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. i 27 5 A f G IL fuut — dit Robespierră — que 
Si A DIO (0 ls plus riclie des franqais n'ait pas, 

plus de 3000 livres de rente, . 
-Au delă nulle proprit6 n'est le= 

gitime. Nous avons le droiţ 
prendre le superflu, oi îl se trouve, 
parcequi'il contăre au possesseur un 
ascendent dans les contrat, une au- 
torit6 dans les salaires — bref une 
suprematie de condition pire quela - 
prâ6minence de rang... nous allons 

dâmolir leur ffodatită sournoise. 
TAINE. La France Contemp. vol. 
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i După 40 de ani... 

Din bătrâni se spune 
Că sunt ceaşuri bune 
Și că rele sunt; 
Vai de acei g'acele 
Care în ceasuri rele 
Zie vre-un cuvânt, 

V. Alexandevi 

Eram mândri pentrucă prin patriotismul nostru 
din crizalida informă în care influenţele orientale 
în văluiseră neamul românesc—noi am scos deodată 
un stat modern, însuflețit de dorul propășirei. 

Eram mândri, pentrucă după ce am statornicit re- 
pede constituirea noastră politică şi socială, cu bună 
pace, am pus-—la 1866—ca coronament operei noastre, 
dinastia actuală, pe strălucitul tron strămoșesc, cre- 
zând că d'aci înainte vom parcurge ușor și lin calea 
netezită a civilizaţiei. 

Dintre popoarele aşezate la porţile orientului, noi 
eram, netăgăduit, acei ce înfățoșau Europei mai 
muite garanţii de a reprezenta cultura ei la gurele. 
Dunărei. 

Dar, dela o vreme, ameţiţi de năluciri copilărești
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şi de succesele norocului—am pierdut din vedere me- 
nirea ce aveam în lume şi pentru care se cerea o 
muncă inteligentă, serioasă, statornică şi neîncetată 
— şi ne-am dedat numai la sporturile politice ușu- 
ratice, ale unui nesincer constituţionalism de paradă / 

Atât am umflat personalitatea noastră, încât cre- 
zându-ne la apogeul măririlor, am organizat, în vara 
trecută, în câmpiile dela Filaret şi o costisitoare 
manifestaţie a deşărtăciunei omeneşti... și pe când 
petreceam în cântece și jocuri banale, în umbra 
tainei se pregătea o primejdioasă furtună ! 

e vede că petrecerile acestea sau făcut întrun 
„ceas rău... căci deodată, din cerul cel mai senin, 0 £ 
s'a ridicat fiara omeneaseă, cu toporul într'o mână 
Şi cu facila incendiilor într'alta, a cutreerat câmpiile, > 
şi satele, devastând tot ce-i sta în cale. Pan aan ai £ 

Din timpii năvălirilor tătărești nu se mui întâm- 
plase la noi ceva asemănător. Pentrucă pe unde 
trecea puhoiul oamenilor însălbătăciţi, se comiteau 
nepomenite orori şi rămânea în urmă numai cenușe 
şi ruine. 

Pare că, un fel de contagiune a nebuniei furioasă, 
întunecase minţile sătenilor noștri, lăsând libere 
numai instinctele rele. Şi în cele din urmă nu sa 
putut restabili pacea şi ordinea, în ţară, decât cu 
puşca şi cu tunul! “ 

Cine ar fi crezut că-în România modernă — după - 
40 de ani de stabilitate politică — guvernul ţării are 
să ajungă la o atât de tristă și de dureroasă extre- 
smitate ! 

De la cântecele de la Filaret, până la represiunea 
cu tunul... ce oribil contrast! 

Dar care poate să fie cauza reală a acestei mari 
nenorociri ? - | 

Este ea oare rezultatul unei adânci mizerii a po- 
pulaţiei de la ţară, isvorâtă din lipsa de pământ — 
cum susţin demagogii noştri? 

Eu zic hotărâtor: Na? . 
ste însă adevărat că unii dintre săteni trăesc 

într'o stare rea, în comparaţie cu dezvoltarea gene- 
rală a țării; — dar aceasta nu se datorește unei 
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cauze unici, precumpânitoare, concretizată în cu- 

vântul lipsă de pământ. | 
Cauzele sunt varii şi multiple, care adunate la un. 

loc, constitue o stare de suferință generală pe care 

suntem datori să o vindecăm prin măsuri chibzuite, 

Deci, încă odată, eu afirm că, nu lipsa de pământ 

justifica pornirea sălbatică a ţăranilor, din primăvara 

trecută ; — pentru că nici într'o țară din lume nu 

li sa dat pământ cu atâta profusiune ca la noi. Băr- 

baţii noştri politici — conservatori și liberali — 

crezând că în posesiunea pământului stă fericirea 

populaţiei rurale, s'au întrecut între ei dându-le 

aproape două treimi din tot pământul curat agricol 

al țării. - 
:139.158 hectare este tot pământul curat-agricol 

al României. 

Ţăranii, adică micii cultivatori, stăpânesc 4.154.292 

hectare şi numai 2.985.466 hectare constitue proprie- 

tatea mare, adică agr cultura mare. 
Iată în amănunt cum e compusă mica proprietate : 

] Cuza-Vodă a dat în 185% . . . 1.169.258 hectare 

i Ion Brătianu a dat în 1879 . . 288.329  „, 

* Petre Carp a dat în 1888. . . 570210 „ 

| Daţi în Dobrogea dela 1—10hect. 162.460» 
i “Tot în Dobrogea cu dijma . . 283.460 „ 
Pământurile moşnenilor . . . 1.137.585 „ 

i Total general . . -. 4.154.292 hectare 

Apoi când dintr'un total de şeapte milioane de 

hectare de pământ agricol, țăranii stăpânesc astăzi 
patru milioane — şi totuși au rămas în rea stare, 

eu sunt în drept să zic că nu pământul ar fi leacul 

de îndreptare a boalei ţărănimei. 
Chestia dar nu se poate resolvi prin o nouă dis- 

tribuţie de pământuri, care sar răpi proprietăţii 
mari. 

Chestiunea este aiurea. 
Dar să urmărim mai întâi cauzele reale ale răs: 

coalelor țărănești,
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Nu se poate tăgădui că dacă am trăit — în Ro- 
mânia — până acum — în deplină linişte, totuși sa 
observat că de mai mulți ani au început să se 
ivească, în jurul hotarelor noastre, îngrijitoare tur- 
burări, care nu puteau să nu impresioneze atinos- 
tera ţării. De o parte colosalul imperiu ai Rușiei 
se bate de atâta timp, în chinurile celei mai odioase 
anarhii ; şi nimeni nu-i în stare să spue când şi cum 
acest imperiu, va recăpăta viaţa ticniră. De altă parte 
imperiul austriac se frământă, şi el, de forţele 
obscure ale desagregaţiunei—semnal senilităţii sale. 

Nu'i. de mirare dacă un stat mic, cum este al 
nostru — strâns întraceste două imense conglo- 
merate de tel de tel de neamuri — să sufere, vrând 
nevrând, de mișcările reflexe ale marelor forțe des- 
iănțuite prin vecini. i i 

Ideile bune sau reie sunt ca şi lichidele din va= 
sele comunicante ; ele nu se pot mărgini la ţările 
unde sau născut şi nu-și recapătă cumpăna, până 
nu se răspândesc în toate părţile. Când însă ideile 
rele, dau peste ţări cu o veche civilizaţie şi cu mo- 
ravuri şi tradiţii înrădăcinate, lunecă pe suprafața 
opoarelor — tără a pricinui simţitoare sdruncinări. 

Dar când, din nenorocire, dau peste popoare-ne- 
pregătite în destul, le alterează mentalitatea: şi 
produc dezastre. 

7 Ideile rele revărsate de vecini au servit la noi de 
7 //substrat, care a înlesnit propagarea socialismului 

rusesc — cu toate consecinţele sălbătăciei lui. 
ată una -din cauze îndepărtate. 

| 7? A doua își are obârşia în neastâmpărul politicia- 
“ nismului unui tineret foarte ambițios, care, fără 

scrupul de mijloace, caută instrumentul cuprinderei 
puterei politice, în turburarea maselor rurale. 

