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ISTORICUL DUMITRU ªANDRU LA 70 DE ANI
Mihai Iacobescu
I. Dumitru ªandru s-a nãscut la 7 septembrie 1934 într-o familie modestã de þãrani, în
satul Sasca Micã, judeþul Baia.
Pãrinþii sãi – mama, Catinca, era o femeie frumoasã ºi amarnicã, întocmai ca Vitoria
Lipan; tatãl, Miticã se întorsese din primul rãzboi mondial fãrã o mânã – erau amândoi oameni
harnici ºi cinstiþi. Dar aveau puþin pãmânt. ªi, spre a face faþã la cei patru copii, doi bãieþi ºi douã
fete, mai ales cã pentru acestea din urmã trebuia ºi ceva zestre, s-au gândit sã înjghebeze într-una
din cele douã odãi ale casei lor modeste, în camera dinspre uliþã, o dugheanã. Aduceau ºi
vindeau sare, chibrituri, gaz lampant, marmeladã, zahãr, orez, untdelemn, nasturi, ace, aþã de
cusut ºi multe alte mãrunþiºuri, astfel cã sãtenii nu mai trebuiau sã batã drumul pe jos, pânã la
prãvãliile din târg. Mai ales cã în acei ani nu se pomenea nici de drum asfaltat, nici de autobuze,
care sã circule zilnic între Sasca ºi Fãlticeni. ªi se cãzneau ºi se zbãteau ca apa de maluri,
Catinca ºi Miticã ªandru sã-ºi poatã scoate familia din nevoi. Sã-ºi dea copiii sã înveþe oleacã de
ºcoalã. Sã aibã o meserie, ceva; s-o ducã mai bine decât dânºii. Fetele erau frumoase ºi-aveau sã
fie întrebate îndatã. Dar, bãieþii, cu dânºii aveau gânduri mai mari. Sã-i poarte chiar la o
facultate. Sã-ºi poatã asigura o profesie mai bunã, mai independentã.
Subþirel ºi sprinten, mereu binevoitor ºi cu un uºor zâmbet, cu care-i aºtepta ºi trata pe
clienþi, „patronul” dughenei umbla ca o sfârleazã pe dupã tejghea, cântãrea marfa ºi fãcea
socoteala cu glas tare, glumea ºi întreba ba de una, ba de alta; ºi dacã n-aveai bani de-ajuns, te
înscria într-un caiet cu mâna lui validã ºi-þi dãdea de grijã sã le spui pãrinþilor cu cât ai mai rãmas
de platã. Uneori, în loc de câþiva creiþari, care þi se cuveneau ca rest, îþi întindea câteva
bomboane. Alteori – dacã te încurcai la numãrãtoare ºi îi dãdeai mai mulþi bani decât îþi cerea, îþi
înapoia pe cei care erau în plus ºi, cu un glas dojenitor – te întreba „cum de nu-þi place
aritmetica… mãi bãieþele…?” Fiindcã, de cele mai multe ori, eram trimiºi la cumpãrãturi noi,
copiii.
Dar, în general, oamenii nu cumpãrau decât foarte puþine lucruri. Doar cele strict
necesare. Fiindcã aproape totul se fãcea în casã. ªi bucatele pentru zilele de post sau de frupt. ªi
tot ce trebuia pentru îmbrãcãminte: o pânzã de in, de cânepã sau de câlþ. Pãnurã pentru sumane.
Opinci din ºorici de porc. Colþuni de lânã. Numai pieile de oaie se duceau întâi la dubit, apoi la
meseriaºi anume, pentru cusutul cãciulilor sau cojoacelor.
De aceea, ºi câºtigurile „patronului” au fost modeste. Ca dovadã nici dugheana n-avea
prea mulþi cumpãrãtori, decât seara ºi dimineaþa. În cursul zilei rar când intra cineva. Pânã la
urmã, Miticã ªandru a ºi renunþat la dugheanã.
Feciorul sãu, Dumitru, era cel mai mare dintre copii. S-a tras de mic spre ºcoalã. A fãcut
clasele primare în sat, premiant. Apoi a urmat gimnaziul ºi liceul la Tg. Ocna. Fiindcã acolo avea
tatãl sãu un prieten din armatã, care l-a primit în gazdã ºi i-a fost, astfel, mai uºor.
Vara, când venea în vacanþe, liceanul Dumitru se angaja sezonier, la arie, în vremea
treieratului. Devenea temporar un fel de socotitor, care þinea un catastif, lângã agentul agricol.
Scria pe fiecare þãran: ce suprafaþã de grâu a avut, câte kilograme i-au ieºit ºi câte are de dat cotã
cãtre stat. Liceanul Dumitru a fost astfel martor în câteva veri în ºir, la scene rurale triste. Mulþi
consãteni, trecuþi abuziv la „chiaburi” lãsau dupã treierat majoritatea sacilor cu grâu într-o stivã
mare, sub un ºopron acoperit, de unde camioanele ºi tractoarele cu remorci încãrcau ºi cãrau
zilnic zeci ºi sute de tone de grâu pentru „fondul centralizat al statului”. Încât, mulþi din cei ce
araserã, semãnaserã ºi-ºi treieraserã grâul, pe care pânã atunci îl credeau al lor, plecau acasã
numai cu un sac, doi, ori chiar cu doar o jumãtate de þuhal cu grâu, dintr-un car sau douã, pline
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cu loitre. ªi nu comenta, nu protesta nimeni. Fiindcã – era prin anii 1951-1952, când „lupta de
clasã” era în toi – sãptãmânal, maºina, duba securitãþii venea ºi trecea pe uliþele satului, în miez
de noapte, ridicând ºi ducând, spre locuri necunoscute, câte doi-trei „chiaburi”. ªi frica aceasta,
cã ar putea fi duºi spre cine ºtie ce funduri de Siberie, frica de duba securitãþii intrase în sat, ca o
dihanie spurcatã. ªi sãtenii – cu feþele pãmântii, supte, tãcuþi ºi cuminþi, cu palmele aspre,
bãtãtorite ºi crãpate ca scoarþa teilor bãtrâni – plecau spre case cu ceea ce le rãmânea, nãdãjduind
întru zile mai bune.
Dumitru a vãzut ºi a asistat la zeci ºi zeci de scene, atunci la arie, lângã sat. ªi, de bunã
seamã, atunci, numai atunci s-a gândit, a chibzuit ºi s-a oprit asupra hotãrârii care i-a cuprins ºi-a
rãmas de neînvins în adâncurile fiinþei sale. Va merge la facultatea de istorie. Se va ocupa tocmai
de soarta acestor robi ai pãmântului! Þãranii – a aflat el, de la pãrinþi, de la oamenii din Sasca –
au dus-o greu, au fost umiliþi ºi obidiþi sub toate regimurile politice! Ce-ar putea face el pentru
dânºii? Prin înaintaºi, prin moºi ºi strãmoºi, prin proprii sãi pãrinþi se simþea legat, chemat,
îndemnat, îndatorat sã-ºi spunã ºi el cuvântul despre aceºti mucenici ai gliei. Dacã nu putea sã
ajungã în Parlament, ori în guvern, nãdãjduia, mãcar, sã poatã scrie despre soarta þãranilor.
