
 

 

D. HARET ŞI ŢĂRANII 

 

Nu mă ocup aici, nici de faptul că «mulţi liberali au fost printre aceia 
cari au provocat răscoalele ţărăneşti» (Epoca) după cum nu mă ocup, nici de 
faptul că ciocoii conservatori sunt cauza răscoalelor. 

E vorba de altceva. E vorba de nişte briliante de poveţi şi de idei 
patriotice, cu cari cuvioasa «Epoca» şi toate ziarele conservatoare, au 
nestrămutata dorinţă, de a servi ţara şi în special pe ţărani. După multă bătae de 
cap, găseşte şi denunţă în fine, pe cel mai mare duşman al ţărănimei şi prin 
urmare al ţării şi al neamului, pe d. Haret; motive de acuzare? Berechet. Vel 
mai principal punct de acuzare, în baza căruia trebue imediat trimes în exil, 
dacă nu la ghilotină, este că din scrierile sale sociale, ar reeşi, că se cuvine şi 
ţăranilor o oarecare parte, din pământul strămoşesc, de ei apărat, de ei brăzdat, 
de ei muncit cu toate sudorile din lume şi încăput azi pe mâna tutulor ovreilor 
şi tutulor grecoteilor, – ca să nu mai vorbesc de d-voastră, d-nilor Boeri, cari aţi 
cotropit cât aţi putut, folosindu-vă de neputinţa şi neştiinţa ţăranilor, neştiinţă şi 
întuneric în care vă căsniţi vecinic să-i ţineţi. 

Şi’n urma acestei constatări ţăranii s’au şi grăbit să ia acest pământ!; 
«cum»? (se întreabă şi răspunde Epoca) «cum ştiu ţăranii să ia» (tot aşa cum 
ştiu şi boierii să dea), mai fiind îndemnaţi la aceasta (după Epoca), de învăţători 
şi preoţi, cari aveau ordin de la d-l Haret! „îmbrăcaţi în odăjdii, cu crucea într’o 
mână şi cu clondirul plin cu gaz în altă mână”. 

Unde ia-ţi descoperit, unde i-aţi găsit dv. pe aceşti învăţători şi preoţi 
îmbrăcaţi în odăjdii cu cruci şi clondire de gaz în mâni? Spuneţi-ne şi nouă; 
daţii pe mâna justiţiei şi cum de a-ţi tăcut până acum!? Ori aveţi vedenii, visaţi 
sub impresia celor petrecute anul trecut în Rusia, sau – şi ăsta-i mi se pare 
adevărul – voiţi întradins să visaţi aşa. 

Şi apoi, maĭ adaogă Epoca, «Omul şcoalei» e de vină şi «în nici o ţară 
din lume nu s’ar tolera»… «şi este cu atât mai primejdioasă o asemenea 
promiscuitate la noi, popor care nu ne-am îndeplinit încă aproape nici una din 
aspiraţiunile noastre naţionale»… D-tră aspiraţii naţionale!? 

Ia vedeţi c’aţi greşit; v’a luat gura pe dinainte; poate a-ţi voit să ziceţĭ 
aspiraţiuni internaţionale. Astea da! Le cunoaştem: „Pester Lloyd, etc., etc. 

Şi mai cunoaştem un soi din „aspiraţiunile noastre naţionale”. 
Când vi se rupea inima de durere, mai anul trecut, pentru macedoneni şi 

organizarăţi acele faimoase meetinguri, cu minunatele afaceri «Naţionale» ale 
celor cari erau port-drapeliştii mişcării şi tot atât de minunate şi ingenioase 
afaceri politice ale D-stră. 

Mâine, poimâine, să puteţi striga naivilor şi neştiutorilor, că partidul 
conservator este cel mai patriotic şi mai naţionalist; a voit şi voeşte să 
cucerească Macedonia, dar nu-l lasă «trădătorii de neam»: Liberalii. 

În entuziasmul meu sincer de student am luat parte activă la acele 
Meetinguri, până am prins firul adevărului şi anumitele semne convenţionale – 



 2 

le cunoaşteţi şi d-tră –: «omul cu barbă1» etc. – Când m’am retras c’o lecţie şi 
c’o convingere.  

