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„Subiectele muncii lui sunt româneġti.” 
Ġtefan Berechet ġi traducerea lucrÅrilor lui Leon Casso 

“The Topics of his Work are Romanian.” 
Ġtefan Berechet and the Translation of Leon Casso’s Works 

Dan-Constantin MâĥÅ1 

Rezumat: Leon A. Casso este considerat cel mai important exponent al boierimii 
moldoveneġti în perioada în care Basarabia a fost provincie a Imperiului Ĥarist. Doctor 
în drept al UniversitÅĥii din Berlin, el a fost profesor de Drept civil la UniversitÅĥile din 
Dorpat (Tartu), Harkov ġi Moscova. A avut ġi o importantÅ carierÅ politicÅ, fiind 
ministru al Instrucĥiunii Publice ġi unul dintre principalii confidenĥi ai ĥarului Nicolae 
al II-lea. Vasta operÅ juridicÅ a lui Leon Casso cuprinde ġi trei lucrÅri în care sunt 
prezentate starea ġi evoluĥia dreptului în Basarabia dupÅ momentul anexÅrii din anul 
1812. Teoriile lui Casso cu privire la pÅstrarea fundamentelor romaniste ale dreptului 
din Basarabia au fost valorificate în procesul de unificare a legislaĥiei din România 
ÎntregitÅ. Pentru traducerea, comentarea ġi popularizarea acestor lucrÅri o contribuĥie 
esenĥialÅ a avut-o profesorul Ġtefan Berechet. Articolul analizeazÅ conĥinutul ġi 
semnificaĥia lucrÅrilor lui Leon Casso, evidenĥiind contextul traducerilor ġi implicarea 
FacultÅĥii de Drept din Iaġi în acest demers. 

Cuvinte cheie: istoria dreptului, unificare legislativÅ, traduceri juridice 

Abstract: Leon A. Casso is considered the most important exponent of the Moldovan 
nobility during the period when Bessarabia was a province of the Tsarist Empire. He 
held a doctorate in law from the University of Berlin and was professor of civil law at 
the Universities of Dorpat (Tartu), Kharkov and Moscow. He also had an important 
political career as Minister of Public Education and was one of the main confidants of 
Tsar Nicholas II. Leon Casso’s extensive legal projects include three works that present 
the state and development of law in Bessarabia after the annexation in 1812. Casso’s 
theories on the preservation of the Romanist foundations of law in Bessarabia were used 
in the process of unification of the legislation in the United Romania. Professor Stefan 
Berechet made an essential contribution to the translation, commentary and 
popularization of these works. The article analyses the content and significance of Leon 
Casso’s works, highlighting the context of the translations and the involvement of the 
Faculty of Law in Iaġi in this endeavour. 
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Introducere 

Unificarea legislativÅ în România ÎntregitÅ a fÅcut parte dintr-un proces 
amplu de consolidare a unitÅĥii naĥionale.2 În cadrul acestui proces o importanĥÅ 
deosebitÅ s-a dat culturii juridice naĥionale, noĥiune teoretizatÅ la începutul dece-
niului al treilea al secolului trecut în special de cÅtre Andrei RÅdulescu prin discursul 
de recepĥie în Academia RomânÅ întitulat Cultura juridicÅ româneascÅ în ultimul secol 
(1922). Ideea fundamentalÅ a acestui discurs este cÅ fiecare epocÅ istoricÅ are propria 
formÅ de culturÅ juridicÅ, ġi aceasta nu presupune în mod obligatoriu „numai opere 
mari” ci un ansamblu de metode ġi practici specifice unei culturi juridice.3 DupÅ 
constituirea statului naĥional român modern, influenĥa strÅinÅ asupra dezvoltÅrii 
dreptului naĥional s-a realizat prin intermediul mai multor vectori ġi în mai multe 
forme. Importul normativ ġi instituĥional s-a fundamentat pe romanitatea vechiului 
drept românesc ġi pe solidaritatea juridicÅ neolatinÅ.  

În acest context s-au amplificat preocupÅrile ġtiinĥifice pentru evoluĥia 
istoricÅ a instituĥiilor juridice româneġti, acest proces fiind facilitat ġi de debutul 
unui amplu program de reformare a studiilor juridice româneġti la începutul 
secolului al XX-lea. Cunoaġterea de cÅtre jurist a evoluĥiei principalelor instituĥii 
de drept public ġi privat din spaĥiul românesc prezenta avantajul de a afla „carac-
teristicile geniului naĥional” în organizarea juridicÅ.4 Obiectivul fundamental al 
cercetÅrii istorice a instituĥiilor juridice româneġti era acela de a demonstra cÅ 
dreptul românesc nu poate fi redus la statutul de satelit, cu o vechime de cel mult 
o jumÅtate de secol, deoarece prin fundamentele sale romano-bizantine el este 
racordat la marile valori ale dreptului continental.  

