. N. IORGA ŞI ELABORAREA REFORMEI AGRARE DIN 1921
ION AGRIGOROAIEI

Savantul patriot N1oo.lae IOII'gla a aiV'Ut, weme îndel'Ullg.aroă, 'llln rol activ in viaţa politică a ţării, militantismul său izvorind din inalta misiune
sociaJ.ă şi mar.ală pe care consideM că o are de inldeplinit faţă de poporul
său. A depus o mUincă uxil~, muliiLaterală ~publică, ştiinţiifkă, cultlllmlă etc.) pentru realizarea idealului naţional, a acţiOillat în dilrecţia e1aiborării ref<'xrmell()([" demoaratice, s-a rildicart: cu hotă,rire impotriva orgarni:zaţiilor de ch-oo.pta şi prohitleris1:e, a combătut vehement acţi'Ullile agu-esive ale staltelor fasciste. Pentru Hustrul om de au:ltură, a partidpa 1a marHe probleme ale epocii, a lua atittlldine activă fuţă de ele era o indato:rin-e ci,vică elementaa-ă.
N. Iorg1a a criticat multe din t;arele societăţi Î!rl care a trăit, a manifestat grridă pentru cei mulţi, a luptat pentru îmbtllnătălţirea situaţiei
ţără.nimii. Critioo de rnul1Je ori IIl.eOMlţătJoare - se circumscrie in concepţia sa :ref€ri1oalre la rolul determinant al factorului moral in 1iMnsforIJlialreoal societăţii. Nu elementele matleriale, scria N. larga, "sint acelea prin
care, în rindul întîi (sublilllierea ns. - I.A.), sodetatea e rnmată înainte
şi prefăcute, ci cele de· Oll'dillle morală ... " Poziţia lui N. Iorga ~ s--a precizat - e mai lesne de definil1: per a contraria. "De fapt, Iorga nu a ară
tart IIliciodată cum ·s-ar fi înfăţişat acea oocietartea regenerată, pe oare o
dorea cu artita pasiune şi o aştepta cu atita incredere. O putem doa!l" caracteriza ,prim. negaţie: fălră o proprietate storcind V'€'flit:uri imense din
sud081r00 ţămam.ului, flM-ă 1Jrusturi, monopohtri şi invazia catpiJtalului străÎ!Il,
făa-ă politicieni veroşi etc., etc., sau prin valori m.oreil.e : oameni cinstiţi,
hamici, devotaţi binelui public etc., etc. Upsesc, ilflSă, elementele unei
definiţii pozitive, de mpo.r:turi sociale şi poiJti,ce" 1. N. Io~ era lJl[l ne1 M. BeNJa, Studiu introductiv la vol. N Ioga, Pagini alese, val. 1, Editu:rn pentru
literatură, Bucureşti, 1965, p. XVII. Atitudinea sa de .a!taşamenlt deosebit pentru
masele ~uprifte J?i de respingere a nedreptăţilor cu care era oonfrun,tată societatea românească, de înlăturare a celor vinovaţi de gravele abuzuri din viaţa
statului, a primit o concretizare remarcabilă în pamfletul pobiti~, în acel blestem de o forţă nemaiîntîlnită, Dumnezeu să-i ierte!, publicat în "Neamul românesc" (8 martie 1907), imediat după dezlănţuia'ea ~eyrianării celo.r răsculaJţ.i :
"Dumnezeu să--i ~· pe cei patru ţ.ăr'ani româllli ~uşoa.ţi in oraşul românesc
Botoşani de oastea româneCIS('..ă în zirua de 5 mantie 1907. SA-i ierte Dumnezeu
pentru aită muro2ă de robi au muncit, pentru ce Itrai de dobitoace nenorocite
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al orânduirii in oare trăia, dar nu era adeptul soluţii.!Lor ll'adica1e ; el dOII"ea o cLasă dam:ÎIIl.aiiltă mai generoasă, mai înţelegătOOJre faţă
de nevoile maselor, o societate mai dreaptă, bazată pe solidaritatea tuturor cJa.selor 2 •
Această poz~ţie generală (numai schiţată aid), in oore factorul moml-cultuool juca rollu! prind:pal, nu l-a impied.icart; şi nici nu putea să-1
impiedice, pe i<Storicul şi omllll politic să se pronunţe, la sfi,I"Şitul primului Tăz:boi mondial, pentru ll'ealiZ8JI'ea reformelor demooratioe, a celei 181gn"are în special. Prreci'LJall"ea se impurne deoarece, chi.:alr in um.tele studii apă
rute in ultima Vlreille, se ruilrmă că N. Io-rga a privit cu reti·oenţă refor:me
de impartam.ţă vitală pentrru evoluţia Româmiei. Nici oa is·toric, n'id ca
militant neobosit pentru realizarea unităţii naţionale, nici ca şef al unui
partid politic (toate partidele politice s-au pronunţat imediat după război
pentru reforme demoaratioe, ou deosebi.Jre în ee priveşte măsura lor),
N. Iorga nu pl.llbea adopta o asremenea poz1ţie. El nu exclude31 :refonnele
ci le dorea î.rntPletite s1Jrins .au o educaţie corespunzătoare a poporului pe
baze 1madi1ir<maliste 3 • Aşa cum foaJrbe bine S-18. observat, la N. Iorga mă
surile de înnoire sînt văzute ca o legare de tradiţie. Acţiunea de punere
în vraloore 6 traldiţi'hlor a avut, fălră iilldoilală, :numeroase părrţi pozirtive, dalr
ea poate d'OOe, u.n.eori, :La utopie retrospectirvă, 1mpiedicînd ccmcenrboorela
eforturilor in vederea soluţiilor reale, liegate de viitor ~i nru de trecurtl 4 •
Numai ci oei oaa-e aprecmă .astăzi că N. Iorgl<L a privit cu "reticenţă"
reformele satu ah.1alr oă i--.a fost "teamă de oofornne" pierd din vedere
cl'tevra chestirtlrlli foQa<rte importa111te. In primul rinrl, irn problema refurmei
agrare, oa. şi ~n alte . p:rob1eme, nu exisbw penbru €'1 un 1moc'Ut. imediat pozitiv. Acest tooout imediat este rnprezen.tat de "stricătooii lpărnim.tului",
de ".ri.Şilpiftarii gospodă.riilor", de "cioooimea obmznică ~i proasţă", tle
"hizii politiciani" etc. ; toţi aceşti "netrebnici şi făcători de rele" trebuie
gmbn.i!: IDJă1n.llrarţi. ..