Fiindcã scrisul e o mãrturie adresatã ºi semenilor ºi urmaºilor. E o mãrturie trainicã, întocmai ca
ºi piatra Carpaþilor. E o mãrturie fãrã moarte!
Aºa s-a decis ºi s-a înscris, Dumitru, în 1953, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi. La
Facultatea de Istorie-Filologie. La secþia de istorie.
Când ºi-a vãzut numele înscris pe listã, între candidaþii admiºi, a simþit cã îl inundã o
bucurie tainicã, adâncã, o bucurie pe care o trãia ºi abia o stãpânea în interiorul fiinþei. Începea sã
prindã contur un vis zãmislit, urmãrit, tãinuit în acele vacanþe în care se afla ºi lucra, sezonier, la
arie, la Sasca, între þãrani.
A muncit cu sârg, în toþi anii de studenþie. A învãþat cu îndârjirea cu care lucrau þãranii
de la Sasca, iarna, cu þapinele, la butuci, în pãdure. ªi-a avut, a obþinut primele bucurii ale
sârguinþei sale în cei cinci ani de studenþie, note mari, bursã ºi, în 1958, la terminarea studiilor, a
fost selectat ºi repartizat ca cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” la Iaºi.
II. Istoricul Dumitru ªandru s-a preocupat ºi concentrat – în cadrul secþiei de istorie
contemporanã a României – de o singurã problemã, de o temã amplã, care i s-a pãrut
fundamentalã, de însemnãtate ºi actualitate vitalã. Fiindcã, poporul nostru a fost ºi în bunã
mãsurã încã a rãmas un popor de pãstori ºi de þãrani, aºa cum spunea Iorga.
Tema aceasta – problema agrarã între cele douã rãzboaie mondiale, extinsã apoi ºi în
primul deceniu de ocupaþie sovieticã – i s-a pãrut relativ uºoarã, simplã, frumoasã. Dar, pe
mãsurã ce-a pãtruns în adâncurile ºi ascunziºurile ei nesfârºite, nebãnuite s-a convins cã avea o
mie ºi una de laturi, care se þineau una de alta ºi dezvãluiau noi ºi noi faþete, ca ºi cum ar fi intrat
în încãperile unui uriaº labirint. Erau, de fapt, mai multe teme într-o problematicã vastã, cât un
întreg univers.
De unde trebuia sã înceapã?
Dintre principalele subiecte predilecte, importante, captivante, care l-ar fi ajutat apoi sã
purceadã spre altele, s-a oprit mai întâi asupra reformei agrare din 1921.
Între 1958 ºi 1971 a cercetat ºi elaborat lucrarea de doctorat1 cu aceastã temã – lucrare
pe care a prezentat-o la Universitatea „Al. I. Cuza” ºi pentru care a obþinut titlul de doctor în
istorie2, reuºind ca, dupã încã alþi patru ani de cercetare ºi aprobare, în 1975 sã publice în Editura
Academiei o amplã sintezã privind Reforma agrarã din 1921 în România. Aºa cum relata în
Introducere, autorul îºi propunea sã urmãreascã ºi sã defineascã dintru început rãdãcinile adânci
ale problemei agrare la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea „ca una
dintre chestiunile fundamentale”, devenite la ordinea zilei, dupã rãscoalele þãrãneºti din 1888 ºi,
mai ales, cele din 1907, când, dupã un ºir de mãsuri provizorii, circumstanþiale, liberalii anunþau
în 1913 necesitatea exproprierii unei pãrþi a marii proprietãþi. Aveau sã urmeze, dupã
promisiunile ºi declaraþiile publice ale regelui ºi oamenilor politici din fruntea þãrii elaborarea ºi
finalizarea legilor de reformã agrarã3, mai întâi pentru vechiul regat, apoi pentru celelalte
provincii, pânã-n iulie 1921.
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Pe baza unui imens material, din arhivele centrale ºi locale, din toate judeþele þãrii,
Dumitru ªandru analizeazã ºi evalueazã, pentru prima oarã într-o lucrare monograficã, o
multitudine de aspecte: stadiul problemei agrare în ajunul elaborãrii reformei; conþinutul
legislaþiei agrare – elementele comune ºi unele particularitãþi generate de acele realitãþi concrete
din vechiul regat ºi din noile provincii unite în 1918 la statul român; organele de expropriere ºi
împroprietãrire, componenþa, competenþa ºi cãile de procedurã; desfãºurarea lucrãrilor de
expropriere ºi împroprietãrire a þãranilor cu loturi ºi a comunelor cu pãºuni ºi pãduri; modul în
care s-a socotit ºi s-a stabilit preþul pãmântului ºi plata loturilor primite; motive obiective sau
subiective de tergiversãri ºi amânãri în aplicarea reformei. În continuare, istoricul stãruie în
detaliu ºi asupra urmãrilor esenþiale ale reformei: principalele transformãri în structura
proprietãþii, regimul de muncã, evoluþia producþiei agricole, ameliorarea nivelului de trai în
lumea ruralã, evoluþia agriculturii româneºti în întreaga etapã interbelicã.
Concluziile istoricului sunt, pe cât de numeroase, ponderate, îndelung ºi îndrãzneþ
argumentate, chibzuit ºi nuanþat formulate, pe atât de noi ºi de-o indubitabilã facturã ºtiinþificã,
având parcã menirea, nemãrturisitã de-a înlãtura, eradica, stigmatiza decisiv ºi definitiv vechiul
„model” anacronic, stalinist, lansat ºi practicat de „academicianul” filomoscovit Mihail Roller.
Reforma agrarã din 1921 – demonstreazã istoricul Dumitru ªandru – a generat
„transformãri structurale însemnate”. A redus considerabil puterea economicã ºi politicã a
moºierimii. A micºorat cu peste 6.000.000 ha marea proprietate. Au fost împroprietãriþi circa
1.500.000 de familii þãrãneºti cu loturi de teren agricol, intrate direct în proprietatea lor, cu
pãºuni la dispoziþia comunelor ºi, în Transilvania ºi cu pãduri. Reforma agrarã a determinat
ameliorarea standardului de viaþã a þãrãnimii. Þãranii împroprietãriþi au fãcut eforturi
considerabile spre a-ºi consolida stãpânirea loturilor ºi spre a realiza venituri sporite, prin
selectarea seminþelor, cultivarea plantelor mai rentabile ºi aplicarea unor asolamente complexe4.
