DESPRE STAREA DE SPIRIT IN SATELE
VASLUIENE IN DECENIUL PREMERGATOR UNIRII
DUMITRU VITCU

Anii ce s-au sour.s după cQnD�uana�ree. ev·enJ.unenteJror de le. 1848 şi
pină l'a înrfăptuitrea U:lrUJia d�:1��� obiectivele esenţiale ale revoluţiei
burghezo-democrtlltioe, Unitrea, alU fost an� de i ntense prrefrac.e.ri de na
tură nevQLuţiOIIlară a societă,ţii
româneşti în ans•aJfbi
fil Lu,
care alU dia,t
conţmrwt şi �ndi:virdu.allitaJte acesteti. perioade iSLtorke de pregăltălre a pl·e
miselor r eali ză ri i statului naţional român modern . Deceniul al VI-lea
al veaou1ui treout s-a caracterizat la no1 prin întreţin·erea şi i.Jrutens.ifi
canea unei stări rerVIOI�UţÎOinaJre 1!11eîntn"ell1lpt
ll e asigurntă , mai 1nljJii, de
disputa SIUTdă îrutre boierrim!E."a c:Jn�Seuwalt.'OO:l,e (con:vilnsă de nre:cesirtatea
UJnor tran&formă•ri,, dar pe ca:re le voia di!l:i,jate de c ărtre si111e ) .şi bur
ghezi.e, ÎlniSIUJfircient oc:nsolida!tă ca crbar,;ă, diaJr aV'Cllnrtajată de pozirţia port
dmpel Clll lrUJPtelor pe:rubnu �nfăptuirea idealwl"i:lor paşoptiste.
DerciS!irve pentnu peTsimanţa şi agrr;aV'area acestei stări revoluţionare,
de <�gonie a s ifo;ibemu:Lui fe,udal, C!IU fo:Sit ccnf11llinrtăa·Ue �oci,ale deschise
din Lumea satelor, între ma<;ele ţărăiilie.şrti, lipsiirte de cele mai ebemen
t.Clll� dJr,eptUJr i, şi marea boierime, deţinăitoare a puitleri i eeonromirce î n
stat ş i ou S!Ufdeiente nesltlirse aJ.e pulterii poliltli�, 001,e�i fălou.., e di,n
Re�u1amsntJu1 Organk un ii!1Sft.T,UIIl1Jenrt a1l domirna ţ iei de drasă.
Perl"ioada 1 848-1 859 este, &?adar, peni:oracl.a în ca.re forţa de stimu
lare a r.evGiLuţiei esrt;e exrtrem de vie Îln rin1diul mCliSelor, cind dorri.nţa
arzăto.arr-e de înlărt:rumre a ornircănei asupTill"i s.e eonrcretizează într-o ac 
centua:ne a spirriltlll�ui de l:uprtă pe tănîm s.oeial şi, pe acest fond, ÎJll pre
e ipirba rea
eve111rimrenibelorr ce avela/U să oondrUJCă J,a neabi7l�a Unlirii, a
stattnl1u i nraţi·oiilal român, ou alte oUJVÎJn!ţ)e, într-o oorreilaJre o ngarn ică a lrlllp
telor �::Jioi�a�le şi n�a�tionale ca mijLoc de emancipare a poporului mmân,
de înscdere a ţăll"ii pe făgraş modem1•
Departe de a corufinna pretirnsele adevărrur'i pu.9e în circulaţie de
către unii irsrt:orici de maJi tî'l'Ziru, portnivit că rona în perioada regtt.lll ramen
tară ţă,răin.imea ar fi manid"•ffi,tJat o totlală Lipsă de combatiJVi.ltJaJte, oapi
tulînd în faţa lovilburriiliorr "crude şi rneoorntenite aJ1e solaJI'Wi"2, fiilndu-i
stnăiiilte , ,orice duh de împotrirvive, orice mîndrie SICIIU orice gînrd de
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răscoaJă'0, frămintăr11e ce aJU aVIUit loc Îlil. Lumea S<ll1ruil.ruJi moldovenesc
dovedesc cu prisosinţă vitalitatea şi capacitatea revoluţionară a maselor ţă
răneşti în preajma şi în timpul marilor înfăptuiri naţionale. Ţăranii au
participC!It activ şi iJntens La fu-ămînttăriJ.e epocii, Şli-'alll �it inltegral
obiectivele de luptă impuse de mamerutrul istoriJC, aviDd credinţa fermă
C'ă venise timp'LIIl ca şi reverudlLcălni:le lor să capete o S0:1Juţi01Il'are favo
rabilă. Im:>1U.Şi Gh. P1aJn.U, ref,e!f'i.l1Jdlu-se la ,peri.ooJda. imeidârart; Ull'!Iltloa
l:ăl
re
Lnt1'ării î n vi,goare a Reglt.ll1amenlbuln.lli. Onganic, apreciJa că "ţăranii Îlncep
a avea oonştiiJnţă de si1ruaţia lor şi a.I'1a.ffi în mod desrul de Zlgorrt�otos
că [ . . . ] a sosit timpul ca o reformă radicală să se facă, dacă nu in
situaţia lor faţă de proprietari, cel puţin in raporturile dintre ei şi
aceia"4•
Spaţiul nu ne îngălciuiJe să s.tămulilm asrupm oorud:ilţiilor eoonomice
genemle şi parti.oul.we pe tsemeilllll. cMona erau, SlaJU avearu. să fie, clă