Nu .s-a observat, apoi, că viltoarea vieţii politice, in acţiunile sale,
N. Iorga şi-a <lepăşit, de IlliUilte QI"i, propri'ile ·teze teoretice, după cum
multe dim. aprecierile sale, dim. compcmentelre concepţiei saJ.e social-politice au fost, vor fi fornnul.ate îrn alte oonrliţii politice oon:arete. Este aici
au d'IJS, peDJtru cită î.nşellare au suierilt, pentru artă jigniTe au dtrna!t, să-i ~erte
pentru viaţa lor qe suferinţe [ ... ] Şi să nu ierte Dwnnezeu pe străinul fdrd inimă
oare a stors vlaga o sută de ani şi astăzi vrea şi <SIÎ!lgle'le, rpe striciitorii pdmfntu"twi,
pe risipitorii gospodăriilor, pe ticăloşitorii oamenilor, pe pingăritorii femeilor, să
nu ierte Dumnezeu pe ciocoimea obraznică şi proastă, care n-a ştiut şi nu ştie
a-şi înţelege, iubi apăra şi măcar cruţa pe cei de o lege şi de neam cu dînşii,
pe hîzii politiciani, mîncaţi de pofte sau vînduţi înaintea cărora, cufundaţi
in orgii bugetare, fumegă acum acest sînge nevinovat. In vecii vecilor, cît va
mai dăinui suflarea românească pe acest pămînt, să nu-i ierte Dumnezeu pe
netrebnicii şi făcătorii de rele ... "(sublinierile n. s. - I.A.). Vezi şi Barbu Theodorescu, Nicowe Iorga, Editu.rrra rtUlleretului, BUICureşti, 1968, p. 202.
2 M. Berza, op. cit., p. XVI-XVII : vezi şi I. Agrigoroaiei, Nicolae Iorga şi situaţia României la sfîrşitul primului război mondial, în Din trecutul judeţului Botoşani, Botoşani, 1974, p. 223 şi urm.
3 Nicolae Iorga, Doctrina naţionalistă, în Doctrinele partidelor politice, Bucureşti,
sra., p. 40
4 M. Berza, op, cit., p. XVII.
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o anumită contradicţie, intre militantismul manifestat in perioada elabomrii oreiOI'Illei agrare şi poziJţia, adoptată mai tîrziu, faţă de unele oonsecinţe .ale reformei ag~Mre, cind N. Iorga şi partidul său se găseau m
altă situaţie, în viaţa .politică a ţă•rii 5 • Se impune, deci, a precli'za activitatea S:ll hotărîtă, lipsită de teamă şi reticenţă, pentru J."~efOII'ITia .agll'&ă
(ates'baltă de poziţi.a adoptată î;n peor1ooda legiferării ei) şi a nu e~bwlutiza
aprecierile sale ulterioare, ce vioou numai aruumi-re COI'lSiednţe ale reformei, unde <Cllpi'eCieri juste, aJtele def'OO'ffiate, fie de optioa de partid şi a
momentului politic ll"eS>pectirv, fie de ronoepţia sa generală referitoare la
trarr1.sformarea societăţii.
In vara anului 1917, in cadrul dezbaterilor ce au avut loc in Parlamentul de la Lruşi în pmblema reformelor, a modiifkă,rii Constirtuţiei 6 ,
N. Iorga a .rostit rm dis.cll!I1S in oare forma, de o rr-rură f•l'llm'U.Seţe, îmbrăoa
idei. profunde, de o m31I'e v.a.Loail"e. Er.a subli:ni!3.tă. necesitatea refo~loc
izvm'ită din condiţiUe interne, necesitatea de a ;rupe cu acel trecu:t ca~re
se opLIIThe dezvoltării societălţii ~româneşti. "Nu e bine - se adresa el deputaţilor să lăsăm a se orede că am foot o naţiune, de 1a un oapăt l:a
a}m.rl :al existenrţei sale istorice, plină de nedreptate, de apărr'lare, de lipsă,
de :fo!'ăţie ; o naţhm1e inttmeoată, făJră vi.Jnbuţi sufl~ti, Clall'e, de cîte ori
fulgeră la ,ră.c;ăirit sau la .apus, cădem în genUJnchi şi întindem mîini rugă
toau:-e către .aoeste fulgere. Nu : f·ulgerele fUJrtunilor, dacă le-.am <arVUJt,
le-ani avut din elemenrt:.ele i:ruseşi oC".a.re s~u fii"ăanintat din vi1aţla noastlră,
cta.c-J o furtună s-a lăsat, apele sale rrodnice e~ra:u adunate din îmruşi adi'l1.aul pătruns de ploi şi 18iooperit de mpezi ale aceStui pămînt [... ] Ored că
nu este unui singur care să aibă curajul de a spune aici, înaintea tuturor,
du.pă dezastrul de pe l.I!I1ITha căiruia suferim [... ], să spună că .are intenţia
de a păstoo, şi ÎIIl cel mai mic elemenrt al său, un. trecut orure adeseori dezanoroarză dezvoltarea i.Sitorkă a ocestui neam pe 'a(l€'Slt pămînlt" 7 • ElabOrarea refornne1or era pdviJtă în strînsă legătU!I'ă cu rezistenţa, de pe
front, cu ,nffila şi hotăii"ito-a~rea fază în C3II'e intr:ase lupta de e1tberaJre nl&ţio:n.ailiă. "Este !3.1Stăzi în Ro:.nânia o si.ngUJră chestillllle, <toate celelalte sint
numai ajută1loare pentru dim.._c;a : chestill.llilJOO. liberării terit.o.riului n.aţionJall,
chestiunea 1rev~i noastre bilruitoare [... ] Singum chesUune oare trebuie
imooiat rezolvată, prin bnaţele unite ale noastre şi ale f:naţilar de peste
5 ASltfel, în dezbaterea Legll<;laţiei de reformă agrară, N Iorga a cerUJt lărgirea ei
şi a atacat pozilţia adoptată de Partidul conservator-progresist (şi de aJLte partkle poli'tioce), penllru ca, peste oiţiva ani, să-şi exprime regretul lovitura putea-nică dată acestui partid prin reforma agrară .vezi şi I. Agrigoroaiei, op. cit., p.
232-233).
6 Mircea Iosa, Nicolae Iorga şi evenimentele anilor 1914-1918, in "Stu:dii. Revistă
de istorile", nr.. 4, 1971, p. 691, şi urm. ; Eufrosina PQPescu, Dezbaterea reformelor constituţionale fn parlamentul din Iaşi, Modificarea Constituţiei din 1917,
in ,.Arua:lEtle UnliiVers.i.ltă,ţii Bucureşti. Isto.rie-", n~. 1, 1972, p. q4 şi urm.; Ion Agri-

