UN MOMENT AL APLICARII LEGIUIRII AGRARE DIN ANUL 1864
Note pe marginea unul document de arhlvl din anul

1865

de MARIA VOICU şi SEV ASTA IRIMESCU

Alături de allbe prob}erne majore din punct de ved·ere social
-economic, a doua j umătate a secolului al XIX-lea, readuce din nou
pe un prim plan, în ordinea rezolvării, problema agrară ce este amplu
dezbătută de programele paşoptiste, de presa revoluţionară.
Problema agrară rămînînd nerero�'Vată de către Revoluţia de 1a 1 848,
reapare, impunîndu-se cu mai multă necesitate, în anii luptelor pentru
Unire, pentru crearea statului naţional român, unitar.
In divanurile ad-h'Oic, adtum.ă·ri menite, c ollif·orm dispozitiilor Con
.gresului de pace din 1 856 de la Paris, să stabilească bazele pentru
·organizarea politico-socială definitivă a Ţărilor Române, au fost admişi
pentru prima oară în calitate de deputaţi şi ţăranii. Ei au legat strîns
de năzuinţa cea mare Unirea - cealaltă dorinţă . , arzătoare" abolirea
boierescului şi împroprietărirea.
Deşi ei s-au găsit în mi•noritJate repre2ie;nta·ţi în aceste adunări
în raport cu reprezentanţii celorlalte clase, au ştiut să arate ţării
motivele pentru care doreau împroprietărirea : . , . . . Pînă astăzi toate
sarcinile cele mai grele numai asupra noastră au fost puse, şi noi mai
nici de unele bunuri ale ţării nu ne-am îndulcit ; iar alţii fără să fie
supuşi la nici o povară, de toată mana ei s-au bucurat că noi biruri
grele de cap am plătit ; oameni de oaste numai noi am dat, ispravnici,
j udecă,tor'i , pnirv1ghetoni şi j.amldamm:i. niUmai ooi am �ÎilliUt, drumuri, po
dur.i ş•i şosel1e nll.liliil
iil i 111o.i ,aiiJl lucrat" . 1
Problema agrară fiind deosebit de gravă mai ales pentru MoJdo
va, M. Kogălniceanu arăta în 1 857 că limitarea discuţiilor în j urul
-problemei Unif'i i, ar fi dus la . ,o revoluţie de ţărani " , f•a:pt ce a impus
luarea ei în discuţie, cu mare atenţie, în şedinţele Divanului ad-hoc
din Moldova, fără a fi totuşi rezolvată.
I n anii următori Unirii, problema agrară s-a aflat din nou în dez
balter·ea Ul!llor oenouf'i şi gT'I.llp ălr1i poHit·iloe, iar fiecare din a1oes.teta fi.e că
a respins-o fie că a căutat să-i dea o rezolvare conform intereselor
de clasii.
1 Jalba deputatilor pontaşi din Divanul ad-hoc din Moldova, in şedinta din 26 octom

