-1 94. Pe la 1740 căpitan era Constantinachi. V. şi pp. 223-4, n-1
119.
669. P., p. 213, n-1 47; p. 234, n-1 211.
670. Pp. 232-3, n-1 197.
671. P. 364, n-1 1143.
672. P. 409, n-1 1560.
673. P. 221, n-1 94.
674. P. 296, n-1 608; p. 244, n-1 296; p. 279, n-1 519.
675. P. 230, n-le 163-4.
676. P. 264, n-le 440-1; p. 372, n-1 1214.
677. P. 358, n-1 1088.
678. Documente şi cercetări, p. 29.
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679.
680.
681.
682.
683.

Ibid, p. 30.
Ibid, p. 31.
Ibid
Documente Callimach1: II, p. 94.
Ibid, p. 98. Acolo şi un om din

„Muilău" şi

un negustor din

Chişinău.

684. Documente Callimach1: II, p. 88.
685. Ibid, p. 92.
686. Ibid, p. 98.
687. Studli" şi documente, XXII, pp. 14-5.
688. Ibid., p. 18 şi urm.
689. Ibid, p. 25. Cf. pp. 33, 40-1.
690. Ediţia Răşcanu, Lefile boierilor moldoveni, sau Uricariul, XIX, pp.
307-72.
691. Documente Callimachi, I, p. 473, n-1 150.
692. Ibid, p. 475, n-1 157.
693. Studii şi documente, XXI, p. 265. Alt răzăş e Moise Pierdevară,
ibid., p. 266.
694. Ibid, VI, p. 172, n-1 126.
695. Ibid, VII, pp. 86-7, n-le 43-4.
696. Ibid, XVI, p. 398.
697. Jbid, p. 399.
698. Jbid, p. 400.
699. Ibid, pp. 401-2.
700. Jbid, XXII, p. 10. Pentru răzăşi de Lăpuşna (1763). v. şi
documentele 104/XXX, 129/LXXII ale Academiei Române; cf.
Documente Callimach1: I, p. 468, n-1 100; p. 461, n-1 116.
701. Documente Callimachi, 11, pp. 98, 102.
702. Studii şi documente, XV, p. 324, n-1 78.
703. Documente Callimachi, II, p. 133; Documente şi cercetăn: p. 43 (şi
la Soroca şi Chişinău).
704. Studii şi documente, VI, p. 336, n-1 855.
705. La 1806 Alexandru Caragea; Halipa, II, p. 329. V, şi procesul lui
Filip Lascul din Peciştea Orheiului cu Andrei băcalul din Iaşi ( Uricariul,
V, p. 190). Căpitani, stegari, vătafi se află răspândiţi prin sate (Studii şi
documente, XVI p 408). Găsim şi pe un Lazăr biv căpitan, feciorul
călugărului din Singureni (ibid., nota 1) Un Alexandru Anastase biv vel
serdar, Halipa, I, p. 377. V. şi Uricariul, XIV, pp-111-3 şi urm.; XVi, p.
235; XXIV, p. 425; XXV, pp. 271-2; Documente Callimachi, II, p. 188;
Studii şi documente, XVI, pp. 398-9, pp. 237-8, n-1 113; Documente şi
cercetăn: pp. 62, 64-5; Halipa, 11, pp. 240-1, 330-1.
251
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
Studii şi documente, XVI, p. 395.
lbid, VI, p. 347, n-1 998.
Uricariul, VI, p. 276.
Documente Ca/Jimachi, I, p. 484, n-1 176. Pe la 1760 se întâlnesc
în părţile Orheiulul şi Lăpuşnei Bălăsachi, Darie şi Ion Donici, Serdarul
Iamandachi de la Cârlig, Alexandru Răşcanu, Dumitru Carp şi stolnicul
Carp, armaşul Mihuleţ; Studii şi documente, XXII, p. 111.
71 O. lbid, XVI, pp. 395-6.
711. Acte şi fragmente, I, pp. 341, 349.
712. Măzăreanu, Vorone,tu/, p. 54, n-1 10.
713. lbid, pp. 61-2, n-1 11.
714. Documente Ca/Jimach1: II, p. 128.
715. Studii' şi documente, 1-11, p. 331, n-1 VI; Melchisedec, Cronica
HuşuJw: I, p. 253.
716. Studii şi documente, XVI, pp. 396-7.
717. Jbid, p. 397.
718. lbid, XXII, p. 112.
719. lbid, p. 113.
720. R. Rosetti, /. c., III, pp. 87-8.
721. Erau şi urmaşii lui Crăhan, cu danie de la Ştefan cel Mare (Halipa,
II, pp. 233-4).
722. Studii şi documente, XVI, p. 397.
723. Studii şi documente, XVI, p. 402.
724. lbid., VI, pp 264-5, n-1 442. Cf. ibid., p. 282, n-1 541.
725. lbid, p. 300, n-1 624. Cf. ibid, p. 301, n-1 630, p. 319, n-1 763.
726. Jbid, p. 328, n-1 827; p. 339; p. 349, n-1 1025.
727. lbid., XXI, p. 116-8. Familiile sunt tot cele vechi româneşti, Gane,
Nour, Calistru, Stancu!, Truşăneanu, Bocan, Chiriac, Dobre, Bostan, BQgat
Nou, Tobultoc, Izmană (căpitan, poate de loc de prin Botoşani). La
Telineşti, Cap Mare, Stavilă, Sălcuţan (trei căpitani, un dascăl).
728. Pitari.
729. Documente Ca/Jimach1: I, p. 130.
730. Halipa, /. c„ II, pp. 241, 297-8.
731. Studii şi documente, VI, p. 322, n-1 789.
732. Uricariu/, VI, p. 469.
733. Halipa, l.c., II, pp. 280, 290 (c. 1795), 293, 294 ţi urm.
734. Studii şi documente, VI, p. 355, n-le 1065-6; p. 358, n-le 1086-7; p.
359, n-1 1096. Din condica de pe la 1740.
735. Studii şi documente, XXI, p. 188.
736. Documente Ca/Jimach1: I, p. 84.
737. lbid, II, p. 131; Documente şi cercetări, p. 37.
706.
707.
708.
709.
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738. Studii şi documente, VI, p. 392, n-1 1384.
739. Jbid, p. 372, n-1 1221; p. 374, n-1 1228.
740. Archiva românească, II, p. 360.
741. Studii şi documente, VI, p. 22, n-1 103; p. 288, n-1 569.
742. P. 229, n-1 150.
743. P. 367, n-1 1168.
744. P 297, n-1613.
745. P. 304, n-1 644; pp. 304-5, n-1 646; pp. 305-6, n-1 650. La Orhei un
turc omorât de turci, p. 300, n-1 655.
746. P. 223, n-1 113.
747. P. 296, n-1 607. Cf. p. 297, n-1 613.
748. P. 311, n-1 701. Dar dajdea mazililor pentru Lăpuşna, Orhei şi
Soroca e numai 54 ughi, aproape cât Cemăuţul singur (p. 328, n-1 832).
749. P. 319, n-1 769.
750. Pp. 246-7, n-1 32 f. Cf. Uricariul, II, p. 154.
751. Stud1işidocumente, V ,p. 252,n-1379.
752. Pp. 408-9, n-1 1557; p. 409, n-1 1568.
753. Uricariul, XII, p. 302.
754. Ibid
755. Ibid, p. 313.
756. lbid, XX, p. 139 şi urm. Nume: Picioroman, p. 142; Curcoiu p. 143.
757. Studii şi documente, VI, p. 426, n-1 1622. Pentru „crupcă'', coropcă
ibid, p. 446. n-1 1688.
758. Ibid, p. 376, n-1 1246.
759. P. 213, n-1 38; cf. P. 229, n-1 158.
760. P. 244, n-1 292.
761. P. 220, n-1 76.
762. P. 236, n-1 231; p. 244, n-1 298; p. 298, n-1 618.
763. P. 246, n-1 319.
764. P. 264, n-1 441.
765. Pp. 264-5, n-1 442.
766. P. 381, n-1 1292.
767. P. 294, n-1 596.
768. P. 298, n-1 615.
769. P. 302, n-le 635-6.
770. P. 387, n-1 1327.
771. Ibid., Vil, p. 235, n-1 104. Despre evreii cari strică pentru potaş
codrii Lăpuşnei, Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor, III, p, 77. Şi pentru
siliştea de la Orhei.
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772. „On doit absolument exclure Ies Juifs de tout emploi, parce qu'ils
sont dans ce pays-la d'une mauvaise foi qui passe toute expression'', J. c.,
p. 215.
773. Contribuţiuni la istoria literaturii române, în „Analele Academiei
Române", XXVIII, p. 187 si urm.
774. Studii şi documente, VI, p. 226, n-1 72.
775. Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, II; Istoria Bisericii,
II.
776. Studii' şi documente, V, p. 64, n-1 291. Amfilohie era trecut la milele
domneşti şi în 1784-5, ibid., VI, pp. 184, 189.
777. Studii şi documente, VI, p. 275, n-1 502.
778. Ibid.
779. Ibid., pp. 560-70 (şi după Melchisedec, Cronica Huşilor, I, pp 19011; Cronica Romanului, II, pp. 28-9).
780. Melchisedec, Cronica HuşuJw: I, pp. 250-2.
781. Ibid, p. 252.
782. Ibid., p. 383 şi urm.
783. Uricariul, XIV, p. 119 şi urm.
784. Chilia şi Cetatea Albă; notele lui Calinic, în „Analele" citate, 1901,
p. 64 şi urm.
785. Inscripţii: II, pp. 14-5.
786. Chilia şi Cetatea Albă, pp. 234-5.
787. După 1780 în Chişinău preotul Ioan şi preoteasa Lupa, Studii şi
documente, XVI, pp. 398, 399, 400, 401.
788. Ibid., p. 400.
789. Ibid., p. 401. V. şi Halipa, I, p. 222; Melchisedec, Cronica Huşului, I,
pp. 384-6.
790. Picot, Michel Strelbickij, Paris, 1905; Bianu şi Hodoş, Bibliografia
română, II; Istoria Bisericii, II, p. 191 şi urm., 232.
791. Sf. Nicolae, dărâmată de tătari la 1711 şi refăcuta de cunoscutul
Lupu Năstase vel agă.
792. Studii' şi documente, VI, pp. 412-3, n-1 1670; pp. 447-8, n-1 1694.
Pentru mortasipie, pp. 449-50, n-1 1700. Cf. Halipa, II, pp. 241, 243 şi
urm.
793. Uricariul, X, pp. 121-2.
794. Cf. Studii şi documente, XIX, p. 11 şi urm. Andrei Daşcovici ca
„pisar ot Cernăuţi" (în 1760), Studii şi documente, VII, p. 336, n-1 1.
Pisarul de Hotin e pomenit şi la 1774; ibid., p. 227, n-1 74; v, şi ibid, V, p.
417.
795. Ibid., XVI, p. 399~
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796. Uricariul, VI, pp. 372-4. Supunerea Basarabiei sudice (Reni, Chilia,
Akkerman, Ismail; Brăila trece la Buzău) către episcopul de Huşi, ibid, pp.
391-2 (I O ianuar 1771 ). „Proilavul" lăsase ca urmaş pe arhimandritul
Pangratie (ibid., p. 394). Cf, şi ibid., p. 395 şi urm.
797. Ibid., p. 458.
798. Studii şi documente, XXII, pp. 58, 85 şi urm.
799. R. Rosetti, Arhiva Senatori/or, III, p. 31.
800. Ibid., p. 54.
801. Ibid., p. 58.
802. Ibid., p. 78. Un evreu se prezintă ca antreprenor; ibid., p. 80.
803. lbid., pp. 81-3 Vistierul Roset găsea lemnul Orheiului prea moale,
ibid. Pentru pădurile satelor, p. 81. Pentru ridicarea turcilor din Hotin în
1806, Studii şi documente, VI, p. 197.
804. Ibid., p. 255
805. Ibid, p. 455, Uricariul, XIX, p. 553.
806. Documente şi cercetăn: p. 71.
807. R. Rosetti, Archiva Senatorilor, III, p. 45.
808. Documente şi cercetări: pp 65-6.
809. Ibid., p. 67.
810. R. Rosetti,/. c. p. 89, şi despre un Nicoriţă, general-locotenent, ibid,
pp. 89-90. Alţi români în oastea ţarului, într-o notiţă din ziarul Seara pe
Maiu 1912
811. Documentele Callimachi: I, p, 85, n-1 XLI. Încă mai de mult în
oastea rusească era un vagmistru Ion Creangă; R. Rosetti, Arhiva
Senatorilor, III, pp. 42-4.
812. R. Rosetti,/. c, p. 49.
813.Ibid.,pp.88,90.
814. Uricariul, XII, p. 197. După pace şi la Cetatea Albă era un muhafiz;
el purta titlul de paşă, Ismail Paşa, Documente şi cercetări: pp. 62, 78. Şi
muhafizul de Izmail era atunci un paşă, Bechir (ibid.). Şi paşa de Bender e
intitulat muhafiz, ibid., p. 78.
815. lbid., p. 206.
816. Studii şi documente, VI, p. 201. Şi pentru desetina la Orhei
Hotărniceni.

817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.

Jbid., p. 206.
Ibid.
Ibid., p. 203.
lbid.
R. Rosetti. /. c., p. 31.
Ibid.
Jbid., pp. 31, 34-5, 53-4.
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824. Ibid, pp, 34, 53, 104 şi urm.
825. Ibid, p. 89.
826. Ibid., p. 36.
827. Ibid, p. 46. Pentru ţiganii din Bugeac şi de la Nistru, ibid, p. 46 şi
urm.
828. Memoires de l'amiral Paul Tchitchagof, publies par Charles Gr.
Lahovary, Paris-Bucureşti 1910, p. 374. Ostrovul Giurgiului, unde erau
16.000 de turci, fusese bombardat şi luntrile turceşti prinse de ale ruşilor.
829. Raport consular francez din 11, Hurmuzaki, Supl. 12, p. 641, n-1
DCCCXXX.
830. Langeron, în Hurmuzaki, Supl., 13, p. 365.
831. Hurmuzaki, Supl, 12, p. 645, n-1 DCCCCXXXVII.
832. Raportul următor.
833. Ibid, p. 647.
834. Ciceagov, pp. 375-6.
835. Aceasta era vechia ei nădejde. V. raportul saxon din 10 iunie 1807:
„Occupe entierement [le Sultan] dans ce moment-ci de la guerre contre Ies
Russes en Moldavie et Valachie, que son grand desir seroit de faire
evacuer, Ies provinces lointaines n'attirent que faiblement son attention".
836. Ciceagov, p. 375.
837. Hurmuzaki, Supl., 12, p. 657.
838. Ibid, p. 659.
839. Ibid, tainul turcilor era de 135 de galbeni pe zi.
840. Ibid, pp. 663-5.
841. V. şi memoriul lui Langeron, în Hurmuzaki, Supl, I3, pp. 69 378-9.
842. Ibid., pp. 380-1.
843. Hurmuzaki, XIII, p. 124.
844. Ibid, p. 154.
845. Ms. citat.
846. Acte şi fragmente, II, p. 479.
847. Hurmuzaki, Supl. 12, pp. 676-7, n-1 DCCCLXXX. Pentru această
intervenţie suedeză v. Ciceagov, 1. c„ p. 378.
848. Acte şi fragmente, II, p. 4 79, n-1 3.
849. Ciceagov, 1. c., p. 377.
850. Acte şi fragmente, II, p. 480, n-1 3; Hurmuzaki, Supl. I 1, p. 681; p.
682, n-1 DCCCLXXXVIll.
851. Ibid
852. Ibid, p. 685, n-1 DCCCXCII.
853. Acte şi fragmente, II, p. 479, n-1 3.
854. Ibid, pp. 479-80.
855. Hurmuzaki, Supl. 12, p. 683, n-1 DCCCLXXXIX.
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856. Jbid,pp. 684-5.
857. Hurmuzachi, Supl. 12, p. 685; Acte şi fragmente, II, p. 480, n-1 3.
858. D. Edouard Driault îmi atrage atenţia că instrucţiile i s-au dat
numai la sfârşitul lunii.
859. Ciceagov, pp. 359-60. În notă se citează cunoscuta vorbă a lui
Kutuzov despre locuitorii ţerilor noastre: „Li las ochii să plângă".
860. Acte şi fragmente, II, pp. 481-2.
861. Ciceagov, pp. 361-2. Instrucţiile mai precise ale amiralului, în
Revue Contemporaine, pe 15 mart 1855 (nu mi-a fost la îndemână).
862. Ibid, p. 364.
863. Hurmuzaki, Supl. 12, p. 688, n-1 DCCCXCV.
864. Jbid, p. 688, n-1 DCCCXCV.
865. Jbid, p. 689.
866. După raportul lui Fometty din 16 mai (ibid), el ar fi sosit acolo, nu
la IO, ci la 16.
867. Ibid, p. 691.
868. Ciceagov, p. 379.
869. Ibid, p. 394.
870. Hurmuzaki, Supl. 12, p. 692, n-1 DCCCC.
871. Ibid
872. Nu însă fără ştiinţa lui Moruzi, care credea că, în vederea unei
alianţe, e cel mai bun lucru ce se „poate face", Ciceagov, p. 395.
873. Hurmuzaki, l. c., pp. 693-4.
874. Jbid, p. 695, n-1 DCCCCIV.
875. lbid., pp. 696-7.
876. Ciceagov, p. 398.
877. Hurmuzaki, Supl. I, pp. 698-9, n-1 DCCCCX.
878. Acte şi fragmente, II, p. 485.
879. Ciceagov, pp. 396-7. Pentru frica unei pătrunderi a austriacilor în
Moldova, ibid., p. 407.
880. Ibid, pp. 401, 402 şi urm.
881. Studii şi documente, 1-11, pp. 139.
882. R. Rosetti, Archiva Senatorilor, III, pp. 9, 64. La Orhei ei aşează
pe Manolachi Dimachi şi Grigore Balş, la Soroca pe Constantin Sturdza şi
Petrachi Catargiu; la Hotin pe Alecu Ghica şi Iordachi Leon; pp. 13-4. Mai
târziu, „olaturile Bender, Căuşani, Acherman şi Chilia" sunt încredinţate
lui Iordachi Sala şi Ioniţă Bănulescu; în sfârşit, lui Manolachi Vâmav;
ibid. Ca sameşi avem în Basarabia pe un Păun, un Gafencu, un Vasiliu şi
un Grigoriu; ibid, pp. 14-5, 57. Serdarul de Orhei, stând în Chişinău, e
Ramandi; ibid Cf. şi ibid, p. 61 şi urm.
883. Ibid, pp. 37-8.
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884. Uricariul, IV, p. 343 şi urm.
885. Jbid., III, pp. 227-31.
886. Studii" şi documente, 1-11, p. 170.
887. Documente Callimachi, I, p. 341, n-1 XVII.
888. Jbid., p. 342, n-1 XVII.
889. lbid.
890. lbid., p. 352, n-1 XXV. Şi fondul sănătăţii publice pierdu jumătate
din veniturile sale, Documente Callimach1: I, p. 220, n-1 CLXVIII.
891. Ibid., p. 153, n-1 CI; p. 340, n-1 XVI; pp. 349, 353.
892. Radu Rosetti, Archiva Senatorilor, III, p. 4.
893. Ibid., p. 155 şi urm. 344, n-1 XVIII.
894. lbid., p. 161.
895. Ibid., p. 354, n-1 XXVI.
896. Ibid., p. 355, n-1 XXVII.
897. lbid., p. 165, n-1 ex.
898. Ibid., p. 165, n-1 CXI.
899. Jbid., p. 355, n-1 XXVII.
900. lbid., p. 167-8, n-1 CXIV; pp. 356-7, n-1 XXX.
901. Ibid., p. 176, n-1 CXXII.
902. lbid., p. 178, n-1 CXXIV.
903. Ibid., p. 179, n-1 CXXV.
904 .. lbid., p. 184, n-1 CXXIX.
905. Jbid.
906. lbid.. p. 187, n-1 CXXXIV.
907. Uricariul, IV, pp. 189-94.
908. lbid., p. 191, n-1 CXXXIX. Negustori ardeleni de grâne apar la
1814 în Basarabia, ibid., p. 213, n-1 CLXII. Cf. şi ibid, p. 215, n-1 CLXV;
pp. 216-9, n-1 CLXVI.
909. Uricariul, XVI, p. 299.
910. V. lista în Halipa şi R. Rosetti, 1. cit.
911. Ibid., p. 136, n-1 CXLIV.
912. Radu Rosetti, 1. c., p. 683.
913. Uricariul, I, p. 259 şi urm.
914. Documente Callimachi, I, pp. 5-5-6, n-1 265.
915. Uricariul, VI, pp. 60-2.
916. Documente Callimach1: I, p. 356, n-1 XXVIII.
917. Ibid., I, pp. 204-5, n-1 CLII.
918. Ibid., p. 366. n-1 XL; p. 368, n-1 XLII.
919. Ibid., p. 363, n-1 XLIV.
920. Ibid., p. 375, n-1 L.
921. Documente Callimach1: I, p. 289.
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922. Uricariul, XII, pp. 197-8.
923. Partea de căpetenie şi în Crestomaţia d-rului Gaster, II, p, 219 şi
urm.
924. Studii şi documente, XIX, p. 18.
925. Studii şi documente, V, p. 545, n-1 12.
926. Studii" şi documente, VII, p. 309.
927. Studii şi documente, I-II, p. 203, n-1 CLVI. La 1867 foaia
bisericească din Basarabia se publica şi româneşte.
928. Ibid, VII, p. 121, n-1 69.
929. Ibid., VII, p. 216, n-1 192.
930. Jbid, p. 260, n-1 199.
931. Uricariul, VI, p. 284.
932. Ibid, p. 297.
933. Ibid
934. lbid, XVI, p. 281.
935. Ibid, XV, p. 363.
936. Documente Callimachi, I, p. 508, n-1 198.
937. Ibid, p. 531, n-1 246.
938. Ibid, V, p. 210.
939. Ibid, p. 220.
940. Documente Callimachi: I, p. 522, n-1 226.
941. Uricariul, XIV, p. 298 şi urm.
942. Documente Callimachi: l, p. 499, n-1 188.
943. lbid, pp. 551-2. La 1818, Teodorachi fiul lui Constantin Balş
vizitează pentru afaceri Basarabie, ibid.
944. StudHşidocumente, Vl,p.117,n-1210.
945. Ibid, p. 120, n-le 225-6.
946. Uricariul, XVII, p. 245.
947. Studii şi documente, VII, p. 351, n-1 34.
948. Studii şi documente, VI, p. 120, n-1 227. Procesul lui N. Carp,
care vine la Chişinău.
949. lbid, p. 121, n-1 230.
950. Studii" şi documente, VI, p. 117, n-1 210.
951. Studii şi documente, V, pp. 165-6, n-1 126.
952. Uricariul, XIV, p. 303.
953. lbid, VI, p. 340.
954. lbid, XI, p. 360.
955. Studii şi documente, XIX, pp. 18-9. O scrisoare din Chişinău,
1817, la Academia Română; v, Documente Callimachi: I, pp. 542-3, n-1
261.
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956. Uricariul, XII, p. 238 şi urm. Fiul lui Iftimie pare a fi căminarul
Iordachi din 1836 (ibid, p. 261).
957. Documente Callimachi, I, p. 235, n-1 CLXXIII. Proprietarii de
peste Nistru îşi ceruseră înapoi ţăranii, de mult timp mutaţi dincoace, R.
Rosetti, 1. c., p. 39 şi urm.
958. După Le Nord, UricariulXII, p. 165 şi urm.
959. Impresii' de călătorie în ţerile Caucazului prin Basarabia şi Crimeia,
Iaşi, 1858.
960. Chilia şi Cetatea Albă, p. 265 şi urm.
961. Frumoasa carte se cheamă Din Basarabia şi a apărut la Iaşi in 1908.

260
https://biblioteca-digitala.ro

DIN TINUTURILE PIERDUTE
'

BOIERI ŞI RĂZEŞI ÎN BUCOVINA ŞI BASARABIA
ÎN CELE DINTÂI DECENII DUPĂ ANEXARE
(Partea a doua a studiului apărut în Analele Academiei Române, seria a
doua, tom XXXV, Memoni'/e Secţiei Istorice, Bucureşti, 1912)*
În memoriul din mai, despre însemnătatea ţinuturilor de peste Prut
din punct de vedere şi istoric, arătasem că e o datorie să se caute, să se
strângă, ori măcar să se copieze, să se centralizeze aici, într-o formă ori în
alta, actele aflătoare cu zecile de mii, ale trecutului moldovenesc în
Basarabia. Spuneam că de bogăţia acestei informaţii documentare sunt
sigur.
Nu mă înşelam în această afirmare. Cu prilejul serbărilor Ligei
Culturale, s-a încercat a se găsi asemenea acte. Ei bine, în câteva zile
numai au ieşit la iveală vreo sută, care sunt prea însemnate pentru ca să
întârzie comunicarea lor.
Ele se referă mai toate la familia Iamandi, ramura aşezată în
Basarabia, şi câteva lămuriri asupra ei trebue să premeargă documentelor.
lamandi e acelaşi nume ca şi Diamandi sau Diamanti (D.iaµavtitc;).
Încă pe vremea lui Constantin Vodă Brâncoveanu un Iamandi era mare
portar şi Vodă-I alipia pe lângă tătari la venirea lor în ţară 1• De aici el trecu
în serviciul lui Nicolae Mavrocordat, luându-şi statornic locul între boieri
Moldovei. Încă până a nu veni Nicolae Vodă în Scaun, caimacamii
trimeteau la Iusuf Paşa de Bender pe "Iamandi vei armaş, om străin, dar
deprins cu trebile ţerii, cu mare jalobă pentru lipsa ţerii şi cu mare
rugăminte să li se rădice acel iematec de oşti împărăteşti" 2 .
După ce fu o bucată de vreme capuchehaie la Hotin, şi actele
privitoare la acest timp sunt cele mai interesante din colecţie, după ce,
împreună cu Iordachi, al doilea portar, el luă iarăşi, în 1723, locul de
capuchehaie la Hotin - iscăleşte D.taµavn;c; 7tpO)TJV MEOEAvtt~EpîJc; 3 , el
ajunse la urmă, în 1731, şi mare postelnic, sub alt Domn. Nepoţi de fiu ai
săi erau Panait, Ştefan, mort holtei, Cârste şi jicnicerul Ioniţă, care avu pe
Maria, soţia medelnicerului Constantin sau Costachi Vâmav, pe Nastasiica
Stamati, pe Safta şi trei fii: Iordachi, Vasile şi sulgerul Toma. Ioniţă, al
cărui tată fusese postelnic şi ispravnic de Hârlău în 1743, trăia încă la
1756, când făcea pentru domnie hotărnicii, şi la 1760, când iscălia sub un
act domnesc. Cunoşteam pe banul Toma Iamandi din 1795, şi din nişte
scrisori ale lui Ienachi Kogălniceanu cronicarul, din 1791, ştiam că pe
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atunci stolnicul Toma Iamandi avea moşie la Poiceşti, "în ceia parte de
Prut", atingându-se cu moşia Kogălniceanului de la Valea lui Rangu; de la
socru, Vasile Kogălniceanu, fratele lui Ienachi, mai căpătase şi Coloneştii.
Ni se spune că era "un mare puternic în Moldova", şi de aceea căuta să
încalce pământul unchiului soţiei sale4 . Vom vedea din actele ce urmează
pe Toma, soţ al unei văduve bogate, stăpân de pământuri bucovinene şi
basarabene, pe un altul, nepot al său, începând peste Prut o nouă ramură a
familiei sale, pe când Ioan Iamandi banul şi s~ătarul Gavril Iamandi
rămâneau în Moldova, unde-i aflăm şi la 1815-21 .
Actele Iamandieştilor ating în trei feluri ţinuturile deslipite pe rând
de la Moldova: a) unele privesc moşii de peste Prut din mai vechi timpuri,
b) altele sunt în legătură cu vieaţa bucovineană îndată după anexarea
Moldovei de sus la Austria şi c) o a treia categorie, mai nouă pentru studii,
se referă la vieaţa românească în Basarabia după 1812.

I.
1. Un act rupt (traducere) priveşte nişte locuri luate de Drăgşan la
în părţile Hotinului, cu patru sute de zloţi tătăreşti. Lista boierilor
(Bucium şi Ieremia vomici, Brut postelnic, Nădăbaico spătar, Gheorghe
paharnic, Sava stolnic, Stan comis şi Stroici logo:Iat) ne trimete la domnia
lui Petru Şchiopul, şi anume la anii 15 87-91 6 . E interesantă menţiunea
uneia din prădăciunile căzăceşti care tulburară aşa de des stăpânirea
paşnicului Voevod: "Acele dresuri a lui le-au luatu tâlharii din Ţara
Leşască când i-au jăfuit lui casa şi i-au [lu)at lui toată avere atuncea, câtă
au avut".
2. Mult mai importante următorul act din Cosouţi, în acelaş ţinut al
Hotinului. La 20 iulie 1614, Ion fiul lui Hluţco îşi dă acolo partea fiicei
Pelaghia şi soţului acesteia, Druţea (din Druţul). Se vorbeşte, cu prilejul
dreselor pierdute, de năvălirea lui Korecki, ginerele lui Ieremia Movilă, de
prada lui la Hovarone, localitate ce n-o pot identifica, de ciocnirea lui
biruitoare cu pârcălabii de Hotin, Goia şi Scaraodsche, adecă Scaraoţchi.
Acesta din urmă nu e pomenit în documente sub acest nume diabolic scriitorul actului pomeneşte în blăstăm şi Tartarul, care lipseşte de obicei ci sub acela, bun creştinesc, de Ion. Lupta s-a dat desigur cu prilejul intrării
în Moldova, la 1612, a polonilor şi cazacilor C(ţre aduceau pe Constantin
Vodă Movilă, izgonit de turcii lui Ştefan Tomşa. Polonii luară cetatea
pentru câtva timp, şi după pieirea lui Constantin, în stăpânire 7.
Sencăuţi,
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Se vede de aici că pe când cei doi Potocki mergeau asupra Iaşului,
Korecki luă asupra-şi ocuparea marii cetăţi de la Nistru. El era să fie îndată
conducătorul oştilor polone care veniră să aşeze în Scaun pe cumnatul său,
copilul Alexandru Movilă.
Să se însemne şi numele răzeşilor hotineni care apar ca marturi:
Vana cel bătrân, Holouca, Miron, popa Maxin, Cuzea (de la Cozul,
Frumosul), toţi din Cosouţi, şi unul cu nume de familie, din acelaş sat:
Costin Comişescul.
Ce .ll3 H(J)H CHh xrryrnKo roT KocoyuH martorosesc însumi pre mine
cum eu, de neme nevoit, nice silit, ce de bună voia me, şi cu sănătos trupul
mieu, m-am milostivit pre fecori miei, anume pre ginerele mieu Druţea şi
fata me Pelaghiia, şi le-am dat şi i-am dăruit ocina me şi cumpărătura ce
am eu cumpărat pre bani ai miei drepţi de la ruda mede la Dumitru şi de la
soru-sa Marica, fecori lui Strătulat den Voronoviţa, şi am cumpărat în
cincispre zeace taleri, parte lor cătă să va aleage den giumătate de sat,
giumătate den parte de sus, şi i-am fost dăruit şi uricul pre acea moşie, şi 1au pierdut de cazacii lui Coreţchi cănd au prădat Hovorone şi au bătut pre
Goia şi pre Scaraodschi, prăcălabii de Hotin. Acum de iznovă i-am făcut
acest zapis, ca să le fie ocină şi moşie şi danie de la noi în veci şi pomană
noaă, şi nime den fecori miei şi den nepoţi miei să n-aibă nici o treabă,
niciun amestec la aiastă danie a me şi cumpărătură a me, ce le am dăruit de
bună voe me. Iar care fecior dentr-ai miei, fecior sau nepot, vor vrea să
strice daniia mea şi tocmala me şi pomana me, el, acela fecior sau nepot,
ca să fie neertat de milostiul Hs. şi să fie procleat şi trideat de trei sute de
oteţi H Bh HHKrn, şi să fie cu Ariia în Tartar înu veci. Şi într-această
tocmala şi daniia a me fost-au Costin Comişescul şi Vana cel bătrân de
Cosouţ şi Holouca de colea şi Miron de colea şi popa Macsin de acolea şi
Cuz[ea] de colea, şi mulţi oamini buni s-au tămplat la aiastă tocmala
nostră; şi pre mai marea credinţă ne-am pus peceţile şi deagetele ca să să
ştie. Şi eu, Cemauca, diiacul, m-am tămplat şi am scris ca să ştie. I1Hc oy
KOcroyuH HlOJI K, BJITO 3pKB.
Costin Comişescul Popa Macsin
Vana star. a3 Holouca HCKa.JI
3. În "poslăduirea'' din 1811, cu prilejul d~zbaterii, supt ocupaţia
a moşiilor hotinene, apare actul din 5
septemvire 7131 (1623) al lui Tomşa, care dă lui "Avraamu diiacul din
Lucăceni şi surori-sa Acsanii, fiilor Zamfirii, neapoţi Neachitei, strănepoţi
Săcuianului şi pre-străneapoţi a Tăutului logofătu", satele Noua-Săliţă,
rusească, premergătoare anexării,
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Rosutenii şi trei părţi din Lucăceni, "ce sănt în ţănt. Hotinului, pe părăul
Vilii, cu hăleştei şi cu mori într-acel părău". Se menţionează "a patra parte,
partea cea din susu, din sătul Lucăcenii, ci ş-au cumpărat-o el de la Anisiia
Pisoţchioae, fata lui Izmană din Cordăreni, drept 250 taleri de argint, bani
buni; însă aceasta el o au cumpărat diosăbi de soru-sa Acsana. Iar hotaru
acestui satu Lucăceniloru în al triile movilă di cătră Butic şi la făntăna la
Camunca şi la piatra cea ascuţită şi la pădurice cea de cătră Surcăuţi şi la
moviliţile cele ce sănt în Huci".
Deci Tăutuleştii din părţile de sus ale Nistrului se găsesc, prin
urmaşii lor fără slujbe, şi aici: înrudirea bătrânului Tăutu cu Secuianul era
cunoscută şi de aiurea8 .

II.
Din actele

Iamandieşti

înainte de pierderea Bucovinei, unde
neamul îşi căpătase curând stăpânire, unele sunt păstrate numai în
rezumatul modern (la 1821) din însemnarea intitulată "Scrisorile
doviditoare pentru cursul niamului Iamandiescu, ci încungiură una sută
şaisprăzăci ani, di cănd să află niamul acesta în pămăntul Moldavii''.
De acolo aflăm că Iamandi avea rostul de armaş mare, cu care l-am
găsit în misiunea la tătari, încă din iunie 1705, şi că moşia lui dintâi a fost
la Plotuneştii Fălciului:
"7213, luni 15, dovadă că Iamandii au fost armaşu mare: zapisul
unui Neculae feciorul popii lui Giurchi, pentru o parti din sat din
Plotuneşti, ţinutul Fălciiloru, şi zapisul încredinţat di Varlăam episcopul di
Huş şi alţi boeri".
Mihai Racoviţă era atunci domn, şi el orândueşte, la 16 noemvrie
1708 (7217), ca paharnicii Adam şi Radul să facă hotarnica moşiei.
În anul următor, la 20 august 1710, Iamandi avea moşie şi la
Darabani, numit aşa după străjerii Hotinului, pe teritoriul orăşenesc al
căruia se şi găsia.
Armaşu! de odinioară era acum, după fericita îndeplinire a misiunii
date de caimacami pe lângă puternicul Iusuf Paşa de Bender, capuchehaie
acolo. Căci Carol al Xii-lea, regele învins al Suediei, se află în raiaua
acestuia, la Varniţa, şi Nicolae Mavrocordat, bucuros de ştiri pentru turci.
avea nevoie de un om isteţ şi credincios în cetate. Astfel ştirile oficiale
cuprinse în cronica lui Axintie Uricarul, ştiri pe care le-am analizat de
curând în "Karolinska Iarbogar" din Stockholm, anul I, partea a II-a, se
datoresc armaşului Iamandi, ale cărui rapoarte vor fi fost pe alocurea
redate cuvânt de cuvânt.
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Noi, Nicolai Alecsandru Voivod, boj. milostiiu gospodar zemii
moldavscoi, facim ştire cu această carti a Domnii Mele cui să cadi a şti
pentru satul Dărăbanii, cari sănu pi Nistru, lăngă Hotin, din locul tărgului
domnesc, Domnie Me li-amudat cu tot vinitulu credincios boerilui nostru,
dumisale lui Iamandi ce au fost armaş mare, capăchihae pe lăngă Măriia
Sa Sarascheri-Paşă di la Tighine, ca să aibă a luoa di a zăce din tot locul,
cu tot vinitul, di pi acel loc domnesc, şi nimi să nu cuteze a sta înpotriva
cărţii Domnii Meii. Let 7218, agustu 20 zili. Iscălit:
Noi, Niculai Voivoda (1. p.). Copie.
Capuchehaie la Hotin, după ce îndată, în vara anului 1713, Abdi
sub pretextul unei expediţii în Polonia, luă în stăpânire şi această
cetate9 , fu numit acelaş negociator încercat, cunoscător şi al limbii turceşti.
El întrebuinţa noua sa situaţiune spre a cere ca drepturile sale de proprietar
să fie recunoscute la Darabani, "pentru slujba ce cu credinţă a
capichihaelăcului", pe când moşiile altora fură, neapărat, confiscate şi
împărţite la spahii.
Avem încă petiţia lui turcească, pe care o traducere mai nouă o
redă astfel în româneşte:
Paşa,

Jaloba ci au dat răp[ o]s. Iamandi ci au fost rânduit capichihae di
Dom. Moldavii cătră Mărie Sa Paşa de Hotin, pentru moşie Darabanii, ci
esti ca giumătate di cias de Hotin, cari i s-au dat di Domnul Moldavii,
pentru slujba ce cu credinţă a capichihaelăcului, şi să roagă ca să nu fii
supărat şi să i să de stăpânire, şi să fie nisupărat. Iscălit: Iamandi
capichihaia.
Se ştie că deocamdată Mavrocordat căpătase ca, pe când în cetate
stătea ca muhafiz şi serascher Abdi, împreună cu Paşa de Brusa şi cu un
beiu mameluc din Egipt, fiecare cu ostaşi din provincia sa, moldovenii să
asculte de un pârcălab - care dispăru însă repede - şi să nu fie siIW a "se
scrie la steagurile turceşti", a formă un corp creştin ajutător al Paşei 0 •
Abdi fusese şi Paşă la Tighinea 11 , aşa încât primi cu bunăvoinţă
cererea capuchehaiei.
Actul de învoire, păstrat şi el, sună astfel în traducerea nouă, adesea
greşită:

Buiurdisăşti Mărie Sa Paşa. Satul Darabani a lui Iamandi
capichihaie, di nimine să nu fii supărat. Să-ş (sic) puie iscălitura. Paşasah,
Veletul turcesc 1126, luna 8 gileiheiţe (zilhige ). Aceste s-au tălmăcit di pi
celi adivărati or[i]ghinaluri turceşti di dumnealui spătaru Edipzaade, adică
Di boul.
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Buiuruldiul, porunca paşei e din 1714, anul următor după aşezarea
lui în cetate, unde stătu până la 1718, fiind înlocuit cu alt paşă de Tighinea,
Mehmed, şi apoi, se pare, cu Mustafa 12 • Iamandi rămase probabil şi pe
lângă aceştia, deşi tragedia pe pământ turcesc a lui Carol Xii-lea se
isprăvise acuma. El nu putu împiedeca însă multele şi grelele cereri ale
noului şi puternicului vecin: salahori, pe cari ar fi dorit să-i comande, ca în
1713, Domnul, silit în acest caz la daruri neobişnuite, şeici cu zaherea, cară
pentru aceleaşi provizii. Şi, pe lângă aceasta, împotriva făgăduelilor de la
început, birnici moldoveni fură ispitiţi în slobozia pe care o deschise paşa
pe pământul smuls de la principatul Moldovei 13 . În curând, de altfel, pe
cale spre Morea, cruntul vizir Mare Gin-Ali, care poruncise moartea
Brâncovenilor, făcu să se iea tot ţinutul, "acel minunat ţinut al Hotinului",
scrie cu durere cronicarul, izgonindu-se pârcălabul, căpitanii mari şi
căpitanii mici, iar în curând după întoarcerea vizirului la Constantinopol, şi
vameşii, rămâind ca Moldova să n-aibă nimic a face cu acei ce treceau de
la Ismail şi Chilia la Hotin şi de aici la Zwaniec, în Polonia 14 . Poate că
între cei doi boieri care lucrară cu doi agi la hotărârea ţinutului, să fi fost şi
Iamandi 15 •
În acest timp, la 20 iulie 1712 Nicolae Vodă orândueşte, după
"scrisorile doviditoare", pe episcopul de Huşi, Sava, pe Crâstea Vomicul şi
Radul Paharnicul să aleagă fălcile de vie de la Huşi ale lui Iamandi.
Încă din iunie 1713 Mavrocordat dăduse lui Iamandi, preţuind
slujba lui grea, şi o parte din viile domneşti de la Huşi:
Io Nicolae Alexandru Voevod, boj. milostiiu gospodar zemii
moldavscoi, facemu ştirea cu aceasti carte a Domniei Miale tuturor cui să
cade a şti, pentru cinci falei de vii din viile domneşti de la Huşii, den dialul
Lupului, care cu aceastia vii mam milostivit Domniia Mia de am miluită
pe credincos boerinul nostru dumnealui lamandi velu jicniciar şi
capichihae, pentru a lui driaptî slujbî ci-au slujit şi slujăşte şi astăzi cu
credinţă Domniei Miali şi ţărîi, şi pre poronca Domniei Miali li-au alesu
aceste vii cu măsuri cinstit lui rugătoriul nostru Sfinţiia Sa părintiali chir
Sava, ci-au fostu episcopu la Huş, şi Cărste Vomicul şi Radul biv
Paharnic, înpreunî cu Vasilie şoltuzul şi cu alţi tîrgoveţî de Huşi şi cu
oameni bunî dănpregiur, şi li-au ales din hatul vii lui Andronicu în sus, şi
li-au şi stălpit, preacum aratî mărturia loru. Deci, mai prisosind acolia o
falce de vie din sus din stălpitura, iarăş m'am milostivit Domniia Mia ş.i 1am miluit şi cu acea falce de vie, ca să fie deplină şiase falce de vie, şi să
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aibă a-şi punea stălp acolia, să fie toţii la un loc. Dreptu aceae, ca să-i fie
de la Domnia Mea driaptă danie şi miluire şi ocini şi uric cu tot vinitulu,
lui, şi ficiorilor şi nepoţilor lui, stătîtor în viaci, şi altul să nu să amesteci
rrpe.n; CHM JIHCTOM rocrro.n;crna Mhi. Io Nicolae Voevoda.
las, leat 7221, iuni 30 16 •
(Pecete mică octgoonală)

Mai departe, din "scrisoi:ile doviditoare" se capătă ştiri despre
rostul lui Iamandi, rămas, cum vom vedea, şi mai departe capuchehaie la
Hotin. Tot în 1718, la 27 august, Domnul porunceşte să se aleagă viile de
curând dăruite, prin Iorest episcopul Huşului.
Încă înainte de a trece Mavrocordat în Ţara Românească, la 26
noemvrie 1715 (7224), Iamandi era mare clucer, deşi nu-şi părăsise funcţia
obişnuită, şi Mitropolitul Ghedeon, după porunca domnească, îl judecă
"pentru nişti casă ci li-au vândut un Sandul neguţitoriul" 17 .
Sub Mihai Racoviţă, un act pomeneşte pe ţiganii lui Iamandi, Vodă
poruncind la "un Panfilii, giudele ţiganilor gospod, ca să să înpaci pi un
Gheorghiţă Ţiganul cu ficoriî ei" (sic) (31 mai 7233 = 1715).
Acum o cronică ne lămureşte iarăş asupra activităţii casnicului lui
Mavrocordat, rămas pe lângă înlocuitorul său. După lupta lui Racoviţă,
ajutat de tătari, împotriva catanelor, Iamandi primi sarcina de a face să se
îndeplinească porunca de la Poartă către acelaşi Mustafa Paşa, de a se
restitui birnicii ţerii fugiţi la spahiii din Hotin, unde găsiau condiţii de
vieaţă mai lesnicioasă. Turcii, bucuroşi de locuitori pe timarurile lor, se
împotriviră, "ascunzându-i şi tăgăduindu-i", şi trebui ca Iamandi să "stea
vârtos" pentru căpătarea înapoi a moldovenilor fugari. I se aduse înainte că
aceşti 4.000 de oameni "sunt de treaba cetăţii şi a lor" şi că ei, spahiii, sunt
gata a face arz sultanului ca să le fie dăruiţi. Cererea fiindu-le refuzată, ei
scorniră că hotarul nu e întreg, trebuind să meargă "dela Prut până în
Nistru" şi că Damad-Mehmed fusese cumpărat de Nicolae Vodă să-l
îngusteze. Atunci veni de la Poartă Aga Mustafa, coborându-se "de la
Sarafineţ în gios'' şi luă "tot ţinutul Cernăuţilor până în Prut, unde este
târgul Cernăuţilor, că numai târgul rămăsese la partea Moldovei, şi, fiind
vremea iarmaroacelor care se fac în ţinutul Cernăuţilor, au luat
iarmaroacele". Mîrza Paşa, noul stăpânitor la Hotin, şi tefterdarul său
puseră îndată judecători, vameşi şi strângători, cari luară, pe lângă vama
de IO.OOO de lei, 16.000 de lei de la "boii de negoţ şi caii de vânzare".
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Numai cu altă dare de 10.000 de lei se căpătară din nou părţile
uzurpate, prin omul lui Racoviţă la Constantinopol, Manolachi Chiurcibaşa
18
ori Psiolu, începătorul rosturilor neamului Ipsilăntesc la noi •
Sub Abdi Paşa, întors la Hotin din Egipt, unde fusese până acum,
sub acest "slăvit şi drept judecător şi înţelept şi vrednic", se întoarseră
zilele liniştite pentru Domn şi capuchehaie, până ce moartea prinse pe
bătrânul paşă aicea, în cetatea Hotinului. Se ştie că pe acel timp cu ajutorul
19
lui Abdi se scoaseră şi tătarii din locurile încălcate •
În domnia lui Grigore Vodă Ghica, Iamandi ştiu să-şi păstreze
trecerea. Luase în căsătorie pe fiica atotputernicului sfetnic domnesc
20
Constantin Ipsilanti, fratele (?) Chiurcibaşei Manolachi , şi acesta, luând
hătmănia, îi lăsă locul de mare postelnic, pentru care, fiind vorba de
21
legături cu străinătatea, era pregătit prin lunga sa frecventare a turcilor .
Nimic nu mai putem află, după 1731, despre postelnicul lui Grigore
Ghica decât prin actul următor, din 18 noemvrie 1741, care-l arată ca fost
postelnic, luând în arendă, pe la 1733, pivniceritul şi având pentru aceasta
judecată cu căpitanul Mămăligă. Acestuia i se oprise ca "trăsură" un bou,
pentru cârciuma ce ţinea pe ascuns, încredinţându-l căpitanului de
Ştefăneşti Andrieş; la venirea lor în ţară, cu generalul Mtinnich, ruşii ieau
boul bietului Mămăligă. Scoţând de sub pâră pe Iamandi, judecătorii
Sturza vel logofăt şi hatmanul Ianachi Grecul 22 , adaugă, ceeace se
potriveşte cu toate mărturiile relative la straşnica ocupaţie rusească de
atunci, că muscalii "au luat [boi] a unii ţeri":
Din poronca Domnului nostru Io Costandinu Neculai Voevod, la
vălet 7250, avut-au giudecată faţă înnainte noastră dumnealui Ioniţă
Iamandi biv post. cu Mămăligă căp„ jăluind Mămăligă precum i-au luau
Iamandi post. un bou de 6 ani pentru pivniceritul a doî vasă de vin, şi el
banii pivniceritului zisă că ş-ar fi dat la alte soţii a lui Iamandi post„ şi
boul încă i s-au prăpăditu. Iar Ioniţă Iamandi post. au arătat o mărturie din
vălet 7249, luni 2, scriind precum au avutu giudecată faţă cu Tuader
Mămăligă la dumn[ea]lui Costachi Razul vel vomic, dănd samă Ioniţă
Iamandi precum au cumpăratudumnealui acelupivnicerituînutoată ţara, şi,
măcar că mai ave şi altă soţie, dară dumn[ea)lui au fost capu slujbii, şi au
avut voe, ori în care ţinut va găsi om amistuit de pivnicerit, să-i ia banii
pivniceritului, şi, aflănd pe Mămăligă că are pivniţă cu vin de vândut, au
trimis să-şî de pivniceritul. Iar Mămăligă ar fi tăgăduit că n-are vin de
vândut. Iar Iamandi post„ vrănd ca să adeveriască, au trimis o slugă a sa cu
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bani la crăcima lui Mămăligă, şi i-au vândut vin, şi, nevrându să-ş de banii
pivniceritului, au trimisă şi i-au luat un bou trăsură, şi l-au dus la Andrieşu
căp. de Ştefăneşti, şi i-au spus poveste, ca, de a veni Mămăligă, să-ş de
pivniceritu pe acele 2 vasă de vin, să-i de boul. Şi, trecând şesă anî, iar
Mămăligă n-au dat banii. Şi, viind muscalii, au luatu boulum lui
Mămăligă, înpreună şi cu alte vite a lui Andrieş căp. Şi pentru aceasta au
dat rămas dumnealui vei vomic pe Mămăligă ca să de pace lui Iamandi
post., din vreme că au trecut 6 ani şi nu ş-au dat pivniceritul să-ş scoată
boul, şi, luînd boul muscalii, cum au luat a unii ţări, iar Mămăligă să-ş ceia
banii pivniceritului de unde i-au dat. Şi pentru acastă iarăş mai luînd seama
şi noi, am socotit că cu cale şi cu dreptate au giudecat dumn[ea]lui velu
vor., iar pe Mămăligă l-am dat şi noi rămas, ca să de pace lui Ioniţă
Iamandi post. Şi i-am datu şi de la noi această mărturie după giudecată,
trecută la protocol.
noem. 18
Sturdzea velu logft. Iani hat. S-au scris la protocol
Cu vreun an înainte, la 25 noemvrie 1740 (7249), Grigore Ghica
se îndreptă pentru nişte ţigani "di la Vomicul Vasile Costachi, tatăl
soacrii sale'', către Crâstea Iamandi, fiul unui medelnicer Iamandi, care,
acesta, se pare să nu fie altul decât vreun fiu al fostului postelnic23 .
Un act mai târziu, din 12 iunie 1755 (7263), ni-l arată pe Crâstea,
acum paharnic, ca frate cu Ioniţă jicnicerul, pomenit şi în rândurile de
introducere (v. p. 32), cu Ştefăniţă paharnicul, despre care ştim că n-a avut
urmaşi, şi cu un Panaite, despre care se spune că "s-au fost dus în Rosia",
desigur fiind compromis, împreună cu ostaşii lui Milnnich, în retragerea
lor:
Vodă

7263, 12 iunie. Dovadă că Cr[ă]stia Iamandii păhamiculu şi Ioniţi
Iamandii jigniceri şi Ştef'aniţi Iamandii paharnic al 2-lea şi Panaite
lamandii ci s-au fost dus în Rosiia, au fost fraţi: carte di giudecată di la
boerii Divanului din vremia aceia, Iordachi Canta velu logofătu, Ionu
Bogdan velu logofătu, Mănălachi (sic) Costachi vomic, cuprinzătoare di
giudecată ci au avut Iordachi la Toadir Iamandi şi cu Ştefan Iamandii,
unchiul lor.
7270, avg[us]t 29. Dovadă că medelniceriul Iamandii au avutum
patru ficiori: pi Crăstian Iamandii, pi Ioniţi Iamandii, pi Panaite Iamandii
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şi

pi

Ştefăniţi

Iamandii - carte Domnului Moldovii Grigorie Ion Voevod
Neculachi Vintura, starosti di Putna, pentru pricina unor
vi di la Odobeşti.
·
Pământuri la alt Odobeşti, din Fălciu fuseseră date, se pare, unui
Arbure, de Istrati Vodă Dabija, şi încă din 19 maiu 1728 (7236) ele
fuseseră hotărnicite de Vasile Burgheluş şi de Criste Iamandi. Pe o foaie
cu titlul "Scrisori de moşii ce au dat dum[nealu]i şăt. Ionu Arbure la
dumnealui jic. Ştefanu Iamandi", cetim, în adevăr:
cătră Cămăraşul

Un ispisoc de întăritură de la Istrate Dabija Vodă pentru părţi de
moşie pin sătul Odobeştii ot Fălciiu.
O carte g[o]spodu de la Grigorii GhicaVodă, din let 7236, mai 19,
ce scrii la Crista Iamandi şi la Vasăle Burgheluş, ca să hotărască aceste
părţi de moşie.
Cred că e vorba de Ioniţă la 1O martie 1745, când se înlătură
învinuirea ce i se aducea ca ispravnic de Dorohoi, pentrucă ar fi călcat
drepturile unui călăraş de la căpitanul Zbiera, care călăraş se vede a fi fost
înainte şi după aceasta slugă la medelnicerul Balş
Facemu ştire cu această mărturie a nostră că-m[i] arătă dum. isprav.
Iamandi o mărturie de la dum. Dumitraşco Zbiera ce au fost căpitan mare
aici, la Dorohoi, pentru un Damaschin ce au fost călăraşi mai înnainte de
căpit. Zbiera, care acel Damaschin au fost dat jalbă Mării Sale lui Vodă pe
dum. is. Iamandi cum că el ar fi fost călăraş la căp[i]t[ănia] dumisale
Zbierăi şi la toate poruncile domneşti ar fi slujit, şi, avănd călăraşu
scuteaală din Vist., pe dănsul n-au vrut isprav. Iamandi să-l scuteaască
după porunca gospod, şi i-ar fi măncat bani, scuteala lui. De care arătăndu
mi dum. is. Iamandi mărturiia dumisale căpt. Zbierai, care arată în
mărturie cum că acel Damaschin au părăt rău pe is. Iamandi, cum că el la
căp[i]t[ănia] Zbierăi s-au lepădatu de călărăşit, fiind sluga dumisale m[ e)d.
Balş, care eu, fiindu la iarmarocul lui Sfeti Theaodor la Botoşani, m-am
întâlnit cu dum. med. Balş, şi l-am întreabat, iastea cu adevărat după cum
mărturiseşte mărturiia dum. căpt. Zbierai, ca să fi pohtit dum. med. Lupul
Balş pe Zbiera ca să-1 lasea din călărăşie; care dum. mleJd. Lupul Balş au
zisă că, fiind slugă dum. şi mai înnainte, s-a fost lăsat de la dumnealui şi sau fost pus călăraş la căp[i]t[ănia] dumisale căpt. Izmană, şi, căzănduc
Zbiera căpt., au venit Damaschin şi au rugat pe dum. med[e]l. Balş ca să
silească să-l scoată de la călărăşie, să-i fie slugă, cumu i-au fostu întăi, şi
dum. au grăit cu Zbiera capt., şi l-au scos din călărăşie, şi au rămas slugă
dumisale, iar nu călăraş. Şi am întreabat şi pe călăraşii care au slujit la
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cap[ita]nu Zbiera, şi aceia au dat samă: cătau fostu Zbiera capt. cu dânşii,
nici la o slujbă n-au fost. Şi, după cum adeverimu, am dat această mărturie
la măna dum. isprav. Iamandi.
Alestaru vel căpt.
mart 1O, leat 7253
Ioniţă

Iamandi fusese însurat întâi cu Angheluşa, apoi cu Aniţa,
care-i dădu pe Ştefăniţă (v. şi mai departe).
Ni s-a păstrat şi diata, din 6 ianuarie 7268 ( 1760), încredinţata
cumnatului Gligoraş negustorul, a medelnicerului, care se vede că avea
stăpâniri în Moldova de jos, la Odobeşti, la Huşi, la Iepurenii Fălciiului, la
Gioseni pe Siret, în ţinutul Putnei, iar, în Moldova de sus, la Mitcău şi
Dorăşăuţi, din ţinutul Cernăuţului, la Covceşti din ţinutul Dorohoiului, pe
lângă casa din Iaşi, pe "Uliţa Tărpojenească'', şi pivniţa cu cârciumă din
acelaşi oraş. Se pomenesc şi legături de bani, şi din 1730, cu turcii Hasan
Spira, Halil Başa şi Tanzlâ-Ahmed. La Hotin, Iamandi avea încă o casă,
care e lăsată tuturor fraţilor spre a o întrebuinţa după nevoie, şi o cârciumă.
Suret de pe diiata răposat tatălui nostru Iamandi med.
ţ Făcut-am această scrisoarea a mea, adecă diiată, la măna
dumisale cumnatului Gligoraş precum după viiaţa mea să fie dumnealui
cumnatul vechil, să înpărţască fiilor mei, Cărstii păh. şi lui Ioniţi post. şi
lui Panaitu şi lui Ştefăniţă, din epi şi din vaci şi din oi şi din stupi şi din vii
car[ e] am la Odobeşti şi la Huş, şi din haine şi din vase, arămi ce oi fi
avănd, din toate să le înpărţască cumnatul cum a fi mai derept, frăţeşte,
păn' la un cap de aţă. Iar din moşii m-am înpărţit eu până am fost cu zile,
şi am dat fiiului meu Cărstii păh. o moşie, anume Giosănii, sat întreg, la
ţinutulu Putnei, pe Săret; aşijdere i-am mai dat iar fiiului meu păh. Cărstii
o giumatatei de sat de Mitcău, la ţinutulu Cernăuţilor, car[ e] această
giumătate de sat este zălogită la mine păr la o zi, şi, de vor scoate moşie la
zi, a lua Cărste bani, iar de nu ş-or scoate moşia, a rămăne a Cărstii moşie.
Şi am dat fiiului meu lui Ioniţă post. moşie, anume Covceştii, sat întreg la
ţinutulu Dorohoiului. Şi am dat fiiului meu lui Panait giumătate de sat de
Epureni, care este la ţinutul Fălciiului; şi am mai dat şi pivneţa, cu cărşmă
cu tot, ce este în târg în Eşi. Şi am dat fiiului meu lui Ştefăniţă iar
giumătate de sat de Epureni, unde am dat şi lui Panait; şi am mai dat fiiului
meu lui Ştefăniţă o moşie anume Dorăşeuţii, sat întreg la ţinutuluţ
Cemăuţilor, care sînt trei părţi de moşiie din Dorăşeuţi. Aşijdere, pentru
cas[a] ce am la Eşii, pe Uliţa Târpojeniască, ce este lăngă cumnatu-meu
Gligoraşu negustori ul, car[e] aceste case îmi sînt cumpărătură de la Pascul
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şi de la Costantin, fii răposatului Costantin vameşului Hoştii (sic?), am
socotit să fii părtaşi câti patru fraţii la cas[ă], cine cănd ar merge să să
hodihniască denpreună. Aşijdere şi pentru dzăstre ce a fi avut Angheluşa,
muma Cărstii şi a lui Ioniţă şi a lui Panait, ei căte trei să aibă trebă, iar
Ştefăniţi să ri-aibă amestec. Aşijdere pentru dzeastre ce a fi avut Aniţa,
muma lui Ştefăniţă, iarăşi Ştefăniţă singur să aibă trebă, iaru ceilanţi fraţi
să n-aibă amestec. Car[ e] s-au făcut şi izvod de ce au avut muma lui
Ştefăniţă, tot anume s-au scris, ci am ştiut, cu sufletul meu, ca să n-aibă fii
mei Cărste, Ioniţă, Panaitu vre un supăr de spre rudele lui Ştefăniţă. Şi am
dat un zapis la fiiul meu Cărste pentru trei sute opt-zeaci şi cinci de lei care
am la un turcu, anume Hăsan Spira; şi dintr-aceşt~ bani mi-au dat numai 40
lei, şi au dat acei bani la un turc, ce i-am fost dator, anumea Tanzlâ-Ahmet,
let 7238, luni 1; şi aceşti bani trei sute opt-dzeaci şi cinci de lei cari avem
datorii, să e fiiul meu Cărste, şi să mi-i de mie. Aşijdere mai am datorie la
un turcu anume Halil-Baş[a] 180 lei. Şi mai sînt iarăşu la acest tur[c] Halil
75 cărlani din oile Cărstii, şi s-au dat derept cinci pot[ronici] cărlan[ului].
Pentru credinţa am iscălit eu. Mai am o pivniţi la Hotin, şi am dat-o lui
Ştefăniţă. Iară cas[e ]le ce sînt acolo, să le vă[ n]zi fraţii, şi să le înpărţască
cu toţii, frăţeşte. Velet 7268, ghen. 6.

La 1760, sub bătrânul Vodă Callimachi, la Iepureni stătea, dacă nu
Panait, întors din pribegia lui rusească, măcar Ştefan, fiul cel mai mic,
jicnicer acuma, deci printre boierii cei mici cari nici nu veniau pe la Curte.
El avea de lucru cu târgoveţii din Huşi, cari, fără învoeală cu dânsul, îşi
păşteau vitele pe locul lui, ceeace aduce intervenţia domnească.
La 15 iulie 1760 (7268), Ioan Teodor Callimachi arată ce s-a jăluit
jicnicerul Ştefan Iamandi:
că,

undi îi esti şidere, pe moşie sa Epurenii ot Falciiu, vitile
oamenilor târgului şi altora îi fac călcări moşii cu păşunatul, de-1 calcă
ţarini şi fâneţă, de i să pricinueşte străcăciune şi mari pagubă moşii. [I se
dă] volnicii [de] a să apăra de cătră vitile acelor oameni, ori a cui ar hi;
până nu s-or tocmi cu dănsul, să nu-i calce moşie; iară, ce ar prindi viti a
cuiva pe moşie sa, făcănd pagubă sau stricăciune, să le închidă. Şi
poruncim Domnie Me dum. giudecători de ţinut să-i pliniţi toată paguba şi
străcăciune moşii dela stăpânii vitelor, şi apoi să li să de vitile; şi să
urmeze după cum poruncim, ca nici vitile să nu-ş pască pe locul lui pană
nu să vor tocmi.
Procit. vei logf.
(Mai multe întăriri.)

(pecete
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Şi tot pe atunci se cerea lui Gligoraş Burgheluş să aleagă moşia lui
Iamandi la Itrina:
ţ Dum. cumetre Gligoraş Burgheluş, sănătate poftim dum. dela
milostivul Dumnedzău. Alta, iată că ni adusă dum[nea]lui jicniceriulu
Ştefan Iamandi luminata carte Mării Sale lui Vodă ca să i să alagă o parte
de loc din Itrina, ce dzăsă că are, parte Gheminii, fimee lui Mărdar[ e]
Căciulă, stălpindu-să cu petre, şi eşti şi dum. pus în carte. Cia să înştiinţăzi
dum. pe toţi răzeşii ce or mai fi la acel loc ca să vie şi să măsuraţi tot
hotarul acei moşii, din margine pănă în margine, pe 3 locuri, cu fune de 20
de stănjani, şi stănjănul de 8 palme, de obicei, şi, măsurând moşie, să vii
dum. înpreună cu răzeşii acei moşii ca să înpărţim locul pe bătrâni căţi or
fi, şi s-a scoate şi parte acelui Căciulă de o parte. Şi să fii dum. sănătos.
Av. 7.
Ion stol.
dum. de bine voitor

Prin mamu-sa, Ştefan era coborâtor al vechiului pârcălab Carabăţ, căpitan
24
al Moldovei d -jos la 1523 , "moşul Lucăi pârcălabul, ce este strămoş lui
Ştefan Iamandi'', şi astfel îl vedem la 1762 reclamând de la răzeşi o parte
din moştenirea acestuia.
Noi, Grigorie Ioan Vvod, boj. milost. gspdar zemii moldavscoi.
Credincios boeriul Domnii Mele, dum. Costandin Cogălnicianul, biv vei
stol. i velu sărdaru, îţi facemu ştiri dum. că aice, la Domnie Me, au dat
jalobă boeriul nostru Ştefăniţă Iamandi biv vei jic., dzicănd că, fiind o
moşie, anume Căţăbăţul, şi alte părţi de moşie, tot a lui Cărăbăţ, moşului
său, la acel ţinut a Lăpuşnii, şi, cercăndu-şi jic. Ştef'aniţă Iamandi moşiile,
au aflat scrisorile lui Cărăbăţ de moşiele lui la mâna lui Grigorăşcuţă din
Ciuciuleni şi la Arsăni ot tam, şi, întrebăndu-i pe dânşii jic. Iamandi cu ce
pricină stăpânesc iai acele moşii, iai au arătat vr-o 4, 5 scrisori a lui
Cărăbăţ pârcălabului, moşul Lucăi pârcălabului, ce este strămoş lui
Ştefanu Iamandi, şi iai au dat samă că sînt şi iai din niamulu lui Cărăbăţ, şi
cu ace pricină stăpânesc aceli părţi de moşii. Iar Ştefan Iamandi Jic. dzice
precum că iai nu sînt din niamul lui Cărăbăţ, ce cu şereclăc să fac că sînt
din niamul lui Cărăbăţ, şi au cumpărat iai aceli părţi de moşii toate în 30 de
lei dela un ficior a lui carile au fost beţiv şi agiunsăsă la multă sărăcie, şi
fără de ştire altor neamuri a lui au vându şi acmu iai să fac că sînt din
niamul lui Cărăbăţ. Pentru care iată că-ţi scriemu dum. să-i aduci de faţă şi
să le iai sama foarte cu amuruntul şi în frica lui Dumnădzău, cu bună
dreptate, şi, de va giura Ursul vomicul de Stolniceni şi cu alţi <?ameni
streini pe care îi va arăta jic. Iamandi, în sfânta biserică, precum că sînt
Grigorăşcuţ şi cu Arsăni din Ciuciuleni dinu niamul lui Cărăbăţ părcălabul,
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aşa va rămâne în stăpânire lor. Iar, negiurând, să le iai toate scrisorile şi să
le dai la mâna jic. Iamandi, şi Jic. Iamandi să le întoarcă banii ce or fi dat.
Iar, de or şi giura că sînt din niamul lui Cărăbăţ, să o socoteşti şi această:
care or fi niam mai aproape a lui Cărăbăţ, aceluia i să cade a stăpâni
moşiile. Şi, după cum vii afla cu cale şi cu dreptate, frica lui Dumnădzău
să giudeci şi să hotărăşti giudecata, dăndu şi carte de giudecată, la care
parte să va cade, ca, trăgăndu-să vre o parte la giudecata Divanului, cu
mărturie dum. şi cu dzi de soroc să avem ştiri. Aceasta scriem.

(Pecete ovală.)

Vlt 7270, fev. 3.
Procit, velu logftu.

Precumu ni-am învoitu între noi, verii, frăţeşte, şi ni-am înpărţit
unchiu nostru Ştefanu Iamandi jic. după dereptate, precum arată
mai gios; let 7275, ghen. 2ii.
Parte lui Iordachi Iamandi, cu frate-său Toader.
Satu întreg Epureni.
Pol satu Poiceştii.
2 pog., 1 hirtă vie la Odobeşti.
1 pog. pol vie la Huşi, la dric.
Parte lui Vasilii Iamandi, cu fraţii săi:
Satu întreg Doroşăuţii.
pol satu Poiceştii.
2 pog., 1 hirtă vie la Odobeşti.
1 pog. polu vie la Huşu, la dricu.
Şi, pentru fraţii noştri cei mai mici, să nu [su ]pere pe verii noştri,
fiindu-că au fost cu voe lor.
moşiile

(Iscăliturile.)

