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Reforma agrară din 1864 şi recunoaşterea independenţei României în
1878 au condus la o accelerare a procesului de modernizare în spaţiul
românesc, dar şi de integrare a acestuia în sistemul economic şi politic
european. Aceasta a echivalat cu debutul unei serii de transformări ale
realităţilor economice şi sociale din România, unele dintre ele extrem de
dureroase pentru o parte însemnată a populaţiei şi cu un potenţial
destabilizator pentru noul stat apărut pe scena politică europeană.
Cum dobândirea independenţei de stat de către regatul român a fost
urmată, în 1883, de încheierea unei alianţe politico-militare cu Germania,
România devenind astfel principalul partener al Reich-ului din zona
balcanică, a existat un firesc interes din partea Cancelariei de la Berlin faţă
de potenţialele ameninţări la adresa stabilităţii proaspătului său aliat. Acest
punct de interes a fost reflectat, după cum era şi firesc, de către rapoartele
diplomaţilor germani acreditaţi în România ulterior anului 1878, care au
identificat drept principal pericol pentru supravieţuirea pe termen lung a
statului român tensiunile sociale apărute în urma procesului de integrare în
sistemul economic european şi au acordat un spaţiu foarte generos
prezentării diferitelor probleme apărute în relaţiile dintre diversele categorii
sociale din spaţiul românesc extracarpatic şi a consecinţelor acestora.
Prin studiul de faţă, mi-am propus redarea cât mai fidelă a imaginii
societăţii româneşti relevate de rapoartele diplomaţilor germani în perioada
cuprinsă între dobândirea independenţei de stat a României şi răscoala
ţărănească din 1907. Într-o primă parte, publicată aici, am încercat să redau
cele mai interesante aspecte reieşite din documentele diplomatice germane
referitor la situaţia universului rural românesc după 1878 – locuinţele
ţăranilor, îmbrăcămintea şi alimentaţia acestora, situaţia sanitară în rândul
ţărănimii şi diversele maladii recurente care o afectau, modul în care a fost

aplicată reforma agrară din 1864 şi consecinţele acesteia, sistemul de
învoieli agricole şi urmările sale, tensiunile sociale apărute în mediul rural şi
aprecierile referitoare la potenţialul de revoltă existent. Informaţiilor de mai
sus li se adaugă prezentarea consideraţiilor diplomaţilor Reich-ului
referitoare la situaţia muncitorilor români, la funcţionarii români şi modul în
care selectarea şi profesionalismul acestora afectau buna funcţionare a
statului şi, în fine, la elita socială românească – marii proprietari de pământ
– şi transformările prin care trecuse aceasta în urma Tratatului de la
Adrianopole şi, mai ales, a reformei agrare din 1864.
Utilitatea unui asemenea demers nu constă în noutatea informaţiilor
prezentate, ci în reflectarea modului în care au fost privite transformările
economice şi sociale din România acelei perioade de către conducerea
Germaniei de atunci, a cărei viziune era direct influenţată de datele furnizate
de reprezentanţii săi la Bucureşti. Acesta este motivul pentru care am căutat
să redau cât mai fidel modul în care au fost reflectate realităţile româneşti în
documentele diplomatice germane, acordând un spaţiu larg citatelor din
sursele utilizate şi limitând, pe cât posibil, intervenţiile personale asupra
subiectelor tratate. Imaginea astfel rezultată este una eminamente subiectivă,
fiind influenţată de interesele economice şi politice pe care diplomaţii
germani le reprezentau, dar şi de prejudecăţile acestor funcţionari ai Reichului cu un nivel înalt de educaţie, dar care proveneau dintr-un mediu în bună
măsură cu totul străin de cel românesc. Fireşte, ordonarea materialului
documentar, foarte vast şi traducerea documentelor din limba germană îmi
aparţin, dar aceasta sper să nu fi influenţat într-o măsură semnificativă
imaginea de ansamblu asupra societăţii româneşti, reflectată de documentele
diplomatice germane ale acelei perioade. În condiţiile în care alcătuirea unei
imagini obiective asupra unei perioade istorice determinate presupune
confruntarea a cât mai multor surse subiective, prin materialul de faţă nu fac
altceva decât să pun la dispoziţie informaţiile cuprinse de un astfel de izvor
istoric, în mod nedrept ignorat până în prezent.