Alte consecinþe ale reformei benefice pentru întreaga þarã au fost intensificarea ºi diversificarea
culturilor agricole, sporirea preocupãrilor pentru prelucrarea materiilor prime oferite de
agriculturã, lãrgirea pieþei interne. Se constatã – argumenteazã istoricul ªandru – „un progres
general, considerabil, în raport cu situaþia þãrãnimii dinaintea reformei”5.
Pe de altã parte, însã, se constatã, totodatã ºi limite, neajunsuri, neîmpliniri. Abuzuri ºi
încãlcãri ale legislaþiei de înfãptuire a reformei. Nedefinitivarea lucrãrilor de reformã. Organele
însãrcinate cu punerea în posesie au acþionat cu încetinealã. Sub pretextul cã prin expropriere se
realiza o breºã în dreptul sacru ºi inviolabil de proprietate s-au acceptat numeroase cereri de
împotrivire ºi revizuire în procesele pãrþilor implicate. S-au prelungit ºi nu s-au finalizat multe
procese de expropriere.
Dar, nu acestea au fost cauzele esenþiale ale menþinerii unei crize lente în agriculturã.
Este vorba, în principal, de „neînzestrarea gospodãriilor þãrãneºti cu credite suficiente ºi ieftine,
cu inventar agricol modern; nestabilirea unor concordanþe între preþurile produselor agricole ºi
preþurile produselor industriale”, adicã adâncirea foarfecii preþurilor. În multe cazuri, loturile
primite prin împroprietãrire nu asigurau familiilor respective ºi independenþa economicã
necesarã. La acestea s-au mai adãugat „pulverizarea excesivã a loturilor þãrãneºti”, prin
împãrþirea continuã a pãmântului la copii ºi urmaºi. Ca urmare a continuat „procesul de
proletarizare în rândul populaþiei rurale”. Alte activitãþi economice ºi, în primul rând industria, nau putut absorbi ºi folosi „surplusul de populaþie agricolã”6.
Despre lozinca de inspiraþie marxist-leninistã, de sorginte moscovitã, a PCR – care suna
foarte ademenitor pentru întreaga calicime: „exproprierea integralã ºi fãrã platã a pãmântului, cât
ºi a instrumentelor ºi vitelor de muncã ale marii proprietãþi în folosul þãranilor muncitori” –
istoricul nu ezita sã scrie cã „soluþiile asupra problemei agrare, preconizate în congresele
Partidului Comunist din România nu corespundeau stadiului de dezvoltare a societãþii româneºti
din acea vreme”7.
Preocupat de investigarea ºi aprofundarea aceleiaºi teme – de altfel, istorucl Dumitru
ªandru a aºezat la baza întregii sale activitãþi istoriografice principiul concentric, reluarea,
adâncirea, lãrgirea, corectarea ºi completarea aceleiaºi probleme într-o suitã de lucrãri ºi studii
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complementare – la un deceniu de la sinteza sus-amintitã, el publica volumul Creditul agricol
din România, 1918-19448.
Dupã ce creioneazã ºi fixeazã elementele definitorii, privitoare la apariþia ºi evoluþia
creditului agricol la sfârºitul epocii moderne, istoricul îºi propune sã realizeze o amplã sintezã
asupra epocii interbelice, din care sã se poatã afla ºi judeca „mãsura în care bãncile cu capital
autohton ºi strãin au susþinut procesul dezvoltãrii capitaliste a agriculturii româneºti”, relevând,
atât evoluþia organizaþiilor de credit agricol, cât ºi politica de finanþare practicatã de guvernele9
din deceniile 1918-1944. Tema mai fusese cercetatã anterior, în general sau parþial, în unele
aspecte, de finanþiºti, economiºti ºi mai puþin de cãtre istorici – dar, oricum, erau nume cu mare
rezonanþã, precum Mitiþã Constantinescu, Virgil N. Madgearu, Victor Slãvescu, Costin C.
Kiriþescu ºi Aurel Vijoli, dintre care câþiva foºti miniºtri, ultimul chiar în timpul regimului
comunist, ºi acesta abordase tema într-o lucrare apãrutã cu 5 ani înainte10.
Dumitru ªandru „lua taurul de coarne”, decis sã cerceteze ºi sã ilustreze aceastã temã în
toate aspectele ei posibile, reluând ºi amplificând sfera investigaþiilor în toate fondurile
arhivistice ºi mai ales în cele mai puþin sau deloc luate în seamã, ca, de pildã: actele bãncilor
agricole, comerciale, populare, toate fondurile directe ºi indirecte, care-au putut fi implicate,
angajate în formarea ºi utilizarea creditului agricol. Trebuia – considera istoricul Dumitru ªandru
– cercetat ºi prezentat „în mod unitar tabloul organizaþiei româneºti de credit agricol dintre cele
douã rãzboaie mondiale”11. În acest sens sinteza sa avea o structurã complexã ºi reanaliza ºi
reevalua o salbã de aspecte majore ale temei:
I – evoluþia organizaþiilor de credit agricol pânã la primul rãzboi mondial;
II – creditul agricol între anii 1918-1929;
III – reforma instituþiilor de credit agricol;
IV – conversiunea datoriilor agricole;
V – creditul agricol dupã criza economicã;
VI – bãncile comerciale ºi finanþarea agriculturii;
VII – politica dobânzilor ºi rezultatele ei.
Concluziile istoricului erau numeroase ºi temeinic argumentate, dezvãluind laturi noi ale
problemei. În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea agricultura româneascã fusese tot mai
puternic cuprinsã în orbita relaþiilor capitaliste. Pentru a-ºi asigura capitaluri de exploatare ºi
investiþii, agricultorii ºi-au creat, încã din ultimele decenii ale veacului al XIX-lea, instrumente
proprii de credit – afirmându-se ºi dezvoltându-se în acest scop trei categorii de instituþii: a)
societãþi bancare ale marilor proprietari funciari rurali; b) bãnci ale statului ºi c) cooperative de
credit ale þãrãnimii. Reforma din 1921 – una din cele mai mari din toate þãrile beligerante – a
sporit considerabil ºi cererile de capital pentru agriculturã. Însã, reþeaua de bãnci agricole nu s-a
dezvoltat pe mãsura trebuinþelor. Faptul acesta a generat o dependenþã permanentã a
producãtorilor rurali de bãncile comerciale. Devalorizarea monedei naþionale, insuficienþa
creditelor, dobânzile ridicate, menþinerea foarte ridicatã a preþului de capital, nesiguranþa
investitorilor ºi afirmarea unui nivel redus de credite pe termen lung ºi mediu, orientarea
þãrãnimii cu precãdere spre contractarea de împrumuturi de la bãncile populare, Casa Ruralã ºi
Casa de împrumut pe gaj explicã o serie de fenomene ca: acumularea datoriilor financiare ale
þãranilor, regresul tehnic ºi randamentul scãzut al producþiei agricole, lipsa celor mai elementare
mijloace de muncã la o parte din gospodãriile mici, existenþa în continuare a unei suprapopulaþii
rurale ºi proletarizarea, pauperizarea unei pãrþi a acesteia12. De altfel, chiar în anii stabilizãrii
economice, între 1922-1926, producþia principalelor cereale s-a redus cu 21,7%, iar bãncile au
refuzat sã acorde împrumuturi pe termen lung sau mijlociu þãranilor cu loturi mici.