Situaĥia dreptului din Basarabia era consideratÅ un caz particular deoarece 
în secolul de stÅpânire ĥaristÅ fenomenul de deznaĥionalizare s-a desfÅġurat în 
forme extrem de agresive ġi de concertate. Rezultatele au fost amplificate de 
marginalizarea ġi rusificarea treptatÅ a vechilor elite moldoveneġti. Faptul cÅ unul 
din succesorii acestei elite, juristul Leon Casso, reuġeġte sÅ intre în structurile de 
putere ale regimului ĥarist ġi sÅ abordeze prin lucrÅrile sale particularitÅĥile 
dreptului aplicat în Basarabia a fost de naturÅ sÅ genereze un interes deosebit din 
partea juriġtilor români din România ÎntregitÅ.  

Leon Casso ġi lucrÅrile sale despre Basarabia 

Leon Casso s-a nÅscut în Basarabia în anul 1865, într-o veche familie 
moldoveneascÅ din satul Ciutuleġti de lângÅ Soroca. A urmat studii liceale la Paris, 

 
2  D. C. MâǝÅ, Unificarea legislativÅ. Teze, proiecte Ǜi acǝiuni din România ÎntregitÅ, în 

Dreptul, nr. 9/2018, pp. 20-25. 
3  A. RÅdulescu, Cultura juridicÅ româneascÅ în ultimul secol, Editura Cultura NaǝionalÅ, 

BucureǛti, 1923, pp. 10-11. 
4  N. I. Titulescu, Observaǝii asupra reorganizÅrii facultÅǝilor de drept, Tipografia Ziarului 

„Cronica”, BucureǛti, 1904, p. 35; N. I. Titulescu, Cum trebuie sÅ înǝelegem educaǝia 
juridicÅ, Extras din Curierul Judiciar nr. 24/1905, Tipografia „Curierul Judiciar”, 
BucureǛti, 1907, p. 17. 



Ġtefan Berechet ġi traducerea lucrÅrilor lui Leon Casso 

33 

în cadrul Liceului Condorcet, ġi pe cele universitare la Universitatea din Berlin, 
unde obĥine titlul de doctor în drept în mai 1889. Revenit în Rusia ĥaristÅ, devine 
profesor de drept baltic la Universitatea din Dorpat (în prezent Tartu) ġi ulterior de 
drept civil la Universitatea din Harcov. Începând cu anul 1899 devine titularul 
catedrei de drept civil de la Universitatea din Moscova, cea mai veche universitate 
a Rusiei, calitate pe care o va pÅstra pânÅ la finalul vieĥii (8 decembrie 1914). 
Conform dorinĥei sale testamentare, a fost înmormântat în cimitirul moġiei natale 
din Ciutuleġti. 

Activitatea sa academicÅ a fost însoĥitÅ ġi de o consistentÅ carierÅ publicÅ, 
fiind în perioada octombrie 1910 – decembrie 1914 ministru al Instrucĥiunii Publice 
ġi unul dintre colaboratorii apropiaĥi ai Ĥarului Nicolae al II-lea.5 

Opera sa juridicÅ este vastÅ, cuprinzând numeroase lucrÅri publicate în limba 
rusÅ sau în limba germanÅ, cu preponderenĥÅ în materia dreptului civil. Trei dintre 
aceste lucrÅri, apÅrute în ultimii ani ai vieĥii, privesc dreptul aplicat în Basarabia ġi 
situaĥia juridicÅ a acestei regiuni: Dreptul bizantin în Basarabia (1907); Rusia la 
DunÅre ġi organizarea provinciei basarabene (1913); Petru Manega, un codificator 
uitat al Basarabiei (1914). 

Prima dintre aceste lucrÅri reprezintÅ o analizÅ aprofundatÅ a mecanismului 
de transformare a realitÅĥilor juridice din Basarabia dupÅ momentul anexÅrii din 
anul 1812. Este surprinsÅ pentru început etapa de „ademenire”, concretizatÅ într-o 
abilÅ politicÅ de conservare a instituĥiilor juridice moldoveneġti ġi de afirmare a 
tradiĥiilor juridice romaniste ale acestei provincii. AġezÅmântul organic al provinciei 
Basarabia (1818) a admis aplicarea „legilor ġi obiceiurilor moldoveneġti” ġi folosirea 
limbii române în instanĥele judecÅtoreġti. Un deceniu mai târziu, AġezÅmântul 
pentru administrarea provinciei Basarabia (1828), promulgat de ĥarul Nicolae I, a 
modificat regimul administraĥiei locale din provincie, dar a prevÅzut cÅ „în afacerile 
judecÅtoreġti se aplicÅ legile provinciei”. Cadrul evoluĥiei politice este completat cu 
prezentarea dezvoltÅrii istorice a dreptului roman ġi a dreptului romano-bizantin 
în spaĥiul românesc, pornind de la marea controversÅ referitoare la existenĥa aġa-
zisei Pravile a lui Alexandru cel Bun, reprezentând un extras adaptat din 
Bazilicalele trimise de împÅratul bizantin la momentul încoronÅrii.6 Celelalte 
secvenĥe ale acestei dezvoltÅri istorice au în vedere legiuirile româneġti de la 
jumÅtatea secolului al XVII-lea, Sobornicul Hrisov din anul 1785, Pravilniceasca 
CondicÅ din anul 1780 ġi toate proiectele de coduri pânÅ la Codul civil al lui Scarlat 
Calimah (1817), cu investigarea raportului dintre izvoarele formale bizantine ġi 
instituĥiile cutumiare autohtone. Acestea din urmÅ au, în opinia lui Leon Casso, 
rolul predominant, astfel cÅ ġi dupÅ un veac de stÅpânire rusÅ „marea parte a 
populaĥiei de acolo este cu totul indiferentÅ faĥÅ de dreptul bizantin despre care nu 
are nici cea mai micÅ idee. ĤÅranii români continuÅ de asemenea, ca ġi compatrioĥii 