brie 1 857.
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Se ştie că discutarea proiectelor pentru reforma agrară, a gene
rat o ampJ.ă polemilcă pa'Iilamellltalfă 2 mai alies în.trre cele două gr·Uip ări
din sînul adunării iar M. Kogălniceanu în celebrul său discurs publi
cat in foaia de ziar "Românul" din 27 mai 1 862, argumentînd necesi
tatea împroprietăririi ţăranilor .araltă •că " . . . ţărtanii au dreptu� de a
locui şi de a se hrăni pe moşiile noastre iar izgonindu-i de pe aceste
locuri lucrate de ei de sute de ani, stropite şi robite cu sudoarea lor,
ba •chiaJr .adtestea au 'S'În.gel�e lor , am fialce cea maJi Illlare S·br îmbMatte a
seloollll'rui " . 3
Legiui·re.a agre.ră din anUll. 1 864, de altfe&l ca şi ·celelalt·e reforme
cu caracter progr·�sist, menite să contribuie l a dezvoltarea pe baze
modeme a statului naţional român, s-a s ituat pe linita tendi111 ţei de
roa!l.izarre a pmgrameliOir paşOipiti� şi nu o da'tă ele aJU fOISII: întîmpi�naile
cu OtStilibate din partea adversarilor Unirii.
Legiuirea .agrară, precUIIIl recunoş.tea N. Iorga, n-ar fi fost posi
bilă făTă a'CtiUl liQiviturii de stat de la 2 mai 1 864. De altfel, însuşi dom
nitto ml Al. 1. Cuza, în Procllama1ia către sătenH clăoaşi, din 1 4 august
1 864, vonbit11td. dteSipre deSlf\itin�ar·ea "d'iaJPur.U rea " a c1ăd.·i şi a boierescului
şi arătînd că actul de la 2 mai 1 864 "a dat la toţi drepturi" , îi îndeam
nă pe săteni, "de a le preţui· şi a le bine intrebuinta" . 4
Reforma agrară a mod ilfi.teat sulbstanţi.a� regimul proprietăţii şi al
relatiilor agrare, ea a schimbat soarta ţăranilor făcîndu-i după cum
se arată mai departe în aceeaşi proclamaţie "proprietari liberi pe lo
curile supuse stăpînirii lor în întinderea hotărîtă prin legile în fiinţă. " s
S-1a fixat, de comun a:cond, oa termen c•înd trebuiau să ia sfîrşi<t
lucrările inginereşti de delimitare în plan .a terenurilor date ţăranilor
prin lege, daota de 23 arprHie 1 865 dta r, aşa cum Ste poate ·oorustata din
documentele vremii, în multe j udeţe aceste lucrări se aflau într-o
fază incipientă iar în altele erau cu mult rămase în urmă. La această
dată cînd aplicarea legii rurale trebuia să fie încheiată se constata
că a�pro81pe 50o; 0 din numărul dălcaşiltor nu enau înc ă împroprietărHi. iS
Pentru a urgenta lucrările inginereşti rămase în urmă, în luna
decembrie a anului 1 864, Ministerul de Interne, dă cîteva ordine cir
culare prefecţilor diri unele j udeţe în care delimitările nu s-au făcut
deloc sau se aflau numai într-o fază incipientă.
In multe locuri operaţiile de ridicare în plan şi de împărţire a
pămînturilor erau amînate nejustificat fie datorită întîrzierii cu care
lucrau comisiile de plasă şi ad-hoc, fie datorită împotrivirii unor mo
şieri, fie cauzate de refuzul unor ingineri de a opera delimitările, a
ceasta pentru a nu intra în confilict direct cu proprietarii de moşii.
Printre măsurile adoptate în luna iunie 1 865, menite a urgenta
a•cret5te lucrări , se preved·ea , spre ex€11Ilrplu, Ga inginerii topognafi de
pe domeniile statului să nu mai primească în bani salariul ci să fie
2 A. Cretzianu, Din arhiva lui D. Brdtlanu, Il, Bucureşti, 1934. p. 214-215.
3 "RomAnul" din 26 şi 27 august 1 862.
4 Proclamatia lui Al. 1. Cuza dl.tre siHenii cliicaşi, din 14 august 1864.
5 N. Adiiniloaie, Reforma agrard din anul 1 864, Bucureşti, 1 967, p. 264.
6 Document lndit Arhivele St,a tului Suceeva, Prefectura judetului Bala, dosar 7, pe
anii 1 865-1866.
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retribuiţi cu pogonul pentru terenul delimitat. Prefecţilor de j udeţe
li se punea în vedere angaj area unui număr mai mare d e ingineri
topografi i ar comisiilor ad-hoc, însărcinate cu supravegherea bunului
mers al lucrării li se cerea să docă l.a bun sfîrşi1 delimitarea şi mă
surarea suprafeţelor de pămînt, acordate ţăranilor, prin lege.
Printre j udeţele rămase totuşi în urmă cu lucrările de delimitare
se număra şi Suceava. Dacă în unele comune ale j udeţului amintit,
luorările topogra.fke erau .abia intr-o fază iDJCirpientă, în atltl:e comu