Istoricul Dumitru ªandru surprinde ºi dezvãluie un întreg mecanism complex al legãturii
indisolubile dintre insuficienþa ºi scumpetea creditului agricol, pe de o parte, ºi producþia
agricolã, pe de altã parte, poziþia gospodãriilor þãrãneºti faþã de sistemul de credit ºi, totodatã, cea
a moºierimii – care a avut mai multã credibilitate ºi posibilitate de-a contracta ºi utiliza credite
pe termen lung ºi mijlociu, încât numai moºierimea a putut transforma unele moºii în adevãrate
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ferme cu o agriculturã intensivã ºi, în acelaºi timp, a gãsit mai lesne resurse spre a investi o parte
din venituri în fabrici ºi instalaþii de prelucrare a materiilor prime agricole.
Autorul analizeazã ºi evalueazã ºi efectele crizei asupra diferitor categorii de gospodãrii
agricole, consecinþele aplicãrii legislaþiei referitoare la conversiunea datoriilor agricole,
contractarea de noi împrumuturi de cãtre þãrani pentru acoperirea unor debite mai vechi faþã de
bãnci ºi cãmãtari, implicaþiile asupra evoluþiei preþurilor pãmântului ºi produselor agricole,
modificãrile survenite în sistemul de credit agricol – între care înfiinþarea Creditului Agricol
Ipotecar ºi ulterior, a Institutului Naþional de Credit Agricol, deºi nici dupã aceastã datã micii
producãtori agricoli n-au gãsit condiþii corespunzãtoare pentru a beneficia de credite suficiente
pentru înzestrarea tehnicã ºi sporirea producþiei agricole. Fãrã a fi negate eforturile întreprinse de
guvernele din epoca interbelicã, pentru trecerea la o agriculturã intensivã, istoricul explicã pe
larg ºi convingãtor în ce context s-a menþinut ºi prelungit criza lentã din agriculturã, din
perspectiva neîndestulãrii cu capital a acestui important sector al economiei13.
Spre a oferi specialistului de azi ºi de mâine o imagine ºi mai completã ºi mai nuanþatã,
istoricul reanalizeazã problematica agrarã sub noi ºi foarte diverse unghiuri de vedere, efectuând
o amplã radiografie cu privire la populaþia ruralã14, satul românesc15 între cele douã rãzboaie
mondiale, reforma agrarã din 1945 – despre care s-au fãcut în trecutul nu prea îndepãrtat
numeroase exagerãri ºi mistificãri16. De asemenea, unele miºcãri de populaþie între anii 19401948, o etapã dramaticã din istoria României de la sfârºitul ºi din primul deceniu de dupã cel deal II-lea rãzboi mondial17.
Ca unul dintre istoricii de prestigiu ai epocii contemporane – care, vreme de peste patru
decenii, a investigat ºi meditat la un imens volum de informaþii din arhivele locale ºi centrale,
fiind unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai acestui uriaº univers al lumii rurale româneºti –
istoricul Dumitru ªandru abordeazã în detaliu ºi unele aspecte majore parþial sau total inedite, cu
implicaþii asupra societãþii româneºti, în general, sau al satului românesc, în special. Astfel,
pentru perioada interbelicã sunt realizate studii ample referitoare la cauzele, desfãºurarea,
conþinutul, dimensiunile ºi implicaþiile acelui celebru proces al optanþilor18 ºi unele oferte ale
SUA de creditare a României19, între anii 1918-1927. Pline de inedite sunt ºi unele aspecte ºi
fenomene dramatice ce privesc soarta României în ajunul, în timpul ºi în primul deceniu de dupã
al II-lea rãzboi mondial: este vorba de planurile expansioniste sovieto-ucrainene din anii 19401947 privind Bucovina ºi Maramureºul20; propaganda revizionistã a ºvabilor ºi sârbilor din
Banat21, între anii 1930-1946; miºcãrile de populaþie22 la frontiera româno-iugoslavã între anii
1941-1942; deportarea etnicilor germani din România în Uniunea Sovieticã (1945)23. De
asemenea, istoricul a scos la ivealã ºi aspecte – despre care nu se putea vorbi ºi scrie pânã-n
1989, chiar dacã ele au rãmas încrustate în arhive ºi-n conºtiinþa generaþiei care le-a trãit – care
ilustreazã ºi stigmatizeazã nu numai falsitatea, dar, uneori ºi monstruozitatea caracterului
„eliberator” al ocupaþiei sovietice, fie în nord-vestul Transilvaniei24, înaintea transmiterii cãtre
statul român, în 1945, a zonei ocupate de maghiari în urma Dictatului de la Viena, fie în nordestul Moldovei25, unde s-a încercat ºi regizat o sovietizare mult mai rapidã ºi mai de timpuriu
decât în restul þãrii.
Alte aspecte, abordate ºi elucidate pentru prima datã în istoriografia recentã de cãtre
istoricul Dumitru ªandru se referã la deportarea þiganilor în Transnistria (1942)26 ºi la
înþelegerea dintre Hitler ºi Antonescu, din 12 mai 1943, privind recrutarea saºilor ºi ºvabilor în
armata celui de-al III-lea Reich27.
III. Ancorat ºi concentrat cu precãdere asupra problematicii agrare în întreaga
epocã contemporanã sub toate faþetele ei complexe – nu ne-am propus sã exemplificãm aceasta
cu toate aspectele din salba bogatã a ariei tematice abordate – istoricul Dumitru ªandru s-a
afirmat ºi remarcat prin câteva elemente distincte, care îi fixeazã ºi definitiveazã un loc propriu,
între slujitorii de seamã ai muzei Clio. Dintre aceste elemente, relevante ºi dominante ni se par
câteva. De-a lungul întregii sale activitãþi de peste patru decenii, toate frãmântãrile ºi
preocupãrile sale rãmân concentrate fidel pentru istoria lumii rurale. Investigaþiile întreprinse în
acest domeniu, aprecierile, concluziile sunt periodic reluate, urmãrite, lãrgite, adâncite, corectate,
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completate, nuanþate – cum e cazul, de pildã, cu reforma din 1945, despre care, în 1975 anticipa
evaluarea cã „a dus la lichidarea moºierimii ca clasã, la împroprietãrirea þãranilor, creându-se
condiþiile obiective ºi subiective pentru progresul real al agriculturii româneºti”28, pentru ca în
anul 2000 sã dedice acesteia o sintezã de 324 pagini, în care s-o reanalizeze ºtiinþific, în spirit
critic, relevând ceea ce se ascundea sub aparentul caracter democratic al acestei mãsuri, dupã
care a urmat sovietizarea masivã ºi forþatã a agriculturii româneºti.
