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Savantul patriot Nicolae Iorga a avut, vreme îndelungată, un rol
activ în viaţa politică a ţării, militantismului său izvorînd din inalta misiune socială şi morală pe care consdera că o are ele îndeplnit faţă de
poporul său. A depus o muncă uria.şă, multilaterală (publică, ştiinţifică,
culturală etc.) pentru realizarea idealului naţional, a acţionat în direcţia
elaborării reformelor democratice, s-a ridicat cu hotărîre impotriva organizaţiilor de dreapta şi prohit.leriste, a combătut vehemnt acţiunile
agresive ale statelor fasciste. Pentru ilustrul om de cultură, a participa
la marile probleme ale epocii, a lua atitudine activă faţă de ele era o
îndatorire civică elementară.
N. Iorga a cri·ticat multe din tarele societăţii în care a trăit, a
manifest.at grijă pentru cei mulţi, a luptat peatru îmbunătăţiorea situaţiei
ţărănimii. Critica de multe ori necruţătoare - se circumscrie în concepţia sa referitoare la rolul determinant al factorului moral în transformarea societăţii. Nu elementele materiale, scria N. Iorga, "sînt acelea
prin care, în rîndul întîi (suWinierea ns. - I. A), societatea e mînată
înainte şi precf,ăcute, ci cele de ordine morală ... " Poziiţia h.ti
N; Iorga - s-a precizat e mai lesne de definit per a cont1·ario. "De
fapt, Iorga nu a arătat niciodată cum s-ar fi înfăţişat acea societate regenerată" pe care o dorea cu atîta pasiune şi o aştepta cu atîta încred'ere.
O putem doar caracteriza prin negaţie : fără o proprietate stordnd venituri imense din sudoarea ţăranului, fără trusturi, monopoluri şi invazia
capitalului străin, fără politicieni veroşi etc., etc., sau prin valori morale : oamenii cinstiţi, harnici, devotaţi binelui public etc., etc. Li·psesc,
însă, elemente unei definiţii pozitive, de raporturi sociale şi politice" 1•
1. M. Berza, Studiu introductiv la voi. N. Iorga, Pagini alese, vol. I, Editura
pentru literatură, Bucureşti, 1965, p. XVII. Atitudinea sa de <1taşament deosebit pentru masele asuprite şi de respingere a nedreptăţilor cu care era confruntată societatea românească, de înlăturare a celor vinovaţi de gravele abuzuri din viaţa satului, a primit o concret:zare rerna1:1cabilă în pamfletul politic, în acel blestem de
o forţă nemailntîlni.tă, Dumnezeu să-i ierte!, publicat în "Neamul românesc (8
martie 1907), imed<iat d·upă dezlănţuirea reprimării celor răsculaţi : "Dumnezeu să-i
ier.te pe cei patru ţă.rani români împuşcaţi în oraş·ul românesc Boto.şani de oastea
românească în ziua de 5 mar.tie 1907. Să-i ierte Dumnezeu pentru cîtă muncă de
robi au muncit, pentru ce 'trai d.:: dobitoace nenorocite au dus, pentru cită inşe
l.a.re au suferit, pentru ci~;:'. jignire au durat, să-i ierte pent1:1u viaţa lor de sufe-
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in special. Precizarea se impune deoarece, chi<~r in unele studii apărute
in ultima \Teme, se afirmă că N. Iorga a privit cu reticenţă reforme de
importanţă vitală pentru evoluţia României. Nici cai storic, nici ca militant neobosit pentru realizarea unităţii naţionale, nici ca şef al unui
partid poli-tic (toate partidele politice s-au pronunţat imediat după răz
boi pentru reforme democratice, cu deosebire in ce prive~te măsura lor),
N. Iorga era un nemulţumit al orînduirii in care trăia, dar nu era adeptul
soluţiilor radicale ; el dorea o clasă dominantă mai generoasă, mai inţelegătoare faţă de nevoile maselor, o societate mai dreaptă, bazată pe
solidaritatea tuturor claselor 2.
Această poziţie generala (numai schiţată aici), in care factorul moral-cultural juca rolul principal, nu 1-<l impi€dicat şi nici nu putt>a să-1
împiedice, pe istoricul şi omul politic să se pronunţe, la sfi~itul primului
război mondial, pentru realizarea reformelor democratice, a celei agrm·e
N. Iorga nu putea adopta o asemenea poziţie. El nu exdudea reformele
ci le dorea împletite strins cu o educaţie corespunzătoare a poporului pe
baze trarliţionaliste 3. Aşa cum foarte bine s--a observat, la N. Iorga
măsurile de înnoire sint văzute ca o legare de tradiţie. Acţiunea de
punere în valoare a tradiţiilor a avut, fără îndoială, numeroase părţi
pozitive, dar ea poate duce, uneori, la utopie retrospectivă, împiedicînd
concentrarea eforturilor ip vederea soluţiilor reale, legate ele viitor şi
nu de trecut"·
Numai că cei care apreciază astăzi că N. Iorga a privit cu "reticenţă"
reformele sau ciar că i-a fost "teamă ele reforme" pierd din vedere cîteva chestiuni foarte importante. În primul rînd, în problema reformei,
agrare, ca şi în alte probleme, nu exista pentru el un trecut imediat
pozitiv. Acest trecut imediat este reprezentat de "stricătorii pămîntului",
de "risipitorii gospodariilor", de "ciocoimea obraznică şi proastă", de
"hîzii politiciani" etc. ; toţi aceşti "netrebnici şi făcători ele rele" trebuie
grabnic înlăturaţi.