 
5  L. Casso, Dreptul bizantin în Basarabia, tradus de Al. Varzar, revizuit de P. Davidescu, 

Editura societÅǝii anonime „Glasul ǜÅrii”, ChiǛinÅu, 1923, pp. 1-2; L. A. Casso, Dreptul 
bizantin în Basarabia, traducere de ǚt. Gr. Berechet, note bio-bibliografice Ǜi comentarii 
de I. Popescu-Spineni, IaǛi, Tipografia Alexandru A. ǜerek, 1940, p. III-XI. 

6  L. A. Casso, op. cit., pp. XIII-XXXVII. 
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lor de dincolo de Prut, sÅ trÅiascÅ în ceĥoase tradiĥiuni despre obiceiurile locale 
puĥin cunoscute.”7 

Cea de-a doua lucrare, publicatÅ la împlinirea unui secol de la momentul 
anexÅrii Basarabiei, analizeazÅ contextul politic internaĥional ġi implicaĥiile 
geopolitice care au fÅcut posibilÅ aceastÅ situaĥie. Prin Rusia la DunÅre ġi 
organizarea provinciei basarabene (1913), Leon Casso urmÅreġte sÅ sublinieze ġi 
responsabilitatea puterilor politice occidentale (Anglia, Austria, Prusia) care au 
acceptat consolidarea expansionismului rusesc din perspectiva unei posibile alianĥe 
antinapoleoniene. Din perspectiva istoriei instituĥiilor juridice basarabene, prezintÅ 
o importanĥÅ deosebitÅ ultimul capitol (O provincie nouÅ) în care sunt abordate 
aspectele organizÅrii administrative ġi judecÅtoreġti dupÅ Pacea de la Bucureġti din 
anul 1812.8 

În fine, ultima lucrare a lui Leon Casso dedicatÅ spaĥiului cultural ġi juridic 
românesc este întitulatÅ Petru Manega, un codificator uitat al Basarabiei (1914). Este 
de altfel ġi ultima lucrare de anvergurÅ a profesorului moscovit, deoarece anul 
apariĥiei lucrÅrii coincide cu ultimul sÅu an de viaĥÅ. Cazul jurisconsultului Petru 
Manega este unul special prin modelul de sincretism cultural pe care l-a practicat. 
NÅscut în Muntenia în anul 1782, stipendiat al statului pentru studii universitare la 
Paris, doctor în drept (deġi Leon Casso nu era de acord cu acest aspect), el devine 
începând cu anul 1821 membru al comisiei speciale de alcÅtuire a unui proiect de 
cod civil pentru Basarabia. Proiectul redactat de aceastÅ comisie, pe un solid 
fundament romanist, nu a fost acceptat de regimul ĥarist, printre altele ġi pentru cÅ 
semÅna suspect de mult cu Codul Calimah. Extinderea ġi în Basarabia a legilor 
generale civile ruse în anul 1840, chiar anul morĥii lui Petru Manega, a reprezentat 
de fapt eġecul unei munci asidue de aproape douÅ decenii.9 

Prin conĥinutul lor, toate aceste lucrÅri erau de naturÅ sÅ trezeascÅ interesul 
juriġtilor ġi istoricilor români. Identitatea etnicÅ a lui Leon Casso, pe care ġi-a 
afirmat-o în mod fÅĥiġ, succesul sÅu în mediile academice ġi politice ale regimului 
ĥarist, precum ġi venirea sa repetatÅ în România (inclusiv pentru documentare în 
biblioteca UniversitÅĥii din Iaġi) au potenĥat în mod corespunzÅtor acest interes. 
Dintre toĥi cei care ġi-au manifestat acest interes, numele de referinĥÅ rÅmâne cel 
al lui Ġtefan Berechet, profesor de istorie a dreptului la Universitatea din Iaġi.  

Ġtefan Berechet ġi ġcoala de istorie a dreptului  
de la Universitatea din Iaġi 

Studiile de istorie a dreptului la Universitatea din Iaġi au fost 
instituĥionalizate în primÅvara anului 1905, când, în ġedinĥa Senatului UniversitÅĥii 
reunit cu Consiliul FacultÅĥii, s-a decis înfiinĥarea catedrei de Istoria dreptului 

 
7  Ibidem, p. 120. 
8  L. Casso, Rusia Ǜi bazinul dunÅrean, prefaǝÅ de A. Stan, traducere din ruseǛte Ǜi studiu 

introductiv de ǚt. Gr. Berechet, Editura Saeculum Vizual, BucureǛti, 2003, pp. 5-13. 
9  L. S. Kasso, Petru Manega, un codificator uitat al Basarabiei, traducere din limba rusÅ de 

ǚt. Berechet, Tipografia CÅrǝilor BisericeǛti, BucureǛti, 1923, pp. 7-27. 
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public ġi privat românesc.10 Pentru ocuparea acestei catedre, Senatul UniversitÅĥii 
a votat în ġedinĥa din data de 21 noiembrie 1905 candidatura lui Paul Negulescu.11 
AdevÅratul fondator al studiilor de istorie a dreptului la Universitatea din Iaġi este 
însÅ Ion Peretz, numit agregat la aceastÅ catedrÅ în primÅvara anului 1906.  