O altã constantã ºi dominantã a operei sale istorice o constituie faptul cã, atât în
prezentarea, cât ºi în evaluarea aspectelor, proceselor, fenomenelor, evenimentelor istorice
tratate, Dumitru ªandru trimite selectiv ºi sugestiv, atent ºi frecvent la informaþiile de arhivã,
nelãsând loc aprecierilor pripite, subiective, dictate sau influenþate de circumstanþe ale puterii
politice.
Aºa se explicã ºi faptul cã, lucrãrile lui Dumitru ªandru s-au bucurat ºi continuã sã se
bucure de interesul, aprecierea ºi citarea frecventã din partea confraþilor sãi, din þarã ºi din
strãinãtate, ori de câte ori se fac referiri la evoluþia problemei agrare în România contemporanã.
Astfel, cunoscutul ºi eruditul istoric Gheorghe Buzatu, recenzând sinteza sa despre
reforma agrarã din 1921, scria: „putem afirma cã lucrarea lui D. ªandru reprezintã o operã de o
calitate excepþionalã a producþiei istoriei contemporane româneºti”29. ªi reputatul istoric ºi
profesor de la Universitatea din Illinois, SUA, Keith Hitchins, în cea de-a doua ediþie a lucrãrii
România între anii 1866-1947, considera cã, pentru cunoaºterea ºi înþelegerea problemei agrare
din România de dupã primul rãzboi mondial „cea mai cuprinzãtoare abordare modernã (…) este
D. ªandru, Reforma agrarã din 1921 din România (Bucureºti, 1975)30. Despre volumul
Populaþia ruralã a României între cele douã rãzboaie mondiale (1980), acelaºi istoric, Keith
Hitchins, scria în 1998 „aceastã lucrare reprezintã un ghid indispensabil pentru studierea tuturor
aspectelor vieþii rurale” din România31.
Despre Reforma agrarã din 1945 în România (2000) a lui Dumitru ªandru, istoricul
german Krista Zach scria: „Lucrarea istoricului ieºean este clarã ºi directã în exprimare, corectã
metodologic ºi sub aspectul conþinutului, iar din punct de vedere ºtiinþific ea conþine numeroase
aspecte noi, este curajoasã ºi convingãtoare”; el conchidea în finalul aprecierilor sale, cã: „avem
de-a face aici cu prima cercetare a unei teme, care corespunde cerinþelor unei abordãri corecte ºi
obiective, lucide ºi ºtiinþifice”32.
Fiind vorba despre un eveniment, care în literatura marxistã a fost, în mod frecvent
denaturat, Reforma agrarã din 1945 (2000) scrisã de Dumitru ªandru s-a bucurat de o atentã ºi
pertinentã analizã ºi evaluare în publicaþiile de istorie din þarã. Astfel, într-o amplã recenzie,
Dorin Dobrincu ajunge la concluzia cã: „studiul lui Dumitru ªandru se prezintã riguros,
documentat, fãrã ipoteze ºchioape, cu afirmaþii îndelung mãsurate. Nu este, fãrã îndoialã, o
lecturã pentru relaxare, ci una necesarã pentru înþelegerea unei probleme cu repercusiuni majore
asupra societãþii româneºti. Va rãmâne mult timp, cu siguranþã, lucrarea de referinþã, privind
ultima mare reformã agrarã din vechea Românie”33.
ªi celelalte sinteze ale istoricului s-au bucurat de aprecieri consistente. Astfel, despre
cea mai recentã dintre lucrãrile sale – Miºcãri de populaþie în România (1940-1948), apãrutã în
2003 la Editura Academiei (430 pagini) – Adrian Riza, directorul sãptãmânalului „Timpul” scria:
„preocupat pânã acum cu deosebire de problemele satului românesc ºi ale populaþiei rurale,
Dumitru ªandru aduce în elaborarea lucrãrii pe care o prezentãm (ºi pe care o recomandãm
cãlduros cititorilor noºtri) un exerciþiu al integrãrii documentului (F. Braudel) exemplar ºi o
probitate ºtiinþificã fãrã cusur. Aº îndrãzni sã afirm, ca vechi braudelian, ce mã aflu, cã, avem dea face cu o pilduitoare utilizare a principiilor de investigaþie istoricã impusã de ºcoala de la
„Nouvelle Histoire” ºi, deci, cu o carte care înseamnã pentru istoriografia noastrã, în egalã
mãsurã, o operã inovatoare, trãsãturã asupra cãreia s-ar cere sã mediteze mulþi”34.
ªi – fãrã a continua ºi epuiza ºirul acestor aprecieri – am dori sã se reþinã cã, în ultimii
ani, nu existã nici o sintezã generalã asupra istoriei României, în care lucrãrile lui Dumitru
ªandru sã nu fie citate ca „instrumente indispensabile în studierea tuturor aspectelor vieþii
rurale”35, de cãtre istorici, ca: Mihai Bãrbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, ªerban
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Papacostea, Pompiliu Teodor36, Ion Scurtu ºi Gheorghe Buzatu37, Ion Agrigoroaiei38 etc., pentru
a nu ne referi decât la o parte din aceºtia.
Or, pentru orice specialist, care scrie istorie, faptul cã lucrãrile sale devin instrumente de
referinþã, atât pentru sintezele de istorie naþionalã, cât ºi-n abordãrile istoricilor strãini despre
România reprezintã cea mai elocventã recunoaºtere a valorii travaliului sãu ºtiinþific.
IV. Pe lângã activitatea istoriograficã propriu-zisã, Dumitru ªandru s-a afirmat ºi pe
alte planuri ºi abordãri cultural-ºtiinþifice. Astfel, el a colaborat la peste 20 de volume tematice,
redactate sub egida Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” ºi a publicat peste 200 de studii,
articole, note ºi peste 100 de recenzii în revistele de istorie din þarã ºi de peste hotare. De
asemenea, din 1971, când a obþinut titlul de doctor în istorie, a fost cooptat în comitetul de
redacþie al „Anuarului Institutului de Istorie ºi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaºi”,
preocupându-se sistematic de apariþia la timp, în condiþii optime ºi de difuzarea acestei
prestigioase publicaþii de istorie, apreciatã atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
Între 1977-1990 a activat ºi în comitetul de redacþie al revistei „Cercetãri Agronomice
din Moldova”, iar din anul 1993 ºi pânã în prezent a fost cooptat ºi activeazã în redacþia revistei
„Arhivele totalitarismului” de la Bucureºti, devenind, totodatã, membru al Consiliului ªtiinþific
al Institutului Naþional pentru Studiul Totalitarismului. În acelaºi timp, istoricul mai face parte
din comitetele de redacþie al revistei „Cercetãri istorice”, seria nouã, ce apare la Iaºi ºi al
Buletinului „Ion Creangã”.