dite ne-l·aţiile agnare şi regimul! ag�rnr Îln Moldova şi care a•u generat ,
pe ansambLu, raJP0111tluri·le SOC'Iilall.e la oote5• Ne permiltetm doolr să subli
niem că limilllarea oonrtrilruuă a dreptru:l'llli. de :OOlosiinţă al ţăTanHoc, aso
ciJată g001nei dUipă S1Uipram1.11l11Că, a oonstituilt eXI}lresila evLdanJtă a efor
turi,lor gE!II1Jei1ale
. înttreprilnse în epocă în di:reoţia e.l:Lbemrii propnietă ţii
boi,ereşti de sel."'VJtuţilJe feuidaJle, a mooridării aoesteila l.a neoesirtăţile
pi,eţii, a tmnsformării ei Îln Îl!l'irepl"IÎlnldere proidiUJcă'tloore, în propri.erta te
crbsoLUttă de tLp burghez. AcesrtJor Sltrădam.ii srusţimn.llte de repreZie'Ilrti8Jn ţii
vechiului regim, ou vLgoo!rea pe oare ll1fl.lll1iÎ1la ll\.lipta penrtmu Sll.lpl'avieţJu ire
o poate conferi, li s-au orea1 Uln oadru juridiJC prqpioe : aJrtîft Regulla
mentul Ot�ganic, cLt şi a:şezămînwl agmr dim. 1 85 1 , ooru;acrimd defini
tiv total.it:Jartea avanrtajeLoc creaJte marii propritettăţi · de dÎ1'i!PoziţiiJe şi a�e
zămilrutele anrterioare, aJU legrlrt:imlat - pemrtmu petriOOtda caire ar\'lea să
Sle sCIU r.gă p�nă La inlfăptuinoo refummei agrare - ofumsiva moşie ·rim ii
asupm dmpturi•Lor de folooilnţă şi asuJpra mi1j looreLor de prodruJCţie ţă
răneşti, in !1iUlme1e şi s.pill'l1JUJI. "ITIJOillicw" neg�lemarutăTi ale 11aportru.rilor so
ciJale Îll1 1urne a sateLor moLdioveneşti.
InsufiJCieruţa suprafeţeLor de pămilrut ooordJartle spre folosin�ă ţăra
ni:Lor pr.iJn Regu lament, pe de o palf!te, oum şi lilpsta Îln'Vetnilalrulltli agricol ,
a miLnii de 1uCTIU libere, a oapitJaJn.vl.llli necesa�r, .pe de aLta, i-eiU detet·
mina•t, atît pe ţă Mirli cît şi pe proprietar1, să reourgă La îm•loiteLi., cat·e
au cons'tiftlll it "� geruemlă de :reg1lemeni1:Jare a relart;ii.do.r agrnre în �n
tr·eaga periioadă a ReglllJamen1n.u1w Qr,giamitcM. Siliţi a cere "prisoa.se",
clăC'aşii aJU foot puşi Îlil. sirlruaţi.a de aJOaepta l.lJl ansambLu de sardllli oare
punea, �n fapt, întreaga 1o!r aotiiVittialte La d ispoeiţi a "legală" a moşieTălor
şi arendaşiLor. P ro ceSIUl de depooedalre a ţăinăallim ii de pămînul aşazis
legruilt a foot ac.oelena.t, intr-o măsură apl1€tlÎialbiJă, poo generalitz.area
arendăşiei către mij Loollll. veacuLui trecn..ut, feniOI!nEm oe a Îln'l"ÎIUri;t ev i
den t t�aporrtrumhle �Bg�r.an1e, iiiTllplicit sisrtemuWurl. pro!Prietă.ţ ii.
Sp1�e iiT!Jtregiu.'€1a tabl.oUillu1 generlaJI.,, nu toobuiie pî.er.diuJt dlin vede re
faptul că leg;i.l\.lie
il a din 1 832 îniZeSitnase siaftUJJ. ou Slllilf cierute mijloace de
oonstritngere pentru a .as.i,gura maa-ii boi1e1imi cîştig de caru.ză în acţiunea
de spoHe11e a ţ ăJt'ălnJmii. UzÎI!lid, in gen.e.rnl., de aoeaelaf?i fonne de con 
strîn ge1,e extnaecoo.cmkă şi profdrtind de starea mireră în care
se afla
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ţărănill'llOO, da1lonită , att.ilt oorudi,ţiiJor obiective owrerube, cit şi aiiTum
starrvţe 1oc agmv.a:nte, ca : ep�demii, SIOOeltă, lă.cruste, orupiBJţii millitare srt:ră
in.e etc., proprietarii şi werudaşii şi--aJU ÎlnSIUJŞit ou W?IUrilruţă aN�anta,j el e
ce li se oorufereau şi priln ruoruJ aşezămînt agnar din 1 8 5 1 . Ln aceJ.a�i
timp, gMerol.izarea pi"!aiCI1:ridi de măsura re a moşi illor şi de repai11lizare
a loturilor ţă.rărrle
l şrt;i , cru precădeii'le ÎIIl tere1Il1Ul!1i}e IIlla1 ptUţin felilliJe , ca
şi eXJtiinidenea wmnidăşi1ei7 asoci.altă efec1Je,lor părtmundetrii capiltailJuJln..ui că
mă tăre.sc la sate aru asouţilt 1a maximum comJtrodilcţiHe Lnrtre cel-e două
clase. La aooota a con1tri.Ibu:ilt, desigur, şi 01bligaţi i:Le f� de Slbalt şi co 
mlliile , îndeajlllli1S de <l!păsăltoolre asupm oondLţiiJ.ar de viaţă ale ţără 
nimii .