Pentru a-și ajunge scopul a trebuit să se împartă 
țara în asupriţi și asupritori. S'au creat două po- 
poare, unul poporul adevărat, țăranul căruia se 
cuvin toate drepturile ; ăltul poporul cel talș, care-i 
bun de despoiat pentru că are avere. -



7 

* S'au făurit şi o literatură specială care a idealizat 
pe-ţăran proclamându'] „talpa ţării“, elementul „pur 
românesc“ şi „rărunchii națiunii“, Numai ţăranul 
are toate meritele, pentru că, spun dumnealor, el 
singur a păstrat, prin ispitele veacurilor, limba, 
“credințele, tradiţiile şi puritatea neamului... pe când 
celalt popor a stat pururea cu „capul pe tipsie“ 
<linaintea streinilor — tiranizând poporul. 

Și astfel prin mijloace artificiale, prin legende 
( mincinoase și prin sgomotoase declamaţiuni, sau 
creat două rase: una purtând opinci şi ala cisme. 
Una sfântă şi alta spurcată. - - 

oate că unii din cei ce fac această culpabilă po- 
litică să fie de bună credinţă, — victime a beţiei de 
cuvinte şi a falşelor idei; poate că să fie convinși 

    

    

    

chiar că servesc patriei creând clase înduşmânite... 
Noi însă nu putem să nu constatăm că ei toţi — 
naivi sau vicleni — fac mult rău ţărei. 

Din cauza aceasta am văzut că până şi măsurile 
<ele mai utile — în alte ţări — sau produs la noi 
<a arme de luptă contra acelora a căror ruină se 
urmăreşte. Măsurile acestea sunt instrumente per- 
fecţionate menite să facă să tructifice munca şi să 
fie binefăcătoare pentru toți, țâră distincţie,de clasă ; 

-:dar la noi “au transformat în instrumente de dis- 
1rugere a unora contra altora. - 

Sub aceste rele auspicii — prin congrese şi con- 
ciliabule, s'au dresat învățătorii. rurali.să. fie insti= 
gatori printre săteni. Prin înjghebarea băncilor 
popatare-şi-tovărăşiilor sătești sa arătat ţăranilor 
mijlocul de-a lua cu deasila moșiile în exploatare. 

- /Ideia satisfacerei lăcomiilor sa înrădăcinat, mai 
:<u seamă,.în minţile celor mai răi dintre ţărani: 
anii popi; primari, notari, 'cârciumari, perceptori, 
iete., adică acei paraziți 'cari fac nesuterită viața 
| poporului rural: e 

_|- - Aceştia au înţeles repede că cu băncile populare 

D
a
 

:se pot lesne substitui arendaşilor — având la înde-- 
"mână creditul şi munca tonsătenilor lor. 
"Dar ei nu vor să se supue la libera concurență— 
<i s'au prezentat, din capul locului, ca -nişte „privi-
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legiaţi“ care exereită un drept de monopol asupra 
moșiilor proprietarilor. 

De aicea sa născut ideia dea limita pretul fălcei 
de pământ, — sau al pogonului — susţinând că 
pământul să fie scos din jocul liber al ofertei şi al 
cererei și să aibă un preţ hotărât, artificialment de 
cei interesați a-l exploata. 

Invăţătorii au fost totdeauna receptori ideilor 
falşe, tuturor enormităţilor și escitaţiunilor, pe care 
la rândul lor le răsfrâng în masele rurale. 

Și aşa, odată cu progresele organizărei băncilor 
populare, s'a format printre săteni, încet, încet, un 
imens. curent, care sa întins de la un capăt la celalt 
al ţărei — până sa transformat în sălbatica răscoală 
la care am asistat, 
Cuvântul de ordine la toți era: vrem pământ! 
Dreptul lor la pământ li se spusese că este in- 

discutabil ; şi de aceia îl reclamau cu violenţa cu 
care se revendică un lucru just de la usurpatori. 

Intratâta sa alterat mentalitatea simplă a ţără- 
nimei—cu ideile rele, falşe şi anarhice, — în cât în 
multe locuri ţăranii au crezut că Regele şi Regina 
sunt de partea lor — şi că dacă ar fi liberi de im- 
presurarea ciocoilor, ar da dreptate poporului!... 
Aşa au crezut ei până ce au început gloanţele să 
lovească în carne. i 

Dar demagogii nici astăzi nu se astâmpără după 
atâtea dezastre ! Unii răscolesc hrisoavele şi uricile 
vechi, pentru ca să dovedească că proprietarii de 
azi sunt uzurpătorii pământului țărănesc : pentru 
că—zic ei—tot pământul ţării, din vechime, a fost 
al țăranilor. şi s'a uzurpat de boeri. 

„__ Alţii se căsnesc şă dovedească că proprietarii de 
azi sunt decăzuţi din drepturile de proprietate, 
pentru că au dezertat de la țară, în oraşe, şi nu-şi 
mai împlinesc misiunea în poporul de la sate. Fi 
acuză încă pe proprietari câ strică pământurile 
dându-le în arendă la exploatatorii agricoli — şi că 
iiu au dreptul de'a imicşora valoarea fondului cărui 
sunt numai usutructuari. 

Iar alţii—fâră a-şi mai bate capul cu controversele
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dreptului de proprietate — susţin că, din punctul 

de vedere naţional, este o faptă bună-să se expro- 
pieze deţinătorii de azi ai moșiilor şi să se împartă 

țăranilor ; pentru ca orice întâmplare viitoare să gă- 
sească mulțimea ţărănească—adevăratul popor: ro- 

mânesc—ocupând ultimul palmac de pământ al ţării. 
Şi toţi — cei naivi şi creduli ca și cei vicleni şi 

pretăcuţi — să prezintă poporului ca binefăcători 

neamului românesc ! 
Voi proba în curând că din toate laudele şi decla- 

maţiunile nu-i nimic adevărat — și că, din potrivă 
ruinându-se proprietatea mare se pregăteşte mor- 
mântul statului românesc şi robirea însuși a popo- 

rului, pentru binele cărui se fălesc că lucrează d-lor. 

. Soarta ce ne-ar pregăti-o, dacă i-am lăsă în voie, 
este soarta Egipetului—sau guvernământul unui 

sindicat de bancheri -streini. 
Ca să ne domerim în acest studiu se cuvine să 

lăsăm la o parte vocabularul demagogic şi trazele 
de un umanitarizm declamator, pentru ca să păs- 

trăm judecata rece în căutarea adevărului. - 

Teritoriul României fiind de 13 milioane 135.300 

hectare, ca să extragem dintrânsul pământul util. 
agriculturei trebue să operăm oarecari scăderi; 

mai întâiu vom scădea: 

250 6:10 hect. cuprinse «de căi ferate, drumuri, sate, oraşe etc, 

807.174 hect. cuprinse de râuri, mlaștini, bAlţi de pescuire, 

iazuri „etc. : 

2.064.124 hect. cuprinse de munţi sterpi, stânci, râpi, albii-de.. 
torente, etc. - 

38.121.938 hectare. - îi 

Apoi trebue să mai scădem pădurile care isunt 
1.085.033 hectare ale statului ” - 

41.206 » ale Eforiei spitalelor | 

22.206 . „ ale Epitropiei S[. Spiridon din laşi 

3.411 a ale Etoriei Brâncoveneşti 
83670 .„ ale Domeniului coroanei 
2316. „ ale Madonei Dudu 
1,558 » ale Academiei 
2.346 > ale Eforiei Creţulescu 

? ale Casei şcoalelor 
1515511. „ . păduri ale particularilor. 

2.764.000
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Scăzând dar 5.995.542 hectare din _ teritoriul Ro- 
mâniei, ne rămâne pământ agricol 

7.139.758 hectare 
Țăranii având în stăpânirea lor—precum am arătat 

în articolele precedente | - 

4.154.292 hectare 
Avem pentru proprietatea miare în genere numai 

2.985.466 hectare 
Este de observat că ar fi trebuit să socotim către 

proprietatea mică ţărănească, măcar jumătate din 
cele 216 656 hectare livezi, vii, dar aceasta am omis'o. 

Scăzând încă din cifra de mai sus, moşiile di- 
verselor Fondaţiuni Publice în suma 817.520 hect.,- 
rămân 2.661.946 hectare pământ curat agricol, în 
stăpânirea proprietarilor particulari ai ţării—sau în. 
cifră rotundă 2.900.000 hectare. - . 

Pe dânsele sa desvoltat agricultura mare, prin 
"puterea capitalului — și a devenit repede instru- 
mentul civilizator al țării românești. 

Prin mijlocul acestei agriculturi Statul, creat 
la 1864, a propăşit până la gradul în care a 
ajuns astăzi. _ 

Să vedem cum eră agricultura noastră cu 47 ani 
în urmă—ca să poată oricine aprecia situaţia actuală.. 