Această învoială

unule (sic)

şi

altul:

s-au făcut înnainte me, fiindu-le ca un frate şi
au fost cu preimire şi unora şi altora, am iscălit.

fiindcă

1767, fev. 3

Iordachi

La 10 august 1763 (7271) Ştefan sau Ştefăniţă are gâlceava cu
Botizatul din Huş şi Domnul numeşte judecător pe episcopul de
Huşi, cu ispravnicii Fălciului.
Încă de la începutul anului 1767, Ştefan nu mai era în vieaţă, şi
averea lui, la lepureni, pe cari-i luase întregi, şi Odobeşti, la „dricul
Huşului", la Doroşăuţi, şi, prin cumpărătură, la Poiceşti, o împărţiau
nepoţii Iordachi şi Toader, pe cari-i ştim de aiurea fii ai lui Cârste, mort la
"Ioniţi
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această dată, precum şi Vasile Iamandi şi fraţii, fii ai lui Ioniţă biv vei
jitnicer, care nici el nu mai era viu. O împărţeală din 8 iunie 1775 numeşte
pe fraţii lui Vasile treti comis, apoi pitar, Toma, apoi stolnic şi Iordachi,
apoi postelnic25 .
Afară din împărţire rămâne moşia hotineană Sauciniţa, pe care
Ştefan o reclamase, poate în zădar, cum se vede din această menţiune:

Scrisorile Sauciniţii, căte or fi răspunzănd pe Sauciniţa, să să
din alte scrisori a dumi clucer Ştefan Iamandi.
Mai sânt şi alte cărţi de oprită dejma pe acele părţi de moşii de mai

deosăbască

sus.
Iaste şi o carte de giudecată pentru acele părţi de moşii ce s-au
giudecat dum. jic. Ştefan lamandi cu nişte răzeşi dela acele moşii.
Împărţeli ulterioare între ramura lui Ioniţă şi a lui Crâstea ating însă
împresurate": Ghidişenii (Fălciu), Călmăţuiul şi Rodiul Oanii
(Lăpuşna), Cigărlenii pe Botna (Lăpuşna). Împreună cu fiii lui Ioniţă îşi
iau partea atunci, la 1786 şi 1792, fetele: Nastasia, a lui Stamati
medelnicerul, poate mama lui Costachi Stamati poetul, Maria, a
medelnicerului Vâmav, şi Safta Micleasca băneasa. A treia împărţire
cuprinde şi pe fiii lui Toader, pe Gavril fiul lui Iordachi Cristea, pe un al
doilea Vasile, care le zice veri, pe treti postelnicul Iordachi Vâmav, fiu al
Mariei. Iamandieştii cei bătrâni, fiii lui Ioniţă, sunt în conflict cu nepoţii şi
cu surorile, şi astfel boierii împărţitori dau lui Gavril şi fiilor lui Toader
Călmăţuiul, Rădiul Oanii şi jumătate din Doroşăuţi, celorlalţi Iepurenii,
Poiceştii şi Ghidişenii, rămânând restul ca parte a celor dintâi.
şi "moşiile

A.
În ce chip am socotit noi, feciorii răposatului păh. Crăstea Iamandi,
cu verii noştri, feciorii răposatului jic. Ioniţă Iamandi, cu
moşiile şi viile şi toate rămăşiţurile, cum şi datoriile d-au rămas a
răposatului unchiului nostru Ştefan Iamandi, d-au fost sterp şi, murind în
urma tuturora fraţiloru săi, după pravilă au rămas moştenirea la noi,
nepoţii, 1786, mart 30.
Moşii ce-au rămas [Doroşăuţi, Poiceşti, Ghidişeni, Epureni,
a ne

înpărţi

Călmăţuiu, Cigărleni].

Viile ci-au rămas:
4 pogoane şi giumătate la Odobeaşti
3 pogoane la Huş, la dricu.
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Şi aşa

ne-am socotit noi a ne înpărţi aceşti moşii cu verii noştri
jic. Ioniţă Iamandi, ca din toate moşiile de mai sus
arătate şi vii, după măsurare cu stănj., ar eşi, în fieştecare moşie, să luîm
noi, feciorii păh. Crăstea Iamandi, o parte, şi verii noştri doî părţi„. Însă
într-aceste moşii am avut la stăpânirea noastă până acum, la înpărţala
aciastă, moşiia Epurenii i pol sat de Poiceaşti şi verii noştri moşiia
Doroşăuţii i pol sat de Poiceaşti, pe care fieştecare den noi am făcut lucruri
de acareturi pe partea c-am avut la stăpânire. Şi la aciasta aşa am socotit şi
ne-am priimit să dăm partea moşiei cea cu lucrurile ce or fi făcute pe
dânsa, însă partea celui ci l-au făcut, şi verilor noştri să dăm partea ce li sa veni, la locul unde să nu între la acareturile şi lucrurile ce am făcut noi.
Şi în anul acesta, la Sfeti Dimitrii, săntem noi datori a merge la moşiia
Doroşăuţi, să ne alegemu partea noastră, şi de acolea înpreună cu verii
noştri să mergemu pe la toate moşiile, ca să ne hotărăm părţile după
înpărţala ce sau arătată mai sus. Iar, cănd noi n-am merge ca să ne alegem
partea deosăbit, să nu avem a ceari venit la verii noştre. Şi aşe ne-am învoit
şi ne-am priimit între noi cu verii noştri, feciorii răposatului jăc. Ioniţă
Iamandi, fiind eu vechil din parte unchiului meu Toader Iamandi pah.
(Pricinile de judecată privesc pe fiecare.)
feciorii

răposatului

(Iscălituri)

În ce chip am socotit noi, fraţii, depreună şi cu surorile noastre,
fiind de faţă şi cumnaţii noştre de mai gios numiţi, să ne înpărţim, din
moşiile răposatului unchiului nostru Ştefan Iamandi, ce sănt clironomi la
nepoţi după cum mai giosu să arată, însă scoţându-se dentr-aceste moşii de
mai gios arătate căte o a trie parte den toate moşiile, a doi fraţi şi o soră,
partea veriloru noştre, feciorii răposat Crăstei Iamandi pah.
1786, ap. 2.
Moşiile anume:
Doroşăuţii, sat întreg, în ţint. Cemăuţului, la Nistru
Poiceaştii, sat întreg, în ţint. Lăpuşnii, pe Prut
Ghidişănii, sat întreg, în ţint. Fălciiul
Epureanii, sat întreg, tij în ţint. Fâlciiului
Călmăţuiul să Rădiul Oanii, la ţint. Lăpuşnii
Cigărleanii pe Botnişoara, tij ot tam
În ce chip am socotit moşiile de o potrivă: 6 părţi Doroşăuţii, 6
părţi Epurenii s-au socotit de o potrivă, iară 6 părţi de Poiceaşti, după
acestea Ghidişănii, Cigărlenii, Călmăţuiul s-au socotit tot de o potrivă.
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Înu ce chiu ne-am înpărţitu:
Partea pit. Vasile Iamandi
2 părţi den Doroşăuţi
1 parte din Poiceaşti
3 părţi den Rădiulu Oanei: 6 părţi fac
Parte stol. Tomei Iamandi
2 părţi den Doroşăuţi
3 părţi din Cigărleani
1 parte din Poiceaşti: 6 părţi fac
Partea post. Iordachi Iamandi
2 părţi den Doroşăuţi
1 parte den Poiceaşti
3 părţi den Rădiul Oanei: 6 părţi fac
Parte surorii noastre Nastasiicăi Stamatoai med.
2 părţi den Epureani
3 părţi din Ghidişăni
1 parte din Poiceaşti: 6 părţi fac
Partea surorii noastre Mariei

Vârnăvoai

med.

2 părţi den Epureani
3 părţi din Ghidişăni
1 parte din Poiceaşti: 6 părţi fac
Parte surorii noastre Saftei bănesii, care aciastă parte o tragem noi,
fraţii, după înpărţala ce am avut mai nainte cu sora noastră, şi păntro alte
cheltueli ce s-au făcut la nunta sa.
2 părţi de Epureani
1 parte denu Poiceaşti
3 părţi de Cigărleani: 6 părţi fac
Într-acestaş chip ne-am socotit noi, fraţii, din preună cu cumnaţii
noştri,
stăj.

ar

a ne
eşi

înpărţi

în

cu aceste

moşii

de mai sus arătate, după măsurare, căţi
a trie parte, partea feciorilor

fiiştecare moşie, scoţindu-se
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Crăstii Iamandi, se avem a lua noi den a şeasea parte den fiiştecare moşie
ce am luat părţi, după cum să arată mai sus anume, din cămp, den silişte şi
din tot venitul. Însă, fiindu moşie Epurenii la stăpânire veriloru noştri, să
se păzească, de vor fi făcut niscaiva lucruri pe acastă moşie, den spre care
margine de moşie vor fi, să li să dea şi parte de moşie. Că aşe ne-am învoit
cu deosebită înpărţeală ce am avut cu verii şi noi, cumnaţii, să păzim acea
învoială. Şi, dentru aceale acareturi ce aru fi făcutu numai ei, să şi le
stăpânească, denpreună şi cu parte de moşie, şi în anul acesta, la Sfeti
Dimitrie, săntem datori toţi a merge la moşie, cine unde ş-au luat parte, şi
se le măsoară, şi se le hotărască unul den spre altul, după înpărţala ce s-au
arătat mai sus. Iară, cănd vre unii n-am merge ca să ne alegem părţile
deosebit, să n-avem a ceari venit de la acela ce va fi întovărăşit cu parte. Şi
aşe ne-am priimit şi ne-am învoit noi, fraţii, înpreună şi cu surorile şi cu
cumnaţii noştri, la aciastă înpărţala şi învoială, să nu să poată strica de
cătră nime nici la o giudecată. Şi, fiindă-că dintr-aceste moşii sănt unile şi
cu pricini de giudecată, să fii datori cei ce sănt cu părţile la un loc, să-şi
caute giudecată, ori cu cini ar fi, iar, cănd vre o parte nu va sta la gudecată,
cei ce să vor giudeca să-i ia şi partea aceluia ce n-ar sta la giudecată. Şi,
pentru mai bună încredinţare şi învoire între noi, am iscălit, atăt noi, cât şi
dum[nea]lor veliţii boeri.
(Patru iscălituri)

B

Iacov Mitropolit Moldavii
Înpărţala ce am avutu de rămăşiţurile răpăusatuluî unchiului nostru
Ştefan Iamandi jăc, fiiind sterp.
Trei moşii lămurite ce au rămas, şi trei moşii cu pnc1m de
înpresurare. Doroşăuţii, sat întreg la ţint. Cemăuţii, pe Nistru, în
Cordon.
Epurenii, sat întreg, la ţint. Fălc.
Poiceştii, sat întreg la ţint. Lăpuşnii, ce treci piste Prut
Ghidişenii, la ţint. Fălc.
Călmăţuiu să Redeoanii, la Lăpuşna
Cigărlenii pe Botnişoara, tij la Lăpuşna
Cum s-au înpărţit aceste moşii după suma venituriloru, ca să să
facă de o potrivă înu trei părţi
Giumătate de sătul Doroşiuţii
Cigărlenii, sat întreg. Această giumătate de moş[ie] şi ca una
întriagă, din celi ce să arată mai sus să fie o parte. Această este parte
unchilor noştrii, dumilorsale stol. Vasilie i stol. Tomii, Post. Iordachi,
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Iamandeşti, cari s-au socotit şi s-au ales de cătră dum[ nea ]lor veliţi boeri
dinu poronca pom[enită]; şi nici dum[nea]lor să nu mai ia cheltuiala pe
acareturi ce zic că au făcut pe moşie Doroşăuţii, nici noi să nu mai cerem
venit pe anii trecuţi.
Vasile Iamandi, vechil şi din parte verilor mie[i], fii moşului
Toaderu
Iordachi Vămav, biv 3ti post.
Iacov Mitropolit Moldavii
(Repetiţia listei moşiilor)

Cum s-au înpărţit aceste moşii după suma veniturilor, ca să să facă
de o potrivă în trei părţi.
Epurenii, sat întreg. Poiceştii, sat întreg, tij. Ghidişănii, tij sat
întregu Aceste trii moşii din celi ci să arată mai sus să fie o parte. Aceasta
este parte post. Iordachi Vărnavu, fiiu med. Mariei, a Nastasăei Stămătioai
med., a Saftii Miclia[ s]căi bănesii; şi am iscălit.
Iordachi

Vărnav

t[ re ]ti post. Vasili Iamandi, vechil

ş1

verilor miei
(larăş

lista moşiilor)

Cum s-au înpărţit aceste moşii după suma veniturilor, ca să să facă
de o potrivă între părţi.
Giumătate de satul Doroşăuţii.
Călmăţui să Readeoani, această giumătate di moşie, ş1 cia una
întriagă, din celi ce să arată mai sus să fie o parte.
Aceasta este parte dums. Gavrilă, fiiu răpăusatului Stoic. Iordachi
Iamandi, şi a veriloru sei, copii lui Toader Iamandi pah.
Vasili Iamandi. Iordachi Vâmav biv 3ti post.
După

cerire ce prin multe jalobe cătră Mărie Sa au făcutu Iordachi
Vămav biv 3ti post, nepoţii de soră stoic. Vasile, stoic. Tomii Iamandi, eşti
ca să să înpartă moşiele ce l-au rămas de la unchiul lor Ştefan Iamandi jăc,
să-ş ia fiişticari driaptă parte sa ce i să cuvini. Divan la o pricină ca aceasta
după rănduială au dat întâi voe boerilou Iamandieşti, fiind mai bătrâni, ca
să înpartă toate moşiile ce sănt arătate printr-această scrisoare în trei părţi,
prin trei izvoade potrivite foarte bini, ca să fie de o potrivă fieştecare parte,
şi apoi să le dei în măna acestora doi nepoţi, anumi Iordachi Vămavu şi
Gavrilu Iamandi, ca să-ş aliagă şi să-ş ia căte un izvod care le va place şi al
triile izvod, care va rămăne, să-l ia dum[nea]lor, şi să să mulţămască după
hotărâre Divanului. Dar n-au vrut să facă izvoadile. Pentru care nepoţii
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dumilorsali, jăluind Mării Sali lui Vodă, au găsit Mărie Sa cu cale hotărâre
noastră şi au poroncit prin ţidulă ca boerii Iamandieşti aşa întocma să
urmezi cu facire înpărţelii după dreptate şi pravila pâmăntului. Iar, de nu
vor vre dum[nea]lor să facă izvoadile, să să dei voe să facă nepoţi
dum[nea]lor aceli trei izvoade, pe care li-au şi făcut. Dăndu-li-să voe şi
chemăndu-să de faţă la Divan pe stoic. Vasile Iamandi, vichil fiind şi
fratelui său stoic. Toma, i s-au dat voe ca să să aliagă din trei izvoade unul
în parte lom, care le va place, şi, din izvoade cari vor rămăne, să le ia
nepoţii dumisale. Şi <lumi. stoic. Iamandi, vrănd toţii să să prelungiască
înpărţala, n-au vrut să ia nici unu izvod. Pentru care arătăndu-să Mării Sali
lui Vodă, şi cunoscănd Mărie Sa că prelungire o fac numai şi numai ca să
rămăe moşiile neînpărţite şi ca să poată eî mânca venitul Doroşăuţiloru din
Cordon, cum şi dintr-alte moşii, şi de aice înnainte, după cum şi pănă
acuma, au poroncit Mărie Sa ca să alegim noi un izvod, cari vom socoti, şi,
iscălindu-l nepoţii dumisali, să-l ia dum[ nealo ]r Iamandieştii. Deci noi,
socotind ca nici Iamandieştii să mai cei cheltuiala acareturilor ce zic că ar
fi făcut la moşie ot Cordon, măcar că cunoscut este că sînt făcute de cătră
cei ce au avut moşie în orăndă, afară de fasăile [fassiones] înpărăteşti şi de
tocmala d-au avut, să de bani gata, nici nepoţii dumilorsali să mai cei venit
pe ani trecuţi, am alesu dar un izvod cu pol satu Doroşăuţii din Cordon şi
satu întregu Cigărlenii, şi s-au dat Iamandieştiloru, adecă stoic. Vasili,
stoic. Toma, post. Iordachi, fraţi, şi un izvod, care cuprinde trei moşii,
Epureni, satu întreg, Poiceştii, satu întreg, şi Ghideaşeni, tij satu întreg, sau dat lui Iordachi Vărnavu bivu 3ti post. i Nastasie Stămătioi, Saftii
Micliascai bănesii, fiindu surori. Şi acest izvod ce este iar cu pol satu
Doroşăuţii şi alt sat întreg, Călmăţui să Redeoani, s-au dat lui Gavrilă
Iamandi şi veriloru lui, copiilor unchiului său Toaderu Iamandi pah. Şi
spre încredinţare s-au adiverit cu a noastre iscălituri.
Neculai Roset, velu logft„ Ioanu Cant„ velu logft,
Costandinu Paladi, vei vorc. (1792).
(Copie din 1817)

c
Înpărţala ce amu avut de moşiei ce ni-au rămas de la răposatul
unchiul nostru Ştefan Iamandi jăc„ fiind sterp, după înpărţala ce s-a făcu la
anul 1792, săpt. 30, adeverită fiind şi de Preosfinţiia Sa părintele
Mitropolit şi de dumnealor boerei Divanului a vremei de atunci (1801 ).

D
280
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
Noi, Mihail Costandin Suţul Vvod, cu mila lui D[um]nezeu Domn
Moldavii.
Facemu ştire cu această carte a Domnii Mele că, după multi pricini
şi giudecăţi ci au fost mai înnainte între stol. Vasile i stol. Toma,
Iamandieşti, fraţi, şi între surorile lor, medelnicereasa Vărnăvoae i
medelnicereasa Nastasie Stămătoae i băneasa Safta Miclească, şi între
nepoţii lor de veri, clironomii stol. Iordache Iamandi i a lui Toaderu
Iamandi bivu vt. pah., pentru rămăşiţurile unui unchi a lor, Ştefan Iammdi
jic, c-au murit sterp, (la judecată, 30 septemvrie 1792, a venit Iordachi
Vâmav biv treti postelnic, fiul medelniceresei Maria Vâmăvoaia, şi Gavril
Iamandi, fiul răposatului stolnic Iordachi Iamandi vechil şi al clironomilor
lui Toader Iamandi, cu stolnicul Vasile Iamandi, vechil şi al fratelui Toma.
Se arată ce revine fiecăruia ''după pravilă şi a pământului obiceaiu".
Vâmav cere "să li se întărească stăpânirea şi de la Domnie Me". Se face.
1794, aprilie 15 (pecete cu ambele mărci, ovală). Proc. VI. Logft.)
Impărţirea se încheie cu acest testament al uneia dintre surorile
"Iamandieştilor celor bătrâni":
Însuş dumnealui Vasile Stamate fiind
faţă înnainte noastră cu acastă diiată, care cercetăndu-o noi şi aflăndu-o că
iaste adevărată, pentru aceia o am încredinţat şi cu a noastră iscălitură.
Iacov, Mitropolit Moldaviei
ţării

Adeverez cu această scrisoare la măna fratelui mieu, dum. Thomii
Iamandi biv velu ban, precum să să ştie că pentru toată partea de
cleronomie ce să va aleage a răpoosatului unchiului mieu Ştefan Iamandi
Jic ... , dar stănd eu şi socotindu-mă însumi pentru tot agiutoriul cu folos cu
deosebite faceri de bine ce am cunoscut la orice vreame am năzuit la
dum[nea]lui fratele„., îndatorindu-să şi până unde Durnnezău îi va lungi
viaţa, tot durn[nea]lui să-mi poarte de grijă, aseamene şi după moarte să
aibă a mă pomeni. Pentru aceaia dar.„, fiindu faţă şi fiiul mieu Vasile
Stamate.„, am dat danie toate părţile din clironomie.„, fără nicio supărari
de spre fiiulu mieu Vasilii şi ginere-mieu i fraţii şi surorile meale i alte
neamuri. (Blestem.)
Într-o înpărţala a clironomiei aceştia, ce să află la măna nepotului
Iordache Vămav, viind la mine, m-au amăgit de mam iscălit într-ânsa, deci
atăta eu, căt şi fiiul mieu, vechil spre cearerea părţii meale nu l-am făcut,
ca să stea lavre-o judecată, ce, ca unuia ce n-au avut nicio triabă, ori la ce
judecată va eşi nepotului mieu Iordache, să nu să ţie în samă, fiind răsuflat,
cunoscăndu-mă săngură că m-a amugit în vreame ci eu am fost cu totul
bolnavă şi neputincioasă şi, neputănd eu iscăli, am pus pe fiiul meu de au
iscălit. Şi pentru această hotărasc să nu să ţie în samă, fiind răsuflată, ce să
urmeză întocma după cum mai sus arată.
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Nastasie

Stămate.

această adevărată

med. Vasile Stamate,
danie, am iscălit.

încredinţat

fiind

şi

eu de

Costin Donici medl.
Întrebănd şi eu pe dumnai med. Nastasiica Stămătoae, căt şi pe fiiul
dumisale Vasile Stamati, de iaste această danie adevărată şi de bună voe
dums. şi de nime silită, au răspuns că de bună voe dums. iaste făcută şi cu
a dumisale pecete iaste întărită„. Mihalache Costachi spat., Vasile Balş
clucer.
Întăreşte şi "preutul şi diiaconu ci ni aflăm la sfânta biserică în
satul Dobărceni, a dums. cucoanii Nastasiicăi" ("erei Gavriil, diiacon
Roma, erei Ilie ot Badăuţi"; copie din 1797, 3 maiu, de Ştefan Stârce
şătrar.)

Încă din 1771 încep actele privitoare la Toma Iamandi, care e mai
mult boier bucovinean. În acest an îl vedem amestecat într-o afacere cu
nişte evrei din Zurawna peste Nistru, cari-i datoriau bani şi zăboviseră
plata.

Copie
Eu, Toma Iamandi căpt., mărtorisăsc cu această cvitanţie cătră
Leiba Ciamii şi Jos. şi Davidu, fecorii lui şi lui. Herşco Iosiovici,
trăitorii ot Juravna, la carii am avut datorie după zapisul (adecă după un
zapis, iar pe leşie este scrisu drept: niektorych mialem dlug podlug
membramu, iar tocmindu-să cuvăntulu acesta mebrana, la tocmire acestu
fel: mebrana wze ani sam przez moio osobe), precumu să să ştie că nici eu,
nici fraţii miei, nici rudele mele de acmu în nainte n-au a cere la numiţi
trăitori dela Juravna, de vreme ce, în zăoa mai gios arătată, în curtea
Juravnei, dinnainte mult putincosului dum. Şulir, consiliar alu Mării Sale
Craiului, am luat în deplină plătire a datorii mele, şi zapisul (adecă un
zapis ce să zăce leşeşte membrana, mebrem, la, tocmire zapisăle mebramy
kese wyz wyrazonym) mai sus numiţiloru neguţători ot Juravna am dat
drept acie; nemai rămăind nicio pricină. Într-aceasta cvitanţie însuşi cu
măna me am iscălit moldoveneşte, spre mai bună încredinţare şi ţănere de
samă. Datt. 24 aprilis 1771 anno w dworze jurawienskjm. Şi ace tocmire
mebram membramow mebram mebramy cu altă mănă şi cu cemială mai

jădov[ ul]

roşi etică.
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Din toată socotială ce am avut cu jădovii din Juravna pentru bani
ce-am avut la dănşii, mi-a plătit dinnainte dumisali Şămon Veiler, consiler
cruliţchii dirjavţa crulevschii, şi li-am datu şi eu această scrisoare me ca să
nu mai fie supăraţi. Lt. 1771, ap. 20.
Cătră aceasta să dovedeşti hicleşug şi cu aceasta.
La 1775, când se luă Bucovina, Iamandieştii ceilalţi rămaseră în
locurile tutovene şi fălciiene unde şi astăzi găsim pe urmaşii lor.
"Scrisorile doviditoare" citează actul din 17 noemvire 1777, prin care
Constantin Vodă Moruzi dă poruncă stolnicului Iordachi Iamandi şi
paharnicului Constantin Paladi, vechili ai isprăvniciei Tutovei, "pentru caii
mînziluriloru"; acela din 20 august 1780, al aceluiaş Domn, prin care
Iordachi biv vei stolnic e "rînduit asupra unorii zahereli la schelia Galaţii";
acela al lui Alexandru Ioan Vodă Mavrocordat către ispravnicii de Tutova,
stolnicul Gheorghe Costandachi şi stolnicul Gavril Conachi, pentru
înpresurarea_ ce se face stolnicesei Teodosica, a lui Iordachi Iamandi, de
către vomicul Constantin Paladi, apoi actul din 4 iunie 1786, al aceluiaş
Domn, către Toader Iamandi biv vtori paharnic pentru a-şi stăpâni cu
nepoţii moşiile dela unchiul lor, jitnicerul Ştefăniţă.
Toma, din parte-i, poartă grija Doraşăuţilor bucovineni, pe cari nu-i
vinde. În urma reclamaţiilor negustorului turc Sara-Osman, guvernul
bucovinean, "Canţelaria oştăniască şi politiciască a Bucovini deştrict",
popreşte şi, la 11 iulie st. n„ printr-un act românesc, o "carti de sorocu'',
scoate în vânzare, pentru datoriile lui Iamandi, pe atunci căpitan în
Moldova, şi ale evreilor din Zurawna, moşia, "pe care sînt 65 famelii pe o
milă loc lungă şi lată, fânaţe şi loc de arătură, cu trei mori velniţă, jumătate
de heleşteu, cîrşmă".
Carţi

de soroc

Atătă cătră jidovii neguţtori, Leiba Avram, Iosăf i proci de la
Juravna, din Galiţăe, cum şi părătului boerului moldovinesc, căpitanului
Toma Iamandei, să să înştiinţază.
Fiindu-că între neguţători turci Sara-Osman şi între părţăle arătaţi
mai sus, după giudecată ce au fost şi pe aceli pricini hotărâre şi înştiinţări
s-au făcut şi după căteva soroaci cu eczăcuţăe ce s-au pus, şi mai vărtos pe
giumătati de sat de Doroşeuţu, de aice, din Bucovina destrict, a numitului
Iamandei, pin neascultare lui, din poroncă s-au poprit, drept această acum
cu dreptati s-au găsăt această giumătati de sat, moşie Doroşeuţi, cu toati ce
să cuvine pe ace moşie, ori jeluitorilor, cu eczăcuţăe spre plătiri ce li să
cuvine, adică capitile, dobândă, cheltuiala, paguba şi altor, să li să de ace
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moşie

ori, mai mult, spre mulţămirea plăţilor, aeve pi
Dar, fiindcă acum, la 5 a lui avt., calindar
nou, ori la 25 a lui iulie, calindarul vechi, hotărăt şi întărit iaste ca ace
moşie de istov să să vănză, deci la sorocul acesta, nu numai părţăle de mai
sus arătate, ce şi toţi cari vor ave voiri a cumpăra ace moşie, pe cari sănt 65
famelii pe o milă loc lungă şi lată, f'anaţă şi loc de arătură, cu trii mori,
velniţă, giumătate de heleşteu, cărşmă, aice, la Cernăuţii, la canţelarie
adminăstraţăe, diminaţă la 8 ciasuri, să să afli.
Dela Canţelarie oştăniască şi politiciască a Bucovini deştrict,
Cemouţii, la 11 iuli, calindarul nou, 1778.
la

stăpâniri,

giudecată moşie să să vănză.

Torbat, oberlietenant

şi

juditor (sic)

Se pare însă că datoria o aveau evreii, cari erau "orândari",
ai lui Toma. Aşa încât el nu-şi pierdu moşia. Ea era însă
ameninţată şi la 1783, când îl chemau în judecată von Eder şi contele
Zilinski, Vodă-i porunceşte, după intervenirea "prietenului" său generalul
Enzenberg, să se prezinte neapărat la judecată acolo, în Bucovina, sau să-şi
numească vechilul.
arendaşi

Noi, Alexandru Costandin Vvoda, bojiivi milst. gpdarti z.
moldavsc. Scriem domnii sale la boeriul nostru Toma Iamandi căpt.,
fiindu-că prietenul nostru ghineralulu-maior baron Enţenberg, dela
Cernăuţi ot Cordun, ne scrie precum ai pricini de giudecăţi acolo, în
Cordon, cu fon Eder şi cu graf Silinschie şi cu orăndari ot Doroşeuţi şi
pănă la 30 iuli după nou calindar să te afli acolo cu scrisori ce vei fi avănd
pentru acele judecăţi, căci, de nu vei merge, apoi poati să ţi se întâmple
pagubă la moşii şi cheltuială, pentru aceia iată îţu scriem şi poroncim ca la
aceiaş vade de mai susu arătatu negreşitu se mergi înu Cordonu, să-ţi cauţi
giudecăţile ce ai cu fonu Ediru şi cu grafu Silinschie şi cu orăndari ot
Doroşeuţi. Căci, de nu te vei afla acolo la ace vremi, ţi se va întâmpla
pagubă şi cheltuială. Iar de nu-i pute merge însuţi, se-ţi trimeţi vechil
deplin răspunzător. Şi smintială se nu fie, urmănd sorocului ce se arată mai
sus. Această scriem.

1783, mai 14
Boeriului nostru Toma Iamandi căpt. .IJ:an1 c€ 3.UpaBH€M.
Poruncă cu soroc se margă înu Cordonu. CTpwq B. Krryq,
Această carte s-au luat 28 mai, trimisă de dum. ispraf. de Dorohoiu.
(Pecete cu ambele steme.)
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Peste patru ani îl îndemna pe Toma la plata
a vânzării, şi un turc creditor, prin această

ameninţare

grabnică,

sub

aceeaş

somaţie:

Cinstite dum. arhonu stol. Toma Iamandii, fericita sănătăti rogu
dum[ital]i de la milostivu Dumnezeu ca să-ţi dăruiască. După această, mai
mult n-am cătră dum. fără de căt pentru 2.540 lei ce-mi eşti datori, pentru
care ai pus la mini amanet moşie ce ai în Cordon. Fiindă-că eu am arătat
toată pricina Mării Sale lui Vodă, şi Măria Sa au poroncit ca să să seri carti
cătră dum., să ţi să de ştire mai înnainte, ca, de nu-mi vei da dum. banii la
vade, după zapis, apoi să se scrii carte Mării Sale lui Vodă, să se scoată
moşie la mezat, să să vănzi în Cordon şi să mi să înpliniască banii. Pentru
care, fiind-că şi eu am mare trebuinţă de bani, ca să plătesc pe unde sănt
dator, şi nu mă mai îngădui datornicii, mai ales că trag şi dobăndă pe bani,
iată hotărât scriu dum[ital]i ca la înplinire vadelii fără smintială să-mi
trimeţi dum. toţi banii, că nu pot să te mai aştept nicio zi, avănd şi eu
trebuinţă de bani. Căci îndestul ţi-am aşteptat un an şi giumătati, şi banii
fără dobăndă, care această nu pute să ţi-o facă un frate al dum[ital]i, să te
aştepţi după cum te am aşteptat ieu. Căci, de nu-mi vei trimeti toţi banii la
înplinire vadelii, apoi să fii dum. bini încredinţat că să strigă moşie la
mezat după hotărâre Mării Sale lui Vodă. Şi pentru aceasta dum. fără
smintială să-mi trimeţi banii ia vade, fiindu-că nu pot să te mai aştept. Şi
sînt...
87, Mai 28.
Şi

să

aib răspuns dela dum. pentru pncma aciasta. Cinst.
dum[nealu]i Toma Iamandi bivu velu stol, cu fericită sănătate să să de.
(Pecete turcească.)
Toma se judecase cu "nemţii'', la
nu mai puţin de 7 ani, şi el preţuia cheltueala
avută la 7.500 de lei, "după cursul banilor ce îmbla în Bucovina''. Ţinând
seamă de această cheltueală, el cerea să se revadă împărţirea făcută cu
fratele său Vasile, care avea acum mai mult, fără să fi cheltuit niciun ban
pentru partea lui de moştenire:
Pentru

a-şi păstra Doroşăuţii,

"giudecăţile chisăriceşti",

Rămăind

mare după moarte tatălui
nostru, nerămăindu-ne diiată, nici înpărţala, din cele ce au rămas părintăşti,
şi trăind toţ la un loc, pănă cănd s-a însurat fratele meu cel mai mare, şi
mai în urmă şi eu, şi înpărţindu-ne noi, fraţii, dinpreună şi cu o soră a
noastră, cu moşii, cu bucate, cu cele ce am avut, care s-au stăpânit după
înpărţala 19 ani sănt trecuţi de cănd ne-am înpărţit, care o giumătate de
noi trei

fraţi şi

o

soră fată
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moşii din Cordonul Chisaricescu, ce o am după înpărţala frăţască ce o am,
născănd o pricină, care pricină ieram toţi fraţii datori ca să răspundemu, şi
vănzăndu-mi

ace moşii nemţii cu mezat, nefiind eu vinovat cu nimic, 7 ani
m-am giudecat în giudecăţile chisăriceşti şi pănă am găsit dreptate, de am
luat moşiia, am cheltuit dănd bani, de am răscumpărat-o, 7.500 lei, după
cursu banilor ce înblă în Bucovina, şi nici fraţii, nici nime alţi agiutori nu
mi-au dat, şi, fiind, între moşiile ce ni-au rămasă părintăşti, şi moşii de
clironomii a unui unchiu al nostru, ce sunt înpărţite mai înainte cu verii
noştri, răpoosatul stolnicul Iordachi Iamandii, care părţi de moşii li-am pus
înpreună cu moşiile ce au rămas de la tatăl meu, şi ni-am înpărţit noi, fraţii,
şi mai în urmă s-au rădicat nişte nepoţi ai noştri, şi au străcat înpărţălile ce
am avut cu părinţii lor, şi mi-au luat giumătate de moşiia Poiceştii, ce o am
cu înpărţala frăţască şi cu a verilor, şi am rămas numai cu giumătate de
moşiia Doroşăuţii din Cordon, care o stăpănesc, nu numai cu înpărţala, ce
şi cu răscumpărare de bani, şi acu mă apucă un nepot ca să-mi ei şi aciastă
parte de moşii, unde eu ată[t] stăpănesc, şi din moşiile părintăşti, şi din
clironomii, iar nu mai mult, fiind frate-meu cel mai mare, stolnicul Vasile
Iamandii de faţă, mă rog Înălţimii Tale după aciastă pre plecată a me
jalobă, să fiu rânduit la dum[nealu]i vei logft. Ioniţă Canta i la dum[nealu]i
vornicul Saul, ca să fii şi frate-meu de faţă, cini stăpănim mai mult, şi, ce
om mai ave, înnainte acestora boeri vom răspunde. Şi după cum a fi mila
Înnălţimiî Tale.
Torna Iamandi, acum vei stolnic, avea însă şi moşii de baştină la
Dorohoi, Bădăuţii şi Săbăşenii, cu privire la care capătă dela Domn
obişnuita scutire la pădure, în 1786 :
Noi, Alexandru Ioan Mavrocordat Vvoda, boj. milst. gospodar zm.
moldavscoi.
De vremi ce după obiceiul pământului şi după hotărâre domneştilor
condice rădiurile şi dumbrăvile de apurure au fost şi sănt oprite şi apărate
de stăpânii moşiilor, ca să nu să taie de cătră nimine, drept aceia s-au dat
această carte a Domnii Mele credincios boeriului nostru, dum. Toma
Iamandi vel stoic, şi omului pe care va răndui la moşiile ce-au zis că are de
baştină la ţinutu Dorohoiului, anume Bădăuţii şi Săbăşenii, cu care se fie
vrednic a apăra rădiul i dumbrava şi ciriteu ce vor fi pe ace moşie, ca să nu
să taie de cătră nimine alţii fără de învoiala stăpânului moşiei, iar, codru
mereu de va fi, se nu fie oprit, ce să aibă a tăia fieştecine. La care
poroncim Domnie Me dumv., ispravc. de ţinut Dorohoiului, se daţi mănă
de agiutori omului rănduit, spre a să păzi şi a să urma porunca Domniei
Mele, priveghind ca să nu să asupriască cineva mai mult piste hotărâre
aceasta.
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Iar
dovezi,

să

avănd cineva a răspunde asupra acestora
vie la Divanul Domniei Mele.·

moşii,

cu scrisori

şi

1786, mart. 17 dn.
(Pecete ovală cu chinovar)
Proct. vel logft
Moşia

dela

Comeşti

a lui Toma e pomenită la 1799:

Adică noi, oamenii din sătul Comeştii, dat-am adivărată mărturii noastră
la măna dumilorsale lui Chifor, Ion, oamenii dumisale cruceriului Tomii
pentru nişte fân ce au avut în poiană pentru vitile dumisale: s-au sculat
dumnalui Ionu Ispir la vreme de noapte şi au mers tâlhăreşte şi au început
un stog întreg răsipit de tot, vărvul stogului, şi au înplut sanie de fân bun,
şi l-au adus la casa lui. Deci dumnalor, viind ca nişte păgubaşi pe urmă,
aducănd urma pană în ţarcu lui, s-a găsit şi tot fânul faţă. Apucăndu-l
oamenii dumisale crucerului Tomii pentru făn, el îndată au sărit cu puşca
ca să dei în omeni; fiind oamen[iî] aprope, i-au luat puşca din mână, şi,
fiind tot sătul faţă la pricină, am dat mărturiia noastră cu iscăliturile la
măna lui Chifor şi a lui Ion Costan, oameni dumisale crucerulul Tomii. Şi
pentru mai adivărată credinţă.

99, ghenar 17
(Iscălituri)
că

Ion Ispir, cum vitele are, vaci şi boi şi cai, neavănd niciun car de
fân, numai tot că furat ş-au hrănit bucatele pană acum, ci din toate părţile
cara făn tâlhăreşte: unde o fi trebuinţă, om veni şi faţă aceşti cari sînt
iscăliţi.

Mai bogat se făcuse însă Toma prin căsătoria sa cu Paraschiva,
fiica Vomicului Mihalachi Sturza, care avu din această căsătorie trei fii:
Mihai, apoi serdar, Alexandru şi Vasile. Ea stăpânia în 1786 (18
Noemvrie) la Lenţeşti 26 , pe Prut, în părţile Cemăuţului. Dăduse ca văduvă,
în 1770 şi 1773, jumătate din acest sat mânăstirii Doljeşti, de pe Siretiu, în
judeţul Roman, pe locul luptei luC Ştefan cel Mare împotriva lui Petru
Aron şi deci, de bună seamă, ctitorie mulţămitoare către Dumnezeu a
marelui Domn.
Pentru Mirceşti, Paraschiva avu până la 1805 (plângere din 5
octomvrie a egumenului) judecată cu mănăstirea 27 :
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După răsboiul ruso-austro-turc şi încheierea păcii de la Iaşi, aflăm
pe Toma, ridicat după boală, în judecată cu nişte armeni pentru fânul
cumpărat de la dânşii, în timpul când trupele străine făcuseră nutreţul
foarte scump, şi totuşi nedat până atunci .

...În anul ce au venit oştile chisăriceşti şi rusăşti, neputănd eşi de la
casa me şi neputănd faci fân din destul pentru bucatele meli, şi cumpărănd
fân prin măna dumisale logofătului Iordachi Milu, care fân l-au cumpărat
de la un şafari de la căşla unui Bogdan Armanu, ci esti la căşla la ţinutul
Dorohoiului, trimeţănd bucăţile mele la fân, n-au vrut şufarii ca să-mi de
fănul, şi, înştiinţănd pe dumnealui logofătulu Iordachi Milu, fiind şi
is[pravnic] la acel ţinut, şi căzănd şi eu la boală gre, din pricina că nu miau dat fânul acel Arman, mi s-a întâmplat multă pagubă, de mi-au perit
multi bucati şi, rădicăndu-mă eu di pi boală, am trasu pe acela Armanu la
giudecată la dum[nealu]i logofătu Iordache Milu, fiindu-că mi să făcuse
multă pagubă în bucătile meli din pricina că nu mi s-a dat fânul: m-am
învoit cu Armanu pe banii ci-i didesim pe fân ca să-mi de cosaş[ii] căti un
leu falce la vreme coasii, pe căţi banii îi didesam pe fânul ce-am vândut. Şi
mi-au dat zapis înnainte is. în care zapis esti iscălit şi însuşi is: acelui ţinut,
că, di nu mi-ar da cosaş la vreme coasăi, să pun eu cosaş cu preţul ce s-ar
plăti la aceiia vremi di coasă. Şi viind vreme coasăi, am trimis în cătiva
rânduri ca să-mi de cosaş după zapisul lui, şi nu mi-au dat, şi am pus cosaş
de mi-au cosit, plătindu-le căti 5 lei, 30 bani pe falce, după cum au plătit şi
alţii la aceia vremi, după cum şi Armanului scrii că, di nu mi-ar da cosaş,
să fii datori a-mi plăti aceli fălci după cum s-ar plăti la vreme coasăi, care
zapis îl am di faţă. Şi di atunce pănă acmu sânt păgubaş, atăt di bani, căt şi
di bucăţile ce mi-au perit la vreme ci nu mi-au datu fănul. Mă rogu Mării
Tale ca să să trimită om g[ o)spod să-mi înplinască banii. 131 lei şi 30 bani.
Iar, avănd ceva a răspundi, să vii di faţă, la luminat Divanul Mării Tale. A
Mării Tale pre-plecată slugă,
Toma Iamandi stol.

şafar

Să roagă să margă aprodu să-i înplinească 131 lei, 30 bani, de la un
a lui Bogdan Armanu ot Dorohoi, pentru nişte fănl.
(Pe vo:) Merge la dum. vel. logf., iuni 30, 1792

Toma urmări şi pe fiii nevrâstnici ai lui Toader Cristea Iamandi,
după ce pornise cu fratele Vasile stolnicul o judecată, care nu se curmă,
printr-o nouă împărţire a moşiilor, decât la 17 fevruarie 1794:
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Cu plecăciuni sărut cinst[it]ă măna dumv., cinstiţi boeri ispravnici.
Am luat un cinst. răvăş al dumv. pentru jaluba ce-au dat dum[nealu]i stol.
Toma Iamandi Mării Sali lui Vodă asupra socrului meu: fiind ginere, să
viu să răspund, înştiinţăndu-vă dumvs. cum că aş fi şi clironom casăi
socrului meu. Adevăr arăt dumvs. că eu clironom casăi socrului meu nu
sănt, nici răspunzătoriu nu sănt, ce clironomi sănt copiii răpousatului
Toader Iamandi post. şi răspunzători sănt iar ei asupra clironomii
părintăşti. Dar, fiindu-că copiii sănt fără de vărstă, n-au chipu de a merge
acmu la Divan, iar la sorocu arătat după porunca gospod, la 14 zăle a
viitoari luni Noemvrii, să vor afla copii la Divan, şi vor răspundi, fiindu-că
d[u]m[nealu]i stol. Toma nu ş-au căutat în vreme ci trăe tatăl copiilor, şi
acmu, văzând nişte copii săraci şi făr-de vârstă, socoteşte că va găsî chip şi
vremi. Dar Mărie Sa Vodă esti stăpân şi părinte tuturor sărăcilor, şi am
nădejde că n-a voi a înstreina nişte săraci din clironomie părinţască. Şi sănt
al dumv. slugă.
Ionică Ciauş

92, iuli 30

Urmează actul de înţelegere cu Vasile şi cu Iordachi, încă
neînsurat, în privinţa datoriei de 2.142 Yi lei, ce o aveau împreună. Safta nu
era nici ea măritată, cu banul Miclescu, şi se iau şi măsuri cu privire la
zestrea ce i se va da şi la cheltuelile pe care le-ar cere nunta.

Vasilie Iamandi 3 comis, înpreună cu fraţii miei Toma şi Iordachi,
fiii ră-păosatulul Ioniţă Iamandi, biv vel jit., adeverim cu scrisoare noastră
aceasta unul la măna altue că, întănplăndu-să după moarte părintelui nostru
de am trăit căţva ani la un loc, neînpărţiţi şi nedeosăbiţi, atăt la agonisita şi
cheltuiala noastră, căt şi la rămăşiţurile părinteşti, mişcătoare şi
nemişcătoare, şi întămplăndu-să în anii aceştie de ne-am şi căsătorit doi
din fraţi, Vasile şi Torna, au trebuit acumu fieştecare den noi să să
deosăbască cu parte sa, mult, puţin căt i s-a veni. Deci, viind noi trustei la
Eşti şi fâcănd mai întăi socoteală de banii ce s-au luat cu datorie, cu
zapisile fratelui nostru Vasilie, pentru cheltuiala noastră şi pentru datoriile
părinteşti, s-au aflat piste tot toată datoriia 2.142 p[ o]l lei, pentru care bani
mergând înnainte dum. Manolache Bogdanu vel spat., ne-am aşezat şi niam învoit ca să-i plătim noi trustei într-acesta chip, adecă 855 lei, 114 bani
Vasilie Iamandi şi 689 lei, 33 bani Iordache Iamandi, după cum pre larg
arată socoteala anume, cu izvod iscălit de noi, de trustei, şi piste aceşti bani
să mai avem a da doao sute de lei noi amundoi, Vasile şi Toma, căte 100
lei fratelui nostru cel mai mic, agitor pentru cheltuiala nunţii sale, fiindu-că
şi el au prins la cheltuiala nunţii noastre; care bani s-au pus vadea păr'în 4
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luni să-i dăm banii, făr'nici o pricină. Aşijdere şi la căsătorie surorii
noastre Saftei căţi bani gata a fi trebuinţă să să cheltuiască, afară de moşii,
ţigani şi bucate ce am socotit să-i dăm cu deosăbit izvod, iarăş şi la acie
bani să avem a răspunde cu toţii şi de o potrivă, făr' de nice o pricină. Iar
afară de moşii şi bucate şi altele ce sînt să să de zestre surorii noastre
Saftei, căte moşii şi bucate şi averi mişcătoare şi nemişcătoare, toate întrun chip şi de o potrivă întocmai să avem a le înpărţi pe 3 părţi, frăţăşti, şi
să le stăpănim unul de spre altuia cu bună pace. Aşe ne-am învoit şi ne-am
aşezat din bună voe noastră, înnainte dum. numitului boiar, şi ne-am luat şi
scrisori iscălite de noi şi de dum. spat. asemenea ca să să urmeze şi să să
păzască pre deplin şi fără de nici o pricină.
(Trei

iscălituri)

1775, iunie 8

La 1797 Toma îşi încasa din datoriile

către părintele său:

Lei
400 lei, adică patru sute lei, am luat dela dum[nealu]i banu Toma Emandei
pentru un sănet ce-au avut dat dum[nealu]i Ioniţi Emandei sul[gerulul]
Miron Scorţăscu; care sănet estea de 500 lei, şi, fiindu-că eu am sfârşit
pricina cu aceste 400 lei, rămăne să-i triimetă sănet şi să-mi eu acest, şi
datorie acea de 500 lei rămăne sfârşită.
Gheor.

Cărst.

stolnic
97, mart 28

Deşi stătea şi

ca arendaş

la Fălciiu, Toma păstră şi acum
pe polonul armean Anton Zadorowicz.

Doroşăuţii,

unde avea

În adevăr, la 31 octomvre 1797 Departamentul Pricinilor Străine
scrie banului Toma Iamandi, vestindu-l că Agenţia, "pren notă", a arătat
că s-a trimes "dela giudecătoriia den Bocovina jaluba suditului austriecesc
Anton Zadirovici, ce ţăne în orăndă cu anul moşia d[ umisal]i Dorosăuţăi,
în Bocovina, arătătoare pentru o moară de păsat ce i-ai făgăduit d. că este
pe moşie, şi nu să află". "Orăndariul propeşte 7.300 floreni pentru venitul
acei chioe de păsat, însă den banii ce ai să priimeşti dum. dela dănsul
pentru venitul moşăei". Arendaşul face „poftitoare cerere„ să fie înştiinţat
Iamandi că "vadeaua de acolo pusă" e de o lună de zile. "Deci, fiindcă
dumneata acum te afli în trebile isprăvniciei, şi mai vărtosu fiind şi
Cordonul închis, cănd acum nu să poate nici însuş dumnealui a merge, nici
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vechil a triimite pentru aceia ţă să face înştiinţare ca să dai deplin răspuns
şi cu hotărâtă vade, că, de vei pute merge în Bucovina, să cauţi pricina
aciastă, ca şi de aice să să înştiinţeze la Aghenţie pentru vadeoa ce ţ-ai
pusu".
(Iscăleşte) Dumitru Saul spat. 28

Pecete cu "Iorest Dan, 1710,782" (inimă

străpunsă)

Pe când Zadorowicz, aşezat cu negoţul în Siretiu, îl pâria pe Toma
pentru piua făgăduită în zădar, acesta, venind la Mamorniţa, reclama dela
arendaş cei 544 de galbeni depuşi la "casa împărătească" :
Cătră cinst. c. c. giudecătorii de Ţinutulu Cernăuţii. De la Toma
Iamandii ban
La anulu 1797, mai 8, mă înştiinţază prin scrisoari cinst.
giudecătorii pentru 544 galbeni ce au avut să-mi dei Anton Zadorovici
Arman, negustoriu din tărgulu Siretiului, pe cari bani i-arufi adusuşi i-au
pus în casa înpărătiască, şi mi să scrii că, oricănd aş trimeti toc[meala], să
mi să de aceşti bani. Cari păr' astăzi nici banii n-am luat şi moşii îmi
stăpâneşte; cari bani şi tocmala ieste arătată în condractul ce este pus în
protocol de venitul moşiii Doroşăuţii. Deci acum, viinduşi ieu la margini,
la Mamorniţa, şi găsănd Cordonul închis, nedăndu-mi măna a şăde la
contromaţii, am făcut vechil pe dumnealui Vameşul Gheorghii ca să
priimască toţi banii, aceşti cinci sute patruzăci şi patru de galbeni, şi, luînd
d[umnealu]i banii, va da cfitanţiia d[umnea]lui că au priimit banii. Iar cănd
va arăta numitul negustori vre o pricină, ieu săngur, după ce să va deschide
Cordonul avănd înştiinţare, voi veni şi voi răspundi, avănd răspuns dela
cinst. giudecătorii.

1798, septemvri 2
Toma Iamandi ban
S-au scris în sătul Mamorniţa
Cătră

cinst. cc.

giudecătoriia

de

Cernăuţi,

de la Toma Iamandii ban

Legături

cu privire la rosturile din Bucovina le avea Toma şi cu
Teodor Musteaţă, care pe vremea aceea cumpără grâu în Bucovina pe
seama Domnului Moldovei, Alexandru Callimachi 29 , trecea banii lui Vodă
la băncile din Viena30 şi căuta să cumpere averile fondului religionar
bucovinean31 .
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Cu plecăcillili mă închină dumitali, arhon bani. Cinst. răvaşul
dum[ita]li am luat, şi celi scrisă am înţăles eu. De oi pute, luni oi veni la
Conceşti şi ne vom măntui din socotială. Iar de n-oi pute acum la Cernăuţi,
de vei zăbăvi păn' la sfârşitul lui Mai. Că atunce esti să vii Comisăia la
Rohozna, şi oi fi şi eu, şi om sta de faţă, şi a lua pricina sfârşită. Iară eu
poftesc până luni sara să mă aştepţi la Conceşti, şi om vorbi mai pre larg
pentru toate. Iar de nu voi pute să vin, de mi s-ar întâmpla vr-o triabă mari,
atunce poţi merge să purcezi. Iar bini esti să nu mergi acum la Cernăuţi, că
pănă la sfărşitul lui Mai nu vei pute să şăzî acolo, şi atunce esti trebuinţă a
fi de faţi. Pentru schinb, de voieşti, bine esti să nu înbli cu vânzare cu anu,
că acum ai vremi a schimba aciastă. Şi sănt gata slugă.
799, ap. 27, Botoşani
Tuduri Mustiaţă
Copie
Cu plecăcillili

mă

închinu d[ umi]tale,

Iată că triimăt căruţa

d-tale, şi am dat chiriia lui doi leî, 15, şi, de
om pute să ni întâlnim aice, bine. De nu, după Paşti trebuinţa ceri ca să ne
întâlnim pentru să aşăzam (sic) pentru schimb. Şi cu aciastă sănt gata
sluga.
799,ap. 8
Theodoru Mustiaţă
Cel din urmă act privitor la Toma e
iscăleşte, fiind în serbători:

chitanţa

acestui evreu, care nu

Cumpărănd

d[umnealu]i boeriul Toma Iamandiî biv vel ban 4
de fân, căte 4 galbeni pol, i 7 stănjăni de giriadă de snopi de orzi,
căte 6 galbeni, fârşandu-mi de luat, mi-au plătit toţi banii deplin,
nerămăind între noi şi între dum[nealu]i boeriul nicio socotială. Şi, fiind eu
în sărbători, am poroncit iconomului de am iscălit că am luat toţi banii,
stănjăni

întâmplându-să şi alţi.

1799,ap.9
Auf VeranlasslUlg des Tittinger
Jos. Kolbe Corame Frantz v. Econom.
Wayet (?).
La Bădăuţi o găsia în 1800 pe Paraschiva lui Toma, ca
această scrisoare românească din Bucovina:
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Cătră cinstit~

cocana dumniaei a răpuzatului Ban Iamandi,

Vineri care au trecut, am căpătat aciaste aicea aninat trii poronci de
[lumi]natul forul (sic) ot Stanislau: una cătră cocoana şi coconaşu
Vasilie, al doielea cătră coconaşu Mihaile şi a triele cătră Alexandru
coconaşu: ce denti supt slova A vei prăcepe din prefăcătură ce vre să zăcă;
acele alte doao nu li-am prăfâcut, fiindcă sănt asemene, numai cu ace
osăbire fiindcă la unu şi altu coconaş scrie ce au a face. Păntru ace, iată am
tremes prin omul al meu şi te poftesc, cinst. cocoană, cu plecăciune ca
îndată după loare aceştii tri poronci la Divan ca să aducă de acolo o
mărturie întărită prin Aghenţia Austrii, o mărturie prin care să fiă lucru
dovedit cum că cocoana sămtul simbe (sic) estă soţul a răpuzatului Toma
Iamandi cum şi coconaşi toţ trii din trupulu ai cuconului şi ai cocoani, din
care trii coconaşi, Mihalachi şi cu Alexandru-s de vărstă, dară Vasilie fără
vărstă să află, şi, de vreme că soroculu de (rupt) zeci de zile cam scurt să
vede la traba acesta, mă rog ca, căt în grabă, să să lucrază traba până nu au
eşit sorocu, şi să să poftiască această giudecătorie a Ciărnăuţului ca să facă
această mărturie ai Divanului căt de în grabă la tabula ţări. Şi cu toate
aceste mă rog ca să viă coconaşu Mihalachi căt mai în grabă după svărşiria
mărturii de sus numite aicea la Ciămăuţi, ca să nu perdem vădeao şi să
punem la cale şi lucru sau prăcina cu Tudurie Mustaţă. Findcă răzoluţie pe
răspunsu ce am dat nu-i de folosul ai coconi. Cu aceste sărut măna ai
coconi, şi sănt de a purure ai cinst. cocoani voitor de bine şi sluga
cătră

îndatorită.
(iscălitură armenească) Axăntu Şimonovicu

din

Lănţeşti

Prefăcătură.
Să poronceşte dumisale ca, atăt pentru numele şi policra dumisale,
a fiiului dumisale Vasilie, să dovedască prin dovadă şi tabulaţii în 30
de zile pecum că după răpuzaria Torni Iamandi dumniaii cu fiiulu
dumisale Vasilie au rămasu buni stăpănitori pe moşiele aceste de aice.
Ignaţius Şvaiţinschi m. s.
Din Svatu c. o. Forum nobiliumului Stanislau, înu 5 mai 1800
căt şi

Cătră

cinst. cocona Paraschiva, născută Sturza, şi cocona a
răpuzatului ban Toma Iamandi, cu plecăciune să să dea în Bădeuţi aceste
trii poronci trebue să să aducă la noi.
La 5 septembre 1805, în sfârşit, "Theofilact ieromonah, vechil
din partea sfintei mănăstirii Doljăştii", arătă că "dumnei
Băneasa Paraschiva, fiica răps. boeriu Mihalachi Sturz[a] vor[ni]cu, la anii

deplin

răspunzător
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1770, maiu, cîndu să afla văduvă de soţul său cel dintîi, prin scrisoare
dums. au făcut danie aceştii sfinte mănăstiri Doljăştii, unde să prăznueşte
hramul pre-sf[i]ntei de o fiinţă şi nedespărţitei Troiţă, din dreaptă zăstrea
dumisale ce i-au fost de la părinţi, giumătate de satu de Lenţăşti, pe Prutu,
la Ţinut[ulu] Cemăuţului (ce este acumu Bucovină nemţască) şi cu un iaz
şi giumătate, apoi, cu trei ani în urmă după aceia, adecă la 1773, iuli 25,
prin osăbită scrisoare dumisale întărind darul pe această giumătate de sat,
au mai dat şi unu pogonuviia la Crucea-de-susu şi alte argintării, însă cu
tocmală ca după petrecirea sa dinuviiaţă să ia sf[ă]nta mănăstire moşiia în
stăpânire .... Deci, fiindu-că dumnei ace leşi scrisori le-au făcut în vremea
tinireţilor, mai mult socotind că poate nu să va căsători de al doilea, dar
Proniia durnnezăiască au lucrat din potriva, căci, căsătorindu-să al doile
după răp. boeri banul Toma Iamandi, cu carile i-au rămasu şi copil, şi
dums. încă nefiindu-i îndestul prilejuiţi ca şi pe copil să-i cuprinză cu
agiutoriulu părinţăsc, de nevoi au fost silită cerşind să strice legătura
acelora mai de-nainte de dum[n]ei date scrisori, şi părinţii de la numita
mănăstire, neplecîndu-să ceririi dums. m-au rînduit vechil deplinu
răspunzător de am stătut cu dumnei în giudecată Divanului prin vechili,
fiind dums. dum[nea]lui sărd. Mihai şi dum. Alexandru Iamandi, şi prin
anaforaoa dumrs. veliţilor boeri giudecîndu-să scrisorile dums. după
pravilă supt nume de legat, i s-au arătat că pravila asupra căinţii dums.
stînge ligat (sic) şi că dumnei are voe a-ş strica darul, încă în viiaţă
aflîndu-să. Dar, eşind cu anaforaoa şi la Divanu, înnaintea Pre-înnălţatului
nostru Domnu Mărie Sa Alexandru Constandin Muruz Vvod, unde mai cu
amuruntul luîndu-să sama legăturii scrisorilor dumisale, din potrivă
socotindu-să şi acele straşnice blăstămuri, cu care însuşi dumnei s-au fostu
legat, fost-au îndemnată ca să nu calce piste atîtea blăstămuri, ce prin
chipul căzutu să să pue la cale ca să poată vindeca şi legăturile blăstămului
şi să nu lasă şi pe fiii dums. de tot nemîngîeţi din părinteasca moştenire.
Socotit-au dau şi dintru toată inima dums., cu dragoste, din tot cugetul, aşa
au ales şi au hotărît ca în locul acei giumătăţi din sătul Lenţăştii să de
sfintei mănăstiri Doljăştii doao mii cinci sute lei, să fie dăruire de istovii
sf[i]ntei mănăstiri, care bani să ste la sfânta Mitropolie în toată vremea, de
unde sfinta mănăstire Doljăştii pe tot anul, la zioa hramului, nesmintită, să
poată lua folosul baniloru acestora, cîte doao sute lei pe an, iar moşiia
Lenţăştii să rămîe clironomie copiilor dums. Şi după aceasta de bună voe
alegire şi copiii dums., fiind acum în vîrstă, s-au mîngîetă şi s-au mulţămit,
cum şi eu, vechilul deplin răspunzător din partea mănăstirii, încă am rămas
mulţămit, şi, asămine priimindu-să această punire la cale şi de cătră
epitropiî şi ctitorii aceştii sfintei mănăstiri, s-au dat la măna dums.
scrisorile acele vechi de danie.
294
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
Iermonahu. Theofilactu vechil
(încă

3

iscălituri)

V.
Totuşi,

când Basarabia fu anexată, nu vreunul din fiii lui Toma
Iamandi, pe care mama, cu bogate şi influente rude, îi ţinu în Moldova, ci
numai Ioan, fiul lui Vasile, căsătorit cu fiica paharnicului Cristea, se aşeză
în această provincie, unde număra nouă moşii şi părţi de moşii mai mari
sau mai mici, cu gospodari pe ele: Cigârlenii (Orhei), Mirceştii,
Teşcurenii, Corneştii cu Boghenii, Cotele (Hotin), Solovenca şi Malintiţii,
Moşineţul, Hăjdăul, Zelena, Şărbanca. El căpătase de la guvernul rusesc
titlul de sfetnic titular, apoi acela de asesor de colegiu.
Lăsăm să urmeze însăşi însemnarea lui, cu care încheie lista
documentelor de familie aflătoare la dânsul.
Colejschie asesor Ion Iamandii, vărsta aniloru 43, fiul stolnicului
Vasile Iamandii.
Mariia, soţiia sa, fiica paharnicului Grigoraş Crăstea, vărsta aniloru
30
Fiii lor
Patru feciori şi doaî feti, cu numile loru însă, întăi Vasilie, de 11, al
2-lea, Dimitrie, 1O, al 3-lia, Ştefan, 2, al 4-lia, Matei, 6 luni, 5-lia
Rucsanda, 8 ani, al 6-lia Ana, 6 ani.
Averia
Doaîzeci şi optă mii lei, vinitul a noaî moşii pi cari lăcuesc şasi suti
şaptizăci şi cinci gospodari.
Anumi moşiile Cogîrlenii, cu 100 gospodari, de la Ţint. Orh., de
clironomie; Mirceştii, cu 150 gos., Teşcurenii cu 11 O gos.; a şasă parte
<linu Corneşti şi parte din Bogheni alcătuesc pol sat, şi lăcuesc 24 gos., de
la Ţin[ u ]tulu Eşii; moşie Cotele, dela Ţint. Hot., părţile din Soloneuca şi
din Melenteuţii, cu 150 gos.; giumătate moşii Moşineţul, 52 gos.;
giumătate din moşie Hăjdăulu, 32 gos., moşie Zelena, 26 gos., moşie
Şarbanca, 28 gos., toate de mine agonisite.
Am 133 sufleti ţigani robi, partea bărbătească i fimeiască.
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Măria

Iamandi reclama, nu numai trupul Boghenii, dar toată moşia
între hârtiile familiei cererea ei, "colejschii asesorşa
Marie Iamandi, cătră comisăe hotărâturilor Ţinutului Eşii'', ca "vecinica
stăpănitoare a moşii Mirceştii".
Moşia ajunse totuşi în stăpânirea mănăstirii Slatina:
Mirceştii şi găsim

Arhierească

blagoslovenie trimitem dumitale,

Moşie Mirceştii

de la Ţin[ u]t[ulu] laşii, din partea stîngă a Prutului,
ce iaste a mănăstirii Slatinii dinu Moldova, dîndu-să acum în cea de veci
stăpînire a dumisale cam[i]n[ a]ru Theodor Ciurea pentru partea dumisale
din moşie Colincăuţii de la Ţint. Botinului ce au dat-o în vednica stăpînire
a aceştii numite mănăstiri, de au unit-o cu partea ce avea mănăstirea, de au
făcut-o un trupu, să scrie dumitale ca de la Sfintul Gheorghie viitoriu
această numită moşie Mirceştii să o faci teslim în vednica stăpînire a
dumisale cam[i]n[a]ni, fără a te mai amesteca la strângerea venitului ei.
1817,iulill
Rămănemu

alu dumitale părinte sufletesc,
Veniamin, Mitropolit Moldaviei

Cinst. dumitale guberschi secretar Gheorghie Hrisostrat, cu
arhieriască blagoslovenie
La Chişinău
La 1814

încă,

îl vedem pe Ioan

cumpărând,

cu

câţiva tovarăşi, nişte

ţigani:

Pentru una sută doîzăci şi cinci suflete ţigani ce s-au cumpărat de la
dum[nealu]i vist. Alee. Baluş de cătră cinci tovarăşii, din cari este unul şi
dum[nealu]i tut. sovetnic Ioan Iamandi, ducăndu-să ţigani la Chiş[i]nău, au
să să înpărţască în cinci părţi cu drept cumpărire (?) de a nu fi asupriţi niciun tovarăş dintre noi, şi, fiindu-că dum[nealu]i poate să nu fie de faţă la
înpărţala, pentru a fi odihnit că nu să va urmă chipuri, s-au dat înscris de
cătră mine, precum aşe şi tovarăşii aţi (sic) a urmă. Însă tot rămăni
dum[nealu]i să-şi ţii.
Mah., vechil (iscălitura)
Zberoia, 814, ap. 31

296
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
De alminterea avem şi un ''Izvodu de ţigani ce s-au dat la înpărţala
dum. tut. sovetnic Ion Iamandi, din ţigani ce s-au cumpărat de la duml.
vist. Aleco Balş. 1814, noiamvr. 6, cu nume ca: Bosoi, Radu Căbăjan,
Toader Bărbieriul, Gavril Gherman Scripcariul.
Şi cu privire la aceşti ţigani, iată o însemnare din 1816 :
a dumisali vărului Ioniţă Iamandi, ce
o ari cumpărată de la visternicu Alecu Balş, i-am dat un băet, anume Ion,
ce am şi eu cumpărat tot dintr-aceşti ţigani, iar pentru o fată de opt ani am
să-i dau pe Ştefan, tată lui Ion. Şi, fiindcă să află bolnav, nu l-am trimes;
ce, îndată ce s-a însănătoşă, să am a-l triimete. Dară, întămplăndu-să să
moară, să-i triimet o fată de sama aceiaşi, cum şi pentru o copilă de ţîţă, să
am a o da înnapoi dacă s-a faci mari. Şi pără la facere scrisorilor celor
adevărati de schimb între noi, am dată acest sinet a meu, să să ştie.
Costandin spătar
1816, iuli 20
Pentru

Şi

Aniţa, ţigancă driaptă

o alta, din 1818:

Anulu 1818, fevruar în 2 zile, am vănduto verii-mei, dumisale
gheneralesă Elenco Gartinc 32 , eu, mai gios iscălit cniaz Alecsandru săn
Matvei Cantacuzăno, cu priimire a fratelui meu mai micu, cnazu Gheorghi,
după înputernicire ce s-au [dat] mii de la dumnealui, pe un drept rob al
nostru ţăgan, care avem prin clironomie din casă nostră părinţască, anume
Ignat ficior lui Istrati, nepot lui Andrei Maco, cu fimeia lui Gafta, fata
Armanului Niculai, şi ficiorul lui, Ioon, prin bună tocmală, cu preţ de una
sută galbăn olandej; pe care bani am priimito eu toţ deplin. Drept acee de
astăză înnainte să stăpăniască dumnei, cum şi clironomi dumisale, pe cei
de mai sus pominiţi ţăgani ca pe drepţi robi dumisale, cu bună credinţă şi
nesupărată de nimine, avănd deplina voe şi putere a le vinde, a le schimba,
ori a le zălogi. Şi pentru mai mare credinţă am iscălito acastă carte de
vânzare, puindu-m şi a me pecete.
(Pecete cu vulturul bizantin)
(Iscălitură rusească)
Pe potere de sus pominit zapis li-am vănduto şi eu de veci, pe mai
sus numiţi ţigani, dumisale colejschii asessor Ioon Diamandi, cu preţ de
una sută i cincizeci galbeni olandej, şi să aibă a le stăpâni du[mnea]lui ca
pe drepţi robi dumisale.
Chişinău, 1819, fevruar în 20 de zile
(Se

repetă iscălitura

lui Alexandru Canta,

şi încă
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Fost-amu faţă şi săntu martor,
colejschii reghistrator Enachi
Un

Timuş

şir

românească,

de asemenea acte şi răvaşe, scrise în cea mai
privesc afaceri de ţigani.

bună limbă

A.
Cu plecăciuni

mă

închinu d[umital]i, cc.

Ioniţi

Iamandi

Fiindcă doî sălaşe de ţigani ai mei aproapi de doi ani de cănd au
fugit de la casa me piste Prut, furănd doi cai, căruţi, hamuri şi alte multe
lucruri din casă, anume Neculai săn Lupu Ţiganu, cu Mărie, fimeia lui, şi
cu trei copii a lor, şi altul Gheorghi săn Dumitraşcu Răţilă, cu Ilinca,
fimeia lui, fiind burduhoasă, şi, de vor fi mai făcut acolo alţi copii, nu ştiu,
de cari fugari ţigani după ştiinţa ce am luat, i-am oblicit că sănt la o moşie
a dum[nealu]i Jorile (sic), în malul Nistrului, Ţinutulu Orheiului, asupra
cărora ţigani fugari am făcut vechil pe d[umnealu]i Costandin Vămav ca
prin ştire Ocârmuirii să să poată da dincoace, la urma lor, de unde au fugit,
cum şi acum, întălnindu-mi aice, la Eşi, cu d[umnealu]i căm[ina]ru
Tudorachi Ciure, mi-au făcut şi d[umnealu]i ştiut, că după alcătuire ce aţi
fi făcut între dv., ace moşie Jorile au rămas a dumisali cămr. unde acolo să
află şi ţiganii mei lăcuindu, făcându-mi cuvânt d[umnealu]i ca, ori să-i
vând sau să-i schimb, şi, pentru ca să-i vănd, i-am hotărât dumisali că nu îi
vănd, iar, să-i schimb, sânt bucuros, şi dum[nealu]i me-au zis ca să scriu şi
dum[nealu]i ca, de-i fi avănd dum[neat]a dincoace la Conceşti niscai
ţigani, să înştiinţăzi pe dum[ nealu ]i, ca prin dum[ nealu ]i să aib ştiinţă şi ei,
şi să-i facem în vrun schimb, dacă voeşti a-i lua dum[nea]ta; sau, de să vor
găsi aicea niscai ţigani la cineva din boeri, să-mi cumpere d[umnealu]i
căm[ina]ru în locu acelora, să să facă între noi şi scrisori de schimb, iar
pănă atunce rog pe dum[nea ]ta, tot să fie acei ţigani ai mei supt proţestul
dum[nealu]i, iar, trecând vreme mai mult de o lună sau doî şi nu s-a pute
pune puni (sic) în desăvârşită lucrare cu schimbul ce am face între noî cu
mulţămire amândurora părţilor, apoi va rămâne ca cu cine alţii voi pute
alcătui vre un schimb, cu acela voi săvârşi; şi să aib înscris cinst. răspunsul
d[umital]i. Şi sănt a dumi[tal]i mai mic şi slugă.