Avindu-şi, dar, songlJnJt.ela in rea:liftăţ ille eooruomlco-sociale proprii
nu numai oocietăţii mo ldo v€111eşti , ci sooiletă1ţii vomâneşrti în ansamblu,
conrtr:adicţiiLe aa:t1Jagonli1oe profiUIIldie desfăJşumte Slllb
l fOIMle şi irutensităţi
vtar.i!arte de 1Ja Uln. oapărt la aJltull al ţări i ii!Justrearză preglillalrlt, pe de o
pante, efor,truJriJe disperate aille u:nei c1ase SOICilale parnrziltare, boi,erimea,
de a-şi conserva clirerptruril1e şi prirvilegiille OOil"€6IJ)l1Z
lln ărtloare pozi-ţiei de
ţinută Îln iemrhila socială şi, pe de aLta, J:'lerei"Vla de energi1e revoluţio
oo nă pe oatre satul mmânesc - Îln po:fliidla nrefi1lUIIllă mtelor şi gneleloa- în
cercă:t'i - n-<> e,puămse, de-a LUJiligiUil SleOOLeloc, oi o oferea potJenţată
momenJteLo.r c.ardinalle alJe i.srtlorfue i noastre ruaţionlalle.
Stăpî,niltlă de aceJ. " duh de !'1eVJO.IJtă " , de nes'Uiptllle
l re şi de "an�arhie",

redramat miE!trell de autorLtăţi ÎIIl aa:tii care au oomart; înăbUJŞirii mi�ării
revoluţiona.re de la 1 8488, masele ţărăJneşrt:i: diln MoLdova aru d:esfăşumt
ample acţ1umd., pe rm•l!tătple plia:nrumi , împOitlrJ:v�a asupril1:Jo�I1tlor de orice fe l ,
în treţ ilnmd o stare efevvesoerută specilfi!Oă, î nsoţ ită de alerta COillltiiiliU.ă

a aparartJUllui de represiune. Oamaiotenul s,peoilfic al acesJteti s:bări revolruţi

ona;re rezildiă in Sip01l11tlain.eitaroea, ie.olialrea şi ruesincron.irz:area acţiiUJ11JiJlor de

ll.IIJ)tă ţărăneştli mtr-o mi.Işcane gene11ală, oore, în condiţiile istoriiCe da
te, nu e ra însă e xcl,ueă , oi , dilmpotrivă , i.Imilne1111bă . AProape că n�a exis
tat moş ie , oomună sau c.ăWin din MoLdova ]n care să domnească Liniş 
tea, fie şi apa.vemtă, in dooeillifud. de r.etferiJn.ţJă. Se s'illlbinţe!l.ege, aşadar,
că inti.Insul ţi.Inrut al Vaslruilul.rud 9, numărÎinld căltne mijJJOOUl v€'ai00 Lui tre
cut 1 73 de salte oupri1111S!e în 5 .ocoale (Crnsna, Mij1Loc, F'lurudur.i1e, Stem 
n iiCul şi Ra.oova), 1.a oare s�aru ooăugat satele oupri.Inse pe a1runci în ţi
nurtnlrti.Je FăiLCiitu şi fu1JOVJa. diar îngLobaJte astăzli ÎIIl �i jlllJCie.ţ , n-a fă
oUJt e xcepţie de la reg1t1·la getneralJă, ci ofei1ă SIUgleS/tliVJe i.Im.agdari asn.I�pra
stării de spirilt m rîJndrul m.aselJOr ţăriiiilJeşti ÎIIl anii ce aru premers actu
lui politi c de la 24 ila!ruuarie 1 859.
P.linger'iăe ţărălrueşt i , dezvălwrud srtăa:ă de li\JIOnu iJ.n.stUjportabiLe, jaLbe
însoţite de aventlismenrte 1a adresa propriJeta.r:iJlor, arerudaş�lCir saru chi ar
m�ie pe
a autorităţilor amdinistrative, strămutarea şi fuga d e pe o
alta, refuZJUil de a mai lruiora în oonrtrul boileresouJui SiaJU al aLtor obliga
ţii faţă de Si�ÎJliUil moş ie i , inoercă.rdle de rălf1uială diflectă ou e&plOiata
torii , c:oncl."'etizate Îln oouparea ou fo rţa a uno.r pămâ1nltru1ri., inoemdie rea
bumUJrilor pl"'Q}ll'!Î!etă.ţii , art".a.cia,rlea şl m00:E.'61tlalrea amerud�iJ1or şi a celo r 
lalţi inte.rplU1i ai proprite'tialrUr
Jo , �pLasarea în masă la isprăvnide sau
chia r în c.a!pitta lă penrt11u satisf·aoor,ea I'eW!l11dli1C ăll'iior legJt�me şi, Îln sfîr-
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şirt:, revoLta, sînt tot atîrt1ea follill1 e de lUiptă Î1mtiln.ite ou o frecvenţă va
riabHă în m ai toate SlalteLe ţiruurtruJliUii V�aSLui .