gdnoa.lted, ~roble.ma reformelor agrară şi ekctorală din România
1916 şi 1918, in "<Jeorretări istoriÎICe", VI, Ia.~i. ·1975, lP· 179 şi n.1r.m.

între

anii

7 "Dezbaterile parlamen.bare. Adu.n.area Deputaţilor" (in corutinuare D.A.D.), şedinţa
din 9 oiu.nie rl9H, ân .,Moniltorul O!filcfioaJ. • (in ooJlJti.nUJare M. 0.), :nr. 55 din 5
.a:pni•l.i-e 1918, p. 594 şi urm.

www.cimec.ro

174
hotare, e a dreptuJ.ui ·românimii de a se irnpu!I1e oa stălpîni in orice colţ
al pămîntului pe care 1-.a locuit". ModicfiClalrea Constitl.llţiei "ce facem noi
- rrăsunau oa un ÎIIldemn ouvintele sale swbătute de 1IIIl oaJd. patriotism
şi dmgoote pentru popor e numai fapta ·htbH:oare de a s1lringe brîul
ostaşului român, de a-1 îm:bărbăta cu ~te reforme, pînă ce, biruitor, el
va veni însuşi să ne jooece pe noi, iar pe dinsul să se malţe". Ma.rele istoric insista î:n mod deosebit a:suprn pregătitrii şi consolidării actului naţional prin inttroducerea refonmelor în Oonstituţie. Astfel, "România se
pune Ja nivelul cerinţelor neapărrate ce se pregătesc in inimile ftraţilor
noştri (transilvăneni n. ns., I. A.) şi încearcă a se face wednică, nu·
n'l.llllati de cuoorkea Ardeal,ulU'i de la dUlŞrn:an, darr şi de păs1lr8.1I'ea Artlealului faţă de conştiinţa populară, mîndră, curată şi vitează a acestor
kaţi".

In decembrie 1918, în strînsă legătură cu desăvîrşirea unităţii de stat,
au fost eLaJbo~aJte cele două decrete-legi de expropriere s, oare precizau
şi Lă.rgeau prevederile introduse in 1917, în Constituţie; se prevedea, intre altele, expl"loprierea în întregime a păminrtn.lrilor cultivabile ale statului şi ill1stiituţiilo:r, ale absenteiştilor ş.a., precum şi exproprierea aJ 2
milioane de ha din proprietăţile cultivabile ale particularilor care depă.,.
şeau 100 ha.
In oondiţii asupra cărora nu ne oprim aici, crezulrtatul primel& a:leg~i desfăşumte pe baza votului universal a înse:m.nat, intr-un <;lil'UIIIlit
sens, un succes .al demooroţiei. Gurvernul gene.•tra}ului Arthur Văitoiaa:lu
(guvern-pa~ravan al liber.allior) nu a reuşit şi faptul este •rarisim în istoria noastră pairlamentalră - să asigi.lre victoria pa~rtidulru:i !reSpectiv, in
acest oae a Partidului 'l'1alţional liberal. S--a formart:, la 5 decembrie 1919,
un guvern al Blocului parlamem.t1:ar, bloc oore .reunea: Partidul naţionaJ.
român, Partidul ţăJI"ănesc, Partidul naţionalist-<l.emoare:t, ~ Jui
I. Nistor şi gruparea lui Halippa~ şi Irwuleţ. Aşa cum s-a observat, 'in
cadrul acestor palrlide predominau elementele legate de interesele bi..nl'gheziei mid şi mijlocii, ale inteleanuaJ.ităţii democratice 9. Semnificalt:Wă,
din acest punot de vedere, este şi alegerea preşedinţilor celor două Camere, ptrimele adunăxi ale României în.otJregite şi, totodată, primele a:lese
pe baza votului universal : preşedinte al Senatului a fost ales prof. Paul
Bujor, ţă;rănist cu .pronunţată ori€111tare de stinga, iaii' pre'iedill1te al Adunării Depu:taţilor Nicolae Iorga (in locul lui Vaida-Voevod, numit
pr'im ...,."llinistrn).
naţional unitar român şi reformele
democratice din primii ani postbelici, in "Analele ştiinţifiiCe aJe Un-irvel'Sittăţii
.,Al. I. Cuza" din l<IŞi. Istorie", t. XXIV, 1978, p. 69-76.
9 Mircea Muşat, Pratidele politice şi alegerile parlamentare din 1919, Guvernarea
Blocului parlamentar (noiembrie 1919 - martie 1920), in "An<alele de istorie",
nr. 1, 1974, p. 51-64; Mi.Tcea M~.~Şat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică în Romdnia
1918-1921, ed. a Il-a, completiată, Editura politică, B'llC\J:rleiŞt.i, 1976, ,p. 158 şi un-m ;
Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României, Intemeierea şi activitatea Partidului
ţărănesc (1918-1926), Editura Litera, Bucureşti 1975, p. 31 şi urm. ; Gh. Burzetu.

8 1. Agrigoroaiei, I. Saizu, Formarea statului
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parlamentar". 1919-1920), in "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A.