1818, iunie 15

Gheorghi Cherec

Cinst. al meu mai mari dumisali Ioniţi Iamandi, maior (adaus),
boeriu sărd. de Ţint. Orheiului, cu plecăciuni
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B.

Pentru unsprezăci suflete ţăgani ce îi pretindirisăşti de la mine d[umnealu]i
spătr. Vasăle Roset, pe carei prinu giudecătoriia Ţănutulul i-au arestuit la
sătul Stodolna şi spre a-i lua eu întru a me purtare de grijă am rugat pe
Visoco-Blagorodiia Sa colejschii asesorii Ioanu Iamandi de au dat
răspunzătoare chezăşăe că nu va lipsi niciunul din ţăgani, ori de unde îi voi
aşăza eu în oblastiia aciastă pană la hotărîre giudecăţii. Pentru care, spre a
fi şi Visoco-Blagorodiia Sa singu întru aciastă chezăşie, i-am dat din parte
me aciast înscris legătură ca ori în ce vreme să vor cere de cătră
giudecătorie spre a să da de faţă, mă îndatoresc a fi întomai următoriu, fără
a-i pricinui ce mai mică smintială. Asămine şi orice cheltuială s-ar
întâmpla a face Visoco-Blagorodiia Sa cu căutaria vre unui ţigan ce ar
lipsi, întru toate mă îndatoresc cu mulţămită a-i răspunde, şi, spre a fi eu
următori siguranţiei Visoco-Blagorodiei Sale, i-am dat aciast înscris a me
legătură cu însuşi a me iscălitură.
În Chişănău, 1821, fevr. 23.
Ioanu Hermezău pah[a ]r[nic]

c.
Cătră

ispravci.

Ţinutului

Orheiului

De la colejschii asesor Ioan Iamandii

arătări

Un burlac, anumi Toader Mănzu, de multă vreme îngurluit fiind cu
o ţăgancă, Mariia, dreaptă roabă a me, pe cari luîndu-o de la bărbatul ei cel
dintăi, ci l-au avut cu legiuită cununii în satul meu Conceştii, ce-l am în
Moldaviia, au venit cu dănsa în parte aciasta, şi să află petrecând în uniri
rară legiuiri, şi, după căte chipuri am întrebuinţat, nici de cum nu l-am
putut dezbăra de dânsa, ce mai vărtos s-au întărit petrecere între dînşii, iară
acum, luînd eu adevărata ştiinţă că voeşte a fura pe ţăgancă şi să fugă cu
dansa pisti graniţă în Moldaviia, apoi dar, spre a nu să prelungi mai mult
această rară de legiuiri pitreciri a lor şi pentru ca nu, după scoposul ci au,
să să întămpli să fugă prin taină peste graniţă, să-mi pierd driaptă roaba ·
me, care ari şi atăţa copii cu bărbatul cel dintăi, triimit pe îngurluitul
Mănzu la ci[insti]ta isprăvnicie ca să să ţie supt oprială pâră cănd îşi va da
chizeş vrednic de credinţă că să va părăsă de dănsa şi nu va urma această
faptă necuvincoasă ca să fugă pisti Prutu, cu cari să-mi aducă pagubă de
atăte suflete ţăgani, drepţi robi ai miei. Acest scopos a lui caută prilej şi
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vremi să-l înpliniască, care, nu numai că esti aducători de mari pagubă
pentru mine, dar apoi trece şi multe suflete de aici în ciia parte.
Eu plecat rog pe ispravnici ca să-mi facă această praviliciască
îndestulare, cu cari să pot rămăne odihnit pentru toată vreme.
(Iscălitura.)

1823,

săptv.

13

D.

Prin acest zapis al meu fac ştiut că prin dum[nea]lor epitropii am
vândut clironomilor răps. coleschii asăsor Ioan Iamandii o draptă roabă
ţigancă a me cu numili Safta, din drepţi acii ţigani cari s-a aflat în oblasti
Basarabii, după ci s-au făcut hotar Prutu, şi, pentru că eu, înpreună cu soră
me Catinca, mă aflam trăitor în Moldaviia şi în nevrăsnicii, moşul meu
spătr. Ioniţă Iamandii au însărcinat pi vărul dumisali, răpst. coleschii
asăsor Ioan Iamandii, ca să-i aducă la moşiia dumisale, rmdi i-au şi avut cu
toată purtare di griji, pănă la anul 1823, cănd, viind şi eu aice în
Basarabiia, i-am aflat pi toţi la răps. coleschii asăsoru Iamandii, di la care
pi toţi cielalţi i-am priimit, iar pomenita ţăgancă Safta au rămas la răps.
Iamandii, pentru că, după voia ci au avut di la moşul meu spătr. Ioniţă
Iamandii, au fost măritată după un ţâganu a răposatului, cu cari au făcut şi
cincî copii, apoi, de şi această ţigancă, cu parte iai di copii, răps. şi
clironomii săi o ave la stăpânire sa, pentru cheltuelile ci au fost făcut cu
ţănere ţiganilor şi plata pentru învăţat[ uluţiganilor cu meşteşug, şi dinu
parte me era oareşcari pretenţii, însă acum, stănd cu dum[nea]lor epitropii
în vorbă, ca să fii şi dum[nea]lor liniştiţi, au priimit a să învoi cu mini, dar
apoi şi eu, giudecănd facire di bini a răps. coleschii asesorii Ioan Iamandii,
ca, în lipsa me di aice, di Basarabiia, n-au lăsat a să rătăci ţăganii, ci i-au
avut pi toţi adunaţi la moşiia sa, purtăndu-li di grijă, nu numai pentru hrana
lor, dar şi pi toţ cii tineri i-au dat di au învăţatu meşteşuguri, pentru aceia
m-am înpăcat ca să-mi de dum[nea]lor epitropii pentru toată pretenţiia me
ci era asupra aceştii ţăganci Safta, cu parte iai di copii, trii sute lei, no. 300,
cari bani priimindu-i toţ diplin, di acum înnainte şi în veci rămăn
clironomii răps. coleschii asesor Ioan Iamandii vecinici stăpâni pe
pomenita ţăgancă Safta şi pi toţi copii iai, atătă acii ci să află acolo, căt şi
acii ci să vor mai faci dintr ansa, f'ară să fii supăraţi căt di puţăn dispre
cineva, sau dispre soră-me Catinca Donici, fiindu-că dumnei s-au luat
parte dumisale di ţăgani ci i s-au cuvinit, şi spre încredinţare celor mai sus
scrisă urmează însuş a me iscălitură.
În Chişănău, mai 11 zili
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Scarlatu Ursoianu. Mihalachi

Andrieşu

Medelniceru săntu mărturii .
. . . marturu

(Întărire rusească. Iscăleşte ''giudecător Caţăchi")

Dela fiul lui Ioan Iamandi, mort pe la 1823, dela "pameşcinicul şi
dvoreanul'' Vasile Iamandi, avem în sfârşit numai puţinele acte ce
urmează:

Mărturie

Înu lipsa hărtii hărbovoai 33 s-au scris pe această proastă.
Anulu 1840, octomvrii 2 zili, noi, carii mai gios se va scrii numeli
prin dare mânii cu scriitoriul, lăcuitori dinu Cerneşti şi din Mirceşti, fiind
noi rânduiţi di cătră pravlenie volosti Corneştilor după poronca acei
prilenii cu no. 1753, din 21, tot Octomvri, ci ni s-au poroncit ca să mergim
la Stoburenii dumisali pameşcnicului şi dvorenii Vasalii Iamandi, în
poiană di spri păduri, tot pi moşie Mirceştii, şi, mergând noi după poroncă
la aceli Stobureni a dumisalii din poiană, umblând pre toată Stoburenii şi
făcând căutare în toati stogurile, am găsit ca doozăcî di căpiţi de fân di
vară gospodăreşti, toată stricăciune la aceli stoguri, şi, după ceia ci am
găsit lucru drept, cu frica lui Dumnezău putem a răspundi şi la alte feţi, di
vom fi întrebaţi.
Toader Arherii, Mihai Pintilei, Toadir a Irimiei, Ghiorg
din Cerneşti, Dobrolovinoi Vasilii
Timoftu procit. Ionu diacu Hurgliş ( ?), Petre
Dobrolovinoi, Todorti Grecu.
Iară pentru ni ştiinţa lor di carti i-am iscălit
Pisariul satului Mirceştii, polcovnic Feodor

Siniţaru

Sărbu,

Un D. Iamandi, care iscăleşte "Emandi", trimete, destul de
prin aceşti ani 1840, corecta scrisoare românească ce urmează:

Dănilă

tărziu,

Bădiţă Vasălică,

Triimete, mă rog, pe omul acest trimes înadins a lui Vasile
Ivanovici, doi cai ai miei, pe Zaiat şi pe Cazacul acel murg, carii pe
umblătorului acel ci l-am cumpărat eu acum nu de mult, să să opriască
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acasă, fiindcă vreu să fac cu Vasile Ivanovici în schimb pe doă epe ce are
dumnealui.
Al dumitale mai micu frate şi plecată slugă, O. Emandi

P. S. (caligrafic). Plecatele închinăciuni,

şi

dorescu

sănătate

Cea din urmă e aceasta, trimeasă la Mirceşti de un Nicolae
Iamandi, care scrie în 184 7, certându-se pentru genealogie, pentru
"gheroldie".
Cu frăţască dragoste

mă

închin, vere Vasili

De mare mirare am avut cetindu-ţi răvaşul dumitale, că după atâta
ci ai întrebuinţat di ai scos spiţa a tot niamului iamandiesc şi că di
băbaca, că esti ficioru lui Toma Iamandi, nu-i, atuncia cănd în însuşi
hârtiile care eu ţi li-am dat, aciastă era, şi eu încă nu am vrut ace hărtie să
ţ-o dau, în sfârşit, înţălegăndu-te din scrisoare că eşti dreptu ficior a lui
moş Ioniţă Iamandii, apoi nu mă pricepu ce să-ţi zic decăt sileşti-te ca
macar gheroldiia să întăriască familiia iamandiiască, fiind voi numai
Iamandii, iară noi om rămâne pără cănd om da dovadă că babaca au fost
drept ficior lui Toma Iamandii, iar nu baistruc (sic), fiind cel mai mic în
casa părinţască, şi că bunul nostru au fost drept frate cu tată-tău. Aşa dar
eu te rog ca macar familia iamandiiască să te grăbeşti a stărui să să
îrrtăriască de gheroldie, dacă cunoştinţă nu ai avut după făgăduinţile ce miai dat cănd mi-ai luat documenturile, că te vei stărui întocmai şi pentru
mine ca pentru tine. Eu alte hârtii nu am decăt acele cu care tu m-ai amugit
di am prăpădit vremia atăta, socotind că vei fi dumneata mai vrednic.
Sfârşăsc rugându-te ca să săruţi mănile mătuşicăi, rămăind
stăruinţă

Al dumitale văr şi slugă, N. Iamandii
1847, mart 16 zile. S. Borocenii-Vechi
Cinst. şi mie iubit
dragoste, la Mirceşti.

văr,

dumilor sale ... Vasile Iamandii, cu
(Pecete cu

coroană şi

frăţască

N. Ia.)

Sub titlul de ''alte acte basarabene" dăm un număr de documente şi
scrisori care sunt menite mai ales să arate îndelungata persistenţă a limbii
româneşti, şi chiar a celor mai vechi formule, în părţile de peste Prut. Sunt
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aici foi de zestre, zapise cu privire la bani împrumutaţi, învoeli de moşie
care nici într-un chip nu arată să fie dintr-o ţară supusă altei cârmuiri şi
expusă altor înrâuriri. Judecătoria din Hotin, primăria din Foleştl
întrebuinţează prin anii 1820-30 "moldoveneasca" veche, tot mai incult
dialectală, ca limbă oficială, având-o uneori şi pe peceţi.
De mare interes sunt cele patru scrisori particulare, care merg şi
până la 1871. Influenţa rusească se mărgineşte la câţiva termini în
scrisoarea bătrânului. Fostul şcolar de la "gimnazia" din Chişinău
întrebuinţează, într-o ortografie cuminte, care vădeşte cetirea de cărţi
româneşti mai nouă, literele latine. El ţine să se preţuească bunul lui stil
românesc. Până şi notele satirice despre felul cum profesorul cel leneş, cu
două, trei lecţii pe an, făcea astronomie la Universitatea din Kiev si cum
unul din cei trei studenţi ai săi, scriitorul, ajunse oaspete permanent, cu
plată lunară, al observatoriului şi suplinitor al savantului său învăţător, sunt
note preţioase de vieaţă culturală în Rusia, aşa cum s-au împărtăşit rumânii
de dânsa.
Să nu uităm încercarea versificată din 1842, menită şi tiparului,
desfacerii în broşuri, „fără plată„, la ,,dughiana lui Carabetu den Bălţi„.
Tendinţa de a ponegri pe un boier dintr-o cunoscută familie - am suprimat
eu numele - e vrednică de condanmare; forma e atât de trivială adesea ori,
şi de multe ori atât de banală, încât am crezut zadarnic să copiem dintr-însa
mai mult decât ce se va găsi aici, dar limba corectă şi versificaţia exactă,
dat fiind mediul, vor găsi fără îndoeală preţuire.
I.

Alte acte basarabene
Listă

de documente dată de "comitetulu rănduit dumisali Banului
Arghirie Cuza, fraţilor şi niamurilor sale" cu privire la satul Buticiul.
7117, mart 2. Bantăş vinde lui Urechi vei vornic din jumătate a
treia parte.
7119, mart 11. Mărturie de la boieri că Candachia, fata Albului şi
nepoţii, "Odochiia şi fraţii ei, Solomon şi Iliana şi Mărica şi Gheorghi,
fieorii lui Mihail şi a Anii, şi Toader şi soru-sa Mărica, ficiorii Odochieî, şi
Pătraşcu şi frate-său Solomon şi Căzacul şi surorile lor, Pana şi Safta,
ficiorii lui Butcă, şi Rafail călugărul şi soru-sa Nastea, ficiorii Crăstei, toţi
nepoţî Albului", vând lui Nistor Urechi vei vornic jumătate de sat.
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7176, septemvre 9. Alexandru Buhuş Pitar şi soţia, Alexandra, fata
lui Neculai Urechi, vând ''fratelui loru, lui Todiraşcu Jora Medelnicer",
între altele, jumătate de Butici, lângă hotarul Sancăuţilor.
7178, fevruar 25. Ion şi soţia Maria, fata lui Grigori Butud Pospală,
dă "Jorăi medelnicer, vomic de Botoşăni'', partea ei din sat.
7229, fevruar 15. Împărţeală între Ion Sturdza vei vornic şi Safta
Spătaroaia a lui Dumitraşcu Cuza spătar, Aniţa lui Irimica Jora vei căpitan,
Solomon Botez şătrar şi Sandul Silion, ''pentru moşiile di pe moşul lor,
Toderaşcu Jora slug., şi di pe giupăniasa lui, Vasâlca, în care în partea
spătăresii Saftei Cuzoaei să coprinde şi pol sat Buticiul, la Hotin".
1771, decembre 5. Adeverinţă de la Divan paharnicului Ioniţă Cuza
şi fraţilor, şi pentru jumătate de sat. Paharnicul Tudorachi Ciurea arată
zapis, fără dată, de la cazacul Hleşco, care dă nepotului Ianachi "moşie sa
înu satu în Butic".
(trei

iscălituri)

II

II.

Moşie

Buticiul

15 octomvre 1811

Am cercetat şi pentru această moşie, şi s-au găsăt tot trupul ei
stăpânindu-să din vremea turcilor, şi acum, în moşiia Ţăcotenii, suptu
stăpânire satului ci este pe Ţăcoteni, cu numile Larga, dar sălişte Buticiului
la ce loc o au arătat oaminii bătrănî, s-au însămnat la harta ingineriască. Al
triile movilă de cătră Butici şi la fântâna Caminca şi la piatra ce ascuţătă şi
la pădurice ce de cătră Sănăuţi. Pomenit zapisul din 9 septemvre 7176 al
lui Alexandru Buhuş Pitar şi al soţiei Alexandra, fiica lui Neculai Ureche,
care vinde lui Toderaşcu Jora medelnicer jumătate de Butici, "ci esti lăngă
hotarulu Săncăuţălor, în Ţănutu Hotinului". "Moşiia Ţăcotenii vine cap în
cap cu moşiia Cotele". Ştefan Tomşa întăreşte (1-iu april 7130) lui Tudori
pârcălab "unu loc de sat pi Cotele, ci să numeşti Soloniuca, înprotiva
satului Cotele". La 14 august 7143 întărire pentru Avram de Lucăceni "pe
satulu Soloniuca, pe părăulu Cotele, cumpărătură de la Tudori părcălabul...
Din movila săpată, din colţul a patru moşii, şi pănă în opcina dialului, îu
colţul iar a patru moşii: Săncăuţăi, Buticulu, Cochiujăni şi Soloniuca".
"Totu opcina pănă în hotarul Varticăuţilor". Întărire la 1814, 17 noemvre,
de N eculai Strătulat vei vornic, Andronachi Donici agă, Alecu Greceanu
agă, Ioan Racoviţă spătar.
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III

1812. Petrachi Ciure paharnic

către

Divanul Cnejiei Moldovei

"La Ţănutulu Hotinului am şi eu giumătate de moşie în moşiia Buticel, cu
zapis şi ispisoace domneşti, iar ceialaltă giumătate de moşie iaste a
dumilorsale boeriloru Cuzăşti, şi, neafiind sat lăcuit pe dănsa, era
necunoscută. Apoi, după jaluba d-am dat cinstitului Divan în anul trecuu
81 O, mi s-au dat cartea de hotărăt". (A "rădicat planul'' cu "ingineri şi
boeri hotărnici"). "Al căriia trup s-au găsit cu totul stăpănindu-să de o
moşie Şipoteanii, ci are sătul ci să numeşte Larga pe dănsa, a dum. med.
Săndulachi Theodosiu i dum. doftoru Evstate''. (îşi cere moşia.)
Divanul hotăreşte, la 27 mart, să fie aşteptat Teodosiu.
Iscăleşte "gheneral-maior Catargi" şi un logofăt.
IV.
"Divanul Cnejii Moldavvii cătră cinstită pîrcălăbie de Hotin
dum[nea]lui Slug. Costandin Leondari şi jicc. Coste Vasiliu.

ş1

Dumnealui pahr. Tudorachi au arătat că din moşiile ce i s-au
lămurit la acel Ţinutu că are după scrisori părţi într-însile sînt neştiute
Melincăuţii, Căpotenii, Trăistenii sau Leucova pe Drabişte, Butucul şi
Başcăuţii sau Başcanii, şi au făcut cerire ca prin cercetare la stare locului
se se poată afla anume unde sînt şi să se aliagă în hotarăle loru„. Se
rînduiţi şi din parte pîrcălăbii să margă înpreună cu boerii de mai sus
rînduiţi, să margă să facă cu amuruntul cercetare, cu vechili din parte
moşinaşilor a moşiiloru ci să vor afla că să megieşesc cu aceste mai sus
neştiute„. De vor fi schimbate cu alte nume se se arate din care pricină şi
de cînd sînt schimbate, cum şi de cătră care moşii din cele cu sate
cunoscute în tabla Visterii se înpresoară cu stăpînire„. Să le întemeiţi acele
hotară, precum va cere trebuinţa„., fâcînd şi hartă închipuitoare de fiinţa
loru"
(trei
V

Un negustor moldovean trecut în Basarabia
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I
22 septemvrie 1797. Alexandru Ioan Calimah, "pentru acest
Gheorghii Dimitriu de la Ioanina", care să fie scutit de bir pe cap şi alte
dări, ''atăt la agutorinţile de vară şi di iarnă, cum şi de eferturi şi la
rusumaturile Vistieriei pe drepti bucatele ce va ave, să nu plătiască nici
vădrărit, nici gostină, nici desătină, oi de beilic să fie supărat a i să lua" ; şi
pentru 6 scutelnici. Se dă ordin către ''vădrari, desătnici şi goştinari,
saigii".
Act domnesc pentru "dumnialui Gheorghie Dimitriu, născut în
pămăntul său, în eparhie Ioanina, în oblăduire pre-înaltei Porţii
othomaniceşti, carile, viind în pămăntul Moldaviei, au rămas cu petrecire
sa aice, apoi după întămplare prefacerilor în vreme prothezmiei au rămas
cu petrecire lăcuinţii sale din a stănga Prutului, în ocărmuire Basarabiei
„.au făcut Divanului rugămintea spre a i să da adiverinţă de stare fameliei
sale, prin care să fie cunoscută între cei după stare sa dvorenini din parte
aceia". Arată acte din 22 septemvrie 1797, al lui Alexandru Calimah, din
14 iunie 1803, dela Constantin Moruzi (dând 6 scutelnici) şi un act "a Ţării
Munteneşti, din oraşul Bucureştii, ce iaste din trecutul an 1816, iulie 20, de
la Preosvinţie Sa Mitropolitulu şi alţii de acolo, prin care îl mărturisăsc că
el este de la patrie sa di eparhie Ioanina, din neamurile întăi de acolo''. I se
dă actul pentru ''a fi înpărtăşit cu însuş pronomiile păminteşti ce i să
cuvină după stare sa" (Veniamin, Cost. Balş vel logft„ Dimitrie Sturza
logft„ Meletie episcop Huşului, „.vornicu, Şărban Negel vei vornic, Ion
Tăutul ban.
1 mai 1817.
Întărire din 181 7 (7 mai), la Departamentul Pricinilor Străine
(Actul din 1803 e foarte împodobit)
VI
Două

foi de zestre

1. Foi de zestri ci dau fiicii mele Elena.
Parte de moşii frăţască în Buteştii, din lunca i din del. Şi parte de
moşii în Părcăuţi, iarăş frăţască, iar, nefind aceste di sus arătate, şi find eu
răspunzători u.
1821, april 18 zăle.
Ghiorghi Racoviţă
Eu am scris cu zăsa

iscălitului

de sus.
Neculai
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2. Fii, Domni, mila ta spre fii noştri, precum am nădăjduit şi noi
întru tine.
Foi di zăstri, cu ajutoriulu milostivului Dumnezău cele ci voim a
da fiicii noastri Iliana, anumi:
în 1, (sic), parti cea frăţască din parte ci am în Buteşti.
al 2, parti frăţască din parte ci am în Păscăuţ.
2 gonetorî.
2 părechi paftale din argint, cu colan di aramă.
2 săhane aramă.
1 săhan di tocat.
2 matescă cu doi rai (sic), şi altile ci ni-a fi la putiţă. Şi, spre
întărire celor mai sus scrise şi spre a urma întocma, neştiindu carti, ni sau
scris numili, şi noi am pus degitile nostri.
Eu, Ştefan Scorpan, Ghiorghi Rajdoviţă am fost faţă.
Erei Gheorghii am fost faţi.
La această foi poftită, şi dam scris cu zăsa iscăliţălor mai sus, şi am
iscălit.

1821, mai în 20 zale. Ghiorghi Căliman.
La această foi di zăstri m-am întâmplat

faţă, şi

am

iscălit

... de

măzălei

N eculai Ra[ zdo ]viei

VII
Un act privitor la satul

Foleştii

Mai gios iscălitul, cu toate rudeniile meii, încredinţăz prin acest
zapis al meu ci-I dau dumisali neguţitoriului Zalmăn Duvidovici, prin cari
ştiut să fie că di bună voe me i-am [dat] dumisali o vie a me di cinci
pogoani, cu crama şi cu toati edecurile iai, i patru poloboaci, i livadă cu
pomi roditori şi cu toată roadă ci va eşi din vie şi în anul acista; cari vie să
află pi moşie mănăstirii Galaţii şi să megişăşti în parte de la dial cu
Costandin Tătaru i Dumitrachi băcalu şi di la vali cu chir Gheorghie
Grecu, şi dumnealui din potrivă îmi dă doi dugheni supt acoperemănt în
Uliţa Cojocăriască den tărgu Foleştii, pi moşie dumisali Vistemicul Alecu
Baloş, ci esti la judeţul ogrăzii casii lui Toader Amvrosă şi a altor dugheni
a sali ci le ari pi uliţa ci mergi spre fântână, cu locul lor, adică: în lung, din
marge[ne] ogrăzii lu Amvrosă patru stănjăni şi şapti palmi, şi larg din
margine păretelui di la dial a dugheniloru mergi în ograda celoralante
dugheni a sali cinci pol stănjăni şi o palmă. Asămine îmi dă şi una mii opt
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suti

cincizăci

lei, bani, pe cari acuma, la facire acestui zapis, i-am priimit
toţi. Şi de acuma înnainte, atăt noi, precum şi urmaşii noştri, au a stăpâni
pomenitele acareturi inu pace inu veci di veci, fără să fie supăraţi de
cineva, avănd noi numai fiiştecare pentru săni a plăti bezmenul moşii. Şi
orcine, măcar şi din niamurile noastre, de astăzii înnainte să vor scula cu
vre o pretenţii asupra acestui schimb ci di bună voe este făcut, să nu fii
ascultat, ori şi la ce judecată va merge. Şi spre încredinţare am iscălitu.
1823, luna avgust 22 zile.
Mai adaog şi această, că dumnealui are a primi vie cum să află
astăzi, în semnile iai, fără să mai fie în urmă vorbă pentru niagiunsul
buticiloră di vie la soma pogoanilor.
Guberschii reghistrator: Dimitru Mihailov, Maptropa llT]µrJTpiou.
Costi Mihailov, neştiind carte, mi s-a scris numili, şi eu voi pune degetul.
Dimitrachi Thedorovici. Di la smotritelu târgului Foleştii. Chemănd eu
faţă pe iscăliţii prin acest zapis de schimb şi arătăndu-mi că este făcut cu
bună priimire a tuturor părţilor şi supt adevărati iscăliturile lor, am
încredinţat şi eu după cerire ci am făcut, iară spre a i să încredinţa şi a i să
întări vecinica stăpânire după pravili are să să arete locurile mai înnainte.
1823, luna avgust 23 zile.
Smotritel guberschii răghistratoru, Calotă (?)
(Pecetea Foleştilor, 1822. Apoi ruseşte)

VIII
Un act românesc de la judecătoria Hotinului ( 1823)
Di la giudecătoriea Ţinutului Hotin
No. 1220. Copiile aceste poslăduindu-se din cuvănt în cuvănt şi
fiind întocmai cu celi în orighinal docomenturi ci să află în această
giudecătorii, să încredinţază cu iscălitura unui cilen şi punirea peceţii
înpărăteşti.

În Hotin, anul 1823, iuli 1 zi
Cilen, Orăş
S-au priimit poşlina
Secretar,
(Peceat Hotin ... oi

Ţăinut „.

o suda)
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IX
Act privitor la o datorie
În locul hărţii de herb
Doî mii şasă suti lei ci la anul 1824 am înprumutat pi numiţii mai
jos, adică: pi dumnaii Ecaterina Şaptilicioai şi pi Alecul, fiiul său, i-am
împrumutat cu doî mii lei, şi pi Costantin Scorpan cu şase sute lei, trăitoriu
în Moldova; pentru care bani me-au dat adică, după formă întărită de
presutsfii, atăt din parte numitii Şaptilicioai, căt şi din partea numitului
Scorpan, arătătoare că pentru dobânda acestora bani să stăpănesc părţile
lor ci au în moşia Buteşti, căt şi din Păscăuţi, şi, cănd îmi vor plăti banii ci
i-am împrumutat, să-i dau părţile lor ca să le stăpânească. Şi, fiindcă pănă
acum niciunul nu s-au arătat ca să-m plătească banii, trecănd şi vadeaoa, ci
acum, în anul acesta 1831, au vinit din niamurile numiţilor de sus ca să-mi
plătească banii, anume Mironu Scorpan, Ştefan Scorpan, fraţi cu Ecaterina
Şaptilicioai şi cu Aniţa, soră-sa, şi banii ci am înprumutat pe Costandin
Scorpan i-au plătit Andrei Bogdanu şi Petrachi Stoica, nepoţii numitului
Costantin; cari toţi aceştia sânt răzăşi în numiteli moşii. Şi aşa mi-am
primit toţi banii deplin, rămăind ca părţile aceste să le stăpânească aceştiia
cari ne-au plătit banii pănă cănd aciia vor plăti banii acestor di la cari meam premit şi eu banii. Şi, pentru că acele zdelci ci le-am avut eu dati di la
numita Şaptilicioai, căt şi di la Scorpan, nu s-au întâmplat la mine acum ca
să le dau, ci să află dati la fiiul miu Alecu, pentru care mă îndatoresc ca,
după venirea fiiului miu Alecu di la Chişinău, să le dau acele zdelci, căt şi
alte hărti, dumilorsale răzăşilor Scorpăneşti. Şi, pentru primirea baniloru,
căt şi pentru zdelci, le-am dat acasta a mea scrisoari, rămăind ca dă la
Sfântul Gheorghii viitoriu a curgătoriului an să stăpânească dum. părţile ci
au fost zălogite la mine din Buteşti şi den Păscăuţi, a neamului Scorpănesc,
a Ecaterinii Şaptilicioaii şi a lui Costantin Scorpan. Pentru care urmează a
mea iscălitură.
1831 anulu, apriil 3 zile
Manolachi Andriiaş, medelnicer
(restul, ruseşte)
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X

Act românesc de vânzare din 1835
Anul 1835, mai 1 zile, mai gios iscălitul dubenschi scrietar Mihail
Bădarău prin bună învoire şi alcătuire ce am făcut cu dumnealor Safta
Galeru, fiica Antimii Căzani, nepoată lui Simion, strănăpoată Alecsandri,
înpreună cu bărbatul mieu Mihalache Galeru, Gheorghie Gologan şi
Antimie Gologan, fraţi, ficorii Paraschivi Gologan, nepoţi Aniţi, strănepoţi
Ioani, cari Ioana au fost fată Alecsandri, Grigorie Gologan, ficiorii lui
Iordache Gologan, nepot Paraschivi, strănepot Aniţii, care Aniţa au fost
fată Ioani şi Ioana fată Alecsandrii, lftimie, Toma fecori Tasii, nepoţi
Aniţi, strănepoţi Ioani, care Ioana a fost fata Alecsandri, am făcut de veci
schimbu adecă am dat eu dumisale Safta Galeru opt stînjini şi giumătate
pământ în latul moşii, iar în lung cătu va fi cursu moşii, şi dumisale
Gheorghie lftimie, Grigorie Gologanii şi lftimie Toma noi
(rupt)
tot din potrivă de lat; care stănjini ce dau eu în moşiia Tomeşti
Răzăş, pe temeiul ucazului ce urmează, în cuget curat preţăluiesc că
învredniceşte fieştecare stănjăn căte patruzăci ruble asignaţia. Pe lăngă
care stănjini ce le-am dat în moşia Tomeşti-Răzăşu, le am dat încă şi
patruzăci ruble argintu acum peşin, în mâinile dumilorsale, şi doî case ce
am avut acolo, pe moşiia Tomeşti-Răzăş, preţăluite câte zăce ruble
asignaţie una, mai îndatorindu-mă tot eu a plăti pe hărtie de gherb tacsie şi
orice alte cheltuele va mai trebui păr' la desăvârşit formuruire acestora
documenturi, fără să fie dumnealor supăraţi. Deci de astăzi şi înnainte
rămăn dumnealor în veci stăpăni pe arătaţi mai sus stănjini pămănt din
moşia Tomeştii- (îndreptat) Răzăşu ce le am dată eu în schimb fără nicîo
supărare sau înpedecare de cătră oricine, supt orice cuvânt, precum şi eu
rămăn în veci stăpân pe arătaţi mai sus stănjini„.
(rupt)
în latul moşii, iar în lung cătă va fi cursu moşii din moşiia Tomeşti
Răzeşu, ce-i am cumpăraţi de la Ion Chirul..., şi-i dat de la Elena, fiica
vomicului de Poartă Toderaşcu Buzălan, cu zapis din anu 1832, septv. 3,
care stănjini dupe spiţa de neam sănt şi aleşi, în care documente sănt şi
toate documenturile acei moşii, şi dumnealor mi au dat tot atăta stănjini
moşie în curmezişă, iar în lung căt va fi cursu moşii, adecă dumnei Safti
Galeru optu stănjini şi jumătate, şi dumnealor Gheorghie, lftimie, Gligorie
Gologan şi lftimie Toma noî stănjini din moşia Balotina, ci au clironomie
de la părinţi dumilorsale, în care moşie eu sănt stăpânitor de baştină cu ce
mai mare parte, şi la mine sînt şi toate documenturile acei moşii, pămăntul
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tot ce-i cu bunătate, numai mai de folosă pentru dumnalor, pentru că
moşiia Balotina este la un capăt strîmtă, iară moşiia Tomeşti este din capăt
pără într-alt capăt. ..
(rupt)
rat supt orice cuvănt de cătră oricine, iară, născând vre o pricină
asupra stănjinilor ce dau eu în schimb dumnilor sale din moşiia Tomeşti
Răzăşi, atunce eu cu a me cheltuială şi ostenală să am a mă judeca şi a
răspunde la orice pretenţii va fi; iar dumnealor să stăpăniască în pace fără
să fie supăraţi. Iar, neputănd a-i statornici ca să stăpânească în pace, atunce
au voe a să întoarce cu stăpânire la baştină dumilorsale, în moşia Balotina,
precum şi dacă va naşte vre o pricină asupra stănjinilor ce am luată eu în
schimb de la dumi[nea]lor, în moşiia Balotina, atunce dumn[ea]lor au a să
judeca cu a dumilorsale cheltuială şi osteneală şi a răspunde la orice
pretenţii va fi, iară eu să stăpănesc în pace rară să fiu supărat de cătră
oricine, iară, neputănd a mă statornici, atunce am voi a mă întoarce cu
stăpânire la baştină me în moşia Tomeşti„„
(rupt)

XI
O încercare de
No. 1-iu.

satiră

în Băl ţi ( 184 2)

Jurnal pe luna iulie
Favorul diplomat alu norocului sau al jucării, 1842

După tipărire să

voru

găsi

la dughiana lui Carabet den

plată

A veria an să cinsteşte, mintea îi nepreţuită,
Cea întăi de la noroc, al doilea dela natură:
Slava, lauda şi cinstea, ocara, hula, mie îmi pare
Se pot toate agonisi dintr-o singură purtare.
Un brodiag, fugit din Doma, lângă Ciuhur s-au oprit,
Pe moşia Zăicanii el morar că s-au tocmit,
Rupt, ferfeniţos cu totul, de foamete leşinat,
După vreme pribegitul tot năcazul a uitat,
Căci din nume o ţigancă în moară cum a întrat,
Al nostru morar de dînsa turbat s-a amorezat.
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Chiruş, un boeri pre bun, de la Hotin din Ţănut,
Într-o ză în sătul lui îndată cum l-au văzut,
Vrând să-ş facă el pomană cu acel nenorocit,
L-au luat pe lîngă dînsul
Se lăsa el ca să-1 prade, căci avea el mari averi ...
La anul 820 vara lagar s-au aşezat
Supt comanda lui Jultuhin, la Cobolta, lângă sat.
"Vîră 'n ladă Tudurachi, din banii ce-a fost prădat"
Cumpărându-şi băutură, marchitan s-a apucat,
Căci soţie de bun neam, de boeri, el a luat,
Ba încă pe lîng-aceasta, bună zestre-a căpătat.

Oarecând el la Moldova, ciocoi slujind el la masă,
La o casă prea-bogată, la Catinca Ghiculeasă,
Pentru slujbă răsplătire, în posesie i-a dat
O moşie, Zăicanii, şi copii i-a botezat.
În vînzare însă el, fâcând multe tâlhării,
Jultuhin s-au mîniet şi i-au dat lui palce mii.
N-a scăpat numai cu-atîta, ci şi-n fieră că l-a pus
Şi ca pe-un ariştat cu strajă în ostrov l-au dus.
Din mărchitănie însă bani destui a cîştigat.
După ce-a scăpat din ostrov, norocul l-a ajutat,
Cumpărîndu-şi cai, căruţă şi ceva mai îmbrăcat,
Ajutat de multe feţe, el în boieri s-a băgat,
Făcîndu-şî iarăşi Chiruş pomană de a luat
O mică posesioară, ba şi boi din plug i-a dat.
Ajutat el dar de soartă, porecla-I cam ruşina
Şi s-a stăruit cu totul familia a-şi schimba.
De-unde era "Vîră -n ladă" s-a numit el ...
Mai pe urmă, după vreme, mai cu bani şi de pomană,
L-au făcut ea şi pomeştic, om acum băgat în seamă,
Dîndu-i lui o moşioară, numită ea Pociumbenii ....
Tot în acea vreme opeca opecun l-a rînduit ...
La două averi bogate „ „
Ba încă pe lîng' aceasta şi ruşfeturi a luat
Şi cu-asemene mijloace s-a făcut şi tamazlîc.
(Damblagiu, îi pier vitele: o ţigancă fuge)
Şi ca un leu sălbatec cu glas mare el răgea.
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(Iubia ţiganca)
Fiindcă şi el pe dînsa sufleteşte o iubia,
Încît într-o groapă de pîne mistuită o ţinea.
Se poartă ca un nebun, care "la vrâstă de şasăzeci am ş1-au
descoperit talantul supt nume de poet".
Scrie tot stihuri, silindu-se rifmi numai a potrivi
Dar a lui stihuri aşa de bine întocmai ele se potrivesc,
Căci tot aceia poţi înţelege ca de la gîşte când gîgîiesc:
Atuncea el crede că-î învăţat şi c-ar fi om de idei mari,
Cînd el, mă credeţi, nu vredniceşte a fi măcar un prost pălămariu.
Ba încă ar vra şi critici a face, pe toţi ocărăşte en general (obşteşte),
Cînd lui nimica nu îi lipseşte ocara el-î în orighinal.
Dar nu-i de mierare, ci aşa este, precum proverbul lămureşte,
Zicînd că rîsul el te tot rîde, batjocura iarăşi te botjocureşte.
E ''hotărît de a scrie donos vracebnii uprava".
Totul mai mult mă opreşte, caratul, secere-acum,
Nu sînt slobod de a scrie, să mă credeţi, nici de cum;
Dar pe luna viitoare vă făgăduiesc cinstit,
Mai luînd ceva ştiinţă, c-oi scrie tot lămurit.
"În al doile No. va urmă prelungirea mai pre larg, asemenea şi
neajunsurile acestui no".

XII
Cinci scrisori particulare
1. Nepoate Dimit!achi,
Am văzut cele ce-mi scrii, şi aceste ţi le-am proorocit cănd erai
aice că, acolo mergănd, le vei întâmpina. Pentru căci trebuia să aştepţi de
la acie cari nu pot altă face decăt numai să înpliniască cele ce li să
poronceşte.

Trebuia neapărat, precum eu zis, să fi cerut de la giudecătorie
fi luată copie formalnică de pe ucazul Senatului şi să fi o dat
cu jalobă la Ocărmuire cu aceia, şi, după oareşcare mijlocire, pute şi
Ocărmuire ace povară (?) să ne prelungească pană când Sănatu va da
dezlegare, şi după aşa înpregiurări trebue să vii la Chişinău. Căci alta nu
rămăne decăt jaluba să să <lei la ministrul la Bechindorf şi la însuşi
înpăratul, după dreptate ce aveţi a apăra avere nevinovată, avănd de pildă
şi pe alţii cănd privesc cu aşa jalobe.
politiciască să
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Cu Craşciuc, las'că trebue să li dai, dar în sfârşit acasta trebue să
fie pentru o puţină prelungire, iar (?) banii ce-i va lua Craşciuc, va cheltui
cu jaluba lui; dar osăbită că cu vechilul lui Cazimir, Toderaşcu Cazimir,
prinţu Neculaevici, dîndu-1 (?) rudenie, ca unul ce ţine pe fata lui Caruş,
s-au făcutu aceasta.
Faceţi cum puteţi mănă de la mănă, măcară pentru jaloba, şi vino
fără prelungire aice; eu altă nu pot să fac nimica decât a-l pune pe
Ştefănica să dea jalobă la giudecătorie politiciască ca să scoată copie de pe
ucazul Senatului şi să-l dea cu jalobă la Ocărmuire.
Însă mă îndoescu că poate nu vor da de la giudecătorie politiciască
copie de pe ucazul Senatului, spuindu-mi unul că nu să dă copie de pe
asămene ucazuri, dar jaloba să vede, şi să va cere pomenita copie. Dar de
trebuinţe este la aşa întămplare să să trimită jaloba la însuşi înpăratu.
Pentru că ştii că la Petreburg mai este un padlet de cazamas (sic), şi poate
acela să lucreze ceva şi la Senat.
Alu d-le ca un părinte
1. Cra:

mart 21, 1842

2. Hristos au înviat, iubite cumnate Lefterachii
Scrisoarie dum[ita]le din 13 a trecutei luni fevr. am priimit-o astăzi,
la 20 a următoarei luni, din care pre mult ni-am bucurat, luînd bunile
vestiri că păr' acu vă aflaţi cu viiaţă, cum şi pentru noi veţi şti că cu toţi
fraţii şi înpreună cu fameliile noastri sănătos ne aflăm pără acu. Iar întru
toate cele ci ni scrii am înţăles, însă nădăjduesc că doară vom fi sănătoş cu
viiaţă păn pi la luna viitoari luni: măcar Marghioliţa va vini păn'la zosta
Cărpinenii cu Ilii, sau Alecsandru, şi atuncia îţi vorbi pentru toate, căci şi
pe noi Dumnezeu ne ştii cum petrecim noi. Doi fii avem parti bărbătiască:
să află la înhimnazii, să află la învăţătură în Chişinău; casă pentru dănşi
ţinem cu chirii, şi sănt sănătoşi. Părţile di pământ pi unde avem, eu tot
numai a cincia parte trag, încă din Zimbrine nici cum, Alecsandru nu mai
înpărtâşăşte cu nimica. Ostinială omului pentru aduciria scrisorii nu s-au
mulţamit de la noi cu nimica, căci s-au supărat că ceriţi să ne înpărtăşiţî şi
di aici, şi nici au voit să mai stei măcar cu noi, să mai sfătuim măcar ci
răspuns să-ţi dăm. Fiindcă omul care au adus scrisoare nu mai îngăduit,
nici am putut ca să-ţi mai [spun] cu amuruntul pentru toate şi cum trăesc,
decăt precum vă arăt mai sus: dacă ei nu vor a să întâlni cu dumneata, dar
pe Marghioliţa negreşit viţi aştepta-o, care mai mult vă doreşti, că măcar să
vă vadă cu ochii şi să vorbiţi.
Al dumitale ca un frate,
Gheorghii G.

860, apr. 20 zile
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3. Chiev, 27 decemvrie 1864. Scrisoare a lui P ...

către

fiul

aceluiaş.

Scrisoarea care ţi-am pregătit-o eu la zi-ntâi noemvrie în loc să ţi-o
trimit au remas la mine pînâ în zioa acesta34 .
(E coleg de gimnaziu.)
Amu, frate, eu m-am făcut astronom, cu toată inima m-am dat
astronomiei : aşa de ştiinţă( ..... ) este astronomie, că omul ce o gustă odată,
nu poate să o lepede. Eu comparez astronomia cu demâncatul cel bun, pe
care, de ce-1 mănânci, de ceia-ţi mai a mînca. Cine putea să gândească că
eu voi fi cândva astronom? Mari sunt minunile tale, Doamne! Să-ţi spun,
frate, cum am picat eu în carte astronomilor. Profesorul astronomiei, după
ce a cetit vre-o câteva lecţii de la începutul semestrului trecut, s-a
îmbolnăvit şi n-a cetit vr-o patru, cinci lecţii. Studenţii gândia că de-am
înainte profesorul a încetat a ceti, cum şi 'nan (trebuie să ştii că profesorul
era în an foarte leneş; în anul ista el s-a îndreptat. Amu ceteşte lecţiile
totdeauna), şi ei au încetat a umblă la Observatorie. Numai trei studenţi
îmbiau des şi-l chemau pre profesor de li cetia lecţie. Înştiinţând eu
aceasta, am venit şi eu Sâmbătă la lecţie. Drept, profesorul a venit şi a cetit
lecţia.

După lecţie

el a zis către noi (patru inşi): Eu socot, d-lor, că da vă îndeletnici cu astronomia, şi pentru aceasta vă poftesc să
veniţi mâne (Duminecă) ca să calculăm locurile a unelor stele. A doua,
măcar că era ploaie, eu de la Vasilcovscaia Uliţa am venit la Observatorie
(trebuie să ştii că de la Vasilcovscaia pănă la Observatorie este mai trei
vârste) cu cei trei studenţi. Profesorul nu s-a făcut lung a aşteptă. Dupre ce
mi-a dat nouă lucru, el ne-a început a întrebă: Trăim mai aproape de
Observatorie, sau nu. Cei trei studenţi au zis că ei trăiesc aproape. Dar,
arătând la mine, eu am zis că eu trăiesc departe şi că trăiesc la condiţie la
profesorul filosofiei Logoţchii. Auzind aceasta, el mi-a şi propus să mă
mut în Observatorie. Aşa s-a făcut alegerea mea.
În scrisoarea n. l tu-i ceti că eu am uitat o leacă limba română. Nu
crede, frate, pentru că singur poţi să judeci: Am uitat-o eu, ori nu ? Eu
socot că nu. Tu cum socoti?
voastră doriţi

4. Pre iubitul meu fiu Vania,
Eu cu pământul de la Zămbreni cu drumurile nicontinit cheltuesc,
nu mă mai agiungi capu ci să mai fac; acu a venit de acolo şi Agachi
Dari, cu abucatul lui Şahin: să laudă că stărui la ocrujnoi sud să-ş
vighiliască pârtia pisti a noastră, pentru că eu n-aş fi stăpânit niciodată
acolo unde mi-au ales-o şi că a giurato tot satu că eu n-am stăpânit
însă

315
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
niciodată

de pi Evtrati, numai di pi Margoala, din Mariia, şi după aceşti
ca nu cumva să mai încurci pricina; din
care pricină nu o pot da în posăsii, nici de veci. Am socotit că niapărat
trebue să dau jalobă la ocrujnoi sud să cei ca să să rânduiască sudebnii
pristav după zacoanile aesta nou, ca să pot priimi vecinica stăpânire,
precumu mi să cere di muşterei care vor să o cumpiri de veci, şi după
spravca ci au făcut Chiriiac la ocrujnoi sud pentru cătă cheltuială ni-ar
trebui cu herbovoia poşlina, progoani şi altili, după zacoanile nou, şi că îmi
trebui măcar 30 rubli, şi această au trebuit dată cum s-au brăzdăluit, dar eu
acu, nu că să dau jalobă, dar nici măcar lemni n-am pi ci cumpăra, că nu
avem, şi cu posăsoru Sava Leu ni-au dat rămaş şi la merevoi suezd, şi el
încă mi-a zis că o să porniască isc (sic) pentru cheltueli. Eu mă văd atăta
de încurcat în datorii la posăsor, cu 102 rubli argint, după hotăriri, şi la
Faibiş Raidil cu 135 ruble cu vecsăl, care li-am cheltuit cu zămlia mir păr
cănd am brăzdăluit-o, care ni să înplineşti soroc vecsulul la pervoi Săptevr.
Sânt îngrijit că voi rămăne şi fără vii, din care avemupuţănă hrană, şi nici
am nicio nedejde că m-a piti ciniva la căutara pricinii. Vă rogu dacă aţi
pute vini aici, măcar pi câtăva zile, să mă mai sfâtueşti ci să mai facu. Şi
rămă[n] al dum[nea]v[oa]stră cu părinţască dragoste.
înpregiurări săngur mă îngrijăsc

Gheorghii G.
Viia, niplă[ti]tă pă 4 ani, şi eu am dat jalobă la Dumă pentru că
toa[te] planurile s-au dat acolo. Însă eu după spravcă am găsit că nu-i
plătită. Gasiani mi-a zis că nu să slobadi planu păr-cănd nu voi plăti.
Anul 1870, iule 8 zile.
5. Pre iubitul meu fu Vania,
Pentru pământul de la Zămbreni, hotărăria merevoiului sudiia am
ascultat-o, pren care actul făcut de starşănaoa volostii l-au uniztojit cu
totul, în care, după măsura ci făcusă cu poniatii, pisti tot să înbrăca 23
fâlci, 18 prăjini cuprinsă cu brazda zămlia mirului, dar merevoi sudiia au
hotărât înpotrivă numai după spusa a însuş acelora cu sămănăturile, şi a
găsit numai 17 fălci, şi preţî li-au pus să plătiască numai câte 5 rubli pi
falei, dar în stăpăniria m-au pus pi mini, cu care hotărâre Agachi Daru au
rămas nimulţămit, să facă apelaţii la merevoi săezda, în temei că ei au dat
jalobă la oblastnoi zămlia mir, ca să i să aliagă şi lui, după dovezili ci ari,
116 stănjini din moşiia Zăbrenii; după care a lui jalobă oblastnoi zămlia
mir au dat porucenii zămlia mirului Burduja. Altă muştireu ca să o vănd de
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veci nu să găsăşti, şi eu, încurcat fiind întăi cu vecsil la Faibiş Reidil 13 5
ruble argint şi, al doilia, după hotărăria să plătesc lui Sava Leu 102 rubli
argint şi soroacili să înplinesc, şi eu, ni mai avănd altă nici-un chipu ci să
mai fac, şi văzând că numai acesta Gorasim zapciu vroeşte a o cumpăra, de
odată măcar în posăsii, pără cănd vom apuca stăpăniria, şi voi priimi şi
planul întărit după formă, silet am fostu a o da iarăş în posăsii dumisale
Zaicic. Însă el nu s-a unit mai pi puţină soroc decăt pi 5 ani, cu preţi căti
100 rubli argint pi an, şi pi doi ani am şi priimit acu, la închieria
contractului, 200 rubli argint. Însă cu această ... uslovii, că banii ci voi
priimi pi posăsii, după închieria cupcii să întri în socotiala vănzării de veci.
Dară Vasile Stipanovici, nu numai că nu s-a unit să o dau în posăsii, dar
încă, după ci s-a înbătat cu frati-său, săngur au vinit la noî în casă, şi,
pentru că am dat-o lui Zaicic în posăsii, ni-a spus că de acu înnainti mai
mult piciorul nostru să nu calci la dănsu în casă şi că el protestălueşti
contractul şi nu va stăpâni Zaicic, sfătuind şi pi Catinca să să uniască cu
dănsul. Însă eu altă nu i-am răspuns, că el să facă ci vre, dar în ciasulu
acesta să mă erte, să-mi de paci. Zaicic la 9 zăli aceştii luni s-au pornit
pisti graniţi, la Bucureşti, în trebuinţile lui, dară me-u lăsat cuvănt că, dacă
îi vini dum[nea]ta la Chişinău în nefiinţa lui, să vă întâlniţi cu inotarius
Niculai Ivanovici Palintriera, fiind prieteni şi cu dum[nea]ta, să vorbiţi în
pridmetul vânzării de veci, nefiind el acasă.
Pentru noi veţi şti că Catinca şi Tudoriţa s-au mai îndreptat; numai
Evghenii nu i să alegi nici într-o parte.
Al dumitali părinţi,
Gheorghii G.
Anu 1871, avgust 11 zile.
Adresul pi

răspuns viţi

seri pi numile lui Chiriiac.

317
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

* În volumul de faţă acest studiu a fost cuprins din perspectiva perenităţii
elementului românesc în Basarabia. Spre a uşura lectura, am suprimat pe u
mut de la sfârşitul cuvintelor şi am renunţat la majuscule în cazul titlurilor
boiereşti, a calităţii etnice sau a datelor calendaristice. Însuşi N. Iorga, în
dorinţa de a face aceste documente cât mai grabnic cunoscute publicului,
nu le-a publicat in extenso şi n-a tradus în limba română inserţiile străine.
E vorba, aşa dar, mai curând de mostre documentare decât de editare de
texte potrivit unor norme riguroase, de mult statornicite şi unde marele
istoric a excelat totdeauna.
În continuare, notele aparţin lui Nicolae Iorga.
1. Cronica lui Radu Greceanu I Viaţa lui Constantin

vodă Brâncoveanu,
1906/, ed. Şt. Grecianu, p. 65.
2. Nicolae Costin /Letopiseţul Ţăni Moldovei de la zidirea /unui până la
1601, ed. Letopiseţe, II, a lui M. Kogălniceanu/ p. 71.
3. Studii şi docwnente !Cu privire la istoria românilor, Bucureşti/, V, p.
231, no. 78.
4. Jbid, XVI, pp. 294, 341, 365, 406-7, 413;, I, p. 430, no. 32; II, p. 13,
no.26;p.32,no. 80;p.212.no.6.
5. Ibid, p. 54, no. 120; p. 63. În Ghibănescu, Surele şi isvoade, IV, p. 177;
V, p. 28, no. XV, găsim pe Iamandi ca nume de botez, la fiul (c. 1670) lui
Ienachi din Vaslui.
6. Hurmuzaki I Docwnente privitoare la istoria româmlor, editor Nicolae
Iorga/, XI, p. 901 şi urm.; Uricariul, XVIII, listele d-lui Ghibănescu. Sunt
anii când stolnic e Sava şi spătar Nădăbaico.
7. /Nicolae Iorga/, Călăton: ambasadori şi misionari /în ţenle noastre/, din
"Buletinul societăţii geografice'', pe 1898, sem. II, Bucureşti, 1899, p. 66
ş1 urm.
8. V. Neamul Românesc Literarpe 1912, p. 237.
9. /N. Iorga, Studii istorice asupra/ Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti,
1899, p. 246.
1O. Axintie Uricariul, //ed. M. Kogălniceanu/, II, p. 161.
11. Ibid, p. 165.
12. Jbid, pp. 185-7 şip. 169.
13. Jbid
14. Jbid, pp. 169-70.
Bucureşti,
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15. Jbid Cf. şi Amiras /Cronica anonimă a Ţării Moldovei care se
începe de la domnia lui Istrate Dabija voievod şi se sfărşeşte cu domnia lui
Grigore Vodă cel Bătrân, 1622-1733, ed. M. Kogălniceanu, 1874/, ibid,
III, p. 123; Studli" şi doc, IX, p. 1OI.
'
16. Şi copie. La 1851 Divanul mărturiseşte că actul "poartă caractiriul
docomentelor di pi vremea aceia".
17. Asupra lui Sandul Adam, v. Studii şi documente, XVI, p, 105 şi
urm.
18. Amiras, 1. c., pp. 136--8.
19. Ibid, pp. 138-9.
20. /N. Iorga/ Istoria literaturii române în secolul al XVIll-lea /(16881821 ), Bucureşti, 19011 I. p. 15 şi urm.
21. Amiras, 1. c, p. 159.
22. V. Ioniţă Canta, /De adoua domnie a lui Nicolae Alexandru
Mavrocordatl, în Letopis1/e, III, p. 183.
23. "Scrisorile doviditoare" citate.
24. Chilia şi Cetatea Albă, p. 183.
25. Pe atunci, către unul din Iamandieşti se scrie acest bilet, iscălit
Sandul, şi aflător între hârtiile lor:
"Cu plecăciune,
Arh[on] Cam[inar]. Asară mi-ai scris bănuindu-mi. Să vede că nu
ştii că sănt bolnav. Şi dar pricina este că sănt bolnav, iar nu alta.
Plecată slugă, Sandul"
26. "Scrisori doviditoare". Din hârtiile aduse de dânsa, vine această
interesantă împărţire de moşii basarabene şi ţigani între logofătul Sandu
Sturza, tatăl viitorului Ioan Vodă, între Solomon Botez, fost Vornic de
Câmpulung, şi Toader Cuza, "săn Cuzei'', spătar, cu Ileana, fata lui
Ieremica Jora, şi cu Sandu Silion :
"Pecumu s-au înpărţit dum[nea]lui Sandul Sturza vel logft. cu
dumnealui Solomon Botez biv vel şatrar şi cu Toader săn Cuzii biv vel
spat. şi cu Iliana, fata Irimicăi Jorii şi cu Sandul Sălion, feciorul Marii, a
fetii Jorăi, lui Toderaşco, cu ţiganii ce-au avut de baştină di pi strămoaşa
dumisale Anghilina, fata Irimii Buisanului şi cu alţi Ţigani c-au avutu de
baştină şi de cumpărătură di pi moşul dumisale Toderaşco Jora biv vel
sulgeru şi di pi giupăniasa dumisale Vasălca, fata lui Vartic vornicu,
precumu arată izvodul mai gios.
7253, Mai 29
Nume :
Chirana.

Miluşca,

Singur,

Cameniţă,

Bustea, Murea, Lazur,
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Partea dumisale velu logft. de moşii ci s-au înpărţit acmu pe urmă
cu niamul dumisale ... , care moşii li-au totu înpărţit răpousat Ion
Sturza biv vei vornic, părintele dumisale vei logft., cu niamul iarăş acesta
care arată mai sus.
Pol satu Molniţa, la Cernăuţi, care s-a venit la înpărţială în parte lui
popei Vartic.
Pol satu Piribicăuţi, de la Vasale Talpă, fecioru Mutului comis.
Pol satu Doljocul, la Hotin, ci s-au venit la împărţală în parte
Anisii, sora Mutului Vartic.
A patra parte de satu de Pobrateşti, la Hotin, tij s-au venit în parte
Anisii la înpărţala cu frate-său Lupul.
A patra parte de sat de Cerlica, la Hotin, tij s-a venit în parte
Lupului Vartic.
O parte din sat din Voiticăuţi, la Hotin, ci s-au vinit în parte Jorăi,
cănd s-au înpărţit cu cumnată-său Gheorghii Hăjdău.
A treia parte de sat de Lucăceni, pe Vilia, parte surorii lui
Gherman.
Parte dum. Solomon biv vei şătrar, de ţigani.
Tecuc, cu fimeia, cu fecori, Harisim, Slav, David ...
Partea lui Solomon, şătrar, de moşii.
Pol satu Cărsteştii, la Hotin, cu vecini, den parte lui Gheorghii
iaraş

Hăjdău.

Pol satu Hricăuţii, pe Cuhur, la Hotin, ci s-a venit la înpărţala în
parte Lupului Vartic.
3 Pol sat Berestiia, la Hotin, ci s-au venit la înpărţala în parte
Anisii, sora Lupului Vartic.
Pol sat Hădărăuţii, ci au pus zălog Toma Moişan cu frate-său Gheorghii la
Toader Jora drept 100 talere şi unu cal şi doi ughi, cu ispisoc de întăritură
de la Alecsandru Vvod Ilieş şi de la Barnovschii Vodă. A treia parte dă sat
din giumătate de Jifcăuţi s-au vinit la înpărţala în parte Irinii, sora Lupului
Vartic.
Neşte părţi de ocină la Dorohoi, c-au pus zălogu Andone portar ot
Sociavă, la Toader Jora, drept 40 zloţi.
Partea lui Toader Cuzii de ţigani, Oancea sin Bordii, Muşat giude,
Gologan Păvăluş, Poloboca, Sora, Grigorcea, Tătarul, Băndace, Păvăleţ ..
Partea lui Toader Cuzii de moşie.
Pol satu Cărsteştii, cu vecini, la Hotin, din parte lui Gheorghi
Hăjdău.

Pol satu
Lupului Vartic.

Molniţa,

ot

Cernăuţii,

s-a vinit la
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Pol sat Doljocul, la hotăr, ci s-a venit la înpărţala în parte Anisii,
sora Lupului Vartic.
Pol sat Conceaştii, ot ispisoc ot Alecsandru Vodă, să-l popriască
Anghelina jup. lui Gheorghii Jora.
O parte den Voituncăuţi, la Hotin, s-a venit în parte lui Gheorghii
Hăjdău cănd s-a înpărţit cu Toader Jora.
A treia parte de sat de Lucăceni, pe Viliia, parte lui Gherrnan.
Partea Ileanii, fetii Irimicăi Jorăi, den ţigani.
(Nume: Bogze, Fătul, Vasili Muntian, Golea)
Partea Ilenii, fetii Jorii, de moşii.
Pol sat Hrinăuţii, pe Cuhur, la Hotin, s-a venit la înpărţala în parte
Lupului Vartic.
Pol sat Berestiia, la Hotin, tij s-a vinit la înpărţala în parte Anisii,
sora Lupului Vartic.
Pol sat Soloneţul, la Hotin, înpotriva satului Coteaniî.
Pol sat Mirceştii, la Dorohoi, c-a pus zălog Andoni pitar ot Sociavă
la Toader Jora drept 126 lei.
A triia parte di Hriţăni, ot Dorohoi, care li-au zis mai înnainte
Şăndrăuţii.

A şasa parte de Cerlica, la Hotin, s-a venit la înpărţala în parte lui
Gheorghii Hăjdău.
Partea Sandului Siliona, fecior Marii, fetii Jorăi.
(Nume : Cucul, Pleşea, Dancul, Frurila, Toaderu Zlătaru, Huraian,
Călina, Solonea.)
Partea lui Simion, fecioru Marii, fetii Jorăi.
Pol sat Piribicăuţii, dela Vasili Talpă, fecior Lupului comis.
Pol sat Burlăcheaştii, la Hotin.
Sat întreg Rucşinul, la Hotin.
Pol sat Soloneaţul, la Hotin.
A triia parte din pol sat de Mişcăuţi.
O parte di Străoani şi de Coţmăneşti, pe Jijie, la ţint. Eşului.
(Iscăliturile lor. Copie din 1817.)
27. 17 August 7171; Grigore Ioan Vodă:
"De vreme ce ni-a spus cinstit şi credincos boeriul nostru, dum.
Andronachi biv vei vor., cum că au cumpărat de la egum. de Slatina
venitul unii moşii, anume Mirceştii, lăngă măgură, şi nişte oameni ce le
zicu -- (alb) au dus un vomic de poartă de au înnecat hotarul moşii
mănăstirii, precum arată c-au mărturisit căpt. Buimacu şi Răpăscu şi Isac şi
Enachi Bărganu şi Dănilă din Măgură şi Ion Cojcadan, că ei ştiu pe undi
înblă hotarăle moşii mănăstirii, pentru aceia s-au dat volnicii printr-acastă
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carte a Domnii Meii oamenilor dum. Vor. Andronachi, ce-i ari asupra
dejmari, a strânge şi a lua toată dijma pănă în locul semniloru ce-or
arăta aceşti marturi de mai sus arătaţi că înblă hotarul moşii mănăstirii ...
Însă cătă dijmă a fi pe acel loc de pricină, o să o ia înscris şi acei ce-au luat
carte gpd de dijmuit, căci, după giudecata la cari parte a rămâne, după
dreptate va lua-o".

moşii

(Pecete

octogonală.)

Procit. vei logft.

