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Abstract. This article presents some ideas of Romanian political thinkers
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Consideraþii preliminare

Acest articol prezintã ideile unor gânditori politici români asupra stãrilor ºi
schimbãrilor necesare ale societãþii rurale româneºti în secolul al 19-lea. Ca ºi
în cazul altor mari dezbateri politice ale epocii, „chestiunea ruralã“ a convocat
cele douã mari grupãri politice ale timpului: liberalii ºi conservatorii.

Articolul este un rezumat al capitolului Problema þãrãneascã reflectatã în
gândirea politicã româneascã dupã reforma lui Al. I. Cuza din Proiectul de cer-
cetare fundamentalã „Enciclopedia Gândirii Politice Româneºti“, vol. I: 1821-1918.
El analizeazã în special modul de configurare ºi de evoluþie a ideii de proprietate
agrarã precum ºi formele acesteia în scrierile filosofice româneºti dupã 1859 ºi
pânã la 1918. Principalul obiectiv este acela de a identifica concepþiile filoso-
fico-politice ale gânditorilor epocii cu privire la regimul proprietãþii ºi la proble-
mele cu care se confrunta societatea þãrãneascã.

În intervalul de timp dintre 1859 ºi 1918 se înregistreazã un parcurs evolutiv,
caracterizat prin mecanismul succesiunilor la guvernare a celor douã grupãri
doctrinare (transformate ulterior în partide politice): liberalii ºi conservatorii. La
o primã analizã, evenimentele pot fi privite dintr-o perspectivã ideologicã: este
vorba de douã tabere, tabãra liberalã, care susþinea adoptarea legilor ºi institu-
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þiilor occidentale ca o cale rapidã ºi sigurã de transformare a tânãrului stat român
într-un stat modern european, reprezentatã în principal de Ion C. Brãtianu ºi Mihail
Kogãlniceanu, ºi tabãra conservatoare, care se împotrivea acestui import grãbit
ºi superficial, aºa cum îl percepeau Titu Maiorescu, Theodor Rosetti sau Petre P.
Carp. Proiectul de modernizare a statului ºi societãþii româneºti a fost, de fapt, un
proiect european, deoarece a fost acceptat de Marile Puteri care au consimþit ºi con-
tribuit la dezvoltarea ºi evoluþia societãþii româneºti. În România, procesul de mo-
dernizare s-a produs ºi impus în mare parte „de sus în jos“, cu o înþelegere ºi par-
ticipare adesea reduse ale claselor populare.

Dacã privim modul în care era distribuit pãmântul în România la începutul
secolului al XX-lea, se pot observa diferenþe uriaºe între realitãþile de fapt ºi pro-
misiunile cuprinse în programele politice: marii latifundiari, reprezentaþi politic
de conservatori, deþineau cea mai mare parte din suprafaþa arabilã a þãrii, în timp
ce proprietatea þãrãneascã, susþinutã mai ales de liberali, deþinea o pondere redusã.

Reformele politice au fost însoþite de reforma agrarã ºi de redistribuirea pã-
mântului în favoarea þãranilor, care urmau sã devinã totodatã proprietari ºi noii
cetãþeni ai tânãrului stat român. Legea agrarã din vara anului 1864 a atins numai
parþial aceste obiective, dovadã fiind faptul cã situaþia economicã ºi socialã a
þãranilor în deceniile urmãtoare nu s-a ameliorat într-un mod substanþial.

I. Filosofia liberalã româneascã: Mihail Kogãlniceanu

Liberalismul romnesc s-a dezvoltat mai întâi în Moldova în deceniul al patrulea
al secolului al XIX-lea, interval de timp în care apar o serie de reviste ºi publicaþii
precum Dacia Literarã (1840), Propãºirea (1844), Dorinþele partidei naþionale
în Moldova (1848) sau Steaua Dunãrii (1855), care susþin intens o activitate de
promovare a ideilor liberale. Momentul central al acestei perioade este Revoluþia
de la 1848, care a marcat trecerea la acþiune politicã a celor care pânã atunci se
limitaserã doar la a promova ideile liberale încercând sã le punã în practicã.

