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XVIII. století udělaly z rumunského sedláka robotníka. Plutokracie, vláda, stát, církev se spojily proti 
rumunskému zemědělci. Tu a tam se stala reforma, která dala více půdy sedlákovi - ale Mitrany 
vždy dokáže, že zisk vždy šel do kapes vládnoucí třÍdy. Přes to nevolnictví, známé západní Evropě, 
neopakovalo se úplně v rumunské historii. Polský a ruský sedlák se mělo hodně hůř. 

První efektivní omezení práv sedláka v jeho právu na zem bylo zavedeno v Moldavii roku 1803. 
Také počet dobytka, který si směl držet, byl omezen. Ve Valachii přišly restrikce s »Reglement 
Organique«, vypracované ' spolu .se zástupci země již 1830 a po schválení vládou Tureckou a Ruskou 
zavedené ve Valašku v červnu r. 1831. Všechna správa země byla ponechána v rukou bojarů, kteří 
ani potom neplatili žádných daní. Na druhé straně všechna břemena spočívala na stavu selském 
a městském. Celý systém bylo maskované nevolnictví. 

Emancipace z roku 1864 byla jenom na papíře. V praksi nebyla skoro vůbec aplikována. Podle 
Dobrogeanu-Ghera : »Reforma z roku 1864 nesla ve svém lůně hrozný rok 1907« . 

S příchodem krále Carola a s neodvislostí sedlák se měl ještě hůře. Mitrany zde ukázal svoje 
mistrovství v analyse politického pozadí Rumunska. Krátce řečeno, profesionální a střední třÍdy byly 
vtaženy do nového vládního systému a mezi sedlákem a ostatními třídami se objevila ohromná 
politická a ekonomická propast. Konservativci nedovolili žádné reformy a liberálové počali budovat 
obchodní a průmyslové podniky - za zemědělské peníze. Další reformy zachovaly status quo. Věc 
došla tak daleko, že sedlák mohl ztratit svoji svobodu, protože neprodukoval, kolik úřady odhadly; 
ale jeho nástroje se nemohly prodat na zaplacení dluhů. 

Revoluce z roku 1907 se tak řečeno odstřÍlela. Německá děla byla účinná. Ale vládnoucí třídy 
se začaly obávat celého hnutí. Ke konci roku zákon pro zemědělské kontrakty konečně chránil země
dělce a ne velkostatkáře. 

V balkánské válce synové sedláků šli na expedici do Bulharska. Viděli nové poměry a Bratianu 
byl nucen oznámit program pozemkové reformy. Dimitrij Sturza konečně promluvil obávané slovo -
»expropriační princip«. Pak přišla světová válka, ruská revoluce. Rumunský král přijel na frontu 
a slíbil skoro všechno svým zemědělským bojovníkům. Válečné a poválečné zákony změnily nové 
Rumunsko. 1,053.628 osob se registrovalo a žádalo o zem. Do 1. zářÍ, roku 1927, jenom 639.113 
osob dostalo 2,037.293'04 hektarů země. 

Avšak políticky se dostali zemědělci k veslu až v listopadu 1928. Budoucnost Rumunska záleží 
na zemědělci. Dnešní situace dokazuje, že již byl čas, aby konečně se dostal sedlák k vládě. 

Mitrany dokazuje, že výsledky reformy zničily řadu populárních legend. Jedna z nich byla, že 
velkostatkáři produkovali pro trh, a malozemědělec pro sebe; jiná, že vesnice na velkostatcích měly 
lepší kulturu než isolované; a konečně, že prosperita Rumunska záleží na exportu obilí. Mitrany 
dokazuje právě opak. 

Kniha je plná dokumentů a statistik, které jsou neocenitelné pro toho, kdo studuje rumunské 
poměry. Dr. Josef S. Rouček. 
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