De la boerii Divanului a Cnij[iei] Moldovei
1De vreme ce Sfinţiia Sa igurn. Sofronie de la mănăstirea Slatina au dat
jalbă la Divan cum că mănăstirea are o moşie piste Prut, anume Mirceştii,
şi oameni carei sănt şăzători pe această moşie puindu-să inpotrivă, n-au
vrut ca să dea obicnuitul venit pe an, după cum dau şi alţii, şi cerând
dreptate, iată prin carte Divanului să dă volnicie igum. şi omului său pre
carele îl va trimite la această moşie ca să aibă a lua de a zeace din
sămănături, din fănaţe, din priseci cu stupi, din 50 unul, iar, de vor fi mai
puţini, să ia câte o para de stupii, cum şi diri grădinile ce vor fi de
negutorie. Iar care vor fi pentru hrana lor, nimic să nu ia. Aşijderea să ia şi
venitul după case căte 2 lei de casă, după hotărârea ponturilor, şi să
poronceşte şi durnv., ispravnici de ţint. Eşului, ca să cercetaţi, şi, de cănd
veţi afla că acei oameni n-au dat adetul moşii la mănăstire, să înpliniţi de
la dănşi după obicei şi hotărârea ponturilor; iar, de vor avea cevaş a
răspunde, să vie la Divan.
L. Balşu logftu, Crupenschi vor., Arg. post., Al. .. pah ...
M. Meyendorf (?).
(încă trei iscălituri.)
1774, Ghen. 28
S-a trecut la condică
28. Adresa la "Fălciiul".
29. /Nicolae Iorga/ Documente /privitoare la familial Callimach1; 1902/,
I, p. 61, no. XX.
30./bid,p.204,no.LV.
31. Jbid, p. 115, no. LXIV; p. 560, no. 293, § 2. Cf. şi ibid, II, pp. 2078, no. 158.
32. Harting.
33. Cu herb, timbrată; din ruseşte.
34. Dăm aceste două rânduri ca probă a ortografiei din a treia scrisoare.
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CUVÂNTARE ŢINUTĂ ÎN BUCUREŞTI
LA 16 MAI 1912,
CU PRILEJUL
COMEMORĂRII PIERDERII BASARABIEI
(Publicată
Reluară

la Vălenii de Munte, 1912.
în Pagini despre Basarabia de astăzi)

Nu pentru a ofta, cum spune pe hârtie roşie, cu obrăznicie, un
manifest revoluţionar, nu pentru o plânge, precum nici pentru a enunţa
sentimente de ură, făgăduinţe de răzbunare, ne-am adunat aici. Oftează
aceia care urmăresc lucruri ce nu le-au avut şi nu pot să le aibă, ca acei
tulburători care nu vor vedea niciodată, neam de neamul lor, o societate
socialistă în care, în locul sufletului care târăşte un trup, să fie armonia
trupurilor sătule, hotărâtoare şi pentru sufletul despreţuit. Noi vorbim aici
de lucruri pe care le-am avut şi pe care avem dreptul de a le avea, şi aici nu
încape nicio oftare.
Şi vorbim de lucruri pe care le avem. Dacă a avea o ţară înseamnă
a-ţi trimete într-însa soldaţi de graniţă, poliţie, funcţionari cartofori şi
beţivi, Basarabia nu ea noastră. Dacă însă aceasta înseamnă a-i lucra toate
ogoarele, a-i înfăţişa toată munca, a-i da toţi apărătorii, atunci e a noastră,
şi nu a celorlalţi, Basarabia.
Nu voi face să se audă nici plângerea obişnuită că suntem puţini,
slabi, săraci, nenorocoşi. Am găsit drumul norocului, şi cel dintâi pas făcut
pe dânsul e o sigură înaintare spre biruinţă: e drumul muncii solidare şi
disciplinate.
Acum o sută de ani tocmai, la 16 mai 1812, prin tratatul de la
1
Bucureşti , între Rusia şi Turcia, am pierdut pământul pe care numai cu
greu îl pot numi, împotriva adevărului istoric: Basarabia, căci Basarabia
era numai partea de la Gurile Dunării. E oare o umilinţă în aceasta? Am
stat noi la luptă, am fost biruiţi, ni s-a smuls o parte de ţară printr-un tratat
pe care noi să-l fi încheiat, iscălit şi jurat?
Sunt popoare cărora aşa ceva li s-a întâmplat şi care, cercetând
împrejurările pierderii dureroase, ajung la încheierea că nu e motiv să
simtă umilinţă pentru biruirea lor. La 1871 s-au luat Franciei 2 două mari şi
frumoase provincii, Alsacia şi Lotaringia /Lorena/. A fost o armată
franceză care a pierdut lupte, un guvern francez care a iscălit o pace
neprielnică. Şi totuşi fără umilinţă se gândesc francezii la acel an grozav,
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ale cărui triste urmări şi până astăzi nădăjduiesc să le poată îndrepta,
vorbind sau ba de visul pe care se simt datori a-l urmări. Atunci a fost
înfrânt Imperiul, răzimat pe oştirea ce exista în parte numai în cadre şi era
înarmată numai pe paginile condicelor de socoteli, Imperiul bătrânului,
bolnavului Napoleon al III-lea3, Imperiul unei Curţi corupte, risipitoare şi
fără grija viitorului. Că acest Imperiu se întemeiase pe consimţimântul
naţional al plebiscitului, că el fusese aclamat frenetic a doua zi după
biruinţele din Crimeea şi din Italia, că naţiunea franceză salutase în el
gloria înviată a zilelor lui Napoleon cel genial, ce are-a face! Francezii
simţeau şi simt că nu ei, libertatea lor, energia lor naţională, răspunderea
lor au fost strivite de germani. Şi astfel anul de jale nu e pentru dânşii un
an de ruşine. Cu atât mai puţin trebuie să plecăm noi fruntea la amintirea
sfâşierii din 1812. Noi, România, noi, neamul românesc. România nu
exista, şi în acea jumătate de Românie care era Moldova, nu se gândea
nimeni că o Românie ar fi cu putinţă, că ea ar fi un bine pentru cei care
sufereau de multe apăsări şi stoarceri. Domnul dinaintea năvălirii era un
grec 4 şi boierii greco-români, cu două graiuri, erau împărţiţi prin aceasta
chiar între două suflete naţionale. Şi atâta trăia în toată ţara această
boierime fără ideal şi fără alt simţ pentru ţară şi pentru neam decât acel
instinct elementar pe care nimic nu-l poate dezrădăcina din suflete. Le-a
părut rău că au pierdut partea cea mai largă a Moldovei, bogată în ogoare,
în păşune pentru vite. Le-a părut rău mai ales ca moşieri, ale căror
comunicaţii erau să fie tăiate de acum înainte printr-un hotar. Niciun suflet
nu s-a sprijinit pe amintiri, nu s-a deschis către speranţe pentru a da o luptă
desperată spre care s-ar putea îndrepta astăzi recunoştinţa noastră pioasă.
Se gândeau doar cu frică la primejdia ca Moldova micşurată după sfâşiere
să nu poată răspunde tributul către Poartă şi cereau ca ea să fie întregită cu
judeţe muntene până la Ialomiţa! Şi astfel azi, când am avea nevoie măcar
de un singur erou, în numele căruia să facem prăznuirea, nu-l găsim, şi e
nespus de dureroasă această lipsă. La parastasul făcut azi de câţiva oameni
pioşi nu s-a putut rosti un singur nume de la 1812, şi a trebuit să se
gândească organizatorii la acei bieţi flăcăi basarabeni, chemaţi în ultimul
ceas pe câmpiile Manciuriei nesfârşit de depărtate, ca să ridice din noroi şi
sânge, ca şi fraţii lor din România în 1877, steagul împărătesc al Rusiei pe
care fiii ei cei adevăraţi îl lăsaseră să li lunece din mâni. Precum şi ceilalţi
care au fost despoiaţi la 1812, suedezii, asemenea nouă prin situaţia grea,
cu acelaşi duşman uriaş în faţă, dar superiori nouă prin valorificarea
politică a elementului ţerănesc şi prin puterea morală ce rezultă dintr-o
conlucrare paşnică şi legală a unui întreg popor, şi suedezii, zic, nu pot
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găsi, dincolo de trădarea regelui lor, de laşitatea clasei lor dominante,
niciun erou al împotrivirii şi răzbunării, de care în veci să rămâie glorios
legată pierderea Finlandei 5.
Fără conştiinţă era clasa boierească a Moldovei din anul 1812,
călcând astfel datoria oricării clase dominante de a cuprinde şi exprima
toate amintirile, toate speranţele, tot dreptul, toată mândria şi onoarea unui
popor. Mulţi din membrii ei, şi boieri mari, au trecut Prutul pentru a se
aşeza sub oblăduirea Împăratului creştin fără a-şi da seamă că rosturile de
căpetenie ale unui Stat, paza liniştii şi a dreptăţii, n-au a face cu
creştinătatea sau păgânătatea, ci numai cu valoarea etnică a unui popor.
Un steag nu fâlfâia în aer şi o oaste nu stătea sub arme.
Moldovenii, de multă vreme încă, nu mai aveau voie să se lupte, căci ţerii
lor nu-i trebuia altă apărare decât a stăpânilor care erau să o vândă. Câţi
din urmaşii mândrilor ostaşi de odinioară mai doreau să guste emoţiile
războaielor, aceia nu nemeriseră în tabăra turcească, unde românii nu s-au
îmbulzit niciodată, ci ei se găseau în rândurile ostaşilor ţarului.
Era o greşeală, o mare greşeală, mai mare şi decât a boierilor setoşi
de stăpânirea străină. Un popor se poate ridică însă totdeauna peste
greşelile sale, atunci când ele n-au produs viciile care străbat adânc în
fiinţa lui şi-l distrug.
Peste greşeli ca aceia de atunci, să căutăm îndreptarea unei
pierderi, care nu poate să fie veşnică.
Nu folosesc şi nu trebuie ţinute în seamă făgăduinţile unor ruşi de
omenie ca publicistul Durnovo 6 . Am dori să vie cândva aici la noi ca să-şi
dea seamă că este nu numai un drept, dar şi un popor în stare să şi-l ceară.
Şi am dori să-l vedem şi noi, tocmai pentru că samănă aşa de puţin cu cei
de acelaşi grai şi de acelaşi sânge cu dânsul. Dar, după experienţe ca aceia
din 1878, când ajutorul nostru a fost răsplătit7 printr-o nouă smulgere a
părţii din Basarabia pe care alţii ni-o dăduseră înapoi, să nu se supere că
nu-l putem crede. Şi deci nu răspundem la oferta unei Basarabii corectate
ca hotar şi a unor ţinuturi care se găsesc încă în pădure, pe trupul ursului
austro-unguresc.
Nu folosesc nici apeluri ca acela care a pornit azi de la Bucureşti,
de la persoane desigur foarte bine intenţionate, către un număr de ruşi
liberali, tineri, a cărora adresă li-a fost dată de un cunoscător. Noi n-avem
de cerut nimic de la nimeni şi nu ne îndesăm la nicio pomană. Prin astfel
de cereri, demnitatea noastră naţională se atinge. Şi nu văd tocmai aşa de
limpede deosebirea dintre rusul bătrân şi cel tânăr care, cu toată deosebirea
lor de vrâstă, mi se par a fi înainte de toate ruşi, aşa cum i-a făcut acel lung
şir de ani în care s-a săvârşit alcătuirea sufletească a poporului rusesc.
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Şi revoluţia rusească liberatoare, aceia n-are a face cu noi. Ar fi
pentru oameni în genere, pentru cei supuşi şi apăsaţi, rară deosebire.
Şi nouă ni trebuie ceva anume pentru neamul nostru, care e deosebit de
celelalte şi cere măsuri deosebite pentru dânsul.
Suntem noi oare prea slabi pentru a lua asupra noastră sarcina de a
ne restitui în drepturile noastre?
Să vedem. Astăzi o mare parte dintre români nu iau parte cu
sufletul la viaţa neamului, pe când trupul lor foloseşte altora care-l
stăpânesc. În miile de cărturari ai Basarabiei s-ar găsi oare o sută de
oameni care să-şi dea seamă pe deplin de ce sunt, de ce valorează naţia lor,
această Românie liberă, această cultură a ei, mai sănătoasă decât a Rusiei?
Şi în sutele de sate româneşti ale Basarabiei, e oare în această clipă unul
singur în care toţi, preot, învăţător, oameni din popor, să se adune pentru
ca, în genunchi înaintea altarului, să facă pomenirea trecutului neuitat şi
juruinţi pentru viitorul care nu poate întârzia? Şi în altele din provinciile
nelibere, adesea nu mult mai bine.
Aici la noi, cei care am înţeles şi ne-am întărit în hotărârea de a fi
ce trebuie să fim, suntem câteva mii. Ne-am strâns azi încă mai mult. Aţi
simţit-o cu toţii. Zică orice vor voi sămănătorii de ură, sprijiniţi în lupta
dintre partide care nu se sfieşte să aţâţe războiul civil, azi a trecut peste
suflete ceva mai mare decât interesele şi rivalităţile de clasă. Ne-am simţit
un popor, un singur popor. Şi furia urgiei din urmă ne mână pe toţi iute
către limanul dreptului îndeplinit, al dreptăţii săvârşite.
Lucrăm către neîntârziata trezire a neamului întreg. Neînţelegerea
de sus şi neputinţa inculturii, sărăciei de jos vor trebui să înceteze. Nu vom
cruţa nicio silinţă pentru ca să ajungem acolo. Şi, atunci când, de la un
capăt al teritoriului naţional până la celălalt, va fi în milioane de oameni
acelaşi simţ, aceiaşi conştiinţă, aceiaşi mândrie, ne vom întreba pe ce drum
a pierit străinul care fusese cândva stăpân în moştenirea noastră!

!acută
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NOTE
I.Vezi pe larg, supra, lucrarea Basarabia noastră.
2.În 1871, în urma războiului franco-prusian, terminat cu
înfrângerea de la Sedan, Franţa a pierdut Alsacia şi Lorena.
3.Napoleon al Iii-lea (1808-1873), nepot de frate al lui Napoleon
I, a folosit prestigiul enorm al acestuia ca să se afirme în viaţa
publică a Franţei. A profitat de criza de autoritate de după
revoluţia din 1848 ca să se proclame, printr-o lovitură de stat,
preşedinte al Republicii; s-a declarat împărat prin lovitura de stat
de la 2 decembrie 1851. Sloganul său a fost "Imperiul înseamnă
pace!'' În 1853 este principalul iniţiator al Războiului Crimeii,
încheiat cu tratatul de la Paris ( 1856). Franţa era, în acel moment,
arbitrul Europei. În 1859 atacă Italia, ''pentru a scoate de sub
jugul Austriei". Din acel război rămân memorabile bătăliile de la
Magenta şi Solferino. Franţa a câştigat atunci Savoia şi Nisa.
4. Domnitorul dinaintea cesiunii Basarabiei a fost Constantin
lpsilanti.
5. Pierdera Finlandei de către Suedia în favoarea Rusiei s-a
produs în 1809, în urma invadării ţării de trupele ţarului
Alexandru I.
6. Pentru N.N.Durnovo, în bibliotecile noastre, vezi doar
Introducere în istoria limbii ruse, Moscova, 1969, în l. rusă.
7. În urma războiului Crimeii Rusia a trebuit să cedeze Moldovei
cele trei judeţe din sudul provinciei, Cahul, Bolgrad şi lsmail.

327
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

PAGINI DESPRE BASARABIA DE ASTĂZI
(după ediţia tipărită

la

Basarabenii în

Vălenii

de Munte, 1912)

războiul

Rusiei

De mai bine de jumătate de an, un straşnic măcel se făptuieşte în
locuri foarte îndepărtate şi despre care cei mai mulţi dintre europeni
n-aveau până acum nici idei lămurite, pe apele calde ale mărilor Asiei
răsăritene, în văile Coreii muntoase, în munţii Manciuriei fierbinţi sau
înnecată în ploi mocirloase, pe câmpiile de orez, umede acum de sânge, pe
stâncile blăstămate, unde putrezesc neîngropaţi miile de morţi, la Port
Arthur ucigătorul. Corăbii uriaşe se înghit de valuri, cu toate vieţile tinere
ce cuprindeau în ele, trupuri omeneşti îmbucăţite sar în văzduh împinse de
flăcări neobişnuite, pământul se rupe zvâcnind supt paşii regimentelor ceşi întrerup asaltul prefăcându-se într-un praf sângeros, tunuri aruncă
neprecurmat moartea din mii de guri grozave, zi şi noapte; oameni se
găuresc cu gloanţele, se taie cu săbiile, îşi rup oasele în nebune încleştări
de moarte; dăunăzi, pe când stăteam eu şi tu, cetitorule, în linişte la lucrul
nostru sau poate la petrecerile noastre, s-a înteţit în acel iad mai straşnic
decât orice închipuiri ale noastre despre un iad răzbunător jos, sub coaja
pământului sau sub toate trupurile luminoase ale stelelor, în locul de peire
ce se zice Liao-Iang şi care va fi vestit pentru aceasta în veci de veci, s-a
înteţit o încăierare înspăimântătoare între peste jumătate de milion de
oameni, care nu se urâseră niciodată, o aşa de spăimântătoare încăierare
încât 60.000, şaizeci de mii de suflete, s-au desfăcut, s-au rupt în chinuri
din trupurile lor spârcuite, ciuntite, arse, adecă atâţia oameni câţi flăcăi se
găsesc de toţi sub steaguri în ţara noastră, câţi ar face a patra parte din
populaţia Bucureştilor.

Şi acestea toate se petrec, nu doar pentru că un neam fără de milă sar abate năprasnic asupra ţerilor luminate ale lumii, care ar fi datoare să-şi
apere, cu orice jertfe, neatârnarea, munca, înflorirea, pentru vremea de
astăzi şi pentru toate vremile. Nu, barbari de aceia nu mai sânt, sau, dacă
se află undeva, ei lucrează din greu pentru negustorii leneşi, putrezi de
vicii şi turbaţi după petreceri, ai Europei noastre şi ai Americei, stăpâni ai
timpurilor de astăzi. Omorurile uriaşe se fac pe acele ape, pe acele câmpii,
pe acei munţi nenorociţi numai pentru că o mare putere creştină a
continentului nostru, un mare Stat răspânditor de civilizaţie vrea să ţie în
lanţurile sale câteva milioane de chinezi din Manciuria, câteva milioane de
coreeni din Coreea, oameni galbeni, fricoşi şi înapoiaţi pe care nu vreau
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să-i

lase în mâna străinului om alb, ci să-i alipească mai bine de dânşii,
japonezii, alţi oameni galbeni, care şi-au însuşit prin pricepere şi muncă
toate descoperirile şi puterile noastre şi nu înţeleg să fie despoiaţi şi umiliţi
de nimeni.
De aceia această nimicire de vieţi care va urma şi alte luni şi poate
şi alţi ani, fiindcă Rusia e mare, puternică şi mândră şi fiindcă până acum
ea a fost pretutindeni şi ruşinos învinsă. Sute de mii de oameni, de flăcăi,
cu neveste, copii şi mame, vor trebui să piară pentru aceasta, ca şi cum ar
fi vinovaţi de cea mai mare nelegiuire.
Şi iată că acum, între atâtea veşti zguduitoare care năpădesc în
fiecare zi, ca bombele şi gloanţele acolo, cade şi aceia că un ucaz
împărătesc a chemat sub steag pentru a-i trimete pe câmpul de luptă,
oştenii din guberniile Basarabiei, Kersonului şi părţilor vecine.
Gubernia Basarabiei? Noi cunoaştem această „gubernie", şi ca o
perdea neagră ni cade înaintea ochilor la această veste, între atâtea, despre
război.

În această gubernie, care se întinde de la Prut până la Nistru, ape
cântate în doinele noastre, de la Hotinul în cetatea căruia pietrele nu sânt
legate cu alta decât cu cel mai bun sânge al nostru, care, uscându-se de
veacuri, s-a făcut tare ca bronzul, până în Dunărea-mamă, în această lată,
roditoare, luminoasă gubernie, sânt târguri de evrei şi de ruşi şi de bulgari
şi de lipoveni şi de greci şi de nemţi şi de atâtea neamuri străine. Dar toate
aceste târguri nu sînt nimic ca frumuseţă, ca preţ, ca muncă şi vechime
străduitoare şi chinuită, pe lângă sutele de sate albe, cu care sânt înflorite
toate şesurile, toate miriştile de aur, toate pajiştile verzi, toate popuşoiurile
arse de secetă, toate liv.ezile pline de roadă. Cei ce locuiesc în aceste sate
sânt nişte oameni nalţi, chipeşi, blânzi la faţă şi dulci la grai, nişte oameni
miloşi, compătimitori pentru orice durere, simţitori pentru orice suferinţă,
supuşi cârmuirii pe care o socot trimeasă de la Dumnezeu care încearcă pe
aleşii săi. Ruşii înţeleg ce bunătate zace în sufletele lor şi-i numesc oi,
asămănîndu-i cu făptura aceia fără grai, aşa de nevinovată încât s-a făcut
vrednică de a fi nume şi icoană pentru Mântuitorul nostru. Au veşminte
albe învoalte şi poartă căciuli de viteji pe lungile lor plete, întocmai ca
ţeranii României şi ai atâtor ţeri de robie. Şi graiul lor e graiul acelor ţerani
liberi sau robi, graiul în care sânt scrise aceste rânduri, graiul în care ţi-a
vorbit întâi mama, cetitorule, graiul în care ţi-ai mărturisit dragostea, graiul
în care te-ai îndreptat către mintea fragedă a copiilor tăi.
Acei oameni sânt români şi, cu toate că de aproape o sută de ani ei
sînt smulşi de lângă noi, cu toate că graniţile care ne despart sânt zidite din
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oţel nemilos şi nu se pot deschide pentru gândurile unora şi ale altora, cu
toate că ei nu mai pot şti nimic deplin şi adevărat despre cât am lucrat şi
am suferit şi am luptat şi am izbândit de atunci, ei nu se leapădă, cum nu sar lepăda de Dumnezeul legii creştine, de limba noastră şi de neamul
nostru, cele sfinte. Când îl întrebi ce sânt, ei se mărturisesc moldoveni şi,
întinzând mâna lor zgâriată de fierul muncii şi arătând toată zarea, şi la
Apus şi la Răsărit, ei zic: „Vezi, toată asta e ţară moldovenească"!
Şi acuma o poruncă faţă de care nu poate fi nici o mântuire, îi
cheamă la război, la războiul din Manciuria; înţelegeţi, neamuri luminate şi
miloase ale lumii: din Manciuria. Şi vor porni flăcăii albi la faţă de jale, se
vor smulge de la căruţele lor, de la părinţii şi nevestele şi copiii lor, se vor
smulge de la dulcea lor „ţară moldovenească"; ei vor merge grămădiţi ca
vitele în vagoanele fierbinţi, vor merge zile şi săptămâni, cât trebuie ca să
străbaţi jumătate din Europa şi Asia toată, în lat, şi, vor ajunge la Karbin,
la Port-Arthur sau unde va fi atunci nemernica jertfă de oameni. Se vor
lupta credincios, drept, frumos, cum din neam în neam a fost deprinderea
poporului lor şi vor peri rânduri întregi, întregi regimente, sute şi mii, arse,
împuşcate, tăiate cu săbiile, sfărâmate în bucăţi. Şi acasă nu vor mai vedea
niciodată pe Ion sau pe Vasile plecat cu puşca pe umăr pentru a purta
războaiele muscalului şi a peri de moarte grozavă, ca să nu aibă japonezii
Manciuria. Iar, dacă Basarabia va rămânea săracă de flăcăi, ce pagubă e
despre aceasta! Rusia e mare şi puternică, şi se vor aduce în această
gubernie locuitorii din altă gubernie pe care o va fi cruţat războiul.
Dar cine ni va da nouă, acestui mic, sărac şi de o mie de ori
nenorocit neam românesc pe ai noştri pierduţi pentru astfel de scopuri?
Fiindcă sântem puţini şi slabi, noi vom pleca doar fruntea şi vom
plânge, cum am făcut de-atâtea ori .şi până acuma. Ba încă, pentru a întrece
caraghioasa grozăvie a împrejurărilor, noi nu vom şti anume unde se luptă
cu moartea şi cad ai noştri şi, când vom afla, peste câteva săptămâni, că
într-o încăierare uriaşă au căzut mai mulţi ruşi decât japonezi şi că biruinţa
a rămas astfel acestora din urmă, noi ne vom gândi cu oarecare mulţămire
în cuget că dreptatea are şi ea zilele ei. Şi cuvintele cu care vom mărturisi
acest gând vor fi singura noastră pomenire pentru fraţii noştri drepţi şi
buni, pentru fraţii noştri nevinovaţi şi blânzi, morţi pentru cinstea acelui
steag străin!
În războiul fără folos, în războiul fără dreptate, în războiul altora
pentru care sânteţi chemaţi să luptaţi şi să suferiţi, Dumnezeu, care nu vă
va da biruinţă, să vă cruţe, fraţi români din Basarabia îngenunchiată!~
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Românii care cunosc aşa de puţin România, parca te poţi lăuda că
o cunoşti şi că ai cheltuit atâta şi atâta pentru aceasta?, nu cunosc mai de
loc teritoriile româneşti de care România este încunjurată, precum o piatră
scumpă este prinsă în aurul scump. Ardealul, Crişana, Banatul sânt drumul
la Pesta, care duce la Viena şi acesta la Paris sau la staţiile de băi. Braşov,
Feldioara şi se face noapte; a doua zi frumoasa gară a capitalei ungureşti
gâfâie de trenuri şi furnică de lume grăbită, în răcoarea neguroasă a
dimineţii. Arad: atâtea minute oprire pentru trenul de Vârciorova.
Bucovina, un petec de pământ austriac, pe vechea linie „LembergCzemowitz-Jassy'', şi câţi dintre călătorii noştri nu vor fi trecând fără
niciun interes, nicio curiozitate, nicio simţire lângă acel „Czemowitz", cu
evreii săi primitivi încadraţi în vitrina gării: unde se mîntuie ai noştri, unde
încep neamuri străine, cine ar putea să spuie! Iar cât despre cel mai de
curând smuls pământ al României, Basarabia, în care până la 1878 era încă
un colţ al nostru, el e cu totul necunoscut, mai rău decât China, Japonia,
Sumatra şi ostroavele oceanice ale mâncătorilor de came, despre care mai
vorbeşte, cu ilustraţii, câte un „Ziar al călătoriilor". Prutul, îngustul râu
mâlos, lutos, râpos, nu mai e o apă dunăreană, ci o prăpastie uriaşă prin
care se despart două lumi ce nu pot avea nicio legătură între ele. Cutare pe
care împrejurările îl aduc în judeţele mărginaşe priveşte în liniştea
amurgitului spre malul rusesc de pe care se ridică fumul vetrelor şi chiotele
păstorilor ce-şi strâng vitele, priveşte, zic, cu aceleaşi nelămurite
sentimente de melancolie, fără dorinţă de a şti, cu care va privi peste o
clipă la pavăza de aur şters a lunii, unde se zice că ar fi munţi şi lacuri şi
rămăşiţe vechi de fiinţe care au fost vii.
Dacă vorbeşti despre Basarabia cu un om luminat, cu unul în
adevăr luminat, care ceteşte, gândeşte şi spune ce trebuie, iar nu cu
obişnuita dârdală, în mintea uşoară a căruia joacă tot felul de drăcovenii
nefolositoare şi neînţelese, el va face cu mâna un semn deznădăjduit când
se va pomeni de dânsa. Aceia e ţara muscalului, care ia oricând şi nu dă
niciodată îndărăt; pe malul stâng al Prutului nu se va înfige în vecii vecilor
steagul cu stema în care s-a cuprins zimbrul lui Ştefan cel Mare! Moştenire
pierdută pentru totdeauna! Frântură de trup viu aruncată în gura lupilor
nemilostivi! Şi ce ai putea să ştii măcar despre pământul pe care-l păzeşte,
îl apără de orice atingere a spiritului, de orice flacără a inimilor, straja
aspră a cazacilor biciuitori? Iar dacă ai răzbate chiar ca să afli, care ar fi
folosul? Ţeranul nostru de aici din ţară chiar, ascultă prea bucuros vorbele
de momeală ale năimiţilor care pomenesc de fericirile ce cad asupra satelor
şi sărăcimii în stăpânirea largă şi bogată a împăratului de aceiaşi lege; ce
poate să mai fi rămas pentru noi în inima ţeranilor basarabeni, mai bogaţi,
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se zice, decât al noştri? Preoţimea n-are de ce să se plângă; ba dinpotrivă,
rostul ei e ,!Ilai mare într-o ţară unde icoana stă alături cu armele
împărăteşti. In sfârşit, pe patriotismul negustoresc şi al unei boierimi
ruinate, crescute în şcoli străine, cine s-ar putea răzima?
Socoteala e bună pentru cine nu înţelege altă viaţă românească
decât aceia ce se poate căpăta prin unirea cu România. La aceasta însă navem dreptul să ne gândim astăzi, faţă de Basarabia mai puţin încă decât
faţă de orice alt pământ pe care l-am pierdut politiceşte. Cu totul altfel se
înraţişează lucrurile când pornim de la faptul că, materialiceşte, noi avem
încă, prin munca ţerănimii noastre, acest pământ, că legătura cea mai tare
între dânsul şi neamul nostru nu e ruptă, şi ni punem ca întâie întrebare
dacă acolo unde e acelaşi trup n-ar putea învia acelaşi suflet, dacă nu s-ar
puteâ chema viaţă în membrul amorţit numai.
Descrierea de călătorie a profesorului Weigand 2, cercetătorul cu
stăruinţă al limbii noastre, şi câteva scrisori pe care le-a suflat către mine
un vânt norocos, mă ajută să spun că Basarabia nu e aşa de închisă, aşa de
adormită, aşa de pierdută, din punct de vedere naţional şi cultural, zic, nu
iredentist, cum s-ar crede.
Cei ce stăteau în fruntea lucrurilor la 1812 joacă astăzi mai mult un
rol de paradă zadarnică. Dacă ar fi fost boieri mari în număr mare,
păstrând legăturile de familie şi de interese cu Moldova, ar fi ieşit, desigur,
altfel. Dar aşa, cu câţiva veliţi dezrădăcinaţi şi cu o mulţime de răzeşi
săraci, rusificarea, înstrăinarea a putut merge răpede. Unii din boieri stau la
Chişinău, alţii pe la ţară, unde nu vei fi primit bine, ca în Ardeal, ca în
Bucovina, numai pentru că eşti român de aiurea. Alţii au zburătăcit în
vasta lume ciudată a Rusiei tuturor neamurilor, Americă de Nord a
despotismului.
Negustorii sunt mai ales evrei şi greci, în al doilea rând bulgari,
ruşi. Evreii nu sunt nicăiri mai părăsiţi în voia murdăriei şi întunecimii.
Orheiul nostru străbun, Bălţile sînt adevărate cloace, care s-ar putea
asămăna doar cu gunoaiele mahalalelor din China. Grecii, cari în 1812 au
fost mai bucuroşi de Basarabia decât de Moldova, sunt căpeteniile
evreilor; ei sînt marii negustori şi arendaşii cei mari: grecul Sinadinos 3 e
cea mai puternică pungă din Basarabia. Specula pământului se face în cel
mai neruşinat chip de tovărăşiile greco-ebraice.
În fruntea satelor stau pristavii ţerani şi preoţii. Preoţii Basarabiei
sînt „moldoveni", bucuroşi dacă pot ceti la slujbă din cărţi „moldoveneşti"
cu buchi (căci mulţi nu ştiu cartea latinească în care scriem noi). Ar fi
bucuroşi şi de alte cărţi, dacă ar fi de acelea pe înţelesul lor şi dacă s-ar
găsi cine să le trimeată. Sunt oameni buni, pe care nu trebuie să-i uităm.
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Ţeranul

nostru, pentru care o sută de ani nu înseamnă nimic, e aşa
cum a ieşit de sub frâul lui Constantin Vodă Ipsilanti4 pentru a trece la
împăratul pravoslavnic. Carte rusească nu ştie, fiindcă şcoala de sat ţine
trei ani de zile numai, şi în fiecare an numai cinci luni. Dacă rămâne în sat
- şi rămâne mai totdeauna, căci acolo se trăieşte în caste-, el va uita puţina
rusească ce deprinsese. El ştie că această limbă îi foloseşte, dar, neavând
consăteni ruşi în număr mare (cum e în Bucovina), n-o poate însuşi în
adevăr şi păstra. Cei ce se fac preoţi, nu uită că s-au născut într-un sat
românesc şi caută să se întoarcă acolo sau în altul. Câţiva, în sfârşit, trec la
universităţi, dar nici aceia nu pierd legătura cu neamul din care au pornit.
Prin oraşe depărtate, prin straşnice locuri de osândă, unde i-au aruncat
avânturile lor liberale, ei scriu româneşte, cerând cărţi, şi anume „cărţi de
cultura şi istoria neamului nostru", zice unul, „mai serioase şi
documentate". „Foarte aş vrea", spune un altul, „să aib carte poştală cu
chipul Universităţii din Iaşi: am auzit că zidirea e foarte frumoasă!" Şi un
al treilea se bucură astfel de reinstalarea limbii noastre în Chişinău,
singurul oraş în această mare sălbătăcie fără drumuri, fără luminat, fără
strade: „Câţiva ani înapoi era o mirare dacă auzeai limba moldovenească
pe strada Chişinăului: nimeni n-o vorbea afară de ţeranii veniţi de la sate.
Iar acum~ în toate zilele aud inteligenţi vorbind moldoveneşte". Până
departe peste Nistru, dulcea noastră moldovenească triumfă, sună
biruitoare între neamuri.
Acestea se întâmplă rară niciun amestec al nostru, căci noi dăm
Basarabiei numai... dezertori. În locul acestor fii rătăciţi care pleacă
batjocurind ţara, ar trebui să ne descoperim basarabenilor prin cărţi. Şi
parcă-mi sună la ureche acele cuvinte simple şi grave: „cărţi de cultura şi
istoria neamului, serioase, documentate" „. şi pe înţelesul tuturora.
Cărturari înfumuraţi ai unui popor de ţerani fără învăţătură, spuneţi câte aţi
scris de acestea, cu câte aţi putea răcori setea celor cari le cer în Basarabia
uitată 5 ?

Cu prilejul dizolvării Dumei ruseşti
Duma a fost dizolvată. O nouă Dumă se va aduna abia peste nouă
luni, la 5 mart st. n. 1907. Nici condiţiile în care se vor face alegerile nu
sunt arătate.
E o lovitură de Stat ca aceia pe care a făcut-o Carol al X-lea; regele
Franciei a plătit-o cu tronul 6. Vom vedea câte de tare partidul revoluţionar
lovit drept între ochi de ucazul lui Nicolae al Ii-lea.
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Palatul şedinţelor e închis şi pus sub pază.
Petersburgul e deocamdată în stare de asediu, supt regim militar.
Unii din deputaţi au ţinut o consfătuire în Finlanda, unde este un regim
special care îngăduie aceasta.
Ziua de duminecă, 9 iulie, mai are un învins: pe neghiobul de
Goremâkin, învinuit că prin nepriceperea lui Duma a putut ajµnge aşa
departe.
El e destituit fără a se pomeni vre-o demisie. În locul lui vine tot
unul ca dânsul: Stolâpin7• Dizgraţia împărătească are două uşi prin care pot
ieşi deopotrivă cele două tabere învrăjbite.
Cine va scrie istoria celor două luni de foarte lungi şi aprinse
discuţii ale Dumei va trebui să constate următoarele lucruri:
Dorinţa de a imita ceea ce au făcut francezii la 1789, de a schimba
o ţară prin discuţiile dintr-o adunare modestă, care se ridică de la sine la
înălţimi revoluţionare şi stăpânitoare.
Credinţa că oamenii sînt unul ca şi altul, numiri abstracte, şi că ei
sunt mişcaţi, într-un chip ce se poate prevedea şi pregăti, de idei, de teorii.
Siguranţa deplină în aceste teorii care ar cuprinde ca o destăinuire
veşnică a sfintei şi marii zeiţe Raţiunea.
Şi, în sfârşit, multă, foarte multă vanitate omenească, în dorinţa de
a ieşi la iveală prin lungi desfăşurări de judecăţi, vanitate care cuprindea pe
orice vorbitor, de la focosul tătar Aladin, doritor de războaie mari, până la
cel din urmă biet gângav care putea lega două vorbe.
Neizbânda au adus-o mai multe împrejurări:
Neînţelegerea în Dumă, mult mai puternică decât aceia din
Adunarea Naţională de la 1789. În aceasta erau oameni din acelaşi neam şi
din două clase care, măcar mai târziu, se puteau înfrăţi; în Dumă erau slugi
ale cârmuirii, erau oameni fără niciun fel de îndreptare, erau nobili ce-şi
ofereau jertfa, erau cugetători socialişti ai faptei şi erau anarhişti sălbateci.
Şi, mai ales, erau toate neamurile, tot furnicarul de rase al marii împărăţii
barbare.
Adunarea Naţională s-a răzimat de la început pe plebea Parisului,
cea mai războinică din toate, crudă şi neînduplecată. Duma a pierdut din ce
în ce mai mult legătura cu muncitorimea capitalei, slăbită de ultimele lupte
şi alcătuită, de alminterea, din oameni blajini, deprinşi de veacuri cu
supunerea. Iar nesfârşit de mulţi ţerani, încă mai blajini, sînt departe ...
Şi, în sfârşit, cultura, cheagul mişcărilor de prefacere moderne
lipsea, - lipsea de multe ori şi specialiştilor în discuţii care vorbeau de pe
tribuna Dumei 8.
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I.

Foaia românească din Basarabia, care poartă în litere latine
deasupra unui cuprins în slove ruseşti numele ţerii pierdute de noi, dă în
supliment actele oficiale privitoare la dizolvarea Dumei şi la întemeiarea
din nou, cine ştie pe cât timp, a tiraniei în Rusia.
Regimul Trepov9 , care se ascunde sub un Minister alcătuit din
oameni de paie, bieţi biurocraţi miluiţi pe rând cu dregătorii până au ajuns
la cea mai de sus, a luat măsuri împotriva tiparului. Cele mai multe ziare
din capitala rusească au fost oprite; pe celelalte le-a încolţit cenzura,
vechiul meşteşug dobitoc al foarfecelor crude purtate de mâna fricoasă a
cinovnicului. Cine ştie dacă, printre foile ce vor fi lovite, nu se va afla şi
Basarabia10 bătrânului Gavriliţă din Chişinău şi a tinerilor cu sentimente şi
democratice şi naţionale, mai ales democratice, dar şi naţionale, care-l
încunjură. Dacă nr. 14, cel cu proclamaţiile „autocratului" care nu se
învoieşte a-şi jertfi de hatârul nimănuia „autocraţia" străjuită de sfatul de
familie al marilor duci, de înţelepciunea lui Trepov şi de evlavia lui
Pobiedonosev 11 oracolul, dacă acest nr. cu jalnic supliment nu va fi cel din
urmă, foaia „moldovenească" poate să-şi strice ulciorul mergând alte ori la
apă. Desigur că ea nu mai are astăzi siguranţa pe care a avea la început şi
în urmarea ei, până în ziua loviturii de Stat.
Noi am iubit această foiţă sfioasă şi săracă, nesigură de drumul el,
de alcătuirea, de limba, de ortografia ei, fiindcă ea ni se părea ca un glas de
frate pierdut de multă vreme care se aude din nou, depărtat, îngăimat, stins,
nu cerând un ajutor - căci nici el nu cutează, nici noi nu-l putem da - ci
încercând câteva vorbe în graiul pe care-l vorbea acasă, când se afla în
jurul vetrei sărmane, înainte de a fi prins şi dus într-una din multele
încăperi de robie ale împăratului celui mare. Basarabia a trimes deputaţi la
Dumă, dar glasul acelora nu s-a auzit, fiind aleşii oameni fără încredere în
el şi fără mijloace. Alţi români basarabeni, ca învăţatul jurist Gărdescul,
veneau de la universitatea rusească unde erau profesori şi ei se amestecau
în haosul de ceartă pentru a vorbi de adevăruri veşnice şi de îndreptări
folositoare oricărui neam. Aşa încât numai prin rândurile acelea ale
Basarabiei: pe care le bucheream încet, ca unii ce suntem puţin cunoscători
ai cirilicei degenerate şi amestecate care e alfabetul rusesc, numai prin ele
ni venea aşa o ştire slabă, nedesluşită despre gândul, despre suferinţa şi
dorul acelor două milioane de români ce se află peste apa blestemelor.
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Şi, câtă vreme a fost dincolo de Prut oarecare siguranţă, câtă vreme
se putea urma o tactică de ,,moldovenii" din împărăţia tuturor
nedreptăţilor, atâta vreme am crezut şi noi că se cuvine a nu li turbura
rosturile, a-i lăsa să umble cum cred pe drumuri ce li sînt lor mai bine
cunoscute decât nouă şi să aşteptăm, pentru a vorbi, ceasul unei crize.
Acest ceas se înfăţişează astăzi, deşi nu în chipul ce puteam să-l
aşteptăm.

Putem vorbi deci.

II.
Basarabia are înainte de toate un mare număr de săteni din neamul
nostru, lucrători de ogoare tot aşa de buni cum sunt de buni cei de la noi.
Unii au pământ, răzeşii, deşi nu în cele mai bune împrejurări pentru a-l
lucra. Alţii lucrează din greu pe moşia grecului, foarte puternic în acea ţară
a armeanului, a polonului, a muscalului, a „moldoveanului" de acelaşi
sânge chiar. Toţi aceşti fii înstrăinaţi, dar cu totul neschimbaţi, ai neamului
nostru doresc înainte de toate să-şi înjghebe mai bine rostul vieţii,
căpătându-şi sau lăţindu-şi, liberându-şi de sarcine câmpiile. „Vrem
pământ" se aude şi acolo cu o putere deznădăjduită, cu toate că ţeranul din
Basarabia nu e, fără îndoială, mai nenorocit decât al nostru (în această
privinţă, România întrece toate celelalte ţinuturi româneşti). Din
nenorocire;în afară de această călduroasă dorinţă, impusă de nevoile fireşti
ale vieţii, ţeranul de peste Prut nu mai are decât un simţ al inimii către acel
care pe aiurea, oriunde, în locuri necunoscute, în împrejurări pe care
nimeni nu vine să le desluşească în faţa lor, se împărtăşesc de acelaşi grai
care li luminează mintea, li încălzeşte inima, li aduce lacrime în vârful
genelor şi li mângâie urechea jignită de asprimea poruncii sau momelei
străine, a muscalului şi jidovului. Fără şcoală românească, fără limba lor în
biserică, de multe ori fără preot român, ei nu se pot înălţa până la gânduri
de mândrie românească, de înţelegere iubitoare a legăturilor ce ţin la un
loc, peste toate hotarele, neamul.
Ar fi trebuit, credem, să se ţie samă de acest lucru hotărâtor. Foaia
românească începătoare să nu se inspire de la oraşe, unde în acelaşi văzduh
de visuri albastre sau de neguri sângeroase trăiesc sufleteşte ca fraţii, ca
tovarăşii cei buni şi nedezlipiţi ai aceluiaşi război, tinerii „moldoveni" ce
au învăţat în şcolile mici şi mari ale Rusiei, ce s-au pregătit prin cetirea
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literaturii ruseşti revoluţionare, alături cu muscali care au aceleaşi plete
mari, aceiaşi ochi focoşi, aceleaşi amintiri de suferinţe şi acelaşi avânt de a
răsturna vechea capişte a tiraniei, peştera apărătorilor, schingiuitorilor şi
ucigătorilor de oameni, şi, în sfârşit, alături cu amărâtul evreu, înveninat
din neam în neam de înjosirea şi prigonirea rasei sale pribege oriunde şi
oriunde rău văzute, care ridică sus glasul pentru a pune în mişcare, lângă
mâna lui rare ori voinică, mâna creştinului de ispravă. Să se fi lăsat veştile
despre oştenii ce se răscoală, despre satele de pe stepa rusească ce se plâng
şi ele despre aceleaşi dureri, să nu se fi vorbit deopotrivă de toate făpturile
lui Dumnezeu care sufăr de mult şi nu mai pot răbda.
Ci să fi pornit încet o propovedanie către ai noştri despre ale
noastre. Răbdător, în graiul cu totul înţeles, să se fi vorbit ţeranului, nu
numai de pământul ce după dreptate trebuie să i se dea şi pe care, mai la
urmă, dacă şi când îl vor căpăta semenii săi de muncă, îl va avea şi el, ci
mai ales despre sufletul său şi toate nevoile lui. Să nu i se fi vorbit ca de un
duşman despre boierul său, când e de acelaşi sânge, ci mai bine să se fi
căutat a se câştiga cu oarecare blândeţă, în numele frăţiei neamului, acest
boier el însuşi. Să nu se fi lăsat la o parte rostul cel mare pe care-l poate
avea preotul şi prin care am câştigat în Ardeal mai tot ce avem astăzi. Să
nu se fi lucrat cu o clasă din orice neam împotriva altor clase, iarăşi din
toate neamurile, ci să se fi încercat, prin puterea scrisului bun în grai
românesc, unirea tuturor claselor din acelaşi neam împotriva primejdiei ce,
neapărat, ni vine de la alte neamuri.
Şi, stăruitor, necontenit, deşi în chip păzit, aşa încât să nu poată da
de bănuit nimănuia, să se fi învăţat săteanul Basarabiei, şi nu numai el, cu
gândul că mai sînt români şi aiurea şi să i se fi lămurit ce fel de viaţă în
toate ramurile duc acei fraţi pe care i-a răzleţit nenorocirea.
Atunci „Basarabia" ar fi putut peri de urgia prigonirii, dar în suflete
ar fi întrat o sămânţă pe care nimeni n-ar mai fi putut-o dezgropa şi din
care la vremea ei s-ar fi înălţat sămânături falnice.
Şi dacă, lucru ce nu-l pot crede, aceste lucruri s-ar fi putut spune
mai puţin decât foarte îndrăzneţele lucruri revoluţionare ce s-au spus,
atunci mai bine să fi aşteptat încă o bucată de vreme ceasul, oricât de
târziu, dar nelipsit şi sigur, al dreptăţii 12 •
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Pavilionul Basarabiei
La Expoziţia jubiliară din 1906
Basarabenilor 13 li s-a dat o aripă din „Pavilionul etnografic no. 1".
Nu vreau să ştiu cine a organizat odăiţa. Voi arăta numai ce se află şi ce ar
fi trebuit să se afle.
Ce se află. O rusoaică cu picioarele goale, adusă din părţile
ruteneşti ale Hotinului, de o domnişoară de peste Nistru; abia ştie
româneşte! Apoi destule ţesături bune, cele mai multe au inscripţii ruseşti
(nici măcar traduse!). Câteva fotografii mici şi rele (unele sînt... ţigăneşti);
proaste picturi nouă iscălite de un nume muscălesc. Vreo două-trei icoane
de tot nouă. Apoi cizme, curele„.
Ce ar fi trebuit să fie. Portul rânduit după ţinuturi. Artă ţerănească
(săpături, ţesături de găteală, ouă împestrite). Tabele statistice. Fotografii
ale măreţelor noastre cetăţi: Hotinul, Soroca, Tighinea, Cetatea Albă,
Chilia; reproducerea chiar în relief a unora din ele. Puţina literatură
basarabeană. Chipurile celor mai merituoşi români basarabeni.
Aşa cum e, acest pavilion este o ruşine.
Cronică: bancă populară

la Chiţcani, biroul de avocatură fără plată
confiscarea nr.-lui 4o din "Basarabia'', prădarea
mânăstirii Noul Neamţ. Adunarea Basarabiei răspinge propunerea de a se
da satelor dascăli de ''moldoveneşte'' (ţeranii din adunare declară că n-au
înţeles propunerea, boierii Dicescu, Suruceanu, Razu, Leonard şi Purcel
sunt pentru propunere); la deschiderea tipografiei se cântă româneşte
imnul imperial. Foaia "Basarabia" deschide o rubrică permanentă despre
4
viaţa românilor din alte părţi (Cronică românească/ .
al

bătrânului Gavriliţă,

Pentru „Basarabia"
„Basarabia" din 9 august răspunde la observaţiile noastre care
spuneam că lucrul cel mai bun ar fi o luptă a tuturor elementelor
româneşti, fără deosebire de clasă, şi că ar trebui mai puţină dragoste
pentru idealele ruseşti, de fericire a ,,tuturor oamenilor ce sufăr". După
ziarul din Chişinău, boierii au fost şi sînt netrebnici; cu ei nu se poate sta
de vorbă. Aceasta o spun prietenii de acolo, care sînt doar la faţa locului.
Răspunsul e acesta. Nu toţ~, recunoaşte şi Basarabia, sunt aşa. Şi
apoi rămâne bună pentru toate locurile şi toate timpurile învăţătura
Evangheliei: „Nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu".
De ce nu s-ar încerca, cu toată stăruinţa şi iubirea, întoarcerea rătăciţilor?
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De pildă, cum facem noi aici. Şi nu fără folos. Numai păcătoşii ce nu se
pot căi şi schimba, aceia trebuie nimiciţi, ca oameni însă şi nu ca o clasă.
Căci puţini cum suntem, nu putem arunca nicio aşchie din lemnul care tot
se mai poate aprinde, încălzind şi luminând 15 .

O veste bună din Basarabia
Preoţimea românească din Basarabia şi-a deschis de Sf. Dumitru
tipografia de. limba moldovenească. Inaugurarea ei a fost o zi care va
rămânea înscrisă în analele culturii noastre, iar pentru basarabenii înşii, o
dată din cele mai fericite. S-a şi vorbit româneşte la serbare.
Prieteneşte pentru noi s-a arătat şi Mitropolitul, deşi e rus, şi chiar
guvernatorul, care nu s-a sfiit a recunoaşte fiinţa celor un milion şi
jumătate de „moldoveni" în Basarabia şi nevoia ce este de a li se da cetire
pe limba lor.
Din Bucureşti era de faţă tânărul Sergiu Cujbă, un basarabean şi el,
care a vorbit răspicat şi frumos despre foloasele culturii, adăogind că ea nu
înteţeşte răscoale şi nu aruncă în aer stăpânirile, ci-şi are - adăugim drumurile şi metodele şi izbânzile ei (o, ce izbânzi minunate, trainice,
veşnice!)

Oficialii vorbeau ruseşte, deşi nu cu trufie, dar cinstiţilor preoţi
făcut tiparniţa în româneşte, nu li s-a ţinut de rău că au făcut să
audă şi ei ca şi oaspetele de la noi acea limbă al cărui sunet se va desface
din călătoriile harnice ale slovelor pentru cărţile bisericeşti pe înţeles.
Începutul acesta cultural nu e strălucitor, nici pretenţios. Se începe
acolo în plin veac al XX-iea, aşa cum s-a început aiurea cu mult timp în
urmă, şi desigur nu fără folos. Şi în alte dăţi, pe alte plaiuri, din cartea
bisericească pe româneşte şi-au luat zborul scrisul, şi apoi şi gândul
românesc!
Erau de faţă şi redactori ai ziarului Basarabia. Aceşti tineri crescuţi
în şcoli înalte ruseşti, stăpâniţi de cetirea literaturii ruseşti revoluţionare,
înrâuriţi de prieteni ruşi revoluţionari, nu puteau să vadă odată în ochi pe
preoţii „înapoiaţi" ai unei legi de care vremile nouă n-ar mai avea nevoie.
Prin popor, scriau ei, şi numai prin popor se poate face mântuirea
poporului, pe lângă care grija pentru neam îşi are un rost ceva mai mic.
Când li s-a dat aici sfatul de a uni într-un mănunchi pe toţi românii din
toate clasele, s-a sculat cutare basarabean, medic în România, şi s-a răstit
la mine căzăceşte, cu nagaica.
care au
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Acum iată că şi bietul popa foloseşte la ceva. Şi dintre aceşti popi
s-a ridicat chiar o urare, din inimă, pentru cel dintâi ziar românesc ce iese
între Prut şi Nistru. S-a mulţămit de redactori, şi Basarabia laudă acum
neobosit fapta preoţilor.
'
Aşa e bine. S-a început lucrul Psaltirei 6 •

Dureri şi speranţe din Basarabia
Dintr-o scrisoare a unui basarabean: „Aici pe la noi, în Basarabia, e
linişte, dar ca balaurul cel îngrozitor din poveşti, se târăşte o reacţie care
este mai ales pentru aceia ameninţătoare, pentru că vine, nu din partea
guvernului, ci din partea societăţii şi poporului. La ultimele adunări din
Chişinău, unul din cele mai „moldoveneşti" ţinuturi ale Basarabiei, când
era vorba despre învăţământul pe limba românească în şcolile săteşti ale
zemstvo-lui, toţi reprezentanţii, în număr de doisprezece, ai ţerănimii au
fost contra, şi propunerea a fost răspinsă. D. Dicescu, mareşalul nobilimii,
preşedintele adunării, a fost indignat, şi, după încheiere, nu găsea destule
cuvinte pentru a explica ţeranilor ce nedemnă a fost purtarea lor într-o
chestie naţională. „Alianţa poporului rusesc'', o societate extremă, cu
scopul propagării ideilor naţionaliste ruseşti şi cu tendinţă panrusificatoare, răspândeşte ideile sale prin popor şi a deschis până acum o
mulţime de secţiuni prin toată Basarabia.
17
Ţeranii noştri se înscriu în .,Alianţă" .

*

Basarabi{l anunţă solemn că n-are nevoie de sfaturile noastre.
avem nevoie de lămuririle şi sfaturile oricui în
mai mult decât noi şi scrie pentru binele nostru.
Cu riscul de a supăra şi altă dată pe tinerii luptători de la
„Basarabia", li vom spune oricând că ei nu trebuie să aibă nicio legătură cu
vreun partid rusesc, ci să lucreze pe cale culturală, mai ales, şi cu ajutorul
românilor buni din orice clasă la formarea unei conştiinţe româneşti acolo.
De alminterea sînt foarte bucuros că prin discuţia cu mine,
necunoscătorul profesor din Bucureşti, foaia „moldovenească" din
Chişinău a ajuns a spune lămurit că e „naţional-poporană", şi nu
„poporanistă-naţională", cum părea până acum şi cum dorim să nu mai
pară de acum înainte.
Şi daţi-mi voie o întrebare: vă plac jidanii, sau măcar unii dintre
jidani? Ar fi încă o bucurie să aflăm că nu vă place niciunul.
Noi, mai

anume

modeşti,

privinţă ştie
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Încă o întrebare pentru Basarabia, cu prilejul anunciului de bancă
din fruntea nr-lui 51.
Banca de la Popovca, în ţinutul Cetăţii Albe, zisă turco-ruseşte
Akerman, e o bancă ţerănească oarecare sau o bancă de ţerani români?
Vezi că unuia dintre „democraţi" îi zice Naiacevschi şi altuia Nimerenco,
şi numai la urmă uite şi un Pădureţ al nostru!

*
Un interesant studiu despre <latinele de
se începe îri nr 51 al Basarabiei

nuntă

la românii basarabeni

*
Dr. Radovici şi-a dat osteneala de a conduce însuşi pe la
aşezămintele de cultură din Bucureşti pe studenţii basarabeni veniţi la
Expoziţie 18 .

*
Şi

la Constanţa au mers

Iarăşi

studenţii

basarabeni.

*

ca un eveniment cultural se poate privi cea dintâi predică
românească ţinută la Chişinău în biserica cimitirului. Vorbitorul, un tânăr,
D. Niculeţ, a vorbit limpede, amintind pe Petru Movilă 19 şi atribuind
opririi limbii româneşti decăderea „moldovenilor" în Basarabia.

*
În seminariul din Chişinău s-a făcut o catedră de „moldoveneşte":
titularul e un fost seminarist ieşean, Constantinescu, fiul unul preot de la
Sf. Nicolae cel Sărac 20 .

*
Un preot îndeamnă în „Basarabia pe clericii cie la „Frăţimea
Naşterii lui Hristos", care tipăresc de un timp în Chişinău cărţulii traduse
din ruseşte, să-şi înalţe scopul şi să-şi întindă cercul de activitate culturală.

*
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Cu acest prilej, ea-şi
luptă aprig „pentru o
viaţă cetăţenească şi culturală pe temeiuri naţionale". La Universitatea din
Iaşi s-au înscris în toamna aceasta mai mulţi studenţi basarabeni, şi anume
6 la Drept, 4 la Ştiinţe şi 5 la Medicină. La Universitatea din Iaşi au fost
scutiţi de taxă 5 studenţi români din Basarabia21 •

Basarabia

împlineşte şese

luni de

luptă.

aminteşte greutăţile şi suferinţile şi făgăduieşte

a

*

La 3 decembre 1906 a fost în Chişinău o frumoasă serbare
românească. Cânta corul „moldovenesc'', din care fac parte şi ţerani.
Tânărul Cujbă, din Bucureşti, a ţinut o cuvântare despre muzica poporului.
Pe lângă vechi cântece din Moldova lui Alecsandri, s-au cântat şi cele
două romanţe ale lui Eminescu, Ce te legem; codrule şi Somnoroase
păsărele. O domnişoară Costinescu a cântat din gură, între altele,
Amintirea Basarabiei, d. Gh. Madan, venit de puţin timp tot de la noi din
Bucureşti, unde a urmat Conservatoriul şi a fost ciomăgit la 13 mart; a
declamat din Coşbuc. N-a lipsit Mult e dulce şi frumoasă, a bătrânului
Sion, nici Hai Ileană la poiană, a lui Gavril Musicescu, nici Fiii României;
pe care o cântau la noi copiii în anul proclamării Regatului român, nici
gloriosul imn Deşteaptă-te, române, pe care-l îngăduie pomojnicii ţarului,
dar nu ciocoii şi boierii României libere. S-au vărsat lacrimi de bucurie, sau purtat pe umeri ca nişte învingători cântăreţii.
Pare că-ţi vine, aflând acestea, o veste din altă lume„. Odată cenvie, sufletul nu se poate opri; el se hrăneşte din înseşi nădejdile sale. Praf
se fac înaintea lui toate alcătuirile, cât de uriaşe, ale lumii.
Uitaţi-vă numai la ce se petrece în Basarabia.
Ziaristul basarabean Alexe Nor s-a hotărât a publica în Adevărul
ştiri şi păreri despre viaţa românească din Basarabia. Nu de alta, dar pentru
că sentimentele Adevărului pentru sfânta cauză românească ni sunt
cunoscute. Că chiar! O. Nour nu e totuşi mai evreu decât ardeleanul
Adevărului, d. dr. Dionisie Stoica.
La Universitatea din Iaşi s-au înscris în toamna aceasta mai mulţi
studenţi basarabeni, şi anume 6 la Drept, 4 la Ştiinţe şi 5 la Medicină 22 .

*
Primim nr. 1 al „gazetei naţionale independente" Moldoveanul din
a d-lui Gh. Madan. Articolul-prim făgăduieşte luptă pentru
cultură şi gospodărie în margenile formelor politice actuale. Foaia nu va
Chişinău,
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ataca guvernul rusesc, precum cealaltă foaie, împotriva căreia pleacă cu
Basarabia. Forma literară e mai bună. Se face un loc amintirilor
istorice ale Moldovei, pe care Basarabia le ignorează. Se predică unirea
creştină a tuturor ,,moldovenilor" pentru scopuri „moldoveneşti".
Totuşi chestia cu colonelul de jandarmerie din Chişinău ar trebui so lămurească d. Madan. Mi se pare că noi n-avem, în bine sau în rău, nimic
a face cu jandarmeria de acolo. Şi partea în care noi, ăştia din România,
sântem pocniţi în frunte cu vorba „străini", pune pe gânduri. Să nu fi scris
aici colonelul fără ştirea d-lui Madan, care voia să se lupte cu tânărul

duşmănie,

Cujbă?

La Universitatea din Iaşi au fost scutiţi de taxă cinci studenţi români
din Basarabia.
"Universului i se telegrafiază că d. Sergiu Cujbă a fost expulzat din
Basarabia, ca pedeapsă că a luat parte la ultimele manifestaţii româneşti
din Chişinău.
D. Alexe Nour din Chişinău ne asigură că foaia sa Viaţă
basarabeană, care va ieşi în chirilice pentru românii de peste Prut şi în
litere latine pentru cei din alte părţi, între care va căuta să strângă mai mult
relaţiile, nu va fi iudeofilă şi că d-sa a colaborat la Adevărul numai pentru
că această foaie trece Prutul.
Cursul de limba românească de la seminarul din Chişinău a fost
oprit, apoi îngăduit iarăşi, după cererea seminariştilor, de ierarhul
basarab.ean.
Rerrezentaţii şi concerte cu parte românească la seminarul din
Chişinău2 .

Ziare basarabene
Încă o foaie românească ni trimete Basarabia. Viaţa basarabeană,
care iese într-o ediţie cu buchi şi în una cu litere latine, pentru noi, are
scopul de a lucra pe terenul cultural pentru binele „moldovenilor" din ţara
de peste Prut. În cel dintâi articol ea spune adevărul acesta, elementar
pentru noi: ,,E absurd, după părerea noastră, că Basarabia ar putea susţinea
revoluţia rusească". Gazeta cea nouă făgăduieşte a luptă pentru înfrăţirea
claselor româneşti din Basarabia, „înfrăţirea între noi şi ruşi" i-o lăsăm pe
suflet (să-i mistuie dacă nu-i cad greu!). Dar poate că e o nevoie de tactică
locală, şi atunci se poate admite. D. Al. Nour, redactorul foii, răspinge
polemica de hărăţeală. D-sa a scris cândva la Adevărul, dar nu ştia cu cine
are onoarea, şi i-a părut rău.
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Ediţia chirilică are deosebiri. Şi în ea se spune lămurit că
„moldovenii" nu vor hotărî sorţii de izbândă ai revoluţiei ruseşti. Iubirea
pentru cultură, pentru neam, fără deosebire de clasă, pentru lumină prin
naţionalitate va hotărî şi soarta acestei foi. Dorim mai mult interes pentru
lucrurile româneşti de un caracter general.
În ceea ce priveşte deosebirea dintre cele două ediţii, ar trebui ca
ediţia în litere latine, fiind mai mult pentru noi, să dea, pe un spaţiu mai
mic, un buletin al vieţii basarabene în toate formele ei, lăsându-se
articolele de îndrumare, sfaturile, veştile ruseşti pentru ziarul cu buchi.
Moldoveanul, foaia d-lui Gh. Madan, iese şi mai departe, dând
cetitorilor din Basarabia o cetire literară folositoare şi ferindu-se de orice
ciocnire cu cârmuirea. Veşti din România şi alte ţeri române nu dă. Va trăi
mult şi va folosi ceva.
Iar Basarabia democratică şi cam revoluţionară şi aplecată spre
socialism pare a se fi stins fără înştiinţare şi fără prohod. Nu vom uita că a
fost cea dintâi foaie ce a îndrăznit a ieşi româneşte în acea ţară pecetluită
cu şepte peceţi. Şi de aceia ni pare rău de sfârşitul ei.
Cronică: Boierul basarabean Krupenski a fost făcut camerdiner al
tarului. Numărul ţeranilor români ce pleacă în Asia creşte tot mai mult.
Intâia coală din Psaltire se trage cu pompă, cântându-se vechi cântări
"moldoveneşti". Lăutari din Bucureşti cântă la restaurantul armeanului
Capmare în Chişinău24 .

O carte despre Basarabia şi împrejurările nouă din Rusia25•
Acum doi ani, scriind câteva pagini de informaţie despre războiul
din Extremul Orient şi cauzele lui, îmi arătam credinţa că a venit şi pentru
noi vremea să cunoaştem potrivit cu firea, nevoile şi interesele noastre,
lucrurile şi prefacerile mari care se petrec pe lume, dezrobindu-ne şi astfel
de stăpânirea tiranică a străinătăţii, care ni nimiceşte sufletul, furişându-ne
zi de zi elemente materiale şi sufleteşti de cucerire. Credinţa aceasta a
putut să pară încă neîndreptăţită şi pornită dintr-un patriotism, dintr-un
naţionalism prea îndrăzneţ. In adevăr, biata cărticică în care pusesem rodul
multor cetiri, nouă şi vechi, şi o parte din sufletul meu, pe care nu pot să
nu mi-l cobor în tot ce scriu, spun sau fac, biata cărticică n-a fost deloc
ţinută în samă. Alte scrieri româneşti despre acele groaznice frământări
sângeroase pe ţermul şi pe luciul mărilor depărtate n-au avut nici atâta
noroc şi ele zac în cimitirele librăriilor. În schimb, s-au cetit cu patimă
lucrări înjghebate în pripă, fără ştiinţă şi fără simţ de răspundere, de cine
ştie ce scriitoraş sau gazetăraş din Parisul adoraţiei noastre.
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În ultimele timpuri s-a hotărât însă tot mai mult o schimbare în
din ce în ce mai desluşit că avem şi menirea noastră
şi tradiţiile noastre şi puterile noastre, oamenii noştri, pe care ne
deprinsesem a-i preţui puţin numai după ce străinătatea începuse a-i preţui
mult. Înţelegem astăzi preţul informaţiei noastre asupra noastră şi chiar al
informaţiei pe care scriitori şi cugetători români o pot da cu privire la viaţa
de pe alte tărâmuri, apropiate sau depărtate.
De aceia, când am cetit într-un ziar bucureştean care nu merita
această cinste, într-un biet ziar de speculaţie puţin cetit şi lipsit de orice
prestigiu, frumoasele pagine, gândite şi simţite, pe care le tipărea cu privire
la mişcările din Rusia şi la felul cum se cuvine să le judecăm, d. D. C.
Moruzi, cunoscut mie prin calda-i scriere mică despre Basarabia, l-am
îndemnat să nu le lase în uitarea ce cuprinde neapărat vechile colecţii de
ziare şi să le adune în volumul care este astăzi în fiinţă.
Poate că această încercare nouă de a ne lumina între noi despre tot
ce trebuie să ceară interesul nostru, să aibă mai multă izbândă decât
celelalte.
bine.

Parcă înţelegem

*
O. Moruzi e un om în vrâstă, cu multe năcazuri şi cu puţim
prieteni, izolat prin boala şi bătrâneţele sale de aproape orice înrâuriri şi
sfaturi, aşa încât sunetul său se poate întoarce asupra lui însuşi, pentru a
înţelege mai adânc şi a simţi mai tare, pentru a găsi cuvinte duioase şi a
prinde ici şi colo câte un mărgăritărel de poezie. Astfel, adunându-şi
puterile, care nu se cheltuiesc în vălmăşagul şi zbuciumul lumii din afară,
el a fost în stare a da o carte scriind articole de ziar, pe când destul alţii dau
numai articole de ziar în ceea ce se cheamă că este o carte.
Dintr-un neam care a dat Domni Moldovei doi Domni, dintre cari
unul, Alexandru Vodă 26 , vrednic de cele mai mari laude, d. Moruzi a
copilărit în Basarabia, unde a şi trăit o bună parte din tinereţa sa, până după
război. Astfel, împrejurările basarabene şi chiar viaţa rusească întreagă, în
principiile, apucăturile şi moravurile ei, îi sînt foarte bine cunoscute. Dacă
n-a avut a face cu generaţia cea mai nouă, tot el o poate înţelege mai bine
decât noi, fiindcă ştie sub ce înrâuriri a fost ea formată şi în ce mediu
trebuie să trăiască.
Vorbind numai despre lucruri şi oameni a căror cunoştinţă o are pe
deplin, autorul acestui volum, un autor fără nicio altă pretenţie, de
alminterea, decât aceia de a spune adevăruri folositoare, nu e, ca atâţia alţi
bătrâni, un înşiruitor sau mai bine un răspânditor de amintiri, mai mult sau
mai puţin bine păstrate. Pe de o parte, e un spirit rânduit, care ştie să
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clădească

ar fi răsturnat numai, claie peste grămadă, piatra,
lor. E unul dintre oamenii care-şi văd subiectul
întreg, care-şi pot descoperi cel mai bun punct de vedere al lor faţă de
dânsul şi care ştiu să-l înfăţişeze în categorii fireşti, cu legătura strânsă.
Fiind apoi un suflet simţitor şi delicat, cu înţelegere pentru literatură,
pentru muzică - s-a încercat şi în compoziţii, în teatru -, el ştie, fără să
caute şi să potrivească, a nu întuneca priceperea şi sinceritatea sa prin
greşelile construcţiei stilistice. Deşi n-a făcut şcoală românească, deşi are
cultura unui autodidact şi trebuie să-şi caute lămuririle istorice pentru
anume capitole, care ar putea să şi lipsească, în câte o cărticică rusească a
d-lui Zamfir Arbure 27 , d. Moruzi are un scris sigur, limpede, un rost
convingător şi găseşte chiar din când în când comparaţia aleasă, adjectivul
care scânteie, întorsătura care înduioşează.
acolo unde

alţii

cărămida şi lemnăria

*
Cartea sa se desface în două părţi. Cea dintâi vorbeşte despre Rusia
de astăzi, privită faţă de revoluţia care ardea dăunăzi aşa de puternic şi care
mai pufăie încă printre ruine. D. Moruzi îşi permite, se vor găsi oameni
fanatici sau de rea credinţă, care să-l critice pentru aceasta, îşi permite a nu
crede în putinţa ÎIUloirii unei Rusii unitare prin sfânta Constituţie sau
venerabilul Parlament. Lui i se pare că nevoi organice despart şi vor
despărţi totdeauna acest ciudat conglomerat uriaş al împărăţiei „tuturor
Rusiilor" care în cea mai mare parte nu sunt deloc şi nu pot fi Rusii, în
fiinţele naţionale ce nu se pot srarâma, nici prin puterea de ieri, nici prin
teoria de astăzi. Nici raţiunea pură, nici tirania brutală nu sunt în stare a
stânge flacăra, veche şi veşnică, a sufletelor atâtor neamuri care nu pot
uita. Tot ce se face, de rusul vechi, răzimat pe stâlpul de aramă al
ţarismului, sau de rusul nou, care flutură steguleţul reformei liberale sau
utopiei socialiste, nu poate aduce contopirea sufletelor, menite să trăiască
deosebi, ci pregăteşte mai curând avântul biruitor al sufletelor acestora,
răsărirea noilor ramuri înflorite şi roditoare din vechiul trunchi rămas viu
în adâncimile sale.
Pentru aceasta, vioi totdeauna - ca un tânăr - umorist deseori, chiar
spiritual mai mult decât odată, d. Moruzi cercetează deosebitele clase
sociale, politice şi naţionale din Rusia, întruchipând din fiecare o fiinţă
într-adevăr vie, botezată cu un nume caracteristic.
Urmează, ca parte a doua, acel studiu asupra împrejurărilor vieţii
româneşti în Rusia pe care l-am analizat în cartea mea Neamul românesc
în Basarabi} 8•
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Şi una şi alta, cu toate greşelile de istorie şi atâtea lipsuri, formează
cea mai bună lucrare pe care a dat-o până astăzi un român despre
împărăţia vecină, şi mai mult decât o pagină va trăi în literatura noastră
chiar.
totuşi

*
O scrisoare din Basarabia
Scumpe domnule Iorga,
A ales biata Basarabie reprezintanţii săi la Duma împărătească. Nu
cred că dumneata eşti un om naiv, dar în chestia aceasta n-aş fi fost de fel
mirat de întrebarea: ''câţi români sunt între deputaţi?" Cu durere
nemărgenită şi cu ruşine, bine înţeles, trebuie să răspund: niciunul.
Între deputaţii noştri sunt fel de fel de naţii şi numai românul, vechi
stăpân al ţării, nu figurează. Sunt aleşi:
1.D .P. Krupenski, fost ofiţer de cavalerie în armata rusească. Krupenskeştii
sunt de origine polonă, dar actualul deputat este "adevărat rus".
2.D.P. Sinadino, medic. Grec din Chios, moşu-său a venit în Basarabia
fără nici un gologan în buzunar. Nepotul este primarul Chişinăului şi om
foarte bogat. Acum e un "adevărat rus".
3.0. Demianovici, negustor şi proprietar, din armeni austrieci. A "cules"
avere bună. Om puţin inteligent. "Adevărat rus".
4.0. Şmitov, avocat. Într-adevăr, "adevărat rus". Membru al "Alianţei
poporului rusesc". Vorbeşte mult. (Acum tace, fiindcă a murit - n.r.)
5.0.D. Caravasili (găsesc scris că el a fost deputat, ba chiar radical, în
Camera română). Se înţelege că-i grec. E din sudul Basarabiei, ţinutul
Ismailului. Mare prieten cu jidanii şi om puţin inteligent.
6.D.V. Purişkevici, vicepreşedinte al consiliului general al Alianţei
poporului rusesc. Pururi spune că este un ''adevărat rus'', dar poartă un
nume cam suspect (începutul numelui cam moldovenesc: "purice", iar
sfârşitul, leşesc). Orator şi poet furios.
7.Fretiacenco, malorus. Veterinar din Ismail.
8. D. Gulikin, om de credinţă veche rusească (staro-obreadeţ). Rus şi om
de nimic. Pe Gulikin l-a ales deputat ţărănimea ţinutului Orhei (năpraznicii
orheieni!) - centrul Basarabiei. Câte amintiri istorice sunt legate cu numele
ţinutului acestuia al Orheiului Moldovei! Gulikin e un mic negustor de
porci, de prune etc, din Telineşti (Orhei), ştie rău româneşte (slavă
Domnului că măcar el ştie, deşi nu prea bine!) dar nu ştie nimic din
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trecutul ţării. N-a sfârşit cursul nici la şcoala primară. Abia scrie. Este un
om de tot incult şi reprezintantul de formă al ţărănimii basarabene.
9.Cel din urmă deputat este părintele Nicolae Ghepeţki - adevărat rus.
. . . Şi totuşi, în Basarabia avem o mulţime de preoţi români, şi încă
preoţi buni şi înţelepţi. O comedie de alegeri şi mai ales rezultatul e curată
batjocură! Şi să nu gândeşti d-ta nici un moment că astfel a vrut guvernul
rusesc. Alegerile noastre erau lipsite de orice influenţare din partea
guvernului (în România ştiu că nu e aşa). Noi, românii, avem drepturi
egale cu cele ale altor naţii. Când, întâiaşi dată, se făcură alegerile în
Rusia, poporul românesc din Basarabia a ales pe Siţinski, Ianovski etc - şi
încă pe câţiva radicali şi literatori (nu ceti, mă rog, cumva liberali): leşi,
greci, armeni, care nu ştiau româneşte şi nu cunoşteau trebile noastre.
Doarme şi poporul„. Avem numai două partide generale: conservatori (!)
şi radicali (!), dar partidul românesc până acum nu-l afli. Tristă şi umilită
privelişte să vezi pe vechii duşmani ai neamului românesc ca grecii, leşii
etc în rolul de reprezintanţi ai ţerii'' X

*
În iama anului 1907 se alege şi un deputat român, Mihai Şoltuz.

Se întemeiază o secţie

*

românească

la biblioteca publică din

Bălţi.