D. Xenopol" din
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t. XIII, 1976, p. 133-136.
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În perioada imediat Uil'IllătoaJl'le primului Tăzboi mondial, adoptarea
reformelor a constituit ___;. pe plan politic - preocuparea de căpetenie a
lui N. Io,rga. Cu pri,lejul alegerii ca preşedinte ru Adunării Deputaţilor,
el decliClloo, in şedilllţ.a dim 9 decembrie 1919 : "Ţare cere neîniiJrziat satisf,ooerea umor nev-oi pe care, cu o adm1r.aibilă ll"esemnare OOII."e nu dă nimănui dreptrul să a;buzeze de dînsa, ea le-a suportat în ultimii aPJ.. Ea
cere cit mai repede în.deplin1roa runei opere Lal'gi de ~reforme rnre să
atingă curajos toate domeniile vieţii naţionale" 10.
T,rebuie să precizăm că, la sfkşirtul primului Tăzboi mo:ndial, în cOndiţiile desăv'Îrr~irii unităţii de stat, ale avintului :revoluţioThall" din :ţara
noastră oare a cuprims ma:se mgi populare şi, in primul rrind, clasa mt!ihcitoalre, în oontextu1 marilor ti13JI1Sfarmări naţional-.revoluţionare din Europa, partidele poHtice au în~eles necesHatea inrt:Iroduceri1 în pi"Ogi'!amrul
lor a trefOI'Illelor democratice şi de a lă.rgi, î.n măsllll"ă diferită, promisiunile făcute 1n preajma şi Îiil timpul II'Iăzboiului. La sfîr~itul anului 1918
şi începutul ,anului 1919, prog:ramul Parr:tidului naţicmalis1~demoorat prevedea <reducwea maJrii p!'oprietăţi pînă la 100 ha, darr- în ansamblu el era
în urma prog,ram~Ului P~rttdului ţărănesc 11 , oonsirlerat eel mai de stinga
in cadrul forţelor politice burgheze. în perioada imediat ummăJtoa;re .aşa cum arătăm în continuarr-e se produce ·O deplasare a lui N. Iorga,
ajungînd a se sitUJa, cu excepţia mor ches1iumi de formulare, pe aceeaşi
poziţie ou Part1dul ţărănesc în oe priv,eş.te conţinutul reformei agra.Te.
Plrin1lre măslllrile glll'V€1rnului B1ocu1ui pa;rl<amentro-, oare au stirnilt
pr.otestul vehement w opoziţiei, a fost şi proiectul de lege agraTă, prezentat de ministrul agdcultmii şi domeniilor, Ion Mihalache. La 6 maame
1920, proiectul a ti"ecut prin Consiliul de Miniştri, iar la 12 mar.tie a fost
depus în corpurile legiuitoare, din iniţiativa parlamentară, după ce regele (sfătuit de unele demente ale opoziţiei) refuzase să-şi dea aCOil"dul
şi să-i primească în audienţă pe miniştrii 1. Mihalache şi dr. N. Lupu.
Proiectul era semna.t de 177 de senatori şi deputaţi din partidele oe formau
Blocul parla:menlbar, inclusiv partidul condus de N. Iorga 12 • Acest proiect de lege fusse întocmit în deOUJrS de citeva săptămini, ~la minister, de
o comisie de speciaUşti î.n agronomie iair I. Mihalache şi Gr. Iunia;n, la
insistenţele lui N. Iorga, s-aJU g,ră;bit să-i dea forma definitivă 13.
Proiectul de lege agrnră din 12 martie 1920, cu cele mai lrurgi prevederi faţă de celelalte proiecte discutate sau adoptate în acea perioadă
(ou excepţia programului agaraJI' al Pall"tiduhli socialist), conţinea expro10 D.A.D., şedinţa din 9 decembrie, în M.O., nr. 8 din 11 decembrie 1919, p. 69.
11 D. Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, Editura ~a&mtiei R S.
RomânJ<a, Bu.cuu:-eşti, 1975, p. 66 .
.12 Vezi broşura Proiectul legii de împroprietărirea ţăranilor, întocmit de ţăranul
1. Mihalache, fost ministru al agriculturii, Bucure17ti, 1920 şi "Deza:baterile parlamentare, Senatul• (in continuare D.S.), şedinţa din 6 iulie 1920, in M.O., nr.
14 din 16 iulie 1920 .
·13 D.S., şedinţa din 17 iulie 1920, in M.O., nil". 19 din 25 i'ulie 1920, p. 300; PamfiJ.
Şeicaru, Istoria Partidului naţional, ţărănist şi naţional-ţărănist, vol. Il, 1963,
p. 58.
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prierea pămîntului cult1vabil al tutUJrOr proprietăţilor particulaJre, ..,în
întinderea ce rbreoe peste 100 ha" (cu Ul!lele exoopţii ce adm:iJteau
proprietăţi de 250-500 ha pentru fermele "cu investilţii im.pOI"tan.te"),
ex})I'oprierea pe proprietar .şi nu pe proprietăţi, exproprierea totală a proprietăţiloc (nu numai a terenul:ui cultivabil) de mină moaii'tă, ale absenteLştilor, persoaneloll" publice şi private, a moşiilor arenrlaroe n~ntrerupt
in ultimii 10 8\IlÎ etc. Se preciza că împroprietă['Wea trebuie terminată, in
limii generale, in cind ani şi că trebuiau oomple<taJte şi ronoolidate gospodă['iile ţămăneşti de minimum 3-5 ha 1t,.
A doua zi după depunerea in pa1rlament a a<C€$tui proiect de lege, guvemml Bloaului :p811'1amentaJr a foot nev""01t să demisioneze (13 martie
1920), locul să:u fiind ~uat de un guvenn oondru..-; de genemlul Al. AW!-rescu. T.reoute iiil opoziţie, partidele Blocului pa'rlamenta.T s-au orgrunizat,
cu unele mici dooseb.ilri, î.rubr-o :nouă alianţă pol'itică, Federnţia demoornţiei naţi·onal-sociale, în :trru.nte eu N. Iocga. In came;rele legiuitoa1re oonsti1ruite în 1.lJI"ffia ·'lllilOir rwi alegeri, •reprezentaJnţii pali"tidelor din F€dernţie .an.I
constituit "opoziţia naţi<maJ.ă", "opoziţia nni1tă" oou "opo~iţia fedetmlistă". Activitatea acestei opoziţii ena ooordonată de u:n comitet din C3['e fă
ceau parte N. Iorga, Iuliu lVlan.iu, Al. Vaida-V·oevod, I. Mihaltache, N. Lupu, I. Inculeţ, I. Nistor, P<llul Bujor, V. Madgearu, P.a:n. Ha:lippa: ş.a 15
ln oadJrul gUiverruului Al. Averescu din 1920-1921 şi a grupării Patrtidului poporului din parlament, s-au manifestat nnele poziţii deosebite
în ce priveşte proporţiile reformei, conţinutul legislaţiei de reformă agrară. In dezbaterile din Cameră pe marginea Proiectului de lege pentru reforma agrară din Muntenia, Moldova şi Dobrogea din 1921, N. Iorga
aprecila că guverm.Uil a!dure trei cxmcepţii in ,ce priveşte chestia nlJI".ală :
1. Concepţia primuln.Ii minis1Jru, care a 'Jli'Omis pămmt so1daJţ:il01r şi d~
te oa o mare parbe din ţălr.a:ni să primear~ă pămînt ; 2. Concepţia reacţio
n-3JI'ă a lui C . .Airgetoiam.u, caa'e s'e exprhnas.e cu dispreţ lJa atlresa ţălflăni
mii, votase împotriva modificării Constituţiei in 1917 şi manifesta o
"filosofie de feudal" ; 3. Oonoepţia ministrului C. G81roflild. 16 (si.1tu:ată !flntre primele d0Uă) de a se împl'Oprietăori numai o paJI"tJe a ţfu-ănirnii, cei
OOlliSideraţi "apţi", ceilalţi trebuind să devină salarilaţi agriooli 17. N. Iorga combătea "clasica concepţie conserVlatoare" a lui C. Gaii"oflid, ilflJCle!rtoată