- Când mam reîntors în ţară—pe la 1860—după ce 
mi-am isprăvit studiile ia Școala Imperială de Agri- 
cultură de la Grignon, iată cum am găsit eu agri-. 
cultura Moldovei. i 

lugurile erau pe-atunci un fel de rariţe elemen: 
tare de lemn, lucrate de rotarii de la sate şi ferecate 
cu un fier triunghiular, de ţiganii fierari. Cormana 
eră o scândură de fag. Cu aceste pluguri primitive 

| se ară pământul la o adâncime de vr'o 8 centimetri. 
LAndoitele arături, tolocitul pământului şi alter- 
narea grâului cu o plantă prăşită, erau lucruri cu 
totul ignorate. Cea mai mare parte din semănătu- 
rile. de grâu se făceau primăvara—în floarea mă- 
rului. Grâul cel mai de soi eră grăularnăut ; dar: 
în genere sc întrebuinţă acela zis grâu umblător, 
care se samănă alternativ, întrun an primăvara şă
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într'altul toamna. De cele mai multe ori se obici- 
nuia a se întoarce. miriștile şi a se semănă. grâul 
peste grâu—fiind-că eră pământul mai ușor de arat, 
“Treeratul grâului se făceă cu caii, pe arii de pă- 

mânt de către lipoveai ; căci ei aveau specialitatea 
“treeratului. Lucrarea aceasta se începea de cu 
toamnă şi ţinea până în primăvara viitoare. Pe 
ariile acestea grâul erâ infectat de dejecţiunile 
cailor şi suferea un scăzământ de cel puţin 35 la sută 
din cauza intemperiilor şi a animalelor rozătoare, 
—de oarece stă în câmp 5—6 luni până ce se înina- 
gazină. - ” 

__ Expertul se fâceă cu mare anevoinţă, pentru că 
nu existau şosele și pentrucă gurile Dunării erau 
potmolite de Ruși. Abia câteva corăbioare grecești 
şi turceşti veneau la Galaţi şi Brăila să încarce 
grâul nostru pentru schelele Orientului, unde eră 
prost plătit. Târziu, după războiul Crimeei, s'a 
început curățirea gurilor Dunării, de Comisiunea 
Europeană şi sa ficut posibilă intrarea până la noi 
a vapoarelor mari, cari ne-au legat cu pieţele cele 
„comerciale occidentale. " 

De cum sau deschis însă gurile Dunării şi ne-am 
pus în raporturi comerciale cu lumea din Occident, 
progresul nostru a mers tot sporind cu un sim- 
ţitor avânt. " 

Porumbul, a doua cereală însemnată a agricul- 
turei româneşti, eră de specia cea primitivă, căruia 
îi trebuiă o vară călduroasă,—alifel nu ajungea la 
maturitate. In -genere ţăranii cultivau mult mălaiu 
(meiu), din cauza neajunsurilor porumbului. Cin- 
<antinul care-i superior şi ca valoare comercială şi 
pentru-că maturitatea lui este complectă la finele 
lui August, nu se cunoștea în ţară, 

Pe-atunci lucrul cel mai de seamă în Moldova 
eră creşterea vitelor—care erau remareabile.—Ta- 
mazlâcurile -de vite cornute, hergheliile de cai fru. 
.moşi și turmele de oi țigăi şi roșii—erau vestite 
prin vecini. Pământurile întinse ale câmpiilor fiind 
puţin cultivate, serveau de suhaturi pentru hrana 
şi îngrăşatul vitelor; prin acest mijloc se mai
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putea scoate un mic venit dela niște câmpii mai 
ără valoare, - 
Aceasta eră situaţia agriculturei în Moldova. 
Dar, fiind că chiar mica producere agricolă, în 

“anii cei buni, nu se puteă ușor desface - cu câţi-va 
ani mai înaninte sa pornit clădirea velniţelor (po- 
vernelor) pe la moșiile cele mari. lar pe la 1855 
s'au început transtormarea moriştelor elementare 
de pe râuri în mori cu aburi. Astiel s'a clădit moara 
periecționată cu aburi din Păcurari în lași;—și mai 
simultaneu vestita moară cu aburi din Botoșani. 
Făinurile iei incomparabile au fost premiate cu cele 
mai mari recompense la toate expoziţiile Universale 
din Europa şi au făcut faima grânelor noastre în 
pieţele occidentale. 

Aşă dar de la 1860 până astăzi noi am trecut 
repede de la sistemul pastoral la sistemul agricul- 

- turei extensive simple, până ce am aţuns astăji la 
un sistem de agricultură extensivă mixtă şi meca- . 
nică. Noi suntem astăzi la stadiul agriculturei, în 
care se află Statele-Unite ale Americei de Nord. 
Producem mult şi de bună calitate—prin puterea 
mașinelor perfecționate şi prin puterea capi- 

talălui. - 
Aceasta-i adevărul. 
Și, dacă n'am, constată progresul realizat de agri 

cultura mare românească—toată dezvoltarea noastră 
culturală şi politică ar rămăneă o netălcuită enigmă 
pentru cercetătorii streini. 

- Datele statistice fac încă demonstraţia mai nedis- 
cutabilă : ă 

La 1866 aveam o. populaţie de 4.115.818 suflete în 
“ambele principate. La 1905 regatul României numără 
6.500.000 suflete, adică populaţia ţărei a crescut 
anualmente cu 60.000 suflete, în cifre rotunde. In 
anii din urmă excedentul nașterilor asupra morţilor 

„este de 85.000 suilete. | 
„__ Creşterea populaţiei este un semn de progres, nu 
de mizerie ; această creştere probează că condiţiile 

_vieţei nu sunt rele în ţară. Şi dacă nu ne apropiem 
de prolificitatea Italienilor şi Germanilor — totuși
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n'avem cuvânt să fim nemulţumiţi de progresiunea 
populației noastre. : 

Să mergem mai departe. 
„La 1866 budgetul ţărei era de 59 milioane lei—iar 
în 1905 este de 240 milioane, împătrit mai mare. 

La 1866 datoria publică era de 80.282.211 lei cu o 
anuitate de 11.197.133 lei—adică 14 la sută. 

La 1905 datoria publică este de 1.443.510,538 lei 
cu o-anuitate de 93 milioane—ocam 6 jum. la sută. 
Această imensă deosebire între prețul cu care ni 

se-procură pe-atunci capitalul necesar formării uti- 
lajului nostru economic și între acel cu care-l do- 
bândim acum, este iarăşi o dovadă sigură de pros- 
peritatea crescândă :a ţării. Deci mărirea creditu- 
lui nostru se datorește asemenea agriculturii mari. 
Următorul tablou comparativ între agricultura 

noastră din 1866 și acea din 1905 ne va edifica mai 
hotărâtor, decât orice raţionament. 
  

_1866 „1905 
  

Suprafaţa cultivată era 2280600 het.| 5.420.009 hectare 

și 70, ldem a păpuşoiului 6 hecto 
litri și 08. 

Import era 71 jum. milioane lei 
- Exportul de 116 jum. milioane lei 

Producţia pe hectar a grâului 8 hct. 

Grâu 751.000 hectare 1.950.000 4 
Popuşoi . , . 970.000 hectare 2.000.000  „ 
Orz, ovăz, secară 500.000 hectare 1.100 000  „ 

Producerea în lectolitri: producerea în hectolitri : 
Grâu 6 jum. milioane. 36.420.000 
Popuşoiu 5.900.000 21.600:000 -- 
Orz, ovăz, secară 3 milioane. 16.00,000 

prod. grâului 18 hectolitri 
pe hot. şi a păpuşoiului 
19 jam. | 
Importul este de 337 m]. 
fixport este de 457 mil.       

  

Mişcarea noastră comercială de la 188 milioane 
sa ridicat în 40 ani la aproape 800 milioane lei. 
“In faţa unor asemenea cifre elocuente orice dis- 

cuţie conteneşte.—Nici un om cu minte dreaptă, nu 

mai poate tăgădui că agricultura românească a făcut
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un progres imens şi că acestui progres se datoreşte 
__ dezvoltarea şi civilizaţia ţării. 
(Dar se vede că tot ce am făcut întru organi- 

i zarea şi buna orânduială a statului, a fost din fa- 
talitate, tăcut într'un ceas rău... de oarece la prima 
zguduire mai puternică, țotal sa zdruncinat şi de. 
sorientat. 3 piytăzale. ta nd. Enea daptn fe 

Așa am văzut în mijlocul răscoalelor tărăneşti, 
guvernul liberal, punându-se în dosul regelai, pe 
icare ta impus înainte și la îndemnat să-şi părâă- 
isească rolui de suveran constituţional neresponsabil 
isi să semneze un adevărat Ucaz—prin care să ia an- 
“gajamente personale, ca Tarul Rusiei, tață de cei 
imăsculaţi ! ” 
t—Apoi guvernul, prin prefecţii şi primarii săi, a 
îndrăznit să suspende legile în vigoare, să sfâşie 
contractele legalmente încheiate între părți şi să 
determine iei preţuri arbitrare de arendare a pă- 
mâaturilor, și întinderea celor ce țrebue cedate ţă- 
ranilor. . 