*
Primim cele dintâi două numere din revista basarabeană
Luminătorul, care se intitulează ''jurnal bisericesc" şi "ediţia sfatului
Frăţimii Naşterii lui Christos din Chişinău".
Are un bun program, care prevede tipărirea de predici, "voroave"
traduse din ruseşte, articole privitoare la dogmă, combaterea superstiţiilor
şi "credinţelor deşarte'', "răspândirea în norodul moldovenesc a
documentelor (hrisoavelor) atingătoare de istoria vieţii obşteşti creştineşti
din eparhia Chişinăului", poezii morale şi bisericeşti, împărtăşirea
orânduielilor bisericeşti.
Limba e bună, tiparul chirilic, de toată frumuseţa.
Ni se spune că episcopul Vladimir a scris că "împărtăşeşte pe
deplin dorinţa preoţimii de a avea jurnal în limba moldovenească" şi că a
dăruit 300 de ruble pentru darea la lumină a revistei.
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Găsim

şi versuri frumoase de d. I. Rădulescu, care
de strămoşii "luptători":
Din Prut şi Nipru până-n Mare ...
Documentele le aşteptăm încă.
Nr. 1 a ieşit în ianuar; al doilea poartă data se septembrie.

ştie

să

aminteaască

*

În toamna anului 1908 trupa de operetă Grigoriu dă reprezentaţii la
Chişinău.

*

Noul episcop basarabean rusificator, Serafim Ciceagov.

Luminătoru/ cântă

Socialiştii

Rusia

basarabeni se

şi

*
"imperiul falnic, pui de leu.

*

declară

pentru rusificare.

*

Moldoveanu/ din Chişinău începe să apară iarăşi. A fost întrerupt
de lipsa din ţară a redactorului Gh. V. Madan. Are cuvinte frumoase întrun articol-prim, din care reproducem: "Am zăbovit prea mult prin ţeri
străine. Dar acum sunt iarăşi în ţara mea, pe pământul strămoşesc; aud nou
răsunând
împrejurul meu dulcea şi frumoasa noastră limbă
moldovenească.

Din nou mă voi stărui, pe cât este îngăduit şi cu putinţă, să luminez
norodul moldovenesc în graiul părintesc. Voi îndemna, voi povăţui, voi
îmbărbăta asupra celor de folos sufletului şi gospodăriei moldovenilor.
Ţin să mărturisesc că noi, işti de la gazeta Moldoveanu/, vom urma
aceiaşi cale ca şi până acum. Nu ne vom strădănui cu soarta întregii
omenimi, căci nu ne vom face de râs mocoşindu-ne să punem ţerile la cale,
să dăm sfaturi sau să cerem socoteală miniştrilor şi împăraţilor.
Casa noastră va fi tot la margene de sat.
Ni vom căuta de nevoile şi năcazurle noastre, pe care numai noi,
moldovenii, le îndurăm şi pe care mai întâi şi mai vârtos noi le putem
uşura.

Ne vom sfătui unii cu aţii la lumina zilei; vom sta de vorbă în graiul
nostru moldovenesc, după care atâta amar de vreme cu jale au oftat părinţii
noştri. Acest dor al lor şi al nostru s-a împlinit; de vom fi vrednici şi
cuminţi, se vor împlini şi celelalte.
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Dacă

vom putea pe lângă gazetă să mai tipărim şi niscaiva cărticele
folositoare moldovenilor, vom face-o bucuros; ne nu, ni vom
mărgeni truda la această gazetă.
Tovărăşie cu cei care vor să facă din curmei scară la cer şi să
culeagă stele, nu vom lega; căci ni cunoaştem puterile şi ni ştim locul
nostru.
Noroadele mari, bogate şi puternice pot să-şi croiască soarta zi cu zi,
ceas cu ceas, cum voiesc şi li place, căci nimeni nu îndrăzneşte să li sufle
în borş, să li facă împotrivire. Iar noroadele mici, sărmanele, trebuie să
aştepte cu zecile şi sutele de ani la răspântia vremurilor momentul prielnic
- de obicei de scurtă durere. Dar dacă au făcliile aprinse, apoi pot zice cu
temei şi dobândă:
"Acum sau niciodată, croieşte-ţi altă soartă!"
Deci slobozi sunt să ne hămăiască din nou jidanii de aici şi să ne
ocărască românii de peste Prut (? N.I.) Noi tot numai cugetul nostru şi al
norodului nostru moldovenesc de aici vom avea de judecător al faptelor şi
29
purtărilor noastre" .
plăcute şi

Sufletul românesc în Basarabia după anexare. Idei dintr-o
conferinţă ţinută la Huşi, în ziua de 29noiembrie1909
I
Se vor împlini în curând o sută de ani de la luarea Basarabiei de
către ruşi. Adecă acum o sută de ani, prin pacea de la Bucureşti, din mai
1812, ei au luat partea de Răsărit a Moldovei, şi anume partea cea mai
bună, mai mănoasă, mai potrivită pentru creşterea vitelor, cum ziceau
plângând boierii de atunci, într-o vreme când fruntaşii ţerii nu mai ştiau să
se lupte. Aceste întinse şi frumoase ţinuturi n-aveau pe atunci un nume
osebitor, ca şi Moldova de sus când ni-a luat-o Austria; răpitorii se grăbesc
să acopere cu un nume fals, crezând că-şi pot ascunde astfel fapta rea, ceea
ce au răpit.
La pacea din 'Bucureşti deci, Rusia, care nu purta războia cu noi,
Rusia ai cărei ostaşi fuseseră primiţi totdeauna bine la noi, în ţară
ospitalieră, primiţi cu crucea şi Evanghelia de clerici, poate şi pentru a se
aminti astfel acestor vânători de pământ străin dreptatea şi cruţarea
creştinească, ni-a luat Basarabia pentru că avuse o socoteală cu Turcia.
Crezuse că poate opri amândouă ţerile româneşti întregi, cu binecuvântarea
lui Napoleon I, care numai Dumnezeu ştie de câte ori ne-a dat şi unora şi
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altora; au fost câţiva ani când numele împăratului Alexandru Pavlovici, şi
nu al unor voievozi români, a fost pomenit la liturghie şi scris deasupra
uşii bisericilor ce se ridicau. Francezii pătrunseră însă în Rusia, şi atunci
vecinii se mulţămiră şi cu o pradă mai mică. Trădarea fanariotului
Moruzi 30 , din neam de Dorrm român, i-a ajutat la aceasta31 .
Ruşii vor serba ca o zi de bucurie centenarul anexării. Noi va
trebui să o comemorăm ca o zi de durere şi ca o zi de trezire a speranţelor
pe care le dă totdeauna dreptul veşnic, care nu poate fi învins, nici cucerit.
Cine va putea face această comemoraţie? Statul? Dar el are datorii
internaţionale de care nu se va putea depărta. Cel mult dacă nu va trimete
din spirit de bună vecinătate o telegramă de felicitări la Chişinău. Altă dată
Statul român, care-şi amintea încă bine de unde a venit, dintr-o mişcare a
sufletelor, fiind mai puţin desăvârşit în corectitudine, mai puţin aplaudat de
Europa, avea unele îndrăzneli pe care nici nu cutezăm a i le cere acuma.
Când s-au împlinit o sută de ani de la răpirea Bucovinei, austriecii au
serbat acea zi de 'bucurie, austriecii, reprezintanţii „culturii", ai „spiritului
german", ai „credinţei germane'', adecă, fireşte, rusnecii vagabonzi şi
cerşitori, aventurierii poloni, cehi şi de alte neamuri, şi mai ales
„austriecii" pe cari-i vedeţi şi-i răbdaţi aici lângă d-voastră, europenii de
rasă asiatică. Au întemeiat în numele culturii o universitate provocatoare,
insultătoare, pentru a răspândi lumina între barbari; s-a întâmplat, ce e
dreptul, că razele.acelei lumini n-au ajuns până la noi, dar din universitatea
noastră, cea barbară, de la Iaşi, întărită ca spirit, pornesc tot mai multe
raze, care descopăr românilor din Bucovina un trecut şi-i fac să întrevadă
un viitor. Şi s-a mai întâmplat un lucru: că, nevenind la Cernăuţi barbarii
Moldovei, barbarii români din Bucovina se grămădesc tot mai mulţi în
Universitate, nu pentru a sorbi spiritul străin, ci pentru a introduce pe cel
românesc. Mâni energice de tineri lucrează pe frontonul universităţii
jubilare, scriind pe dânsa „Universitate românească" şi începând a însemna
în locul datei de anexare o altă dată, pe care o aşteaptă ei şi o aşteptăm şi
noi.
Când discursurile triumfătoare răsunau la Cernăuţi, lumea se aduna
la Iaşi, cu autoritatea comunală în frunte, pentru a inaugura bustul de
marmură al lui Grigore Alexandru Vodă Ghica32 . Ghica a fost, cu tot
sângele românesc revărsat în neamul său, un grec; moartea lui, doi ani
după luarea Bucovinei, nu se datoreşte acestui eveniment. Îl pârâseră
boierii la turci pentru simpatii faţă de Rusia şi pentru biruri luate pe
nedrept de la ţară, şi turcul trimis să-l prindă a crezut că e mai uşor să ducă
la Ţarigrad un cap tăiat decât un om viu. Dar popoarele au nevoie de
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oameni simbolici, care să întrupeze o luptă, o biruinţă, o înfrângere, o
tragedie. Când nu-i are, îi creează, şi astfel durerea noastră a înfăptuit pe
acestălalt Grigore Ghica, deosebit de cel istoric, fals din punct de vedere al
adevărului, dar care va trăi totuşi atâta timp cât şi durerea noastră.
Rusia nu obişnuieşte a face universităţi de rusificare, pentru
românii ei şi - mai ştii? - pentru noi; nu îndrăzneşte a le face. Cu ce clădire
va comemora ea răpirea Basarabiei? Ar fi mai potrivit cu o temniţă mare.
Cu una în care să între toţi românii de acolo cari vreau să fie români şi
îndrăznesc a o spune. Dacă o astfel de temniţă s-ar face pentru ardeleni, la
Alba Iulia, răpede n-ar mai încăpea oaspeţii într-însa. Cea din Chişinău ar
rămânea goală; menirea noastră e să pregătim locuitori, cât mai mulţi,
pentru dânsa. Căci fără vamă de suferinţi, fără lacrimi din prisosul durerii,
fără sânge din prisosul vieţii nu se mântuie din robie un neam.
Statul român nu va cuteza poate nici măcar să orânduiască în mai
1912 publicarea unei cărţi despre Basarabia românească, despre cei o mie
de ani cât au fost ale noastre aceste ţinuturi, ca un răspuns la cartea în care
ruşii ar vorbi despre cei o sută de ani de când au această ţară. Să
comemoreze măcar opinia publică; s-o dezveţe Liga Culturală de obiceiul
ce are de a întreba la uşile partidului respectiv ce trebuie să facă în
asemenea chestii, care admit pentru politiciani aceiaşi soluţie negativă. Să
se facă oriunde comemoraţia, dar mai ales în oraşe ca acesta, care trebuie
să fie turnuri de strajă, pentru a vedea peste hotar, pentru a pândi ceasul cel
bun, pentru a da lovitura cea cu izbândă.

II
Când Rusia a luat Basarabia, ea a avut grijă să păstreze un timp
înfăţişarea românească a ţerii, să câştige prin recunoaşteri şi adăugiri de
drepturi toate clasele, mai toate măcar.
Guvernator a fost numit un Sturdza33 aşezat în Rusia şi ai cărui
urmaşi erau să fie cu totul înstrăinaţi, în sens franţuzesc şi rusesc. Exarh al
Sinodului rusesc, Vlădică în Chişinău a fost aşezat un răzeş bucovinean,
Gavriil Bănulescu34 , care a tipărit cărţi româneşti.
Boierilor li s-a cerut să se aşeze cu totul peste Prut ori să-şi vândă
în termen scurt moşiile. Cei mai mulţi au rămas în laşi şi au pierdut
moşiile, cu totul ori aproape. Şi la noi în casă era un sipet mare de fier în
care se cuprindeau multe petiţii ruseşti timbrate pentru o lungă cheltuială şi
o mare pagubă, din care am rămas oameni săraci. Celor ce găsiră însă că e
353
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
mai bine să primească oblăduirea împărătească, ce nu li s-a dat? Drepturi
ca ale nobililor ruşi, cinuri de funcţionari, cordoane de cavaler, juveţe
prinse de gâturi plecate.
Clerul, în ţara unde pretutindeni arde lumina la icoane, în ţara unde
Statul sprijine biserica sprijinindu-se pe dânsa, în care toţi se pleacă
înaintea clericului, n-avea de ce să fie nemulţumit.
Şi, în sfârşit, ţeranii neliberi, cari aveau înaintea lor exemplul
eroicilor răzeşi ai Orheiului şi Sorocăi, au prins ceasul prielnic al vânzării
moşiilor pe nimic şi s-au împroprietărit pe brazda lor.

III
Fericit ar fi fost neamul nostru, cu toate clasele lui, în Moldova
împăratului creştin, dacă un popor ar trăi, cum cred socialiştii, numai din
viaţa trupului, dacă el s-ar simţi bine numai în oasele şi carnea lui. Dar un
suflet dumnezeiesc se zbate în acest trecător înveliş al nostru, un suflet pe
care altă voinţă decât a noastră îl duce pe căi ce cuprind răbdare şi
suferinţă, dar de pe care toate chemările cărnii ce tinde spre mulţămire nu-l
pot îndepărta.
Şi sufletul acesta nu putea trăi, adecă nu se putea dezvolta şi nu
putea stăpâni în Basarabia. Aceasta se văzu îndată. Noua gubernie n-a dat
niciun scriitor rusesc şi n-a putut păstra niciun scriitor român, decât doar
înăbuşindu-l.

Unii au pribegit, îndată după începerea erei ruseşti. Cel dintâi
fabulist al nostru, Alecu Donici 35 , e un basarabean, născut şi crescut peste
Prut. Toată viaţa şi-a adus. aminte de malurile Răutului, de şesurile bogate,
de câmpiile înflorite ale Basarabiei sale. Fiu de boier, a intrat în şcoala
militară a stăpânilor, a purtat uniforma ţarului. Dar de-odată l-a furat dorul.
Dorul cel mai ciudat şi cel mai straşnic; nu acela care cheamă pe cineva
spre ţara lui, locuită de cei mai aproape din neamul lui, ci dorul care
smulge dintre cel mai de aproape şi înstrăinează de ţărâna cea mai iubită
pentru a găsi aiurea, în libertate, sufletul neamului său. Aşa a făcut Donici,
şi viaţa lui întreagă s-a desfăşurat apoi la noi,
Un altul, înrudit cu această familie, Alecu Rusu 36 , s-a adaus la
rândul lui scriitorilor români din Moldova. Şi lui îi răsăria înainte vedenia
satului basarabean unde văzuse întâi lumina zilei şi frumuseţile naturii.
Dar nici spiritul lui liber nu i-ar fi îngăduit, după studii făcute în depărtatul
Apus, să trăiască în părţile româneşti unde românilor li era îngăduit orice
alta decât să aibă un suflet.
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În Basarabia şi-a petrecut toată viaţa cavalerul, un cavaler de Ordin
"7
rusesc, C. Stamati-' .
Era nepotul de frate al marelui mitropolit moldovean Iacov38 , mai
întâi episcop al Huşilor; tatăl său rămăsese peste Prut şi acolo şi-a avut
acestălalt scriitor pământul, funcţia, decoraţia. Dar şi pe dânsul în Moldova
îl chema dorul; a străbătut-o, nu ca un străin doritor de a vedea şi afla, ci ca
un evlavios pelerin, culegând la Iaşi, la Suceava amintiri din trecutul
românesc comun, inspiraţii neuitate pentru scrisul lui. Când Mihai
Kogălniceanu, întors din Apus, înce2u să tipărească o revistă literară
pentru toţi românii, Dacia literari/ 9, când el ceru ajutorul tuturor
scriitorilor neamului, fără deosebire de graniţă, Stamati-i trimese duioasa
idilă rurală, ţerănească, a Gafiţei blestemate de părinţi. Din cronicile
Moldovei, din viaţa răzăşească şi vitejească a Moldovei, din superstiţiile
poporale ale Moldovei s-a inspirat el pentru a scrie poemele sale, şi isteţia
săteanului nostru dă viaţă fabulelor lui, scrise într-o limbă românească aşa
de bună. La Iaşi a apărut către sfârşitul vieţii lui culegerea operelor poetice
ale unei liniştite şi îndelungate activităţi, stăpânite de spiritul românesc.
În acelaşi spirit de glumă şi înţelepciune a neamului scrie, tipărind
la ruşii din Chişinău, Ion Sârbu40 , care nu ştia gramatică nouă, dar păstra
cu evlavie şi mlădia cu pricepere limba cea veche. Poezii lirice stau alături
cu fabulele lui, poezii slabe; nu din ele aflăm ce se putea petrece în sufletul
său ci din scurta fabulă a crinului pe care nici ploaia nu-l hrăneşte, nici
soarele nu-l bucură, căci e „în străinătate".
Şi ca dânşii simţea o generaţie întreagă. Scrisorile ei ni-o spun. Şi
dăunăzi cetiam un răvaş prin care cutare bătrân care-şi simţea bătrâneţa
cerea de-acasă, din Moldova, o şubă bună, ca să-şi încălzească trupul şi
poate, pe lângă aceasta, să-şi încălzească de amintiri sufletul.

IV
Cel din urmă pribeag ce ni-a venit de peste Prut a fost şi cel din
reprezintant al inteligenţei româneşti din Basarabia. Bogdan
Petriceicu Hasdeu, adevărat urinaş al neamului ce a dat pe Vodă
Petriceicu, era fiul şi nepotul unor oameni de talent care scriseseră în
ruseşte si leşeşte. Nu doar că ei s-ar fi înstrăinat după 1812, ci pribegi
vechi, dinaintea anului 1700, ei păstraseră din spiritul românesc doar
mândria neamului lor şi, în legătură cu aceasta, amintirea trecutului
moldovenesc. Mediul basarabean nou a înviat pentru români pe Hăjdău,
tatăl şi fiul care aveau moşie la Cârstineşti lângă Hotin. De la noi a avut B.
urmă
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bune ale sufletului său; cele rele, de sarcasm, de
frâu, de lipsă a iubirii de oameni şi a simţului de datorie le
căpătase la Universitatea din Harkov şi între colegii săi ofiţeri, de la
străini. Părăsindu-i, la noi şi-a făcut el toată viaţa.
Când şirul scriitorilor basarabeni a încetat, limba noastră mai trăia
încă în bisericile de sate. Româneşte răsunau cântările, româneşte se cetea
Cuvântul lui Dumnezeu, româneşte se săvârşeau tainele cele man,
1
româneşte vorbea predica din vechile Cazanif •
P. Hasdeu

însuşirile

imaginaţie fără

Apoi, sub vlădici rusificaţi sau ruşi, opreliştea graiului
moldovenesc s-a hotărât şi întunerec adânc s-a întins peste sunete. Străinii
cari ne apucaseră de gât cu dezmierdări pentru a ne sugruma, ei care ne
coborâseră adânc în mormânt, care presăraseră multă ţemă asupra noastră
şi înfipseseră într-însa o cruce pravoslavnică purtând însemnări muscăleşti,
ei nu se gîndeau că mortul cel jertfit de ei ar putea să învie vreodată. El a
înviat însă fără ca măcar glasul nostru de frate, pătrunzând până în lăcaşul
lui de întunerec, să-l fi chemat.

V
Dăunăzi, ruşii făcură revoluţie 42 împotriva ţarului. Ruşii şi mai ales

evreii, şi unii şi alţii
mormântul sufletesc

socialişti, internaţionalişti,

al

democratică, parlamentară,

nu se puteau gândi la
bietului moldovean. Rusia nouă, liberă,
Rusia roşie a viitorului trebuia să fie o Rusie

rusească.

Dar, când se vorbeşte de viaţă în cimitire, nu învie morţii care şi-au
traiul pe dreptate şi nu prind viaţă stafiile nebune ale gândului
bolnav, ci se ridică, cerându-şi dreptate, cei ucişi tâlhăreşte. Rusia cea
nouă n-au unde o găsi astăzi, când revoluţia a fost înăbuşită, dar vechea
Moldovă basarabeană, pe care o credeau moartă, trăieşte.
Au început întâi boierii. Familii unde abia se ştie româneşte au
dorit reprezintaţii româneşti în Chişinău. Şi s-au dat. A fost ca o bună
vestire. Cine ar crede că gluma uşoară a lui Alecsandri a putut fi
întâmpinată cu ochi în care se desluşea o durere tragică, cine ar putea crede
că lacrimi răsăreau într-înşii? Şi aşa a fost. Fiipdcă nu era vorba de glumă
sau de patimă, de comedie sau de tragedie, ci de sufletul nostru ce învia şi
vorbea şi chema în graiul nostru. Şi lacrima aceia s-a uscat, dar ochiul
atins de dânsa a văzut, şi prihana vechii orbiri s-a curăţit de pe dânsul. Pe
ţeran nu-l întrebase nimeni. Doar, şi acolo, boierul nu vede în jos! Dar iată
isprăvit
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că, din adâncul satelor întunecate, s-a ridicat un singur glas de plângere, de
cerere, de voinţă: daţi-ne graiul românesc în biserică! Şi s-au chibfuit mult
străinii şi, fiindcă legea creştină nu poate fi fără cuvânt înţeles altceva
decât o bâiguială păgână, au trebuit să se învoiască şi ei. O comisiune a
lucrat şi lucrează; ea a dat o Psaltire, Rugăciuni, şi, de curând, cel dintâi
volum din Vieţile Sfinţilor a apărut la Chişinău. Întoarcerea la românism a
bisericii satelor a început şi, prin ea, însăşi Basarabia românească-şi
liberează sufletul. E acum rândul nostru de a lucra.

Din vechea Basarabie românească pierdută la 1878:
"Cred că-mi fac o datorie a arăta viaţa fraţilor răzleţi, despre a căror
soartă ştim atât de puţin şi care de 32 de ani beau veninul suferinţelor
amare, neştiind ce-i bucuria, pe ale căror frunţi durerea a săpat urme
adânci şi ale căror cugete găsesc dulce alinare în divina speranţă. Sufletele
lor atât de chinuite au avut o clipă în care fericirea le-a cuprins, în care
entuziasmul le deşteptase o viaţă trecută, a cărei dulce amintire se şterge
numai trecând în noaptea eternă.
În asprimea vieţii lor amare, rareori inima, nobila inimă românească,
a tresărit cu atâta bucurie, ca atunci când din coardele scripcei unei
orchestre româneşti din Huşi, stabilită la Cahul, curgea în unde duioase
doina, frumoasa doină în a cărei melodie suferinţa varsă lacrimi de alinare.
Liniştea era profundă; părea că domnul şi-a revărsat divina-i mângâiere.
Nu voi uita uşor această scenă, ce a stăpânit un moment sute de
suflete, care în acest izvor înecaseră amarul. Nu trecu mult, şi după câteva
melodii româneşti, cu acelaşi farmec aproape, veni rândul maiestosului
''Deşteaptă-te române!, care căzu ca scânteia unui fulger asupra acelei
duioşii. O înflăcărare cuprinse inimile, o adevărată beţie de entuziasm.
Dacă în mijlocul acestor suflete zbuciumate dorul de patrie ar fi mai
puternic sădit, prin o mişcare naţională mai vie, nu aşa lentă ca până în
prezent, poate că într-un viitor mai apropiat sau puţin depărtat, s-ar putea
avea o cale deschisă spre a lupta pentru redeşteptarea naţională" P.M.
Să fie adevărat ce spune o foaie de "dincolo" că în Basarabia
catehismul se va preda româneşte copiilor din şcoala primară?
Luminătorul, foaie bisericească pe limba noastră, apare regulat şi
sub noul mitropolit, despre care s-a dus zvonul că vine cu scopuri de
rusificare 43 .
Un mare binefăcător al culturii româneşti: Vasile Stroescu44 .
Când, acum câteva săptămâni, s-a auzit că d. Vasile Stroescu Vasile de Stroesco, cum se scrie d-sa, ca nobil basarabean, coborâtor al
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vechilor noştri răzeşi şi boieri - a făcut o danie de 100.000 de coroane
fondului cultural din Blaj, menit să sprijine, împotriva oricui, şcoala
românească, a fost o uimire. Se poate ca un român bogat să facă un astfel
de lucru? Dar aceasta înseamnă călcarea în picioare a celor mai frumoase
datini naţionale! Când cineva din neamul nostru are bani de prisos, mai
cumpără moşii, clădeşte vre-un palat aurit, călătoreşte pe unde Dracul şi-a
nţărcat copiii sau face pe „boierul valah" în lumea cântăreţelor şi
dănţuitoarelor din Paris, ori de-1 ajută vrâsta ori nu. Aşa se cuvine, aşa s-a
făcut şi aşa o să se facă. Un grec, un bulgar pot dispune altfel de banul lor,
fiindcă doar unul e numai o „capră" de grec, iar celălalt un ,,tucanaglava"
prost de bulgar, dar o naţie nobilă trebuie să aibă alte apucături.
Mulţi se mirau de ce d. Stroescu, român ortodox din Basarabia
pravoslavnică, s-a găsit să facă darul său de rege bisericii unite, cu care nu
e legat prin nimic. Vreun român prea român de dincolo s-o fi gândit poate
la vreo convertire în perspectivă, căci sunt şi rătăciţi de aceia care-şi pierd
vremea cu astfel de lucruri. D. Stroescu a răspuns, aşa cum se cuvine să
răspundă orice român la certele confesionale, că adică d-sa nu ştie decât
biserică de limba sa, românească. Arătându-i-se că şi la Sibiu se strâng
bani pentru şcoli, tot româneşti, şi că acestea sânt mai multe, a făcut, se
zice, un nou dar, de 300.000 de lei.
Pe noi nu ne-a mirat fapta d-lui Stroescu. D-sa e cunoscut de mult
ca un mare prieten al neamului său, ca un răspânditor darnic al bogăţiei
sale pentru scopuri nobile. A îmbătrânit făcând binele şi era firesc ca astăzi
să se întreacă pe sine.
Darul d-lui Stroescu mai are însă un înţeles, unul mângâietor şi plin
de făgăduieli. La 1912 ruşii serbează o sută de .ani de la furtul Basasabiei.
Cu acest prilej ies înainte şi o sumă de „foşti moldoveni" care vor cânta şi
ei osanale arătând că stăpânirea rusească peste Prut se datoreşte şi trădării
înaintaşilor lor. Ei vor striga sus şi tare că din mila „împăratului"
Basarabia e fericită în cultura rusească înfăţişată prin şcoală şi biserică.
Înaintând cu doi ani asupra serbărilor profane ce se vor desfăşura
pe mormântul vechii noastre glorii de neştearsă amintire, d. Stroescu
deschide mâna larg şi dă o jumătate de milion culturii româneşti, afirmând
astfel legătura neapărată şi veşnică a Basarabiei sale de viaţa, de lupta, de
triumful firesc al acestei culturi.
Ce e mai curat şi mai bun în românimea basarabeană a vorbit prin
graiul acestui nobil bătrân în clipa binefacerii memorabile. Arătând că-şi
aduce aminte şi că preţuieşte mai presus de orice comunitatea noastră
sufletească, pe care toată puterea Rusiei n-o poate sfărma, Basarabia ne-a
dat prin d. Vasile Stroescu acea chezăşie pentru viitor pe care ştim astăzi
că ne putem răzima.
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*

O. Halipa, care a publicat acte româneşti privitoare la trecutul
Basarabiei, e înlocuit, pentru că a făcut încercarea de a introduce limba
45
românească în învăţământul primar .

Vizita

ofiţerilor

români în Rusia

Pe când Regele Carol trimetea o cunună pentru monumentul din
Sofia al „ţarului liberator"46 - pentru bulgari, şi al ţarului aliat pentru noi,
înainte de a fi ţarul crud şi lacom al celei de-a doua răpiri a Basarabiei - un
grup de ofiţeri al noştri, tineri şi mai ales bătrâni, porneau spre graniţa,
oricum desigur prea mult şi prea hotărâtor închisă, a Rusiei.
În zilele când ne cutremurăm cu toţii de veştile rele ale
înfrângerilor suferite în alegeri de fraţii noştri din Ungaria, de pe urma
ticăloaselor abuzuri ale oficialităţii maghiare, neapărat că drumul la
Petersburg e mai firesc pentru noi decât drumul la Viena, care trece, cum
se ştie, prin Pesta. Cu sau fără intenţie, vizita ofiţerilor români în Rusia
apare astfel ca o demonstraţie, venită la vremea ei şi salutată simpatic de
toţi.

Noi nu ne putem uita, ce e dreptul, pierderile şi nu ne putem
durerea pe care o simţim pentru el. Dar vecinul celălalt a fost oare
mai puţin răpareţ faţă de îngustul nostru pământ? De ruşi ne leagă măcar
ceasul unei camaraderii de arme victorioase.
Această camaraderie suntem datori a ne-o aminti şi a le-o aminti. E
dreptul nostru faţa de dânşii, pe care l-am câştigat prea scump ca să-l
putem părăsi vreodată. Şi astfel bine s-a făcut când s-a trimes înaintea lui
Nicolae al Ii-lea bătrânul ofiţer de marină faţă de care, unul din îndrăzneţii
biruinţelor din 1877, era de reparat o „uitare" a lui Alexandru al Ii-lea.
Cercurile oficiale ruseşti vor fi putut să vadă că România are o
armată numeroasă şi bine organizată, în fruntea căreia stau ofiţeri culţi,
demni, crescuţi în tradiţiile victoriei, şi vor fi ştiut, credem, a trage
încheierile cuvenite. Ele nu pot fi în paguba noastră.
înăbuşi

*
În mai 1912, directorul administrativ al guberniei, renegatul Jugan,
adună pe fruntaşii oficiali basarabeni în vederea unei vizite a ţarului, care a
lipsit, şi a organizării festivităţii de la 16 mai. Se votează 9000 de ruble
pentru iluminaţii 47 .
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Un centenar
În această clipă străbat uliţile Chişinăului cu strade largi şi înalte
clădiri oficiale, popi în veşminte străine cântând tropare slavone, şi din
turnurile bisericilor ciudate cu coperişuri verzi se revarsă, spre mărirea
aniversării de o sută de ani a unei cuceriri, sunetul clopotelor. În formă
religioasă măcar, oficialitatea stăpânilor prin sabie se bucură că a răpit
atunci şi donmeşte acuma peste această a suta parte din vasta Rusie.
Cuceriţii, stăpâniţii, supuşii sunt două milioane de moldoveni. Şi
între dânşii nu sunt măcar două mii care să înţeleagă nedreptatea, jignirea,
umilinţa ce se ascunde pentru ei în această defilare a odăjdiilor de aur, a
uniformelor, a hainelor de gală în sunetul greoi de proslăvire al aramei din
care se varsă şi tunurile.
E armonia între sila neruşinată şi inconştienţa supusă.
De aici, unde muncim spre întemeierea altui viitor, pentru românii
din orice colţ al moştenirii lor, răspundem la această „serbare", nu prin
„gemătul" de care vorbeşte proza necuviincioasă şi aţâţătoare a d-rului
Rakovski, ci printr-o afirmare de conştiinţă şi printr-o făgăduială solemnă.
Ştim că români locuiesc între Prut şi Nistru. Ştim că nimeni nu i-a
putut abate de la datinile lor străvechi şi nu-i va putea abate nimeni. Ştim
că de la un capăt la altul al „oblastiei" basarabene în piatră veşnică e scrisă
gloria Moldovei.
Şi făgăduim că vom da tot ce e mai bun în noi, credinţă şi muncă,
noi înşine şţ urmaşii noştri, pentru ca vechea nedreptate să se şteargă şi
viaţa naţională liberă să donmească şi peste acele plaiuri ale întunerecului
48
şi robiei, unde dreptul nostru veşnic ne cheamă .

Jalea pentru Basarabia pierdută
Am ştiut noi toţi, cei de sus ca şi cei de jos, afară de câteva
trândave, care se laudă cu stearpa lor mărire, cel bogat ca şi cel
sărac, cel cu învăţătură din carte şi cel cu înţelepciune din viaţă, am ştiut să
ne arătăm, cuviincios şi liniştit, dar hotărât şi puternic, jalea pentru că
acuma o sută de ani, rusul, biruitor asupra turcului, a rupt şi a tras la dânsul
jumătate din vechea noastră Moldovă.
La Chişinău, unde stă guvernatorul Basarabiei şi vlădica rusesc
care blastămă vorba şi cartea românească, s-au tras clopotele, s-au purtat
prapurele pe stradă şi s-au întins mese pentru mâncare şi băutură fără plată,
ca la pomana morţilor.
uscături
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Slobozi sînt dumnealor muscalii să-şi tragă clopotele, să-şi primble
prapurele şi să-şi facă şi pomană înainte de a-şi da obştescul sfârşit. Vor
uşura românilor înmormântarea străinului care i-a biciuit, i-a stors şi i-a
umilit.
Noi, din partea noastră, am înţeles altfel. S-au făcut slujbe pe la
biserici pentru toţi ai noştri cari, pe pământul furat, au muncit şi au adus
jertfe fără să li se ţie în seamă. S-a strâns lumea ca să audă cum, de două
ori, la 1812 şi la 1878, creştinul a luat de la creştin, prietenul de la prieten,
cel îndatorit de la cel care-l îndatorise şi cel bogat de la cel sărman. Şi pe
străzile oraşelor celor mari fiecare trecător a fost rugat să dea câte ceva, cât
îl lasă puterea şi tragerea de inimă, pentru ca să se poată alcătui la Iaşi o
casă în care să stea şi să afle hrană feciorii de români din Basarabia, care
n-ar vrea să se adape de tulburea învăţătură muscălească, ci de limpedea
învăţătură în graiul lor, la şcoala înaltă din Iaşi.
S-au strâns, credem, vre-o 10-15.000 de lei. În adevăr, deocamdată
atâta s-a strâns. Şi o să mergem şi până la 50.000. Şi foaia noastră a
început s~ primească bani pentru casa românească a basarabenilor.
Şi nu credem că e departe ziua când, în faţa făcătorilor de
întunerec, vom ridica, pe temelii de drept şi de jertfă, lăcaş de lumină! 49

Accidentul vlădicăi Ciceagov
Serbarea, la Chişinău, a anexării Basarabiei. Zi de rugăciuni şi de
praznice, de provocaţie şi de beţie; zi de imoralitate cinică faţă de
Dumnezeu şi de imoralitate cinică faţă de oameni.
Totul e pus la cale de vrednicul ierarh basarabean, păstorul tuturor
sufletelor creştine care sunt mai toate suflete de "moldoveni". El ştie ce a
spus Sfântul Pavel despre graiul popoarelor stând înaintea Domnului şi a
citit de atâtea ori Evanghelia Pogorârii Sfântului Duh asupra Apostolilor
care prin voia cea de sus capătă puterea de a vorbi pe înţelesul tuturor
neamurilor. El îşi dă seama că, dacă pentru vechiul Israel, limbile naţionale
erau blăstămul trufiei de la turnul Vavilonului, pentru Hristos Mântuitorul
ele sunt îndeplinirea unei porunci din ceruri.
Dar Serafim Ciceagov e un muscal, un nobil muscal, un fost ofiţer
rus. El e din vechiul Israel, frământat de ură, apăsare şi intoleranţă.
Dumnezeul lui e cazon şi nu ştie decât ruseşte; poliţia şi jandarmeria lui de
vlădici şi preoţi n-are altă menire decât de a tunde căzăceşte naţiile şi a le
îmbrăca în mondirul împărătesc.
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Azi a biruit iarăşi. A făcut să se decreteze oficial sărbătoarea urii, a
a batjocurii. Şi el ţine să fie acolo în clipele când se va
proclama, în auzul miilor de robi, doriţi de o pâne şi un păhar de rachiu,
gloria armelor ţarului care i-au câştigat o brazdă de pământ de la nişte bieţi
creştini care nu s-au luptat ca la 1812.,ori ca la 1878, s-au luptat cu
ameninţării,

duşmanii ţarului.
Şi iată-l

cetind cuvintele binecuvântării care cuprinde un blăstăm.
Pare că întinereşte. E ostaşul ce a fost: aurul nu e al odăjdiilor de arhiereu,
ci al uniformei luptătorului. Cârja-i luceşte înaintea ochilor ca o baionetă,
din căţuia de şrgint fumegă sânge şi mirosul de tămâie se preface în greul
miros de după luptă: praf de puşcă, sudoare, moarte. Şi vlădica Serafim, cu
numele îngeresc, se bucură.
Ziarele au spus că atunci a căzut. Desigur, de căldură ... Era în mai
şi o zi cu soare. Dar când am cetit noi, aici, în cugetele noastre auzit-am un
glas care spunea că nu este încă un Dumnezeu pentru nedreptate şi că
Dumnezeul cel drept răspinge şi doboară pe acei care cutează să ridice
50
către dânsul prinosul crimelor vechi ca şi al crimelor nouă .
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NOTE

* Însemnătatea ,tinuturilor de peste Prut, comunicare la Academie şi
Comemorarea pierderii Basarabiei, cuvântare (amândouă din 1912),
cuprinse în Pagim: le-am reprodus după ediţiile separate scoase de
N. Iorga.
Ordinea publicării articolelor a fost stabilită de Nicolae
Iorga.

I.Reproducere din Semănătorul, III, 1904, nr. 37, p. 577-580.
2. G. Weigand, vezi supra.
3. Pentru el vezi infra.
4. Constantin Ipsilanti, domn al Moldovei (1799-1801, 1806) şi al
Ţării Româneşti; administrator apoi al acestui din urmă principat sub
ocupaţia rusească ( 1806-1807, 1807).
5.Reproducere din Semănătoru/, III, 1904, nr. 52, p. 817-820.
6. Carol al X-ea, rege al Franţei între 1824 şi 1830. A luat o serie de
măsuri antipopulare care i-au scos pe parizieni în stradă. A abdicat
în favoarea vărului său Louis Philippe.
7. P .A. Stolâpin (1862-1911 ), ministru de Interne al ţarului Nicolae
al Ii-lea. A luat măsuri liberale în favoarea ţăranilor pentru a-i
fideliza dar şi represive; a dizolvat Duma şi i-a combătut pe
revoluţionari (care în cele din urmă l-au asasinat).
8.Reproducere din Neamul românesc, I, nr. 19.
9. D.F. Trepov (1855-1906), guvernator general al oraşului St.
Petersburg. A reprimat mişcarea revoluţionară de acolo din anul
1905. A fost înlăturat dar lăsat consilier al ţarului Nicolae al Ii-lea.
1O. Basarabia, gazetă naţional democratică, bisăptămânală, cu
caractere chirilice, scoasă de C.E. Gavriliţă în 1906-1907.
11.K.P. Pobedonosev ( 1827-1907), jurist, profesor al copiilor ţarului
Alexandru al Ii-lea. A condus Sfântul Sinod al Bisericii Ruse.
Exponent al absolurismului ţarist.
12. Reproducere din Neamul românesc, I, nr. 23.
13.Pentru Expoziţia jubiliară din 1906, cu pavilioanele ei, vezi
Expoz1/ia generală română, 1906. Călăuza oficială şi Catalogul
Expoz1/iuni1: 2 volume, Bucureşti, 1906. Apoi lucrarea stufoasă a lui
V.Z. Teodorescu, Un parc centenar. Parcul Carol, Bucureşti, 1907.
14.Reproducere din Neamul românesc, I, nr. 22. Cu o notă inserată
de N.I.: "Cronică: bancă populară la Chiţcani, birou de avocatură
fără plată al bătrânului Gavriliţă, confiscarea n-lui 40 din Basarabia,
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prădarea mânăstirii Noul Neamţ. Adunarea Basarabiei respinge
propunerea de a se da satelor dascăli de ''moldoveneşte'' (ţeranii din
adunare arată că n-au înţeles propunerea, boierii Dicescu, Suruceanu,
Razu, Leonard şi Purcel sunt pentru propunere); la deschiderea
tipografiei se cântă româneşte Imnul imperial. Foaia Basarabia
deschide o rubrică permanentă despre viaţa românilor din alte părţi
(Cronică româneasca).
15. Reproducere din Neamul românesc I, nr. 29.
16. Ibidem, nr. 52.
17. Ibidem, nr. 57.
18. Ibidem, nr. 58.
19. Petru Movilă (1596-1646), mitropolit al Kievului. A înfiinţat
Colegiul de acolo (devenit ulterior Academie), cu limba de predare
latina, fiind cea mai veche instituţie de îpvăţământ superior din
Rusia. La fel, a creat şcoli eparhiale, tipografii (la Kiev, Lvov,
Vilnius), unde a tipărit peste 50 de lucrări. A sprijinit tipografiile
româneşti de la Govora, Câmpulung, Iaşi, Dealu -Târgovişte. A
trimis patru profesori la Colegiul latin întemeiat de Vasile Lupu la
Iaşi.

Reproducere din Neamul românesc, I, nr. 59.
Ibidem, nr. 60.
Ibidem, nr. 64.
Ibidem, nr.75
Ibidem, nr. 103.
Prefaţa lui N.I. la lucrarea lui D.C. Moruzi Ruşii şi româmi:
Bucureşti, Editura Minerva, 1906.
26. Alexandru Moruzi vodă, domn al Moldovei (1792-1793, 18021806, 1806-1807) şi al Ţării Româneşti ( 1793-1796, 1799-1801 ). A
făcut speculă cu cereale la vreme de foamete, oferind locuitorilor
grâne cu preţ înzecit. Şi-a cerut mazilirea, fiind neputincios în faţa
prădăciunilor lui Pazvanoglu, paşa de Vidin. A întemeiat spitalul
pentru ciumaţi de la Dudeşti-Bucureşti şi moara de hârtie de la
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Afumaţi.

27. Mai apoi scrie: Informaţiwii etnografice şi mişcări de
populaţiwie în Basarabia sudică şi Dobrogea în veacurile XVIII şi
XIX, Cernăuţi, 1929; Noi informaţiwii etnografice şi a regiumJor
basarabene învecinate Dwiării, 1930.
28. Vezi supra
29. Reproducere din Neamul românesc, III, nr. 95.
30. Dimitrie Moruzi, frate cu domnitorul Alexandru, mare dragoman
al Porţii otomane. În timpul domniei fratelui său a încercat să
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orienteze Moldova spre Rusia. Demascat de francezi, a fost
surghiunit în Asia Mică. Şi-a recăpătat încrederea Sultanului şi a fost
numit delegat al Porţii la Bucureşti pentru încheierea, în 1812, a
războiului ruso-turc. Rezultatul defavorabil pentru Poartă a făcut să
fie socotit trădător. În acelaşi an a fost decapitat de turci.
31. Notă N.I.: Cercetări ulterioare mi-au dovedit că el n-avea
interesul şi puterea ce ar fi trebuit pentru aceasta.
32. Grigore al Iii-lea Ghica a domnit în Moldova ( 1764-1767), în
Ţara Românească (1768-1769) şi din nou în Moldova (1774-1777).
Bun administrator (cu o legislaţie financiară ordonată, între altele,
dispoziţii somptuare eficiente), a înfiinţat manufactura de postav de
la Chipereşti şi a întemeiat mai multe şcoli. Filorus convins, s-a lăsat
luat prizonier în urma războiului ruso-turc din 1768-1769 şi dus în
Rusia. Moldova a pierdut, în domnia lui, parte din Bucovina, în
favoarea Austriei. Poarta otomană l-a acuzat de trădare şi a trimis la
Iaşi un capugiu care i-a tăiat capul.
33. Scarlat Sturdza, cel dintâi guvernator al Basarabiei după
anexarea provinciei de către ruşi (1812-1813). Mareşal al nobilimii
basarabene.
34. Gavril Bănulescu-Bodoni (1746-1821), cu studii la Kiev, Patmos
şi la Muntele Athos, profesor la Iaşi şi Poltava (unde devine şi
rector) el este "ocârmuitor" al Moldovei sub ocupaţia rusească din
1788-1792. A fost episcop de Akkerman şi Bender, mitropolit al
Poltavei, apoi al Kievului. Membru în Sf. Sinod al bisericii ruse. În
1808, sub o nouă ocupaţie rusească, devine exarh al bisericii din
Moldova şi Ţara Românească. În 1813 este arhiepiscop al
Basarabiei, cu reşedinţa la Chişinău. Acolo a înfiinţat un seminar
teologic şi o tipografie. A restaurat mai multe biserici şi mânăstiri. A
stăruit pentru tipărirea în limba română, la St. Petersburg, a Noului
Testament ( 1817) şi a Bibliei ( 1819).
3 5. Alexandru Do nici (1806-1865) a urmat şcoala de cadeţi la St.
Petersburg; în 1834 s-a stabilit în Moldova ca magistrat. Fabulist
mult preţuit, chiar dacă influenţa fabuliştilor ruşi şi francezi în opera
sa este evidentă.
36. Alecu Russo (1819-1859), şcolit în Elveţia, paşoptist, a avut
vremelnice slujbe în administraţia Moldovei. Considerat descoperitor
al baladei Mion/a. Autor al Cântării României. Preţuit mai ales
pentru proza memorialistică, a fost caracterizat de exegeţi ca
"spiritul cel mai distins, mai larg, mai comprehensiv de pe la
jumătatea secolului al XIX-iea".
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37. C. Stamati (1777-1876), poet, nepotul mitropolitului Iacob S.,
stabilit în Basarabia. A devenit cinovnic rus, ispravnic de Ismail,
apoi de Hotin. Secretar de colegiu, consilier al guvernatorului
Basarabiei. A contribuit la răspândirea presei redactate la Bucureşti
şi Iaşi în Basarabia. În 1840 a publicat în Dacia literară poezia
Gafi,ta. Membru al Academiei Române.
38. Iacob Stamati (1749-1803), mitropolit al Moldovei. În 1792 a
refăcut bisericile Stretenia şi Sf. Gheorghe din Iaşi. Tot acolo a
ctitorit biserica Banu. A avut o bogată activitate editorială şi un rol
semnificativ în organizarea învăţământului din Moldova.
39.Dacia literară a apărut în 1840, sub redacţia lui M. Kogălniceanu.
40. Ion Sârbu (1830-1868), scriitor basarabean autodidact. A ctitorit
biserica din Măscăuţi. Scrie Fabule alcătuite în Jimba
moldovenească, Chişinău, 1851 şi Alcătuin: poezii, 1852 (traduceri
şi poezii originale ale sale). Cele două lucrări sunt considerate
singura producţie literară în limba română din timpul ocupaţiei
ruseşti.

N .I.: La 1867 foaia oficială a eparhiei apărea şi în
româneşte în faţă cu textul rusesc.
42. Aluzie la revoluţia rusă din 1905.
43. Reproducere din Neamul românesc, IV, nr. 138.
44. Vasile Stroescu (1845-1926), filantrop basarabean. Judecător la
Hotin. A dat o mulţime de burse pentru români şi a înfiinţat şcoli în
Basarabia şi în Transilvania. A fost primul preşedinte al
Parlamentului României Mari. Membru al Academiei Române
(1910).
45 .Reproducere din Neamul românesc, V, nr. 47.
46. Alexadru al Ii-lea, ţar al Rusiei (1855-1881). În domnia lui, după
Tratatul de la Paris, următor războiului Crimeii, Moldovei i s-au
restituit trei judeţe basarabene din provincia anexată de ruşi la 1812.
După războiul de independenţă (1877-1878), la care românii au
participat decisiv alături de ruşi, prin tratatul de la Berlin din 1878
cele trei judeţe au fost din nou încorporate hotarelor ruseşti. Ţarul a
murit asasinat, după al patrulea atentat făptuit asupra sa.
47. Reproducere din Neamul românesc, V, nr. 64.
48. Ibidem, VII, nr. 53.
49. Reproducere din Neamul românesc pentru popor, III, nr. 21-23.
50. Reproducere din Neamul românesc, VII, nr. 64.
41.

Notă
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CONTINUITATEA SPIRITULUI ROMÂNESC
ÎN BASARABIA
(se publică după ediţia tipărită la Iaşi în 1918)

PREFAŢĂ
De la 1812, data anexării silnice către Rusia, care a luat ceea ce a
prefăcut în „Basarabie", Basarabia fiind de fapt numai partea de jos a ţerii,
către Dunăre, pentru că n-a fost în stare să păstreze la încheiarea tratatului
din Bucureşti Principatele amândouă ori măcar Moldova întreagă, şi până
la data proclamării „Republicii moldoveneşti" pe care împrejurările erau so ducă mult mai răpede de cum credeau întemeietorii ei la unirea cu noi,
cei din vechea Românie, a fost oare în Basarabia vreo întrerupere a
spiritului românesc, măcar în anume din clasele aflătoare acolo? S-a întins
vreodată asupra acestei Moldave răsăritene, cuprinzând atât de mult din
gloria trecutului luptător, care ne este comun, acea necunoştinţă a
lucrurilor româneşti, acea părăsire a tuturor amintirilor, acea uitare de sine
pe care o cred neştiutorii şi pe care vreau s-o întărească în minţile acestora
oamenii care socot, fără dreptate, că un act politic se poate îndeplini ca
prin vrajă, instantaneu, năprasnic, fără nimic din acea atmosferă culturală,
din acea pregătire sufletească prin care singure popoarele pot să ajungă la
ţinta lor, restul fiind numai o întâmplare şi o aventură?
La aceste întrebări vreau să răspundă aceste câteva articole, care nu
pot pretinde la alt merit decât acela de a înfăţişa în legătură, ca o singură
desfăşurare, lucruri cunoscute, dar foarte puţin răspândite şi uneori în
publicaţii neaccesibile, şi de a comunica tuturora fapte şi stări care erau
prea mult păstrate pentru singura informaţie a cercetătorilor ştiinţifici.

I.
În 1812 ceea ce s-a patentat politiceşte ca „Basarabie" era, supt
multe raporturi, în condiţii de rezistenţă mai bune decât Moldova de sus,
care, la anexarea din 1775, a devenit o Bucovină.
Erau - dată fiind şi întinderea mult mai mare a teritoriului - şi un
număr mai însemnat de boieri, chiar din aceia care purtau nume cunoscute.
Unii dintre dânşii îşi aveau toată proprietatea rurală aici; alţii aveau în
Moldova cea nouă rusească partea mai însemnată dintr-însa. Pe de altă
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parte, aceşti cuceritori nu îngăduiau, ca ocupanţii celeilalte părţi desfăcute
din Moldova întreagă, persoanelor rămase la Iaşi, în legătură cu Domnul,
cu „turcii'', să-şi mai păstreze rosturi de stăpânire şi dincolo de Prut. Un
termen scurt s-a pus pentru desfacerea moşiilor. În cele mai rele
împrejurări, pe preţuri de nimic, atâtea au fost căpătate astfel de oricine,
indigen sau mai ales străin, /care/ pusese la o parte un căpitălaş format prin
comerţ; altele au fost luate de ţerani, care, cu admirabilul lor instinct de
câte ori e vorba de pământul pe care l-au muncit şi pe care nu-l pot
despărţi de însăşi fiinţa lor omenească, au făcut imposibilul pentru a plăti
zecile de mii de lei care li se cereau. Dar mulţi dintre vechii fruntaşi ai
acestor ţinuturi au preferat să rămâie decât să se vadă siliţi la o asemenea
vânzare. Câte unele din familii s-au împărţit, lăsând pentru conservarea
vechii moşteniri pe cutare din membrii lor în partea ajunsă rusească din
Moldova lor.
Cu grămada se întâlnesc astfel nume boiereşti în cele dintâi chiar
din actele ce privesc Basarabia. În cartea mea Basarabia noastri, publicată
în 1912, am adunat o mare parte din ele. Din documente apărute pe urmă
aleg pe cei doi Cantacuzini2, Alexandru şi Gheorghe, fiii lui Matei, pe vara
lor Elenco3, măritată cu Harting, pe Iamandieşti 4 , pe un Şeptilici 5 , un
Andrieş, pe un Oraş, pe un Bantăş, pe un Hermeziu, pe mai mulţi Oatu,
etc.
Cei trecuţi sub alt sceptru puteau spera de altfel, mult mai mult ca
mazilii nobilitaţi în Bucovina, o situaţie politică într-o ţară care, câtva timp
s-a bucurat de o largă autonomie, şi chiar un rol în viaţa generală a
Imperiului. Un Alexandru de Sturdza6 putea să li servească întru aceasta ca
model de imitat.
Mânăstiri mari, bogate, cu vechi tradiţii de cultură, cu aşezăminte
şcolare, nu existau. Vărzăreştii, Căpriana, din al XV-lea veac, nu mai
însemnau nimic; Chiţcanii, deveniţi Noul Neamţ, reprezintau, ce e dreptul,
marele curent de învăţătură trezit în Moldova prin mişcarea lui Paisie 7, dar,
acesta însuşi fiind rus, renaşterea-i bisericească avea periculoase slăbiciuni
pentru acea civilizaţie nouă care era să caute a deznaţionaliza pe
moldoveni.
Şcoli ca a lui Vartolomei Măzareanu 8 în Putna bucovineană nu sunt
aici. Dar este ceva care le poate înlocui. De la 1775 încoace, în Moldova se
crease o folositoare şcoală laică, mirenească, după ideile „filosofice" ale
Apusului, şi Mitropolitul Iacov Stamati 9 - al cărui nepot era să fie cel
dintâi şi mare scriitor basarabean - o patronase cu vioiul lui spirit modern.
În toată ţara se creaseră aşezăminte în acest sens, şi viitoarea Basarabie nu
fusese lipsită de lumina lor.
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şi ierarhia bisericească rămase un timp în mam
cel nou de la Chişinău, continuator al Scaunului
hotinean (şi acesta al celui din Brăila, pentru raiaua turcească a Dunării şi
Nistrului), a fost un adevărat şi isteţ român, trecut prin mari demnităţi
eclesiastice în Rusia însăşi, câmpulungeanul de vechi neam Gavriil
Bănulescu 10 , a cărui amintire trebuie împrospătată în Basarabia. Deşi un
străin fu aşezat în noul Scaun din acel Akkerman, care, Cetatea Albă a
epocei noastre eroice, găzduise Mitropolia mutată apoi la Suceava, tradiţia
naţională n-a fost părăsită în biserică. E vremea Bibliei 1 de la Petersburg,
a frumoasei Bib/Ji' copiată după a lui Şerban Vodă din 1688 şi care a ajuns
populară şi în Moldova noastră, şi sub Gavriil se încep tipăriturile
religioase basarabene, cât de puţine ar fi ele.
În acest cadru, cu un sistem de legi care e luat după al vechii patrii
şi după inspiraţia bizantină de aici - un român de adopţiune, Manega.
lucrând cu o întreagă comisiune la redactarea Codului pentru Basarabia - şi
cu o autonomie garantată, formal, de Alexandru l, prin statut, viaţa
„moldovenească" putea să continue liber în Basarabia ţarului, rămasă
pentru neam aceiaşi Moldovă.

Din fericire

româneşti. Vlădica

II.
Pe la 1812 nu putea să existe o literatură „basarabeană". Viaţa
intelectuală în Moldova cea întreagă era centralizată; ea se găsea toată la
Iaşi, câtă era. Şi trebuie să ţinem samă şi de atmosfera din acest sfârşit de
epocă fanariotă, când influenţa grecească era mai puternică, mai asfixiantă
decât oricând - şi ea a tot crescut pană la 1821 - când unii dascăli şi boieri
ocrotitori puteau nădăjdui să confunde ţerile noastre într-o Mare Grecie a
viitorului, având acelaşi spirit elenic ca şi celelalte provincii ale ei. Chiar
când se scrie deci româneşte, e vorba numai de traduceri, de prelucrări, de
bileţele de dragoste şi tânguiri de o melancolie obosită şi netrebnică.
Astfel ţinuturile moldoveneşti din Răsărit se desfăcură fără ca pe
pământul lor să fi rămas cineva în stare să arate, într-un timp când nici
laşul nu se pricepea s-o facă, durerea firească pentru sfâşiarea unui popor.
Se vorbeşte de scriitorul basarabean Alexandru, Alecu Hăjdeu 12
(aşa-şi scria numele). E adevărat că familia - el era fiul unui cărturar foarte
distins, care purta, pentru o fire polonizată, numele adevărat polon de
Tadeu, pe care îl scria româneşte cu doi d - îşi avea o moşie în Basarabia,
lângă Hotin, pe lângă multe alte interese de afaceri în Bucovina vecină, de
unde, oricum, pornise o înrâurire naţională românească. Dar omul foarte
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învăţat,

adânc cunoscător al limbii şi literaturii ruseşti, preocupat de chestii
şi capabil uneori, când era vorba să le deslege, de a născoci, cu
multă dibăcie, documentul trebuitor - ca un romantic plin de ironie ce era se trăgea dintr-un neam care încă de pe la 1670 părăsise Moldova în suita
exilatului Domn Ştefan Petriceicu, o rudă, şi care de atunci avuse a face cu
steaguri străine şi cu cărţi străine. A fost cunoscut şi de la Asachi încoace
care 1-a tradus şi în franţuzeşte, e foarte admirat, pentru informaţia,
îndoielnică, din el, ca şi pentru avântul literar şi, mai ales, pentru
puternicul sentiment de demnitate naţională „moldovenească" ce respiră
dintr-însul, discursul lui Alecu Hăjdeu la deschiderea şcolilor - ruseşti - din
Hotin. Dar cuvântătorul se interesa mai mult din punct de vedere familiar
ori din curiozitate de diletant, de trecutul acelei Moldove, al cărei sol nu la călcat, în viata culturală a căreia nu s-a amestecat şi a căreia limbă, în
multele-i studii, de trecut şi de viaţă populară, publicate în revistele ruseşti,
n-a întrebuinţat-o.
Scrisul basarabean era să plece întâi -·pentru a decădea răpede, dar
fără ca prin aceasta să înceteze şi conştiinţa romanească în această
provincie - de la cineva care, cum spune el însuşi, a fost totdeauna un
istorice

desţerat:

Mâhnit şi pe gânduri şed posomorât
Cu un dor nespus,
Şi 'ntristat, şi dornic, trăind amărât,
Mă uit spre Apus„.
Acolo îi viaţa!
Acolo-i speranţa!
Să fim fericiţi
De-am fi toţi uniţi!
Eu, tânăr fiind,
Acolo lăsând
Strămoşeşti mormânturi, fraţi ce mă iubea
Şi plină de graţii pe Moldova mea
Dornic părăsind 13 .
Născut poate în Iaşi, fiu de boierinaş moldovean, nepot de frate al
marelui Mitropolit lacov Stamati, cunoscător al acelor moravuri fanariote
pe care le-a descris superb în dialogul cocoanei, alibiului şi dascălului
învăţăcel al şcolii domneşti din capitala Moldovei, Constantin Stamati
rămâne dincolo de Prut la 1812, când era acum un om în toată firea.
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O despărţire fără revedere? O izolare? „Cordunul" cel nou al
carantinei împărăteşti tăind comunicaţia cu ţara rămasă „turcilor"? Planuri
de noi cetăţi otomane de-a lungul Prutului? Da, însă soarta a vrut ca
relaţiile, brusc şi nemilos întrerupte între cele două tărâmi ale Moldovei lui
Ştefan cel Mare, să fie reluate după câţiva ani abia.
La 1821 izbucneşte dincoace mişcarea grecilor. Românii nu se
raliază la dânsa. Peste carantină, familii boiereşti, membri ai clerului înalt
trec în Basarabia. Mitropolitul Veniamin se adăposteşte la Colincăuţi;
Dinu Negruzzi, cu toţi ai lui, între care viitorul scriitor de frunte Costachi
Negruzzi, se află, un timp, la Şărăuţi, în aceleaşi părţi ale Hotinului. Atâţia
părăsesc chiar sălaşul lor de la ţară pentru a vedea Chişinăul, unde nouă
ani de stăpânire rusească nu aduseseră decât doar lărgirea stradelor şi
ridicarea câtorva clădiri administrative, vechiul oraş moldovenesc, fără
înfăţişare de capitală, fiind „deşert şi tăcut" şi înviorându-se numai prin
sosirea acestor bejenari, zgomotoşi şi doritori de a se mângâia prin
petreceri.
Atunci Puşkin, gloria romantismului rus, locuia acolo, culegând
impresii despre ţigani vagabonzi şi ţigance amoroase, despre greci geloşi şi
despre tovarăşele lor neastâmpărate, şi se arată încă vechea casă boierească
în care a vegetat. Cei dintâi fii de boieri care se pregăteau de cariere, între
ei Alecu Donici, în aşteptarea unei situaţii în armată, priveau cu admiraţie
pe geniul întunecat al byronismului moscovit, şi Negruzzi n-a uitat
niciodată vedenia. Stamati învăţa limba noilor oficialităţi şi se pregătea a
traduce pe Puşkin însuşi, pe Lermontov, rivalul acestuia, pe fabulistul
Crâlov, probabil şi pe Chemniţer şi Dimitriev, pe prozatorul Sirovschi.
Apoi, de la 1823 încoace, lumea se întoarse în Moldova. În sfârşit,
isolarea? Nu. Căci, la 1828, în legătură cu greutăţile din Orient, noul ţar
Nicolae făcea ca trupele lui să treacă Prutul, şi ele erau să rămîie în
Principate nu mai puţin de şase ani 14, în cursul cărora aceiaşi ruşi au fost
într-o Moldovă şi cealaltă.
Atunci, pentru întâia oară, Stamati trece hotarul şi vede, între altele,
iarmarocul din Fălticeni. El, care avea acum gata o mare parte din opera
lui literară, descrie şi acest pitoresc amestec de rase şi de costume.
Literatura Basarabiei, absolut moldovenească în tendinţe, îşi ia astfel o
dată sigură de plecare.
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III.
În acest moment, pe la 1830, când în Principate începe noua
literatură romanească, şcoala nouă a românilor ziarul, revista, almanahul,
în care, în toate, se cuprinde, tot mai desluşit, idealul unor timpuri nouă,
unii dintre basarabeni sau, în genere, dintre românii aflători, şi cu mai
vechi prilejuri în Rusia, rămân legaţi numai de dânsa. Astfel Alexandru
Sturdza, căruia Stamati-i dedică Tânguirea wwi orb, cu sora lui, contesa de
Edling, care iscăleşte lucrări de literatură H. Severine. El alcătuieşte scrieri
foarte cetite în vremea lui, în care combate, în folosul ortodoxiei şi al
autorităţii politice, curentele revoluţionare; la 1834 tipăreşte la Odesa un
almanah francez, cu colaboraţia surorii, a francezului Repey şi a mai
multor ruşi. La Odesa, de altfel, erau şcoli la care învăţau şi copii ai
familiilor româneşti din Muntenia, cum se vede din corespondenţa lui C.
Brăiloiu (în Hurmuzaki, X). Stamati însuşi pomeneşte de cutare „tânăr
autor român al multor opere ruseşti tipărite la Odesa de la 1848" şi despre
care scrie aşa:
Dar ochii lui revarsă o rază înfocată
Şi fruntea lui vădeşte înalte cugetări,
Iar el, străin de toate, în gânduri adâncit,
Câteodată numai îl vezi că se zâmbeşte.
Alţii,

ca Donici, prelucrătorul meşter, cu o „bonomie" care samănă
cu a originalului, a fabulei lui Crâlov, ivită pentru a spune adevărul într-o
societate neliberă şi având să îndeplinească şi în Moldova aceiaşi misiune,
trec Prutul şi fac o modestă carieră de funcţionari în ţara strămoşilor. Un
exemplu care, în aceiaşi epocă, va fi urmat apoi de un coborâtor al
boierului Rusu, din epoca lui Vasile Lupu, Alecu Russo, tânăr, care, după
studii făcute în Elveţia, nu putea să se împace cu moravurile politice ale
Rusiei şi, astfel veni la Iaşi pentru a duce, alături de o nouă generaţie, lupta
pentru ideile de libertate şi naţionalitate, iar în ce priveşte scrisul, pentru
reîntoarcerea bunului stil după datină, împotriva silnicelor neologisme.
În Basarabia rămâne pentru a scrie româneşte întâi Stamati. El n-a
învăţat această limbă din Gramatica ruso-română (foarte interesant e,
potrivit cu ideile lui Daniil Philippide, autorul Geografiei RomânieP, că
nu se zice, în titlul rusesc, Gramatică ruso-moldovenească, ci „română''), a
lui Ştefan Margela 16 (Petersburg, 1827), probabil aromân din Macedonia,
tipărită pentru nevoile Statului şi pe socoteala lui. E tot vechiul şi frumosul
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grai, plin de cuvinte adânc răsunătoare în inimi, acel grai de care nu va voi
să se despartă omul de bun simţ, întrebuinţându-l, pentru plăcerea multora,
fie şi în ciuda câtorva până la sfârşit.
Stamati ceteşte pe poeţii ruşi şi-i traduce ori îi imită; citeşte pe
scriitorii francezi pentru acelaşi scop, şi, pe lângă prelucrări după
Lamartine şi Hugo (sau după irlandezul Thomas Moore, tradus în limba
franceză), se pot găsi pagini luate din Grandeur et d6cadence militaire, a
lui Alfred de Vigny. Harnic om şi care ştie să-şi aleagă lectura, cum ştie so facă de folos pentru naţia lui, ceea ce e puţintel mai greu şi mai rar! Dar
izvoare de inspiraţie nouă, proprii îşi află el trecând către noi hotarul
răpirii din 1812. Astfel vine la Iaşi în 1834, când - poate şi supt o influenţă
17
rusească pe care o relevă d. G. Bogdan-Duică, a cântat oastea cea nouă a
Moldovei (Străjeru/ taberei), mângâindu-se prin scris pentru moartea soţiei
lui iubite, Catinca (mai pe urmă se pare a fi luat pe o Elenă 18 ). În 1839,
când acum graniţa de la Răsărit a Moldovei se ridicase de la loc în toată
puterea ei de oprelişte, el trece prin Bucovina, oprindu-se la Suceava, în
care
Mă

întreb de

domneşti

mormânturi unde-au trebuit

să

fie,

la Putna, unde i se vorbeşte de „puţina ţarină ce ar fi mirosit ca moaştele
sfinţilor", găsită în mormântul lui Ştefan cel Mare, la Dragomirna, la
Solca. Inspiraţii destule, când „pieptul se coşeşte de încleştatele zvâcnituri
ale inimii'' (pp. 41-2), cît să ţie o viaţă întreagă!
Aceste scrieri ar fi rămas
fi stabilit, dovadă de unitate

însă

necunoscute, contactul literar nu s-ar
între cele două Moldove
despărţite, dacă mişcarea pornită şi condusă, până la ultimele ei consecinţe
politice, de Mihail Kogălniceanu, întors din Apus cu atâta bogăţie culturală
în sufletul lui mare, n-ar fi intervenit, strângând, deocamdată numai la
munca scrisului, pe românii de pretutindeni, ca să afirme îndrăzneţ un
ideal nou, prin revistele sale Dacia /iterară19 şi Arhiva româneasci 0 .
În cea dintâi apare, la 1840, poema lui Stamati Gafi,ta blăstămată de
părin,ti şi o bucată lirică. Ele sunt trimese de bucovineanul C. Hurmuzachi,
în curând el însuşi însărcinat de moldoveni cu procese în Basarabia. Supt
îngrijirea lui Kogălniceanu, cam pe timpul când Hurmuzachi se stabileşte
în Iaşi, apare aici admirabilul poem, de o spontaneitate unică, în care
basarabeanul adună amintiri de cronică; aventuri din poveşti, cunoştinţă de
datini pentru a face din ele, cu numele lui Ciubăr Vodă şi cu isprăvile
sufletească
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fiului său Bogdan, un Orlando furiosd- 1, pus şi în titlu astfel, al românilor,
operă neimitabilă şi astăzi încă plină de mireasma pe care o dă numai
sinceritatea absolută unită cu un talent original şi cutezător.
În curând însă împrejurările scrisului românesc se fac mai grele.
Greutăţi răsar în calea noii reviste a tinerilor, .,Propăşirea" 22 , la care
Stamati nu colaborează. O revoluţie se pregăteşte în Principate, şi Rusia va
veni s-o înăbuşe, în toamna anului 1848. Trupele ţarului vor rămânea până
târziu, ani întregi. Un aspru regim împiedecă vechile comunic~ţii. Din
Basarabia doar purtătorul unui vechi nume de revoltă, Hâncu2-', Iacov
Daniilovici Hâncu, face un curs de româneşte la Petersburg, publicând o
Gramatică şi alegere de bucăţi literare ( 1840) şi Concluzii: la 184 7), dar
24
limba română a lui Margela e acum „vlaho-moldovenească" . Şi un om de
treabă, cu simţ al limbii celei bune, dar fără mari însuşiri, Ion Sârbu25 , dă
doar la Chişinău (nu la Iaşi) Fabule după cei trei mari scriitori ruşi (1853)
şi Alcătuiri originale (1852), care nu se mai pot ceti, cu toată simţirea reală
din ele.