14 Proiectul legii de

improprietărirea ţăranilor ... ; Ioan Scurtu, Proiectul de lege
agrară depus din iniţiativa parlamentară in martie 1920, in ,.Analele Universităţii
Bucureşti, "Istorie", nr. 2, 1969, p. 87-97.

15 Arhivele statului Bucureşti, Fond M.A.l., dosar 89/1921, f. 2.
16 ln guvernul Al. Averescu. C. Ga.rod:!id deţinea postul de ministru de stat însăr
cinat cu elaborarea reformei agrare ; era, de asemenea, preşedintele Comitetului
agrar. Făcuse parte din Partidu·l conservator condoo de Al. Marghi:J.oma:n. In
februarie şi, apoi, in iunie 1918, a fust numit ministru în guvernul AJ. Ave~u
şi, respectiv, in guvernul Al, Morghiloma.n. La 7 februaaie 1918, N. lorgla nota:
"Noul mi.nistru de agrku1tură, C. Ga~ofl.id, om tînăr, mare proprdte'tar, funcţionar
de carieră, doctor in ştiinţele economice din Germania, autor al unei lucrări
folositoare despre chestia rurală şi duşman al reformei". Memorii, voi. 1,
p. 274-275).
17 D.A.D., şedinţa dlin 6 iunie 1921, in M.O., n.r, 110, din 25 iunie 1921, p. 2788-2799.
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acestuia de a menţine, pri:n unele cedări, marea proprietaJte în favoo.rea "boierimii de astăzi", .ridicată pri1n abuzUJri : "Cînd e să se întîmple o prefacere, 181cei care sînt interesaţi ca această prefaoore să nu se
intimple, în loc să .se prezinte oa adversruri men1ţi a fi zdrobiţi ai .acestei
pnefaceri, se prefac in prietenii acestei transformăll"i, penti"u a-i falsifica
spiritul (aplauze), aflind, prin competenţa lor specială, o formă tehnică
aş.a de d~ooci pregăti•tă, incî:t :trebuie o coal1ţie de specialişti ca să ~ăzbată
prin aparenţe !la scopul real ·ce se urmăreşte (aplaiUZe)" 1r;. N. Iorga avea
în vedere şi ideile expuse de C. Gamflid în memociul marilor agricultori,
prezentat ~gelui la începutul lui martie 1920, cu puţin timp inaintea că
derii guver:nuiliui Vaida-Voevod, în cane îşi expunea concepţia favorabilă
marii poprietăţi 19•
Farţă de proieotul de ·re'formă ta~ară adus de guvern in 1921 şi sprijinirt in pa'l'lament de anumite paTtide şi grupări poHUce (Pantidul poporu·lui, Partidul ronsei:'Vator~emoooa~t, Partidul conservator-progresist,
Partidul Hberal ş. a.) s-a manifestat, prnctic, numai o opoziţie de stinga,
ce dorea o reformă mai lal'lgă, opoziţie cu două :ramificaţii : a partidelor
şi g~rupări:lor din "opoziţiru 'tllnită" de pe .platforma demoCU"aatismu.l<ui
bllll"ghez şi a Partidului soci•alist, oaT"e preconiza o reformă agrară radicală, ea o etapă în :reaU.zrurea unor tmn:sJOT"măJri revoluţionan-e viitoare.
De pe această poziţie, "opoz1ţia unită" a readus in discuţie şi <a cerut
adoptarea proiectului I. Mihalache 20 . Interv:enţiile depubaiţilOII' şi sena•torilor "opoziţiei unite" au fost deo5€ibit de energice, tar guvernul şi ma}or-itaroea pwlame.nrbairă atu utilizat diferite mij1oai0e, unele chioc dure, pentru a-i iJntimida : chemarea la ordine, exclud.el'ea de 1a dezbateri, nepublkcurea la timp a unm dezbateri parlame.nbalre etc. 21 • Astfel, în şedinţa
Ca:nrorei din 19 iulie 1920, N. lol"ga dtea o declaMţie de proteS/t împotriva
atitudinii "ou totul inadrnistbiJe" pe CBII'e o are preşedintele Oamerei faţă
de opaziţie, "1maltind cu chemălri la ordine" orice manifestalre oare aii'
oaJI"ea

ati':-~c "linilştea adunădi" ~2.