Nu s-a observat, apoi, că în vîltoarea vieţii politice, in acţiunile sale.
N. Iorga şi-a depăşit, de multe ori, propriile teze teoretice, după cum
multe din aprecierele sale, din componentele concepţiei sale social-politice au fost. vor fi formulate în alte condiţii politice concrete. I<:~:te
ri-nţe [... ] Şi să nu :ertP Dumnezeu pe străinul .fărc't inimă care a stors Yl<~ga o ~ută
de ani şi astăzi vrea ~i sîngele, pe stricătorii jJămîntului, p<:> risipitorii gospodării
lor, pe ticăloşitorii oamenilor, pc pîngăritorit femeilor, să nu ic•rte Dumnezeu pe
t.:iocoimea obraznică şi proastă, c<~re n-a ştiut ~i n·.1 ~lic a-şi înţelege. iubi, apăra
~i măcar cruţa pc cei de o le-ge şi de neam cu din~ii. pc hîzii poli.ticiani mînca·ţi
de pofte sau vînduţi înaintea căror<~. cufunda\i în 0rgii bi.lgetare, fumegă acum
acest singe nevinovat. ln vecii vecilor, cît V'! mai du:nui suflarea rom[mPasc[t pc•
arest pămînt, ~ă nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii şi făcătoni de rele .. .'' (subl:n:crile ns. - I. A.). Vezi şi Barbu 'l'h<'Odorescu, Nicolae Iorga, Editura tinere1ului.
Bucur~ti,

1968, p. 202.

2. M. Berza. op. cit., p. XVI-XVII ; vezi şi I. Agr·'goroaiei. Nicolae Iorga şi .~i
tuaţia României la sfîrşitul primului război mondial, în Din trecutul judeţului Bntoşani, Botoş"'ln.i, 1974, p. 22:1 şi urm.
:1. Nieolae Iorga, Doctrina naţionalistă, in Doctrinele partidelor politice, Buntrc-:;~i. s.il .. p. 40.
4. M. Berza, op. cit., p. XVII.
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Hici o anumită contradicţie, între militantismul manifestat în perioada
elaborării reformei agrare şi poziţia, adoptată nuli tîrziu, faţă de .unele
consecinţe ale reformei agrare, cînd N. Iorga şi partidul său se găseau
în altă situaţie, în viaţa politică a ţării 5. Se impune, deci, a preciza activitatea sa hotărîtă, lipsită de teamă şi reticenţă, pentru reforma agrară
(atestată de pozi.ţia adoptată în perioada legiferării ei) şi a nu absolutiza aprecierile sale ulterioare, ce vizau numai consecinţe ale reformei,
unele aprecieri juste, altele deformate, fie de optica de partid şi a mor:1entului politic respectiv, fie de concepţia sa generală referito::tre la
transformarea societătii.
În vara anului 1917, în crrdrul dezbaterilor ce au avut loc în Parlamentul de la Iaş.i în problema reformelor, a modificării ConstHuţiei Il,
N. Iorga a rostit un discurs în care forma, de o rară frumuseţe, îmbrăca
idei profunde, de o mare valoare. Era subliniată necesitatea reformelor
izvorîtă din condiţiile interne, necesitatea de a rupe cu acel trecut care
se opune dezvoltării societăţii române1ti. ,~Nu e bine - se ::~dresa el
deputaţilor să lăsăm a se crede că am o naţiune, de la un capăt la
altul al existenţei sale istorice, plină de nedreptate, de apăsare, de lipsă
ele frăţie ; o naţiune întunecată, fără virtuţi sufleteşti, care, de cîte ori
fulgeră la răsărit sau la apus, cădem în genunchi şi întindem mîini rugătoare către aceste fulgere. Nu :. fulgerele furtunilor, dacă le-am avut,
le-am avut din elementele înseşi care s-au frămîntat din viaţa noastră,
clacă o furtună s-a lăsat, apele sale rodnice erau adunate din însuşi adîncul pătruns de ploi şi acoperit de zăpezi ale acestui pămînt [ ... ]. Cred că
nu este unul singur care să aibă curajul de a spune aici, înaintea tuturor, după dezastrul de pe urma căruia suferim [... ], să spună ·că are intenţia de a păstra, şi în cel mai mic element al său, un trecut care adef·
~->eori dezonorează dezvoltarea istorică a acestui neam pe acest pămînt" 1.
Elaborarea reformelor era privită în strînsă legătură cu rezistenţa de pe
front, cu noua şi hotătitoarea fază în care intrase lupta de eliberare
naţională. "Este astăzi în România o singură chestiune, toate celelalte
sînt numai ajutătoare pentru dînsa : chestiunea liberării teritoriului naţional, chestiunea revanşei noastre biruitoare [ ... ] Singura chestiune care
~rebuie imediat rezolvată, prin braţele unite ale noastre şi ale fraţilor
de peste hotare, e a dreptului românimii de a se impune ca stă·pîni în
orice colţ al pămîntului pe care l-a locuit". Modificarea Constituţiei" "ce
5. Astfel, în dezbaterea lcg:slaţiei dP reformă agr·ară, N. Iorga a cerut lărgi
nea ei şi a at"Jcat poziţia adoptată de Partidul conservator-progresist (şi de alte
P<rrti.de poLiti'Ce), pentru ca. peste cîţiva ani, să-şi ex.pr:me regretul pentru hvitura
puternică dHtă acestui partid. prin .reforma agrară (vezi ~i I. Agrigoroaiei, op. cit.,
p. 2:!2-2:13).