Ei d-lor, să ştiţi că toate astea sunt mofturi şi nimicuri. 
Nu vă mai merge. 
Luaţi alt drum. Vă faceţi de râs şi’n străinătate (ca’n ţară…) cu astfel de 

politică „naţională”, ignorând şi înlăturând cu desăvârşire – tocmai în aceste 
împrejurări din ţară cunoscute în străinătate destul de bine: – chestiunea agrară 
şi robia economică a regatului, de cari atârnă viaţa şi tăria acestui neam, pe care 
d-tră – ca distracţie sau cu scopuri personale şi familiare – vreţi să’l întregiţi (!) 
cucerind Macedonia… şi poate mai e rost şi de ceva moşii!; înlăturaţi şi nu 
v’atingeţi ca de ciuma de aceste chestiuni şi prohodiţi cât e ziulica de mare în 
jurnalele d-tră pe biata Macedonie. 

Să nu credeţi, că cu astfel de «Naţionalism», ne mai puteţi arunca praf în 
ochi, ca să nu vedem prăpastia de sub picioarele noastre, în care D-stră, voiţi să ne 
aruncaţi ca să scăpaţi de noi – cari îndrăsnim să spunem c’avem cel puţin dreptul 
la viaţă în ţara noastră – şi să vă colonisaţi latifundiile (cari au perdut Imperiul 
Roman şi o să peardă şi Regatul Român), cu Harapi de muncă (cum ameninţa mai 
deunăzi o beizadea) şi cu jidani de speculă în dosul cărora să vă jucaţi jocul, 

Şi mai la vale «Epoca»: 
«De sigur că educaţiunea naţională, (aşa cum se deduce din actele 

naţionale ale conservatorilor) este pentru noi o chestie de prima importanţă…» 
şi învăţătorii şi preoţii, cari nu trebue să aibă alt rost după «Epoca» de cât să 
facă «ca fiecare suflet de român să crească în dragostea aspiraţiunilor 
naţionale», nu sunt la înălţimea lor, nu sunt instrumente bune de lucrat pentru 
«o asemenea operă» naţională! 

– Ei sunt causa tuturor relelor din ţară, ei sunt causa sărăciei, mizerii şi 
prin urmare a răscoalelor şi aceasta din causa «şcoalei rele» căpătate de sus de 
la «omul şcoalei»! 

În fine, vor boerii, în slujba cărora este „Epoca”, vor ţi ţin cu orice preţ 
ca învăţătorii şi preoţii, să facă din şcolari şi din ţărani, nişte oameni cari să 
trăiască cu gândul la „aspiraţiuni naţionale” să nu se intereseze de nimic, decât 
de aceste „aspiraţiuni” chiar dacă n’au ce mânca, şi idealul pentru d-nealor ar 
fi, ca să aibă nişte învăţători şi nişte preoţi, cari să-i deprindă pe ţărani cu 
munca şi cu „aspiraţiunile naţionale” dar fără demâncare, ca ţiganul cu măgarul 
din fabulă. 

Şi apoi se mai vaetă boierii prin „Epoca” se vaita de zici – de nu i-ai 
cunoaşte şi n’ai şti cum se petrec lucrurile în ţară – c’aşa-i. Se vaită de lipsă de 
patriotism, se vaită de lipsa de patrioţi (ca d-lor!) şi multe d’astea? 

Ei bine! 
Nu ştiu ce să mai zic, sunteţi…? s’au vă faceţi? Şi’mi vine, să cred şi 

una şi alta. 
Apoi chiar aşa de ar fi, cum ziceţi D-tră. 

                                                
1 Fostul Prefect al Poliţiei 
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De ce nu vreţi să înţelegeţi, coconaşilor, că nu poate să existe pe lumea 
asta patriotism fără patrie, fără o patrie reală, pipăibilă, care să existe, prin 
urmare. 

Ori D-tră, cinstiţi Boeri, ştiţi prea bine că 60 la sută din ţărani, n’au 
pământ nici pentru mormânt! 

Care-i patria, pentru care şi-a vărsat părinţii lor sângele şi pentru care în 
curând poate să li se ceară şi lor să şi-l verse!? 

