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8.

Chestia þãrãneascã

Se ºtie – ºi cititorul poate lua cunoºtiinþã de aceasta mai ales din cuprinsul volu-
melor II ºi V – cã Haret, în timpul celui de al doilea ministeriat al sãu (1901– 1904) a
fost preocupat nu numai de chestiunile ºcolare, ci ºi de cele politice legate de activitatea
ºcoalelor. În epoca aceasta a pus în aplicare ideea sa cã ºcoala trebuie sã aibã ºi o acþi-
une socialã ºi îndeosebi ºcoala primarã ruralã nu trebuie sã se mãrgineascã a instrui pe
copii, ci trebuie sã contribuie la ridicarea stãrii materiale ºi morale a sãtenilor. Parte din
preocupãrile sale în aceastã privinþã le exprimase el în articolul din 1900 (Societatea cor-
pului didactic ºi Liga învãþãmântului) publicat dupã ce se retrãsese de la minister în
1899.1 Unele din ele îºi aflase înfãptuire în timpul de care vorbim (1901–1904). Dar ceea
ce fãcuse i se pãrea neîndestulãtor, cãci socotea cã problema este mult mai vastã ºi cã tre-
buie studiatã în întregul ei. Astfel ajunge la alcãtuirea unui „memoriu“ – cum îl numeºte
el – care sã cuprinzã pe larg acest studiu, pe care l-a întitulat Chestia þãrãneascã.

[Prefaþã]

Atât în timpul cât am fãcut parte din guvern, cât ºi mai înainte, împrejurãrile
m-au pus în poziþie de a cunoaºte de aproape o însemnatã parte din complexul de
probleme, unele mai grele ºi mai ameninþãtoare decât altele, care constituie ceea
ce se cheamã Chestia Þãrãneascã. Am putut sã mã conving de ce mare urgenþã este
ca ea sã ia primul loc în preocupãrile oamenilor noºtri de stat ºi sã se întreprindã
rezolvarea ei în întregime, iar nu numai în parte ºi prin mãsuri anodine.

O asemenea întreprindere ar fi destul de serioasã pentru ca toate partidele
politice sã urmeze de comun acord o linie de purtare îndreptatã spre acelaºi
scop. Din nenorocire, conservatorii sunt încã departe de a-ºi da seama de gra-
vitatea situaþiunii ºi de împrejurãrile în care se aflã þara, ºi care nu mai seamã-
nã nici pe departe cu cele de acum o sutã de ani.

Îndãrãtnicia cu care se opun ei la orice mãsurã mai însemnatã care ar tinde
la luminarea pãturii þãrãneºti, la înavuþirea ei ºi la scoaterea ei de sub robia

1. Vezi în aceastã colecþiune vol. VII, pp. 255-282.
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celorlalte clase ale societãþii, groaza pe care o manifestã, cu mai mult sau mai
puþinã sinceritate, ori de câte ori i se vorbeºte de introducerea þãrãnimii ca
factor activ ºi inteligent în viaþa noastrã de stat, sunt dovezi cã Partidul Conser-
vator, rãmas în urmã ºi în aceastã privinþã, nu a ajuns încã a-ºi da seama de
rostul actual al þãrii, nici de natura ºi gravitatea problemelor care se impun. 

Nu rãmâne dar decât ca Partidul Liberal sã-ºi asumeze singur sarcina pe
care nu o poate împãrþi cu alþii, ºi de astã datã, ca ºi în atâtea alte împrejurãri
grele din trecut, sã aducã el soluþiunea care este singura posibilã.

Dar a trecut deja prea mult timp în discuþiuni sterpe, ºi în timpul acesta
greutãþile s-au înmulþit ºi pericolul s-a agravat. Trebuie ca, revenind la guvern,
Partidul Liberal sã fie cu totul pregãtit pentru a întreprinde chiar din prima zi
opera cea mare. Pentru aceasta, toþi oamenii prevãzãtori ºi de bunãvoinþã tre-
buie sã-i dea concursul lor.

Acestea sunt motivele care m-au îndemnat sã alcãtuiesc acest memoriu, al cãrui
scop este mai cu seamã de a formula problema ºi de a pune o bazã de discuþiune.