Cea mai simpLă şi frecventă formă de probeslt a ţălrăndmiă consta
în plîngerea S.aiU j<wLba ooleotivă înailrutart:.ă aJUtlol'irt:ălţHor admill'ristnati,v e,
Looa1e şi centrale, � comksdiior de anchetă n1umilte de cărt:Te acestea,
domn::ei sau căinn ă'cămiei (după 1 856). AcţiiUill'ea pett:i.ţionlară a ţărăni
mii, adevănat fen101IT11oo de ma'iă în perd101adă, dezvăllllile Î!Il tonalităţi si
tuate �ntre umiJinţă şi avefltismern t, realttăţi obSiesive Cla : insuficienţa
loouri1L01r de hralllă , a păşuni.Lor şi fîn,eţellor ; lipoo lemnelor de foc ; ne
dreptăţi'1e ooaJzionartle de prestarea zilel.Joo.· de boi�e,reSIC sau la execurtarea
"meremeturilor", transporturilor şi cărăturilor legiuite ;
povara
sU··
pMmetntacr'ă a tran�po:riluriiloc "ffil pmvilanlt" şi a întreţinerili
oiŞ'ti lor
�trăine atftLwte în vară ; dlisper�a�rea cau:zm-ă de ră�putnderea soJidară a
Slate,lor penrtru 1ruootoriride cellor f.ugi•ti ; extinderea samavoJnică a uno1·
propriletăţi în daluna pămÎ1111ru
1 ri.illor răzăşeşti şi înc-dlecu�ea unor drepturi
tradiţiJclrla[e ale ţă.năn.imăi Liibeve.

Ln decembrie 1 849, de pi'Ldă, loouito.I"id din VuLtureşti reclamau pe
arendaşul Teodor Alexandru ban, care, după luarea în posesie, în 1 84 8 ,
a mU"Şiei de la mîniăs·tiooa Vă mUc , le s.chimbaseră Loollll1iJe d e hrană,
Hnaţ şi imaş, dirudu-1le în Slchimb rul,telle, necm:e5iptllruzăto�are. Cercetări l e
întrepriln!-ie l a faţ1a LoouliUL d e către prti.tvighetiorul l a ocdl, care - po
trivit spuselor reclamanţilor - "au fost şi este purure partizan d-sale
po�esm,uilui", şi i-a inciltat şi mai muh pe �ă'l"laJili, fădndu-!i să se gîn
dească la pritbeg1i1e10• în acela-şi an, ţărarui din Berezeni (fOSihUll ţ i'l1llllt al
Fălcw,Lui) maintaseră ruurt:Jordtăţi.loc admi1111is.trative două ptlîllllgeri î n.drep
tlaite
împotriva
clucei1Ulruli
Ştef,anache Gheo�ghilll, posesm"lllll moşi·ei,
pentnu n el e-g ilui1ni �n aroondlarea loouritlo r de h ra n·ă şi de fî:naţ 1 \ dar şi
împotriva anchetei pătltinirtoane înrtr€ipll"linsă, la pof11.l[lca isprăvlrli:eieri, de
căl1:11e dnovnilc<ul ei, Ioni ţă 'DaJŞă, oori:nd n UIIl1 il,e>a unei aLte oomis.id de
cercetat1€, condu.<>ă. de fosbUil arendaş al aceleiaşi moşii, Slpărt::a nul Cos
tache Şendrea:•�. Jalbe ou un conţinut asemănător aJU dat aiUiboll·ităţilo·r,
atunci C'a şi mai tîrzitu, deznobiţii din Git�beşti ai agăi COISrtache Vohes
C"U 13, cei din Căn..lli.eşti împotl�i va spăti3Jnului Allecu Răşumu '\ locuito rii
diill Coz,me-şti împo:tii"iva pdvi,g hebonuiliu i de oool 15, ced din Hîn:'Şova ne
mulţUim iţi de condi ţ HI�e itmpmprid de tmi pe moşia pahmm ioului Ioniţă
Si on 16, ţăramhl din Mu:�rteill.U de JIOIS, ispirt;i,ţi de a se strămu ta pent11t1
"indestulare" pe moşia tîrguLui VasLui 1 7, şi desigur încă mulţi arlţii.