Administraţia publică în loc să se mărginească 
în rolul său firesc al menţinerei ordinei în contra 
răsvrătiților—şi-a însuşit dreptul extraordinar d'a 

- se amesteca, din volnicia sa proprie, în daraverile 
economiei noastre agricole. | 

Administraţia aceasta a creat în ţară o stare de 
lucruri cu totul anarhică, părtinind vădit pe unii 
contra altora. 

Această părtinire a fost o încurajare pentru ță- 
rani în multe localităţi ; şi a avut de efect să-i în- 
credințeze că au dreptate să pue mâna pe topor... 

Dar cu mult timp înainte de răscoalele țărănești, 
terenul fusese deja pregătit de presa liberală, care 
pornise o înverșunată campanie contra proprieta- 
rilor de moşii. Această presă a susținut, cu rea cre- 
dinţă, că chiria moșiilor sa urcat în mod exagerat, 
şi că nu se cuvine ca pământul să sufere oscilaţiile 
oiertei şi cererei—și să se urce în valoare. treptat 
cu progresul economic al ţării. a 

Moşiile pot să se deprecieze și să scadă din 
valoarea lor, în anii cei răi; dar nu trebue să 
se urce în anii cei buni 7...
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După nouile teorii ale guvernului, nu trebue deci 
să „se _tolerez ii _să cureze» la închi- 
'Yierea moșiilor,—pentrucă numai țăranii au drep- 
tul să le ia în exploatare, dar cu preţuri reduse 
şi invariabil fixate. 

Ţăranii pot să se coalizeze ca să-și impună, prin 
_ presiunea «numărului», condiţiile ce le convin. Pro- 
prietarii n'au dreptul să se apere. Şi am văzut zia- 
rul principal al guvernului calificând de trădător 
şi criminal pe d. Carp, pentrucă a cutezat să pri- 
mească prezidenţia societăței Agrare, a marilor 
agricultori din Bucureşti, şi să se declare apărător 
al marei proprietăţi. Ce-i mai semnificativ este că 
tânărul ministru de interne, d. lonel Brătianu, a 

pronunţat la Brăila o cuvântare foarte ameninţă. - 
toare la adresa acelor ce sar împotrivi refermeler— ! 

socialiste |... | | E 
Oamenii aceștia sunt atât de ameţiţi de fumurile 

demagogiei, încât uită că nu suntem în Rusia, unde 
voia âutocratului mare margini ; ei uită câ Consti- 
tuţia ne îndreptăţeşie să discutăm şi să cenzurăm 
măsurile guvernamentale care ne jignesc. Ei se cred 
autorizaţi să ne paralizeze, prin teroare, exercitarea 
drepturilor constituţionale... PăcătosM le __ 

In rezumat, planul socialiştilor este foarfe simplu: 

ei vor ca prin mijloace legislative, mai întâiu să 

impue proprietarilor. pe țărani, ca arendași privi- 

legiaţi. Apoi după ce prin faptul ieftenirei arenzi- 

lor se vor fi înbogățit repede—să se poată prezenta 

şi exige de la proprietari, tot prin presiunea „nu- 

mărului“ să li se vândă ieftin până la două treimi 

din întinderea totală a moșillor. 
Metoda aceasta se poate numi expropierea automatică, 

rin care în câteva zecimi de ani marii proprietari 

vor fi reduşi la sărăcie complectă. 
Toată chestiunea este o afacere de iscusință, ca 

să se facă a se adopta de parlament o serie de mă- 

suri — în aparenţă blajine — dar care să ducă, prin 

tangentă, la scopul urmărit. , , 

Această idee se disimulează în concepţia Casei 

Rurale — precum arendarea forțată la ţărani, se
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desimulează în concepţia Băncilor populare și «to- 
vărășiilor sătești»... 
/Si acum ne întrebăm dacă mai trăim noi astăzi 

În ţara românească, sub imperiui legilor şi al 
Constituţiei ?... Dacă faţă de acest guvern duşmănos 
—mâi avem dreptul la siguranţa persoanei şi ave- 
rei noastre, cum trebue să-l aibă cetăţeanul unui 
stat european în care legile economice își au jocul 
lor liber, și legile civile puterea de a regisa inte- 
resele tuturor fără osebire. 

zi este evident că noi trăim sub regimul bunu- 
lui plac, ca în vilaetele turceşti—sau în guberniile 
rusești din Siberia. | 

" Mintea noastră rămâne uimită de cele ce se pe- 
trec în ţara aceasta şi de periculoasele experiențe 
ce se întreprind pe socoteala noastră. 

Noi, ca şi toţi cei ce cutează să ia apărarea pro- 
prietăţei, vom fi designaţi vendictei publice—pen: 
trucă demascăm uneltirile «generoşilor» apărâtori 
ai poporului !... _. 

Tar cei iniţiaţi în misterele zeilor privesc siorţă- 
rile noastre cu o dispreţuitoare ironie—insinuând 
că dacă, din întâmplare marii proprietari se vor 
apăra cu succes, pe căile legale ordinare, totuşi vor 
fi striviţi în cele din urmă, prin o lovitură de stat 
şi votul universal!.., Ă | 

Sub pretext d'a se face fericirea ţăranilor s'ar dă- 
râma frumoasa și înţeleapta noastră clădire cons: 
tituţională, la realizarea căreia, trei pătrimi de se- 
coli, au lucrat cu inimă curată și plină de iubirea 
patriei, toți cei mai de seamă bărbaţi ai țări. 

Aşa dar, după 40 de ani de progres şi de paş: 
nică desvoltare, am ajunge să poposim iar la gu- 
vernul personal—dându-ne îndărăt cu jumătate de 
secol spre a ajunge la domniele Regulamentului 
Organic... 

Eu nu pot admite ca asemenea idei nebune ce se 
avântă în creerii desechilibraţi a unor demagogi, 
să ademenească minţile oamenilor cu judecata sâ- 
nătoasă. 

In toate cazurile d. Dimitrie Sturdza — cel mai
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tânăr, rămas încă în viaţă, din generaţia marilor 
patrioţi români nu'mi vine să cred că şi-ar încărca 
sufletul cu-o asemenea mișelie, la sfârşitul carierei 
sale.., Nu'mi vine să cred că el ar contribui—pen- 
tru realizarea unor himere intangibile—să împingă 
țara prin uneltiri temerare la neînchipuite neno- 
rociri. 

Aşa dar în loc să potolească spiritele, vestalele 
socialiste au avut grija să întreţină focul sacru al 
resvrătirei, sub spuza unei aparente liniştiri. Şi 
astfel s'a lăsat să intre în mintea ţăranilor ideea că 
li se cuvine împărţirea moşielor—și că, de nu vor 
fi satisfăcuţi, au dreptul să reînceapă revendicările 
violente la cea d'intâiu ocazie. 

lată starea adevărată a lucrurilor. 
* 

* % 

Din desvoltările de până acum urmează să tra- 
gem concluziile care răsar de sine și care lumi- 

nează toată chestiunea Așa trebue să constatăm: 

1. Că din 13 milioane hectare de pământ, cât cu- 
prinde ţara noastă — numai șapte milioane hec- 
tare sunt pământ curat agricol. 

2, Că din aceste şapte milioane—patru milioane]$ we 
hectare stăpânesc țăranii cu mica lor cultură, şi 

€ 

i 

aproape trei milioane constitue proprietatea mare 3 mw: | 

cu agricultura progresivă ; . 
3. Că agricultura noastră, care la 1866 producea 

8 hectolitri grâu şi 6 hectolitri păpuşoi la hectar— 
astăzi produce 18 hectolitri grâu și 10: jum. hectolitri 
popușoi ; , 

4. Că mişcarea comercială dela 188 milioane lei, 

cât era la 1866, sa ridicat acum la aproape 800 

milioane lei ; AȘ 
5. Că creditul nostru—pe care îl plăteam înainte 

străinătăţii cu 10—14 la sută dobândă—astăzi este 
egal cu acela al statelor mari, de oarece  osci- 
lează între 5-4 la sută dobândă ; _ 

6. In fine că dela un budget de 59 milioane cât 
era la 1866, ne-am ridicat ia un budget împătrit 
de 240 milioane lei. SSE | 

O cet, | 

7 
2
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Aceste constatări sunt positive. - 
Şi dacă ne întrebăm cui se datorește această re- 

marcabilă propășire— obţinută în mai pulin de pa- 
tru-zeci de ani—răspunsul vine dela sine. 