6. Mircea Iosa, Nicolae Iorga şi evenimentele anilor 1914-1918, în .. Studii. Re\ istă de :storie", nr. 4, 1971. p. 691 şi urm. ; Eufros1na Popescu, Dezbaterea reformelor constituţionale în parlamentul din Iaşi. Modificarea Constituţiei din 1917, ~n
.. Analele ŢŢniYersiti'iţii Bucure!jti. Istor:e", nr. 1, 1972, p. 74 şi urm.; Ion Agrigo!·oaiei. Problema reformelor agrară şi electorală din Ilomânia între anii 1916 Şl
HiJ8, in .,Ce~etări istorice", VII, laşi, 1975, p. li9 ~~ urm.

pal'lamentare. Adu.narea Deputaţilor" (în continuare D.A.D.),
din 9 iun-:e 1917, în ~Moni·torul ofic:al" (in continuare M. 0.), nr. 55 din 5
aprilie 1918, p. 594 ~i urm.
Î . .,Dezbateri-le

~edk1ţa
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facem noi - răsunau ca un indemn cuvintele sale străbătute de un
cald patriotism şi dragoste pentru popor - e numai fapta iubitoare de
a stringe briul ostaşului român, de a-1 imbărbăta cu aceste reforme,
pînă ce, biruitor, el va veni însuşi să ne judece pe noi, iar pe dînsul
să se .înalţe". Marele istoric insista în mod deosebit asupra pregătirii şi
consolidării actului naţional prin introducerea reformelor în Constituţie.
Astfel, "România se pune la nivelul cerinţelor neapărate ce se pregă
tesc în inimile fraţilor noştri (transilvăneni - n. ns., 1. A.) şi încearcă
a se face vrednică, nu numai de cucerirea Ardealului de la duşman, dar
şi de păstrarea Ardealului faţă de conştiinţa .populară, mîndră, curată
şi vitează a acestor fraţi".
În decembrie 1918, în strînsă legătură cu desăvîrşirea unităţii de
stat, au fost elaborate cele două decrete-legi de expropriere 8 , care precizau şi lărgeau prevederile introduse în 1917, în Constituţie; se prevedea, între altele, exproprierea în întregime a pămînturilor cultivabile
ale statului şi instituţiilor, ale absenteiştilor ş.a., precum şi exproprierea
_a 2 milioane de ha din proprietăţile cultivabile ale particularilor care
depăşeau 100 ha.
În condiţii asupra cărora nu ne oprim aici, rezultatul primelor alegeri
desfăşurate pe baza votului universal a însemnat, într-un anumit seris,
un .succes al democraţiei. Guvernul generalului Arthur Văitoianu (guvernparavan al liberalilor) nu a reuşit - şi faptul este rarisim în istoria
noastră parlamentară să asigure victoria partidului respectiv, în acest
caz a Partidului naţional liberal. S-a format, la 5 decembrie 1919, un
guvern al Blocului parlamentar, bloc care reunea : Partidul naţional
român, Partidul ţărănesc, Partidul naţionalist-democrat, gruparea lui
I. Nistor şi gruparea lui Halirppa şi Inculeţ. Aşa cum s-a observat, în
cadrul acestor partide predominau elementele legate de interesele burgheziei mici şi mijlocii, ale intelectualităţii democratice 9 . Semnificativă,
din acest punct de veldere, este ~i aJLegerea preşedinţilor celor două Camere,
primele adunări aJe .României; înitregite şi, totodată, primele alese pe baza
votului universal : preşedinte al Senatului a fost ales prof. Paul Bujor,
ţărănist cu pronunţată orientare d'e stînga, iar preşedinte al Adunării
Deputaţilor Nicolae Iorga (în locul lui Vaida-Voevod, numit prim.ministru).
·
In perioada imediat următoare primului război mondial, adoptarea
reformelor a constituit - pe plan politic - preocuparea de căpetenie
8. 1. Agrigoroaiei, 1. S1izu, ForTIUlrea statului naţional unitar român şi reforc
mele demooratice din primii ani postbelici, în ~Analele ştiinţifice ale UniVersităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi. Istorie". t. XXIV, 1978, p. 69-76.
9. Mi.rce.a Muşat, Partidele politice şi alegerile parlamentare din 1919. Guvernarea Blocului parlamentar (noiembrie 1919 - martie 1920), în ,.Anale de islorie",
nr. 1, 1974, p. 51-64 ; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politicii in România 1918·-·
1921, ed. a II-a, completată, Editura polititcă, Bucureşti, 1976, p. 158 şi urm .; Ioan
Scurtu, Din viaţa politică a României. Intemeierea şi activitatea Partidului ţăr!i
nesc (1918-1926), Editura L:tera, Bucureşti, 1975, p. 31 şi urm.; Gh. Buzatu Un
capitol de istorie politică ~ constituirea, guvernarea şi dispariţia "Blocului p'arlamentar" (1919-1920), în ,.Anuarul Institutului de istorie şi arheologie .,A. D. Xcnopol" din Iaşi", t. XIII, 1976, p. 133-146.