Numirea sa nu a fost surprinzÅtoare deoarece la acel moment era unul dintre 
puĥinii juriġti români care pornise pe calea puĥin umblatÅ a cercetÅrii ġtiinĥifice a 
istoriei dreptului românesc. DupÅ absolvirea FacultÅĥii de Drept din Bucureġti, el s-
a îndreptat cÅtre Paris pentru continuarea studiilor. Aici a finalizat o tezÅ de 
doctorat cu un subiect mai puĥin abordat la Facultatea de Drept din Paris (Histoire 
de la vente en droit roumain), obĥinând titlul de doctor la data de 8 noiembrie 1904. 
În ĥarÅ publicase mai multe studii, în marea lor majoritate din domeniul istoriei 
dreptului.12 

Ion Peretz a fost primul jurist român preocupat, într-o manierÅ ġtiinĥificÅ, de 
izvoarele bizantine ale dreptului românesc, publicând în anul 1910 un Curs de drept 
bizantin, în care a prezentat toate izvoarele formale bizantine, de la Justinian ġi 
pânÅ la manualul lui Constantin Harmenopol. Lucrarea sa de referinĥÅ rÅmâne 
Cursul de istorie a dreptului român, publicat în anul 1915 ġi reeditat în anii 1926 ġi 
1928, într-un moment când Ion Peretz era profesor al UniversitÅĥii din Bucureġti. 
AceastÅ lucrare rÅmâne unicÅ în literatura româneascÅ de istorie a dreptului prin 
metoda folositÅ. În primul volum, întitulat Originile dreptului român, este pre-
zentatÅ „ideea de drept” la români ġi la toate popoarele care au influenĥat 
organizarea juridicÅ în spaĥiul românesc. În cel de-al doilea volum sunt prezentate 
pe larg Monumentele vechiului drept român, cu menĥiunea cÅ autorul nu se limiteazÅ 
doar la prezentarea izvoarelor formale, ci analizeazÅ în capitole separate obiceiul 
pÅmântului, dreptul român în poezii populare, în basme ġi legende, în zicÅtori ġi 
proverbe, la cronicari ġi în documentele de cancelarie.  

Principalul discipol al profesorului Ion Peretz a fost Ġtefan Gr. Berechet, în 
jurul cÅruia se construieġte întreaga ġcoalÅ de istorie a dreptului de la Universitatea 
din Iaġi în perioada interbelicÅ. 

Licenĥiat al FacultÅĥii de Drept din Iaġi în anul 1922, Ġtefan Gr. Berechet a 
elaborat o tezÅ de doctorat sub coordonarea profesorului I. Peretz, având ca titlu 
Judecata la români pânÅ în secolul al XVIII-lea (1926). PânÅ la acel moment el se 
afirmase deja ca traducÅtor din mai multe limbi (italianÅ, rusÅ, germanÅ, sârbÅ, 

 
10  Anuarul UniversitÅǝii din IaǛi pe anii Ǜcolari 1904-1905 Ǜi 1905-1906, IaǛi, Tipografia 

„Dacia” Iliescu, Grosu & Comp., 1907, p. 43. 
11  Ibidem, pp. 44-47. 
12  Dintre studiile de istorie a dreptului publicate pânÅ în acest moment menǝionÅm urmÅ-

toarele: Ideea de drept Ǜi lege în folclorul român (1905); Privilegiul masculinitÅǝii în 
Pravilniceasca CondicÅ Ipsilant Ǜi în Legiuirea Caragea (1905); Zaconicul lui Ġtefan Duġan, 
ǜarul Serbiei, 1349 Ǜi 1354, comparat cu legiuirile bizantine, slave Ǜi române (1905); 
Predoslovia mitropolitului ǚtefan la Pravila lui Matei Basarab (1905). Nu a ocolit însÅ Ǜi 
subiecte de imediatÅ actualitate, care fÅceau obiectul unor aprinse dezbateri în epocÅ, 
precum problema recunoaǛterii competenǝei Curǝii de Casaǝie în soluǝionarea litigiilor 
de contencios administrativ (Contenciosul administrativ, 1905). 
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polonezÅ, bulgarÅ) fiind ġi autor al unei Gramatici a limbii ruse.13 Textele sale de 
autor erau bazate pe multe documente inedite, identificate în arhive ruseġti sau 
autohtone14, ceea ce i-a permis publicarea unor lucrÅri originale, precum cea despre 
ParticularitÅĥile cojurÅtorilor la români. DupÅ documente slave (1925), în care aratÅ 
deosebirile dintre martori ġi jurÅtori ġi condiĥiile esenĥiale pentru valabilitatea 
jurÅmântului la români.15 CercetÅrile începute în aceastÅ lucrare au fost extinse 
prin publicarea în anul urmÅtor a unei lucrÅri referitoare la Procedura de JudecatÅ 
la Slavi ġi Români (1926). Spre deosebire de procedura de judecatÅ la slavi, care se 
fundamenteazÅ în special pe Zaconicul lui Ġtefan Duġan, procedura de judecatÅ la 
români cuprinde atât analiza documentelor cancelariei domneġti, cât ġi a 
principalelor izvoare juridice formale pânÅ la Regulamentele Organice. Autorul 
este fidel principiului sÅu conform cÅruia „nu afirmÅm nimic fÅrÅ sprijinul 
documentelor”16, iar lucrarea conĥine ġi o consistentÅ parte dedicatÅ materialelor 
documentare privitoare la procedura de judecatÅ la slavi ġi români.  