20 ianuarie 1905

* * *

Partidul Naþional-Liberal a avut totdeauna chestia þãrãneascã înscrisã în
programul sãu politic. În ultima sa perioadã de guvernare (1901–1904), pe lângã
alte mãsuri luate mai înainte, s-au înfiinþat ºi s-au organizat bãncile populare;
prin noua lege comunalã, s-a cãutat a se asigura satelor o administraþie ºi o stare
sanitarã mai bunã1. Nu vorbesc de alte mãsuri de mai micã importanþã. Însã
împrejurãrile grele în mijlocul cãrora Partidul Liberal a luat puterea în 1901 ºi
pericolele situaþiunii financiare au apãsat asupra întregii lui activitãþi în aceºti
patru ani, ºi nu i-au lãsat nici timpul, nici libertatea de spirit necesarã pentru a
întreprinde rezolvarea chestiei þãrãneºti în întregimea ei.

Cred cã preocuparea principalã a viitoarei formaþiuni liberale va trebui sã
fie aceastã chestie. Totdeauna ea a avut mare însemnãtate la noi, deoarece agri-
cultura are în þara noastrã o însemnãtate pe care nu o are pe aiurea. Dar în
timpurile din urmã, chestia a luat un caracter ameninþãtor pe care nu-l avea mai
înainte. Schimbarea adusã în condiþiile sociale ale þãrãnimii prin diversele legi
de împroprietãrire, prin înfiinþarea drumurilor de fier, prin înmulþirea ºi înles-
nirea relaþiilor cu strãinãtatea, prin lãrgirea terenurilor cultivate ºi, în timpurile
din urmã, prin înfiinþarea unor adevãrate trusturi de arendaºi strãini, a pus la
ordinea zilei probleme care acum câþiva ani nu erau cunoscute ºi a cãror
amânare constituie un pericol din ce în ce mai mare.

28 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

1. Vezi vol. IV, Introducere, p. 12 ºi urm. Vezi „Legea pentru organizarea comunelor
rurale ºi adminlstraþiunii plãºllor“ din 1 mai 1904, publicatã în ,,Monitorul Oficial“ din 1 mai
1904 nr. 26 (cf. Codul general Hamangiu. Legi uzuale, vol. III, f. an, p. 69).
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Chestia fiind grea ºi vastã, este sigur cã întreg timpul de care va dispune
Partidul Liberal în viitoarea sa formaþiune abia va fi de ajuns pentru a o îmbrã-
þiºa pe cât va fi posibil în toatã generalitatea ei. Pentru acest motiv, precum ºi
pentru acela cã, la guvern, greu poate cineva a avea timpul ºi liniºtea necesarã
pentru a studia cum se cuvine o problemã aºa de vastã, ºi cã trebuie totul fãcut
pentru a se câºtiga timp, cred cã chiar de acum partidul trebuie sã înceapã a
studia lucrurile, pentru ca din prima zi a venirii sale la putere sã-ºi poatã începe
punerea în practicã a programului sãu.

Memoriul de faþã are de obiect, în prima linie, de a sintetiza chestia pe cât
este posibil, iar în a doua de a propune soluþiuni. Valoarea acestor soluþiuni nu
este în cauzã; conducãtorii partidului vor vedea ce este de pãstrat ºi ce este de
lepãdat din ele. Scopul lucrãrii este numai de a reuni ºi clasifica datele pro-
blemei ºi de a pune o bazã de discuþie.

În cele ce urmeazã se vor vedea puse unele lângã altele lucruri de o impor-
tanþã destul de inegalã. Cauza este cã chestia þãrãneascã nu este o chestie sim-
plã ºi nu se poate rezolva prin o formulã unicã, din care sã decurgã, ca conse-
cinþe, soluþiile tuturor dificultãþilor.

Din contrã, clasa þãrãneascã are nevoi multiple, de însemnãtate neegalã, dar
din care nici una nu trebuie lãsatã la o parte, cãci toate se leagã între ele, ºi
rezolvarea unora are influenþã asupra rezolvãrii celorlalte. De aceea am socotit
cã se cuvine sã nu trec sub tãcere nimic din cele care mi s-au pãrut cã pot
contribui la rezolvarea dificultãþilor, mari ºi mici.