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a lui N. Iorga. Cu prilejul alegerii ca preşedinte al Adunării Deputaţilor,
el .declara, în şedinţa din 9 decembrie 1919 : nTara cere nein1Jîrziat satisfacerea unor nevoi pe care cu o admirabilă resemnare care nu dă
nimănui dreptul să abuzeze de dinsa, ea le-a suportat in ultimii ani. Ea
cere cît mai repede indeplinirea unei opere largi de reforme care să
atingă curajos toate domeniile vieţii naţionale" 10•
Trebuie să precizăm că, la sfirşitul primului război mondial, în condiţiile desăvîrşirii unităţii de stat, ale avintului revoluţionar din ţara
noastră care a cuprins mase largi populare şi, în primul rînd, clasa muncitoare, in contex,tul marilor transformări naJţionaJ.-revoluţiona·re din Europa, partidele politice au înţeles necesitatea introducerii in programul lor
a reformelor democratice şi de a lărgi, în măsură diferită, promisiunile
făcute în preajma şi în timpul ră2lboiului. La sfîrşitul anului 1918 şi inceputul anului 1919, programul Partidului naţionalist-democrat prevelea
reducerea marii proprietăţi pînă la 100 ha, dar în ansamblu el era in
urma programului Partidului ţără·~esc 11, considerat cel mai de stinga în
cadrul forţelor politice burgheze. ln perioada imediat următoare - aşa
cum arătăm in continuare - se produce o "deplasare" a lui N. Iorga,
ajungînd a se situa cu excepţia unor chestiuni de formulare, pe aceeaşi
poziţie cu Partidul ţărănesc în ce priveşte conţinutul reformei agrare.
Printre măsurile guvernului Blocului parlamentar, care au stirnit
protestul vehement al opoziţiei, a fost şi proiectul de lege agrară, prezentat de ministrul agriculturii şi domeniilor, Ion Mihalache. La 6 martie
Hl20, proiectul a trecut prin Consiliul de MinL7tri, iar la 12 martie a
fost depus în corpurile legiuitoare, din iniţiativa parlamentară, după ce
regele (sfătuit de unele elemente ale opoziţiei) refuzase să-şi dea acordul
şi să-i primească în audienţă pe miniştri I. lVIihalache şi dr. N. Lupu.
Proiectul era semnat de 177 de senCJtori şi deputaţi din partidele ce
formau Blocul parlamentar, inclusiv partidul condus de N. Iorga 12 . Acest
proiect de lege fusese întocmit în decurs de cîteva săptămîni, la minister,
de o comisie de specialişti în agronomie, iar I. Mihalache şi Gr. Iunian,
la insistenţele lui N. Iorga, s-au grăbit să-i de3. forma definitivă 13,
Proiectul de lege agrrură din 12 martie 1920, cu cele mai largi preve,dcri faţă de celelalte proiecte discutate sau adoptate in acea perioadă
(cu excepţia programului agrar al Partidului socialist), conţinea exproprierea pămîntului cultivabil al tuturor proprietăţjlor particulare, "în
toată întinderea ce trece peste 100 ha" (cu unele excepţii ce admiteau
proprietăţi de 25-500 ha pentru fermele "cu investiţii importante\'), ex10. D.A.D., şedinţa din 9 decembrie 1919, in M. 0.~ nr. 8 din 11 dc<:emb:rie
1919, p. 69.
.
11. D. Şandru, Reforma agrară din 1921 jn România, Ecli,tura Academiei R. S.
Ro.mânia, Bucmeşti, 19i5, p. 66.
.
12.. Vezi .broşura Proiectul legii de împroprietări1·ea ţăranilor, intocmit de ţăranul 1. Mihalache, fost ministru al agriculturii, Bucureşti, 1920 şi "Dezbaterile
parlamentare. Senatul" (in continuare D.S.),· şedinţa din 6 iulie :!.920, in M. 0., nr.
14 din 16 iulie 1920.
13. D. S., şedinţa :-din 17 iulie 1920, in M. 0., nr. 19 din 25 iulie 1920, p. 300 ;
P'\mfil Şeicaru, Istoria Partidului naţional, ţlirănist şi naţional-ţărănist, vol. II,
1963, p. 58.
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proprierea pe proprietar şi nu pe propriet[tţi, exproprierea totală a proa .terenului cultivaJbH) de mînă moartă, ale ahsenpublice şi private, a moşiilor arendate neîntrerupt
în ultimii 10 ani etc. Se preciza că împroprietărirea trebuia terminată.
în linii generale, în cinci ani şi că trebuiau completate şi consolidate
gospodăriile ţărănetşi de minimum 3-5 ha 1'•.
A doua zi după depune.rea în parlament a aces~ui proiect de lege,
guvernul Blocului parlamentar a fost nevoit să demisioneze (13 martie
1920), locul său fiind luat de un guvern condus de generalul Al. Averescu.
Trecute în opoziţie, partidele Blocului parlamentar s-au organizat, cu
unele mici deosebiri, într-o nouă alianţă politică, Federaţia democraţiei
naţional-sociale, în frunte cu N. Iorga. În camerele legiuitoare ·constituite
în urma unor noi alegeri, 1·eprezentanţii partidelor din Federaţie au constitui te "opoziţia naţională", "opoziţia unită" sau "opoziţia federalistă ~~.