Istoricul Dumitru ªandru a fost în ultimele cinci decenii o prezenþã activã în viaþa
cultural-ºtiinþificã din þarã ºi strãinãtate. Între acþiunile de anvergurã menþionãm: implicarea sa
directã în organizarea ºi coordonarea celui de-al doilea simpozion naþional Din istoria
agriculturii în România, ce s-a desfãºurat în zilele de 5-7 noiembrie 1971 la Iaºi, participarea la
Colocviul Internaþional, organizat de Association Agraires Internationale d’Etude du Sud-Est
Europeene, pe tema Les structures agraire des pays sud-est europeene pendant la periode de
1919-1933, în cadrul cãreia, istoricul ieºean a prezentat, în numele României, comunicarea The
Structure of the Landed Property in Romania between 1918-1945. Sinteza aceasta a apãrut în
revista internaþionalã „Cahiers internationaux d’histoire economique et sociale” la Geneva, în
1978, putând fi astfel, ca o bunã parte din rezultatele scrierilor sale istorice, sã fie difuzatã ºi
receptatã în rândurile specialiºtilor din cele mai diverse þãri ale lumii.
Posibilitãþile istoricului de a-ºi rãspândi în cercurile ºtiinþifice de peste hotare – ºi,
totodatã, de-a investiga unele arhive strãine în strânsã legãturã cu temele sale predilecte – au fost
înlesnite de câteva ocazii importante. Astfel, în lunile mai-august 1981 a efectuat un stadiu de
documentare în SUA, în urma unei burse obþinute din partea Fundaþiei I.R.E.X. Cu acest prilej, a
efectuat fructuoase cercetãri ºi a reuºit sã colecteze un bogat material inedit – despre unele
aspecte necercetate, referitoare la viaþa economicã, socialã ºi politicã din România veacului al
XX-lea – din Arhivele Naþionale ale SUA, din Washington D.C. ºi din Arhivele Fundaþiei
Rockefeller, din North Tarrytown, din statul New York. Rezultatele acestor investigaþii au fost
incluse, fie în sintezele monografice publicate ulterior, fie în diverse studii ºi articole publicate
îndeosebi în „Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” ºi „Analele Universitãþii „Al. I.
Cuza” din Iaºi”, seria istorie.
Un al doilea prilej fericit l-a constituit deplasarea sa în SUA, în intervalul martie 1984septembrie 1986, în calitate de Visiting Professor, trimis de Ministerul Educaþiei ºi
Învãþãmântului, pentru a susþine un ciclu de prelegeri la Universitatea de Stat din Portland,
Oregon. În cadrul cursurilor speciale, finanþate de Fundaþia Fulbright, predate în SUA – ca, de
pildã: Istoria României, Istoria þãrilor din sud-estul Europei în secolele XIX-XX, Statele din sudestul Europei în anii celui de-al doilea rãzboi mondial, Introducere în istoria culturii ºi
civilizaþiei româneºti – a avut prilejul sã facã cunoscute cercurilor occidentale, în general, ºi
celor americane, în special, rezultatele ºi opiniile recente ale istoriografiei româneºti. Cu acelaºi
prilej, istoricul a luat parte la douã sesiuni ºtiinþifice din SUA, organizate la Portland, Oregon ºi
la Reno, în Nevada, în cadrul cãrora a prezentat comunicãri ºtiinþifice, axate pe teme ca:
Partidele politice din România interbelicã ºi apariþia ºi dezvoltarea statului naþional român. În
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acelaºi timp, profitând de prezenþa sa în SUA, vreme de doi ani, istoricul ieºean a organizat o
conferinþã la Asociaþia de Studii Slave, de pe lângã Universitatea de Stat din Eugene, Oregon,
unde a prezentat sinteza Partidele þãrãneºti din þãrile din rãsãritul Europei39.
Dumitru ªandru s-a afirmat, în toþi anii de dupã absolvirea cursurilor universitare ºi ca
un neobosit animator ºi slujitor al eforturilor pentru cunoaºterea istoriei naþionale în rândul celor
mai diverse categorii sociale, prin emisiuni la radio ºi televiziune, prin conferinþe în întreprinderi
ºi instituþii, prin numeroase articole în presa localã ieºeanã ºi centralã, prin simpozioane, mese
rotunde, dezbateri publice, el s-a implicat permanent în popularizarea ºi explicarea, în
aniversarea ºi prezentarea unor evenimente ºi personalitãþi din istoria patriei.
Pe de altã parte, activitatea ºtiinþificã, bogatã ºi valoroasã, prestigiul ºi stima pe care ºi
le-a câºtigat ºi de care s-a bucurat în rândul colectivului de cercetãtori ieºeni l-au propulsat în
ianuarie 1990 în funcþia de secretar al Consiliului ªtiinþific al Institutului de Istorie „A. D.
Xenopol”, iar în iunie 1991, în aceea de director adjunct – transformatã ºi asimilatã ulterior cu
aceea de secretar ºtiinþific, funcþie în care s-a aflat ºi implicat, cu dãruire ºi calitãþi manageriale,
cu demnitate ºi responsabilitate pânã la ieºirea sa la pensie, la 1 septembrie 1995.
Dupã ieºirea la pensie a continuat sã revinã la Institut, între colegi ºi prieteni, ca într-o
nedespãrþitã ºi îndrãgitã familie, fiindcã locul de muncã i-a devenit casa în care a plãsmuit ºi a
trãit cele mai mari împliniri ale vieþii.
Pe de altã parte, experienþa didacticã dobânditã, fie ca Visiting Professor la
universitãþile americane, fie la unele cursuri þinute în centrul universitar ieºean, mai ales dupã
trecerea institutelor de cercetare ale Academiei Române în subordinea Ministerului Educaþiei ºi
Învãþãmântului, i-au înlesnit ºi i-au stimulat interesul ca, începând cu anul universitar 1995/1996
sã dea curs solicitãrii conducerii Universitãþii „Dunãrea de Jos” de-a se angaja ºi ocupa prin
concurs postul de profesor cu plata prin cumul la disciplinele: Istorie contemporanã a României
ºi Istorie universalã contemporanã. În acest fel, dialogul permanent ºi ardent cu studenþii l-a
ademenit ºi reîntinerit în ultimul deceniu, oferindu-i posibilitatea ca, din comorile spirituale
adunate timp de-o viaþã ºi nelãsate încã în paginile cãrþilor, sã le împãrtãºeascã tinerilor dornici
sã se iniþieze, atât în tainele cunoaºterii istoriei, cât ºi în cele ale cercetãrii ºi scrierii istoriei de
cãtre viitorii profesori.