Înfrângerea revoluþiei de la 1848 nu a însemnat ºi eºecul liberalismului româ-
nesc, care a continuat sã se dezvolte ºi în anii urmãtori. Dorinþa arzãtoare de a
impune ideile liberale în Principatele Române a determinat formarea în timp a
unor cluburi liberale. La început, cluburile erau separate în cele douã Principate,
reunindu-se dupã 1859 dupã o perioadã de aproape 15 ani în care au avut o intensã
activitate politicã. Membrii acestor cluburi vor forma primul partid politic din
România la 25 mai 1875, care va lua denumirea de Partidul National Liberal.
Împotriva difuzãrii ideilor liberale în spaþiul românesc se va naºte o puternicã
opozitie reprezentatã de conservatorism. Pronunþat pentru prima datã în spaþiul
românesc la 1823 termenul de conservator“1, care provine de la latinescul con-
servare ce înseamnã a pãstra (în cazul politic, „vechiul regim“), „va evidenþia
opoziþia faþã de termenul novator“2 reprezentat de filosofia liberalã.
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1. Unul dintre cei mai reprezentativi reprezentanþi ai liberalismului românesc
a fost Mihail Kogãlniceanu, care va cultiva o filosofie ºi o acþiune politicã în
favoarea þãranilor, majoritatea covârºitoare a populaþiei þãrii. El susþinea cã statul
trebuie sã acorde drepturi politice þãranilor, care constituiau totodatã corpul prin-
cipal de recrutare pentru armatã ºi masa principalã a contribuabililor. Aceastã po-
liticã nu era nouã, ci fusese deja conturatã la 1848 în Dorinþele partidei naþionale
din Moldova, care a reprezentat documentul programatic al revoluþionarilor mol-
doveni3. Ca prim-ministru, Mihail Kogãlniceanu a adoptat o serie de reforme po-
litice care vizau acordarea de drepturi þãrãnimii. Prin legea ruralã a încercat sã
îmbunãtãþeascã starea ecomomicã a þãranilor. Prin legea electoralã a „lãrgit dreptul
de vot“4, a oferit posibilitatea tuturor claselor sociale sã fie reprezentate înAdunare.
Prin legea instrucþiunii publice a permis tuturor românilor accesul la învãþãmânt.
Alfabetizarea populaþiei þãrãneºti a constituit un factor major de modernizare a
statului român.