Activitatea .acestei opoziţii era coordonată de un comitet din care făceau
parte N. Iorga, Iuliu Maniu, Al. Vaida-Vcevod, I. Mihalache, N. Lupu,
I. Inculeţ, I. Nistor, Paul Bujor, V. M<:;,clgearu, Pan. Halippa ş.a. 15 .
În cadrul guvernului Al. Averescu din 1920-1921 şi a grupării Partidului poporului din parlament, s-3JU mooirfestat unei-e poziţii deosebite
în ce prive-"?te proprorţiile reformei, conţinutul legislaţiei de reformă
agrară. În dezbaterile din Cameră pe marginea Proiectului de lege pentru reforma agrară din Muntenia, Moldova şi Dobrogea din 1921, N. Iorga
aprecia că guvernul aduce trei concepţii în ce priveşte chestia rurală :
1. Concepţia primului ministru, care a promis pămîn~ soldaţiJor şi doreşte ca o mare parte din ţărani să primească pămint; 2. Concepţia reacţionară a lui C. Argetoianu, care se exprimase cu di6preţ la adresa ţă
rănimii lli, votase împotriva modificării Constituţiei în 1917 şi manifesta
o "filosofie de feudal" ; 3. Concepţia ministr.ului C. GaToflid (situată
între primele două), de a se împroprietări numai o parte a ţărănimii, cei
consideraţi "a:pţi", ceilalţi trebund să devină salariaţi agricoli 17. N. Iorga
combă.tea "clasica concepţie conservatoare" a lui C. Gsroflid, încercarea
acestuia de a se menţine, prin unele cedări, marea proprietate în favoarea "boierim:i de astăzi", ridicată prin abuzuri : "Cînd e să se întîmple o prefacere, acei care sînt interesaţi ca această prefacere să nu
~e întîmple, în loc să se prezinte ca adversari meniţi a fi zdrobi.ţi ai
prietăţilor (nu numai
teiştilor, .persoanelor

14. Proiectul legii de împroprietărirea ţăranilor ..• ; Ioan Sc-urtu, Proiectul de
lege agrară depus din iniţiativă parlamentară fn martie 1920, in "Analele U.n~ver
s:tăţii

Bucureşti. Istorie", nr. 2, 1969, p. 87-97.
15. Arh:vele statului Bucureşti, Fond M.A.l., dosar 89/1921, f. 2.
16. In guvemu.l Al. Averescu, C. GaroN.id deţinea postul de ministru de stat
insăl"cinat cu elaborare·" re1ormel agrare; era, de ase-menea, preşedf.nrele ComitetulUi agrar. Făcuse parte din Partidul conservator condus de AL Marghiloman. In
februar:e şi, apoi, în iunie 1918, a fost numit ministru in guveTnul Al. Averescu şi,
rfi!Spectiv, în guvernul Al. Margh:loman. La 7 februarie 1918, N. Iorga not~ : "Noul
mion:str.u de agricultură, C. Garoflid, om tînăr, mare proprietar, funcţionar de carieră, doctor in ş.tiinţeie economice din Germania, autor al unei' lucrări folooit0are
despre chestia rurală şi duşm~n al refonnei" fMemorii, voi. 1, p. 274-275).
17. D.A.D., şedinţa din 6 iunie 1921, in M, 0., nr. 110, din 25 i.unie 1921. p. 27982799.
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acestei .prefaceri, se prefac in prietenii acestei transformări, pentru a-i
falsifica spirtul (aplauze), aflînd, prn competenţa lor specială, o formă
tehnică aşa de dibaci pregătită, incit trebuie o coalirţie de specialişti ca
să răzbată prin aparenţe la scopul real ce se urmăreşte (aplauze)" 1 ~.
N. Iorga avea în vedere şi ideile expuse de C. Garoflid în memoriul
marilor agricultori, prezentat regelui la inceputul lui martie 1920, cu
puţin timp inaintea căderii guvernului Vaida-Voevod, in care îşi e~punea
concepţia favorabilă marii proprietăţi 19.
Faţă de proiectul de reformă agrară adus de guvern in 1921 şi sprijinirt in parlament de anumite partide şi .grupări politice (Partidul poporului, Partidul Conservator-democrat, Partidul conservator-progresist,
Partidul liberal ş.a.) s-a manifestat, practic, numai o opoziţie de stinga,
ce dorea o reformă mai largă, opoziţie cu două ramificaţii : a partidelor
şi grupărilor din "opoziţia unită" de pe platforma democmtismului
burghez şi a Partidului socialist, care preconiza o reformă agrară raclicală, ca o etapă in realizarea unor transformări revoluţionare viitoare.
De pe această pozi,ţie, "opoziţia unită" a readus in discuţie şi a
cerut adoptarea proiectului I. Mihalache :w. Intervenţiile deputaţilor şi
senatorilor "opoziţiei unite" a fost deosebit de energice, iar guvernul şi
majoritatea parlamentară au utilizat diferite mijloace, unele chiar dure,
pentru a-i intimida : chemarea la ordine, excluderea de la dezbateri, nepublicate la timp a unor dezbateri parlamentare etc. 21, Astfel, in şedinţa
Camerei din 19 iulie 1920, N. Iorga citea o declaraţie de' protest împotriva
atitudinii "cu totul inadmisibile" pe care o are preşedintele Camerei
faţă de opoziţie, "tratind cu chemări la ordine" orice manifestaare care
ar atinge "linişteau adunării" 22.