ne, ţărenLlor nitci mă1ctar nu l i se fătcUL'ieră cul1!0\Sicurte prevederHe legii
rurale relativ la improprietărire.
Pentru a impuOsiona aplicarea legii agrare , însuşi domnitorul Al. 1 .
Cuza a socotit demn d e datoria şi d e onoare�a sa, să dea un exemplu
pozitiv pe această linie, hotărînd oît mai gra.hnirc, delimit·area pămîntu.
lui ce trebuia acordat ţăranilor de pe moşia sa de la Ruginoasa. 7
In luna noiembrie a anului 1 865, în urma delimitărilor efectuate
de către inginerul topograf al j udeţului Suceava în . , cotuna" Corneştii
din comuna Ruginoasa, s-a procedat la ridicarea în plan a liniilor de
hotar şi verificîndu-se măsurătoarea, s-a stabilit prin lege suprafaţa
de pămînt ce revenea, ţăranilor clăcaşi.
Numărul locuitorilor propuşi pentru împroprietărire se ridica la
50 de ţărani, avînd fiecare casă şi grădină. Pentru fiecare din ei se
cuveneau prin lege cîte 450 stînj eni , 7 fălci şi 65 prăjini. In total su
praflaţa de pămîn t a'corrlată a'oostor.a ridirciîilldu-se l'a 22.500 s1înjieni , 7
fălci şi 65 prăjini. In acelaşi document se arată în continuare, că altor
20 de locuitori ce urmau a fi îmrproprietăriţi prin lege, li se ·cuveneau
din pămînturile rezervate arăturii, fînaţului şi izlazului, cîte 1 1 .520
stînjeni pătraţi ceea ce totaliza suprafaţa de 230.400 stînjeni pătraţi
şi 80 fălci, iar pentru alţi 27 de locuitori pălmaşi sau cu cîte o vacă
l i se cuvenea la fiocare C'it e 7200 s1înjeni pătraţi adkă în to.tal supra
faţa de 1 94.400 stinjeni pătraţi, · 67 făki şi 40 prăj ini.
In concluzie, numărul locuitorilor împroprietăriţi prin lege la
sfîrşi,tul ·81Ui
11 l.rui 1 865, în . ,c10t.'llna " Comeşlt'iti, oomll1lla RtugiUJoaiSa, se rildk·a
l·a 97, ţănanii primind pămiÎ,nt a'llît din vatra satului cît şi din p ătmîntu
r�le deiStinate arăturii, f.îna.ţului şi izlazlllll u i.
La fel s-au efectuat delimitări ale suprafeţii de pămînt, destinate
ţăranilor prin lege, şi in celelalte sate ale comunei Ruginoasa, moşie
a domnitorului Al. 1.· Cuza.
De altfel, după anul 1 865, şi ca urmare a acestui exemplu dat de
însuşi domnitorul Al. 1. Cuza, lucrările privind împroprietărirea cresc
in ritm accelerat, căutîndu-se pe cît posibil, terminarea lor într-un timp
nu prea lung.
R·eferinrdu-ISe la urmărUe pe plan sod:al-1e100nomitc crle l egii ag11are
din anul 1 864, Vasile M. Kogăll.niceanu arăta că aceasta este .,cea mai
importantă dintre toate legiuirile de pînă acum" , deoarece, adaugă
el, .. . . . rupînd l egături·le cu trecutul trist, modernizează ţara şi o îm
pinge în curentul civilizaţiei moderne. " a
7 Ibidem.
8 Vasile M. Koglllniceanu, Legislatia agrară şi măsurile luate Jn favoarea agricul
turii, Bucureşti, 1 902, p. 15.
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UN MOMENT DE L'APPLICATION DE LA 101 AGRAIRE DE 1864
(Quelques notes sur un document d'archlves de 1865)
R ' s u m e

La Joi agraire d e 1 864, la plus grande realisation accompli dans le pays, apres
l'Union, avec des autres mesures progressistes a d etermine le developpement de
l'etat roumain sur des bases modernes.
Elle a change essentielement le regime de la propriete et les relations agraires,
elle a fait que les paysanes devient les proprietaires sur leurs terres, leurs desti
nees par les dispositions de la Joi agraire.
L'application de Ia Joi agraire se trouvait alors en retard dans de nombreuses
districts du pays, le fait qui a determine qeuelques mesures adoptees par le Minis
tere d'lnterieure.
Pour depecher l'euvre d'application de la loi agraire, meme le prince Alexandre
Ioan Cuza a donne memorable exemple sur ses terres a Ruginoasa. Un nombre
remarcable des familles des paysans ont recu une grande surface de terres, le
fait qui a constitue un grand stimulent et un digne exemple pour des nombreuscs
communes de la district de Suceava aussi que pour les autres distriC'ts du pays qui
se trouvait alors en retard, en ce que concerne ces travaux.
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Fig. 1 - Documen t u l ele la l llHS.
Fi(). 1 -- Le cl oc u m c n l etc \ llG!i.
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