Fãrã îndoialã, discuþiunea va mai da pe faþã multe lucruri care trebuiesc stu-
diate ºi care mie îmi vor fi scãpat din vedere. Pe urmã, în decursul timpului se vor
ivi greutãþi noi, azi încã neexistente. Chestiunea þãrãneascã însã nu este din acele
care sã comporte soluþiuni nestrãmutate. Va trebui ca soluþiunile, oricare ar fi, sã
evolueze împreunã cu chestiunea însãºi. Dar aceasta va fi grija celor de dupã noi.

* * *

Þãranii cer mereu pãmânt. Ei socotesc cã dacã li se va da pãmânt cât de
mult, toate relele lor se vor lecui.

Aceasta nu este adevãrat sau e adevãrat numai în parte. Dovadã este cã cei
care au fost împropietãriþi la 1864, la 1879 se plâng ca ºi ceilalþi.1 Pãmânturile
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1. Legea din 15 august 1864 (Vezi ,,Monitorul Oficial“ din acea zi) a fost fãcutã în
timpul loviturii de stat din 2 mai sub guvernul lui Mihail Kogãlniceanu. Art. 1 zice: „Sãtenii
clãcaºi (pontaºi – în Moldova) sunt ºi rãmân deplini proprietari pe locurile supuse pose-
siunii lor în întinderea ce se hotãrãºte prin legile în fiinþã“. Aceastã întindere se stabileºte
deosebit dupã cele trei provincii (Muntenia, Moldova, Basarabia) ºi dupã cum posedã: 4 boi
o vacã ºi 2 boi ºi o vacã, o vacã sau niciuna. Cei ce n-au în stãpânire în acel moment întin-
derea fixatã de lege vor dobândi-o din partea de moºie care rãmâne proprietarului, iar dacã
pãmânturile ce s-ar cuveni sãtenilor ar trece de 2/3 din moºie, atunci vor fi împroprietãriþi pe
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date la 1864 ºi la 1879 s-au fracþionat peste mãsurã prin moºtenire; altele s-au
arendat pe nimic la cãmãtari, pe câte 10 ºi 15 ani; iar cei care au pãmântul întreg
încã se plâng de sãrãcie, pentru cã nu ºtiu sã scoatã din el tot folosul ce se cuvine.
De altã parte, moºiile statului au rãmas foarte puþine, iar o nouã împroprietãrire
ca cea de la 1864 nu mai este posibilã ºi, chiar dacã ar fi, nu ar face decât sã
amâne doar greutãþile cu câþiva ani.

Cu pãmântul fertil ce are, România ar putea hrãni cu înlesnire o populaþie
de trei ori mai mare (contând 4 hectare ca întinderea necesarã pentru întreþinerea
unei familii). Deocamdatã, sã cãutãm sã facem ca cel puþin populaþia ce avem
sã trãiascã bine ºi mulþumitã.

Pentru aceasta, mijloacele de întrebuinþat ar fi:
de a se înlesni þãranilor putinþa de a deveni proprietari;
de a li se crea ºi a li se înlesni putinþa de a fi arendaºi;
de a fi puºi în poziþie sã scoatã un folos mai mare decât cel de astãzi din

pãmânturile ce vor cultiva, fie ca proprietari, fie ca arendaºi;
de a li se asigura stãpânirea efectivã a pãmântului lor, fãcându-se imposi-

bilã arendarea lui cãtre cãmãtari sau alte chipuri de expropriere mai mult sau
mai puþin disimulatã;

sã se ia mãsuri pentru a se evita fracþionarea indefinitã a proprietãþilor þãrã-
neºti;

a se lua mãsuri ca þãranii sã fie scutiþi cât mai mult se va putea de exploa-
tarea mijlocitorilor de orice fel;

ca ei sã fie asiguraþi contra nenorocirilor mai mult sau mai puþin periodice
sau accidentale, ca seceta, grindina, focul, epidemiile, epizotiile;

ca ei sã fie apãraþi în mod sigur contra foametei;
sã se punã frâu alcoolismului;
sã li se asigure o justiþie grabnicã, comodã ºi ieftinã;
sã li se asigure o administraþiune bunã ºi onestã;
sã se rãspândeascã la sate cultura intelectualã câtã este indispensabilã.
Sã examinãm pe rând fiecare din aceste deziderate.