La discuţia proiectului de lege pentru reformă agrară din 1921, senatori .şi deputaţi ai "opoziţiei unite" au venit cu amendamente in vederea realizării unei reforme mai largi. Astfel, N. Iorga l-a susţinut pe
I. Mihalache, care a cerut, din nou, exproprierea totală a proprităţilor
de mînă moartă, a persoanelor publice sau private, a moşiilor arendate
în ultimii 10 ani, a proprietăţilor absenteiştilor etc. "Opoziţia unită" a
produs un amendament pentru exprorierea întregului pămînt cultivabil
al proprietăţilor particula:re ce trec peste 100 ha, cu excepţia fermelor
18. Ibidem, p. 2800.
19. Ibidem. Deputatul ţărănist cu vederi democratice, Grigore lunian. adăuga,
in şedinţa Oamerei din ziua următoare, că Garofiid - purtător de cuvint al m2rii
proprietăţi, e alcătuit acel memo.riu .,ca protestare cum înţelege:~ Partidul ţără
nesc, prin proiectul Mihalache, să rezolve această chestiune" (Ibidem, şedinţa din
7 iunie 1921, în M. 0., nr. 111 din 26 iunie 1921, p. 2810).
20. In şed!nţa din 5 iulie 1920 a Adunării Deputaţilor şi în şedinţa din 6 iulie
1920 a Senatului. I. Mihalache şi, respectiv, Paul Bujor au depus, din iniţiativă
p:Irlamentară, un proiect de lege agrară identic cu cel din 12 martie 1920. Dezbaterea în parlament, din primăvara şi vara anului 1921, s-a pur.tat numai pe marginea pro:ectului de lege adus de C. Garofli.d.
21. Arhivele statului Bucureşti, Fond Parlament, dos1r 1852/1919, f. 269.
~~- liJzctem, dosar 1908/1920, f. 100.
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model. Ca Şl m alte cazuri, amendamentele au fost respinse, în cadrul
unor dezbateri foarte aprinse 23.
In aceste condiţii, "opoziţia unită" şi-'a intensificat activitatea propagandisrtică, insistînd asupm atitudinii aidoptate faţă de legiferar·ea reformei. Astfel, la H aprilie 1921, şeful postului de jandarmi din Că
lineşti-Muscel înainta Ministerului de Interne copia manifestului Comitetului "opoziţiei unite", răspîndit în rîndul populaţiei. Manifestul,
semnat de N. Iorga, AL Vaicla-Voevod, I. Mihalache, dr. N. Lupl.l,
I. Ianculeţ, I. Nisto.r, Paul Bujor, Virgil Iviadgearu, Pan ,Halippa ş.a.,
protesta împotriva guvernului Averescu care, o vreme, a amînat reformele şi, apoi, a adus o lege "ce caută să lase cît mai mult pi:!mînt
proprietarilor", stabilind şi un preţ prea mare. Se protesta împotriva
excluderii, de la lucrările Camerei, a unor deputaţi din opoziţie 21i.
În mod: deosebit, în dezbaterile parlamec1tare, N. Iorga s-a referit
la problema subsolului 25 , plecînd de la situaţia creată în 1917, cînd
fuseseră exceptate de b exproprie 12 000 ha terenuri petrolifere una
din condiţiile puse de conservatori pentru a accepta reformele şi a vota
modificarea Constituţiei. S-a ajuns în 1917, aprecia acum N. Iorga, la
un l,text insuficient", după ce, în comisia creată pentru pregătirea
proiectului de lege, s-a întîmpinat rezistenţe serioase din partea unor
conservatori 2J. În 1917, preciza N. Iorga, situaţia concretă ceruse acest
compromis, dar între timp tabloul politic s-a schimbat; cu toate acestea,
guvernului, ministrul Garoflid au prevăzut în proiectul de lege pentru
reforma agrară două regimuri pentru subsol, o parte trecînd în proprietatea statului, o parte rămînînd proprietarilor. Împreună cu Paul Bujor (în Senat), Virgil Madgearu ş.a. (în adunarea Deputaţilor), N. Iorga
a cerut cu hotărîre ca întregul subsol să treacă în proprietatea statului :
"Să ştiţi că este contra interesului economic al ţării acesteia ca subsolul
acestei ţări să rămînă în mîna proprietarilor şi este pentru interesul economic al acestei ţări ca el să treacă în stăpînirea statului". S-ar evita,
astfel, subordonarea extracţiei d'e petrol faţă de capitalul străin, cu consecinţe ne,gative asupra dezvoltării economiei naţionale : "Dar la noi, a
lăsa în seama proprietarilor subsolul, aceasta înseamnă a-l trece, mîine,
în ·condiţii dezastruoase pentru ţară, în mîinile străinilor, care aşteaptă
numai momentul lor ca să profite de aceasta" 27•
Savantul-patriot manifesta o grijă deosebită. pentru bogăţiile ţării,
spre a le feri de exploatarea neraţională şi cu profituri uriaşe din partea
23. D.A.D., şed:nţa din 27 iun:e 1921. în M. 0., nr. 128 din 12 ianuarie 1922,
P. 3282 şi urm. şi M. 0., nr. 129 din 13 ianuarie 1922, p. 3303 ; D. S., şedinţa. din
25 martie 1921, in M. 0., nr. 55 din 7 aprilie 1921, p. 991.