Pe aceste premise, nu a fost o surprizÅ faptul cÅ teza de doctorat a fost rezul-
tatul unor „îndelungate cercetÅri”, iar „documentele noastre slavo-române tipÅrite 
le-a fost temelia”17. Analiza temeinicÅ a acestor documente i-a permis lui Ġtefan 
Berechet susĥinerea unor teze contrarii opiniei majoritare privind persoanele 
judecate de Domn, durata proceselor, activitatea scaunelor de judecatÅ din târguri, 
judecata strÅinilor ġi preferinĥa divanurilor domneġti de a-ġi sprijini judecata în 
primul rând pe înscrisuri. O parte semnificativÅ din lucrare cuprinde ġi o 
crestomaĥie în care sunt prezentate ġi traduse diverse hotÅrâri domneġti, hotÅrâri 
de divan, legÅturi, jurÅminte ġi blesteme.18 

AceastÅ preocupare pentru studiul critic al izvoarelor vechiului drept 
românesc l-a însoĥit pe Ġtefan Berechet întreaga viaĥÅ. Una dintre cele mai utile 

 
13  ǚt. Gr. Berechet, Activitatea publicisticÅ între 9.XI.1903 – 15.X.1926, Tipografia Centralei 

Cooperativelor de Producǝie Ǜi Consum, ChiǛinÅu, 1926, pp. 5-6.  
14  O parte din aceste studii au fost publicate în anul 1924 sub un titlu sugestiv (PicÅturi 

mÅrunte), explicat în felul urmÅtor: „Am adunat aici o parte din munca ceasurilor mele 
de noapte. Am înfrÅǝit chestiuni de istorie cu chestiuni de slavonie, pentru cÅ le-am gÅsit 
rude apropiate. La unele am adus lumini noi, la altele m-am apropiat de adevÅrul lor 
desÅvârǛit. Cu vremea voi îndrepta Ǜi pe acelea, dacÅ nu-mi vor lua alǝii înainte, deǛi mÅ 
voi bucura. DacÅ m-am simǝit dator sÅ le pun înaintea cÅrturarilor noǛtri, am fÅcut-o 
pentru cÅ avem o datorie. Fiind cÅ „LuminÅtorul” nostru nu trece Prutul cu mult alai, le-
am retipÅrit în 100 de exemplare pentru iubitorii prieteni de lucruri noi de prin cÅrǝile 
slave. Nu sunt picÅturi bogate de toamnÅ, ci picÅturi de burÅ. Primiǝi-le aǛa cum cad.” 
(ǚt. Berechet, PicÅturi mÅrunte, Tipografia EparhialÅ, ChiǛinÅu, 1924.) 

15  ǚt. Bechet, ParticularitÅǝile cojurÅtorilor la români. DupÅ documente slave, Tipografia Ǜi 
LegÅtoria EparhialÅ, ChiǛinÅu, 1926, pp. 5-24. 

16  ǚt. Gr. Berechet, Procedura de JudecatÅ la Slavi Ǜi Români, ChiǛinÅu, Tipografia EparhialÅ 
„Cartea RomâneascÅ”, 1926, O lÅmurire. 

17  ǚt. Gr. Berechet, Judecata la români pânÅ în secolul al XVIII-lea (cercetare pe baza 
documentelor slavo-române), Tipografia EparhialÅ „Cartea RomâneascÅ”, ChiǛinÅu, 1926, 
p. 3.  

18  Ibidem, pp. III-LXXXVIII. 
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lucrÅri pentru studiul istoriei dreptului românesc chiar ġi în prezent este Schiĥa de 
istorie a legilor vechi româneġti, 1632-1866 (ChiġinÅu, 1928). StructuratÅ în douÅ 
pÅrĥi, aceastÅ lucrare cuprinde o prezentare sinteticÅ a tuturor pravilelor, 
legiuirilor, codurilor ġi lucrÅrilor juridice neoficiale, de la Pravila „cea micÅ” de la 
Govora din anul 1640 ġi pânÅ la Codul comercial din anul 1840.  

În anul 1928 a iniĥiat Colecĥia de legi vechi româneġti proiectatÅ sÅ aibÅ douÅ 
serii, prima cuprinzând legile greco-române („care vor fi publicate în text paralel 
cu lÅmuriri istorice, lÅmuriri de cuprins, ġi cu dicĥionarul trebuitor”), iar a doua 
legile româneġti („a cÅror publicare se va face, de asemenea, cu câte un studiu 
istoric, lÅmuriri de cuprins, dupÅ care va urma lista cuvintelor neînĥelese”).19 Primul 
volum (dedicat profesorului Ioan Coroi, important romanist ġi decan al facultÅĥii la 
acel moment20) a fost publicat în cadrul celei de-a doua serii ġi conĥine Condica 
criminaliceascÅ cu procedura ei, apÅrutÅ la Iaġi în anii 1820 ġi 1826.  