2. Îmbunãtãþirea soartei þãranilor5 a fost unul dintre principalele obiective ale
lui Mihail Kogãlniceanu. Omul politic cunoºtea foarte bine condiþia lumii rurale
româneºti. În motivaþia legii rurale publicatã în Monitorul Oficial se consemna:
„þãranul trãitor în vizuini cãci case nu le putem zice, îmbrãcat în zdrenþe ºi înge-
nuchiat este tot aºa ca ºi când era silit a fugi înaintea hunilor ºi tãtarilor“6. Mihail
Kogãlniceanu considera þãranii ca fiind elementul fundamental al societãþii: „ce
ar fi þara, ce ar fi naþia dacã þãranii noºtri ar fi nenorociþi? Eu întrebuinþez cuvântul
de þãran în simþul sãu cel mai nobil de locuitor al þãrei. Departe de la mine încer-
carea altora de a dispreþui aceastã clasã, cea mai numeroasã ºi cea mai importantã
a societãþii. Þãranii pentru mine nu sunt nici prinºi pe câmpul bãtãliei, nici cum-
pãraþi cu bani, ei sunt însuºi elementul cel mai puternic al naþionalitãþii române;
þãranii sunt însãºi þara“ (s.m.)7. De aceea, el întelegea sã apere interesele þãranilor
ºi sã le recunoascã ºi sã le acorde drepturile care li se cuveneau din timpuri strãvechi.
„Þeranii nu perduse nici odatã proprietatea pãmântului pe care se hrãnise“8.
Þãranii „nu puteau fi dezlipiþi de pe pãmântul ce-l locuiau ºi cultivau, nu se puteau
schimba vecinii fãrã de moºie cum spune asezamântul lui Mavrocordat“9. Cu
trecerea timpului, însã, „mantia de uitare acoperea în întuneric relaþiile primitive
ce existaserã între þãrani ºi boieri, amintirea cã fiecare rumân poseda o pãrticicã
cât de micã se perdu, ei furã consideraþi ca niºte oameni ce se hrãneau pe moºiile
proprietarilor“10. Cunoscând aceste vechi rânduieli, Mihail Kogãlniceanu nu
dorea nimic altceva decât sã dea înapoi þãranilor ceea ce era al lor: dreptul la
proprietate11.
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3. Lovindu-se de opoziþia puternicã a marilor proprietari, aceastã chestiune
nu se va rezolva decât în urma Loviturii de stat de la 2 mai 1864. Însã ceea ce nu
au înþeles proprietarii nici la 1864 era faptul cã Mihail Kogãlniceanu, care era el
însusi un proprietar, nu dorea altceva decât sã le creeze þãranilor o stare materialã
mai bunã12. Crearea unei astfel de situaþii pentru þãrani ar fi avut ca rezultat o
întãrire a societãþii populate în majoritate de þãrani ºi o întãrire a þãrii. Legea ru-
ralã (agrarã) a reprezentat cel mai important efect al Loviturii de Stat de la 2 mai
1864. Ea a fost adoptatã la 5 august 1864 ºi a fost adusã la cunoºtinþa þãranilor
printr-o proclamaþie domneascã, scrisã de Mihail Kogãlniceanu, în care se spunea,
între altele: „De astãzi voi sunteþi stãpâni pe braþele voastre, voi aveþi o particicã
de pãmânt proprietate ºi moºie a voastrã….. Stãpâni liberi pe braþele ºi ogoarele
voastre, nu uitaþi înainte de toate cã sunteþi plugari, cã sunteþi muncitori de pã-
mânt. Departe de a vã deda trândãviei, sporiþi încã îngrijirea voastrã ºi ogoarele
voastre îndoit sã fie mai bine lucrate, cãci de acum sunt averea voastrã ºi moºia
copiilor voºtri“13.

Acuzat cã ar fi încãlcat chiar principiul proprietãþii prin intenþia lui de a lua
pãmânt de la proprietari pentru a-l oferi þãranilor, Kogãlniceanu nu a fãcut altceva
decât sã apere proprietatea. Cunoscând cele mai vechi înþelegeri dintre boieri ºi
þãrani, Kogãlniceanu considera pe baza acestora cã „þãranii sunt proprietarii de
drept pe pãmânturile pe care le munceau“14. Susþinând cã „marea proprietate
boiereascã este rezultatul cuceririi, violenþei ºi uzurpãrilor comise de boieri“
(s.m.)15, Mihail Kogãlniceanu apãra principiul modern al proprietãþii. Explicând
„formarea moºiilor prin cumpãrarea de cãtre boieri a pãmântului þãranilor, care
l-ar fi vândut de bunã voie“16, proprietarii se opuneau ideii lui Kogãlniceanu de
a moderniza ºi dezvolta þara prin independenþa economicã a clasei þãrãneºti, cel
mai numeros segment al societãþii acelei epoci.