Îill unele jalbe sînt înscrit'ile, alMturi de SIUfe riJnţ,ele maJteritaJle, chi
nurile fizice ale ţăranilor, �upuşi bătăilor şi umilinţelor de către aren
dCIJŞi şi vechiH itndeos·ebi. Bună:001ră, legarea in "heră ş.i bultUci:" a ţă ra 
nilor care-şi e xprilmtaJu în vreun chip nemultţumi:rea, şi ţmerea lor "în
chişi la hambal'e zile şi nopţi înrtJreg;i", OOioU'>ti1JUia lliniUl dintre mij loa
cele preferote de o01ns.trîn1gene aido:pt'alte, în 1 85:1, de poseoonul moşiei
Dumeşti 1 0 • Foş.tili mbi ai f,ami,lwei Sifon, de la moşil(l Coş,eştli., rec1Lamau
autorităţilor centrale, imediat după eliberarea lor în 1 3 55, cumplitele
maJlrt:mtări
su fe rite din p�artea rudmristrert:J()Inuiliui moşiei, Mihai Sion,
cane, în,f,ull"iat de oute:m11n ţa dezrobi.ţ Ho r de a fi sesi1Zl31t CVnmUii!r:ea asu
pra nelegiuj.r�Lor, în todu.l nopţii "l(lill tăbărît ou oilo.rrlagllll de ne-1(1 uds
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c:a pe nişte fiare sălbatice [ ... ] s-au suit cu picioarele pe noi zdrobindu-ne
cu căkîirul11, iar Sipre revărsatul zorilor 1e ....a pretins tr·ei ga lben.i "p<m
tru ca să răsplăltim ootiiilJelallia ce a înrt:mbui.rvţait ou schingillllirrea noru;.tră,
sau de nu, ne omoa.ră" 19•
I n pofida dilferirt:.elor modalităţi de in tim idare la car2 l'ooua·geau
propr it eiar i•i sau anm.darşii î111 Sleopul prev.en:irnhl reclamaţiHor ţărăneşti ,
<1cţiunea petiţionară n-a putut fi zăgăduită. Susţinîndu-şi c u insisten
ţă revendi.c:ărHe minima1e, ţănanii îşi îniCheiaru a de�:>e0ri pl în,g•e rj;le nu
prin obiŞilluitele asiirgurări de supurH�re tot•ală date autovirtăţi lor, ci prin
amen,irnţJa1·ea ou f!UJga, nestă1pî1Ilirrera, s.au deplasa.Pea în masă spr,e eapi
tală, aşa e1..11m aru pmcedlat, 1n 1 8 57, :lJoClUIÎtorii de pe moşia Mu n t en F0•
D31Că jalba a conrstirtn.Lirt, �n genere, o modaJ.itaJte curentă de dezvărl.u
i re a tutumr cauz.e1or oare au conoumrt 113 impil'area ţckănimiJ, implicit
un mijloc de protest atl ei, o formă imediat Silllperiooră de Lurptă, răs
pîndită şi îrn oupri.n6rul j udeţlll!Lui Vasllui, a fost fuga ţănanHor de pe o
moşie pe arlta. Fără a mimima:liz.a ef.idenţa arceSite>i căi de acţiune, în
care eonf!riUIIlltl3•rea deschisă cu prop ri elt<liPUl SlaiU ou iii1Jterplllş i i săi este
ineă e v itată, fuga -- ca formă pasi!Vă de Lll!ptă -- eS<te revelartolie asu
pra ag1·avării situaţ1ei malterriale a ţărănimii, nu însă şi a supra creşte
rii oombatti vi•tăţii SlatLe. Cîtă v re me Sle 1n t î 1n ffie pe aceeaşi platfmmă
exploatatol"ii ş.i ex!ploataţi (loou itto nii rămaşi pe moşie) 1ruteresaţi deo
potrivă în neutrailizanel3 Ull1or astf el de acţhm,i -- ca, de pildă, pe mo
şia T o d i reşt i, �n 1 85 1 � � , sau pe proprietari ori arendaşi ardemenilnd lo
cui•torii altor sate Sip�e a se aşeza pe moşii:Le lor (vezi caZiul at�endaşu
Iui Evdochim a mo�irei RalfaUa) 2�, c01ll1ba tivi11atea de cla<>ă a ţărrăiruimii
e diminuată şi lllJU periclii1Jează siSiteimul. În pofida llll1ei efidenţe red'll6 e,
!-;Ubli.nierm frecvenţa mare a caZJuriJor de stll"ămutare sau pribe:glie, de
te r m i n a,te de sărăcila excesivă şi de f.eluri:1Jele abuzu ri aLe pmpr.i,eta�rilor,
;;•re.ntdaşilor vechillilor şi văltalf:illor. AsJt:f.al, 1n 1 848, Uln mar.e număr de
locuitori de pe moşita Petreşti fugiseră şi S<e stat oi'IIli.citSer ă pe
moşi a
Dogdărueşti (Baoălu), spre dispero�rea prqpri•eltarulu:i 1. HICllndooa23 ; în
anul u�măitor,. 1 4 locuitoli diln Blaga se strămiUJttaseră -- din pricina
stăpî·nrUlrlhi Mihalarche Doopin esou -- pe m�i·a BÎtmova fără untcuviinţa
rea autorităţilor ; pericolul "spargerii" satului ameninţa, în 1 85 1 , şi
pe arendaşul moşiei Muntenii de Jos�5, Ştefan Angheluţă, în urma îm
prăşt i eri.i lTllUiltor Loou irtori de aool1o. Uneori, ţăn'1Miti d:im. s1a1tele de pe
m alu l P11u1JUlui p referau să treacă în srtînga fluvitU:Lu;i spre a scăpa de
poverile ce-i apă.saru (vezi ooz.ul loouitorriJo r di.n sate le Pogonteştir şi Stă
n ileşt if6, tneoel'i fadliltla!te de silialba orglalniZraJre a paz,ei 1a hort:ar, ca m
mare a efeotiVQlllui redus� 7, şi de d e.zi rnrte resu l manifestat de cănmuirre
pe n t ru ameliorarea sistemuLui de veghe.
Măsuri.Le · înrcencate de către a'llrto litt:ăţ i le oentr'aile şi locale în di
l,ecţia preillltîmpinărili pribeg.Lrhlor SalU a readucerii fuga rillor pe moşia
unde erau înscrişi ou birul (înrtre care ITlăsutri am.illlttd m, îndeosebi, în
grădirea dreptuLui de Sltrămutrare prim. SIU(ptriiuna.rea , în 1 855, a ant. 1 9
din aşezămînitruJl în vigoare) s-&I dovedirt iJnWwctruloase.