·· La discuţia pl'Dieetului de lege pentll"u JI"eformă ag11.1am din 1921, senatori şi deputaţi ai "opoziţiei unite" >3'U venit cu amendamente în vederea !l'eali~ădi ooei reforme mai kvrgi. Astfel, N. Iorga 1-;a S'USţinUJt. pe
I. l\1ihaJ1ache, care 13. ~ut, din nOIU, exproprierea totală a proprietăţilor
de mî.nii moartă, a persoanelor publice sau private, a moşiilor arendate
18 Ibidem, p. 2800.
.
.
19 Ibidem. Deputatul ţărănist cu vederi democrati~. Grigore Iuniiln, adăuga în
5C'dinţa Camerei din ziua următoare, că Garoflid purtător de cuvint al marii
proprietăţi, a akăJbUJilt aCiel memoriu "ca protestare cum înţelegea Partidul ţără
~-. prin proiec:tUJI Miha.lache, să ,rezolve a~eeastă chesti'une (Ibidem, .5ed.i.nţa
diln 7 uunie 1921, in M.O., nr. 111 din 26 iunie 1921, p. 2810).
20 J.n ·':'€dlnţa din 5 iuliie 1920 ;a Adunării De!Putaţilor şi in şedinţa din 6 ii.uJ.ie J.920
a Senatului, I. Mihalache şi. respctiv. Paul Bujor au depus, din :ni,ţiativă pariurr..cntară, un proiect de lege agrară i.clenti!c cu cel din 12 martie 1920. Dezbaterea in parlament, din pnimăVlalra şi vma .ajllului 1921, s-a purtat numai pe
ma-rginea proieotUil'UiÎ de lege adus de C. Garoflid.
~1 Arhivele statului Bucure~ti, Fond Parlament, dooar 1852/1919, f. 269.
~2 l bidem, dosar 1908/1920, f. 100
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în ultimii 10 ani, a proprietăţilor ahS€'I1:teiştHor etc. "Opoziţia unită" a
propus Uin. amendament pentru exproprierea intregului pămînt C'Ultirvabil
al proprietăţilor pall'!ticul.are ce trec peste 100 ha, cu excepţia fermelor
model. Ca şi în aL1Je caJZ'Ulri, amen'damentele au fost respinse, in cadrul
unor decbateri foorte aprinse 2:.l.
In aceste condiţii, "opoziţia unită" şi-a intensificat activitatea propagarndistică, insistind asupra atitlltdinii adoptate f.aţă de legi!ferarea reformei. Asrt:fel, la 11 aprilie 1921, şeful postului de j.andaami din Călin.eşti
Muscel îooin.ta MinisteJ"ltlui de Intelr!ne oopia i!T118!nifestului Comitetului
"opoziţiei unite", răspîndit în rlindul populaţiei. Manifestul, semnat de
N. Io.rga, Al. Vaida-Voevocl, I. Mihalache, dr. N. Lupu, I. Inculeţ, i. Nistor, PaiUl Bujor, Virgil MadgeaJrU, Parn. Halippa ş.a., protesta impotriva
guverrmului Av~cu care, o vreme, a a1Il11În!8t reformele şi, apoi, a adus
o lege "ce caută să lase cît mai mu1t păm1nt proprietarilor", Sltalbilind şi
un preţ prea mare. Se protesta impotTiva excluderii, de la lUJC!I"ările Camerei, a unor deputaţi din opoziţie :zt..
In mod deosebit, in dezbaterile parlamentare, N. Iorga s-a referit
la problema S'Uibsolului25, plecind de i1a sirtu:aţia creată in 1917, cinti fuseseră exceptate de la expropr.i.&e 12.000 ha terentllri petrolifere Whl
di:n oondÎJţiile puse de conservatori pen1lru a accepta reformele IŞi a vota
modifioa.rea eon.s.tituţiei. S-a aj-uns tn 1917, aprecia acum N. Ior:g.a, la un
"text insuficient", după ce, în comisia areată pentru pregătirea proiecw....
lu'i: de lege, s--a intimpinat rezi&tetnoţe serioase dm .pa.rtea l.lii10r co:n.servatori 26. în 1917, preciza N. larga, sirtualţi.a concretă ceruse acest compromis, doc intre timp ttabloul poli tic s-a schimbalt ; cu roate acestea, guvernul, ministrul Garofli.d au prevă:zut în proiectul de ilegle .pentru relfarma
agrnd două regimmi pentru subsol, o ,parte trecind 'ilil proprietaU9 statului, o parte roăminind proprietam-ilor. Impreurnă cu PaiUl Bujor (in Senat), Vi.rgil Madgea.ru ş.a. (.îJn Ad1.11Ilarea Deputaţilor), N. Iorga a cerurt
C'l.l hotălriJre ca înrtJregru:l subsol să 1lreacă în proprietatea statulw : .,Să ştiţi
că este contra interesulJui economic al ţării acesteia oa S1.lihsdl.'llll acestei
ţări să rămînă in mina proprietarilor şi este pentru i..nlteresul econon'lic
al acestei ţ.ătri oa el să treacă in stăpînirea statului". S-a~r evita, astfel,
subordonarea ext:racţiei de petbrol faţă de oapirtaJ.ul sbră.irn, ou consecinţe
negative asupra dezvoltării economiei naţionale : "Da!r la noi, a lăsa in
seama proprietalrilor sulhsolul, aceasta înseamnă a-1 txece, miine, în condiţiuni dezast1moose perlltrU ţară, în mîinile stTăinilor, care aşteaptă ntimai
momentul lor ca să profiote de aceasta" 27•
·
23 D.A.iD., şedinţa din 27 iunie 1921, în M.O., nr. 128 din 12 ianuarie 1922, p. 3282
şi unn. şi M.O., nr. 129 dlin 13 ianUta.Ii.e 1922, p. 3303 ; [}.S., şedinţa din 25 mmtie 1921, în M.O., nr. 55 din 7 apridie 1921, p. 991.
24 Arhirvele statUilui Bocureşti, Fond M.A.I., dosoar 89[1921, f. 2.
25 D.A.D., şediinţ.a din 29 iunie 1921, in M.O., nr. 129 din 22 i.anruarie 1922, p. 3.1.55
şi şediJllţa din 7 !iultie 1921, in M.O., I'llr. 142 din 18 februarie 1922, p. 3589.
26 Vezi şi N. Iorga, O viaţă de am <IfO cum a fost, Ediltura Minerva, B~ti.
1972, p. 505-506.
27 D.A.D., şedinţa din 29 iunie 1921, în M.O., nr, 129 din 22 !iunie 1922, p. 33'56.
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Savantul-patriot manifesta o g,rijă deoseb~tă penrtlru bogăţiile ţării,
spre a 'le feri de exploatarea neraţiona:Lă şi cu proiitUJri uriaşe din partea
oapi:talului strimă. Şi cu alt prilej, N. Iorga cerea o politică de valorificare superioară, deoarr-ece "ne mătăm numai bogăţiile şi nu avem un progmm .pentru exploa1:alrea acestor bogăţii" ; ·recomanda o atenţie deosebită faţă de ca~pitailu:rile străine, deoarece ele "vin cu acei caJre le-au adunat, şi racei crure le~aJU adtmat aJU pretenţii, şi într-o bună dimineaţă o să
fim trataţi ca burii .din Transvaal" 28• În ce priveşte direcţii viitoare
de dezvoltare economică, N. Iorga se pronunţa pentru orerurea unei agricultllll'i moderne pe a:lte baze decît pînă atunJci. "Marea agricultură, de
pildă preciza el în 1921 - II1:U înseamnă stăpînLrea de că·tre 1\.Ul singllll'
individ a unei m&i înltiJnderi de pămÎIIlt pe care o culUvă cu mijloace primitive marea proprietate, ci înseamnă sistemul, totalitatea mijloacelor prin
cw·e se poate căpăta o producţie modernă" 29 •
In. dezbaterile din Cameră, N. Iorga s-a pro111UI1ţat, in termeni generali, pentru o sociali~ a părndntruJ:ui, care să rezolve ech:iJtabil II'epartiţia
prodti.Se'lor : "Noi mţelegem socializarea. in acel sens că m'Uil10a îndeplinită as<upra pămi.ntului să fie munca solidară a rmei întregi societăţi, pentru că ceea ce rezultă din această muncă să fie împărţit potrivit cu dreptatea" 30• Evident, tn condiţiile menţinlerii societăţii de atunci, o asemenea
soluţie ce izvora din concepţia sa de "solidaritate naţională" era utopică ;
reţinem, insă, grija deosebită pentru muncitorii ogoarelor, pentru o organizare mai democratică a muncii şi a repartiţiei produselor sale.
In şedinţa Adunării Deputaţilor, din sealr'a zhlei de 7 iulie 1921, intr-o atmosferă "incăiroart:ă", dezbaterLle prelumgindu-se dUIPă miezul nopţii, s-a trecut .la votafrea Legii pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Mol-dova şi Dobrogea; dm 295 votanţi, 217 au votat pentru şi 78
oontrn 31 • Cu mLci excepţii, au votat oontra deputaţii "opoziţiei 'llii'lite" şi
deputaţii socialişti care, de pe anumilte poziţii precizate mai sus, au cerut
lăir-girea oonţinutului dem001'18tic al refoomei agrare. DNJbaterile şi conf.runtările din pa!l'larnent pe marginea proiectului de lege plasate in
epocă, in condiţiile profundelor schimbări şi fll'ărnintăd prin Clalre trecea
societatea. tromânească - îşi aJU semnificaţia lor, deosebită. Opoziţia a
constituit un perm.a.nent factor de presinne şi ohil8:r dacă ~eZ'l.lLta:tele nu
28 Cf. Barbu Theodorescu, op. cit., p. 352.
29 N. Iorga., Schimbarea de direcţie şi caracter a c~merţului in secolul al XIX-lea,.
1921 (apud Barbu Theodorescu, op. cit., p. 351).
30 D.A.D., şecllinţa din 1 iulie 1920, în M.O., .nr. 12 din 16 iulie 1920, p. 174.
•:11 D.A.D., şedinţa diln 7 ilulile 1921, în M.O., nr. 142 din 18 februarie 1922, p. 3594
La 11 i'lilie 1921, Senatul a votat legea, cu 117 voturi pen•tru şi 17 contra. Legea
a fost promulgatA JJa 14 iulie 1921 şi publicată in M.O., nr 82 din 17 :iulie 1921.
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nu puteau fi spectaauloase, atunci cind guvennrul dispunea de
majoritate in parlament (i.n UIIlele chestiuni, guvernul a fost .nevoit totu;şi să cedeze), s-81U stăvililt une1e tendinţe de a reduce suprafaţa
expropriată, de .a mărri preţul pămîntului expropriat etc.
S~a manifestat L'-1 parlament un puternic ctllrent democretic care a
~nsi.stat de pe poziţii nu intotdeauna idenrt:ke 32 - in direcţ1a adoptă•rii unei reforme cLt mai largi. l.n aoost aurent, N. IOO"'ga a jucat u:n rol
activ, :prin intervenţii energice, prtn di;scursuri în care a:părr-a cu hotărîre
inte!"esele ţărră:nimii şi se pronunţa pentnu rridicarea ei spilrituală şi rna-