Şi dacă credeţi că nu sunt (dar eu mă prind că chiar în starea aceasta sunt 
mai patrioţi de cât d-voastră) şi poate să aveţi, în parte, dreptate la această 
afirmaţie şi dacă vreţi cu orice preţ să fie patrioţi (în tot cazul nu ca d-voastră) 
daţi-le întâiu Patria şi apoi să le cereţi. 

În culmea disperării e «Epoca», când pomeneşte de politică la sate. 
Zeflemizează şi numeşte participarea ţăranilor la viaţa politică, „lipsă de 

serioasă educaţie politică” a ţării! 
Ce nu vă convine? 
Nu vă place!? Vă deranjează’n afaceri şi’n combinaţii? 
Vreţi ca politica să se facă numai de tripourile d-niilor voastre, de unde 

să nu poată transpira nimic, unde o mână de oameni învârteşte întreaga ţară pe 
degete!? 

Voiţi ca să nu poată întreba nimeni – bunăoară – de milioanele mâncate 
cu prilejul «Expoziţiei Naţionale» ca’n urmă să duceţi femei cu moravuri 
uşoare să joace de gât cu d’ai d-voastră – boierilor „patrioţi” ce sunteţi –
cancanul în arenele rom ane?! 

Şi’n loc ca să fie aruncate în lacul Filaretului1), un mare demnitar al 
trecutului Senat conservator, s’a înhămat la trăsură şi-a tras ca boi până la eşire. 

În astea constă patriotismul şi naţionalizmul d-voastră. 
Această batjocură a Expoziţiei Naţionale o arătai numai ca o mostră de 

patriotizm şi naţionalizm cu care ne spargeţi urechile. 
Şi fiindcă veni vorba de „marile serbări populare” de la Expoziţia 

Naţională, vă promitem c’o să vă mai servim câte-ceva – măcar de n’ar fi la 
mijloc altceva de cât această obrasnică îndrăsneală de a numi serbări mari 
«populare», urâtul bal mascat ce aţi organizat la 16 Iunie a.c., în Expoziţie. 

Frumos gest a făcut augusta noastră suverană, refuzând invitaţia şi 
numeroasele insistenţe de a participa. 

Şi frumos exemplu şi usturător răspuns şi care va rămâne de veci 
înrădăcinat în mintea şi inima poporului român – le-au dat iubiţii noştri 
principii, jucând la braţ cu ţăranii în creerul munţilor Vălceni. 

Să dea Dumnezeu să trăiască căci astfel de cârmuitori îi trebuie unui 
astfel de popor. 

Băgaţi-vă minţile în cap şi aflaţi că la serbări populare în ţara noastră 
românească se joacă «brâuleţul"» şi «sultănica» nu Kakje-valcul. 

Şi iar se mai jeleşte «Epoca» că li s’a insuflat (învăţătorilor şi preoţilor) 
«dorinţa de un trai mai bun» şi-i pericol pentru ţară! 

Nu vă e ruşine!? 
                                                
1 Cum odinioară francezii aruncară în Sena pe cocotele cari luând pe ofiţerii germani de braţ au trecut 
pe sub arcul de triumf, jignind amorul propriu naţional al francezilor cu adevărat patrioţi 
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Să muncească bietul învăţător din zi până’n noapte – unul singur cu 
elevii din cinci clase – pentru 80 lei pe lună şi când cer şi ei – ceea-ce d-voastră 
luaţi necerut – să li se mai adauge câţi-va franci la această leafă şi pentru 
această muncă, ale cărei greutăţi d-voastră nu le puteţi gusta nici odată, strigaţi 
că-i «pericol pentru ţară!». Ruşine. 

Ne trebue multe şcoli rurale, avem nevoe ca’n fiecare cătun s’avem câte-
o şcoală, ia vă rog, pe d-tră, «patrioţilor», spuneţi te şcoli rurale făcurăţi cât 
stăturăţi la guver- şi numărul celor existente de drept şi desfiinţate de fapt (prin 
mutarea învăţătorilor de acolo până acolo şi trimeterea de învăţători suplinitori 
pe la sate, a băeţilor de gimnaziu cu câte 4 clase, cari nu mai erau în stare a 
urma mai departe, ca să se joace cu ceilalţi băeţi pe care trebuia să’i înveţe, - 
zic numărul acestor şcoli îl puteţi preciza? 