24. Arhivele statului Bucureş-ti, Fond M.A.I., dosar 89/1921, f. 2.
25. D.A.D., şE'd:inţa din 29 iunie 1921, in Ivi. 0., nr. 129 din 22 ianuarie 1922,
p. 3355 şi şedinţa din 7 iulie 1921, în M. 0., nr. 142 din 18 febr;uaire 1922, p. 358~
26 Vezi şi N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Editura Miner.va, Bucureşti, 1972, p. 505-506.
27. D.A.D., şed:nţa din 29 iunie 1921, in M. 0., nr. 129 din 22 iunie 1922,
p. 3356.
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capitalului străin. Şi cu alt prilej, N. Iorga cerea o politică de valorificare superioară, deoarece "ne arătăm numai bogăţiile şi nu avem un
program pentru exploatarea acestor bogăţiP' ; recomanda o atenţie deosebită faţă de capital urile străine, deoarece ele "vin cu acei care le-au
adunat, .şi acei care le-au adunat au pretenţii, şi într-o bună dimineaţă
o să fim trataţi ca burii din Transvaal" 28 • În ce priveşte direcţiile viitoare
de dezvoltare economică, N. Iorga se pronunţa pentru crearea unei agriculturi moderne pe alte baze decît pînă astăzi. "Mare agricultură, de
pildă preciza el în 1921 - nu însea.Trină stăpînirea de către un singur
individ a unei mari întinderi de pămînt pe care o cultivă cu mijloace
primitive marea proprietate, ci înseamnă sistemul, totalitatea mijloacelor prin care se poate căpăta o producţie modernă" 29.
In dezbaterile din Cameră, Nl. Iorga s-a pronunţat, în termeni generali, pentru o socializare a pămîntului, care să rezolve echitabil repartiţia produselor : "Noi înţelegem socializarea în .acel sens ca munca îndeplinită asupra pămîntului să fie munca scEdară a unei întregi societăţi,
pentru că ceea ce rezultă din această muncă să fie împărţit potrivit cu
dreptatea" 30 • Evident, în condiţiile menţinerii socie·bilil;ii de atunci, o nsemena soluţie ce iz-.rora din concepţia sa "solidaritate naţională" era utopică; reţinem, însă grija deosebită pentru muncitorii ogoarelor, pentru
o organizare mai democratică a muncii şi a repartiţie produselor so_le.
In şedinţa Adunării Deputaţilor, din seara zilei de 7 iulie 1921, într-o
atmosferă "încărcată", dezbaterile prelungindu-se după miezul nopţii, s-a
trecut la votarea Legii pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia,
Moldova şi Dobrogea; din 295 votanţi, 217 au votat pentru şi 78 contra 31.
Cu mici excepţii soci.alişti care, de pe anumite poziţii pr.ecizaJte mai sus,
au cerut lărgirea conţinutului democratic al reformei agrare. Dezbaterile
şi confruntările din parlament pe marginea proiectului de lege plasate
în epocă, în condiţiile ,profundelor schimbări şi frămîntări prin care trecea
societatea românească - îşi au semnificaţia lor, deosebită. Opoziţia a
constituit un permanent f.actor de presiune şi, chiar dacă rezultatele nu
au fost şi nu puteau fi spectaculoase, atunci cînd guvernul dispunea de
o mare majoritate în parlament (în unele chestiuni, guvernul a fost nevoit
totuşi să cedeze), s-au stăvilit unele tendinţe de a reduce suprafaLa ex~
propriată, de a mări preţul pămîntului expropriat etc.
28. Cf. Barbu Theodorescu, op. cit., p. 332.
29. N. Iorga, Schimbarea de direcţie şi caracter a comerţului in secolul al
XIX-lea, 1921 (apud Barbu Theodorescu, op. cit., p. 351).
30. D.A.D., şedinţa din 1 iulie 1920, în M. 0., nr. 12 d"n 16 i·uEe 1920, p. 174.
31. D.A.D. şE'd.inţa din 7 iuEe 1921, in M.O., nr. 142 din 18 februarie 1922,
P. 3394. La 11 ioulie 1921, Senatul a votat legea, cu 117 voturi pentru şi 17 contra.
Legea a fost promulgată la 14 iulie 1921 şi publicată in M. 0., nr. 82 din 17 :ulie
1921.
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S-au manifestat in parlament un puternic curent democratic care
a insistat - de pe poziţii nu întotdeauna identice :l2 - în direcţia adoptării unei reforme cît mai largi. În acest curent, N. Iorga a jucat un rol
Dctiv, prin intervenţii energice, prin discursuri în care apăra cu hotărîre
interesele ţărănimii, şi se pronunţa pentru ridicarea ei spirituală şi materială.