IV.
Războiul

Crimeii, evacuarea Principatelor de trupele ruseşti care
un nou război cu Turcia, ocupând pământul ce ne mai
rămăsese, aduseră o nouă manifestare a sufletului românesc în Basarabia,
una care s-ar fi putut aştepta cu greu după ce preocupările „moldoveneşti"
acolo ajunseseră acum, în scăderea lor, la Gramatica vlaho-moldovenească
a lui Hâncu şi la Alcătuirile lui I. Sîrbu.
Cântând ,,Moldova", „ţara frumoasă'', „pământul bun ş1
începuseră

îmbielşugat"

Cu păduri multe şi dese,
Cu izvoare bogate,
unde e mândru că străinului „ inima-i sare din loc" când vede
„moldoveanca" din care va face soţia lui, poetul de la Chişinău nu înţelege
decât colţul său basarabean, şi doar dacă într-una din puţinele lui fabule
originale, Străina floricică, el arată în chip ascuns, că inima lui dorea o mai
largă patrie:
O, crinule, ce-ai păţit?
De ce-aşa te-ai veştejit?
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Unde ţi-i mireasma, frate?
Au doar nu plouă de-ajuns?
-„Aleu", crinul a răspuns,
„Sânt în străinătate.''
În prevederea putinţei unui alt viitor, dacă nu va vibra cântăreţul de
la 1852 al acestei dureri, care pare a-şi fi încheiat peste puţin zilele
tulburate şi amărâte, căci şi fără influenţa unei atmosfere pesimiste din
literatura contemporană rusească, el se pare a nu fi gustat mult din fericirea
lui, se va găsi cine să exprime un nou şi cutezător ideal.
Nu tânărul basarabean (născut la Cristineştii Hotinului în 1836)
Bogdan Hâjdău, viitorul Bogdan Petriceicu Hâjdău (de unde B P. Hasdeu),
care-şi făcuse studiile la Harkov, într-un mediu cu totul străin, de a trebuit
să-şi înveţe din nou limba părintească, pentru a-i aduce pe urmă aşa de
mari servici!, ca învăţat şi chiar ca poet. Stăpânit cu desăvârşire de spiritul
satiric, demonic al „inteligenţei" ruseşti de atunci, care avea ca model
existenţa tragică a unui Puşkin, a unui Lermontov, dispreţuind viaţa în sine
prea mult ca să-şi poată recunoaşte în relativităţile zădărniciei şi urâciunii
ei o chemare, el venia, abia după realipirea la Moldova a celor trei judeţe
de jos ale Basarabiei, în 1856, pentru a începe o carieră mare şi tulburată
de pasiuni ca judecător la Cahul. Ziarul plănuit de el în frământările pentru
constituirea unei ţeri unite şi liberale, România, având un program potrivit
cu aspiraţiile tineretului din Iaşi pe acea vreme, n-a apărut niciodată, iar
cele dintâi publicaţii ale aceluia care se înfăţişa ca un genial prinţ exilat,
întors în moştenirea sa pierdută, „Foaia de istorie română" 26 , n-avea în sine
nimic special basarabean şi prea puţin chiar în legătură cu nevoile
societăţii pentru care apărea. Am dat în Istoria literaturiP, III (p. 298),
dovezi despre foarte slaba cunoaştere a limbii înseşi în care era redactată
revista, care cuprindea totuşi cea dintâi dovadă a unei erudiţii
incomparabile şi a unui spirit cu totul superior.
Altfel e cu Stamati. Bătrânul, care trecuse de vrâsta în care se poate
cere omului o adaptare la împrejurările noi, reîncepe încă din 1853, fără
îndemn, se pare, ci din propria dorinţă de a folosi naţiei sale în noul pas
înainte pe care-l făcea, colaboraţia sa la publicaţiile moldoveneşti:
almanahuri, calendare. Bucăţile pe care le alege pentru aceasta, revizuind
şi întregind, transpuind adesea în alt spirit lucrări mai vechi, au un caracter
istoric luptător. E vorba de gloriile, ce nu se pot uita, ale Sucevei, de fiica
lui Decebal, de stejarul care, „nenorocos", „tovarăşi n-are", ci este ca
„.recrutul ce cu 'ntristare
Păşind la strajă, stă singurel,
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apolog în care nu se ascunde poate numai izolarea anilor săi
când, la 1867-8, stăruinţile harnicului Codrescu, care păstra din
luptele pentru Unire şi libertate tipografia ziarului "Buciumul Român'' 28 , îl
fac, în preajma morţii, să se hotărască a publică, supt titlul de „Musa
românească" (nu „moldovenească"), din care a ieşit de pe urma încetării
lui din viaţă un singur volum, o sumă de scrieri, în versuri şi proză apar,
dovedind ce schimbare adusese noul avânt naţional în sufletul acestui
singuratec şi uitat29 .
„Desţeratul din Moldova în copilăria sa", care cerea la 1863 „clasă
de studii naţionale la gimnasii" (p. 525), nu mai cântă pe vechea „lăută a
Moldovei" care „ţinea hangul la ospeţele Domnilor", ci se gândeşte la
Vrancea liberă, la Roman de acolo, eroul „Daciei", la „daco-români", la
„scumpa noastră ţară Daco-România" (p. 37). Dorul de patrie va fi dedicat,
în 1861, „României", şi motto cuprinde această „doină veche"'- şi nu prea
veche - a „unui prizonier la tătari", căruia şi fumul ţerii sale i se pare dulce
şi mirositor":
cărunţi. Şi,

Am fost şi eu român,
Dar m-am făcut păgân,
Căci tânăr fiind.
Bietul mieu pământ
De tătari călcat,
Ei sclav m-au luat.
De-acum numai moartea
Să mă scape poate
De păgânătate (p. 60)

Şi,

arate robul că măcar pentru urmaşii săi pot veni alte zile, el
îmbracă lupta între romanitate şi slavismul rusesc în frumoasa alegorie
poetică a lui Dragoş, tinerelul Domn român, Făt-frumos moldovean, care
merge să răpuie, în adăpostul lui de la Cetatea Albă,
ca

să

cetatea de doi zmei
pe

păgânul

(p. 33)

Vronţa uriaşul,

fărâma „basarabeană"

păzită,

care ascundea acolo „Dochia

a Daciei.
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V.
Trei judeţe basarabene fuseseră căpătate deci pentru Moldova prin
tratatul de la Paris30 , deşi Austria, din motive pe care le înţelegem, ar fi
vrut să se adauge principatului, a cărui unire cu cel muntean n-o voia,
Basarabia întreagă, formându-se astfel un puternic Stat clientelar. Nu erau
judeţele cele mai bune: dacă la Cahul, pe Prut, tradiţiile româneşti nu
fuseseră întrerupte măcar o clipă, regiunea de la Răsărit a fost, mult timp,
raia turcească, loc gol pentru rătăcirile prădalnice ale tătarilor şi apoi
sălaşul acestora, Bugeacul lor, sămănat cu sate de indigeni meniţi robiei.
Încă de pe la 1770, într-unul din războaiele lor cu turcii, ruşii srarâmaseră
acest cuib, dar, provincia nerămâindu-li şi turcii revenind în cetăţi, pe care
le întăriră şi mai mult, cu deosebire Ismailul, s-a întâmplat ce nu stătea în
planurile nimănuia din străini: întinderea elementului românesc din
vecinătate. El era însă destul de rar pentru ca ruşii, stăpâni după pacea de
la 1812, să poată aşeza la 1829 bulgarii compromişi cu dânşii, pe care
trupele imperiale, la retragerea lor din Bulgaria propriu-zisă, îi luaseră cu
sine şi-i colonizară aici. Şi alte naţii fuseseră aşezate prin aceste părţi,
împestriţând caracterul naţional al ţerii.
Guvernul românesc, care era să rămâie până la o nouă expropriere,
in 1878, ar fi putut face deci o operă naţională, atrăgând în Basarabia sa ce
era mai bun în cealaltă şi exercitând de acolo asupra părţilor vecine o
necontenită şi puternică influenţă culturală. Nu a Îacut-o însă, poate de
frica uriaşului vecin, poate din orientalism zăbavnic, ce ni sînt nouă
douăzeci de ani!, poate din marele nostru păcat politic, lipsa de concepţie.
Nici episcopia cea nouă a Dunării de jos (opusă celei ruseşti de la
„Acherman") n-a avut decât doar meritul de a fi apropiat de cultura noastră
pe câţiva bulgari, cari s-au grăbit apoi să se spele de dânsa.
Ori eram noi deci deasupra Gurilor Dunării ori nu, a fost acelaşi
lucru pentru întregimea Basarabiei sub raportul care ne preocupă aici.
Totuşi de la sine - şi în aceasta stă însemnătatea lucrului - cele trei
părţi din ţară rămase sub ruşi continuară, în forme modeste, şi cu toată
lipsa unor oameni distinşi, capabili de a conduce, vechea direcţie culturală
moldovenească.

Prin colţuri de provincie se urmă desigur cu obiceiul satirelor
versificate, în năcazul unuia sau altuia, ca aceia, din 1842, Favorul
diplomat al norocului sau al jucăriei: care era să se tipărească şi să se
împartă „la dugheana lui Carabet din Bălţi, rară plată". Să nu uităm că acte
judecătoreşti se alcătuiau în părţile Hotinului în româneşte încă la 1823 (v.
memoriul mieu Din Ţinuturile pierdute, în „Analele Academiei Române"
pe 1912, p. 81 şi urm. )31 şi că acte particulare, de prezintat instanţelor
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judecătoreşti,

se întâmpină până către 1840, că, în sfârşit, procesele pentru
care se tărăgănesc până după 1850, până la războiul Crimeii
(procesul mânăstirii Neamţului, d. ex.; v. ultimul memoriu ce am tipărit în
aceleaşi ,,Anale" în 1916), aduceau necontenit contactul cu părţile
împricinate ori cu împuterniciţii, cu vechilii lor, un Dimitrie Beldiman, a
cărui corespondenţă, şi de la Petersburg, au descoperit-o şi publicat-o, în
parte, un M. Kogălniceanu, un Constantin Hurmuzachi, din Bucovina.
Biserica însăşi păstra măcar în parte vechile ei <latine. La 1867
foaia eparhială din Chişinău apărea şi româneşte, sub cenzura românului
Grigore Galin, inspector al Seminariului. În articolele ce cuprinde, ea
recunoaşte că „limba moldovenească se întrebuinţează în Basarabia", că e
limba de loc; se scuzează nedreptăţile Rusiei oficiale faţă de neamul
întreg; se pomeneşte nemulţumirea socială după 1812 a ţeranilor, pe care a
trebuit să-i potolească Gavriil Bănulescu, cu gramată de liniştire tipărită pe
limba moldovenească; se înseamnă, în sfârşit, cărţi ,jumătate ruseşte şi
jumătate moldoveneşte",
ca Bucvariul, Pentru credinţă şi viaţa
creştinească; este şi un Ceaslov numai moldovenesc. Până la 1870 foaia a
păstrat acelaşi caracter (v. articolul mieu în Drum Drept, I, pp. 68-73).
Scrisorile particulare în româneşte continuă; am tipărit din ele şi
până la 1871. De şi nu erau şcoli româneşti, cutare student care merge la
Kiev să înveţe astronomie, după ce isprăveşte gimnasiul rusesc din
Chişinău, îşi formează o ortografie cuminte cu litere latine şi, la observaţia
că şi-a uitat limba, răspunde, la 1864: „În scrisoarea nr. 1 tu-i ceti că eu am
uitat limba română. Nu crede, frate, pentru că singur poţi să judeci. Am
uitat-o eu, ori nu? Eu socot că nu. Tu cum socoţi?". Nu ştim răspunsul
colegului rămas acasă, dar noi cari i-am cetit mărturisirile spunem ca şi
dânsul: nu (Din ,tinutunJe pierdute, pp. 109-122)
Peste şapte ani, după ultimul din aceste simple răvaşe româneşti,
pierdeam Basarabia de jos. Într-o carte de o valoare deosebită, plină de idei
şi de informaţie, d. State Dragomir, artist basarabean de aici, la care în
zilele din martie nu s-a gândit nimeni, a arătat (Din Basarabia, Iaşi 1908, p.
115 şi urm.) cu ce sfâşiere de inimă s-au desfăcut de noi părţile Cahulului.
După noua hrăpire însă cei de acolo au continuat a-şi trimete fetele la
şcolile din Galaţi, şi la 1888 aveam în liceul internat din Iaşi coleg pe d.
Dragomir înnainte de a avea la Şcoala Normală Superioară coleg pe
ardeleanul Grigore Bârsan.
A urmat o epocă de socialism în Basarabia. Tineretul întreg a fost
cuprins de această mişcare. Dar orice agitaţie la un popor supus, ori pentru
ce idei ar pomi, duce neapărat, pe nesimţite, la rana cea adevărată şi la
durerea cea mare.
moşii
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Aşa

s-a întâmplat şi cu Basarabia. Deci ceea ce a liberat-o n-a fost
imitare superficială a socialismului străin ci adânca
dezvoltare organică, care a ieşit la vremea sa şi în faţă, şi tinde a-l înlocui
cu totul.
Cred că am dovedit-o.
această zgomotoasă
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NOTE
1. Vezi supra.
2.Fiii lui Matei Cantacuzino (1759-1817) din Basarabia,
Alexandru (1781-1841) şi Gheorghe (1786-1857), amândoi
implicaţi în mişcarea eteristă. Căsătoriţi cu El daragan şi respectiv
principesa E. Gorceakov.
3.Vezi pentru Elenco Harting, G. Bezviconi, Din vremea lui
Alexandru Sturdza (1791-1854), în foaia Din trecutul nostru,
1936, nr. 36-39.
4. Pentru familia Iamandi vezi supra, lucrarea Din ţinutunle
pierdute ca şi Docwnents greco- rownains. Le fonds Mourouzi
d''Athenes, Atena-Bucureşti, 1991, passim. Editat în colaborare de
cercetători greci şi români, între care editoarea antologiei de faţă.
5.Despre familia Şeptilici şi numele în continuare vezi Gh.
Ghibănescu, Sp4e de nean şi F1Je de pomelnic, în Teodor
Codrescu, 1916 şi 1933-1934, passim.
6. Pentru Alexandru Sturdza, vezi supra.
7. Paisie Velicicovski (1722-1794), stareţ. Trece prin mai multe
mânăstiri din Ucraina (Kiev, între altele), mai apoi la Muntele
Athos, din 1746. Se întoarce în ţară, la schitul Vărzăreşti. Trece la
Dragomirna, Secu şi Neamţ. A introdus reguli de convieţuire în
obştea călugărească pretµtindeni pe unde a stăreţit. În timpul său
s-au copiat 300 de manuscirse (40 chiar de mâna lui). Mişcarea
spirituală paisiană s-a răspândit în peste 100 de mânăstiri
româneşti şi ruseşti. A fost canonizat de biserica rusă în 1988.
Vezi, între altele, Viaţa cuviosului Paisie de la Neamţ, după
manuscrisul nr. 154 din Biblioteca mânăstini Neamţ, Iaşi, 1997,
ediţie Ioan Ivan.
8. Vartolomeu Măzăreanu ( 1710-1780), egumen al mânăstirilor
Putna şi Solca. A condus la Putna o "şcoală duhovnicească".
Membru al Acedemiei Teologice din Kiev. Face un Letopiseţ al
Ţării Moldovei (1773), compilând după Gr. Ureche, M. costin şi
I. Neculce. A lăsat mai multe lucrări de istorie şi traduceri (unele
s-au pierdut).
9. Iacob Stamati, vezi supra.
1O. Gavril Bădulescu Bodoni, vezi supra.
I I.Tipărită de Nicolae Grecea la 1819.
12.Pentru Alexandru Hasdeu vezi, între altele, Liviu Marian,

Alexandru Hasdeu şi Academia Română.

După
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4 I din I 867 al guvematorlui Basarabiei, cu 24 documente, intre
care I I scrisori de la A.H, Bucureşti, 1932.
13. Notă N. Iorga: C. Stamati, Musa românească, I, p. 70-1.
14.E vorba de războiul ruso-turc încheiat cu pacea de la
Adrianopole din 1829.
15 .Danii! Philippide, Geografia Daciei, cu amănunte despre

popula,tia şi produc,tia Macedoniei
României a apărut la Lipsea, în 1816.

şi

a cu,tovlahilor. Istoria

16. Şt. Margela, Gramatică msească şi românească, închipuită
de ... , 2 volume, Petersburg, 1827.
17.Notă N. Iorga: În volumul de Scriitori români de la Minerva,
care cuprinde, cu Nicoleanu şi Cârlova, pe Stamati.
18.Notă N. Iorga: Paginile în proză care preced poezia în Musa
românească sunt mai târzii, desigur.
19. Dacia literară a apărut la Iaşi în 1840 şi 1859, sub redacţia lui
M. Kogălniceanu.
20. Arhiva românească a apărut în 1840-1841, 1845 şi ediţia a II-a
în 1860, 1862, la Iaşi, sub redacţia lui M. Kogălniceanu.
21. Aluzie la Orlando furioso, poemul scris în 1516 de Lodovico
Ariosto, ilustru poet renascentist italian (1474-1533).
22. Propăşirea, foaie şriinţifică şi literară, a apărut în 1844.
Redactori: V. Alecsandri, I. Ghica, M. Kogălniceanu, P. Balş.
23. Aluzie la boierul potrivnic domnitorului, vezi supra.
24. Notă N. Iorga: Vezi şi Harea, în România nouă, 15 aprilie
1918.
25. Pentru ion Sârbu vezi supra.
26. Foaie de istorie română a apărut la Iaşi, în 1859, sub redacţia
lui B.P. Hasdeu.
27. N.lorga, Istoria literaturii româneşri din secolul al XIX-iea,
voi. III, Bucureşti, 1933.
28. Buciumul român, revistă de literatură şi istorie, 1875-1881.
Editată de Teodor Codrescu.
29. Notă N. Iorga: Data de 1868, pe care o scotea d. Bogdan
Duică indirect, se află pe foaia de afară a cărţii: Iaşi, Tipografia
Buciumului român, 1868. Pe dos e lista editurii în 1867. Preţul
cărţii era de 6 lei noi, Y2 de #.
30. Tratatul de la Paris din 1856 dă înapoi Moldovei judeţele
Cahul, Bolgrad şi Izmail.
31. Vezi supra.
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"
TREI ZILE IN
BASARABIA
(broşură apărută

la Bucureşti, Tipografia Lupta, N.

Stroilă,

1926)

Mal basarabean înecat în ape de inundaţie, care aici nu-şi mai
valurile asupra terasamentului, ci se răsfaţă larg, liniştit ca în locuri
luate statornic în stăpânire. Deasupra, puzderia frunzişoarelor rotunde,
făcând aproape o pânză verde, fragedă şi între ele se răsfaţă rotunda floare
plină a nuf'arului alb, potir de foi groase bătute, ori punctul de aur al
floricelelor mărunte care-i sînt vasale.
Prin sălciile cu trunchiuri chinuite, cu luciile frunze palide atârnând
a jale se zbat mari păsări albe venite de deasupra Prutului; între ramurile
despletite, ele se trudesc stângaci neizbutind a-şi ascunde trupul plin.
Vechea linie rusească pe traversele-i puse pe pământul gol se
întinde drept de-a lungul ţermului, trecând peste prăpăstii, pe poduri
şubrede de lemn, pe când alături grupe de muncitori, conduşi şi ajutaţi de
soldaţi, taie malul de lut în terase şi deschid drum largei linii cu podurile
înalte de oţel, semn mândru al stăpânirii româneşti revenite pe pământul ei
de drept.
Locuinţe rare în margenea lanurilor de porumb, zdravene fete cu
picioarele goale în polcuţe şi rochii de cit cu colori şterse privesc la
trecerea trenului.
aruncă

*
Înainte şi după Reni, a căror siluetă rusească de trufaşe biserici
urâte se păstrează neatinsă, trecutul de acum opt, numai opt ani, pare
deplin îngropat. Îl aminteşte ciudata şosea cu panglicuţa centrală de pavaj
solid, foarte îngust, dar mai ales casele distruse de război şi revoluţie, una
din ele cu turnul de lemn răsturnat ca un osândit care şi-a primit gloanţele
'n piept, şi mai ales uriaşul cimitir de locomotive stricate pe coastele
cărora se şterg de ploi slovele chirilice. Abia câte o şăpcuţă. Toţi, până la
evreii care schimbă hârtii de bancă pe peroanele gărilor, s-au învăţat cu
pălăria europeană. Şi nu se aude decât româneşte de jur împrejur.
Dar ceea ce se desface mai limpede, ca simbol al venirii nouă, e
soldatul. Bine îmbrăcat, el are în ochi flacăra de conştiinţă a misiunii pe
care o îndeplineşte aici. El comandă şi el apără. Şi aceasta se simte din
fiecare privire, din fiecare gest al lui.

*
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De aici, Bugeacul.
E plin de roadă anul acesta şi, alături, de floare. Bielşugul a adus
bucuria sau măcar mângâierea în căsuţele de chirpici galben, lăsate
deobicei supb coperişul jos de trestie, fără acoperişul senin al varului. La
cârciuma de înfăţişare orientală se discută afaceri. În curţile devenite arii,
caii calcă snopii desfăcuţi; uneori sunt înhămaţi la un vălătuc, la o căruţă,
la o sanie pe care o conduce copilul. Femeile vântură paiele şi umplu de
praf blond întregul cuprins al micii gospodării.
Cu toată lipsa de apă bună - se bea în gări un greţos lichid opac pomi, dar mai ales sălcii cu crengile rotunjite ghem şi salcâmi s-au prins
pretutindeni, în curţi chiar sau pe întinderea câmpului de lut ori de nisip.
Şi, până departe, Cahulul, apoi Ialpugul, care începe ca un braţ de
Mare, îşi răsfaţă apa de argint în care de pe luntri se întind năvoadele.

*
Şi

aici a fost un trecut care s-a dus. Din tatarlâcul urâţilor nogai cu
au rămas numele. Cutare haltă se cheamă Hagi Abdul, ierte-1
Allah pe mongolul care şi-a înfipt aici parii cortului de pâslă! Casa de
chirpici, atâta de smerită, durată de mâni dibace în a frământa glodul
bugecean, e moştenirea celui care s-a dus rară urmă. De la el vine
dragostea, grija pentru vastele cirezi de vite albe, roşii, negre, care-şi
încearcă paşii în cozile ghiolurilor. Tot de la el turma de oi aşternută ca un
muşchi pe coaja pământului ars de soare.
La femei, ulcioarele sprijinite în echilibru pe coromâslă /cobiliţă/,
tulpanul legat sub bărbie şi fluturând pe spate, sfială în mers şi în ţinută.
Atât. Iar de la ruşii oficiali - nimic.
faţa boţită

*
Caut deşertul şi nu-l găsesc. Aceiaşi floare pe câmp, acelaşi ogor
de roadă. Numai ici şi colo coaja galbenă e acoperită de scurta iarbă a
oilor.
La staţii se coboară încet proprietari cu cizme; câte un ţeran rus, cu
şapcă şi mustăţi rare, stă pe o bancă. Dar tipul tare, plin al ţeranului
moldovean sub căciula ţuguiată domină, şi al fetei cu părul netezit în jurul
obrazului rotund şi cu o floare împlântată în cozi.
Şi acum trecem pe lângă un imens lan de porumb ca în părţile cele
mai fertile ale ţerii, pe când, în margenea liniei, scaii ridică măreţe flori
roşii şi, cu păpădia galbenă şi coada şoarecului albă, cu busuiocelul
albastru, nesfârşitele imortele râd din strălucitorii lor ochi vineţii.
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Pe muchi, sprintena căruţă cu căluţul

mărunt aleargă.

*
Valul lui Traian se iveşte prin dunga-i sămănată de movile. Un sat
cu casele albe e lipit de coasta din faţă. Şi de-acum înainte drumul se
strecoară printre astfel de păreţi scrijelaţi de hotarele ogoarelor. Jos, unde
inundaţia se retrage lăsând ierburi pleoştite în noroi şi pământ crăpat supt
căldură, bălăria de stepă se răsfaţă, ori într-o neregulă capricioasă ori în
mătăsoase învăluiri lucii. O lume de păsări îşi are aici lăcaşul: sperioase
raţe care bat pripit, în stol fugar, din aripioarele albe, smerite lişiţe
rotungioare cu pliscul plecat spre pământ, calmi cocostârci filosofiei
procedând la strângerea broaştelor din mlaştini, pe care şi le chitesc de la
înălţimea vastului lor zbor planat, vulgare ciori gata să se prindă de orice
pradă, şi chiar, ici colo, şoimi dârji cu sânge ca de pradă pe guşa umflată.
Trenul zburătăceşte o clipă această lume răsfăţată de bielşugul peştilor,
care se lasă apoi, hoţ mare lângă hoţ mic, fără rivalitate, la masa comună.

*
O tovărăşie pentru pâine o formează şi oamenii din aceste locuri.
La Traian -Val, la Taraclia, pe locul marilor centre dispărute ca Tentul,
Rusia a grămădit amatori din toate neamurile de mâncare grasă. S-a
alcătuit astfel un tip general de colonist, care comunică numai în vorbirea
vulgară a limbii stăpânului. Ei se înfăţişază în nesfârşite variante: de la
proprietarul de ţară cu şăpcuţa elegantă, haine de postav fin şi
neînlăturatele cizme, de la purtătorul uniformei româneşti prin gări, de la
doamna blondă în largi stofe albe, până la flecuşteţul de fetiţă cu
codicioanca de cânepă, care se ceartă pe lei cu călătorii la vânzarea
harbuzului rece, până la ţeranul de îmbrăcăminte anonimă, cu pălăria pe
ochi sau şapca pe ceafă, care leagă zdrenţe disparate de toate colorile cu
brâul ce se târâie.
Apoi catapeteasma de dealuri scade, terenul se egalizează, albele
răsfirări de sate dispar la înceată urcare spre Nord.
Mori de vânt de sistem turcesc; case de acelaşi tip cu acoperişul
greu de ţiglă; ţerani cu ochelari şi ţerance în fuste de oraş; colonia începe.
Omul abstract, plugarul de duzină, anonimul etnic pe care Roma slavă a
Rusiei 1-a sămănat aici în pustiu, în pustiul prin nelucrare, atât de larg încă
şi azi, cu mâna ei imperială, darnică de pământuri furate.
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Aici sînt nemţi. Aiurea lipoveni şi tot felul de neamuri în margenea
vastelor pământuri nelucrate pe care le mănâncă buruiana grasă, sau a
lanurilor de porumb care nu par a se mai sfârşi.
Sate fără haltă, cu oameni înrădăcinaţi rară o ideie netedă a Statului
din care fac parte.

*
Cum linia ne duce până spre mijlocul Basarabiei, avem acuma pe
costişe marile sate vechi prospere, cu casele albe, purtând adesea
coperişuri roşii, între livezile cu copaci aleşi.
Se recunosc lesne stratele culturale după aspectul caselor. Locuinţa
luminoasă, primitoare, înflorită de un zâmbet, cu cerdacul sprijinit pe
stâlpi, uneori delicat sculptaţi, - am observat şi un fel de dizgraţios cafas
închis între dânşii - cu fereştile mărgenite de dungi albastre, e de la vechii
moldoveni. De la tătari bucătăria de ciamur /material pentru tencuială şi
construcţii din lut frământat cu paie uscate; din te. ciamur, noroi/ sub
stuhul buhos. Tot de la ei, pivniţa exterioară, având sus o încadrare de
piatră cu nişte bombiţe ca pe pietrele unui cimitir musulman. Aşijderea şi
cuptorul de pământ, grosolan făcut, de mâni grăbite, stângace. Iar Rusia dă
acoperişurile de ţiglă sură-albăstrie, unele şi din 1924, purtând în mari
litere cirilice anul şi iniţialele proprietarului, dar mai ales marea,
căpăţânoasa biserică, a cărei cupolă umflată ca o ceapă în plină maturitate
face un contrast aşa de displăcut cu liniile clasice ale încadrărilor de uşi şi
ferestre şi ale pilaştrilor.
Iar omul, vag, neîngrijit, zdrenţăros şi pleoştit, are de la stăpânii de
ieri, ca să nu apară într-o cămaşă înnegrită, bluza roşie sau mai adesea
albastră, tăiată fără cea mai mică grijă de cochetărie şi eleganţă. Pe cap îi e
indiferent ce pune şi cum pune. Instinctul de frumuseţă nu-l afli nici la
femei.

*
La Basarabeasca, punct de legătură între linii, nevoile acestui
centru de circulaţie au creat o insulă de românism cult în margenea
grupului de evrei speculanţi de la Romanovca, strivitor pentru cele două
mahalale creştine.
Pentru copiii din staţie, peste o sută, este o şcoală anume, cu un
tânăr învăţător din Huşi. La restaurant, pe păreţi, o oroare patriotică, Visul
Doroban,tului, cu un ridicul cap mustăcios din căciula căruia răsare însăşi
România Mare, chipurile Regelui şi Reginei binecuvântând de sus, din
medalioane!
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*
De aici linia Cetăţii Albe apucă spre Nord Est, peste păşuni şi
lanuri de porumb. E un tip general moldovenesc, cu mai puţină energie şi
varietate în linii.
Satele sînt mai toate străine. În fund, la Tarutino, germanii îşi au
centrul, cu gimnasiu; în fiecare an până acum tineretul cult de acolo venia
în număr mare la cursurile mele de vară. La Anciocrac, odată Borodino, se
înalţă coşurile unei fabrici luminate cu electricitate şi cocheta gară în stil
secesionist rusesc e plină cu fete în albe toalete de vară, „ţvăboaice", foarte
bucuroase când li se vorbeşte în limba lor. Întregul grup îşi datoreşte fiinţa
occidentalismului, ,,europeanismului" lui Alexandru I, Ce.sarului rusesc
biruitor asupra Cesarului francez Napoleon. Linguşirea şi recunoştinţa s-au
unit pentru a face ca aici harta însăşi să cânte gloria victoriilor din
1
depărtatul Vest, Leipzig, La Fere Champenoise, Paris • Câţi din locuitorii
de azi mai ştiu originea acestor eroice nume din epopeia plină de glorii şi
de durere!
Se lasă noaptea cu o jumătate de lună palidă în cerul limpede.
Câmpia pare prinsă toată într-un fir de beteală nesfârşit de uşor pe care un
gest ar ajunge ca să-l ridice spre izvorul de lumină. O pace imensă. Ţi-e
ruşine de vulgaritatea maşinii care te duce, lăsând în urmă cadrul
convorbirilor şi râsetelor banale şi semnul de amintire al cojilor de pepene.
Apoi în vagoanele chior luminate ultimul dintre rezistenţii la oboseală
adoarme. Vom sosi abia spre unu la Cetatea Albă.

*
După aşa

de buna primire a prietenilor şi autorităţilor - părintele
fost senator în Parlamentul Unirii, Polihronie, directorul liceului
de băieţi, administratorul Traian Mardan, harnicul, pasionatul cercetător
istoric Avakian, străbatem în noaptea târzie oraşul umed de o recentă şi
neaşteptată ploaie. Mari case banale, de înfăţişare veche îngrădesc strade
ca de obicei pe aici foarte largi, roatele alunecând pe nisipul brăzdat în
toate sensurile. Un ceai înviorează trupurile obosite, şi pe geam a doua zi
se joacă raze de soare.
Întâia grijă e să vedem Cetatea, aceia despre care în vremea fără
speranţe şi rară încredere - şi cine ar fi putut prevedea minunea, Nemesis
pedepsitoarea? - o cercetam în trecutul ei, adunând fapt de fapt din cursul
secolelor pentru a-i lega povestea schimbătoare, dar totdeauna măreaţă şi
Tăureanu,

tragică.
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cum o înfăţişează unele stampe vechi, de
trebuie să fii aproape de dânsa ca s-o vezi de pe
uscat. Cătina şi buruienile, scaii şi spinii acopăr zidurile exterioare, de o
construcţie care se pare a fi mult mai nouă. Dincolo de risipa lor, şanţul
foarte adânc taie până în argilă stratul superior de nisip fin. Şuviţi de apă
se mai încolăcesc în profunzime. În dosul acestei brazde largi, piatra
galbenă, solidă, scoasă din malurile Nistrului, clădeşte straturile ei
acumulate până la mari înălţimi, isprăvindu-se prin dantelele crenelelor
Nefiind pe o

înălţime,

construcţie imaginativă,

dărăpănate.
Răsăritul

n-are o aşa de formidabilă operă de apărare. Trei
civilizaţii au trebuit să lucreze pentru a o lăsa, cu neputinţă de distrus, celei
de a patra, a turcilor otomani, care, afară de urâte moschee şi de unele mici
detalii, n-au făcut decât să păstreze ce era necesar unei mici garnizoane,
menită să dispară la cele dintâi ciocniri cu o Rusie organizată european.
Avem a face cu un milenar proces de tehnică militară, absolut impunătoare
şi în acelaşi timp de un perfect echilibru artistic, întregul apărând ca un
coronament de stânci palide al malului blond.
Din maiestoasa poartă veche de mult s-a smuls stema, găsită în
dărâmături şi mutată la Odesa, a vechilor Domni moldoveni, cari veniseră
să restaureze clădirea bizantină, refăcută de comandanţii genovezi în
Marea Neagră. Undeva numai, sus, în stânga e frontonul sculptat al unei
fereşti.
Soldaţii noştri, comandaţi

de un colonel, marinarii „bazei navale"
de pază între zidurile, între „murii", zice vechea pisanie, car
cuprinseseră pe pârcălabii şi ostaşii urmaşilor lui Alexandru cel Bun şi pe
aceia ai lui Ştefan cel Mare. În cele trei curţi pecetluite în colţuri cu
formidabile bastioane, în parte numai sfâşiate de ghiara distrugătoare a
vremilor, buruiana coaptă, răspândind pulberea-i fină galbenă, e însă
singura locuitoare. De pe palidele pietre în cimentul cărora e prinsă toată
rămăşiţa sfărâmată a ruinelor antice, mortar înroşit ca de sânge de
fragmentele mărunte ale amforelor elenice, s-au şters, afară de slabe urme
ale unui înveliş roşietec, turcesc poate, tencuielile de odinioară. Nimic din
încadrările de uşi şi fereşti, aşa de bine păstrate pe alocurea la Hotin.
Porţile au fost smulse din ţâţânile care ele înseşi, roase de rugină, au căzut;
s-au tăiat în atâtea locuri groasele bârne de stejar, sprijinitoare. Dar uneori
resturile de lemn închise între pietre au frânghii prinse cu piroane a căror
destinaţie nu apare limpede.
Într-un colţ, d. Avakian şi comitetul pentru conservarea Cetăţii,
care i-a restituit glacisul /povârnişul, lb. fr./ şi a înlăturat postul de tragere
la ţintă şi cisterna de petrol, au făcut deasupra pivniţelor fără fund, supt
stau

astăzi
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bolţile

rotunde, de evidentă construcţie bizantină, o odăiţă de muzeu ale
se deschid asupra albastrului Liman, larg ca o Mare. Alături,
zace o frântură de cadru, cu liniile deosebit de elegante.
Jos, apa linge ultimele pietre rostogolite din ziduri şi puternica
proptea nouă adausă de zelul păstrătorilor de astăzi. De sus cad necontenit
măcinăturile de vase roşii şi negre, aşchiile de sticlă antică irizată. Colo
iese din mal o bucată din greceasca Tyras - de unde pentru turanici numele
de Turla al Nistrului - în simple linii de piatră indigenă. Marmura a fost
cărată aiurea, ca la pragul „bisericii greceşti". Monede pare că se mai culeg
numai cu greutate.
După căţăratul pe muchii acoperite cu iarbă lunecoasă, pe
capricioase puncte de sprijin ale pietrei ruinelor, sântem sus la nivelul
porţii pe care, la 1484, după ce ultimii pârcălabi isprăviseră toate
mijloacele de împotrivire şi trupurile zăceau îngrămădite topindu-se de
căldură în ziua de vară, turcii lui Baiazid al Ii-lea intrară, inaugurând o
stăpânire care trebuia să ţie mai mult ca trei sute de ani. Nici de aici, de pe
laturea cealaltă, enorma îngrămădire de pietre îngrijit tăiate nu face
impresia măreţiei sale incomparabile.
La biserica grecească, atribuită lui Ştefan cel Mare, afară de
clopotniţa alipită în faţă, şi păstrând paraclisul unde legenda pune întâiul
mormânt al mucenicului Ioan cel Nou, mutat de Alexandru cel Bun, de la
genovezi, încă stăpâni, în Suceava lui.
Totul e prefăcut şi spoit în colori tari, cu solemni sfinţi naivi,
purtând inscripţii slavone Numai într-un colţ o veche piatră, poate din al
XVII-iea veac, are această inscripţie grecească: (anul lipseşte) „în luna lui
iulie, aici zace robul lui Dumnezeu Ioan al lui Panaioti cârmaciul". E
împodobită cu doi chiparoşi de jale, întocmai ca în lespezile funerare ale
Orientului musulman.
La biserica armenească, zidire lungăreaţă, joasă, în mijlocul unei
vaste curţi năpădite de buruieni, fără pomi, care de fapt cresc cu greu aici,
şt fără flori, ne aşteaptă surprinderi. Cele dintâi elemente ale edificiului pot
fi foarte vechi, căci Cetatea Albă a fost de la sfârşitul secolului al XIII-iea,
ca şi Caffa, un centru armenesc important. Din lunga-i existenţă biserica
păstrează mai multe pietre de mormânt de un mare interes, şi prin
inscripţiile publicate2 în traducere românească - în curând în facsimile - de
d. Avakian şi prin ornamente, chiparoşi, uneori aplecaţi a plângere sau
copiate după florile şi frunzele naturii. În interior, pe lângă copii slabe de
tablouri occidentale din veacurile al XVII-iea şi al XVIII-iea, adesea cu
delicate cununiţe de argint săpat pe capetele sfinţilor, câteva legături de
metal - una şi cu pietre scumpe - care, fără îndoială de pe la 1400-500, sânt
de cea mai fină execuţie, ca admirabilul Hristos pe cruce, cu care s-ar
putea mândri orice muzeu.
cărei fereşti
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Oraşul nou păstrează şi el multe amintiri din vremea turcească, prin
zidurile de piatră unsă cu lut care încunjură casele, prin caldarâmul
neregulat care acopere uliţile. Se păstrează chiar casa joasă, sprijinită pe
proptele de piatră, în care murahazii de la 1826 au încheiat vestita
convenţie de la Akkerman prin care s-au smuls turcilor Domnia pe viaţă a
Voievozilor noştri şi făgăduiala unui Regulament Organic. E necesară o
inscripţie pe aceste ziduri, astăzi proprietatea unui particular. În curtea
căsuţei un câne ne latră speriat, un copil îl întrece în spaimă, pe când o
doamnă la fereastră înşiră cărţile de joc ca pentru o gâcire a viitorului.
Venirea rusească a dat căzărmi, clădiri oficiale, una din ele e liceul
de fete, care desigur are nevoie de alt local, ca şi şcoli: liceul de băieţi e un
edificiu alături de care cu greu am putea pune un altul ca spaţiu, igienă şi
perfectă adaptare. Culoarul care-l încunjură e scăldat în lumină. Până în
cele mai mici amănunte e o grijă de material şi de lucru care face cea mai
mare onoare ş1 ziditorilor şi supraveghetorilor. Oraşul are şi o şcoală
normală.

Oamenii bogaţi de pe vremuri ş1-au ridicat ici şi colo masive
locuinţe în cărămidă aparentă gălbuie, fără lustru, care dă o înfăţişare
ştearsă şi tristă; nimic nu subliniază mulurile, care se pierd în această
lâncezeală a tonului.
Oraş creat oficial, vechiul Akkerman al ţarului n-are mahalale şi
deci nici moldoveni de obârşie. Aceştia s-au împrăştiat, s-au pierdut. Nu
sunt nici cartiere evreieşti ca în părţile de sus ale Basarabiei. Ansamblul
are sub raport naţional un caracter anonim şi rece.
Până la unirea cu România, pe aici se scurgeau spre Odesa fructele,
vinul şi alte produse ale Basarabiei de Sud. Acuma acest debuşeu e cu totul
închis. Coasta din faţă e duşmană, şi doar dacă de vreo doi ani încoace se
cruţă bombele şi incursiunile. Marii negustori de vinuri, cu pivniţele pline,
dau faliment. Statul nu caută noi locuri de vânzare, şi cele două trenuri
personale pentru călători abia pot servi comerţului. E aici o întreagă operă
de întreprins, dar pentru aceasta administraţia n-ar trebui să fie aservită
politicianismului în continuă fierbere. Trebuie să se înţeleagă că în
Basarabia n-a venit încă vremea egoistelor lupte de partid şi că orice
bunăvoinţă şi orice putere trebuie puse în valoare.

*
La
fapt

Şabag,

câţiva

kilometri mai departe, pe malul Mării, e satul
ale cărui rosturi sînt vrednice de tot interesul.
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Odată aşezare tătărască, părăsită, cu vechile-i vii părăginite al căror
trunchi era „gros ca un copac". Locuitorii musulmani se împrăştiară. Era
vremea când Alexandru I îşi urmărea idealul de prefacere a Rusiei, nouă şi
vechi, după modelul Apusului, pe care politica lui de învingător îl domina.
Crescut de acel La Harpe 3 al cărui curs de literatură mucezeşte de mult în
biblioteci fără niciun cetitor, dar care a fost un nobil spirit de ,,filosof'
binefăcător, împăratul a vrut să arate stima pentru acest învăţător al său şi
chemându-i compatrioţii la desţelenirea noii provincii în părţile ei pustiite
prin exodul tătărăsc. Un om întreprinzător, nebiruit în urmărirea planurilor
sale, îi servi pentru aceasta, elveţianul Tardent. Cu ajutorul bunilor
moldoveni expropriaţi, se întemeie, nu fără multe greutăţi, colonia de vieri,
care, în câţiva ani, ajunse prosperă în jurul bisericuţii ei calvine. Din
căsuţele cu coperişul de stuf şi şindrilă de la 1840 încă se făcu, pe ambele
laturi ale largii şi frumoasei străzi, colecţia de castele şi de puternice
gospodării, care trezeşte admiraţie pentru munca ordonată a acestor
oameni, capabili de a trece cu izbândă prin toate greutăţile.
Pentru noi e o plăcere să auzim pe malul Nistrului sunetele
armonioase ale limbii franceze. Uneori ea e vorbită cu un accent rusesc, şi
chiar cu oarecare greutate. Căci după Alexandru I sistemul se schimbă.
Vecini germani fură impuşi, şi satului rusesc de alături, cu mândra biserică
în stil moscovit, i se dădu toată îngrijirea. Limba de administraţie deveni
cea rusească. Caracterul oriental ajungea, cu toate noile imigrări, să
domine pe cel de la început.
Astăzi, germanismul înaintează conştient şi solidar, sprijinindu-se
pe o întreagă organizare, în acest Sud basarabean, contra insulei franceze.
N-avem dreptul de a stăvili niciun progres al naţionalităţilor cuprinse în
Statul nostru. Dar e o datorie să ajutăm pe cei cari samănă prin grai şi spirit
mai mult cu noi. Şi elveţienii de la Şaba merită şi concursul Statului şi al
societăţii româneşti.

Cu atât mai mult cu cât buna lor stare materială e, de la închiderea
de la deprecierea monedei, serios ameninţată. Vieri care n-au
unde-şi vinde produsele, ei trebuie susţinuţi. Şi pentru aceasta e necesar să
i întrebăm întâi pe dânşii ca să ştim direcţia în care li putem fi de folos.
graniţelor şi

*
Pe alt drum, spre Volintirovca - să zicem Volintiri - mare sat
moldovenesc la Nistru, cu 11.000 de locuitori, biserică mare, iarmaroc şi
secţie a Ligi Culturale, cu bibliotecă şi muzeu, acestea din urmă operă a
maiorului ardelean, a administratorului venit şi el tot din Ardeal, a
preoţilor şi a tinerei învăţătoare absolvente a şcolii mele de misionare.
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Nu e un drum, ci vechiul şleau, tăind larg şesul, rară a coborî piatră
în nisipul şi luturile lui. El trece pe lângă câmpi seceraţi în care moviliţele
de grâu tăiat zăbovesc din lipsa vitelor, vândute în anii de cumplită secetă,
şi pe lângă porumburi în margenea cărora joacă milioane de musculiţe
flămânde. Suim şi coborâm printr-o regiune de blânde dealuri cu totul
lipsite de pomi în lina lor rotunjire, ele samănă în mai puţin vioi şi variat
cu luncile moldovene ale Siretiului.
Satele sînt foarte rare, dar de mari proporţii. Rar câte unul de
moldoveni. Încolo, germanii, ucrainieni de la staro cazaci (cazacii vechi),
caţapii au folosul câmpiilor de hrană. Ţerani din generaţie în generaţie, cei
dintâi lasă pe unul din ai lor la câmp, ceilalţi intrând la meşteşuguri sau
înălţându-se către profesiile libere. Din vechile sate se formează noi
aşezări, toate cu aceleaşi largi ferme, cu aceleaşi vite alese, cu aceleaşi
cooperative şi cu aceleaşi vechi <latine (se treieră cu caii ca şi în satele
româneşti, bulgăreşti sau ruseşti).
Pe drum, căruţele cu cai duc gospodari cu şăpcuţe, în haine rară
coloare, cu cizme, obrazul adesea mâncat de o barbă neîngrijită; femei
groase sânt cocoţate în fundul căruţii. Toate acestea arată soliditate,
bielşug, muncă, dar pitorescul, frumuseţa lipsesc prea mult. Aiurea unde
nu e desrădăcinată, rasa germană le are - şi în ce proporţie!
La Volintirovca, preotul cel tânăr se plânge public, în cuvântarea
. ce-mi ţine, de stricăciunea morală de după război: lipsă de respect pentru
autorităţi, n~frecventare a bisericii, mărturii false, certe şi bătăi. Cei de faţă
sunt însă oameni de toată omenia. Văd cu plăcere pe lângă surtucele
ruseşti rară coloare un frumos port ţărănesc alb. Biserica are încă
buzduganul şi unul din steagurile căzăceşti: celălalt a fost luat de un domn
colonel „pentru muzeu"; vor fi fiind la Muzeul Militar din Bucureşti?
Celălalt preot îmi vorbeşte de haosul produs prin înnoirea calendarului
bisericesc4 ; măsura electorală a ministrului de Interne a înrăit şi mai mult
situaţia: preoţii sunt învinuiţi că au vândut legea catolicilor, bisericile sunt
pustii; au fost de două ori Paştile, şi hramurile nu se mai ţin. E un dezastru
moral pe lângă cel material, venind din anii de lipsă, când nu s-a luat nicio
măsură eficace de ajutor. La iarmaroc lumea vine zăpăcită, rară încredere
în ban.
Ne întoarcem pe alt drum, care taie ţara cale de şaizeci de
kilometri, cu întâlnirea unui singur centru, un adevărat târguşor,
Bairamcea, vechi cuib tătărăsc, aşezat lângă gârla împuţită Hagi-dere,
adevărată cultură de broaşte. Şoseaua, dacă se poate zice aşa, e brăzdată
parcă anume şi, lucrându-se la telegraf, un stâlp e lăsat în curmeziş; rară o
mişcare desperată a şoferului ne zdrobiam de dânsul. La trecerea
râuleţului, maşina rămâne înfiptă în adâncul mâlului putred.
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Târguşorul

se străvede prin noapte în faţă, cu pomii şi turnurile lui.
de jandarmi, care trebuie să spun, aici şi aiurea, s-au arătat
disciplinaţi şi omenoşi, e zadarnic: în sat nu sunt cai sau vite de ajutor.
Dar o legiune de cobolzi /spiriduşi/ bărboşi cu şăpci şi pantaloni albi răsare
pe negreaţă câmpului. Poartă frânghii şi lopeţi. „Ce cai", strigă unul în
ruseşte, „eu sînt mai tare decât calul". Şi picioarele goale intră adânc în
nămol, pentru ca maşina să fie liberată. Preţul: trei sute de lei în mână şi o
cameră spartă·de frânghii, Ceata învingătorilor pleacă în triumf spre sat.

Apelul la

secţia

*
După ropote de ploaie, cum spune cineva, de ani de zile n-a
pomenit acest Bugeac, plecăm, sub picurile triste care se învierşW1ează,
spre Bugaz, spre gura Nistrului, punctul unde limanul se W1eşte cu Marea.
Din luciul golfului pe care-l străbatem cu şalupa pusă binevoitor la
dispoziţie de Baza navală, cetatea apare în toată puterea şi frumuseţa ei
fără păreche. Liniile se desfăşoară atât de depline încât ai ideea că nimic na căzut din zidurile ei gălbui-sure, că ea e păzită şi locuită de oamenii ei
din vremuri, că în curţile netede străjerii Moldovei lui Ştefan stau sprijiniţi
în suliţe, că guri de tunuri sunt prinse în deschizăturile rotunde, că
pârcălabii comandă în cămările bastioanelor şi în paraclis preotul se roagă
pentru norocul creştinătăţii, că steagul ce fâlfâie în vânt e acela, cusut cu
aur, al Sfântului Gheorghe luptătorul.
În faţă se răsfiră căsuţele de sat ale Ovidiopolului, cu pretenţiosul
nume legat de falsa legendă a prezenţei poetului la Tyras, nu la Torni). Pe
deal se răstignesc negrele aripi ale morii de vânt, şi din târg turnurile
bisericii se ridică albe. Acolo e republica moldovenească, satele fiind, până
la Dubăsari, româneşti, cu numele adesea corespunzând celor de dincoace.
De acolo, prin 1W1trile de pescari, vin ştiri şi îndemnuri, care fac pe câte
unul, ca pe învăţătorul de dăunăzi, să treacă dincolo pentru a găsi mizeria;
acolo se fac slujbele după vechiul calendar ca să îngenunche pe mal
credincioşii Basarabiei „catolicizate". Acolo stă primejdia şi se pregăteşte
ameninţarea. „Să o 'nfruntăm", zice părintele Tăureanu, „nu numai cu
armele, ci cu iubirea acestor oameni".
Limanul, încreţit de uşoare valuri e, sub nori, de un verziu lăptos.
Rari pescăruşi albi se răpăd la pradă spre ţărmuri; e atâta hrană doar mai
departe, în largul Mării!
Două 1W1tri de pescari îşi umflă pânzele la noi; la ruşi una singură
se strecoară lângă mal. Încolo e nesfârşită linişte. La dreapta, livezile, viile
coloniştilor din Şaba, cupola satului rusesc dau viaţă ţermului jos.
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Şi când ajungem, după un ceas de plutire, la Bugaz, cu frumosul
sanatoriu de copii al d-nei Pelivan, cu vilele care adăpostesc pe dd. Vaida
şi Ciobanu, farul, care serveşte şi de turn de observaţie, anunţă Marea,
vasta Mare, a altora dar şi, din vechi, a noastră.
Pe plaja de nisip, din care cresc lungi ierburi mătăsoase, valurile au
sămănat larg, ca nişte flori de piatră, scoicile vietăţilor ei care au murit.

*
La întors, satele pe care le acopere noaptea răsar în câmpia de
roadă, puternice colonii străine din opera lui Alexandru I: La Fere, Arcissur-Aube (Arciz) cu drumul spre sângerosul Tatar-Bunar6. Ce nebunie să
predici bolşevismul, moartea bogaţilor, anularea proprietăţii pământului,
acestor gospodari cu pasiunea ogorului şi a banului! Niciodată teoria
fanatică n-a fost mai oarbă decât în lovitura de acum trei ani.
Şi spre noaptea care vine, trenul, care nu poate servi această
proprietate agricolă, se târăşte mizerabil. Natura e un farmec în acest
„pământ tătărăsc" cu sclipiri de Orient depărtat. Un câmp întreg e numai
flori violete care îl îmbracă într-un veşmânt de coloarea ametistului. Şi
când amurgul vine, cerul are brazde roşii ca nişte răni proaspete. Neînţeles
de mult sub seninul spălat de ploaie întârzie ceasul misterios care e dorul
de a mai trăi al zilei ce moare.
În zori vom fi la Galaţi.
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NOTE
I.Aluzie la bătăliile lui Napoleon de la Leipzig, din 1813, unde a
fost înfrânt de a 6-a coaliţie europeană împotriva sa şi de cea de la
Paris, din 1814, când e învins de puterile europene constituite în
Sfânta Alianţă.
2. Gr. Avakian, lnscrip,t1i:le armeneşti de la Cetatea Albă,
Bucureşti, 1923. Vezi şi Acelaşi, Cetatea Albă, cwn se distruge
im monwnent istoric, Bucureşti, 1924.
3.La Harpe, Lycee ou cours de litterature ancienne et modeme, 19
vol., Paris, An VII-XIII.
4.Pentru înnoirea calendarului bisericesc vezi şi intervenţia lui N.
Iorga în vol. IV de Discursuri parlamentare, 1928-1931), Ploieşti,
2014, p. 136 şi urm (ediţia noastră).
5.Vezi totuşi lucrările Mariei Crişan pe această temă.
6.La Tatar Bunar s-a produs o revoltă, în 15 septembrie 1924,
pusă la cale de bolşevici prin Uniunea Ţăranilor Revoluţionari din
Basarabia. Au proclamat Republica Sovietică Moldovenească.
Peste trei zile armata română a restabilit ordinea.
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LA VERITE SUR LE PASSE ET LE PRESENT
DE LA BESSARABIE
(de N. Iorga, profesor la Universitatea din Bucureşti, membru al
Academiei Române, corespondent al Institutului Franţei, Bucureşti, 1931 )*

I

La Bessarabie avant Etienne Le Grand, prince de Moldavie,
(XIV-e siec/ejusqu'en 1457)
La Bessarabie, annexee par la Russie en 1812, a la suite d 'une
guerre contre Ies turcs et sans que la Moldavie autonome eut eu le devoir
de payer la defaite de ses suzerains, porte encore le nom de la dynastie
valaque des Basarab, dont le nom couvrait jadis seulement la partie
inferieure de cette province, le long de la rive gauche du Danube inferieur,
territoire qui leur appartenait au XIV-e siecle. Cette notion preliminaire
exclut toute ancienne domination etrangere sur la bande de territoire qui
s'etend entre le Prout a l'Ouest, le Dniestr a l'Est et, au Sud, Ies Bouches
danubiennes.
A l'epoque la plus ancienne, la colonie grecque de Tyras, situee a
l'embouchure de Dniestr, servait de debouche a une region assez etendue,
qui produisait le ble necessaire a I' approvisionnement de tout ce monde
hellenique riverain du Pont Euxin. L' emplacement de Tyras etait si
propice pour ce commerce que, plus tard, a l'epoque byzantine, un château
imperial fut bâti sur ses ruines, qui n'ont pas encore ete explorees, et ce
Maurokastron ("le Château Noir") se maintint pendant des siecles avec une
certaine garnison et un port assez frequente.
Quant a I' interieur de la future Bessarabie, la partie meridionale,
assez peu productive, couverte en grande partie de lacs, servait de passage
aux hordes scythes, plus tard aux peuplades ouralo-altai'ques (bulgares) ou
fino-ugriques (magyars), qui s'y etablirent pour quelque temps avant de
trouver une partie plus florissante et plus riche. Au-dessus de cette
prolongation de la steppe russe, Ies plaines etendues ne presentaient que
rarement de maigres forets; des cours d'eau d'un assez faible debit la
traversaient, et nulle part, jusqu'aux bords de la riviere qui forme la limite
orientale du pays, on ne constate dans Ies documents des agglomerations
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plus importantes de population. Quant aux points ou il y peut exister des
concentrations humaines, il faut admettre que les habitants n' etaient pas
differents des paysans roumains habitant la Moldavie entre le Prout et les
Carpathes.
Au commencement du XIV-e siecle les renseignements historiques
commencent a paraître. En 1330 il y avait un gouvemeur tatar a
Maurokastron, que les roumains appelaient deja "La Cite Blanche"
("Cetatea-Albă"). Saint Jean, un marchand de Trebizonde, y subit le
martyre. Sa Vie, redigee a la meme epoque, constate aussi une population
juive, et sans doute Ies grecs y etaient assez nombreux. L'etablissement
des genois a Cetatea Albă et a Licostomo, sise dans une île de la Bouche
du Danube portant le meme nom, de "Gueule de loup '', dans certe
Licostomo que les grecs, et les roumains ensuite, appelerent Chilia, "La
Celtule" (de moines) - ou plutot, vu que l'ancienne forme grecque est
Keltia, ''la celtule'', donc le monastere, dut suivre un peu plus tard. Vers la
moitie de ce XIV-e siecle, des vaisseaux venitiens y accosterent egalement
pour s'y procurer le ble foumi par les regions interieures. Un long conflit a
meme eu lieu entre Ies deux Republiques italiennes en vue de la possession
de ce point d'appui d'ou leur influence economique pouvait rayonner sur
le territoire situe au Nord du fleuve.
Lorsque la future Dobrogea, I' ancienne Scythie Mineure, entra
sous la domination d'un chef balkanique au nom roumain, bien qu'ayant
des rapports avec les princes qui se partageaient l' empire bulgare,
Dobrotitch, ce potentat qui transmit le pouvoir a son fils lvanco,
d'apparition tres passagere, entra en conflit avec les genois pour la meme
possession des Bouches du Danube, avant la fin du XIV-e siecle. Ceux-ci
resterent cependant dans les deux centres du pays, a Cetatea Albă ainsi
qu'a Licostomo-Chilia, non sans quelque dependance politique du prince
tatar de la steppe, jusqu'assez loin apres 1400.
Tout ce que nous avons dit concerne, ainsi qu'on le voit, cette seule
bande danubienne formant comme un territoire a part, dont Ies interets et
Ies attaches pouvaient etre tout a fait differentes des districts ruraux
s'etendant au Nord. Une civilisation assez importante, a demi byzantine, a
demi italienne, avec une forte nuance de Levant, s'y etait developpee: ii y
avait des consuls, des soldats genois, des marchands de differentes
nationalites: grecs, juifs, armeniens et meme, a Moncastro - Cetatea Albă,
que Ies grecs appelaient aussi Asprokastron, un eveque, gardien du
tombeau de Saint-Jean le martyre.
Lorsque, dans Ies montagnes de la Valachie, a Argeş, une dynastie
arriva a reunir Ies fragments, menant jusqu'alors une vie detachee de
l'organisation politique roumaine, et que cette principaute "de tout le pays
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roumain" s'etendit bientot jusque sur la rive gauche du Danube, englobant
le port de Brăila, tres frequente, et empruntant a Vicina, situee sur la rive
gauche du Danube, dans la Dobrogea actuelle, son premier eveque
canonique - ce qui suppose une influence politique, au moins de la
Valachie sur ces regions de l'ancienne Scythie Mineure, Chilia fut soumise
elle-meme a ce regime. 11 est bien possible que Ies genois eussent demeure
pendant quelque temps sous cette autorite roumaine qui rempla<ţait la
suzerainete tatare qu'on retrouve aussi a Caffa et dans toutes Ies
possessions de la Republique en Crimee. En 141 O Ies genois comptaient
Moncastro parmi leurs possessions, mais deja la possession territoriale
appartenait â la Moldavie naissante qui organisait au Nord Ies forces
nationales roumaines.
C'est â cette Moldavie d' Alexandre le Bon qu'appartiendront Ies
premieres fondations politiques dans le territoire rural au Nord de Chilia et
de Moncastro, territoire qui ne porta qu'apres l'annexion arbitraire de 1812
par Ies russes le nom, tout aussi arbitraire sous le rapport geographique, de
Bessarabie.
Une mention, dans ies chroniques russes de la Lithuanie au XIV-e
siecle, parle d'un prince Iourg Koriatovitch, appartenant aux dynasties
ruthenes, que Ies moldaves appelerent pour occuper, d'une maniere tout â
fait passagere, le trone de leur principaute, fondee une dizaine d'annees
auparavant par un emigre du comite hongrois du Marmoros (Maramurăş),
Bogdan. Ce cneze aurait deja eu sous ses ordres tout le pays jusqu'aux
rives du Dniestr, vu qu'il aurait eu un conflit avec Ies tatars, qui avaient
cesse d'etre Ies maîtres deces contrees, dans le voisinage meme du fleuve.
On n'a cependant jamais retrouve !'original du document contenant une
donation en rapport avec cet evenement.
En tout cas son successeur, appartenant â l'ancienne dynastie,
Roman, s'intitulait: prince de tout le pays "des montagnes aux rives de la
Mer (Noire)", de sorte que la possession pour Ies Moldaves deces regions
est absolwnent incontestable.
A cette epoque, vers 1390, il y avait sur le Dniestr deux châteaux:
celui de Hotin, au Nord, celui de Tighinea, Tehyn pour Ies podoliens
voisins, au Sud de la Moldavie, sur cette frontiere. Leur origine est
obscure; ce qui est certain c' est que leur developpement est du
exclusivement â l'existence d'un commerce intemational dont
l'epanouissement commence avec la creation de la principaute moldave.
Un peu plus tard, Alexandre le Bon fit venir de Cetatea Albă
l'archeveque canonique de Moldavie, de meme qu' Alexandre, prince de
Valachie, avait demande â Vicina le premier Metropolite de son pays. Ces
faits seuls suffiraient pour prouver la dependance etroite dans laquelle ces
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ports danubiens se trouvaient par rapport aux formations politiques
naissantes de la nation roumaine. C'est avec une petite troupe de soldats
moldaves que cet archeveque fit son entree a Suceava, capitale de l 'Etat,
ou fut egalement etabli le siege de la supreme autorite ecclesiastique. Les
voyageurs russes, dont Ies breves annotations concernent la route suivie
par eux, annotations traduites et publiees par M-me Khitrovo, temoignent
que Cetatea Albă continuait a etre le debouche vers la Mer Noire des
regions de l'interieur, d'un cote et de l'autre du Dniestr, mais elles
prouvent, d'autre part, que la viile n'entretenait aucune relation politique
avec ces territoires podoliens qui, des mains du grand prince de Kiev,
etaient tombes entre celles du roi lithuanien de Pologne.
Un voyageur fran9ais, Guilbert de Lannoy, qui traversa le territoire
entre le Prout et le Dniestr sous le regne d' Alexandre le Bon, arrivant
jusqu'a "Bellegarde", le Bialogrod des polonais, cette meme Cetatea Albă,
y trouva le representant du roi voisin, allie du dit prince moldave,
travaillant a fortifier cette place importante, qui etait destinee a resister
pendant trois quarts de siecle aux attaques repetees des turcs. Les visees de
Sigismond, empereur et roi de Hongrie, sur une partie de la Moldavie et le
traite conclu par ce prince avec le roi de Pologne pour un partage du
territoire moldave entier n'eurent aucun effet pratique. Alexandre ne
conserva pas seulement Cetatea Albă - etant contraint d'abandonner pour
le moment Chilia a son voisin valaque, mais ii commen9a, en bâtissant le
monastere de Căpriana, au-dela du Pruth, la grande ceuvre de colonisation
qui donna a cette partie orientale de ses Etats une population plus
nombreuse et ouvrit la voie a une civilisation superieure aux premiers
debuts de vie patriarcale.
Les moldaves etaient si bien implantes dans la Bessarabie jusqu'a
ses extremes limites au Sud que, lorsqu' apres la mort d' Alexandre le Bon
ses fils se disputerent son heritage et se partagerent Ies revenus du pays,
Etienne, le cadet, obtint aussi la possession de l'ancienne Bessarabie
valaque, avec Chilia, une nouvelle fondation sur la rive gauche du fleuve,
en face de l'îlot ou se trouvait la Chilia genoise, la Licostomo du XIV-e
siecle. Cetatea Albă lui appartenait aussi, et un docwnent venitien de 1435
mentionne le "moine" qui commandait dans cette demiere forteresse, que
Ies polonais esperaient encore pouvoir reunir a leurs Etats. Cet espoir fut
plus fort que jamais au moment ou un successeur d'Etienne, son neveu, le
jeune Alexandre, dominait cette Moldavie du Sud Est, sous la tutelle de ses
parents polonais et de nobles appartenant au parti du puissant roi voisin.
C'etait le moment meme ou Mahomet II, conquerant de Constantinople,
devenant maître de la Mer Noire, le principal interet des turcs devait etre
desormais d'etendre leur pouvoir sur la Caffa genoise et sur Ies deux ports
moldaves.
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Cetatea Albă et Chilia lui resisterent; l'reuvre de fortification se
poursuivait sans cesse d'un regne a l'autre. On a trouve, ii y a quelques
annees, la pierre detachee des murs de la premiere de ces cites, qui
mentionne Ies travaux accomplis en 1440 par le burgrave moldave.
L'inscription est redigee en grec. Deces burgraves il y en avait deux pour
chacune de ces forteresses, et on Ies choisissait parmi Ies plus energiques
des boîars moldaves, ayant des attaches particulieres a la dynastie
regnante.
Chilia avait ete pendant quelque temps entre Ies mains du puissant
defenseur de la chretiente, dans ces regions roumaines aussi bien qu'audelâ du Danube, en terre slave, Jean Hunyadi, un roumain de Transylvanie.
II y avait fixe une gamison, et on allait retrouver, a la fin du XVI-e siecle,
dans la ville reconquise sur Ies turcs, des canons portant l'embleme du
corbeau une croix dans le bec, blason de cette familie. Ceci n'empechait
pas la propriete theorique des princes valaques, soutenus et tutelles par
Hunyadi, sur Chilia, et cette possession dura jusqu'au moment ou Etienne
le Grand, aussit6t apres la mort de Hunyadi - un roumain rempla9ant
I' autre dans la tâche de continuer l' reuvre de croisade et de defense de la
chretiente contre l'invasion ottomane - prit possession de cet.heritage
moldave contre un usurpateur et commen9a un regne au caractere royal,
qui signifia pour tout l'Orient une opiniâtre resistance de presqu'un demisiecle a la conquete musulmane.