Publicarea seriei legilor româneġti a fost continuatÅ, doi ani mai târziu, cu 
douÅ acte normative privind organizarea ġi disciplina militarÅ: AġezÅmânt ostÅġesc 
pentru straja pÅmânteascÅ a Valahii (1832) ġi Condica penalÅ ostÅġeascÅ cu procedura 
ei (1852, 1861 ġi 1871). Tot atunci este inauguratÅ seria legilor greco-române, al 
cÅrei prim volum cuprinde PravilniceascÅ CondicÅ a domnitorului Alexandru 
Ipsilanti a ĤÅrii Româneġti (1780), fiind dedicat „Domnului Ioan Peretz, profesor 
universitar, adâncul cercetÅtor al dreptului vechi românesc”. Nu era prima datÅ 
când se republica acest Mic manual de legi. O mai fÅcuse ġi Constantin N. BrÅiloiu 
în anii 1840 ġi 1867, I. M. Bujoreanu în Colecĥia de legiuiri ale României vechi ġi noi 
(1875) ġi C. Hamangiu în Codul general al României (1907)21, dar varianta publicatÅ 
de Ġtefan Gr. Berechet are meritul de fi fÅcutÅ dupÅ textul grec al ediĥiei originale 
din septembrie 1780, cuprinzând introducerea cât ġi textul manuscris despre dijma 
porumbului, adÅugat la varianta originalÅ.22 

Ca profesor, Ġtefan Berechet a fost în permanenĥÅ preocupat de reaġezarea 
locului istoriei dreptului românesc printre disciplinele universitare, ca premisÅ a 
formÅrii unei veritabile culturi juridice pentru viitorul absolvent. La începutul 
deceniului patru, în manualul despre Dreptul bizantin ġi influenĥa lui asupra 
legislaĥiei vechi româneġti (singura lucrare de acest gen dupÅ Cursul de drept 
bizantin publicat de Ion Peretz în anul 1910), atrÅgea atenĥia cÅ: „Spiritul 
principiilor vechiului drept românesc este acel al dreptului roman prefÅcut, tot sau 
în parte, în curgere de o mie ġi mai bine de ani, prin cÅlÅtoria lor pe la Bizanĥ spre 

 
19  Condica criminaliceascÅ cu procedura ei din (1820 Ǜi 1826), Seria II. Legi româneǛti, 

publicate de ǚt. Gr. Berechet, Tipografia „Dreptatea”, ChiǛinÅu, 1928, p. III. 
20  Pentru detalii privind viaǝa Ǜi opera profesorului Ion Coroi a se vedea D. C. MâǝÅ, Ion N. 

Coroi – profesor de drept roman la Universitatea din IaǛi, în Analele ǚtiinǝifice ale 
UniversitÅǝii „Alexandru Ioan Cuza” IaǛi, ǚtiinǝe Juridice, Tomul LII/2006, pp. 175-193. 

21  D. C. MâǝÅ, The Development of Romanian Legal Science (1814-1940), în Zoran Pokrovac 
(ed.), Rechtswissenschaft in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, Frank 
am Main, Vittorio Klostermann, 2010, p. 253. 

22  Pravilniceasca CondicÅ din Muntenia 1780, Seria I, Legi greco-române, publicate de ǚt. 
Gr. Berechet, Tipografia „Cartea RomâneascÅ”, ChiǛinÅu, 1930, p. XVI. 
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ĤÅrile româneġti. Este cu totul contra logicei ca sÅ se gândeascÅ cineva cÅ se pot 
face lecĥii de Istoria vechiului drept românesc fÅrÅ a se cunoaġte izvoarele ġi 
principiile dreptului bizantin.”23 

Pe aceste coordonate, Ġtefan Berechet a publicat în anul 1933 o voluminoasÅ 
lucrare despre Izvoarele vechiului drept românesc. Ca multe din lucrÅrile sale, ġi 
aceasta trebuia sÅ reprezinte primul volum dintr-un proiect mai amplu dedicat 
istoriei vechiului drept românesc. AlÅturi de volumul despre Izvoare trebuiau sÅ 
mai aparÅ alte trei volume: Dreptul privat; Dreptul public; Procedura.24 Din nefe-
ricire, acest ambiĥios proiect nu a putut fi realizat, dar volumul publicat reprezintÅ 
o lucrare unicÅ în literatura juridicÅ româneascÅ. Pe parcursul a peste 600 de pagini 
sunt prezentate ġi comentate critic toate izvoarele juridice care au influenĥat 
vechiul drept românesc, începând cu legislaĥia lui Justinian ġi pânÅ la codurile 
moderne promulgate de Alexandru Ioan Cuza. Lucrarea cuprinde atât legislaĥie 
bizantinÅ, slavÅ, neogreacÅ, austro-ungarÅ ġi francezÅ, cât ġi „materiale de legislaĥie 
curat româneascÅ” (hrisoave, aġezÅminte, anaforale, acte de drept privat, cÅrĥi de 
judecatÅ). O listÅ alfabeticÅ a instituĥiilor ġi cuvintelor strÅine, precum ġi câteva 
repere biografice ale unor legiuitori (Andronache Donici, Anania Cuzanos, 
Christian Flechtenmacher, Damaschin BojincÅ, Ġtefan Nestor, Atanasios Hristopol, 
Ġtefan Werböczy ġi Petru Manega) dau un profil unic acestei lucrÅri. 