aJU

o

iinaJre

terrială.

Deosebit de semnificativă pentru ori•entJarea democratică a savantului-patriot este şi despă•rţi.rea politică de A. C. Cuza (cu care înfiinţase
Partidul naţionaliJSit-<lemoorat în 1910), ~ntervenită• î:n timpul războiului
şi adîncită a:oum. Lrnediat după .ră·zboi, A. C. Cuza a evoluat spre drroapta,
patrronînd organizaţii e~trem.iste, naţionaliste; N. Iorga a î:nrţeles că marele I3Ct naţional din 1918 trebuie oonsolida:t printr-o ope!iă de refonne demoomtioe, morale şi mart:eriale, prin atragerea la o viaţă comUIIlă a naţio
nalităţilor eonlocuirtoare şi nu prililtJr-o activitate de înVl'ăjbLre naţiona
liJStă 33. În 1921, ·CIU .prilejul împlinkii a 50 de ani de •la nafiteroa inocelrui
istoric, se observa foa.r.te bine : "Cei c81re după Uni·re 1-au acuzat pe d-1
Iorga de pă,ră,ske:a doctrinei, de schimbatrea concepţiei, au orezut că naţionalismul este o haină mre t:rebuie să se potrivească omului J..q toate
vLI'Stele şi că trebuie să rămînă oa Uii1 deziderat mom1, 1n afw.ă de V'reme" 34. În mai mllllte rînduri, în Senat, prof. P·aul Bujor a demascat, chialt'
·32 In cadrul dezbateritlor refe.ni1toaJre la reforma agraJră a j:nterweniot, [a un mome.n,t
dat. un de:z.aoord între N. Iorga şi I. 1\llihaLa•che, inllr-o probLemă mai mult de
principiu decit de însemnătate practică. Proiectul legii prezentat de 1. Miha-