Teoretician ºi om politic, Mihail Kogãlniceanu va fi reprezentat în mentalul
colectiv românesc, alãturi de Alexandru Ioan Cuza, ca doi oameni politici ai tim-
pului lor ºi arhitecþii statului român modern. Ei au fost cei care au avut curajul
ca, într-o epocã complexã atât pe plan intern cât ºi pe plan extern, sã adopte mã-
surile care au pus fundamentul societãþii româneºti. Un autor al unei cãrþi despre
el susþinea cã „lui Mihail Kogãlniceanu i se potrivesc considerentele socio-poli-
tice ale lui Quintilian din prefaþa Artei Oratorice: bãrbatul cu adevãrat cetãþean,
potrivit pentru conducerea treburilor publice ºi private, capabil sã conducã prin
îndrumãrile sale cetãþile, sã le dea temeiuri solide prin legi, sã le vindece de rele
prin exercitarea justiþiei“17. În 1859, cu ocazia dublei sale alegeri ca Domnitor,
Kogãlniceanu îi cerea lui Cuza sã fie „omul epocei“18, însã omul epocii avea sã
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fie chiar el însuºi. În 1921, Radu Dragnea îi face un portret pertinent ºi demn de
omul politic care a fost cu adevãrat: „Mihail Kogãlniceanu a trãit într-o vreme
când toate erau de refãcut, aproape de creat din nou ºi în literaturã ºi în organi-
zarea politico-socialã. Istoria modernizãrii bãtea la uºa Principatelor Române, ºi
ea ºi-ar fi desfãºurat forþele nãvalnic fãcând din cele douã þãri o colonie a cen-
trelor capitaliste ºi o þarã de culturã caricaturalã dacã n-ar fi întâmpinat rezistenþa
unui fond naþional reprezentat printr-un ºir de naþionalitãþi. Între acei oameni
reprezentativi a fost ºi Kogãlniceanu. ªi cum din însuºi caracterul vremii sau
epocii lui se desprindea necesitatea ca omul reprezentativ sã fie ºi un bun judecãtor
al stãrilor ºi un înfãptuitor. Iar Kogãlniceanu a fost un astfel de om întrucât era
un temperament activ ºi dârz“19.

În ciuda împroprietãririi þãranilor cu peste 2 milioane de hectare, producþia
agricolã nu a crescut în primele decenii dupã aplicarea legii din 1864. Pe de altã
parte, marile proiecte de infrastructurã, mai ales feroviare, au reclamat fonduri
substanþiale, precum ºi o numeroasã forþã de muncã. Finanþarea acestor proiecte
s-a fãcut în mare mãsurã din taxele colectate de la noii proprietari þãrani20. Preþul
redus al produselor agricole ºi taxele fiscale mari au antrenat un proces masiv ºi
injust de redistribuire a avuþiei de la sat la oraº, astfel încât se poate spune cã
modernizarea ºi industrializarea României s-a fãcut cu preþul „muncii neplãtite“
a þãranilor21. În sfârºit, datele statistice indicã faptul cã pânã la 1900 suprafeþele
agricole cultivate au crescut în defavoarea pãºunilor ºi fâneþelor naturale, ceea
ce a împiedicat dezvoltarea unei zootehnii puternice22. Rezultatul general a fost
acela cã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, economia româneascã, pre-
ponderent agrarã, a fost un furnizor important de produse agricole primare, în
primul rând cerealiere, pentru economiile occidentale aflate în plinã dezvoltare
industrialã23.

II. Filosofia conservatoare româneascã: Theodor Rosetti ºi Titu Maiorescu

Tradiþionaliºti, antireformiºti, conservatorii români ai secolului al XIX-lea au
cultivat în mod preponderent valorile proprietãþii ºi autoritãþii, religioase ºi laice.

1. Unul dintre reprezentanþii acestei gândiri este Theodor Rosetti, aºa cum se
dezvãluie prin cele trei articole succesive publicate în revista Convorbiri literare,
din care transpar atitudinea junimistului ºi, mai târziu, angajamentele omului
politic.
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Primul articol intitulat Despre direcþiunea progresului nostru24, publicat în
1874, îl va convinge pe Lascãr Catargiu sã-l numeascã la 7 ianuarie 1875 ministru
al Lucrãrilor Publice25, pentru a pune în practicã ideile pe care le profesa.