Se datorește marei agriculturi. Se datoreşte ace- 
lora care—în Jocul vechei rariţi de lemn, au intro- 
dus plugurile de oţel Sack, plugurile rotative aime-- 
ricane şi plugurile cu abur ; aceiora care au înlocuit 
grăpile cu spini, prin grăpi paralelogramice şi ar- 
ticulate de oţel ; acelora care întrebuinţează maşinile: 
semănătoare în rînduri, sistem Schmidt-— maşinile 
de secerat și legat snopii- maşinile de treerat. vîn- 
turat, curăţit şi ales grâul--locomobilele dela 10—15- 
cai vapor putere... În fine, se datorește acelor care, 
în locul arăturelor superficiale de altă dată, între- 
buinţează arăturile duble şi cdânci, tolocitul pă-- 
mântului, şi alternarea cerealelor cu pliante prăşite 
"(plantes sarclces) — precum și seminţele cele mai 
potrivite cu clima și pământul ţării noastre. 
Acestea sunt fapte care nu se pot întuneca prim 

teoriile socialiste. 
Ţăranii noştri, în timpul acesta, nu s'au folosit: 

de avântul puternic dat lucrurilor rurale de marii 
cultivatori ; ei au rămas tot în stadiul de înapoiere 
şi de rutină din vremile vechi. Dar nici nu puteau 
țăranii să urmeze pe marii agricultori ;— pentru că - 
nicăeri agricultura ţărănească n'a fost promotoarea 
reformelor progresului. ! 
Exportul nostru de aproape jumătate miliard se 

întemeiază pe produetele marei culturi ; şi când din 
nenorocire vine câte un an rău și cu proastă re- 
coltă--vedem că bugetul nostru scade şi tot orga- 
nismul statului, de sus până jos, se sdruncină şi 
se.desechilibrează. i 

Nici un om serios nu va susţine, cred eu, că 
grâușorul chircit şi amestecat cu mălură şi secară, 

—păpuşoiul prost și ușor la cântar—şi orzul răbe- 
git, înegrit şi ars de p& ogorul țărănesc ar putea 
susține exportul nostru, care luptă victorios, pe 
pieţele străine cu preductele ruseşti, ungureşti și 
americane. |
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"A desființa sau numai a altera situaţia economică 
proprietăţii mari, este a lovi în însuși isvorul 

vieţei statului românesc. A sdruncina libertatea 
economică a marei culturi, este a alenta la li- 

a 
a 

a 

% 

[bertatea politică a țării — pentru că sar lovi cre- 
ditul nostru public, și înlăuntru şi în afară. 
_A mărgini urcarea arendelor sau a fixa arbi- 
irar prețul hectarului de pământ este o idee in- 
sană—care poate încolți numai întrun creer dema- 
gogic; fiindcă ar însemna că, în mijlocul generalei - 
mişcări a civilizaţiei, elementul cel mai de căpe- 
tenie al producerei în România, să fie osândit să 
râămâie în nemișcare. 
„Aceasta-i o absurditate ! E 
J-A voi să oprești mișcarea lucrurilor, pentru ca 
Cei pedeştri să ajungă pe cei călări—este tot aşa de 
ridicol ca şi încercarea evreului Josuă d'a opri mer: 

îi a soarelui. 
A opri pe fruntaşi până ce codaşii îi vor ajunge 

—este progresul pe dos. ' 
- Nu se face binele, coborând de sus în jos, ele-. 
mentele unui popor; ci din contra, binele se face 
ridicându-se mereu, prin o selecţiune înţeleaptă, pe 
cei meritoşi de jos în sus. 
—Egalizarea în mizerie este o crimă. 

Egalitatea așa înţeleasă este o primejdioasă hi- 
meră o nebunie — pentru că-i contra naturei. De 
vreme ce natura crează fiinţi slabe şi fiinţi puter. 

nice, fiinţi proaste şi fiinţi inteligente; în fine, genii 
și idioţi. | | 

_ Datoria unei societăţi civilisate este ca prin mij- 

locul culturei intelectuale și morale să pregitească 
astfel ființa omenească, încât să poată da maximum 
utilității puterilor şi facultăților sale. Dar a încerca 

decapitarea statului-major al unui popor, prin să- 

"„văcirea sistematică a unora—sub falaciosul pretext 

d'a îmbogăţi mulţimea și d'a o face fericită, — este 
o faptă rea. , 

Cei ce urmăresc împroprietărirea țăranilor prin 
legi perfide — prin legi alcătuite cu marafet—ca să 
ajungă la expropriarea automatică a marilor proprietari
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actuali şi la sărăcirea lor, nu resolvă chestiunea, 
ci o deplasează. După trei-zeci, patru-zeci de ani, 
majoritatea împroprietăriţilor, din fărămăturile mo- 
şiilor mari, vor fi reduși iarăşi în stare de proletari. 
In mijlocul lor vom vedea ridicându-se alţi pro- 
prietari mari, mai puţin bine preparaţi, pentru 
noua lor demnitate socială, 

Aceştia ar avea lăcomia mai nouă şi mai ascu- 
țită, şi ar fi mai nemiloși în meşteşugul exploatărei, 
decât cei huliţi astăzi de socialişti. ! 

Mai este o consideraţiune. — Populaţia. României 
este astăzi de 6.500.000 suflete și sporul anual al 
nașterilor asupra morţilor este de 85.C00 suflete. 
Intr'un sfert de veac vom avea cel puţin 8.100.000 
de români, din care scăzând 1.300.000 burghezi ră- 
mân 1.200.000 suflete populaţie rurală—sau 1.625.000 
capi de familie. 

Să admitem un moment că tot pământul cultiva- 
bil, adică toate cele 7 milioane hectare, sar fi îm- 
păițit ţăranilor în loturi mici—situaţia lor ar fi cea 
următoare. Fiecare cap de familie ar âvea patru 
hectare și jumătate de hectar, pe când capii de 
familie au astăzi în stăpânirea lor aproape patru 
hectare. Jumătate de hectar iată tot! 
„Aşa dar după violențele, incendiile şi sângele 

;vărsat acum; după toată nerânduiala care a sgu- 
iduit societatea românească şi suprema inichitate 

p ce ar fi suferit clasa întreagă a marilor agricultori 
i —tărănimea română sar alege cu un spor de ju- 
" mătate hectar după 25 de ani. 

ii Ce mare progres! 
Pentru obţinerea acestui neînsemnat resultat, îm- 

pinși de socialiști, am desfiinţa noi înfloritoarea 
noastră mare agricultură și am pune în chestiune 
însuși existenţa statului ?... 

Și dacă atunci am constata că ţăranii noştri nu-s 
fericiți ; și dacă atunci iar am vedea țăranii că pun 
mâna pe topor şi năvălesc în orașe strigând : noi 
vrem pământ !... De unde le vom mai da?.., 
__Nu=—de o mie de ori nu; nu aici stă chestia îm: 
bunătăţirei soartei tăranului român, pentru a! face ki 

om modern, vrednic.
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Dar suntem cu toţii datori să căutăm, cu bună- 
credinţă, şi cu omenie soluţia acestei mari și com- 
plexe probleme, a îmbunătăţirei soartei populaţiei 
noastre rurale. Suntem datori pentru că avem aceiași 
iubire creștină de aproapele nostru, de neamul 
nostru de acelaş singe; suntem datori pentru că 
chiar interesul nostru ne comandă să avem 0 po- 
pulaţie rurală cuminte și prosperă. Căci buna stare 

a țăranilor se restrânge asupra întregii ţări prin 

un tolositor spirit de ordine, prin o producere mai 
mare şi o consumalie mai însemnată; aceasta se 

chiamă progres economic. | 
Căutând, oamenii serioşi se vor convinge că rea: 

lizarea acestui bine nu se poate face decât pe căi 
variate și multiple şi cu ajutorul unui timp înde- 
lungat: pentru că măsurile bune, produc binele 
treptat şi foarte încet. “ 

umai ce arlatanii au, în posesiunea lor, pana- 
ceele care produc instanee minuni. 