Traducerea lucrÅrilor lui Leon Casso în spaĥiul românesc.  
Text ġi context 

Prima traducere integralÅ a unei lucrÅri publicate de Leon Casso s-a fÅcut în 
România la puĥinÅ vreme dupÅ realizarea unitÅĥii naĥionale. Având în vedere 
subiectele abordate de acest autor, a fost firesc interesul manifestat de intelectualii 
din Basarabia, de juriġtii preocupaĥi de particularitÅĥile procesului de unificare 
legislativÅ, precum ġi de specialiġtii în istorie a dreptului în general.  

În anul 1923 a apÅrut la ChiġinÅu lucrarea Dreptul bizantin în Basarabia, în 
traducerea fÅcutÅ de Al. Varzaru ġi P. Davidescu, ambii foġti consilieri ai Curĥii de 
Apel din ChiġinÅu. AceastÅ traducere are meritul de a aduce pentru prima datÅ în 
atenĥia juriġtilor români perspectiva lui Leon Casso asupra instituĥiilor juridice 
basarabene într-un moment în care extinderea legislaĥiei româneġti în Basarabia 
era departe de a fi realizatÅ complet.25 Dincolo de acest merit incontestabil, 

 
23  ǚt. Gr. Berechet, Dreptul bizantin Ǜi influenǝa lui asupra legislaǝiei vechi româneǛti, 

Institutul de Arte Grafice „Presa BunÅ”, IaǛi, 1931-1932, p. III. 
24  ǚt. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept românesc, I. Izvoarele, Tip. Göldner, IaǛi, 1933, pp. 

V-VII. 
25  Extinderea legislaǝiei româneǛti în Basarabia debutase promiǝÅtor prin extinderea 

Codului penal, Codului de procedurÅ penalÅ Ǜi Codului comercial prin mai multe 
decrete-legi din primÅvara anului 1919. Ulterior, procesul a intrat într-o fazÅ staǝionarÅ, 
singurul act normativ de referinǝÅ extins fiind Codul silvic în iunie 1923. Cinci ani mai 
târziu, printr-o lege iniǝiatÅ de ministrul Justiǝiei, Stelian Popescu, s-a extins în 
Basarabia întreaga legislaǝie româneascÅ (A. RÅdulescu, Dreptul românesc în Basarabia, 
PostfaǝÅ de M. Duǝu, Editura Universul Juridic, BucureǛti, 2017, pp. 38-39). 
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traducerea publicatÅ de consilierii Al. Varzaru ġi P. Davidescu prezintÅ neajunsul 
unui demers parĥial, deoarece nu au fost traduse ġi numeroasele referinĥe 
bibliografice ale lucrÅrii lui L. Casso. 

Chiar ġi în aceastÅ formÅ, traducerea publicatÅ în anul 1923 a inhibat alte 
iniĥiative cu privire la aceastÅ lucrare de referinĥÅ a lui Leon Casso, printre care ġi 
cea a lui Ġtefan Berechet, care avea traducerea întregului volum aproape finalizatÅ. 
În acelaġi an însÅ Ġtefan Berechet traduce lucrarea despre Petru Manega din dorinĥa 
de a arÅta „cititorilor din ĥara mea ce spune, în original, un fiu al Basarabiei despre 
legile ei, dupÅ care trebuia sÅ se judece Moldovenii dintre Nistru ġi Prut 100 de 
ani”26. De altfel, în Cuvântul sÅu de lÅmurire, Ġtefan Berechet insistÅ asupra originii 
basarabene a lui Leon Casso ġi asupra semnificaĥiei lucrÅrilor sale: „se vede cÅ inima 
lui de basarabean a cules cu multÅ migÅlealÅ tot ce putea sÅ fie închis în arhivele 
ruse din viaĥa acestui modest lucrÅtor în domeniul dreptului românesc. Oficial era 
rus, dar subiectele muncii lui sunt româneġti.”27 

În anul 1940, Ġtefan Berechet a publicat, cu ajutorul consistent al profeso-
rului Nicolae Daġcovici, traducerea lucrÅrii Rusia la DunÅre ġi organizarea 
provinciei basarabene. Implicarea Institutului de drept internaĥional al UniversitÅĥii 
din Iaġi, condus de profesorul Nicolae Daġcovici, nu este întâmplÅtoare, având în 
vedere cÅ lucrarea abordeazÅ într-o manierÅ complexÅ dinamica raporturilor de 
putere din Europa OrientalÅ în primele decenii ale secolului al XIX-lea, dar ġi 
pentru cÅ erau cunoscute preocupÅrile profesorului N. Daġcovici pentru regimul 
juridic al DunÅrii ġi strâmtorilor. 