lache prevedea exproprierea "pentru utilitate socială şi de statu, faţă de expresia
"de utilitate naţională" din proiectul guvernului. N. Iorga a ţinut să reamintească că, in 1917, la modifka.rea Constli.~tuţiei, a susţinut .terrneniUil de "uililli/tate
naţională"
şi consideră că el trebuie menţinut în legea din 1921. (N. Iorga, Memorii , voi. III, p. 167; D.A.D., şedinţa din 16 iunie 1921, .în M.O.,
nr. 119 din 8 iulie 1921, p. 3012-3013). JustHidnd menţinerea forunulei de "u:tilit:ate :naţională" şi lăsînd L5ă se ~n~eleagă că expresia ţărănis-tă a~re iz sooialist,
N. Iorga declara: ,,Eu sint 1pen1trU sooiiSil.i,zarea societăţii •prin iubire, prin frăţie,
prin oonhucra~·ea tuturor, IIJII"·in Juptă, oit să nu rupă societalbea pentru totdeauna"
D.A.iD., şedinţa din 16 iunie 1921, in M.O., m. H9 din 8 iulie 1921, p. 3013). Se
ştie că Partidul ţărănes~ a preluat un.ele expresii .so.cial.is:te, dar Je-;a golilit de
conţinutul lor revoluţionar. La N. Iorga aşa cum s-a precizat transformarea
societăţii în direcţie burghezo-democratică trebuie realizată fără soluţii radicale,
factorii morali şi de solidaritate naţională urmînd să joace un rol determinant.
33 Vezi M. Muşat, 1. Ardeleanu, op. cit., p. 302 ; Ion Agrigoroaiei, Impotriva organizaţiilor naţionaliste, de extremă dreaptă (1919-1920), in "Cercetări iSitorice",
VIII, laşi, 1977, p. 420-421.
.34 Omagiu lui Nicolae Iorga, BucUJreştii, s.a., p. 120.
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de 1a prilmele manifestări, cSJracterul reacţionar al cuzismului, în contrast
cu atitudinea democrart:ică a lui N. Iorga. Adresîn.du-se lui A. C. Cuza,
p,wllil Bujor decialra : "D-vollis,tră, totdeauna, aţi fost oontra evidenţei, nu
aţi ştiut niciodată să fiţi în :nota timpului, ceea ce v-a deosebit de d. Iorga [ ... ] Aţi Nma.s in urmă" :J:;. Despă:rţ1rea politică a lui N. Iorga de
A. C. Cuza !reprezintă 1ncă o eXlpi"eSie a ,poztţiei sale profund democratice oe anu:nţa viitoarea atitudine hotălliît arntihitleristă, atitudine ce i-a
adus, OC'Ullll 40 de ani, Tăzbt.~naTea <:elor mai negre forţe ale reacţiunii şi
obSC'UJI"antismufui.
Nicolae Iorga s-a aflat în primele rinduri ale luptei pentru unitate
na1ion.ală; imediat după Unke, a acţionat cu energie in direcţia realiză
rii unei opere consbr.uclive în interior, printr-o politică activă lin exterior. Oa p~edinJte al Adunălrii DeputaţHor, al primei AdUlllăd a Deputaţilor din România întregită, în calitate de conducător a:l um.ti. partid
oare a făcut pwrte din formaţiuni, ooaHţii, cu earacler demoCI"aJtic (îrn
1919-1920, Blooul. pali'1amentaJr; în 1920-1921, "opoziţia unită"), în paiTlament şi in afara lui, Nicolae Iorga a desfăşuratt o activitate permanentă
petnltli"u elaiborarea unor reforme democratice, a !I"eforrneti agrare in special. Mairele istoa'ic şi cetăţea~n s~a afla1 în miezul ev,enimentelor dirn acei
ani, a luat poziţie activă faţă de ele, aşa cum a făcut-o de-a lungul întregii
sale vieţi, pildă de devotament pentru inaltele idealuri ale poporo.lui din
care s-a ridicat. Se scria, astfel, încă o pagină consistentă şi luminoasă din
actiiVitatea mu1materală a unuia dilntre cei mai străluciţi exponenţi ai
spiritualităţii româneşti, fiu al meleagurilor botoşănene, creatoare de
genii.
"Odialtă cu tilne mor încă o dată toţi morţii tăi", a spus N. Iorga Noi
vom muri, după noi se vor naşte şi vor muri alţii şi alţii, dar cît va exista
neamul ;românesc, N. Iorga nlll va muri. Este una din excepţiile propriei
sale cugetări, deoarece permanenţa unui neam se susţirne nu numai prin
realizările materiale ci şi prin permanenţa vie a marilor valori spirituale.

N. IORGA ET

L'~LABORATION

DE LA

R~FORME

AGRAIRE DE 1921

Resume
N. Iorga, fun des promoteurs de l'deal na1.ional. du peu.ple rownain, s'.a,wliqua
energiqu.ement, apres l'union de 1918, â consolider oe gm.nd acte n.ationtal. par Wl.e
politique constructive â l'interieur, ainsi que par une politique active ă exterieur.
35 D.S.,

şedinţa

din 26 iunie 1920, lin M.O., nr. 5 din 1 iulie 1920, p. 44.
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N. Iorga et le Parti national democrate - dont il etait le dirigeant - jouerent
de 1919 e 1921 un râie actif au sein du courant democratique qui se man~festait a
L'interieur du Parlement et en dehors, et qui militait pour une reforme agraire
plus large que celle. preconisee par le gouvernement Al. Averescu. Le savant et
homme politique patriote manifesta - a cette occasi,on egalement - une preoccupation particuliere pour le redressement cultural et moral de la paysannerie.

www.cimec.ro