II
LA Bessarabie sous Etienne Le Grand et ses successeurs
jusqu'a /afin du XVI-e siecle.
Au moment ou ce grand regne commence, l'organisation de la
Bessarabie avait beaucoup progresse. Hotin, passagerement occupe par Ies
polonais, qui y abritaient l'usurpateur chasse par Etienne, etait une des
principales douanes de cette principaute, dont le commerce etait en
continuei developpement, vers Caffa de Crimee, d'une part, et vers Cetatea
Albă, de l'autre. Tighinea etait devenue elle aussi une ville assez
importante par l'afflux des voyageurs qui se dirigeaient vers cette meme
"Tartarie'', c'est-ă-dire vers Ies possessions genoises de la Mer Noire. Les
voyageurs qui, comme Jean de Wavrin, en 1445, s'occupent, en relation
avec la croisade du Pape et du duc de Bourgogne sur le Danube, de
I' ancienne Moncastro, y constatent une population de caractere
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intemational, nombreuse, libre, se nourrissant du commerce avec l'Orient
grec et musulman. Aucun vestige des droits des genois ne s'y etait
conserve; les burgraves moldaves n' avaient plus de rivaux.
Ci et la des sources contemporaines, cornme Guilbert de Lannoy,
mentionnent des villages le long de la route suivie par les voyageurs. Les
pecheries du Danube Inferieur, foumissant des quantites enormes
d' esturgeons, etaient affermees a de riches etrangers, des grecs surtout, et
la future Bessarabie etait traversee par les chariots des paysans moldaves
qui transportaient cette marchandise, tres appreciee a cause des jefmes
prolonges, vers les villes florissantes de la Galicie: Lvov surtout et
Craco vie.
11 y avait aussi des pecheries tres importantes sur le Dniestr luimeme, et des documents moldaves de la deuxieme moitie du XVI-e siecle
s'en occupent; elles appartenaient au prince du pays de meme que celles
des Bouches du Danube, deja mentionnees. On signale aussi des ruchers,
des moulins, des cabarets, des etablissements ruraux avec de vastes
terrains de fenaison et tout ce qui peut foumir la preuve d'une colonisation
deja tres intensive.
11 y a meme ci et la quelques etablissements religieux; cependant
Ies grands monasteres se trouvent dans la Moldavie occidentale, alors
qu'au-dela du Prout il n'y a que des fondations plus pauvres et qui pour la
plupart devaient dependre des premieres. 11 sera curieux de noter que
parmi les ruchers mentionnes dans ces documents il y en avait un qui
appartenait a un "Ecibec", qui rappelle le nom que portait jadis la ville
d'Odessa.
Ces actes des princes moldaves mentionnent egalement un certain
nombre de donations en terre bessarabienne. Ce sont pour la plupart des
guerriers qui obtenaient, en recompense de leurs services, des fiefs dans
cette region a peine ouverte a la culture. Ces donations concement des
biens sis sur la rive meme de la grande riviere orientale. Jamais on ne
retrouve un nom etranger, car Comande Bezin, Vâlcea, Luc Ecobescul et
sa niece, fille de Lazar Prodănescul, la niece de Vâmav, et Ivancu
Mihăilaş, Dima, Ivaşcu, fils de Balaşin, Jean Cauteş, qui donna son nom
au village de Căuteşeni, Pierre Dumea, Nicolas Matostat, Grigoraş
Melciul, Căuş, qui a ete sans doute l'ancetre des habitants de Căuşani, la
vieille Gănguroaia, femme de Gangur ("Loriot"), aussi bien que Vâlcu, fils
du pretre Zacharie, qui obtient une terre a Vâlcov, pres du Danube, sont
certainement des roumains de vieille souche, des moldaves appartenant a
la race la plus authentique, et ces noms d'origine si purement roumaine
sont les seuls que I' on rencontre dans ces actes de donation.
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Parmi les boîars moldaves, on trouve, en 1435, un Vâlcea,
originaire de Lipnic. Or ce village de Lipnic, ou Etienne le Grand remporta
une victoire contre Ies tatars qui avaient attaque sa principaute, se trouve
en Bessarabie, du câte de Hotin. Le grand marchand Mihu, logothete de
Moldavie, avait une terre sur la riviere du Răut, â Procopeni, "avec des
moulins et des ruchers". Cette possession lui venait - et le document le dit
expressement de "ses ancetres". Sur le Dniestr meme, â Raşcov, qui
s'appelait alors Raşcovţi, il avait achete une autre propriete. A cette
epoque sont mentionnees Ies habitations anterieures de chefs paysans
gouvemant un milieu rural, qui s'appellent en bon langage onomastique
roumain Dănilă et Budul. Jusque bien tard, dans des documents du XVIIIe siecle, des paysans proprietaires obtiennent la confirmation de leurs
droits comme derivant d'une epoque tres ancienne, sur laquelle on ne
conservait plus de documents.
Le premier acte d'Etienne le Grand dans ces regions orientales de
sa principaute fut celui de chercher â recuperer sa forteresse de Hotin.
Bientât le burgrave Goian, puis Vlaicu, le propre oncle maternei du prince,
commanderent sur le Dniestr superieur. Quelques annees plus tard, une
invasion tatare fut repoussee, ainsi que nous l'avons dit, â Lipnic, le frere
meme du .Khan de Crimee, Eminek, tombant entre les mains des
vainqueurs. Pour defendre desormais cette region de plus en plus
florissante contre des devastations analogues, dues â un mauvais voisin
qu'aucune force ne pouvait maîtriser, Etienne fit elever une nouvelle
forteresse, sise au milieu meme du pays, â Orhei (le nom n'a rien de slave;
îl derive du terme hongrois "varhely", region fortifiee, terme qui depuis
longtemps avait passe dans le langage commun des roumains). Le premier
burgrave en fut un habitant de ces regions memes: le fils de "dame
Gănguroaia'', des Ganguri qui avaient des proprietes sur la riviere de
Botna, â Puhoiul; l'oncle d'Etienne le Grand succeda â Gangur, qui revint
plus tard reoccuper sa premiere situation. On a meme Ies noms des soldats
qui representaient sur ce point la defense chretienne contre Ies hordes du
Khan. A câte d'un Maluşca, qui pouvait etre originaire de Podolie, on a un
Neicea, un Cosma Răzan et un Drăguş, tous des roumains, car Ies princes
avaient pour coutume de coloniser leurs soldats sur Ies terres voisines de la
frontiere.
Des 1462 Etienne avait cherche â profiter des difficultes ou se
trouvait le prince de Valachie, Vlad l'Empaleur, attaque par le Sultan
Mahomet II en personne, pour completer la frontiere meridionale de la
Moldavie sur le Danube, en se saisissant de Chilia. II y fut blesse et dut
abandonner la partie. Trois ans plus tard, presque sans effusion de sang, il
devenait maître de l'ancienne colonie genoise. D'ailleurs Etienne etait en
403
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
relations de famille avec Ies princes chretiens de Crimee, des Comnenes
emigres, etablis dans un château de rochers, a Mangoup, la forteresse des
Saints Theodore (Tiron et Stratelate ); Marie, la femme du prince moldave,
etait la sceur meme de ce prince grec de Crimee. Des valaques, aussi bien
que des moldaves, des roumains, defendirent Caffa contre Ies turcs de
Mahomet. A Lerici aussi, au point ou le Dniepr debouche dans le Mer
Noire, Etienne profita de la premiere occasion favorable pour y installer
ses guerriers.
Les turcs etaient cependant bien decides a mettre un terme aux
possessions chretiennes de la rive septentrionale de la Mer Noire, devenue
leur domaine maritime. En 1475 ils sommerent Etienne de payer le tribut
arriere et de ceder ces deux places fortes. Caffa fut conquise par Ies
janissaires, mais Ies moldaves etaient en mesure de resister. L' ennemi,
dont on annorn;:ait l' apparition pour la meme date devant Chilia et Cetatea
Albă, ne parut pas. De nouveaux travaux de fortification furent accomplis
sous la direction des burgraves de la derniere cite, Luc et Hrăman. Meme
en 1476, annee au cours de laquelle le prince moldave, qui avait vaincu le
beglerbeg de Roumelie en janvier de l'annee precedente, fut a son tour
ecrase par Ies soldats d'elite et l'artillerie du Sultan lui-meme, dans Ies
forets des Carpates, du district de Neamţ, Ies ports moldaves se
maintinrent. En 1479 on faisait de nouveaux travaux a Chilia et on
terminait un mur dans l'enceinte, d'une grande beaute, reunissant des
elements byzantins et italiens, de Cetatea Albă.
Mais en 1484, alors qu'Etienne pouvait se croire garanti par le
traite de paix conclu entre son ami et suzerain Matthias Corvin, roi de
Hongrie, et le nouveau Sultan Bajazet II, turcs et tatars tomberent a
l' improviste sur Ies ports de la Moldavie meridionale, utilisant aussi Ies
troupes conduites par Vlad, prince de Valachie, ennemi du moldave. Non
sans une resistance acharnee des burgraves, qui perirent dans la bataille,
Ies janissaires s'installerent sur Ies creneaux des deux ports. La plupart des
habitants durent emigrer a Constantinople pour contribuer a repeupler la
capitale de l'Empire ottoman. De Cetatea Albă seule "200 familles de
pecheurs'', des roumains, furent transportes. Une large bande de territoire
fut detachee de la Moldavie pour servir de territoire d'entretien, de raia de
ces nouvelles possessions de l "'empereur" turc.
Etienne employa pendant des annees tous ses efforts pour regagner
la possession, absolument necessaire pour l'existence meme d'un grand
commerce a travers la Moldavie, de ces ports perdus. En 1485, il
combattait pres du lac de Cătlăbug contre Balibeg, fils de Malcotch,
commandant turc sur le Danube inferieur. 11 alla jusqu'a preter le serment
de fidelite, longtemps retarde par le sentiment de sa propre <lignite et de
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son importance politique, envers le roi de Pologne, Jean Albert, fils de
Casimir. Celui-ci, prenant la couronne, suivit Ies conseils d'un aventurier
italien, et, feignant de venir au secours du prince moldave pour l'aider a
chasser Ies turcs etablis sur son territoire, mit le siege devant la capitale du
pays, car il esperait pouvoir remplacer Etienne par son propre frere, un
"sans-terre", Sigismond. Vaincu, le roi perdit au retour la plupart de son
armee dans Ies forets de la Moldavie septentrionale, et Ies turcs resterent
comme auparavant a Chilia et a Cetatea Albă. Etienne ne songea plus a Ies
en deloger, protestant hautement devant la chretiente occidentale, a
Venise, de ce qu'on le contraignait a conclure une alliance qui lui
repugnait: il dut accepter comme amis ceux dont il n'avait pas voulu
comme maîtres.
Desormais la Moldavie, devenue de fait vassale de l'Empire
ortoman, qui detenait ses principaux ports, s'arretait bien avant la ligne du
Danube, sur une frontiere vague, difficile a defendre contre des voisins si
entreprenants et peu dispos a soumertre leurs convoitises aux exigences
des traites. Des garde-frontieres furent etablis a Ciubărciu, sur le Dniestr
inferieur, centre d'emigres hongrois, appartenant a l'heresie hussite. On y
rencontre deux burgraves, Fătul et Tomşa, en 1526.
Sur le cours superieur de la riviere, a Soroca, forteresse mentionnee
pour la premiere fois en 151 O, un autre commandant moldave veillait sur
Ies mouvements des tatars rodant dans la steppe.
Cependant, si le grand essor commercial de la Moldavie fut arrete,
si son autonomie fut desormais soumise a plus d'une usurpation de la part
du puissant voisin et suzerain, la vie roumaine continua a s'organiser dans
la large partie restee libre de ce territoire entre le Prout et le Dniestr ou
aucune autre nation ne disputait le pas aux indigenes moldaves. Sans
discontinuer, dans des territoires insuffisamment peuples, que les
documents appellent "deserts", Ies princes accordaient des bien-fonds a
leurs guerriers, a leurs conseillers. Les noms de ces proprietaires
uniquement roumains: Radu Drăculea, Bilăi, Dan Bolea, Starostescu,
Roman, Ciurea, Dragotă, Săcuianul; de puissants et riches boîars, comme
le tresorier Iuga, le logothete Tăutu, tiennent a avoir des terres dans certe
region orientale. C'est meme le cas pour Luc Arbore, regent de la
principaute sous le petit-fils homonyme d'Etienne. On voit meme des
secretaires de la chancellerie du prince, comme Nicoară et Cârceiu, qui s'y
etablissent. Des possessions sont accordees a condition de servir comme
soldats dans la forteresse voisine, ainsi a Soroca. Ci et la apparaissent ies
anciens proprietaires, Ies juges de village, representant leur communaute,
des roumains toujours: Căliman, Ioachim, Lucaciu. Jusque vers la moitie
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du XVI-e siecle on trouve comme proprietaires de terrains en Bessarabie
les principaux nobles du pays: Şerpe, chef de la revolte contre le jeune
Etienne, le tresorier Sima, etabli a Cobile, Vitold, le conseiller de Pierre
Rareş, fils illegitime d'Etienne, Fătul, burgrave de Ciubărciu, la nouvelle
forteresse mentionnee plus haut, un descendant du riche marchand grec
Călin ou Kaloîannes, qui vivait sous Etienne le Grand, le logothete
Theodore, mele a la carriere dramatique du prince Pierre, le burgrave
Frăţian, l'echanson de la princesse serbe Catherine-Helene, femme du dit
prince Pierre, Nicoară, puis le burgrave de Roman, sur le Siret, Cosma
Gheanghea.
11 y avait des proprietes extremement etendues, et Ies documents
precisent qu'elles "commen9aient du Prout et allaient jusqu'a la riviere de
Cahul'', ou bien "commen9aient au lac de Ialpug pour s'etendre jusqu'a la
riviere de Cahul''.
A travers le desert, des puits etaient creuses, dont on rencontre les
noms dans les memes actes, et, chaque fois, celui qui fait forer le puits est
un roumain: la femme de Chichită, Etienne Bujac, etc.
Les couvents de la Moldavie occidentale continuaient a conserver
et meme a accroître leurs domaines au-dela du Prout. Căpriana, la
fondation d'Etienne le Grand, dediee plus tard au Mont Athos, avait, sous
la dependance de son abbe, onze villages, situes, sans exception, dans la
meme region, et leurs noms, comme la plupart des noms de la Bessarabie,
indiquent toujours des ancetres de race roumaine: Onea, Balica, Luca,
Glăvaş, Duma, Vomicul, Scorea, Şendrea, Todor, Popa.
Pierre Rareş avait commence une guerre acharnee contre le roi de
Pologne pour la possession de ce territoire de Pocutie qui aurait complete
au Nord sa principaute et que, des l'epoque d'Alexandre le Bon, sous la
forme hypocrite d'un gage d'emprunt, les princes moldaves administraient
et transmettaient â leurs descendants. Bogdan, fils d'Etienne, revant d'un
mariage royal en Pologne, avait renonce a ses droits, mais son frere bâtard,
Pierre, tendait â reprendre le proces. Or, ces inimities avec le roi voisin
amenerent une intervention des turcs, demandee expressement par
l'ambassadeur polonais â Constantinople, et, en quittant le pays, Soliman
le Magnifique avait transforme l'eglise de Tighinea en mosquee et etabli
ses janissaires dans la citadelle, qui s'appela desormais, d'un nom turc,
Bender, c'est-â-dire "porte". La raîa de cette nouvelle forteresse turque
etait extremement etendue, et la Bessarabie en <levint partagee desormais
en deux parties presque egales. Le Nord seul, au-dela riviere du Bâc,
appartenait au prince; le reste etait territoire imperial, soumis directement a
l' administration turque.
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C'etait une perte tellement douloureuse pour la Moldavie, dont la
frontiere devenait informe, sans compter la perte anterieure des ports
indispensables, que meme le prince improvise par Ies turcs, Etienne,
pretendu fils d'Etienne le Grand et qui etait de fait son petit-fils, ne d'un
pere qui mourut comme otage â Constantinople, fit tout son possible pour
recuperer le district perdu. N'ayant pas reussi dans la mission que lui
imposait toute la noblesse du pays, il fut tue, et son rempla9ant, le boîar
Cornea, qui prit le nom du grand et "bon" Alexandre, se mit aussitot en
campagne pour chasser Ies turcs de la conquete de Soliman. Alors le
Sultan retablit Pierre, qui s'etait presente â Constantinople pour demander
grâce, et, si l'ancien prince, revenu dans ses Etats, fit trancher la tete de
l'usurpateur, il n'abdiqua pas pour cela â !'ideal que l'avenement tragique
de ce dernier avait represente. 11 alla jusqu'â conclure un traite avec
l'Electeur de Brandebourg, chef d'une derniere tentative de croisade pour
regagner Buda, occupee recemrnent par Ies turcs; il lui fournit des
bestiaux, lui fit un pret, mais la mort le surprit sans avoir pu transmettre a
ses heritiers la Moldavie integrale sauf Ies ports, qu'il avait heritee de ses
predecesseurs. Hotin elle-meme avait ete assiegee en 1538, au moment de
l'apparition du Sultan, par Ies polonais. Et ce fait empecha peut-etre
Soliman d'y etablir une gamison comme a Tighinea,
En 1562, un aventurier grec, ancien calligraphe et poete laureat de
Charles Quint, le protestant socinien Jacques Basilikos, dit ''I' Heraclide" et
auquel le souvenir du peuple n'a conserve que sa qualite de despote de
telle île de I' Archipel, s' etant assure l' appui d 'un noble polonais de la
meme espece aventuriere, Albert Laski, lui laissa en gage Hotin. Peu apres
la forteresse revint a la Moldavie, mais Alexandre Lăpuşneanu, fils de
Bogdan et representant de la politique loyale envers Ies turcs, acquies9a â
la demande de son suzerain de demanteler aussi bien Hotin que Ies autres
places fortes de son pays. Ces centres continuerent cependant a etre des
points de douane, et nous savons par des comptes conserves de la fin du
XVI-e siecle que l'afflux des marchands grecs et levantins, venant du Sud,
et celui des marchands polonais se dirigeant vers Constantinople etait tres
important.
La politique chretienne trouva cependant encore des representants.
Jean, dit le Terrible, ancien joaillier a Constantinople, mais descendant
authentique de la race d'Etienne le Grand, se refusa a payer un tribut plus
eleve, et, en 1574, ii recommen9a l'attaque contre Ies comrnandants turcs
du Danube inferieur. Vaincu et cerne par Ies turcs, malgre la bravoure des
cosaques, venus â son aide, ii n'eut pas la satisfaction de conserver des
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conquetes passageres. Apres lui, plus d'une fois, ces temtoires
bessarabiens furent infestes par Ies cosaques, ramassis d'individus
appartenant â plusieurs races, qui, echappant surtout â la tyrannie des
seigneurs polonais, s' etaient etablis aux cataractes du Dniepr et
entendaient faire contre Ies tatars le metier que pratiquaient ces ecumeurs
musulmans des deserts. Maintes fois, escortant des princes d'une
descendance plus ou moins verifiable, ils traversaient le territoire entre le
Dniestr et le Prout et depouillaient Ies marchands ressembles dans Ies
foires de frontiere, comme â Orhei, ou se risquaient jusqu'â assieger Ies
turcs â Bender. Plus tard, lorsque la guerre de Rodolphe II, empereur
d' Allemagne, contre Ies turcs, soutenue par le Saint-Siege, prit un
caractere de croisade, englobant aussi Ies chretiens d'Orient, Aaron, prince
de Moldavie, fils d' Alexandre Lăpuşneanu, parvint â se saisir d' Ismaîl (en
roumain: Smil), la nouvelle forteresse turque etablie â l'Ouest de Chilia, et
Ies soldats de la revanche chretienne parurent aussi devant Cetatea Albă.
Cette fois encore Ies cosaques etaient de la partie, mais il s'agissait
seulement, ainsi que nous l'avons dit, d'une bande d'exiles sur Ies
frontieres, bandits autant que soldats, qui retournaient toujours â leur abri
sur le Dniepr et dont l'apparition n'avait aucun caractere national.
Malgre tous ces evenements, la region bessarabienne conservait la
prosperite qu'elle devait uniquement au regime des princes de Moldavie et
â I' initiative colonisatrice des boîars et des moines de cette Moldavie
occidentale. Des statistiques, datant de la fin du XVI-e siecle, parlent du
grand nombre de troupeaux qui servaient â l'approvisionnement de
Constantinople. Les grands proprietaires du pays accroissaient sans cesse
leurs possessions au-dela du Prout: tel Ureche, conseiller de plusieurs
princes pendant une trentaine d'annees, qui obtint d'un de ces potentats,
Jeremie, une terre pres du lac du Ialpug et acheta d'autres possessions aux
anciennes familles Puică et Grecul. Le prince Jeremie lui-meme,
appartenant â la familie Movilă, qui s'appuyait sur Ies polonais - la garde
moldave etant composee de soldats du roi voisin et la monnaie polonaise
etait frappee pour la principaute aussi, avec un signe distinctif, avait une
grande partie de ses biens dans cette Moldavie orientale. La vie roumaine
y etait si profondement enracinee que Ies turcs de Bender employaient le
roumain dans leur correspondance avec le staroste voisin de Rascov, en
Pologne, et on doit noter que dans cette correspondance, dont on a
conserve une piece, le beg ortoman ne nomme pas "Bender" la forteresse,
mais conserve encore l'ancien nom rownain de "Tighinea".
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La future Bessarabie etait a cette epoque - fin du XVI-e siecle et
commencement du XVII-e - un territoire solidement organise pour servir
de rempart au reste des pays roumains. Toutes Ies forteresses se
maintenaient: on trouve des burgraves de Ciubărciu jusqu'a la fin de cette
epoque. A Orhei il y avait, vers 1580, un commandant assez energique
pour pouvoir poursuivre Ies bandes cosaques jusqu'a Pereiaslavl, bien loin
au-dela du fleuve de frontiere. Si Chilia et Cetatea Albă resterent entre Ies
mains des turcs, Galati, sur la rive droite du Prout, gagnait une importance
croissante, et sur l'autre rive, Tomarova ou Reni, en terre bessarabienne,
devenait une place de commerce importante. Hotin apparaît comme une
citadelle de premier ordre, Ies soldats du prince de Moldavie y protegeant
un commerce florissant. Chasse par Michel le Brave, prince de Valachie et
conquerant de la Transylvanie voisine, le prince Jeremie Movilă et sa
famille y chercherent refuge. Sur la ligne meme du Prout, a Lăpuşna, dont
etait originaire la mere du prince Alexandre Lăpuşneanu, une vie
municipale s'etait formee, et on a conserve des actes datant de cette
communaute, comme ii en existe d'autres de Hotin egalement.
Quant a l'interieur de la Bessarabie, on a, en 1584, un temoignage
qui correspond, a un siecle et demi d'intervalle, a celui qui nous a ete
fourni par Gilbert de Lannoy. Voici en effet ce que nous raconte un
voyageur, Fran.yois de Pavie, seigneur de Fourquevaux, qui parle aussi des
pecheries du Bas Danube, de Cetatea Albă, l' Akkerman des turcs, avec
"les fausbourgs d'assez plus grands que la viile, et Ies maisons toutes, de
haut a bas, construites de bois" et habitees, bien entendu, par des
moldaves. "Par ces chemins nous rencontrions souvent vingt ou trente de
ces petits carrosses mentionnes ensemble, sur chascun desquels avoit une
fille, revenant du marche des villages d'autour, belles extremement, et sans
art, une guirlande de fleurs sur la teste, pour monstrer qu'elles sont encore
a marier. Nous achetions d'elles, en passant, du laict, des cailles (qu'elles
appeloint en leur langue "perpelissa") et des ceufs, dont plusieurs de ces
filles avoient leurs carrosses pleins, jusques au haut, et rangez par la
pointe, sur lesquels elles marchoint et se soustenoint sans Ies casser". 11
s'agit du district de Hotin, ou, a la suite de l'etablissement des turcs a
Kamieniec aussi, des paysans russes de la rive gauche du Dniestr s'etaient
refugies, sous la protection du pacha de Hotin, formant cette enclave
ruthene sur un territoire qui, comme on le voit, a l'epoque ou Ies jeunes
filles roumaines y vendaient Ies "prepeliţe", etait habite par I' ancienne
population aborigene.
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III
XVII-e et XVIII-e siec/e
Au commencement du XVII-e siecle, un fait historique d'une tres
grande importance intervint pour changer Ies conditions dans lesquelles
vivait la population roumaine entre le Prout et le Dniestr. Le voici:
Repondant â l' attaque, pendant longtemps victorieuse, de la
coalition chretienne contre l'Empire ottoman, Ies turcs s'aviserent
d'etablir, non seulement dans la Dobrogea, que traversait leur voie
militaire vers le Nord, contre la Pologne et, plus tard, contre Ies
moscovites, mais dans cette Bessarabie meridionale, ou Ies janissaires
tenaient gamison dans Ies trois places fortes d'IsmaYl, Chilia et Cetatea
Albă, des tatars nogaîs, importes de Crimee, auxquels on assigna des
habitations au milieu des moldaves jusqu'â la hauteur de Căuşani et meme
au-dela.
Ce fut desormais un continuei sujet de preoccupations pour Ies
princes moldaves, qui, d'un autre cote, devaient resister aux incursions
repetees des cosaques du Dniepr. La guerre ayant eclate entre le Sultan et
le roi de Pologne, on s'imagine l'etat auquel furent reduites ces regions
florissantes jusque-lâ et que le prince de Moldavie, leur maître, n' etait plus
en etat de defendre.
Heureusement la population de frontiere avait une force de
resistance tout â fait extraordinaire. II faut ajouter un esprit
d'independance peu commun, qui, des la fin du XVI-e siecle, faisait que
Ies habitants, soldats de generation en generation, des territoires d' Orhei,
Soroca et Lăpuşna profitaient de la premiere occasion venue pour amener,
contre le prince siegeant â Iaşi, des pretendants appartenant â la caste
militaire des aventuriers. Toute une serie de ces jeunes princes, qui finirent
pour la plupart d'une maniere malheureuse, furent eleves sur le bouclier
par cette population dont Ies tendances â la revolte devinrent proverbiales.
Du cote du Prout, ou ii y avait la grande foret de Chigheciu, s'etendait, sur
Ies deux cotes de la riviere, un autre centre de resistance contre Ies nogai's
du Boudschac, de cette Bessarabie meridionale, et pendant deux siecles ces
habitants de la foret, ces "codreni", donnerent, non seulement maille â
partir â leurs voisins musulmans, mais aussi des materiaux de legende â la
chanson populaire.
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Mais, apres la conclusion d'une paix durable entre la Pologne et
l'Empire ottoman, le long regne du prince de Moldavie Basile Lupu
representa pour la Bessarabie une des periodes les plus heureuses de son
histoire. Au moment ou il obtint le treme moldave, le logothete Theodore
Ianovici constate que "entre le Dniestr et le Prout pas une maison n'etait
restee debout"; vingt ans plus tard l' ancienne situation florissante etait
completement retablie, au moins jusqu'â l'invasion combinee des tatars et
des cosaques de Bogdan Chmielnitzki, qui representaient une revolte de
paysans contre Ies grands proprietaires polonais et la tentative de fonder un
Etat de l'Ukraine, qui, sous tous Ies rapports, eut des devoirs de
reconnaissance envers la Moldavie, d'une civilisation infiniment
superieure.
Basile s'occupa personnellement de la viile d'Orhei, ou ii bâtit une
belle eglise en pierre qui se conserve encore; ii apparut lui-meme, â
l'occasion de l'expedition turque contre la viile d'Azov, dans cette sienne
fondation. A Chilia meme, malgre la domination turque, ii fit rebâtir une
autre eglise. Les murailles des anciennes forteresses de Soroca et d'Orhei
furent relevees.
Apres le grand role de proprietaires terriens qu'avait eu dans la
Moldavie Orientale la familie princiere des Movilă et la familie alliee des
Bamovschi (de fait des bolars de Bâmova, pres de Iaşi, ayant obtenu le
droit de cite polonais et ajoute â cette occasion â leur nom la desinence
polonaise), ainsi que, auparavant, la familie de Gole ou Golie, dont l'un,
Jeremie, burgrave de Hotin ou staroste de Cernăuţi en Bucovine, deserta la
cause de son prince, Jean, rebelle contre le Sultan, les courtisans de Basile
accrurent par leurs achats le domaine de la grande aristocratie moldave audelâ du Prout. Cette fois le nombre des documents est tres grand, et une
recherche attentive parmi Ies descendants de ces grandes familles,
appauvries aujourd'hui, rendrait encore plus riche la recolte d'actes de
donation, d'achats et d'echanges pour cette epoque. Ainsi, le chroniqueur
Miron Costin possedait en Bessarabie vingt-trois villages ; sa fille
Elisabeth en avait pres du Pout dix, parmi lesquels l'un, Cărăimăneşti,
rappelle le nom de Cărăiman, un des principaux bo'iars de l'epoque de
Jeremie Movilă, qui a du etre son nouveau fondateur. C'est par l'heritage
de Miron Costin qu'une nouvelle grande familie, originaire de
Constantinople, ou elle se continuait des l'epoque des empereurs chretiens,
Ies Cantacuzenes, eut des possessions importantes en Bessarabie, jusqu'â
Budele, pres de Soroca et en face de Mohilău, ou se tenait deja une des
foires Ies plus importantes de ces contrees.
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Mentionnons aussi Grigorcea Crăciun, encore un citoyen du
royaume de Pologne, le logothete Gheanghea, dont la femme etait
apparentee a la familie de Luc Stroici, boîar tres cultive, ayant re9u en
Pologne, avant Miron Costin, un vernis d'education dans l'esprit de la
Renaissance, puis Nicolas Prăjescu, dont la familie etait originaire du
village de Prăjeşti, pres de Lăpuşna, la familie des Donici, qui est restee en
Bessarabie sous la domination russe, celle de Ciogolea, qui faisait partie de
la noblesse guerriere, le riche boîar Bucioc, qui mourut empale par Ies
turcs pour avoir soutenu la revolte du prince moldave, d'origine morlaque,
Gaspard Gratiani et dont la fille, Tudosca (Theodosie ), fut la premiere
fernrne du prince Basile. Les Sturdza, Ies Buhuş s' achetent aussi des
proprietes dans cette region.
Le successeur de Basile, son ancien logothete, Georges Ştefan,
dont Ies proprietes etaient du cote des Carpates, s' occupe aussi a placer ses
fideles au-dela du Prout. II paraît meme que Ies tendances colonisatrices,
l'expansion due a la vitalite des roumains de Moldavie s'etendaient a cette
epoque surtout vers le Sud-Est. La preuve en est foumie aussi par ce fait
qu'un des successeurs de Basile et de Georges Ştefan, Duca, simple
paysan de Rournelie, qui, par son intelligence et ses richesses avait obtenu
la succession des princes guerriers de la Moldavie, s'empressa de
demander aux turcs, devenus maîtres de l'Ukraine occidentale, ce
territoire, contenant Tzicanovca, Nimirov et d'autres places, et de fait ii
obtint a Constantinople, avec un nouveau toug (queue de cheval servant
comme embleme d'infeodation), cette Ukraine dont il s'intitulait hetman.
II fit bâtir un palais sur la rive droite du Dniestr, ou, du reste, Rascov etait
deja la propriete de Roxane, fille du prince Basile et veuve de Timochek,
fils de Bogdan Chrnielnitzki. Un secretaire grec representait le prince dans
ce nouveau territoire soumis a sa juridiction, et on lui doit la mise en
valeur des terres, jusqu'alors non defrichees, de cette bande occidentale de
la Petite Russie. C' etait un riche marchand, qui y avait etabli aussi une
partie des troupeaux de bceufs qu'il exportait jusqu'a Danzig et, par ce port
polonais, jusqu' en Angleterre.
Faisons remarquer aussi que, des le XVI-e siecle, Ies pretres russes
du rite oriental, persecutes par la politique religieuse des rois de Pologne,
venaient en Moldavie pour y etre sacres par Ies eveques roumains et que
les livres d'eglise etaient envoyes pendant le XVII-e siecle en grande
partie de cette principaute voisine ou, des l 'epoque de Basile, les presses
fonctionnaient sans interruption. Ceci sans compter Ies nombreux paysans
russes qui cherchaient un abri dans la Moldavie septentrionale, mais
presque jamais, cependant, dans cette region bessarabienne qui devait etre
plus tard la proie des tzars.
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Le commerce dans certe region bessarabienne etait en plein
developpement, ce qui etait bien naturel a un moment ou I' echange entre
l'Orient et l'Occident ne pouvait se faire par un autre voie, ou Caffa,
tombee au pouvoir des turcs, etait devenue un simple village et ou, enfin,
sur l'ancienne terre moldave, Chilia et Cetatea Albă elles-memes se
trouvaient dans un etat de profonde decheance, de sorte que c' etait par
Reni et Galati que se faisait le commerce entre la Peninsule Balkanique,
administree directement pas les turcs, et Ies provinces chretiennes voisines
du Dniestr. Les documents mentionnent encore la ''route des pecheurs",
par laquelle on transportait l' esturgeon du Danube, comme au XIV -e
siecle.
II ne faut pas croire cependant que l'institution de la grande
propriete eut desseche certe energie populaire, si importante au
commencement du XVII-e siecle, et capable, comme on l'a vu, d'imposer
sa volonte au prince ou de lui susciter un rival. On voit tel pretre de Hotin
acheter, pour une somme tres importante a l'epoque, plusieurs terres des
environs. D'anciens paysans libres, et parfois d'anciens soldats, arrivent a
une situation plus importante. Des starostes de Hotin reussissent a prendre
leur place parmi les possesseurs de territoires etendus de ces parages. Les
bourgs prosperaient: un voyageur syrien, Paul d' Alep, qui accompagnait le
patriarche Macarius, visitant Orhei, parle des rues recouvertes de bois,
comme a Iaşi, des moulins, de l' etang voisin, traverse par un pont durable
et rapportant 3.000 ducats par an; Chişinău, que nous avons mentionnee,
ayant dependu pendant longtemps d'une eglise de Iaşi, tendait a devenir
libre. Si on n'a pas de renseignements sur Ies autres centres urbains, il faut
y admertre une situation analogue. N'oublions pas le grand-douanier du
prince Duca, Păun, un rournain de souche rurale probablement, qui
cherchait a avoir, lui aussi, un pied-a-terre dans ces regions.
Des marchands dont le nombre s'accroît a Hotin, comme dans ce
nouveau centre, situe au milieu de la province, Chişinău, dont le nom
vient, sans doute, de la cascade du Bâc, se partagent eux-memes la
domination des riches campagnes de la Bessarabie. Le long du Dniestr ii y
avait des villages qui prosperaient par leurs foires periodiques dont nous
avons deja parle ou encore par le passage des marchands aux gues de la
riviere. Le port actuel de Dubăsari ne signifie pas autre chose que "le
village des passeurs".
Le caractere militaire de cette lisiere orientale du pays - et a cette
epoque personne n'aurait jamais cru que certe region eut pu etre designee
sous le nom de Bessarabie, etant une Moldavie comme n'importe quelle
autre region de la principaute - se conservait tres bien, et ceci par suite du
danger tatar, d'un cote, et, de l'autre, par suite des guerres incessantes
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entreprises par Ies turcs, sous l'impulsion des grands-vizirs de l'energique
famille des Keuprulis, contre leurs voisins chretiens de Pologne et de
Moscovie. Toute une lignee de soldats bessarabiens surgit, comme Ies
Hăjdău, apparentes â la famille du prince passager qui succeda â Duca,
Etienne Petriceicou, et beaucoup d'autres qui, d'ailleurs, comme tant de
jeunes moldaves de la fin du XVII-e siecle, offraient leurs services, sans
distinction, au roi de Pologne Jean Sobieski, au tzar Pierre le Grand ou â
Charles XII lui-meme; tel ce Sandu Colţea, qui demandait, apres la mort
de ce roi, â Stockholm, la permission de quitter un pays ou il ne trouvait
pas d' eglises de son rite.
Sous le regne de Duca, de nouveau Ies habitants de Lăpuşna et
d'Orhei se souleverent, ayant â leur tete un riche boîar local, Hâncoul, qui
avait des proprietes du cote de Chişinău, ou ii bâtit meme l'eglise d'un
couvent de nonnes. Le prince fut oblige de se refugier derriere Ies
fortifications de son palais â Iaşi, et il fallut l'intervention des turcs pour
amener le rebelle â ceder. Depuis, le proverbe moldave continue â etre
applique â differentes situations historiques ressemblant â celle de 1671:
"Vodă vrea şi Hâncu ba" ("Le prince le veut, mais Hâncou non").
Apres le soulevement, ce Hâncou "et d'autres boîars de ce pays qui
se trouvaient a Iaşi" offrent de soumettre la Moldavie au roi de Pologne.
Plus tard, apres la conclusion de la paix de Zourawna, en 1676, et apres
!'insucces des deux campagnes par lesquelles Sobieski croyait pouvoir se
soumettre la Moldavie entiere, enfin apres la paix de 1699, par laquelle la
Pologne n'obtenait que la restitution de Kamieniec-Podolski, en face de
Hotin, l'influence de Pierre le Grand commence â s'exercer, mais
seulement pour gagner â son armee des cadets de famille moldaves,
desireux de soldes et de gloire.
Pierre, n'ayant pas reussi â maintenir en Moldavie son ami et allie,
le prince Demetrius Cantemir, l'historien bien connu de l'Empire ottoman,
comme souverain d'un pays auquel on aurait rendu Ies territoires arraches
par Ies turcs, ces demiers crurent devoir se garantir contre de nouvelles
attaques de la part des polonais et des russes en se saisissant de Hotin.
Depuis 1713 un pacha rempla9a le capitaine moldave qui y residait encore
au mois de juin de l'annee precedente, et, aussitot, une nouvelle rai'a, un
nouveau district d'administration directe ottomane, fut formee autour de
Hotin, y attirant Ies paysans qui preferaient avoir des libertes plus etendues
sur cette terre privilegiee que de vivre plus longtemps sous la double
oppression d'un prince de fiscalite excessive et de boi'ars dont Ies
pretentions s'accroissaient avec la diminution de leurs revenus.
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La Moldavie n'avait plus donc que la partie central~ de la
Bessarabie, sans pouvoir toucher au Dniestr du cote de Bender. Dans ce
territoire mutile, l' energie populaire continuait cependant a produire des
phenomenes de revolte, tel Ilişco d'Orhei, qui, en 1740, appela Ies russes
et vint soutenir, lors d'une seconde occupation moscovite en Moldavie, la
cause de Constantin Cantemir, general du tzar, qui venait demander, Ies
armes a la main, l 'heritage de son pere.
Les musulmans ne voulaient pas s'arreter cependant a la derniere
limite de leur conquete et de leur usurpation. Les tatars envahirent, des
1712, un nouveau territoire moldave, d'une etendue „de deux heures en
large et de trente-deux heures en longueur''. Ils en furent chasses par un
prince moldave qui disposait d'une influence plus grande que ses
predecesseurs. Cependant Ies nomades persevererent, et le chroniqueur
Neculce assure que certains boîars leur permettaient d'etendre encore leur
domination. Neanmoins, vers 1780, Ies frontieres n'avaient pas depasse
une ligne qui, partant de Bender, suivait la route de Trajan jusqu'a
Bestiman, coupait celle qui se dirigeait vers la foret de Chigheciu et
s'arretait au Prout. La carte etablie par Rhigas, le poete de la revolution
grecque, alors au service d'un prince roumain, en 1797, montre, avec toute
la precision necessaire, quelle etait la frontiere entre le territoire turc et le
territoire du prince, a cette epoque. A Căuşani, miserable village, ou des
chaumieres en torchis entouraient la petite eglise moldave dependant de
l'eveque de Brăila et de Bessarabie - un autre eveque avait ete nomme par
le Patriarche de Constantinople pour la region de Hotin, et Ies eveques
moldaves eux-memes etendaient leur juridiction sur Ies districts situes sur
la rive gauche du Prout - la-bas a Căuşani, le khan de Crimee residait
pendant quelques mois de l' annee.
On a conserve cependant, de ce siecle malheureux, des statistiques
d'une nettete parfaite, qui permettent de constater la maniere dont Ies
proprietes terriennes en Bessarabie etaient partagees. Certains groupes de
paysans libres conservaient l 'heritage de leurs ancetres; pour la plupart
cependant Ies grands boîars moldaves en etaient arrives a se partager Ies
regions Ies plus fertiles de la province.
Dans un livre que nous avons publie en 1912 pour affirmer Ies
droits de notre nation sur la Bessarabie annexee par Ies russes, Basarabia
noastră, Natre Bessarabie, Iv. supra/ nous avons reproduit ces
renseignements dont l'importance pour prouver le caractere national de la
province ne peut echapper a personne. Jamais dans ces statistiques on ne
constate une infiltration de propriete etrangere, et jamais on ne fait une
distinction entre une partie de la population, qui serait composee de
roumains, et une autre, ayant un caractere different. 11 y avait bien Ies
415
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
tatars dans le Sud de la province; Ies guerres russo-turques a partir de celle
qui finit en 1774 Ies contraignirent cependant a quitter leurs anciennes
habitations. Ils revinrent, mais en nombre beaucoup diminue. La carte de
Rhigas porte pour la Bessarabie meridionale un grand nombre de noms
tatars; neanrnoins, ci et la, I' ancien nom roumain se conserve. Dans le
district de Hotin Ies villages russes se maintenaient evidemment, mais Ies
habitants avaient adopte le costume caracteristique des roumains et toute
leur maniere de vivre: ils n'auraient jamais pu penser que leur presence
servira a fournir des arguments a une domination etrangere sur la province
entiere ou ils n'etaient que des hotes, et encore de date assez recente.
Les villes prosperaient, malgre la tendance des princes et des boi"ars
d'en soumettre Ies habitants au meme regime que celui des paysans. Une
partie de la population continuait a remplir des fonctions militaires; et ii y
avait aussi des artisans, des marchands; en partie les anciens privileges
princiers se maintenaient en leur faveur. Cette petite bourgeoisie du XVIIIe siecle porte en grande parties des noms roumains et, a cote d' elle, Ies
armeniens, les grecs, plus tard les juifs, jouent encore pendant longtemps
un role secondaire. Ainsi, a Chişinău il y avait en 1750 les familles:
Hâncu, Costin, Budul, Palade, Borilă, Jimbeiu, Gratia, Filotie, Băţ, Spânu,
Popa, Bocan, Sârbul, Batcu. L'ecrivain de la viile etait Basile, fils de Băţ.
C' etaient des gens energiques en etat de defendre des chretiens echappes a
l'esclavage tatar et a coffrer les turcs qui s'avisaient d'insulter leurs filles.
La plupart des juifs qui s'etablirent pendant ce siecle en Bessarabie
venaient de Pologne.

IV
L'annexion de 1812, le regime russe d'un siecle
et la delivrance
En 1774 les russes, a la fin d'une longue guerre contre l'Empire
ottoman, s'etaient bornes a demander le droit d'une vague protection sur
"l'Eglise" grecque en Turquie. En 1793, abandonnant le grand projet de
Catherine II, qui avait espere pouvoir partager avec l'Empereur Joseph les
provinces chretiennes du Sultan, ils durent s'arreter sur le Dniester. En
1806, profitant de l' instabilite des frontieres a l' epoque napoleonienne,
toute d'envahissements et de brusques changements, sans aucun egard au
sentiment meme des populations, ils prenaient le premier pretexte venu 416
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un changement de princes decide par la Porte â I' encontre des traites en
vigueur, pour ne pas avoir de traîtres sur Ies frontieres de l 'Empire voisin
- et envahissaient la Moldavie d'abord, puis la principaute voisine de
Valachie. Sans resistance, Hotin fot occupee, et Ies troupes russes firent.
au mois de decembre, leur entree triomphale â Jassy.
Cette fois elles etaient bien decides â ne plus sortir de cette
province, tant de fois envahie, puis abandonnee. Aussi, tandis qu'au
commencement ils parlaient de libertes et de l 'integrite du territoire
moldave et que plus tard ils chercherent â se gagner un parti parmi Ies
indigenes - pendant leur seconde guerre ils avaient cherche, comme nous
l'avons dit, â profiter du nom de Cantemir, promettant un nouveau prince
d' ancienne origine moldave au pays - , en 1809 ils negligerent tout ce qui
aurait pu leur gagner des sympathies, etant certains de devenir bientot Ies
maîtres. Un temoignage contemporain dit: ''On ne peut exprimer par des
paroles la maniere dont Ies troupes se comportent envers Ies habitants du
pays. Leur pillage est tellement terrible que personne n' est sur de son
avoir. Le pays est oblige de foumir Ies provisions necessaires, mais Ies
commandants Ies mettent en vente et Ies habitants doivent Ies remplacer â
nouveau". Quiconque ne favorisait pas Ies projets des russes etait execute
"comme traître â la patrie", et on cherchait un bourreau qui veuille
executer la peine capitale. Les plus grands boîars furent insultes, battus,
traînes par la barbe dans la chambre meme du Conseil, poursuivis en
justice, parce que leur voiture avait heurte un officier ivre. Le Metropolite
lui-meme, un prelat venerable, revere comme saint, Benjamin, fot soumis â
des investigations. Deja Ies officiers commernţaient â prendre â ferme Ies
terres moldaves qu'ils convoitaient, ainsi qu'on le voit du cote de Hotin.
Dans le Sud de la Bessarabie, des milliers de bulgares furent etablis, au
mois de juillet 1811, avec des privileges tout â fait speciaux.
En 1811, apres que le camp du Grand Vizir Achrned eut ete fait
prisonnier, par surprise, dans une île du Danube, pres de Giurgiu, Ies
negociations de paix commencerent avec le delegue du Sultan.
L' ambassadeur russe â Constantinople, ltalinski, seconde par Sabaneev et
par !'interprete Joseph Fonton, demanda la possession de toute la
Moldavie orientale, jusqu'au Sereth. 11 fot refuse. A Constantinople on
attendait l'offensive depuis longtemps promise par Napoleon. Cependant
la frontiere du Prout fut offerte. Les russes s'obstinaient tout de meme â
vouloir le Sereth. Du moins on desirait, â Constantinople, conserver ces
forteresses
qui avaient resiste pendant si longtemps â la poussee
moscovite: Ismaîl, Chilia, ainsi que Ies bouches du Danube.
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Les pourparlers traînerent jusqu'a la fin de l'annee, et le congres
devenait "indechiffrable" pour le consul de France a Bucarest. Les turcs
parlaient cependant de leur intention de recommencer la guerre, "car Dieu
est grand". Mais ce furent Ies russes qui reprirent I' offensive pour forcer la
main a leurs adversaires. Du cote des turcs, on attendait toujours
l' intervention fran9aise, qui devait se produire inrnanquablement au
printemps de l'annee 1812. Le Sultan etait decide - c'est l'ambassadeur de
Saxe qui le pretend - a se mettre a la tete de son armee.
Mais, comme le Tzar avait deja lance son ultimatum a Napoleon,
lui demandant d'abandonner Ies territoires occupes en Allemagne (25
mars), ii crut necessaire de plier devant Ies necessites de cette nouvelle
attitude. II consentit a renoncer aux bouches du Danube, mais ii voulait le
territoire entier entre le Prout et le Dniester, qu'il faisait passer sous le nom
trompeur de Bessarabie, nom appliquable uniquement, ainsi que nous
l'avons deja plusieurs fois dit, a la seule region meridionale de la province.
Comme l'ambassadeur de France, pendant longtemps attendu, le general
Andreossy, n'arrivait plus, il fallut bien accepter ces conditions. L'amiral
Tchitchagov vint a Bucarest pour demander une prompte reponse sous le
menace de faire avancer la flotte de la Mer Noire et de soulever Ies grecs
et Ies autres orthodoxes.
Alexandre I etait d'autant plus decide a en finir qu'on lui rapportait
des "horreurs" sur la conduite des troupes russes dans les provinces
occupees. Pour ne pas laisser au rival nouveau venu le merite d'arracher
aux turcs la paix voulue par le Tzar, Koutouzov, le commandant en chef de
l'armee du Danube, s'empressa de conclure.
II demanda au plenipotentiaire turc de signer Ies preliminaires, ce
qui fut accorde.
Par le traite du 28 mai 1812 les turcs cedaient, sans en connaître au
moins Ies limites exactes, un territoire qui ne leur appartenait pas et qui
faisait partie d'un pays dont ils s'etaient engages a respecter l'integrite.
C' est la seule raison de la domination russe sur la partie orientale
de la Moldavie, car du cote des roumains aucune demande dans ce sens
n'avait ete adressee au Tzar. Au cours du XVIII-e siecle, avant le
developpement de la conscience nationale, certains boîars avaient cru. en
effet, pouvoir changer Ies conditions detestables du regime turc, double
d'une oppression fiscale phanariote, par une autonomie sous le sceptre de
Catherine II. Les evenements Ies avaient cependant desabuses. D'un cote,
l'attitude des generaux russes a leur egard leur avait inspire un profond
degout et, de l'autre, apres que Ies idees de la Revolution fran9aise eurent
penetre en Orient, la jeune aristocratie en etait arrivee a la conviction
qu'une nation peut vivre par ses seuls moyens et pour ses seuls buts. Aussi
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l'annexion du vaste et fertile territoire affuble du nom de Bessarabie futelle accueillie en Moldavie avec un sentiment general de revolte. La
noblesse se dirigea vers le nouveau prince, envoye de Constantinople, pour
protester energiquement, en octobre 1812, rappelant que leur pays avait ete
opprime pendant six ans par l'armee russe, "Ies habitants etant obliges de
servir, de travailler de leurs mains et avec leur animaux, etant dommages
de toutes fa9ons", et, en echange de ce service rendu aux chretiens, on
ravit au pays "la meilleure partie" et "I' âme '' meme de leur production, sa
force, plus que la moitie de la patrie, en un mot "tout le champ nourricier
et le cceur de la Moldavie'': c'est la que se trouvent Ies pacages, ''le tresor
du pays", le centre du commerce des bestiaux. Et, comme s'ils avaient
voulu ecarter des ce moment !'argument futur pour l'etablissement de la
puissance russe en Bessarabie, a savoir qu'on aurait pris la province aux
tatars, comme habitants, et aux turcs, comme maîtres, voici la fa9on dont
ces boi"ars, qui se rappelaient l'histoire de leur pays, parlaient de la partie
meridionale que turcs et tatars avaient usurpee en vertu d'un mandat
ortoman au commencement du XVII-e siecle: Le tatarlik, ainsi que la raîa
de Hotin, "bien qu'ils se fussent detaches depuis quelque temps du corps
de la partie moldave, etaient restes cependant sous la meme domination du
tres-puissant Empire, et ils signifiaient un avantage et un abri pour Ies
Moldaves, leur facilitant la vie, leur procurant de riches provisions et
offrant des pâturages a leurs bestiaux".
Le chroniqueur moldave, presque contemporain, Manolachi
Drăghici, parle d'une maniere touchante du moment douloureux ou le
Prout separa Ies deux moities de la Moldavie mutilee.
L'administration russe commen9a par des abus. Bien qu'un rejeton
des boîars moldaves, Scarlate Stourza, un intime du Tzar, eut obtenu
l'administration de la nouvelle province, qui devait jouir d'une large
autonomie, conserver toutes ses coutumes et I' emploi meme de la langue
roumaine dans la justice et l'administration, sans parler de l'Eglise qui
allait continuer ses anciennes traditions, sous I' administration superieure
d'un archeveque a Chişinău et d'un eveque a Akkerman (Cetatea-Albă),
on demanda aux proprietaires de choisir entre leur habitation en "Moldavie
turque" et le droit de conserver Ies terres dont ils avaient herite. Le terme
etant tres court, la plupart des boîars le perdirent, ce qui signifiait
I' abandon de leurs proprietes. Certaines de ces terres furent achetees, dans
le terme legal, par Ies paysans roumains, qui s'evertuerent a trouver, au
risque de payer des interets exorbitants, de l'argent chez Ies marchands
grecs, armeniens et juifs des bourgs, d' autres cependant devinrent la pro ie
de ces marchands eux-memes. Bientât Ies officiers russes, prenant femme
dans le pays, se gagnerent la succession des descendants de I' aristocratie
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moldave; beaucoup d'aventuriers, appartenant â toutes Ies nations
representees dans le vaste Empire des Tzars, trouverent le moyen de
s'etablir comme riches proprietaires de domaines dans ce pays dont â
chaque moment on meprisait Ies traditions historiques, esperant pouvoir
Ies detruire.
Si au moins on avait donne une administration chretienne
superieure â celle du prince phanariote de Jassy pour ces gens honnetes,
inspires d'une reelle sympathie envers un gouvernement chretien et d'une
profonde admiration pour la personnalite du Tzar, maître d'un Empire
presque sans bornes! Cependant des rapports consulaires contemporains,
emanant de personnes n'ayant aucun interet â discrediter le regime russe,
presentent Stourdza comme un homme totalement incapable et son
principal accolyte, Mathieu Krupenski, l'arriere-grand-pere de celui qui,
dernierement, â Paris et ailleurs, a cote d'un emigre allemand, ancien
maire de Chişinău et pendant longtemps rallie a la cause roumaine, se
presentait en representant authentique des Bessarabiens violentes par
l'occupation roumaine, comme un homme d'une incommensurable avidite:
"celui qui paye bien a toujours raison''; "des actes arbitraires et contraires â
la paix ruinent entierement tous Ies proprietaires" (temoignage du consul
de France). Et, ce qui est plus important, plus de 30.000 paysans passerent
le Prout pour echapper aux brutalites de la nouvelle administration. Le
consul d' Autriche constate que, "sauf peu d' exceptions, tout le monde se
soumet avec le plus grand deplaisir au sceptre russe ".
Du reste, voici Ies termes dans lesquels Ies paysans de Bessarabie
s'expriment en 1816, touchant le nouveau regime: "A chaque moment
nous donnons toute espece de choses, et personne ne nous demande s'il
nous en reste encore pour en donner. De sorte que, â cette heure, la plupart
d'entre nous n'ont plus meme de quoi manger, lâ cause des services
auxquels nous sommes obliges journellement, pour couper et porter le
foin, pour accomplir des transports divers de bois â chauffer et de bois de
construction, jusqu'en Bessarabie"- ce sont Ies paysans de Hotin qui
parlent - "et â Chişinău" qui en etait donc different, "du cote de Briceni,
et ailleurs„. Nous donnons pour Ies courriers la dîme des troupeaux et des
abeilles et tant d' autres contributions, nous entretenons Ies soldats en
quartier, et Ies nourrissons, et ils nous prennent par violence ce qu'ils
trouvent dans nos maisons, et le mangent, et ii nous battent en plus pour
leur donner ce que nous n'avons pas, et nous terrorisent ensuite pour leur
donner des quittances„. Nous fournissons journellement des sentinelles de
frontiere. Nous avons ete totalement depouilles de nos bestiaux par Ies
brigands aussi, qui Ies volent... On ne nous permet pas meme de
poursuivre ces brigands pour chercher aussitot nos bestiaux, tandis
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qu'auparavant nous etions libres de le faire, et on ne nous Ies volait pas
comme aujourd'hui. Et, lorsque Dieu permet que Ies grains· soient en
abondance, d'autres viennent Ies manger, tandis qu'auparavant nous
pouvions vendre ou nous voulions Ies grains, Ies bestiaux et tout le produit
de notre travail... Si la Sainte Vierge voulait nous soulager de ces charges
et nous laisser dans nos coutumes moldaves, heritees de nos predecesseurs,
pour regagner la prosperite dont nous jouissions.„ et que nous puissions
vivre sous des fonctionnaires moldaves, fils·de certe terre natre, ainsi que
nous y sommes accoutumes et nous puissions nous entendre dans la meme
langue !" 1•
Quatre annees s'etaient a peine ecoulees depuis l'annexion et un
conseiller de Cour russe, Svinine, arrivait a Jassy comme representant
d'une commission de l'organisation de la Bessarabie pour s'informer sur la
maniere dont etaient administres Ies districts moldaves. Le second
gouvemeur de la Bessarabie, Harting, avait aussi du presenter sa
demission. On recourait aux indigenes pour echapper aux difficultes creees
par Ies premiers administrateurs depourvus de tout talent dans ce domaine
aussi bien que de tout sentiment de dignite et d'honneur. Lorsque le Tzar
vint en personne s'informer au sujet des plaintes qui de toutes parts
s'elevaient, en 1818, le gouvemement imposa au pays une contribution de
13 .OOO ducats pour Ies fetes de reception. A ce moment Alexandre I dut
bien accorder a la Bessarabie, consideree comme "une partie de la
principaute de Moldavie", un "etablissement", une constitution locale,
redigee en roumain egalement et s'appuyant sur Ies anciennes coutumes.
Jusque vers 1830 des roumains remplirent en grande partie Ies
fonctions administratives dans I' esprit de leur race et en employant,
comme auparavant, non seulement la langue roumaine, mais aussi Ies
formules de l'administration moldave. L'Eglise metropolitaine de Chişinău
redigeait son journal officiel dans Ies deux langues jusqu'apres 1870.
Mais, une dizaine d'annees plus tard, un nouvel archeveque, Antoine, fut
envoye avec la mission speciale de denationaliser cette Eglise; un digne
successeur de cet eveque fut, tout demierement, Seraphin, de la famille des
Tchitchagov, ancien colonel de cavalerie, qui traita, bien entendu, de la
maniere la plus cavaliere le clerge roumain. II fallut du courage a quelques
pretres, parmi lesquels le pere Gurie, en ce moment archeveque de
Bessarabie, pour continuer Ies anciennes traditions roumaines en publiant
des livres religieux, mais sans qu' on eut le droit d'introduire dans Ies
eglises et Ies ecoles la langue nationale. On trouvait toujours parmi Ies
renegats de leur nation des personnes pour protester contre l' idee, inspiree
par Ies nouveaux courants democratiques, de retablir le roumain dans
l'enseignement, objectant que c'etait une langue tout a foit inferieure et
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incapable de foumir Ies elements, meme d'une litterature. Ce ne fut
qu'apres la guerre malheureuse contre le Japon qu'un groupe
d'ecclesiastiques â Chişinău put faire paraître des livres d'Eglise dans la
langue du peuple et que de jeunes gens, encourages par le mouvement
"populiste" qui envahissait la Russie entiere, s' aviserent de publier
quelques joumaux (La Bessarabie, Parole Moldave, Le Moldave), dont
l' apparition, du reste, fut suspendue aussitot apres le retablissement
complet de l' ancien regime.
Des 1839 cependant, puis en 1841, des petitions formelles avaient
ete presentees au gouvemement de la province pour exiger I' introduction
du roumain dans Ies ecoles populaires, tres peu nombreuses d'ailleurs, et
dont le programme se reduisait aux connaissances Ies plus elementaires, et
surtout â l' enseignement de la religion.
Ces moldaves, qui perseveraient dans leurs souvenirs, avaient
commence, bien avant cette date meme, tout un mouvement litteraire, qui
est represente par Constantin Stamati, imitateur, parfois heureux, des
poetes fran9ais, par le fabuliste Sârbou, par des auteurs de grammaires (un
nouveau Hâncou) et de livres de lecture, empruntaient leurs elements â la
litterature de la renaissance roumaine dans Ies Principautes qui devaient
former bientot la Roumanie modeme. On demandait meme au gouvemeur
de Chişinău de faire venir des livres imprimes â Jassy et â Bucarest. C'etait
d'autant plus necessaire que, ainsi que l'a demontre M. Pelivan,
representant de la cause roumaine en Bessarabie pendant le congres de
paix, il y avait tel district, comme celui de Bălţi, ou deux pretres seulement
connaissaient la langue russe. Quant â la nation elle-meme, elle ignorait la
langue de l' officialite â tel point que des pretres pouvaient lire des vers du
poete ukrainien Taras Chevetchenko en faisant accroire aux fideles qu'ils
leurs presentaient des passages de l'Evangile.
La guerre de Crimee avait paru devoir amener la liberation de la
Bessarabie entiere. C'etait un point de programme pour l' Autriche, qui
insistait vivement sur ce point, esperant, du reste, voir Ies Principautes
elles-memes entrer sous le sceptre de Fran9ois-Joseph, pour former dans
le complexe des Etats autrichiens une seule et meme formation nationale.
Il fallut en rabattre, et ce qui fut accorde â la Moldavie se borna â la seule
Bessarabie meridionale, avec le district de Cahul, s'etendant le long du
Prout, en face de l'ancienne foret de Chigheciu. C'etait sans doute la partie
ou !'element roumain avait ete le plus anciennement supplante et ou sa
valeur etait moindre. A cote des colonies bulgares on avait installe sous la
domination russe des lipovans, des armeniens, des occidentaux meme,
allemands en grande partie, auxquels on avait offert des privileges tres
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etendus. Les villes etaient totalement envahies par l'element etranger, et
cependant, quelques mois apres l' etablissement de la nouvelle domination
roumaine, tout le monde, sans distinction de nationalite, etait content de
voir revenir un regime qui permettait un developpement plus libre des
populations. Les bulgares s'adresserent au grand homme d'Etat roumain,
Michel Kogălniceanu, pour lui temoigner publiquement leur contentement
de voir leurs etablissements scolaires fonctionner mieux qu'a l'epoque
russe. Le gouvernement du prince Couza demeura populaire non
seulement au milieu des roumains de cette Bessarabie meridionale, mais
aussi au milieu des allogenes. L' eveque Melchisedec, auquel on confia
l' administration superieure de clerge dans cette region reannexee
connaissait le russe, ayant ete eleve des etablissements de Kiev, de sorte
qu'il pouvait s'entendre directement avec des fideles auxquels 11 permettait
l' emploi de leur propre langue.
La Russie etait cependant decidee a foire disparaître cette clause du
traite de Paris qu'elle considerait comme une profonde humiliation, au
profit d'une nation qu'elle meprisait et d'un Etat qu'elle comptait
s' annexer dans un avenir plus ou moins prochain. En 1877, lorsque le Tzar
Alexandre II dut commencer une nouvelle guerre contre la Turquie, ce
point de la retrocession de la Bessarabie faisait partie d'un programme
qu'il etait decide a ne pas abandonner. En vain Jean Brătianu, qui se
trouvait a la tete du gouvernement roumain, et son associe, Michel
Kogălniceanu lui-meme, employerent-ils tous les moyens pour obtenir que
cette decision, dont ils soup9onnaient l' existence, ffit abandonnee. On usa
de toutes les ruses de la diplomatie pour introduire dans le trai te d' alliance
un terme equivoque, et, lorsqu'il fallut tout de meme accepter la condition
de l' integrite territoriale de la Roumanie, on se reserva, ainsi qu' on l' a
confesse, de l'interpreter dans le sens que cette integrite etait garantie
seulement du cote de l'ennemi, et non du cote de l'allie aussi ( !).
Lorsque les russes se trouverent accules devant Plevna defendue par
Osman Pacha et qu'ils furent en danger d'etre rejetes vers le Danube,
lorsque, l'armee roumaine, dont le Tzar avait refuse le concours, fut
appelee desesperement a leur secours, Alexandre II se borna a repondre
aux insistances de Brătianu que la Roumanie ne se repentira pas d'avoir
secouru sa puissante voisine.
Cependant le traite de San-Stefano offrait aux roumains la
Dobrogea turque en echange de la Bessarabie meridionale, et cela sans
avoir touche un mot sur ce sujet au ministre roumain. L' opinion publique
s'en emut, le gouvernement eut toutes les difficultes pour eviter une
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rupture entre Ies deux pays qui avaient combattu contre l'ennemi commun;
Brătianu et Kogălniceanu se rendirent au congres de Berlin qui devait
revoir Ies clauses de celui de San-Stefano. S'il fallut se soumettre a une
necessite inexorable, aucun acte de cession ne fot conclu. La Roumanie se
borna a retirer ses fonctionnaires devant une prise de possession qui
ressemblait a un envahissement. De cette fa~on la Bessarabie meridionale
revint a la Russie: elle etait destinee a rentrer dans le domaine national
roumain avec le reste de la province. Et, lorsque ceci arriva, il y eut des
vieillards qui assurerent n'avoir jamais perdu l'espoir de cette restitution
d'un droit elementaire, s'appuyant aussi bien sur la composition actuelle
de la population, 1.890.000 roumains sur 3.000.000 habitants, que, surtout,
sur une tradition historique que la Russie put faire ignorer, mais non
detruire.
La conscience roumaine en Bessarabie s'etait reveillee, et d'une
maniere energique - on l'a deja vu - bien avant la grande guerre. Le
contact avec Ies roumains libres du royaume se faisait joumellement plus
frequent. Les tendances nationales qui dominerent la litterature roumaine
la plus recente creerent necessairement en Bessarabie un etat d'âme
correspondant. En 1914, lorsque, pour s' opposer au projet austro-allemand
dans la Peninsule des Balcans, Nicolas II vint a Constantza pour y passer
en revue des regiments rournains et tendre une main amicale au roi Carol,
ii y eut des enthousiastes qui s'imaginerent que cette fratemisation devait
arnner a bref d.elai le retour de la Bessarabie a la patrie. Cependant le Tzar
se rendit de Constantza a Chişinău pour assister a l'inauguration d'un
monument destine a perpetuer le souvenir de l' annexion de la Bessarabie
aux Etats de son Empire.
Si la Roumanie tarda pendant longtemps a prendre la place a cote
des Allies, defenseurs des libertes nationales, ii faut l 'attribuer uniquement
a la defiance naturelle qu'on entretenait a l'egard des intentions de la
Russie. On en vit bien la legitimation, en apprenant l'existence du projet
Stilrmer, qui consistait a envoyer aux roumains le plus tard possible des
troupes qui, une fois arrivees, refusaient meme de se battre et lâchaient
pied devant l'ennemi - Ies russes ne combattirent de fait qu'en Moldavie,
pour defendre, dans la region des montagnes transylvaines, la route vers
Odessa - , puis a transformer des troupes auxilliaires dans des troupes
d' occupation, a braver le sentiment public et a se moquer des autorites
roumaines pour arriver, au moment d'une catastrophe qu'on s'evertuait par
tous Ies moyens la preparer, a une solution inouîe dans l'histoire des
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relations entre Etats et nations, qui aurait abandonne la Valachie aux
autrichiens pour pouvoir reunir â la Russie le reste de la Moldavie mutilee
en 1812.
Cependant, parmi ces troupes menees sur le theâtre roumain de la
guerre, il y avait de nombreux bessarabiens, qui s'initiaient â la
connaissance du tron9on reste libre de leur ancienne patrie et se rendaient
compte que ce [qu'on leur disait â l'ecole, ce qu'on leur presentait dans les
journaux sur une Roumanie distincte de leur "Moldavie", contenant une
race differente, parlant une autre langue et ayant meme une autre religion,
n'etait que des manceuvres destinees â semer la confusion au milieu d'une
nation parfaitement unitaire. Ceux parmi ces soldats et ces officiers qui
avaient re9u une impulsion intellectuelle chercherent bientot â connaître la
litterature roumaine et entrerent en contact avec les millieux
correspondants du Royaume.
C'etait la preparation de l'acte final auquel nous arrivons.
Lorsque la Republique russe, fondee en fevrier 191 7, tomba entre
Ies mains des agitateurs communistes et que des bandes affluerent en
Bessarabie, detruisant Ies maisons de campagne, maltraitant et tuant
parfois Ies proprietaires, faisant disparaître, en meme temps, avec des
richesses immenses, les tresors irreparables des bibliotheques et des
collections scientifiques, lorsque ce malheureux pays fut transforme en un
immense champ de brigandage, Ies depots de provisions de l' armee
roumaine etant en danger d'etre pillees par Ies brigands au service du
bolchevisme, des troupes roumaines furent envoyees au-dela du Prout pour
sauvegarder cette propriete de l'Etat roumain. Bientot cependant elles se
trouverent devant tout un mouvement national, qui demandait
l'etablissement d'une autonomie bessarabienne destinee â la proteger
contre des invasions pareilles.
Ce mouvement etait du aux officiers et soldats masses â Odessa,
qui, dans des assemblees tres frequentees, demanderent imperieusement ce
changement de situation pour leur petite patrie. Aussitot, d'apres
l' exemple des mouvements identiques dans toutes Ies provinces nationales
de l'Empire - et Ies defenseurs actuels de la cause russe en Bessarabie
n'ont pas le droit de presenter la composition de l'assemblee qui se forma
a ce moment comme n'ayant pas un caractere legal - , un "comite de
soldats et de paysans" entraîna la convocation de l'assemblee destinee a
fixer Ies nouvelles assises politiques de la province. 11 en resuita une
Republique Moldave, a la tete de laquelle se trouvaient Ies anciens
defenseurs de la cause roumaine en Bessarabie, des etudiants ou des
anciens etudiants, comme Halippa, pour la plupart, et en meme temps ceux
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des roumains bessarabiens qui, ayant quitte la province, s' etaient
confondus dans le milieu intellectuel de la nouvelle Russie, Pelivan,
Inculeţ, Ciugureanu, et qui en revenaient maintenant pour delivrer leur
pays d'origine.
La Republique Moldave dut s' entendre pour une defense commune
avec le Royaume roumain. Du cote des allemands, comme de celui du
mouvement revolution-aire russe, il y avait le meme danger pour ces deux
Roumaines, enncore separees. Le moment dut arriver bient6t ou la
question de la reunion de ces fragments d'ancienne Moldavie allait se
presenter. Apres de longues discussions, parfaitement libres, malgre la
presence du president du Conseil des ministres de Roumanie, on arriva, le
28 mars 1918, a la decision solennelle de confondre la Republique
Moldave avec certe Roumanie libre, a laquelle devait se reunir - et c'etait
le but de la guerre nationale - les provinces appartenant a la monarchie
austro-hongroise. La Bessarabie fut donc la premiere qui, ecartant la
domination etrangere, reunit ses forces a celles la Roumanie combattante
pour partager, avec le Royaume, le triomphe de la cause des Allies. Cette
reunion fut solennellement reconnue par Ies Puissances occidentales, et,
malgre les invasions des bandes anarchiques, les autorites russes memes se
comporterent envers le nouveau regime bessarabien de fa9on a paraître
acquiescer a un changement irremissible.

*
Ceux qui cherchent a confondre l 'administration roumaine, a une
epoque encore trouble pour tous les pays, avec le droit de la nation
roumaine en Bessarabie, se trompent ou cherchent a tromper. Les droits
des nations sont imprescriptibles et ne dependent pas de la valeur d'une
generation. Les mecontentements, naturels pour chaque changement de
situation, les fatalites qui s'attachent a l'apres-guerre, dans tous les pays
qui ont pris part a la grande melee, ne peuvent etre des arguments contre
un acte d'une legitimite aussi absolue que celui de la reunion de la
Bessarabie au Royaume roumain. Si les paysans bessarabiens, qui forment
l' enorme majorite de la population - et dans cette enorme majori te les
roumains dominent - peuvent presenter des plaintes contre tel ou tel
fonctionnaire, qui, tres souvent, emane du milieu social bessarabien luimeme, ils ne peuvent oublier que la propriete terrienne, qu' ils avaient
arrachee par des mouvements revolutionnaires en 1917, a ete transformee
par le Parlement roumain de 1920 en une situation de droit, que, par ce
fait, etant maîtres de la terre, ils deviendront maîtres de la vie politique et
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que demain ce ne sera pas l'administration de Bucarest qui regira la
Bessarabie, mais l' administration que cette classe paysanne bessarabienne
elle-meme se donnera pour satisfaire â ses interets, servant en meme temps
les interets superieurs de la patrie commune.
Quant aux autres nationalites, l'Etat roumain uni leur a assure des
ecoles leur appartenant en propre; representees au Parlement roumain,
elles ont le moyen de presenter leurs plaintes et leurs aspirations. Alors
qu'en Alsace Ies occupants allemands ont ete justement contraints â quitter
Ies pays, sauf ceux qui s'y etaient maries, la capitale de la Bessarabie est
remplie, non seulement des russes emigres, que I' acte de 1917 a trouves
dans le pays, mais d'une immense multitude d'etrangers chasses des
provinces russes voisines par Ies troubles de la revolution et qui doivent â
l'abri offert par la Roumanie d'avoir sauve leur existence meme. Des
joumaux russes paraissent librement â Chişinău, et leur nombre, leurs
dimensions depassent ceux des journaux roumains; les lettres russes
trouvent un debouche en Bessarabie comme auparavant; on n'entend
forcer la conscience de personne, et on espere que le temps viendra ou
chaque nation regagnera sa patrie. Alors Ies roumains, anciens habitants de
la Bessarabie, seront Ies seuls â disposer du sort de la leur.
Aux hotes qui ont l'intention de rester dans un pays qu'ils
considerent comme le leur, ni l'opinion publique, ni la classe politique
n'ont â demander autre chose que le respect du aux lois d'un pays
hospitalier et, si possible, Ies sentiments naturels envers ceux qui, ayant
souffert sous le joug etranger, n'entendent pas, de leur cote, en imposer un
autre aux anciens maîtres depouilles d'un pouvoir usurpe.
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NOTE
*Textul de faţă reprezintă ediţia a II-a. Ediţia I-a a apărut în 1922.
În 1940 s-a publicat la Bucureşti o versiune în limba română,
datorată Dorinei Florian, Adevărul asupra trecutului şiprezentului
Basarabiei, cuprinzând "largi extrase" din lucrarea iniţială, după
mărturia acesteia.
I .Notă N. Iorga: Revue
VI, p. 52-53.