Într-un spirit critic, apropiat de cel al lui Titu Maiorescu, Theodor Rosetti ex-
ploreazã diverse teme de larg interes: societate, politicã, ºtiinþã, educaþie, agri-
culturã, economie, comerþ, administraþie, silviculturã, aducând în discuþie chiar
ºi probleme legate de geopoliticã ºi ecologie.

În domeniul agriculturii, autorul acuzã starea de lucruri existentã: exploatarea
iraþionalã ºi primitivã a resurselor naturale, ale cãrei efecte „necugetate“ sunt:
deteriorarea calitãþii solului, defriºarea pãdurilor, imaºele sterile (întâlnite mai
ales în Moldova). Iar rezultatele unei atari exploatãri sunt irosite adesea în con-
sumul de lux, în „desfãtãrile strãinãtãþii“26 de cãtre cei tineri.

Pe de altã parte, lipsa de productivitate a exploataþiilor agricole era cauzatã
de vechiul obicei de a cultiva pe aceleaºi suprafeþe agricole aceleaºi produse
perioade îndelungate de timp.

2. Al doilea articol al lui Theodor Rosetti este publicat în 1885 în aceeaºi
revistã Convorbiri Literare ºi criticã modul în care societatea româneascã adop-
tase modelele noi de organizare administrativã ºi legislativã. Intitulat Miºcarea
socialã la noi, articolul abordeazã tema modernizãrii pe verticalã ºi a transfor-
mãrilor produse de acest proces. El acuzã deopotrivã o anumitã înstrãinare prin
occidentalizarea elitelor ºi „deznaþionalizarea poporului român“27 prin importul
„formelor fãrã fond“ din societãþile europene mai avansate.

În prima parte a articolului, Rosetti descrie critic unele aspecte din trecutul
societãþii româneºti pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea, iar în a doua oferã
unele explicaþii pentru lipsa de autenticitate sau „caricatura civilizaþiei“28 româ-
neºti a timpului, între care conflictul între generaþii purtat sub deviza: La legi
noi, oameni noi!29.

3. În al treilea articol, Scepticismul la noi (1891)30 Theodor Rosetti oferã o
criticã generalã a mentalitãþilor româneºti. El evocã o strofã din poezia Criticilor
mei a lui Mihai Eminescu, în care poetul ilustreazã lipsa de talent a multora dintre
cei care pretind dreptul la creaþie. Fenomenul care îl îngrijoreazã pe Rosetti este
superficialitatea multor compatrioþi, care criticã faptele ºi atitudinile tuturor celor
din jur, fãrã a propune remedii sau soluþii. Acest fenomen este numit de Rosetti
scepticism31, iar cauzele care i-au dat naºtere sunt, din nou, „formele fãrã fond“,
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mai precis, modernizarea haoticã a societãþii româneºti într-un timp foarte scurt.
Reformele politice rapide au sporit mobilitatea socialã ascendentã, dezlãnþuind
totodatã individualismul excesiv32, care ameninþã societatea cu disoluþia33. Astfel
descris, scepticismul este „izul otrãvitor ºi greu care apasã fãrã miºcare pe mlaºtina
socialã, împiedicând orice dezvoltare organicã“34. Adoptarea unor legi ºi instituþii
noi a determinat o reacþie criticã a populaþiei faþã de cele vechi, autohtone. Dar
negativismul este malefic pentru o societate, care, „ca ºi indivizii, nu poate trãi
din negaþii“35.

Dupã cum observa un comentator, Th. Rosetti „a murit ca un uitat. Dar istoria
va repara aceastã nedreptate ºi va recunoaºte cã într-adevãr (...) Theodor Rosetti
ocupã un loc însemnat printre bãrbaþii care au întemeiat România modernã“36.