Este însă un lucru al cărui efecte se produc în 
dată—răul. Intrun minut țăranii în turbare au in- 

cendiat şi. distrus- frumoasele noastre - ferme ; dar 

ca să 16 refaci, trebuie timp mult, multă osteneală 
și mult capital! ca o tc 

Partea grea a problemei stă într'acea că [ăranul 
la noi este fatalmente osândit să-şi îndestuleze ne: 

veile lui şi ale familiei lui, pentru tot anul, numai 

cu munca a cinci luni de vară—iar șeapte luni să 

stea degeaba 7... Şi omul care nu are de lucru 
este, vrând nevrând, e împins la cârciumă de unde 

capătă bejia,„—această născătoare a tuturor decăde.- 

rilor omeneşti. 
Școalele, mai întâiu de toate, ar trebui reformate 

din fundament pentru ca să procure o instrucție 

specială şi imediat utilă ţăranului. Nu mai vorbese 

de banalitatea care, la soroace, se repetă mereu: 

o justiție echitabilă şi promptă şi o bună și onestă 
administraţie. | 
Trebuie neapărat să găsim mijlocul pentru ca ţă- 

ranul să producă şi în lunile de iarnă ; fiindcă atunci 

el numai consumă și este silit, pentru a trăi, să
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contracteze datorii oneroase 
situația în timpul verei. 

Să ne închipuim o tamilie ţărănească care ar avea 
facultatea să câștige iarna — bărbatul şi femeia — 
xnăcar câte 10 lei pe lună, ar aduna pentru milionul 
de familii rurale, de astăzi un capital de 140 mi- 
lioane lei în şeapte luni... 

Aice-i adevăratul nod al chestiunei. 
In vremile de demult, se vede că societatea ro- 

mânească era mai bine organizată de vreme ce în 
satele noastre şi astăzi găsim nume ca aceste: 
George rotariu, Ion ferariu, Vasile olariu, Tânase 
<roitoriu, Alecu pietrariu, Toader căldărariu, Pe: 
traki b .tnariu, Grigore cojocariu, etc., etc. Mai nu 
era ţăran fără meserie şi care ni s'au transmis prin 
porecle. Femeile, vara lucrău la câmp, iarna lucrau 
la fabricarea îmbrăcămintelor pentru bărbați şi 
copii lor. Astăzi tot se cumpără din târg și ele sunt 
neocupate iarna şi merg la cârciumă, ca şi bărbaţii. 
Industria casnică şi micile industrii rurale trebuesc 
studiate şi reîntroduse. 
Trebuie încă, prin o educație specială, să tacem 

pe țăranii noștri să scoată din ogorul lor măcar |ju- 
:mătate din folosul ce trage țăranul belgian și german din bu- 
-căţica lui de pământ. ” 

„Aceste sunt chestiile mai bătătoare la ochi — dar 
“câte alte sar mai putea găsi ? 

Incheiu aici şi zic: orice sar face în 
ranilor să nu fie iar într'un ceas rău! 

„care-i împovărează 

folosul ţă- 

Din Epoca. 

A. D. HOLBAN



„Ce nu'i permis 

In chestia ţărănească este mare nevoe a se cu- 
răți mai întâiu terenul discuţiei şi să se întrebuin- 
ţeze o metodă raţională. Altfel, în loc să ajungem: 
la rezultate practice, minţile se vorameţi şi lumea; 
se va incurca, ca la turnul lui Babel. 

Voie au gazetele, așa zise de tiraj, care fac spe- 
culă din toate ideile; voie au politicianii de răs- 
pântie—să caute soluţiunile necesare vieţei noastre 
economice în chaosul utopiei. Dar omului cu mintea 
cumpănită, adevăratului bărbat de stat, nu-i este 
îngăduit să dea credit unor asemeni nesocotinți, 
admițându-le în discuţie. Ia 
Treb e dar, din principiu, să dăm în lături ceeace 

nu-i -permis să se discute, pentru că'i inutil şi dău- 
nător. . - i 

Să precizăm mai bine. 
1. Nu-i permis să se admită în discuţie acele idei 

cari lovesc—fie sub orice formă — principiul drep-- 
tului de proprietate. Căci el trebue să rămâie sfânt. 
şi intangibil. Nu doară numai pentru că Constituţia 
îl admite ca atare — sau pentru că noi suntem azi 
reprezentanţii săi autorizaţi. Dar pentru că toate. 

țările lumei civilisate îl sfinţesc — și pentru că, de 

când este istoria, dreptul de proprietate a consti- 
tuit principiul fundamental al propăşirei omeneşti. 
Ciuntirea acestui drept — sub orice pretext sau. 

sub orice formă — distruge avântul civilizaţiei; şi,
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în loc de vreun bine, aduce mizeria și sărăcia tu- 
turor. | 

2. Nu-i permis încă să se oprească sau să se stân- 
jenească măcar mișcarea. normală a legei ofertei și 
cererei — creându-se, prin forţă, mușterii privile- 
giaţi,. pentru că principiul acestei legi este sufletul 

- vieţei economice moderne. Legea aceasta este instru- 
mentul nepărtinitor şi regulatorul cinstit al preţuirei 
valorilor și al dreptei lor distribuțiuni.” 

3. In fine nu=i permis să se abuzeze de autoritatea 
publică pentru ca, la umbra. ei, să se facă propa- 
gandă anarhică, ameţind judecata naivă a mulțimei, 
ca so convingă că himerele pot deveni realități. 
Este o felonie să se întreţină mereu, de sus, spiritul 
răsvrătirei şi să se excite lăcomiile, făcând pe ţărani 
să creadă că cei „mulţi“ pot îndrăzni totul — şi că: 
sunt în drept să. smulgă cu puterea, averea celor 
bogaţi. | 

incercarea aceasta d'a crea ţării noastre o situație 
unică printre ţările civilizate — transformând-o în 
câmp de experienţe socialiste — este o faptă culpa- 
bilă, căci se pune în joc existența României. 

Boalele minţii omenești, nu odată sau ivit. în 
cursul istoriei popoarelor lumei; dar nici odată 
infirmii — reprezentanţi ai acestor boale — n'au fost 
puși în situalii înalte ca să aibă ocazia să răsucească 
cursul firesc al lucrurilor şi să impue legi, sub pre- 
text de reforme, care duc la nimicirea păcei publice. 

Eu desfid să mi se arate printre ţările civilizate 
ale lumei, un singur stat în care împărțirea pro- 
prietăţii este admisă şi pusă în practică. Şi dacă 
un asemenea stat nu există printre ţările mai pu- 
ternice şi mai înaintate de cât noi —ar fio prostie 
să îngăduim unei coterii de vulgari ambiţioşi să'şi 
facă o pârghie de dominație politică din nenorocirea 
tuturor. ! 

Pornirile aceste ale demagogiei socialiste, trebuesc 
înfrânate cu hotărâre și cât mai curând. 
Mi-aduc aminte că după războiu — fiind ministrii: 

de interne C.A. Rosetti, care era mult înclinat spre 
demagogie, —un venetic din Rusia, doctorul Russel: 
se pripăşise în Iași. -
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Repede el își făcu aici un cortegiu din câţiva: 
dăscălaşi nemernici, cu care a pornit o vajnică pro- 
pagandă anarhistă, printre şcolari. — și mai ales 
printre viitorii institutori. rurali, de la şeoala „Va- 
:sile Lupu. | - 

Doctorul Russel propovăduia : abolirea lui Dum- 
nezeu, a patriei, a familiei și împărţirea proprietăţei. 
Progresul acestor idei a fost prodigios. Intr'o zi, 

viitorii institutori au luat de prin salele de studii 
ieoanele, le-au aruncat în curtea şcoalei, de la Trei- 
lerarhi, le-au călcat în picioare şi le-au mânjit cu ne- 
curăţenii. Printre ţărani începuse încă să se ivească 
un spirit de neastâmpăr şi de răsvrătire, semănat 
de. şcolari, + 
Ne-am ridicat atunci, şi cu toate simpatiile ce avea 

-dr. Russel la ministerul de interne, am silit să fie 
isgonit din ţară. Dascălii criminali au fost scoşi din 
învățământ şi împrăștiați, iar băeţii prea infectați 
de boala socialismului daţi afară de prin şcoli. Unii 
dintre ei sau distins mai apoi şi în Paris, printre 
energumenii ideilor anarhiste şi guvernul francez, 
ca să-i astâmpere a trebuit să-i amenințe cu expul- 
zarea. | 

Ministerul lui Rosetti s'a sfârşit tără să poată face 
sportul ideilor înaintate şi sa incheiat numai cu 
pretacerea cumpătată și echitabilă a legei tocmelilor 
agricole. 