Activitatea didacticã universitarã nu l-a împiedicat, ci, dimpotrivã, l-a mobilizat ºi
stimulat sã-ºi urmeze ºi completeze travaliul ºtiinþific. Astfel cã, celor trei volume publicate
înainte de 1995, le-a adãugat, între timp, alte trei, axate cu precãdere pe aceeaºi tematicã vastã ºi
generoasã, a agriculturii româneºti de dupã 1918. ªi – a se reþine, încã un fapt nu lipsit de
semnificaþie – din cele ºase lucrãri ample, patru dintre ele au fost publicate în Editura Academiei
Române. Aceasta spre deosebire de toate celelalte surate într-ale tipãririi, îºi are un regim
special. Pe de o parte e vorba de exigenþele sporite ale celui mai înalt forum ºtiinþific al þãrii, iar
pe de altã parte, editura trimite un important numãr din lucrãrile apãrute sub egida sa la marile
biblioteci din þarã ºi strãinãtate, asigurând astfel circulaþia celor mai valoroase rezultate ale
creaþiei spirituale româneºti.
În prezent, istoricul Dumitru ªandru – dornic sã contribuie prin prestigiul ºi experienþa
sa didacticã ºi ºtiinþificã la consolidarea învãþãmântului superior de pe meleagurile sale natale –
lucreazã din toamna anului 2003 ca profesor titular, consultant ºi îndrumãtor de doctorat, în
cadrul catedrei de istorie, de la Facultatea de Istorie ºi Geografie, din cadrul Universitãþii „ªtefan
cel Mare” din Suceava.
Recent, el a predat la Editura Enciclopedicã încã douã tomuri, care constituie cea mai
amplã sintezã monograficã, dedicatã cooperaþiei rurale din România, de la primele ei începuturi
ºi pânã la lovitura de stat de la 23 august 1944. De asemenea, istoricul a definitivat o altã lucrare,
ce va fi predatã aceleiaºi edituri – o monografie intitulatã Ordonanþa definitivã, în care
reanalizeazã ºi evalueazã în spirit critic contextul intern ºi internaþional în care s-a pregãtit,
desfãºurat ºi finalizat procesul din Dealul Spirii, intentat elementelor de extremã stângã, care sau autointitulat „comuniºti” ºi s-au angajat sã acþioneze în solda Kominternului, a Moscovei,
împotriva României proaspãt întregite. În acelaºi timp, istoricul a elaborat ºi predat un amplu
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capitol, dimpreunã cu studiul introductiv pentru un volum de studii, închinat colectivizãrii
agriculturii în România – volum ce apare sub egida Academiei Regale Britanice de ªtiinþe, în
colaborare cu Universitãþile din Ohio ºi California40.
Activitatea ºtiinþificã ºi didacticã se completeazã ºi armonizeazã cu începere din anul
1990 prin eforturile ºi contribuþia domniei sale la pregãtirea, instruirea, educarea ºi formarea
viitorilor specialiºti în domeniul istoriei, în cadrul cursurilor postuniversitare, la forma cea mai
înaltã: îndrumarea ºi conducerea ºtiinþificã a doctoranzilor, fie la învãþãmântul de zi, fie la cel
fãrã frecvenþã. Pânã la aceastã datã, 15 tineri ºi-au elaborat ºi publicat lucrãrile de doctorat sub
îndrumarea ºi conducerea sa ºi încã pe-atâþia se aflã în faza documentãrii sau definitivãrii tezelor
de doctorat. Este ºi aceastã activitate migãloasã, laborioasã, o nouã ºi valoroasã dimensiune a
personalitãþii lui Dumitru ªandru.
V. La cei 70 de ani de viaþã, pe care i-a împlinit recent (în toamna anului 2004),
Dumitru ªandru aflã – într-un posibil ºi intim bilanþ al strãdaniilor sale de pânã acum – suficiente
însemne durabile, care sã-i creeze satisfacþii, bucurii, îndemnuri ºi nãdejdi pentru noi eforturi ºi
împliniri.
Tãcut, modest, ordonat, disciplinat, respectuos ºi respectat, sprinten, de staturã mijlocie,
poate chiar uºor bondoc, dar fãrã burtã, blond, cu faþa uºor ovalã, cu sprâncenele încãrunþite ºi cu
pãrul rãrit ºi înãlbit, cu o înfãþiºare care-l aratã cu 8-10 ani mai tânãr, pufãind din zori ºi pânã-n
noapte, aprinzând þigarã de la þigarã, vorbind puþin ºi graseiat – aidoma croitorului, care mãsoarã
de zece ori postavul pânã ce-l taie pentru croialã – Dumitru ªandru îºi urmeazã, cu
meticulozitate ºi onestitate acelaºi destin profesional, pe care l-a visat ºi onorat, din anii de liceu,
studenþie de când, venind în vacanþe, vara, se angaja ca sezonier la arie, la Sasca Micã, gândind
sã scrie despre þãrani ºi numai despre ei, toatã viaþa.
Într-adevãr, opera lui, dedicatã în cvasitotalitate þãrãnimii are o semnificaþie complexã,
de însemnãtate vitalã pentru cunoaºterea societãþii româneºti contemporane. Ea reprezintã pentru
specialiºti un principal instrument de-a urmãri ºi reconstituiri aproape o jumãtate de secol din
evoluþia celei mai vechi ºi mai numeroase clase sociale româneºti. Cititorii de rând, simpli
iubitori ai istoriei, aflã în lucrãrile sale o mie ºi una de întrebãri ºi rãspunsuri despre aceºti
truditori ai gliei ºi fãuritori anonimi ai atâtor comori materiale ºi spirituale, fãrã care viaþa ar fi
pur ºi simplu de neconceput. De aceea, opera lui e ºi un cald ºi nemãrturisit omagiu adus celor
mai blânzi ºi mai rãbdãtori, mai cuminþi ºi mai cinstiþi truditori, dintre fiii cei mulþi, tãcuþi ºi
întotdeauna mai puþin avuþi, pe care se sprijinã ºi trãieºte þara. Însã, opera sa este, într-un anume
fel, ºi dureros de actualã. Fiindcã lasã încã multe întrebãri pentru azi ºi pentru mâine.
Dupã cele douã mari reforme agrare, din 1921 ºi 1945, ce-au urmat dupã cele douã
conflagraþii mondiale, dupã acel experiment sovietic, dostoievskian, samavolnic ºi nevolnic, al
colhozului – sistem înjurat ºi blestemat de þãrani, cel puþin în gând, dacã n-au putut-o nici spune,
nici scrie nicicând aproape o jumãtate de veac – þãranii au devenit iarãºi proprietari, dar nu cei
care-au fost odinioarã, ci copiii, nepoþii celor oropsiþi, amãgiþi ºi obidiþi, deportaþi ºi exterminaþi
ori emigraþi peste þãri ºi mãri.
… Pãrinþii lui Dumitru ªandru, Catinca ºi Miticã, s-au strãmutat de mult în cimitirul
sãrac ºi posac, între brazii înalþi ºi foºnitori de la intrare în Sasca Micã de la crucile drumurilor,
care se întretaie, spre apus, spre Cornu Luncii ºi spre deal, cãtre Sasca Nouã.