Cea mai larg răspîndită formă de protest, şi de acţiune în acelaşi
timp, a ţărănimii vaslluiene împoltriVIa oo:nid!iţiei socila'l-eoonromi.Jce 1n ca-
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re se zbălbea la mij1ooul veacu lui trecut, a foot netăgădtuăt nesupun,erea
la Luorru. şi, in genere !, la indlatorinille faţă de proprietar. Chestiunile in
lii tigiJu e-rau cvasi irlenJtice cu cele înscrise in jalbele locllllitorilor cu sin
gurn deosebire că rolul de aCIUZat şi a.ouzator se inrversează, evidenţiin
du-se creşterea combatiMi.Jtăţii ţărănimH.
F€ll1JC)([Ien
l ul de rue51l.JlPUle
l1 re ruu s-a manifestat şi nu trebuie î nţeles
însă numai sub forma abţinerii looudtoriror de la Îll1deplinirea obli.ga
ţiiloc falţă de stăpîni, astlfel � acte fiind mult prea ciU.l'"e!llte . Abţinerea,
ca fază primară a nesll.lJPUille rii a fioo t Ulm1ată adeseori de fonme supe
rioare de reW;it:enţă acti:vă a ţăraruilor, precum : opozilţia prin violenţă
la efectrua:rea ou prilejul împă·rţiTH loaurilor de hrană, păşune şi fînaţ,
la încheierea SIOCOteliJlor cu proprietatea, ori la cercetăriJ.e diabate de că
tre autoriltăţi "la faţa lOCIUlLui" - acţiuni curente î ndeosebi, în alfllul in
trării in vigoare a noului aşezămint agrar, şi se înţelege de ce. Mulţi

mea oorvezHJor impuse cu deosebire in vremea ocupaţiilor străine a
gJene rat o formă specdifică de acţi!uare a loouii torilor din ţiruutlli"ile de
jos ale Mo1dovei, iJnJ>liairt VaslUÎIU!l, FăiLciul şi Trutmna, etichetate ca ac
te de newpunere nu nrum.ai la irndatoi"irile faţă de pmprietarul moşiei,
ci, mai ales, la oole faţă de stat şi faţă de auJtorităţiJe de ooupaţie : este
vorba de dispensarea loouitorilor de animale de tracţiUIIl e prin extin
derea, pÎlllă la generali�are, a vinzărHor de vite. Stăpînirea era înşti
inţal!ă, de pildă, în 1 849 şi în 1 854, că locuitorii din ţinllllt , "s;tă(pîrniţi de
vid.�ug", îşi VÎII1d vi·tele "slllib nUJmi de a scăpa de havalele" sau "ou
scop de a fi sm11ti. ţi de cărăturile ce-i calcă în trebuill1 ţi publice şi a oş
ti rilor împărăteşti fiUS ăeneşti" . La care înştiinţări, Departamen1rul de
Interne ordonă isprăvniciei yas lui să asigure o strictă supraveghere şi
să împiedice astfel de vîn.zări28 •

NeSIUpunerea ţărănimii vas 1ui ene 1n perioada de referdnţă a Lua t
însă cel mai adesea forma răfuielilor directe, a atiaourhlor şi molestă
riloor exponen.ţilor clasei e:x.ploaltartoare, a incendieriJ.or sau distrugerii
unor bunuri aparţin�nd acestora din urmă. Registrul m�jloacelor uti
lizate era foarte larg : de la diferendlltl persooa l - dar Îlll numele unui
interes obştesc - pu rtat ou feciorul boieresc şi pînă la oon:fUctJUl co
lectiv desfăşurat îrutre să.t eru, pe de o parte, şi a !"ell1daşi, proprieJtari
'>Iau aulborităţi de oroine, pe de &ta. Dintre multele e xempJ.e pe care
documentele v remi i le reilevă despriJndem doar cîteiVIa. Ln mai 1848,
Departamentul de Interne ena in.:flormat de c1uceJ:"II.lil. Alecu Sotirescu
că răzeşii din Suhuleţ se împotriveau "sovolnic" la stăpînirea unei
părţi de moşie, dobîndită de reclamant, şi la inchiderea unei ţarinF9•
I n aceeaşi vreme , bknicii din Sooposeni intnaseră "samavolnioeşte" in
pădurile din preajmă, bătînd pe vechilii moJ?i ei şi luindu�i lemne de
foc trebuirtoare3J. Potri'Vit reclamaţiei arendaşului moşiei Tîlhăreşti, din
noiembrie 1 85 1 , 1oouirtorii, "dispreţuind ou totul driturile propri:etă ţii " ,
nu s-au s fi irt ca, chiar î n prezenţa l!uD. să iasă .pe cimp " ru sa.pe ş i cu
prăj ină", să-şi măsoare fiecare ":La un loc cîtte 60 prăjini" să ş.i le în
SJemne prin tragere de brazdă şi �poi să le şi are-3 1 •

La numai cîţiva ani, în 1854, un nou in,trus pe pămînturile răză
şeşti, pahamicul Oostache Ioam., voind să facă ax-ăltură ooouriilor cump ă-
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rate în Suhuleţ, a fost intimpinat cu reacţia energică a răzeşilor care
"au s.ărit buntu de mi-au bătut vătaful şi plugarii, maltratîndu-mă
şi pe mine şi pe Hul meu. Mai deunăzi - scria acelaşi la Departamen
tul de Interne, în 1 857 - iarăşi au sărit de au bătut nişte oameni de
la pl11gruriJe logo.făltulu1 Mihrul şi, dJe I1IU fllllge vechUrutl călare, 1-a.r fi
stîLcit şi ,pe vechil"32•
Neaulai Manu, proprietarull. unei pă·rţi din moşia Brud�ti, re
dama autoriltăţilor in 1 849 pe ră�ii de acolo, care, în loc a faoe sau
repa ra gardiurile La ţarini, "au înoopwt a le a.rde şi a le desfiinţa pe cele
existente, cutezind chiar a izgoni pe vătăjelul rînduit de arendaş, supt
cuvîn�1 că nu a r avea treabă ou dînşii şi nu voiesc a şti de n imen i " .