Consiliile judeţene din ţară au fost sesizate atunci 
de. chestia retormărei legei tocmelilor agricole ce- 
rându-li-se . avizul. Insărcinat de colegii mei să 
redactez avizul consiliului judeţian de laşi, iată 
ce zițeam, între altele, prin raportul meu din & 
Noembre 1981 :. 
p-trebue să exprimăm recunoştinţa noastră d-lui 

ministru de interne care a binevoit să pue oficial- 
mente în discuţie publică, raporturile dintre pro- 
prietarul mare şi muncitorul rural: întrun cuvânt 
procesul. dintre capital și brațe. 

'„Este totdeauna bine să se aducă, prin discuţie, 
lumina vie-acolo unde domneşte întunericul şi in- 
certitudinea care permite spiritelor excesive să-și
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închipuiască spectre ; şi care, victime proprii lor 
imaginații, preocupate de un umanism exagerat, se 
agită şi neliniştesc opinia publică. “ 

„Lngrijirile aceste pot fi generoase şi sincere — 
dar noi trebue să le opunem rațiunea ştiinţei, — 
pentru că numai cu pornirile imaginației şi dorin- 
țele inimei nu.se realisează legile progresului. 

„In principiu, putem considera procesul dintre 
braţe şi capital ca o problemă tot atât de insolubilă 
ca cuadratura cercului, sâu perpetuum mobile. Acest 
proces va fi pururea materie de discuţie ideologică 
cât vor exista „societăţi organizate“ ; fiindcă pro- 
gresul cel mai îndepărtat, ce ne-am putea închipui, 
nu va avea mijloace pentru deslegarea acestei 
enigme, care va rămânea pentru viitor — cum a 
fost şi pentru trecut — o eternă întrebare. Forinele 
ei externe 'pot varia, factorii ecuaţiei sociale se pot 
inaterverti, fondul însă va rămânea inalterabil, întru 
cât se atinge de dispariţia faptică a sărăciei și de 
predomnirea fericirei omeneşti. E 

„Acesta rezulta din logica lucrurilor fiindcă civi- 
lizaţia nu se produce prin salturi, ci prin serii de 
oscilaţiuni lente. şi progresive. Ea nu are de scop 
să desființeze totul de odată pentru a creia. prin 
răsărituri magice, stări de lucruri noui, — şi apoi 
a se opri în loc;-ea nu caută să subordoneze pe 
cei inteligenți, culţi, avuţi şi activi mediocrităţilor 
şi gloatelor ignorante ; — ea tinde să facă conchisie 
succesive asupra ignoranței. Civilizaţia nu caută 
să egalizese pe toți în micerie şi sărăcie, €i în- 
cearcă să înalțe din treptele obscure pe cei ma, 
bine dotați şi ai aduce mereu de jos în sus. Pro- 
gresul fiind nelimitat, infinit, nici Gdată nu va veni 
momentul când zoți să poată ajunge la aceiaşi. 
treaptă socială şi prin urmare nici odată toţi nu 
vor putea fi «gali între sine... ” 

Deci progresul nu tinde niciodată la curmarea “inegalităţilor 
—ȘI prin urmare la curniarea -contlictului dintre 
braţe şi capital; şi dacă uneori s'a sperat aceasta, 
curând faptele au dovedit et: £ inanitațla speranțelor 
nostre. pie peranţ



Da 

3 „Utopii multe sau produs, în toţi timpii, în scop 
_3 dea realiză himera egalităţei între oameni şi fiindcă 
Sa văzut neputința de a face pe toţi de o potrivă 

; *. inteligenţi, culţi, activi şi avuţi—adică a înălţă mul- 
-- „. țimea de „jos în sus“ s'a cugetat la coborârea celor 

- puțini şi la nivelarea tuturor de sus în jos. Dar şi 
„aici utopiștii sau izbit de nestrămutate piedici— 
„pentru că neegalitatea abiă nimicită, renăştea ca. 
“tenixul legendelor, din cenuşa sa. - 

7, Socializmul creştin, cu tot entuziasmul său, cu 
£ 
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> a oată energia credinței primitive—nici chiar la înce- 

| putul manitestaţiunilor sale n'a putut realiză egali- 
tatea materială între oameni. Ei a icbutit însă să 
ea lumei moravuri mai blânde, să impuie normele 

unei morale mai înalte şi ale- unei dreptăţi mai 
echitabile. Pe când socializmul modern materialist 
ya fi pururea neputincios, pentru că se întemeiază 
pe distrugerea sentimentelor religiease, pe nimi- 
cirea legămintelor de familie şi a iubirei de patrie; 
în fine, ceia ce-i și mai grav. el tinde chiar şi la 
desființarea ştiinţei... Căutând binele individului în 
Sine, el ajunge la anarchie ca și la negaţiunea ori- 
cărui viitor, pentru că-i negaţiunea omului sociabil. 
Socializmul poate produce perturbaţiuni și multe 
ruine, dar totdeauna se va prăpăstui în torente de 
sânge, rămânând cu totul sterp-fiind că pe nega- 
țiuni nu se edifică societăți civilizate, nici se înalță 
caracterul moral al oamenilor. 

„In toate cazurile ni se par stranii pretenţiile 
acelor cari reclamă dreptul d'a ne duce prin haosut 
anarchiei, pentru a pretace apoi societatea întrun 
nou kden pământesc. 

„In rezumat, vedem că întru cât există o societate 
omenească, vor există fatalmente posidenți -și pro- 
letari,—braţe şi capital - slugi şi stăpâni; iar nor- 
mele producerei activităţei omeneşti vor fi deose- 
bite, de la om la om şi repartiţia foloaselor va fi 

>. necesariamente pururea neegală. 
„Şapoi noi românii nu ne putem supune aventu- 

rilor, pentru dragostea experimentaţiunilor umani- 
tare ; nu putem nimici echilibrul societăţei noastre



28 

actuale, cunoscute pentru a creă stări de lucruri 
necunoscute—și-n care ni se promite fericirea de- 
plină a tuturor şi a fiecărui în parte, fâră garanţii 
serioase de reușită...“ 

II 

Din luna lui Maiu, de când am seris în Epoca sub 
titiul: „După 40 de ani“—câteva articole în chestia 
tarănească, am urmărit cu atenţiune cele publicate 
de gazetele liberale, dar mărturisesc că n'am găsit 
nimic sincer, nimic serios. 

Pentru că unii, falşificând datele statistice vor să 
dovedească că din 7.139.758 hectare, cât este pămân- 
tul agricol al ţării, țăranii ar stăpâni abiă trei mi- 
lioane—iar peste patru milioane de hectare ar fi 
acaparate de o mie familii boerești. 

In fruntea acestora este un oarecare domn doctor 
Creangă, care jonglează cu citrele, în mod grosolan, 
ca să impresioneze i'naginaţiile prin contrastul cal- 
<ulelor sale. 

El pune deoparte cinci milioane de ferani, flă- 
mânzi de pământ, cu trei milioane de hectare. De 
altă parte o mie de boeri chiaburi cu patru mili. 
oane hectare. . 

Ce enormitate | - | 
Dar şi chiar dacă ar fi adevărată afirmarea ace- 

stui zodier al statisticei,- sar legitimă oare în Ro- 
mânia aplicarea ideilor socialiste ? 

Nu, negreşit. 
In realitate însă proprietarii mari sunt, nu o mie 

ci mai multe mii şi ţăranii stăpânesc, nu trei mili- 
oane,-ci peste patru milioane de hectare. 

De aceea zic că nu-i permis să se falşifice ade- 
„vărul cu o propagandă de rea credinţă, prin presa 
oficioasă ; nu-i permis să se întreţină sistematic ura 
întreclasele cetățenilor, întărâtând neîncetat gloatele 
la revendicări violente. i 

De altă pârte, avem în Iaşi pe un protesor de la 
tacultatea juridică de aici—d. C. Sterea-care vine 
în numele poporanizmului şi pretinde că proprie-
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tatea boierească—prin această expresie se înţelege 
proprietatea mare - din principiu este precară, de 
oarece e creată prin jat. D. Sterea susține că sin- 
gurii legali stăpâni, a tot pământului ţării româ- 
neşti, sunt numai ţăranii și că abiă pe timpul re- 
dactărei Regulamentului Organic, boierii sau folosit 
de ocazie prefăcând jaful în proprietate regulată. 