Revenind la chestiunea agrarã, Theodor Rosetti a încercat sã ofere soluþii du-
rabile dupã Legea ruralã din 1864, pentru a estompa fractura adâncã dintre þãrã-
nime ºi lumea urbanã. Chiar la începutul secolului XX, inegalitãþile dintre marile
proprietãþi ºi micile gospodãrii era cea mai mare din Europa în sensul cã 95%
din totalul proprietãþilor create prin legea de la 1864 reprezentau mai puþin de
jumãtate din suprafaþa agricolã cultivabilã (doar 40%)37. În 1905 erau peste un
milion de proprietari care aveau mai puþin de zece hectare de pãmânt; dintre aceºtia,
aproape jumãtate posedau sub trei hectare. În schimb, 60-70% din suprafaþa
cultivabilã aparþinea unor mari proprietari38. Una dintre cauzele principale ale
acestei stãri de lucruri a fost creºterea demograficã acceleratã ºi, în consecinþã,
divizarea excesivã a proprietãþilor þãrãneºti între urmaºi. Ecourile sale au rever-
berat dramatic în marea rãscoalã de la 1907, care a relevat încã o datã insuccesul
politicii statului român faþã de þãrãnime. În termenii ºtiinþei politice moderne,
eºecul politicilor de „includere“ a þãrãnimii nu a permis apariþia unei clase mijlocii
de mici proprietari care sã poatã constitui „coloana vertebralã a unui regim cons-
tituþional“, aºa cum aratã în mod îndreptãþit Keith Hitchins39.

4. În acelaºi spirit, conservatorul junimist Titu Maiorescu se situeazã critic
faþã unele aspecte ale procesului de modernizare a societãþii româneºti a timpului,
în articolul sãu celebru „În contra direcþiei de astãzi în cultura românã“40.
„Cufundatã pînã la începutul secolului XIX în barbaria orientalã, societatea ro-
mânã, pe la 1820, începu a se trezi din letargia ei, apucatã poate de-abia atunci
de miºcarea contagioasã prin care ideile Revoluþiunii franceze au strãbãtut pânã
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32 Ibidem.
33 Ibidem, p. 64
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Constantin Sãteanu, Figuri din „Junimea“, Bucureºti, Editura Bucovina, f.a., p. 114
37 Mary Ellen Fischer, „Politics, Nationalism, and Development in Romania“, în Gerasimos Augustinos

(editor), Diverse Paths to Modernity in Southeastern Europe: Essays in National Development, New York,
Westport-Connecticut, London, Greenwood Press, 1991, p. 140.

38 Gheorghe Taºcã, Probleme economice ºi financiare, editat de A. Th. Doicescu, Bucureºti, 1927, p. 390.
39 Keith Hitchins, România, 1866-1947, Bucureºti, Humanitas, 2003, p. 173.
40 Titu Maiorescu, În contra direcþiei de astãzi în cultura românã (1868), în Critice, Editura Minerva,

Bucureºti, 1989, pp. 122-130.



în extremitãþile geografice ale Europei“41, arãta marele conservator român. Dupã
o jumãtate de secol de reforme superficiale, de faþadã, „românii posedã astãzi
aproape întreaga civilizare occidentalã. Avem politicã ºi ºtiinþã, avem jurnale ºi
academii, avem ºcoli ºi literaturã, avem muzee, conservatorii, avem teatru, avem
chiar o constituþiune. Dar în realitate toate aceste sunt producþiuni moarte, pre-
tenþii fãrã fundament, stafii fãrã trup, iluzii fãrã adevãr...“42, este verdictul deosebit
de sever al lui Titu Maiorescu. Aceastã civilizaþie de împrumut a claselor superi-
oare a adâncit „abisul“ care o despãrþea de „viaþa trãitã“ a claselor inferioare.
„Singura clasã realã la noi este þãranul român, ºi realitatea lui este suferinþa, sub
care suspinã de fantasmagoriile claselor superioare“43.

Prezentarea ºi readucerea în actualitate a acestor idei generale contureazã
viziunea asupra societãþii rurale româneºti a unor mari gânditori politici ai tim-
pului, liberalul Mihail Kogãlniceanu, dar ºi conservatorii Theodor Rosetti ºi Titu
Maiorescu. În ciuda marilor diferenþe, spiritele alese se apropie întotdeauna.
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