În acelaġi an, Ġtefan Berechet a reluat proiectul abandonat la începutul 
deceniului al treilea privind traducerea lucrÅrii lui Leon Casso despre dreptul 
bizantin în Basarabia. Lucrarea tradusÅ de Ġtefan Berechet a fost publicatÅ sub 
egida Institutului de drept roman din cadrul FacultÅĥii de Drept din Iaġi, condus de 
profesorul Ilie Popescu-Spineni. Spre deosebire de volumul publicat de Al. Varzaru 
ġi P. Davidescu în anul 1923, textul tradus de Ġtefan Berechet cuprinde toate tri-
miterile ġi comentariile bibliografice ale lui Leon Casso. Valoarea ġtiinĥificÅ a 
acestui volum este potenĥatÅ în mod corespunzÅtor ġi de un amplu studiu (Note bio-
bibliografice ġi Comentarii asupra lucrÅrii Dreptul bizantin în Basarabia) redactat de 
profesorul Ilie Popescu-Spineni.28 

În cazul ambelor lucrÅri apÅrute în anul 1940, contextul politic nu poate fi 
ignorat în condiĥiile în care cea de-a doua conflagraĥie mondialÅ era în desfÅġurare, 
iar norii negri ai rapturilor teritoriale se îndreptau spre România ÎntregitÅ. De 
exemplu, cu referire la lucrarea Rusia la DunÅre ġi organizarea provinciei 

 
26  ǚt. Berechet, Un cuvânt de lÅmurire în L. S. Kasso, op. cit., p. 4. 
27  Ibidem, p. 4. 
28  Din perspectiva specialitÅǝii sale, Ilie Popescu-Spineni atrage atenǝia asupra 

supravieǝuirii unor instituǝii juridice bizantine (în materia capacitÅǝii femeii mÅritate, a 
cercetÅrii paternitÅǝii, a dreptului de moǛtenire al soǝului supravieǝuitor, precum Ǜi în 
cea a drepturilor copilului natural) în Basarabia chiar Ǜi dupÅ momentul extinderii 
legislaǝiei civile româneǛti la data de 1 iunie 1928 (I. Popescu-Spineni, Comentarii asupra 
lucrÅrii Dreptul bizantin în Basarabia, în L. A. Casso, op. cit., p. XXXVII). 
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basarabene, Ġtefan Berechet scrie cÅ „o asemenea operÅ va înfrunta veacurile. 
Punând atâta dragoste în luminarea subiectului acestuia, Leon Casso a dovedit 
puternica sa iubire faĥÅ de pÅmântul natal.”29 În ultimele pagini ale lucrÅrii Dreptul 
bizantin în Basarabia, lucrare apÅrutÅ când deja avusese loc tragica pierdere a 
Basarabiei, Ġtefan Berechet atrage atenĥia asupra acestui context nefast: „SÅvârġitu-
ne-am, credem, întreaga datorie. TÅlmÅcit-am toatÅ opera lui Casso, privitoare la 
Basarabia. Ultimele pagini ies de sub teasc în ceasurile acelea mai grele din viaĥa 
neamului nostru. Din nou vitregia soartei ne smulge de la trupul patriei noastre pe 
cele douÅ scumpe fiice: Bucovina ġi Basarabia. O! sÅrmani pomi roditori, sÅdiĥi la 
margine de drum, pe care toĥi drumeĥii vÅ sburÅtucesc! NÅdejdea noastrÅ este 
numai la Cârmaciul cel drept rÅsplÅtitor ġi ocrotitor. Anii ġi veacurile sunt clipe în 
povestea neamurilor.”30 

Concluzii 

LucrÅrile lui Leon Casso privind transformÅrile juridice, politice ġi adminis-
trative din Basarabia de dupÅ momentul anexÅrii din anul 1812 sunt de o valoare 
ġtiinĥificÅ deosebitÅ. CercetÅtor ġtiinĥific pasionat, poliglot, om cu o formaĥie ġi 
culturÅ complexÅ, Leon Casso îġi argumenteazÅ opiniile cu surse bibliografice sau 
de arhivÅ, multe dintre ele necunoscute la momentul publicÅrii lucrÅrilor. În plus, 
simĥul critic al autorului precum ġi anvergura sa publicÅ oferÅ acestor lucrÅri o 
semnificaĥie aparte. Dar multe din ideile sale sunt criticabile, precum cele 
referitoare la absenĥa unui nucleu de drept bizantin al instituĥiilor juridice din 
Basarabia, iar specialiġtii români nu au ezitat sÅ reacĥioneze. Din aceastÅ pers-
pectivÅ, importanĥa publicÅrii în spaĥiul românesc a lucrÅrilor lui Leon Casso 
trebuie înĥeleasÅ mai ales din perspectiva momentului ġi a contextului în care se 
fac traducerile. În mod necesar, în concretizarea acestui demers trebuie evidenĥiatÅ 
ġi persoana traducÅtorului, profesorul Ġtefan Berechet, intelectual veritabil, 
recunoscut printr-o acribie ġtiinĥificÅ dublatÅ un consistent spirit patriotic, precum 
ġi implicarea instituĥionalÅ a FacultÅĥii de Drept din Iaġi prin institutele sale de 
specialitate. 
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