Concluzia rezultă de la sine: în virtutea dreptului 
istoric se pot deci socializă moşiile boiereşti, macar 
pentru alcătuirea imaşurilor țăranilor. Dar pentru 
ca și forma să fie respectată, se invoacă paragraful 
lil de sub art. 19 al Constituţiei, unde se permite 
exproprierea pentru cauza de salubritate publică. 
Raționamentul este ușor de făcut: laptele este un 

aliment salubru; dar pentru ca să ai lapte trebue 
să ai vaci ; vacile având nevoe de hrană, le trebue 
imașuri... Ergo, imaşurile intrând în categoria lu- 
cerurilor de salubritate publică, se pot expropria 
din moșiile proprietarilor mari. 
Ingenioasă interpretare constituţională care per- 

mite cu ajutorul paragrafului III, să abrogi tot art. 
19 al Constituţiei, care proclamă proprietatea sacră 
și inviolabilă. 

Teoria aceasta este de aceiași bună credinţă şi de 
acziași forță ca şi calculele d-lui dr. Creangă. Mai 
întâi pentru că la noi, proprietatea fonciară s'a 
creat pe aceleaşi norme care au prezidat la crearea 
proprietăţii din întreaga Europă ; căci ar fi absurd 
să ne închipuim că principatele române ar fi fost 
în mijlocul Europei, un fel de insulă, „sui gene- 
ris“ — un fel de regat țărănesc! 

Istoria noastră ne arată că poporul românesc se 
compune nu numai din plebe, ci el cuprindea, ca 
toate societăţile organizate, un ștaţ major puternic, 
brav inteligent şi bogat. Cu acest stat major în 
frunte, neamul nostru a străbătut nevoile veacurilor 
şi urgia năvălirilor barbare, care sau repetat mai 
până în timpii moderni. 

Boierii şi ţăranii au râurit, de o potrivă, pămân- 
tul patriei, cu sângele lor. Unii cu securea în mână, 
alții cu paloşul au apărat libertatea pământului 
acestuia cu preţul vieţei lor.



  

De aceia eu zic că cei ce sădesc ura și gihonia 
între frați zădărind patimele, comit un act de ade- 
vărată felonie. i 

Clasele noastre dirigente, după o muncă de trei 
pătrimi' de veac, au izbutit să reorganizeze ţara, şi 
să o împingă pe căile sănătoase ale progresului. 
Prin înţelepciunea şi vrednieia lor ne au desbărat 
mai întâi de tutelele străine care ne obijduiau ; şi, 
mergând tot înainte, au tăurit Constituţia în care 
se gărantează drepturile tuturor. Apoi reînviină 
bărbăţia militară străbună, am cucerit, pe câmpiile. 
Bulgariei, rangul de regat respectat. 
Sar cădea dar mai multă modestie, din partea 

- celor veniţi, de ieri alaltăeri, și cărora le-am per- 
mis să. se aşeze la îmbelşugata noastră masă şi să 
se urce repede pe treptele scărei onorurilor şi a 
măririlor... In toate cazurile, nu-i cuviincios să po- 
zeze d-ior faţă de noi, ca justiţieri ai poporului 
nostru, şi intervertind rolurile—ca în povestea lui 
Molliere.—să ne spue: la maison est ă nous, c'est 
da vous den sortir] ai 

Stere are aerul să înfăţişeze boerimea ca pe 
o rasă străină, superpusă ţăranilor români, pe cari 
i-ar fi despoiat şi de pământul strămoşesc şi de 
toate drepturile—întocmai cum au făcut Mongolii 
cu poporul Chinez. | 
„Ei bine, aceasta nu-i adevărat. Aceasta nu resultă 
nici din logica lucrurilor, nici din raţiunea istorică. 

Şi dacă, pe ici-colea, s'au făcut ceva infiltraţii de: 
sânge strein în elita socială românească, şi care s'a 
asimilat în cursul veacurilor, nu-i lucru de hulă, pen-. 
tru ca să se ridice cu atâta pornire mulțimea contra. 
noastră. Căci la urma urmei infiltraţii streine mai 
multe s'au făcut în pătura ţărănească. Fiindcă avem. 
și azi, în Moidova,'sate de ruşi, de bulgari, ruteni. 
—şi pe mănoasele maluri ale Siretului o puternică 
colonie de Ceângăi, nu prea asimilată... Iar în Mun-. 
tenia sunt tot atât de multe colonii de bulgari şi 
de sârbi—și paremi-se că cam pe acolo ţăranii au. comis cele mai mari orori în timpul răscoalelor. 

In toate țările, mai mult sau mai puțin, s'a produs
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:asemenea fenomene etnice, dar.nimeni nu şi ar per- 
mite în zilele noastre, să disocieze elementele na- 
ționale, cum. se face la noi. 
"Nu-i permis, deci, să se susție că numai ţăranii 

sunt de rasă autoctonă românească! că numai ei 
sunt «păstrătorii neamului»—dar că sunt împilaţi 
şi despoiați de pământul strămoșesc. 

Aceasta:i o faptă rea. 
Pentrucă noi ştim că vechii proprietari țărani po- 

sedă şi acum 1.460.000 de hectare în România—nu prin 
posesiunea de fapt şi prin prescripţie, ci în virtutea 
unor acte positive şi hrisoave domneşti. Aceștia 
sunt răzăşii (moșneni). Şi dacă ar fi fost într'adevăr 
mai mulţi țărani proprietari i-am vedea și astă-zi 
stând înainte-ne,—cu documentele în mănă—cum 
stau Vrăncenii moldoveni şi munteni. 

Oricine a avut ocazia să manieze documente de 
ale marii proprietăţi, ştie că nu dela 1830 s'a format 
statutul legal ai moșiilor boereşzti, ti s'a făcut în cur- 
sul :vremilor—ca şi acel răzăşesc—pe baza de docu- 
mente serioase şi de hrisoave, care pornese odată 
cu începutul istoriei ţărei. 

Mi se pare, dar, prea superficială cunoştinţa drep- 
tului, şi prea uşuratecă judecata acelor ce susţin 
asemenea stranii teorii, şi este o incomensurabilă 
îndrăzneală din partele când voesc să se impue ei 
claselor diriginte, pe cuvânt car avea mai multă 
durere de inimă, pentru popor, decât noi. 

N'avem inimă ? . 
Dar cine a creat acele frumoase aşezăiminte de 

bine-facere, care constitue etoriele spitalicezti ? Cine 
le-a dotat cu bogate moşii de o întindere de aproape 
patru sute de mii de hectare? e 

In cartea de aur a acestor mari instituţii strălu- 
ceşte numele ftruntaşilor ţării, dintre cari şi în trecut 
şi acum se recrutează elita politică românească. 
Dacă, ne întoartcui;să priză îmbunătățirile vieţei 

materiale a ţărânilora epiistațăm încă, că în mai 
puțin de 40 de ării sitimpirţit—afară de ce se 
posedă de rizaşi—peste trei milioane de hectare. 
_“Foţi—din toate pârţile— şi-au făcut dătoria ca buni
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români ; toţi au lucrat. cu inima curată, pentru bi- 
nele obștesc, și nu merita ocara acelor ce n'aduc 
între noi alta decât duhul răului și al învrăjbirei. 
Ceeace.am tăcut în folosul general și în folosul 

ţăranilor, lam făcut cu inima curată și de buna 
noastră voie—iar nu de frică, nici prin impunere. 
“N'am așteptat să ne vie de peste graniţă apostolii 

poporanismilui și să ne aducă lumina dreptăţii 
și a drageostii aproapelui. 

„„„Dar dacă o mână de ambiţioşi, fâră alt merit 
decât o colosâlă îndiăzneală voesce, din dezordine 
şi anarhie, să-și creeze o platformă potitică, pentru 
a răsturna clasele diriginte actuale şi a se puneîn 
locul lor—noi le declarâm hotărâtor că ne vom 
opune. Ne opunem cu toată energia şi patriotismul 
nostru ; ne vom opune, pentrucă nu voim să lăsăm 
să se împingă ţara în primejdioase aventuri, prin 
experienţe nesocotite. 

Ne vom opune şi vom căuta chiar să înfrânăm 
pe răsvrătitorii şi aţâtătorii de răsvrătiri. 
Precum ca să se ştie. 

(Epoca diă Mai și Octomvrie). 

A. D.- Holban! 

  