Şcoala

Basarabiei, 1920; Revista istorică,
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LA BESSARABIE ET L'<EUVRE DES ROUMAINS
(Comunicare radiofonică rostită la a J5-a aniversare a reunirii Basarabiei
cu patria mamă, tipărită la Bucureşti în 1933 şi aflată la Paris, în depozit la
J. Gambert, rue Danton, 6)

Au moment ou une commemoration â Chişinău rappelle la
reunion, c'est-â-dire le retour depuis longtemps desire, de ce que Ies russes
seuls ont appele Bessarabie apres le rapt, en 1812, d'une province qui
n'etait pas ortomane et dont le sort ne pouvait pas dependre du resultat
d'une guerre russo-turque, nous sentons encore une fois le besoin de
renseigner l' opinion publique de I' etranger sur le sens de cet acte en
concordance avec les principes les plus surs et les plus sacres du droit
national.

1. Nous avons cree en Bessarabie la terre elle-meme
Entre le Prout et le Dniestr, sur Ies marges du monde chretien vers
la domination tatare, il n'y avait, au XIV-e siecle, sauf des villages
roumains clairsemes, que la grande route des invasions, traversee par les
guerriers du khan mongol et par les porteurs de ses ordres. II a fallu qu'une
longue epoque d' efforts continuels transforme cette terre, mangee
seulement par les arbres des forets de steppe, dans un des plus riches
champs de ble de !'Europe entiere et, pour la region au-dessus des
Bouches du Danube, dans des verts terrains de pacage. II fallait pour
arriver â ce resultat la patience inlassable du cultivateur roumain,
l' ambition du grand proprietaire, du boîar de la principaute roumaine de
Moldavie de voir s'etendre jusqu'au bout de l'horizon, et meme au-dela,
Ies limites de sa terre ancestrale. L' idee de I' obligation imperieuse de
mertre en valeur Ies terrains restes encore sans culture etait tellement
ancree dans la conscience de certe race d'agriculteurs nes que, lorsque, en
1681, Georges Duca, prince de Moldavie, re9ut du sultan en fief la partie
qui venait de se soumertre â l'Empire ortoman de l'Ukraine, le nouveau
maître proceda aussitot au defrichement du desert et â cote des premiers
champs laboures ii fit pousser les nombreux troupeaux de ces boeufs
moldaves dont les cargaisons, embarquees â Danzig, arrivaient â
l'embouchure de la Tamise pour approvisionner le marche de Londres.
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2. Nous avons donne acette province la race dominante
elle-meme
On n'aurait trouve vers 1350 que tres peu d'habitants dans Ies
vallees de la Bessarabie septentrionale et centrale. Une double penetration
roumaine lui donna la race meme, qui subsiste jusqu'aujourd'hui, a travers
tous les cataclysmes des guerres et en depit de I' abandon meprisant dont
elle a souffert pendant le siecle de domination russe.
Au Sud, Ies princes roumains de la Valachie, maîtres de toute la
rive gauche du Danube, s'installerent, apres avoir ecarte Ies restes de la
domination tatare, jusqu'â l'embouchure du Danube. Une nouvelle
province de romanite y fut ainsi creee dans une region ou la principaute
valaque etait allee chercher son premier archeveque de caractere
canonique. Comme la dynastie qui regnait alors sur le pays, se continuant
jusque bien tard, descendait d'un nomme Basarab, ce district, cree, peuple,
defendu, sur Ies traces de civilisation des genois de Licostomo, rei;ut de la
part des voisins ce nom de Bessarabie que le rapt des tzars etendit ensuite
sur toute cette Mesopotamie entre les deux grands affluents du Danube
jusqu'aux murs de Hotin.
Au Nord et au centre ce furent Ies princes roumains de Moldavie
qui accomplirent cette oeuvre. Ils y envoyerent leurs guerriers defenseurs
contre un refour eventuel des hordes tatares de ces gues du Dniestr, ou a
Hotin meme, a Tighinea, qui deviendra au XVI-e siecle la Bender des
turcs, et jusqu'au Moncastro genois, qui etait pour Ies roumains leur Cite
Blanche, Cetatea Albă, furent etablis, au bout d'une route de commerce
ainsi creee pour Ies marchands polonais de la Galicie consolidee par le
grand roi Casimir, leurs douaniers. Certains de ces soldats paysans
resterent dans le pays qu'ils avaient reussi a conserver pour la chretiente,
pour la civilisation aussi bien que pour Ies interets economiques de
!'Occident. Des terres furent distribuees, selon la coutume, a ceux qui
encore une fois avaient ecarte par leur vaillance un nouveau flot d'invasion
pai"enne. Aux chefs de cette armee toujours prete a accourir sous Ies
drapeaux du bison moldave, des possessions etendues furent accordees
dans ces regions qu'on appelait le desert parce que l'exploitation agricole,
rentable au fisc princier, n'y avait pas encore commence.
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3. Toute la vie populaire bessarabienne vient de nous
L'âme du paysan roumain cree d'instinct, meme aux moments Ies
plus douloureux de la vie, la beaute. Elle est dans l'harmonie d'une maison
modeste, mais toujours originale, elle est dans le costume, si brillant
parfois, mais d'une mesure si parfaite, elle est dans Ies outils finement
travailles, dans Ies tapis qui offrent le multicolore aspect des champs
fleuris, dans la ceramique, qui conserve la ligne d'un art millenaire, elle est
dans la poesie et dans la musique qui l' accompagne, tantot doucement
resignee, d'une melancolie lointaine, tantot secouee par l'enthousiasme de
la vieille souche thrace, dans la danse, qui continue l'eurythmie classique.
Or, la seule maison qui plaise aux yeux est jusqu'aujourd'hui celle
de ce paysan, c'est son vetement qu' imite gauchement son voisin ruthene,
de meme que le tapis aux couleurs plus dures et moins harmonisees, de
meme que tout ce qui tient â la vie et aux occupations du premier
occupant, et, lorsqu'on entre dans un groupe de colonisation envoye par le
gouvemement imperial, la chanson se tait et le cabaret rem place I' aire
joyeuse des rondes moldaves.

4. Tout ce que la Bessarabie a en fait d'art nous appartient
D'un bout â l'autre de la Bessarabie, Ies cent ans de domination
russe n'ont rien cree en fait d'art, car on ne peut pas faire entrer dans le
domaine des choses belles, que toute âme sensible peut admirer, Ies
lourdes casemes sans style ou Ies russes ont case leurs bureaux de lent
travail et de douce faineantise, Ies boutiques d'une bourgeoisie de simple
exploitation et ces bizarres eglises aux toits rouges et verts, aux bulbes
disgracieux, rappelant la pagode de I'Extreme Orient, aux fresques
vulgairement colorees qui presentent des saints prets au combat et des
saintes fieres de leurs charmes profanes.
Tout ce qui, n'ayant pas ete transforme par une piete sans gout ou
par la tendance de faire grand, qui a toujours distingue l'imperialisme
russe, conserve encore sa beaute premiere, nous appartient. Si la petite
eglise de village a ete trop souvent rendue triviale en meme temps
qu'agrandie, si la Metropolie de Chişinău, banal chef-lieu improvise de la
nouvelle province russe, pouvait aussi bien flatter I' orgueil des
bureaucrates russes etablis au beau milieu du Turkestan ou â Vladivostok,
Ies murs de Hotin, dans lesquels des encadrements gothiques s' ouvrent
dans Ies appareillements de briques et de pierres altemants, rappellent la
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domination ambitieuse de Pierre Rareş, dans la premiere moitie du XVI-e
siecle; a Orhei, qui a perdu ses moyens de defense, l" eglise du prin ce
Basile, monarque munificent du XVII-e, reste debout sur ses fondements
soli des; a Soroca on voit encore I' enceinte fortifiee qui a tant de fois brise
la vague tatare; turcs et russes n' ont pas pu changer completement le fort
boulevard chretien de Tighinea; a Chilia des pans de murailles et des
fondements d'eglises portent la marque des maîtres legitimes; et c'est par
les soins des princes de Moldavie que Moncastro peut encore dominer
l'embouchure du Dniestr et la tragique Mer Noire de ses creneaux genois,
surgis au Moyen-ge sur l'emplacement de l'hellenique Tyras.

5. La Bessarabie n 'a pas d'autre histoire
que l'histoire moldave
Peut-on ecrire l 'histoire de la Bessarabie russe autrement que par
les massacres des turcs degeneres du XVIII-e siecle, a Bender, Ismaîl,
Hotin, Chilia et Akkerrnan, l' interminable serie des oukazes, de la
paperasserie bureaucratique, des solennites d'une orgueilleuse Eglise
d'Etat, des fetes donnees pour honorer les maîtres presents ou lointains,
tout au plus par une legislation economique dont le merite revient plut6t
aux chefs memes de cette population annexee comme un groupe
quelconque de raîas turcs, mais qui ont su imposer une quasi-autonomie
ayant resiste jusque dans la seconde moitie du XlX-e siecle et ont
maintenu dans les forrnes moldaves et dans leur propre langue roumaine
une grande partie de l'activite administrative? Alors que, de ce câte, il n'y
a que des registres d'une ecoeurante nullite, des compilations scolaires,
litteraires et ecclesiastiques marquees au coin d'une vague universalite
russe et des listes de gouvemeurs exotiques et d' eveques charges de
denationaliser les âmes, Ies cinq cents ans de vie d'Etat roumaine sous le
sceptre moldave presentent la gloire de la defense contre Ies tatars,
l 'heroîsme de ceux qui, devant la formidable force des turcs ottomans,
n'ont abandonne qu'au bout des efforts Ies plus desesperes Ies forteresses
d'Etienne le Grand et de son fils Pierre, la tenace resistance devant un lent
envahissement, le developpement seculaire des familles de guerriers qui
ont illustre leur patrie.

*
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On parle de plebiscite sur le sort futur de cette Roumanie
bessarabienne. Un plebiscite? Mais qui en surveillerait Ies operations et
qui en garantirait le resultat? Pendant ces operations du plebiscite, qui
pourrait empecher le declanchement des passions sociales, l'invasion et
I' etablissement du bolchevisme?
Le gouvernement de parti des roumains - et dans presque tout le
monde cette fa9on de gouvemer donne Ies memes resultats - a pu
commettre des erreurs dans l'administration de la Bessarabie. Admettonsle ... Mais sur le maintien d'un droit incontestable veille une conscience
nationale juste et pure. Et elle est prete aprouver que pas un pouce de terre
roumaine ne pourrait etre attaque pour un nouvel esclavage sans que le
sang des hommes d'aujourd'hui descende jusqu'aux ossements des
ancetres, appeles au secours de notre droit.
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"
SFATURIPEINTUNEREC
(conferinţă difuzată

la 9 aprilie 193 7, ora 20, în cadrul emisiunii
Universitatea Radio; tipărită prima oară în Neamul românesc, XXXI,
nr. 81 din 11 aprilie 193 7)

Despre Basarabia
Mi se cere să particip, nu la apărarea dreptului nostru asupra
Basarabiei, pe care niciun om cuminte dintre cei care fac parte din forma
cea nouă a Rusiei, pe care o dorim desfăcută de apăsătoarele tradiţii ţariste,
nu înţelege a o socoti capabilă de a fi desfăcută din trupul statului
românesc, revenit în hotarele sale fireşti, ci la considerarea rostului
Basarabiei în legătura, care trebue să fie din ce în ce mai strânsă, fără
osebire de loc şi de moment istoric, între părţile dintre Prut şi Nistru şi
celelalte părţi româneşti.
Dacă înţeleg bine ceea ce s-a cerut, este prin urmare o definiţie a
Basarabiei: o definiţie supt mai multe raporturi şi, anume, o definiţie în ce
priveşte originile sale, adecă felul de vieaţă românească cel mai vechiu şi
formele pe care a trebuit să le primească această bucată de vieaţă
românească. Apoi condiţiile în care s-a făcut desfacerea acestei ţări, care a
devenit pentru Rusia Ţarului Alexandru I, întâi o "oblastie" cu un caracter
naţional şi provincial bine delimitat şi pe urmă o simplă provincie, a cării
alipire la monarhia, făcută din multe petece, a Romanovilor, trebuia să
ajungă cât se poate mai strânsă.
Ţara Românească a Moldovei, căci acesta este numele cel mai
vechi al Domniei care s-a chemat pe urmă mai pe scurt: Moldova, s-a
alcătuit departe de malul Prutului, în colţul acela unde românimea din mai
multe locuri s-a legat de la sine împreună, anume pe valea râului de unde a
venit numele Moldova şi în jurul acelui vechi centru orăşenesc, venind
încă din vremea tătarilor şi locuit la început de lucrătorii saşi de la minele
ce nu mai există astăzi, centru care se zice astăzi Baia, din cauza acestor
mine, ca şi Baia Mare, Baia de Criş, Baia de Aramă, dar care odinioară era
numit în latineşte Cetatea Moldovei, iar pentru unguri Moldva-Banya,
Baia Moldovei, pentru saşi: Die Stadt Mulde, Cetatea Moldovei. Prin
sărituri răpezi de ostaşi această Domnie moldovenească, strâns legată de
râu, a ajuns înaintea largii ape a Siretului şi înaintea Sucevei, care se varsă
în Siret şi, înainte de a coborî în jos către Roman, ea a ţintit drept către
vadurile Nistrului, ajungând prin cel de la Cernăuţi la vadul cel mare de la
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Hotin şi prin vadul de la Ţuţora pe Jijia, în jos de Iaşi, la celălalt vad, de la
Tighinea, sau, coborându-se mai în jos, la cetăţile cele mari întemeiate pe
pământ românesc, dar fără stat al românilor, pe vremea aceea, la Chilia şi
Cetatea Albă.
Este de uimit cu câtă putere s-a tins de la început la stăpânirea
acestor mari ape, a căror nevoie a fost simţită de la început şi cărora li s-a
căutat până la izvoarele lor o întregire prin ţara cea nouă, căci de aici a
pornit adăugirea, în părţile de la Cernăuţi, unde a fost Ţiţina, de la Şipinţi,
în legătură cu aşa-zisa Şerpeniţă din judeţul Dorohoi, şi de la Hmilov, a
cărui aşezare n-o putem găsi, a Moldovei celeilalte, pentru ca de acolo să
se urmărească şi mai departe stăpânirea târgurilor celor mari din colţul
ruso-polon al Pocuţiei. Era o întregire pe care am putea-o numi în parte
basarabeană în această legătură dintre Domnia cea veche din părţile Băii şi
aceste două prelungiri, dintre care una lovea drept la Hotin, iar cealaltă
căuta, peste vadurile Prutului şi Nistrului, legătura cu izvoarele înseşi ale
acestor ape.
Abia cunoaştem pe cei dintâi Domni ai Moldovei, şi nu ni putem
da samă de însuşirile lor. Ele însă au trebuit să fie mari, căci nu înseamnă
puţin lucru ca, de la primii paşi făcuţi de un stat întemeiat milităreşte, el
să-şi vadă harta întreagă, pe un timp când ea nu era însemnată pe hârtie, şi
să întemeieze o politică îndreptată pe căile acestea largi ale râului şi
cuprinzând un total aşa de deplin şi de solid închegat cum era acela dintre
Carpaţi şi Nistru.
Se poate întâmpla ca, în părţile acestea de la Răsărit, satul
românesc să fi fost mai rar, căci a fost o pădure basarabeană care s-a
mâncat încetul pe încetul şi pe care ar trebui, fireşte, s-o punem la loc.
Desigur că, acolo unde se întindea stepa, adecă şesul fără copaci şi cu
puţine cursuri de apă, afară de lacurile sărate care se înşirau deasupra
gurilor Dunării, să se fi strecurat popoarele din Răsărit, împotriva cărora
Domnii Moldovei au făcut imediat un lanţ de cetăţi apărătoare: Hotinul
ridicându-se încă de pe vremea înaintaşilor lui Ştefan cel Mare, până cei sa adaus strălucita îmbrăcăminte de piatră şi de cărămizi aparente, dăruite
desigur de Petru Rareş, Soroca, întemeiată ca un punct de strajă înaintea
tătarilor, bătuţi la Lipnic de Ştefan cel Mare, Orheiul şi zidurile puternice,
drept pe Nistru, ziduri care durează perfect şi până acum, de la Tighinea,
fără a mai pomeni întăriturile ocrotitoare peste cetăţenii, care îşi aveau,
cum s-a dovedit în urmă, monedele lor, în care numele de Cetatea Albă, în
greceşte "Aspro-Kastron", era unit, pe cealaltă faţă a banului, cu bourul
moldovenesc de pe vremea lui Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi.
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Basarabia nu este un adaos dăruit ambiţiei unui. Domn târziu, ci una
din pietrele de temelie în clădirea solidă a Domniei moldoveneşti din cele
dintâi timpuri.
Ne-am deprins mai târziu a vedea în Prut un hotar, şi cântecul
popular 1-a blăstămat din cauza împiedecării legăturilor de fiecare zi între
oamenii de acelaşi fel cari erau foarte deseori tovarăşi de muncă şi membri
ai aceleiaşi familii. Dar, în vieaţa cea veche a poporului nostru rural, el nu
înseamnă o despărţire. Nu este râu, sau, esceptând Tisa singură, şi anume
în partea de jos, n-a fost râu care să însemne o despărţire între două grupe
de români.
Priviţi la Dunăre: români sunt de o parte şi de cealaltă, având cu
desăvârşire aceeaşi înfăţişare şi, chiar dacă românii se strecoară adânc în
Balcani, întinzând mâna fraţilor lor, de o făptură întrucâtva deosebită, din
părţile Macedoniei şi Tesaliei, nimic nu-i deosebeşte.
Tot aşa românii se întind şi astăzi de o parte şi de alta a Nistrului,
şi, precum cei din Balcani s-au coborât până în fundurile acestea
macedonene, tot aşa ceilalţi, de la Răsărit, s-au dus până la Nistru, până la
Bug, s-au coborât cu turmele în Crimeea şi au ajuns, prin colonizările
silnice ale ruşilor, până la apele depărtate ale Răsăritului manciurian, ale
celei mai îndepărtate Asii.
Prin urmare nu se poate crede că, în cele dintâi timpuri, cum nu era
o deosebire între siretenii de o parte şi de cealaltă, să fi fost una între
prutenii de pe dreapta şi prutenii de pe stânga. Ţinuturile pe care le-au
întemeiat în jurul cetăţilor primii Domni moldoveni se întindeau pe
amândouă malurile apei.
Ţinutul Hotinului trecea până în Bucovina de astăzi, cu pădurea lui.
Ţinutul Iaşului era şi pe un mal şi pe celălalt al Prutului.
Ţinutul Fălciului era strâns legat de partea cealaltă, şi între Huşi şi
Lăpuşna erau legăturile cele mai fireşti. Prutul însuşi are o astfel de
şerpuire, încât deseori cine călătoreşte în aceste părţi ajunge de nu-şi mai
dă bine samă unde este Moldova rămasă neatârnată şi unde şi-a înfipt
ghiara Vulturul bizantin al Ţarilor.
Iar pădurea Tigheciului îşi avea o parte corespunzătoare dincolo de
Prut, precum stepa din josul Basarabiei trece Prutul, cuprinde Covurluiul,
o parte din Brăila şi coboară în Ialomiţa, pe care o stăpâneşte cu Bărăganul
şi se opreşte numai în margenea Vlăsiei, a pădurii româneşti din Ilfov şi
Vlaşca.

Neamurile boiereşti nu s-au deosebit
de o parte, altul de cealaltă parte.

niciodată, după
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Un amestec de sânge cu unii ruşi, pe care de la început i-am cucerit
confundat cu noi, se observă încă din veacul al XIV-iea, dar ei sunt mai
mult în Moldova de sus decât în părţile Basarabiei de mijloc, întru toate
asemenea cu Moldova, şi în părţile de jos, care au avut deseori o soartă
deosebită de a regiunilor celorlalte, dar şi aici fără deosebire după cum
erau la Răsărit sau la Apus de acelaşi Prut.
Ctitorii bisericilor din Basarabia nu sunt oameni de acolo, precum
ctitori ai lăcaşurilor din Moldova au putut fi deseori cei care înfăţişau
vieaţa românească din spre Răsărit. Şi primejdiile au fost aceleaşi.
Niciodată o năvălire nu s-a oprit la şivoiul îngust al Prutului, ci
totdeauna horda tătărască a pătruns până la Siret şi chiar dincolo de această
apă, când n-a trecut pe de-asupra trecătorilor spre a se coborî prăpăstios în
Ardeal, primejduind Maramurăşul şi părţile vecine.
Nu se poate o legătură mai strânsă între două părţi de la început
nedeslipite şi fără niciun motiv de deslipire de aceleaşi hotare.
Când a fost nevoie să se împartă Moldova în două, nimeni nu s-a
gândit s-o împartă în lung, ci împărţirea s-a făcut în lat. Ţara de jos, de la
Bârlad încolo, opunându-se Ţării de sus, care se îngrămădea, după
scăderea vechii capitale a Sucevei, în jurul laşilor. Nimic nu poate fi mai
doveditor a unităţii româneşti decât acest caracter de împărţire pe
latitudine a Moldovei, pentru nevoile administrative de mai târziu.
Când se făcură ceva mai târziu planurile de împărţire a Moldovei
între împăratul Sigismund, care era rege al Ungariei, şi regele polon, care
râvnea la drumul spre Marea Neagră prin părţile basarabene, înţelegerea
aceasta a tăiat tot în lat Moldova, plan care, lovindu-se de dârza
împotrivire a unui Alexandru cel Bun, n-a putut fi îndeplinit niciodată. Iar,
când între urmaşii lui Alexandru s-a făcut împărţirea, de venituri mai mult
decât de ţară, Ilie, fiul lui Alexandru, a fost Domn în sus, Ştefan în jos, şi
Petru Aron s-a refugiat, se pare, într-un anume moment, la Cetatea Albă.
Ruşii n-au urmărit niciodată Basarabia privită ca o entitate
deosebită, aceasta nu se bagă de samă; ei n-au urmărit nici măcar Moldova
singură, ci stăpânirea asupra amânduror Ţărilor Româneşti până la Dunăre,
ca să aibă legătură cu elementele slave din Peninsula Balcanică, în chip
firesc legate de dânşii.
Dacă, la 1812, s-au oprit la Basarabia, este pentru că n-au putut
câştiga mai mult.
Planurile făcute de dânşii înaintea încheerii acestei pac1
neaşteptate, pe care ei au primit-o numai de frica lui Napoleon, care se
pregătea de năvălire, cuprindeau măcar Moldova întreagă, sau măcar
Moldova până la Siret. Şi după anexarea Basarabiei, Ţarul Alexandru n-a
crezut scopul său în adevăr atins, ci el a dorit să întrebuinţeze Basarabia ca
şi

438
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae IORGA - Basarabia noastră
o bază pentru luarea în stăpânire a Moldovei, sau, pe vremea lui Kiselev,
prezident al amânduror Principatelor, s-a stabilit carantină la Dunăre, care
trebuia să fie hotar faţă de turci.
Dar, îndată ce putinţa aceasta de a căpăta Ţările Româneşti, care sa ivit ultima oară, ca o fantazie bolnăvicioasă, în timpul Războiului celui
Mare, când un Sttirmer, înţeles cu germanii, se socotea stăpân în Moldova,
lăsând Muntenia în sama împăratului-rege de la Viena şi Budapesta, când
această imposibilitate s-a vădit, Basarabia a rămas fără sens pentru Rusia.
Şi Rusia nu putea să aibă nevoie de dânsa, nici în ce priveşte coborârea la
Marea Neagră, pe care o are aşa de larg, nici în ce priveşte o înaintare
asupra Gurilor Dunării, spre care merge un interes european, care, oricând,
a stat împotriva pretenţiilor ruseşti şi care, chiar când a trebuit să cedeze
ruşilor gura Chiliei, pe când la tratatul din Paris era vorba de toate Gurile
Dunării în sama Turciei sub administraţia Moldovei, s-a îngrijit, prin
canalul de la Sulina, să prefacă acest braţ al Chiliei într-o linie moartă
pentru comerţ.
Dacă mai este nevoie, în starea actuală a legăturilor, să se aducă
înainte argumente istorice şi argumente de bun simţ, ele pot fi culese şi de
ai noştri, pentru a se folosi de dânsele în diplomaţie, şi pentru alţii, din
această scurtă expunere.
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NOTE
*Vezi, în ultim loc, vol. N. Iorga, Sfaturi pe întuneric, conferinţe
la radio, 1931-1940, datorat soţilor Sanda şi Valeriu Râpeanu,
apărut în seria Magister la Societatea română de radiodifuziune,
Editura Casa Radio, Bucureşti, 2001, p. 329-333.
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PROBLEMA BASARABEANĂ ŞI PROBLEMA
UNIRII PRINCIPATELOR LA 1855-1859
IN DOSUL CĂRTILOR DIPLOMATIEI*
'

'

(Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei Istorice, seria III-a,
tomul XXIII, 1940-1941)

Şedinţa

de la 4octomvrie1940

În Neuf ans... d'un ambassadeur d'Autriche a Paris, de contele de
Hubner 1, I, Paris 1904, această declaraţie din 1854, a lui Thiers către acest
ambasador: ,,il trouve que dans l'interet de la cause, Ies Principautes
devraient etre donnees â l 'Autriche sans compensation" (p. 248).
Mai târziu, când Napoleon al Iii-lea voia ca Rusia să se
îndatorească "â restituer Kars et â renoncer â la fortification des îles
d' Aland'', el spune lui Htibner: „en echange, on pourrait lui offrir la partie
qu'elle vient de ceder de la Bessarabie, moins la rive gauche du Danube,
avec Ies forteresses de Reni, Ismail et Kil ia" (p. 3 83 ).
Pentru unire, la 7 mart: ,,Le comte de Buol2 vient chez moi. 11 avait
vu l'Empereur la veille. L'empereur Napoleon lui a parle de la reunion des
deux Principautes, mais sans rien dire du prince qui devait les gouvemer.
Buol a tenu bon. On s'est separe sans se rapprocher l'un de l'autre" (p.
400).
Iată cum înţelege Htibner discuţiile din a şasea şedinţă a
congresului 3: ,,La question du traite de la Bessarabie a ete discutee. Les
russes ont offert de ceder le Delta du Danube, entre les bras Kilia et
Soulina, puis une cession un peu plus grande, mais en conservant lsmall
comme enclave russe. Si Walewski 4 s'etait conduit autrement, nul doute
que toute la cession de Chotyn (sic) au lac Salzic, concectee en principe
dans les preliminaires par Ies russes, aurait ete maintenue. Mais Ies
plenipotentiaires frarn;ais sont plus russes que Orloff5 et Brunnow6 euxmemes. La haine de ces derniers contre l' Autriche a eclate dans cette
seance. Brunnow avait dit â Buol qu'il s'adressait aux representants des
belligerants; Walewski s'est tu; mais Clarendon 7 a maintenu en termes fort
secs la solidarite des trois allies. Enfin Buol et moi nous avons gagne la
frontiere indiquee par notre Empereur comme etant la plus desirable, en y
ajoutant encore un territoire â l'Est du lac Salzic. Les plenipotentiaires
russes ont demande du temps pour reflechir. Walewski a ensuite propose la
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reunion des Principautes. Buol s'est un peu trop avance en refusant meme
de demander des instructions a ce sujet. J'ai repare la chose en disant que
nous ne refusions pas la discussion. Le grand resultat de cette seance, car
jene mets pas en doute l'adhesion des russes, c'est l'affranchissement du
Danube et l'eloignement positif des russes de la rive gauche de ce fleuve"
(p. 401).
Încă din acest moment, plenipotenţiarii sunt în discordie politică şi
personală. Hi.ibner arată că pentru Clarendon, Walewski, fiul bastard al
primului Napoleon, reprezintă „la nullite, l'ineptie et la mauvaise foi" (pp.
401-2).
A şaptea sesiune e, după ambasadorul austriac, precedată de
stăruinţele împăratului francezilor de a căpăta ca Rusia să păstreze
Bolgradul, ''une colonie bulgare a laquelle l' empereur Alexandre tient
beaucoup". Propunerea e primită de Buol, care ar fi vrut ca rusii să
restituie toată Basarabia, numai cu neplăcere, reluctantly. Reprezentantul
Ţarului, Orlov vrea ca, în schimb, turcii să nu aibă fortificaţii de la Galaţi
până în Deltă şi, cu numele, la Isaccea („Santcha '') şi la Tulcea. E o
condiţie sine qua non. „Le congres ayant refuse, il declare qu'il retire
toutes ses concessions." Şi Htibner arată că Rusia a primit fără restricţii şi
nu se pot pune condiţii noului Suveran; el are dreptul s-o spuie, fiindcă,
după propunerile austriace, s-a ajuns la cesiune. Orlov renunţă atunci la
cererea adausă (p. 402).
Deci la 11 se redactează articolul care priveşte Principatele,
supuindu-1, lui Bourqueney 8 pentru Franţa, lui Aali-Paşa 9 , pentru Sultan
(ibid). Dar la 12, spune acest jurnal, pe care, cum se va vedea, îl vom
controla cu protocoalele oficiale, care nu dau nuanţele şi interpretările,
Clarendon mai ales, dar şi ceilalţi reprezintanţi englezi, învinuiesc pe
austrieci că iau Dunărea de la ruşi „pour obtenir le monopole de naviguer
seuls sur ce fleuve". Cavour 10 denunţă existenţa, în acest scop, a
Companiei privilegiate de navigaţie 11 . Declarând că se vor cere instrucţii,
reprezentanţii austrieci nu sunt dispuşi a susţinea Compania. Htibner scrie :
„Le fait est que ce privilege est intenable et que son abolition ne profiterait
a personne plus qu'â l'Autriche" (p. 403).
De acolo, în sesiunea a noua, se va trece la navigaţia rusească în
Marea Neagră, Anglia ţinând morţiş ca Rusia să n-aibă dreptul la mai mult
de douăsprezece vase de război cu un total de IO.OOO de tone (ibid.).
Francisc-Iosif12 el însuşi felicită telegrafic, la 17, pe delegaţii săi
pentru ceea ce este „le complet affranchissement du Danube" (p. 404 ). Se
capătă de la Orlov şi părăsirea numărului de vase cerut de ruşi, care, după
socotinţa englezilor, ar însemna „o adevărată flotă" (p. 404).
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Dar numai la 20, într-o

,,şedinţă

de comisiuni'', care ajunge a fi „o
participarea plenipotenţiarilor prusieni'',
cărora Clarendon şi Cowley 13 li-a spus că „n-au nici o părere de dat asupra
chestiilor hotărâte sau de hotărât", - şi ei se declară acuma adânc jigniţi se „stabileşte redactarea articolelor care privesc Dunărea", nimic „notabil"
nefiind schimbat în ele (p. 405-6).
Hi.ibner are şi plăcerea de a fi lăudat, ca şi Buol fireşte, de către
Cowley, pentru o loialitate care-l face să regrete că pacea nu s-a discutat la
Viena (p. 406). Aceasta din cauza conflictului care izbucnise încă de
atunci, mult înainte de intrigile, fabricaţiile şi tăgăduirile, în chestia
Principatelor tocmai, de la Osborne 14 , cu Walewski. Cu prilejul reclamaţiei
prusiene, o ciocnire se şi produce, în sesiunea a unsprezecea, la 22 (p.
406). Conflictul cu prusienii, pentru preambulul, în care voiau să fie pe
acelaşi plan cu Austria, urmează şi, pe de altă parte, Clarendon se plânge la
15
Napoleon de atitudinea unchiului imperial (ibid).
Contra prusienilor, ca si a ruşilor, se alcătuieşte, în şedinţa a
treisprezecea, la 24, o legătură între englezi, francezi şi austrieci. O
formulă de curtuoasie mulţămeşte pe Manteuffel 16 şi Hatzfeld (pp. 407-8).
Pentru noi, se ceteşte interpretarea, în ziua de 25, a clauzei care le
priveşte: „Nous traitons la question des Principautes, dont la redaction est
definitivement arretee" (p. 408). Pentru Dunăre e şedinţa a şasesprezecea,
la 27. Austria-şi serbează triumful printr-o nouă mică modificare, primită
nu prea bine de prusieni: „Cette question du Danube, completement
affranchi et place, en deux ans d'ici, sous la regime des Etats riverains,
conformement aux actes du congres de Vienne, est notre grand trophee''
(p. 409).
Dar iată că, în aceeaşi şedinţă, o nouă duşmănie izbucneşte între cei
cari se păreau cu greu, dar cu totul împăcaţi. Walewski cere lui Buol
evacuarea Principatelor pentru ca alegerile să se facă în libertate şi aceasta
provoacă o violentă ceartă între cei doi. Hi.ibner intervine pentru a spune că
şi trupele anglo-franceze ar însemna aceeaşi piedecă la Constantinopol:
„Walewski eut le manque de tact d'interpeller Buol sur l'epoque de notre
evacuation des Principautes, attendu que la presence de nos troupes
generait la liberte du vote de la nation. Buol se fâche tout rouge, et part
comme une fusee. Walewski s'embrouille et dit des betises. Je lui fais
observer que, si Ies troupes autrichiennes genent, a Bucharest et a Jassy,
Ies travaux des Divans ad hoc, la presence des troupes anglo-fran9aises
pourrait bien gener le Divan et la Porte. On parle aussi de l'armistice, etc.
Walewski bat en retraite, et le protocole ne fait aucune mention de cet
adevărată conferinţă, ţinută f'ară
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episode, deplorable parce qu'il se passe en presence des russes.
Bourqueney tâche de calmer Buol, qui est d'abord reellement et qui,
ensuite, fait semblant d'etre outre au demier point" (p. 409).
Se observă că pacea se încheie în chiar dumineca în care se ceteşte
în biserică partea din Evanghelie cu „pace vouă" a lui Iisus (ibid.).
Mergând cu toţi ceilalţi la împăratul, Buol, mulţămind pentru ajutorul dat
de HUbner, are lacrimile în ochi (p. 412).
Dar cu atâta nu s-a isprăvit. Nici o hotărâre n-a fost luată, cu toate
salvele de tunuri de la Invalizi, cu privire la evacuarea Principatelor.
Deci la 2 april ea revine între franco-englezi, de o parte şi austrieci
de alta, „cette question ne pouvant etre portee devant la congres avant
d'etre videe entre Ies allies". Amânată atunci pentru o discuţie între Buol şi
Bourqueney, a doua zi se ajunge, în sfârşit, în ziua de patru, la Walewski
acasă; s-a găsit soluţia. Ce se decide în şedinţa a douăzeci şi una e numai
profonna(p. 413).
Din parte-i Hiibner, în raportul de la 6 către împărat, se exprimă
astfel: „Je redige un long rapport a l'empereur, dans lequel nous prouvons
que l'occupation militaire des Principautes a rempli son but et qu'il est de
natre interet d'evacuer le plus promptement possible. Buol me lit un
rapport a l'empereur, ou il developpe la meme these avec une grande force
de logique et beaucoup de courage. Je dis avec courage parce que nos
chefs militaires sont tres opposes a l'evacuation. Cette lutte sourde, entre
eux et nous, entrave constamment la marche des negociations" (pp. 413-4 ).
Era vorba chiar de "a causer" asupra Greciei, statului Papei, care
era vorba să fie secularizat (!) şi, după dorinţa englezilor, asupra Poloniei
(pp. 414-5).
La 8, şedinţa a douăzeci şi doua în care se cetesc ,,instrucţiile
comisarilor pentru Principate" (p. 414). Fără a mai vorbi de clănţăneala,
neapărată, cu Cavour pentru prezenta trupelor austriece în legaţiunile
pontificale, lângă care este în Italia şi o tot atât de gingaşă ocupaţie
franceză (p. 415).
Se observă de ruşi că pacea n-a stârnit nici un entuziasm la Viena
(p. 416), unde se spera, desigur, că Principatele vor fi anexate la monarhie.
Din parte-i Napoleon nu admite ca grămădirea pe uscat sau pe mare de
trupe ruseşti la hotarele Turciei să fie considerată, într-un articol secret, ca
un caz de război (pp. 416-7). O propunere pentru mediaţie în caz de
conflict e adusă de Clarendon, întrebuinţată de Cavour, dar neacceptată
(pp. 417-8). Se zice numai, în tratatul care uneşte Franţa şi Anglia cu
Austria, că războiul va rezulta mecanic din orice călcare a tratatului (p.
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418). Se ştie ce soartă a avut proclamaţia noastră din 1878 când, după ce
clauza Mării Negre fusese călcată de Rusia din 1870, ni s-au luat de aliaţii
noştri cele trei judeţe basarabene.
Congresul se desface la 18. Aflăm că redactorul protocoalelor a
fost Benedett 17 , nenorocitul diplomat care n-a putut împiedeca fatalul
război din 1870 (v. p. 421).
Din conversaţiile următoare ale lui Hilbner, aflăm, printr-o
mărturisire a lui Orlov, intim al Ţarului, dar, după propria sa mărturisire,
deloc diplomat, că în februar 1854, el a propus lui Francisc-Iosif să se
asocieze la protectoratul asupra ţărilor noastre şi că împăratul austriac a
respins un rol care i se părea „prea secundar" : „Je lui ai propose de
partager le protectorat des Principautes avec la Russie (comme prix de
neutralite). 11 a repondu, avec raison, etj'en convenais, que c'etait pour lui
un role trop secondaire" (p. 423). Orlov crede, şi din Viena a spus-o
Ţarului, adăugind că aceasta va stârni duşmănia împăratului austriac, că
„l'empereur de Russie a fait une grande faute en passant le Pruth" (ibid.).
În iunie însă Rusia redeschide chestia românească prin pretenţia de
a păstra Insula Şerpilor. „Nous et les anglais", scrie Hilbner, ,,soutenons
que cette île est cedee avec le territoire de Bessarabie. Walewski, comme
toujours, semble plutot favorable aux russes" (p. 435). Până în octombrie
se vorbea încă la Curtea franceză de afacerea Bolgradului (p. 439).
Împăratul declară că a dat ruşilor cuvântul de onoare că li-1 lasă, dacă ar
ceda asupra altor puncte. Răspunsul lui Hilbner: „Je lui ai dit que nous
etions engages avec l' Angleterre de ne point permettre que Bolgrad reste a
la Russie, et que la proposition des commissaires demarcateurs fran~ais,
que le comte Walewski avait malheureusement eu hâte de desavouer,
formait la base d'entente possible, moyennant une compensation qu'on
donnerait a la Russie sur le haut Yalpouk" (p. 440).
Lui Walewski, considerat ca un duşman permanent, i se atribuie
apoi îndemnul către Poartă ca să ceară evacuarea Principatelor : „11 a
pr<?voque a Constantinople une invitation par laquelle la Porte nous engage
a retirer nos troupes des Principautes". Dar ruşii n-au cedat încă judeţele
basarabene şi englezii îşi menţin flota în Marea Neagră. Se adauge că
ministrul francez a intervenit pentru evacuare la Viena şi a îndemnat la o
astfel de stăruinţă şi pe Clarendon care declară că bine fac austriecii dacă
rămân („que l' Autriche a parfaitement raison d 'y rester"), el însuşi
neretrăgându-şi flota (pp. 440-1 ). Se menţine această hotărâre în noile
depeşe ale lui Buol către Hilbner: întâi delimitarea noii frontiere ruseşti (p.
444). Se comunică depeşele lui din 30 octombre lui Walewski, care nu
vrea să le arate împăratului, „afin d' eviter, disait-il, une polemique irritante
et inutile" (ibid.). Şi reflecţia melancolică a ambasadorului că astfel se va
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pierde alianţa abia semnată : „Nous voila en train de sacrifier l' alliance si
precieuse, si difficilement formee, avec la France, parce que Bolgrad est
une mauvaise frontiere strategique de la Moldavie !". Şi încă englezii o
susţin cu mai puţine „capricii" (pp. 444-5). Austria „se menţine pe acelaşi
teren" cu dânşii. Buol recomandă acţiune comună cu Cowley. Şi
Clarendon nu e contra unei conferinţe, propuse pentru aceasta de
Napoleon, dar nu fără a se înţelege cu Buol asupra felului de a pune
chestiunea. Oricum rămâne şi pentru Austria şi pentru Anglia principiul,
care revine, în acest amănunt al Bolgradului, de a se înlătura Rusia de la
Gurile Dunării: „Le traite de Paris a consacre le principe de la libre
domination du Danube, et il a ete reconnu qu'il fallait, pour le
sauvegarder, eloigner la Russie des bords de ce fleuve et des lacs qu'il
touche dans son parcours. C'est ce principe que nous maintiendrons. Si
l'on veut, a Paris, reculer honorablement, et qu'on desire, a cet effet, reunir
le congres nous ne nous y opposons pas; si au contraire, on veut par ce
moyen nous imposer la volonte de la Russie et de la France, nous
repousserons, aussi longtemps que possible, la reouverture des
conferences" (pp. 446--7).
În sfârşit Walewski, contra Angliei, propune arbitragiul sau
adunarea conferinţei cu, sau şi fără, votul prin majoritate (p. 447). Dar
Persigny 18 vine din Londra cu vestea că altfel se pierde alianţa engleză.
Walewski nu e înlocuit la întoarcerea împăratului, dar trebuie să cedeze,
suferind şi_ mustrări. Napoleon ar fi gata, în conferinţă, să se majoriseze
însuşi prin votul pe care l-ar provoca al lui Cavour (p. 448). Într-un discurs
al lui către Kiselev 19, fostul dictator la noi, împăratul spune că, de fapt, el
n-a vrut decât să îndulcească ceia ce unele condiţii ar putea să aibă
riguros" (p. 449). După aceasta el comunică lui Hilbner planul său: „se va
găsi pentru Rusia o compensaţie" (p. 450).
Cum Anglia, în novembre, dă lui Napoleon alegerea între o
înţelegere „de cabinet a cabinet" şi conferinţă, Napoleon alege pe aceasta
(p. 454). Se şi iau de Walewski măsurile pregătitoare. Hilbner regretă că,
după învoielile anterioare, nu s-a cerut întâi asentimentul austriac (p. 455).
Şi iată în acest moment, la ambasada Austriei, şi o vizită
românească, la 3 decembre: „Visite du prince Soutzo, membre du
Ministere valaque; cette viile de Bucarest semble etre un nid d'intrigues".
(p. 456).
Într-o convorbire cu Napoleon, la 6 ale lunii, amintindu-i-se
înţelegerea cu el pentru „sistemul de apărare a Turciei", el observă că nu
poate fi întins prin „cedarea Noului Bolgrad" (p. 458). Se ştie că se făcuse
de delimitatori această salvatoare distincţie.
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Walewski caută, contra suveranului său, ca prin abţinerea lui
Cavour să se ajungă altfel la împăcarea, în conferinţă, a Rusiei (ibid). Dar,
în această continuă şovăire, de a doua zi Cowley găseşte la Napoleon iarăşi
ideia simplei compensaţii pentru Rusia, menţinând soluţia votuluî său (p.
453). Deci, după ministrul englez, ar fi de zăbovit aprobarea lui Buol
pentru adunarea conferinţei (ibid). Din parte-i, ministrul austriac nu vrea să
ia o hotărâre până ce chestia nu va fi tranşată în sensul său la Paris (p.
460). Nu trec însă câteva zile şi schimbătorul monarh spune lui Cowley că
admite ca nici Noul Bolgrad să nu fie rusesc, dar Delta dunăreană va fi
cedată Turciei, nu Moldovei, Rusia căpătând „compensaţie". Numai
Walewski mai ţine la conferinţă şi la votul de majoritate. Compensaţia ar fi
s-o definească Rusia, dar s-o propuie Austria în conferinţă, „care n-ar fi
decât o afacere de formă" (p. 401 ). Din parte-i, cu toate stăruinţele lui
Walewski şi ale lui Gramont 20 , Cavour, indignat, declară că rămâne la
promisiunea făcută împăratului. Anglia rămânea strâns legată de Austria
(pp. 462-3). Afacerea se prelungeşte şi o încurcă nervozitatea lui Buol (p.
464).
În fine, se găseşte linia despăgubirii: „de Sarazilla a Kongas'', dar
Kiselev refuză orice transmitere a propunerii şi Walewski, confirmând că
Franţa votează pentru Rusia, adauge că, în caz de conflict, n-o va apăra
(pp. 464-5). La conferinţă va vota contra ei în toate celelalte chestiuni (p.
465). Cowley primeşte, şi în aceste condiţii, conferinţa, pe care Buol o
vrea, din ambiţie, la Viena (pp. 467-8).
La 27 în sfârşit Rusia declară că primeşte noul hotar de la Sărăţica
la Cugaz. La conferinţa din 31, Brunov cere un termen pentru predarea
teritoriului, între 3 şi 15 februar, ca să scape de ocupaţia austriacă în
Principate şi de flota engleză în Marea Neagră, ceea ce i se refuză de
Hilbner şi Cowley, sprijiniţi de Walewski; se cer instrucţii de la Petersburg
(pp. 469-70).
În ianuar 1857 chestia hotarului basarabean şi a evacuaţiei reapare.
Brunov declară lui Hilbner că Rusia doreşte înainte de toate ieşirea vaselor
engleze din Marea Neagră, şi el exclamă: ,,le vieux renard! Je n'ai pas
donne dans le piege". A doua zi, la 6, se stabileşte, odată cu această
„conexitate", fixarea unui termen de trei luni pentru săvârşirea acestor
operaţii, sub pretext că trebuie „menajată sănătatea soldaţilor". În şedinţă
Brunov prezintă de fapt această cerere şi, intervenind, Walewski propune
ca dată a plecării 1-iu mart. 15, spune Brunov, şi se ajunge, după cererea
dibace a lui Hilbner, la 15 mart ca aniversară a păcii înseşi. Triumfător, el
înseamnă: „Toutes nos esperances, tous nos voeux sont depasses" (p. 3).
Dar împăratul lucrează pentru a-şi răsplăti înfrângerea privitoare la
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Bolgrad (pp. 3-4). Ceva mai târziu se observă ca motiv, într-un raport
oficial, al relelor dispoziţii ale lui Napoleon faţă de Austria „notre
opposition â la creation d'un Etat roumain'', cum o observa şi Buol (p. 28,
mai).
La sfârşitul lunii, în aceeaşi privinţă a viitorului ţărilor noastre,
ambasadorul are o întâlnire cu lord Cowley, şi el înseamnă: „Selon lui, il
faut faire echouer l'union sur la difficulte qu'auraient Ies moldo valaques
de tomber d'accord au sujet du choix d'un chef' (p. 31).
La începutul lui iunie, după ştiri de la Apponyi 21 , ambasador la
Londra, Hilbner vede că nu se va putea ajunge în chestia Unirii la o
înţelegere cu Anglia, ca în cazul hotarului basarabean, „que, dans le cas,
fort peu probable, que Ies deux Divans ne se prononcent pas en faveur de
l 'union des Principautes". I se pare că în această privinţă Buol îşi face
iluzii zadarnice; el continuă să scrie „en frere". La 11, discuţie cu
Walewski pentru „Unire şi prinţul străin" (p. 32).
La 19, conferinţa pentru hotarul discutat: se iscăleşte actul. Dar a
doua zi, Walewski, într-o conversaţie amicală, la casa lui de ţară, îi face
această mărturisire : „Si Buol, dans Ies premiers jours du congres, nous
avait dit: I' Autriche tient beaucoup â ce que la question de l 'union des
Principautes ne soit pas posee, nous nous serions facilement entendus" (p.
32). O nouă întâlnire în legătură cu această chestiune are loc la 25 (pp. 334). Cu acest prilej i se anunţă vizita pe care o va face Napoleon reginei
Victoria pentru a pune capăt conflictului (p. 34).
La 13 ale lunii iulie, mergând la Cowley, acesta regretă că Buol a
spus lui Bourqueney şi că acesta a comunicat la Paris .. que pour faire
l 'Union des Principautes, ii fallait passer sur le corps de I' Autriche'', ceia
ce supără pe Napoleon, care o şi repetă (p. 37).
Era momentul când după alegerile lui Vogoridi 22 , amânate după
cerere franceză la 26 iulie, dar readuse de Stratford Canning23 la 19, Franţa
cerea anularea lor (pp. 38-9). Atunci Cowely declară lui Hilbner că, în
acest caz, se vor rechema comisarii austriac şi englez de la Bucureşti.
Ambasadorul raportează că vestea alegerilor a umplut de mânie pe
împărat, de la care a pornit ordinul către Walewski şi Thouvenei24 • Ar
propune la Osborne rechemarea ambilor ambasadori la Constantinopol.
Hilbner prevede, dacă Napoleon se îndărătniceşte, izolarea lui (pp. 39-41).
La 11 august, el poate da textul englez al depeşei lui Clarendon către
Cowley că Anglia a câştigat de fapt victoria: "London, Thursday. We have
agreed to advise the Porte to revise the list and to annul the elections. The
emperor gives up the union of the Principalities. Things have passed most
amicably'' (p. 42).
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Dar Walewski ascunde a doua parte. O ştiam după hârtiile
publicate de regretatul Temperley 25 . Se dau apoi detaliile cunoscute.
„Secretul îl va şti Austria; Napoleon îl va comunica mai pe urmă celorlalte
Puteri''. Acest aranjamente umilitor. E a doua lecţie (prima era Bolgrad!)
care ar trebui să facă a se înţelege la Tuileries că ''on n' est pas toutpuissanf'. Dar Walewski e încântat ,,de Clarendon, de Palmerston26 şi mai
ales de prinţul Albert27 " (p. 43). Palmerston îi spusese însă că Anglia-şi
păstrează politica faţă de Imperiul Otoman şi, dacă Franţa vrea altceva, e
gata a rupe. În fond Franţa păstrează pe a ei.
În ce priveşte autenticitatea notelor lui Persigny, iată ce se spune
aici: „Cowley m'a aussi montre un projet de memorandum date
d'Osborne, 9 aout, avec un changement ecrit de la main de M. de Persigny.
Walewski a signe cette piece en declarant qu'elle exprime exactement ce
dont on etait convenu a Osbome. Neanmoins, strictement parlant, tout
arrangement n'est que verbal" (pp. 44-5). Şi, după ce se spune că şi
Napoleon şi Buol sunt bucuroşi: „On se felicite de l'engagement pris par la
France de renoncer a l'union des Principautes, ce dont Walewski ne
convient pas vis-a-vis de moi" (p. 45).
Dar Stratford şi Prokesch28 , criticaţi, lucrează la Constantinopol
contra executării ordinelor privitoare la alegeri şi se află că fără aceasta
Thouvenel pleacă în trei zile. Hilbner crede că nu trebuie silit Walewski a
recunoaşte înfrângerea franceză, oricât de dulci ar fi termenii întrebuinţaţi
de Buol (pp. 45-6). Cowley e îngrijorat încă la 23, dar, la 25, Walewski
poate anunţa, el, şi nu Buol, anularea (p. 47).
La Viena, Hilbner caută a împăca lucrurile, arătând că Napoleon nu
e sistematic împotriva Austriei şi că n-are un plan italian stabilit. Cu acest
prilej se pomeneşte şi de „les mesaventures du bateau fran9ais sur le
Danube, commande par un nomme Magnan'', incident cunoscut din istoria
noastră (p. 52). Împăratul austriac se arată însă nemulţumit de cele
petrecute la Constantinopol: „L'empereur etait fort preoccupe des
Principautes et du triomphe momentane remporte a Constantinople par M.
Thouvenel" (p. 52).
La întoarcere, în octombre, ambasadorul e de părere că afacerea
Principatelor nu mai trebuie zăbovită şi el lucrează pentru grăbire,
împreună cu Cowley (p. 57). Acesta spune, pentru a se transmite la Viena,
că după întrevederea între Francisc-Iosif şi Alexandru al II-lea29 la
Stuttgart, Gorceacov 30 spune că înţelegerea lor e deplină şi în ce priveşte
Principatele (p. 58). Cowley cere lămuriri lui Walewski, care „nu ştie întâi
ce să răspundă". Isprăveşte mărturisind că în cursul vizitei făcute de
ministrul rus, 1-a întrebat de atitudinea Rusiei faţă de Unire. „La-dessus un
long discours du prince russe. Lorsqu'il eut fini, M. Walewski lui dit:
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„Mais, si je vous ai bien compris, vous etez contraire a l'Union ? Pas du
tout, riposta le ministre russe, seulement... ,,, et voila encore un long et
nouveau discours, plus defavorable encore que le premier. Bref, cette
entrevue a laisse au prince Walewski la conviction que la Russie, apres
s'etre „recueillie" pendant dix-huit mois, voyant que la nouvelle Roumanie
ne serait pas gouvemee par un prince russe, semblait rien moins que
disposee a appuyer au congres de Paris le projet favori du chef de la
France. En attendant, l'Empereur des frarn;:ais a de l'honneur" (p. 59).
În decembre revine apoi chestia navigaţiei pe Dunăre (pp. 70-1 ): e
vorba de o „convenţie între riverani". Clarendon mustră brutal pe Apponyi,
învinuind politica Austriei de lipsa de loialitate (p. 73). O amintire a
negociaţiilor pentru hotarul basarabean: moartea calului Ialpug (p. 70).
Abia acum se schimbă ratificaţiile tratatului (p. 77). La Viena se fac mari
serbări pentru trecerea ireductibilului Stratford Canning (p. 77).
Anul 1858 se deschide, în ce ne priveşte, cu vizita lui Gheorghe
Bibescu, a cărui convorbire despre Principate nu e redată (p. 85). În april
soseşte de la Bucureşti baronul Charles de Talleyrand 31 , care, vizitând pe
HUbner, vorbeşte de „imensul ascendent al politicei ruseşti în Principate";
el va creşte „si les Puissances ne donnent pas satisfaction aux voeux
legitimes de ces contrees". Ambasadorul crede că el reflectează părerile
împăratului însuşi (pp. 147-8). Tânărul diplomate lăudat pentru „bun simţ,
fineţe şi arta de a trăi".
Napoleon era nemulţumit de amestecul austriac în Orient şi o spune
lui Hilbner, care declară că monarhia nu poate îngădui după căderea
protectoratului rusesc acela al oricui altuia. Împăratul, atingând principiul
intangibilităţii Turciei, observă: „c' est une bien triste necessite que celle de
laisser dans ces beaux pays des gens aussi betes que faibles" (p. 162).
Hilbner spune că sporul influenţei Austriei vine din aceia că ea „nu doreşte
sincer decât menţinerea, integritatea şi independenţa Turciei" (pp. 162-3).
Şi mai departe: „L' Autriche a pour principe le respect du aux droits
imprescriptibles des rournains et la non-reconnaissance des pretentions des
nationalites de s'etablir en Etats politiques" (p. 164). În sfârşit: „la
conservation des circonscriptions territoriales, telles qu' elles ont ete
arretees par les traites" (p. 165).
Îndată începe, la 21 mai, conferinţa, pentru Principate (p. 173 şi
urm.). Austriecii şi englezii au ordin de a nu ceda asupra Unirii (p. 175).
Dar Walewski cere aceasta şi prinţul străin. Adus, de Cowley, primul,
Fuad, se declară contra dorinţei franceze. Urmează Hilbner, căutând să
arate că Unirea ,,ar fi păgubitoare pentru interesele Porţii, ale Principatelor
şi ale Austriei". Corwley „explică schimbarea intervenită în părerea
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guvernului englez". În schimb, .,Kiselev aderează energic la părerea
Franciei ... Pentru Sardinia, marchizul Villamarini declară că statul italian
va primi hotărârea conferinţei. Iată cum prezintă Hlibner retractarea,
umilitoare, a Franciei: „Walewski dit que par egard pour l'avis de la Porte,
la France est prete â renoncer â l'union actuelle et â entrer dans la voie des
concessions mutuelles". Fuad „approuvera tout ce qui maintiendra la
separation". Htibner cere hotărârea definitivă, fără „speranţă şi nelinişti"
(pp. 175-6).
La 26, în a doua şedinţă, Walewski aduce „un projet d'organisation
qu'il dit ne pas etre d'origine fran9aise, mais qui pourra servir de canevas
pour la discussion" : acela care va birui şi pe care Htibner îl califică de
,joli canevas" şi mai deplin: „C'est l'union, non pas sous un prince, mais
sous une forme republicaine, non pas faite par Ies Puissances, mais par une
Constituante elue dans le pays". Şi iată interpretarea deciziunii: „Sur ma
proposition, ce sujet est ecarte en ce sens que le protocole n' en fait pas
mention, mais chacun des plenipotentiaires presentera ses observations â la
prochaine seance" (p. 178).
La 5, în a treia şedinţă, Walewski cere opiniile asupra proiectului.
„Fuad desire une autre base'', iar Htibner, după articolul 23 al tratatului,
„revizia Regulamentelor Organice". Walewski cere ai se discuta proiectul,
dar Cowley susţine pe Htibner, Prusianul Hatzfeld, părăsind paralelismul
cu Franţa, rezervă părerea guvernului său. Fuad e de o parte, Kiselev şi
Villamarini de alta (p. 181 ). Răspunsul, de la 9 iunie al lui Buol e acesta:
„il fera des concessions sur le comite central", aprobând atitudinea (pp.
181-2). Htibner întreabă, la 13, la Viena asupra steagului comun.
În a cincea conferinţă, la 14, discuţie asupra comitetului central.
Kiselev e în fond convins că Unirea e defavorabilă Principatelor şi deci
votează „cu un strigăt" pentru propunerea franceză. El apără în particular
opera sa din 1844, care ar fi fost întărită, ca reparaţie de toate adunările.
După suspinul lui Villamarini, Htibner scrie, în raport: „C'etait l'oraison
funebre de l'Union. Je crois, pour ma part, â de.s revolutions dans Ies
Principautes; je ne crois pas â ce pretendu besoin de l'Union, ni au
developpement spontane des institutions vers l'Union" (p. 183). Dar
Napoleon, „foarte iritat", menţine steagul comun (p. 184). O eventuală
cedare a lui Cowley e socotită ca o „trădare" faţă de Austria.
În a şasea conferinţă, la 19, legea electorală şi numirea de România
a celor opt din şaisprezece membri ai Comisiunii. „Bonne seance" (p.
182).
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Dar la 22 iunie o telegramă a lui Buol, admiţând comitetul şi titlul
de Principatele Unite, refuză steagul (p. 185). Hilbner face stăruinţi
desperate pe lângă ministrul francez. Merge până la ameninţarea cu
retragerea de la conferinţă. Hatzfeld caută o formulă tranzacţională (pp.
185-6), iar Cowley refuză să dea lupta pe o chestie care-i e indiferentă (p.
186), stăruind ca să nu se dea „putere suverană" comitetului (p. 187).
Hilbner crede că a şaptea conferinţă „dărâmă cu totul proiectul
francez" şi că „l'union est definitivement ecartee", ceia ce e victoria
austriacă, ameninţată doar de chestia steagului. Propunerea lui Hatzfeld e
admisă ad referendum de Fuad. La sfârşit însă, depeşa lui Buol cu un refuz
absolut, după hotărârea lui Francisc-Iosif, se admite numai emblema, şi se
atribuie lui Napoleon broşura L 'empereur Napoleon III et ies Principautes
danubiennes. De fapt împăratul nu mai vrea concesii. Şi, în sfârşit, din
Viena vestea că împăratul celalt adoptă emblema, „banderola" (p. 193, dar
v. p. 194, pentru rezistenţa lui Napoleon, legat de forma primară). E rugat
telegrafic, în puterea prieteniei, de Francisc Iosif să cedeze (ibid).
La 15 iulie, a zecea şedinţă pentru legea electorală şi raporturile cu
Puterea suzerană (ibid). La 17, a unsprezecea, ,,excelentă", împreună cu
Austria, Hilbner „toată Rusia'' „slab şi nedibaciu susţinută" de Franţa.
Kiselev nu poate smulge pentru Principate ,,dreptul de a interveni în
negociaţiile comerciale ale Porţii"; nu poate măcar să treacă propunerea sa
la protocol. Tot aşa când stăruie ca „Puterile garante să aibă dreptul de a
interveni în orice contestaţie între Poartă şi Principate" (p. 195).
„Copilăria
aparentă"
a steagului urmează, Austro-englezii
admiţând doar „banderola albastră permanentă a lui Buol''. Dare vorba de
lupta contra „genezei naţionalităţilor" care ar fi „finis Austriae". Napoleon
isprăveşte cu admiterea banderolei albastre, dar permanentă (p. 196).
Francisc-Iosif mulţumeşte personal pentru aceasta (p. 197).
La 30, conferinţa se va ocupa de alte chestiuni privitoare la Orient
(p. 198 şi urm.). O alta de problema Dunării (p. 206). Dar la 14 august se
revine la noi pentru a se hotărî că nu numai ortodocşii, dar orice creştini,
vor avea drepturi politice în Principate (ibid.). Şedinţa de iscălire a
Convenţiei e la 19 August, cu toate regretele lui Fuad că s-a lăsat biruit (p.
208). Walewski crede că în curând Imperiul Otoman se va prăbuşi (p.
211 ).
Dar la 14 decembre curând încep „Ies petites tracasseries dans Ies
Principautes" şi Malmesbury 32 , ale cărui memorii le avem, se gândeşte la o
nouă adunare a conferinţei, ceia ce i se pare lui Hlibner o „inspiraţie
nenorocită". Şi iată că acesta crede în intenţia lui Napoleon de a schimba
Principatele cu Lombardia, ceia ce ambasadorul, apărător al tratatelor, a
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respins totdeauna (p. 238). Din nou la 17 el refuză ideea, prezentată de
Walewski, de a se aduna conferinţa pentru „starea Moldovei'' (p. 239).
În momentul când, în ianuar-februar 1859, se aştepta izbucnirea
războiului franco-austriac pentru cauza italiană, vestea dublei alegeri a lui
Alexandru Ioan I-iu. Convorbirea lui Hilbner cu împărăteasa Eugenia, la
20 februar, trebuie reprodusă întreagă aşa cum apare în raportul de la I O al
ambasadorului: ,,Quant a la double election de Couza, j'entrevois de bien
mauvaises tendances ici, et je crains que lord Malmesbury ne soit faible.
L'lmperatrice m'a dit: ''Vous voyez que Ies Principautes veulent
l'Union"- „Non, madame, je vois seulement la-bas de fiers intrigants.''
L'Imperatrice, rougissant d'impatience, s'ecria: „Non, c'est le voeu
national; on y veut l'Union. Or, comme l' Autriche veut le maintien de la
Porte, elle ne veut pas l' independance des Principautes et, par consequent,
elle s'oppose a l'Union" (pp. 286-7; V. şip. 291).
La 20, instrucţii din Viena pentru adunarea conferinţei ca să
„restabilească ordinea legală în Principate", după concepţia austriacă (p.
294). Se va ajunge, în mart, la hotărârea de a păstra o „atitudine pasivă",
dacă va fi vorba de o modificare a Convenţiei (p. 325). Cowley recunoştea
violarea ei, dar nu şi necesitatea unei opuneri, cu atât mai puţin a unei
„intervenţii armate". „Nous, pour notre part, accederions a toute
combinaison, soit qu'on se decidât a confier cette tâche a un corps d'armee
turc, qui pourrait etre accompagne par des experts des Puissances garantes,
soit qu'on vouliit adjoindre d'autres troupes a celles de la Puissance
suzeraine, auquel cas nous n'aurions pas a objecter a ce que la Prusse ffit
invitee a prendre part a l'occupation". Nu se va admite nimic contra Porţii,
iar dacă, supt „presiunea morală" ea cedează din nou contra principiului
tratatului, „nous nous reserverions notre liberte d'appreciation". Austria-şi
va fi căpătat „libertatea de acţiune", în caz de „modificaţii esenţiale şi
care, în ochii noştri, n-ar avea şansă de durată şi stabilitate" (pp. 332-3). Nar mai participa la o garanţie devenită „ineficace'', ci „nous prffererions
adopter vis-a-vis des Principautes une attitude, nullement hostile, mais
passive, telle que nous l'avons gardee longtemps en face de la creation du
royaume hellenique". A spus-o lui Cowley (pp. 332-3).
La 7 aprilie, conferinţă pentru Principate. În numele Turciei,
Musurus33 nu recunoaşte Unirea, ca fiind ilegală şi cere intervenţia
militară. Amânare pe câteva zile, rară discuţii (p. 378). Dar şedinţa nu se
ţine la data fixată, 12 ale lunii. Dar chestia italiană frământă întreagă
această lume, şi peste câteva zile armata franceză trecea Alpii 34 .
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NOTE
*Cu precizarea: memoriu imprimat
(februarie I 94 I).

fără

a fi

revăzut

de autor

Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur
d'Autriche aParis sous le Second Empire, Paris, 2 volum, I 904.
I .Al. Hilbner,

2. Ch. F. Buol Schauenstein (1797-I 865), conte, prim ministru şi
ministru de Externe al Austriei.
3.Congresul de la Paris, întrunit în 1856, după încheierea
Războiului Crimeii.
4.Alexendre Walewski (18 I O-I 868), ministru francez de Externe.
5.Alexis F. Orlov (178I-I86I), reprezentant al Rusiei la Congres.
6.Filip I. Brunov (1797-I875), diplomat rus.
7 .George William Clarendon (1800-1870), conte, ministru
britanic de Externe.
8.Fr.A. Bourqueney (I 799-I 869), ministru al Franţei la Viena.
9.Mehmet Emin Ali paşa (I8I5-I87I), mare vizir, reprezentnt al
Turciei la Congres.
IO.Camille Benso Cavour (1810-I861), prim ministru al
Piemontului.
I I .Compania austriacă de navigaţie pe Dunăre, înfiinţată în urma
Congresului de la Viena din 1815.
I 2.Franz Josef, împăratul Austriei (1848- I 9 I 6).
I 3. Henri Cowley (1804 I 884 ), conte, ambasador britanic la Paris.
14.Întâlnirea din august I 857 de la Osborne între împăratul
Napoleon al Iii-lea şi regina Victoria a dus la încheierea unui
compromis privind situaţia din Moldova unde caimacamul
Nicolae Vogoridi fraudase alegerile. Anglia accepta casarea lor
iar Franţa admitea unirea parţială a principatelor, cu instituţii
paralele şi fără principe străin.
15.Unchiul lui Napoleon al Iii-lea.
I6. Otto Th. Manteuffel (I805-I882), reprezentant al Prusiei la
Congres.
I 7. Vincent Benedetti (1817-I 900), director al afacerilor politice
în Ministerul de Externe francez.
18.J. G. Persigny (I808-I872), ambasador al Franţie la Londra.
I 9 .P. D. Kiselev ( 1788-1862), preşedinte al divanurilor
Principatelor române (182 9-1834 ), ambasador rus la Paris ( 18 561862).
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20.Antoine Alf. De Gramont (1819-1880), ambasador francez la
Torino.
21.Apponyi Rudolf (1812-1876), trimis extraordinar al Austriei la
Londra.
22. Nicolae Vogoridi, caimacam al Moldovei; a falsificat alegerile
pentru Divanurile ad-hoc, ceea ce a dus la o intervenţie
internaţională. Vezi şi supra întâlnirea de la Osborne.
23 .Stratford Canning ( 1786-1880), ambasadorul Angliei la
Constantinopol.
24. Ed. Thouvenel ( 1818-1866), ministrul Franţei la
Constantinopol.
25.Harold Temperley a scris The Union ofRomania in the private
Jetters ofPalmersone, Clarendon and Cowley, Bucureşti, 1937.
26.Henry Temple Palmerstone (1784-1865), prim ministru
britanic.
27. Prinţul Albert, soţul reginei Victoria (1819-1861 ).
28.Anton Prokesch Osten ( 1795-1876), internunţiu la
Constntinopol.
29.Alexandru al Ii-lea, ţarul Rusiei (1855-1881).
30. Al. M. Gorceakov (1798-1883), ministru rus de Externe.
31. Ch. Telleyrand ( 1821-1896), baron, secretar de ambasadă.
32.Malmesbury scrie Memoires d'un ancien ministre
(1807-1869), Paris, 1885.
33.Musurus paşa, ambasador al Turciei la Londra.
34.Războiul italo-austriac, unde Franţa s-a alăturat Piemontului.
Austria a fost învinsă la Megenta şi la Solferino. Prin armistiţiul
de la Villafranca, Lombardia a revenit Franţei (cu capitala la
Milano); ulterior, Napoleon al Iii-lea a dat-o regelui Victor
Emanuel al Ii-lea.
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