Fecio.rrul boiel."'essC trimis spre conciliere a fost b ărout , iar liniştea n-a pu
tut fi restahili!tă, în pofida măsu.rUo.r ooercitive aplicate oolor m a i oo
noscuţi la administraţia ţinutului ca "buntuşnici şi zurbagii"''3• Ata
curi asrupra oameni.JLor proprielt::aiUlJui reclamau autoriltăţil:or : pitaruJ.
Costache Găl�U.Şcă, arendaşul moşie.i Călpoteşti, bieiruit şi "băltwt cumplit"
de răzeşii de acolo34 în 1 850, aga Costache Voinescu, în acelaşi an, de
cMre unii dezrobi,ţi din Grnbeşti35, vechilrutl moşiei Creţeşti. Îlngrijorat
de "stîkil:ea" unui fecior boieresc de către răzeşii din CrăsnăşenP6,
apoi spătarul OaJn,tean.i·r, în 1 853, la mo.şia Dumeşti37, Ştef.an Anghelu
ţă, la moşia Băhm.ari38• arhimandritull. Nlifon aJ. mănăstirii Fistîci, la
moşia Bălteni39, apoi la Moara G reci·lor, Ştillllborăni, Slobozia Pocrecii
etc.

'Ln mai toate ca2l'llri le de nes!Upunere, indiferent de forma de ma
nifestare, mij:1oacele de oomsrt;Iirngere deveneau din ce în ce mai mult
netemurtJe, cărultî�du-se mel'leiU alrt:.ele. Pe de o parte, ţăranii se a rătau
neclintiţi în dedizlili, chia'r şi artn.mci cind emu amendn1Jţaţi ou forţe jan
darmereşti, şi pe de alta, însfu;;i aurtlorlităţile centrale înJoepuseră să se
convingă de ineficacit!altea pedepseJor aplli�eate celor nes'lliJ)U.şi . Nici iz
gonirea de pe moşii a răzvrătitorilor, pînă atl.llnci la modă, nu mai dă
dea reZJUli.alteJ.e SICOII11:Jate. lngmjomrea .proprietarhlor şi arendaşill.or, pe
de o parte, a allltorirtăţiJor adrministrative locale şi cenrtrale, pe de alta,
era genemtă şi înlbreţinlurt;ă de posibillilatea reală în împrej1t1ră.riJe de
atunci. ca o acţirtllil e (de genru[ oolor aminlti,te) să se extindă şi să se
transforme, printr-o �rticipare majoritară sau ge-nerală a loouito·rilor
unui sart, în răzvrărtire saru. chiar în răscoală, forme superioare şi ulti
me de mani:f.estare a liuJptei de clasă la sate. ReaJittăţile jsltorîce ogHn
dite în dOC'Ul11entele epocii oferă probe elocvente şi în acest sens.
Un inceput de răzvrătire constatăm, în iulie 1 848, în rînduJ locu
itotilor satului Brădioeşti, care, poate şi sub in:li1uenţa evenimentelor
revoluţionare petrecute în ţară, se ridicaseră împotriva Regulamentului
Organic, declarînd arendaşuliui că !:se vor împotrivi la orice silă, chiar
şi ou arme de va cere trebuinţa". ingrijorat că exemplul lor a fost ur
ma�t şi de 1oClUJirt:orii sa1ruJIJui ve-ciJn Buneş.ti, are!l1idlaiŞ'ul avertiza isprăv
nici-a ţinu:truiliui de posi1bilitatea inltinderii "acestui mare rău, din loc în
loc, încît să fie chiar ocirmuirea în neputinţă de a-l stăviJa" 40• Rezis
tenţa ţărănească a S/}JoriJt în imltensiltlarte şi amploare în anul intrării în
vigoare a noului aşezămîlllt agricol. Răzeşii din Deleni s-au împotrivit
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cu violenţă efectuării Ull1or măsurători ale moşiei lor plin împuterni
citul isprăvniciei însoţit de jandarmi, pe care i...JC�Ju bl1UScaJt şi amenin
ţat că "să f·aci moarte di om". F�a:p1la ror, potl'iiV�t apoocierill•:x oficiale,
depă-şea plin gradu� vi,novăţiei posibiUtăţiJJe de "înfrJnare" ale inspră·v
niciei41. Un coofliot de proporţii apropiate era semnalat aulboriltă-ţHor de
că•tre spămrul Al.ecu Lupaşou, oopărtaş în arenda moşiei Vllllrt:ureşti, în
toamna anului 1 857. lnc.redin.ţaţi că "urmează a să faci aşezămînt nolll " 4�,
l ooui-torii au declarat sol-emn că ".nlll mai voiesc a face pll1Ilt"43, ceea ce,
conchidea r·eclamantul, "ar putea ave foarte mari şi triste cOIIlsecinţi"'.
Reacţia ţămnirLoo: trebu�1e pni:vi!bă în srt:oosă l·egătură ou pmb}em.aJtica
în dezba,terea Divanuri�or ad-hoc şi ou pozi·ţia adopt<lită acnlo de către
deputaţii ponlt.aşi.