Deosebit de semnificativă pentru ol'ientarea democratică a savantului-patriot este şi despărţirea politică de A. C. Cuza (cu care înfinţase
Partidul naţionalist-democrat în 1910), intervenită în timpul războiului
şi adîncită acum. Imediat după război, A. C. Cuza a evoluat spre dreapta,
patronînd organizaţii extremiste, naţionaliste ; N. Iorg.a a înţeles că marele act naţional din 1918 trebuie consolidat printr-o operă de reforme
democratice, morale şi materiale, prin atragerea 1& o viaţă comună a naţionaHtăţilor oonlocuitoare şi nu printr-o activitate de înv.răjbire naţiona
listă :l::. În 1921, cu prilejul împlinilii a 50 de ani de la na~terea marelui
istoric, se observa foarte bine : "Cei care după Unire 1-au acuzat pe d-1
Iorga de părăsirea doctrinei, de schimbarea concepţiei, au crezut să naţionalismul este o haină care trebuie să se potrivească omului la toate
vîrstele şi că trebuie să rămînă ca un deziderat moral, în fară de
vreme" :lr.. In mai multe rînduri, în Senat, prof. univ. Paul Bujor a
demc>.scat, chiar de la primele manifestări, caracterul reacţionar al cuzismului, în contrast cu .atitudinea democratică a lui N. Iorga. Adresîndu-se lui A. C. Cuza, Paul Bujor declara : "D-voastră, totdeauna, aţi fost
contra evidenţei, nu aţi ştiut ni·ciodată să fiţi în nota timpului, ceea ce v-a
deosebit de d. Iorga [... ] Aţi rămas în urmă" :Jj. Despărţirea politică a
lui N. Iorga de A. C. Cuza reprezintă încă o expresie a poziţiei sale
profund democratice ce anunţa viitoarea atitudine hotărît antihitleristă
atitudine ce i-a adus, acum 40 de ani, răzbunarea celor mai negre forţe
ale reacţiunii şi obscurantismului.
32. In cadrul dezbaterilor referito:11·c la reforma agrară a intervenit, la un
moment dat, un dezacord între N. Iorga şi I. Mihal.ache, intr-o problemă mai mult
de principiu decît de însemnătate practi.că. Proiectul legii prezentat de I. M:halache prevedea exproprierea "pentru utilitate socială şi de stat", f:tţă de expresia
.,de utiJ.it.ate naţională" din pro:ectul guvernului. N. Iorga a ţinut să reamLntească
că, în 1917, la modificarea Cons.tituţiei, <1 susţinut termenul de "utili.t.ate naţion:tlă"
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. 30123013). Justifidnd men1,inerea formulei de "utiEtate naţională" şi lăsînd să se înţeleagă că expresia ţărănistă are iz sodalist, N. Iorga dechra : .,Eu sint pentru socializarea soc:etăţii prin iubire, prin frăţie, prin (:onlucrarea tuturor, prin luptă,
cît să nu rupă societatea pentru totdeauna" (D.A.D., şedinţa din 16 iunie 1921, în
M. O., nr. 119 din 8 iuli,e 1921, p. 3013). Se ştie că Partidul ţărănesc a preluat unele
expresii soei :~liste, dar le-a golit de conţinutul lor revoluţionar. La N. Iorga - aşa
cum s-a precizat - transformarea societăţii în di.recţie burghezo-democrat;că trebuia realizată fără soluţii radicale, factorii morali şi de solidaritate naţională urmnd să joace un rol determinant.
33. Vezi M. Muş:1t, I. Ardeleanu, op. cit., p. 302; Ion Agrigoroa:ei, Impotriva
organizaţiilor naţionaliste, de extremă dreaptă (1919-1920), in "Cercetări istorice",
VIII, laşi, 1977, p. 420-421.
34. Omagiu lui Nicolae Iorga, Bucureşti, s.a., p. 120.
35. D. S., şedinţa din 26 iunie 1920, în M. 0., nr. 5 d:n 1 iulie 1920, p. 44.
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Nicolae Iorga. s-a aflat în primele rînduri ale luptei pentru unitate na; imediat după unire, a acţionat cu energie în direcţia realizării
unei opere constructive în interior, printr-o politică activă in exterior.
Ca preşedinte al Adunării Deputaţilor, al primei Adunări a Deputaţilor
din România întregită, în calitate de conducător al unui partid care a
făcut parte din formaţiuni, coaliţii, cu caracter democratic (in 1919-1920,
Blocul parlamentar ; în 1920-1921, "operaţia unită"), în parlament şi in
afara lui, Nicolae Iorga a desfăşurat o activitate permanentă pentru elaborarea unor reforme democratice, a reformei agrare în special. Iviarele
istoric şi cetăţean s-a aflat în miezul evenimentelor din acei ani, a luat
poziţie activă faţă de ele, cum a făcut-o de-a lungul întregii sale vieţi,
pildă de devotament pen·tru înaltele idealuri ale poporului din care s-a
ridicat. Se scria, astfel, încă o pagină consistentă şi luminoasă din activitatea multilaterală a unuia dintre cei mai străluciţi exponenţi ai spirituaJităţii româneşti, fiu al meleagurilor botoşănene, creatoare de genii.
"Odată cu tine 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 nu va muri. Este una din excepţiile
propriei sale cugetări, deoarece permanenta unui neam se susţine nu
numai prin realizările materiale ci şi prin permanenţa vie a marilor valori spirtuale.
ţională

N. IORGA ET L't::LABORATION DE LA REFORME AGRAIRE DE 1921

Resume
N. Iorga, l'un des promoteurs de l'ideal national du peuple roumain,
s'appliqua energiquement, apres l'Union de 1918, il consolider ce gnnd acie national, par une politique constructive â !'interieur, a:nsi que par une pol:tique
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