Ştiţi cât de multe a făcut d-l Haret şi vă închipuiţi cât de multe o să facă 
şi v’aruncaţi cuprinşi de desnădejde ca fiarele sălbatice asupra sa. 

Şcoalele rurale sunt interesele vitale ale neamului nostru şi acolo-i 
viitorul ţărănimii, al ţării şi al neamului. 

Tot acolo loviţi cu furie şi d-tră, prin campania mizerabilă ca o duceţi 
contra d-lui Haret. 

V’am înţeles. 
Campania ce o duceţi contra d-lui Haret e campanie dusă contra 

ţărănimei contra ţării şi a întregului neam  românesc  şi nu vă vom lăsa, că nu 
d-voastră sunteţi poporul cu care ameninţaţi pe d. Haret, ci noi. 

Trebue rupt odată cu trecutul. 
În urma evenimentelor de tristă memorie – dar cari au pus realitatea în 

evidenţă – petrecute în ţara noastră, în primăvara acestui an, aristrocraţiunea 
şi’n special proprietarii mari reacţionari (căci sunt şi dăi-l’alţi vre o câţi-va şi 
cari se pot număra pe degete) s’au înconjurat cu o aureolă de martiri, 
nepermiţând în acelaşi timp nimănui, să rostească o vorbă de adevăraţii martiri, 
cari au înfundat mormintele şi temniţele şi tot atâţi, de nu mai mulţi, rămaşi pe 
urma lor făr’de nici un rost pe lume, vor avea aceiaşi soartă: mormântul. 

Şi de se găsesc câţiva români adevăraţi, pătrunşi adânc de grozăviile ce 
îndură patru din cinci părţi ale ţărei (prin însăşi firea lucrurilor, cunoscută fiind 
organizaţia socială a ţării noastre, astăzi) şi întrezărind urmările fatale ale unei 
astfel de situaţii, cer, înmărmuriţi de frica zilei de mâine, schimbarea 
organizaţii sociale, sar ca balaurii din toate părţile şi strigă cât le ia gura: Nu, 
«aceştia sunt socialişti, anarhişti, revoluţionari, vor să sdruncine temelia 
statului, etc.» şi începe să fabrice la legende: „Generoşii vor să exproprieze pe 
proprietari” şi alte multe de acest soiu. 

Ei bine, să se ştie şi să se înţeleagă odată, că cei cari cer această 
schimbare, nu vor nici greve, nici răscoale, nici revolte, cum strigă cei 
interesaţi, străinii şi înstrăinaţii de neam din ţară. Dar vor un singur lucru: vor 
ca acest neam ţărănesc, în care se întrupează întreaga suflare românească, să nu 
moară cu zile, să nu moară înainte de vreme, mai are zile de trăit. 

Şi cât timp această organizaţie socială va continua să dăinuiască, o să 
avem nenorocirea, ca chiar noi, generaţia de azi, să fim martori la 
înmormântarea lui de veci, şi-i păcat! E păcat să aşteptăm acest sfârşit cu 
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mâinile în sân. Cerem schimbarea acestei organizaţii sociale pe temeiul 
principiului ca, fiecare să fie stăpân absolut pe produsul muncei sale şi nimeni 
să nu trăiască din munca altuia. Asta-i tot ce vrea orice om cinstit şi în 
împrejurarea de faţă orice român adevărat şi asta vrem şi noi. 

După cât ni se pare şi după câte înţelegem, noi buzoenii, vedem un mare 
luptător pentru acest măreţ ideal în d. Prof. Dr. C. Anghelescu, deputat, şi 
suntem cu atât mai mândri cu cât el e alesul nostru al ţărănimei. Să le ajute 
Dumnezeu la toţi cei care vor apuca pe acest drum şi să nu le ajute Dumnezeu, 
celor ce vor să împiedice sau să întârzie, realizarea reformelor radicale cerute 
de timp şi de glasul dreptăţii. 

 
 
 

Un ţăran din Vintileanca 

Judeţul Buzău 