Înlesnirea pentru þãrani de a deveni proprietari

Þãranii se împart în trei categorii:
cei care n-au pãmânt deloc;
cei care au pãmânt pentru cã au fost împroprietãriþi la 1864, sau la 1879,

sau ca veterani, sau care au putut cumpãra de la stat ori de la particulari loturi
mai mult sau mai puþin mari;

30 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

moºiile statului. Cu timpul, unii sãteni au început a vinde proprietãþile lor. De aceea guvernul
liberal din 1879 a fãcut legea de la 15 februarie, prin care se declarau nule timp de 30 de ani.
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rãzeºii ºi moºnenii.1

În ultimele douã categorii, trebuie despãrþiþi acei care au pãmânt destul ca
sã le asigure traiul, de aceia care nu au decât foarte puþin.

Toþi aceºti þãrani care nu au pãmânt deloc sau au mai puþin decât le trebuie
nu ar putea sã capete pãmânt decât în unul din urmãtoarele moduri: prin o
împroprietãrire ca cea de la 1864, atât pe proprietãþile statului, cât ºi pe cele
private; prin cumpãrare.

Prima soluþiune trebuie înlãturatã: pentru cã ea ar ridica prea multe ºi destul
de justificate protestãri, din partea proprietarilor, ale cãror moºii, deja reduse la
1864, s-ar mai reduce încã acum; pentru cã aceastã soluþiune nu se poate aplica
moºiilor din care la 1864 s-a dat deja la þãrani cele douã treimi; ºi în fine pentru
cã aceastã soluþiune nu ar face decât sã amâne greutãþile pentru 15 sau 20 de ani,
dupã care ar trebui procedat la o nouã împroprietãrire; dar mai presus de toate,
soluþiunea aceasta ar întãri în spiritul þãranilor convingerea, deja nãscutã la
1864, cã de câte ori nu vor avea ei pãmânt de ajuns, moºiile proprietarilor
trebuie sã le împlineascã trebuinþele.

Rãmâne cumpãrãtura.
Cumpãrãturi nu se pot face decât în unul din felurile urmãtoare:
a) din proprietãþile rurale ce mai are statul;
b) din proprietãþile rurale ale instituþiilor publice, precum Eforia Spitalelor

Civile, Epitropia Sf. Spiridon, Casa ªcoalelor, Casa Bisericii etc.;
c) din proprietãþile rurale ale diverselor institute de credit, precum creditele

funciare, bãncile, societãþile de asigurare etc.;
d) din proprietãþile particulare, puse în vânzare de bunã voie sau pentru

datorii.

* * *

a) Proprietãþile statului. Statul a vândut deja în loturi 592 de proprietãþi, de
o întindere totalã de 407.813 hectare. Restul se poate vinde, în virtutea legii
vânzãrii bunurilor statului. Dar legea nu se mai executã de mai mulþi ani. Moºii-
le statului nu se mai vând la þãrani, ci se arendeazã pe câte zece ani, chiar atunci
când sunt fãcute toate formele pentru vânzarea în loturi precum formarea
listelor de împroprietãriþi, formarea loturilor pe teren etc. Se poate închipui
decepþia ºi iritaþia care rezultã pentru þãrani din aceasta, precum ºi din rapaci-
tatea neauzitã a unora din arendaºi, mai ales evrei, care nu se sfiesc a scoate de
la dânºii preþuri de douãzeci de ori mai mari decât arenda pe care o plãtesc.
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1. Rãzeºii (în Moldova) ºi moºnenii (în Muntenia) adicã þãranii care au moºtenit din
timpuri vechi, trecând din generaþie în generaþie, întinderi mai mari sau mai mici de pãmânt.
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