Peste drum de cimitirul satului, într-o livadã strãjuitã de tei ºi salcâmi era cândva
conacul lui Râpeanu, fostul administrator al boierului Gogu Zamfirescu. În acest conac, în anii
ocupaþiei sovietice ºi ai regimului comunist, inspirat ºi instalat de ocupanþi, a fost între 19621989 sediul CAP-ului. Doamne! Câtã hãrmãlaie ºi viespãraie, nu atât de þãrani, cât, mai ales de
socotitori, normatori, brigadieri, activiºti etc. ce s-au aflat ºi s-au perindat pe-aici, pânã mai ieri!
Acum, fostul sediu al CAP-ului s-a gârbovit. S-a risipit. A îmbãtrânit. Din fostul conac
trecut ca printr-un potop nãvãlitor al vandalilor n-a mai rãmas, într-o jalnicã stare de provizorie
folosinþã, decât odaia dinspre ºosea, unde, vreme de 3-4 decenii în ºir fusese biroul temutului
„tovarãº” preºedinte al CAP-ului. Acum, aici s-a improvizat un … bufet. Bãtrânii ºi femeile, care
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pleacã dimineaþa ori se întorc seara de la câmp, trag cãruþele în ºanþul dinspre cimitir ºi mai intrã,
când ºi când, la bufet, pentru o bere, vara, ori pentru þigãri ºi chibrituri.
Satul e ca o casã veche. În el n-au mai rãmas decât, mai ales, bãtrânii ºi, într-un numãr
mai mare, gospodinele bãtrâne, cele mai multe, dar ºi mai tinere, cele ale cãror soþi le-au plecat
la lucru în Italia, Grecia, Spania, Israel ori, mai puþini, în þarã, la diferite ºantiere.
Pãmântul care s-a împãrþit dupã 1989 copiilor, nepoþilor ºi urmaºilor – dintre urmaºi
unii s-au aflat în þarã, iar alþii peste hotare ºi s-au reîntors temporar din strãinãtate – îºi are ºi el
stãpânii în cel puþin trei ipostaze diferite. În sat trãiesc aproximativ 35-40% dintre noii
proprietari, însã, dintre aceºtia, cei mai mulþi sunt oameni în vârstã ºi neveste ale celor plecaþi la
lucru. Alþii, care au luat titluri de proprietate sunt orãºeni, muncitori, medici, ingineri, profesori,
ziariºti, militari, poliþiºti, paznici, gardieni publici, stabiliþi în diferite localitãþi din perioada
industrializãrii forþate – numãrul acestora variazã la Sasca Micã între 30-35%. Din aceastã a
doua categorie de proprietari, unii îºi dau loturile în parte rudelor sau prietenilor, prin bunã ºi
vremelnicã înþelegere, fiind, astfel, într-o dublã ipostazã, la salariaþi ai statului ºi, totodatã, de
rentieri – care iau la sfârºitul anului agricol câþiva saci de grâu, de cartofi, o jumãtate de porc
etc.; alþii, care sunt mai aproape se ambiþioneazã sã-l lucreze ei înºiºi: vin în zilele libere,
sâmbãta ºi în concedii, anume drãmãluite, ori cu scutiri medicale mãsluite ºi îºi aduc astfel
aminte cã „neam din neamul” lor au fost þãrani ºi nu se sfiesc sã o spunã cã ºi pe ei „îi cheamã
pãmântul”. Sunt ºi orãºeni care, fiind ieºiþi la pensie, ori rãmaºi ºomeri, s-au reîntors în satul de
baºtinã ºi au redevenit … þãrani. O a treia categorie sunt cei care, în baza titlului de proprietate
ºi-au vândut pãmântul ori chiar îl lasã în paraginã, necultivat, pânã i-o mai creºte preþul ºi or gãsi
amatori care sã le dea cât mai multe parale.
Toate aceste lucruri – cât ºi multe altele, ca, de pildã: cã reforma agrarã de dupã 1989 a
fost un act de dreptate socialã, dar ºi una de facturã medievalã, fiindcã nu se stopeazã fãrâmiþarea
loturilor individuale, organizarea ºi înzestrarea tehnicã e încã mult deficitarã, pãmântul se
lucreazã încã, în cele mai multe cazuri, cu vitele ºi producþia e foarte scãzutã ºi scumpã; nu se
fac investiþii ºi împrumuturi avantajoase pe termen lung, nu sunt încã nici condiþii, nici
posibilitãþi decisive de-a se trece la metode ºi mijloace agrotehnice intensive – Dumitru ªandru
le ºtie ºi le discutã uneori cu sãtenii de azi, când revine la Sasca Micã în concediu sau numai
pentru câteva zile, sã se reîntâlneascã cu Ticu, fratele sãu, care-i profesor de istorie la ºcoala
comunalã din centru, de la Cornu Luncii, ori cu Floricica, sora care trãieºte la Fãlticeni.
Dumitru ªandru revine la Sasca Micã mai ales vara ºi toamna sã aprindã o lumânare,
lângã crucea din piatrã, care strãjuieºte la cãpãtâiul pãrinþilor sãi, Catinca ºi Miticã. Se aºeazã pe
bãncuþa de lângã mormânt, le mulþumeºte în gând pentru tot ce-au fãcut pentru dânsul, cã l-au
ajutat încalte sã se ridice ºi sã se salte din condiþia în care s-au aflat ºi pãrinþii, ºi moºii, ºi
strãmoºii sãi, aceea de robi ai pãmântului. ªi, uneori, se întâmplã sã-l opreascã vreunul din
sãtenii în vârstã ºi sã-l întrebe, cât în glumã, cât în serios: „Ei ce crezi dumneata, domniºorule,
oare cum om pute-o scoate noi la capãt cu beleaua asta de pãmânt, cã toate s-au scumpit – ºi
prãjina de arat ºi semãnat, ºi seminþele, ºi motorina, ºi îngrãºãmintele … ºi … ai auzit, dumneata,
cât costã o zi la coasã la Sasca Micã? … Trei sute de mii de lei, cu mâncare, cu bãuturã în plus!...
ªi, din agricultorii ce-au fost odinioarã, n-au mai rãmas acum decât moºnegii, ca mine, ºi
vãduvele…”
… ªi Dumitru ªandru tace, rãmâne pe gânduri ºi în sinea lui îºi spune, ca ºi Mircea
Eliade – în acel interviu celebru L’Epreuve du Labyrinthe (1990), consemnat de Claude-Henri
Roquet – în care compara viaþa (în acest caz istoria) cu un labirint; ºi savantul conchidea: „viaþa
nu e fãcutã dintr-un singur labirint: încercarea se reînnoieºte!”41
Da! Trebuie luat totul de la capãt. O datã! ªi-ncã o datã! ªi Iarãºi! De câte ori e nevoie!

Istoricul Dumitru ªandru la 70 de ani
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