În i<linuarie 1 858 comiSIUl Ca-stache GrimaLdi înştiin ţa Minisrt:erul de
I nterne că des.oopel"ise la loouitorii m oşiei Deleşti (annda.tă de el) un
înscris prin oare "fac un gilllrămîn.t uniUl a<rupra altuia că vor ţine cu
rea mai mare scumpătate la unil,e, căruia cuvÎint de Ull1 i r.e, după. cîtă
conSJultaţte i-am făout, l-am înţăles a fi apliiCat mai cu seamă la trei
cazuri şi anume : îl în•ţeleg ca să fie poffie ca rtlill vot Clil loc la Unirea
Pri nţipa,telor, S<lJU uniţi la vreun funtişag, sau la răpirea vieţii mele".
Fireşte, pentru recl ama nt, sensul UJLtim era şi cel mai alarman t, dar in
urma anch etclor întneprinse la faţa looUilu i s-a conchis că m obilul legă
mîntuLui era altul decît supoziţiiLe enunţate44.
De altfel, în anii imediat premergăt:ori Unirii, efervescenta în lu
mea satUILUJi moll.ldovenesc Sle srup1131pune e.fo.I'tulruli general de
înche
gare a statului naţionaJl unitar român, î ntărind, pr1n panti,cruilla rită,ţile
5pecifice, val•enţa naţională a l'uptelor sociale desfăşurate şi pînă atunci
în consens. Obieotiveole mari în numele căl'ol"a acţiona ţărănimea re
prezentau :flundamenteLe noului arganisan naţional în cal'e ea vedea
chezăşia dobîndirii dretptluri1lo.r pînă atUIIl ci refuzate, a năzuinţelor încă
amînate. Caimacanul N. Conachi-Vogoride era înştiinţat asupra gra
velor abuzuri săvînşite de autorită·ţtle administmtive în dauna locuito
rilor din mahalaua Cotmooni a tîrgului Huşi. Dwpă înfiinţarea eforiei
în 1 840, şi extin derea vetrei tîrguLrui asup!'a mahalalei Co,troceni, pen
din te pînă atu nci de Slabul Oonrui, afialtă Îln pmprieil:atea Epi0C101piei Hu
şilor, loouitorii .statornici-ţi ou cooele în acele loburi s-au aflart: deod<J.,tă
sUJpuşi unrui dublu regim, de tîngoveţi - întrudt îşi aveau imobi.JJe le
în vatra tînguLui, obligaţi deci la oontl"ibuţiille in bani şi în muncă co
respunzătoare - şi de pOIIltaşi, întru�eît primiseră locuri de hrană pe
moşia Episcop1ei. In pofida reglementări-lor încencate pdn hrisoave sau
anaforal1e la 1 848, 1 85 1 şi 1 857, ei continuau să fie dubau îndatoraţi,
nu însă şi supuşi45•
Una dintre cele mai
ample
acţiuni
răzvrătitoare
raportată
chiar la teritoriul întregii ţări, a avut Loc în cursuJ anilor 1 858 - 1 859
pe moşia tîrgului Vaslui. lncepUJtă din toamna anului 1 857, prin refu
zul tîrgoveţ.ilor vasluieni (al căror regim fiscal era identic cu cel al
clăoaşHor) de a presta boiereooul. ÎIIl proif,itJu[ pnqpri.cllalrilor �iei, Ele
na Şubiln, mişoarea s-a în.tilns în timp pînă OÎind forţele jandarmer:e�ti,
condruse de colonelul FO!te, aru preiluJa:t misiunea alllftori,tăţhlor civile spre
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cercetare şi au reinstituit, prin forţă, "liniştea şi buna rînduială"46• O
atare moldalilta11:e de sol'll!ţiOirllare a UJ1eli chesttlilliiili în esenţă gmvă, dovadă că în ou:rsul aruuJ.ui 1 859 ea avea să ajiUngă în dezbaterea Con
siliului de MiJniştri
nu pu1leta fi dedît provizorie, de cir<lurns>tanţă.
Stăvilirea "răului" reclamat de proprietari, arendaşi sau de reprezen
tanţi ai administraţiei lOCia'le nu putea fi, înfăiptuită decit prin revi2JU
irea raporturi lor sociale e x isten te atun:c i, în sensrull emandpă.rii oe l ei
mai n uune roase clase, a diminuării obligaţiilor acesteia faţă de stat şi
de S•t ăpÎ!Il, în fine, a acocdării U!IllllÎ Jl'cinim de dre:pturi, ve111Jtilate în spi
ritul înno ito r al veacului.
Unirea nu a însemnat şi rezolvarea conOOIIIl iltentă, mult aşteptată,
a celei mai arzăto•are prolbleme, inteJ"esillld majoriltatea covirşitoare a
populaţiei ţării, împroprietărirea. Dar aotul de la 24 iaruua rie 1 859 a
deschis oalea 51Pre SIOlllilţiOI!larea în sens burghez a p roblemei agrare.
Prin reforma agrară înfăptu ită de către Al. I. Ouza, la 1864, s-a asigu
mt pătrunderea pe scară li<wgă a reilialţiilor capitaliste în agriaultură, cu
Loate COif'llSiednţ.ele de OOOilll e10010
1 rnic, poil:itiJc Şi, mai aJIJes, SOC!Î.ial deri
vînd din aoeas,ta.
Şi dacă prim reforma agl"ară a fost evitată "cartastrofa unei cum
plite răs co wle ţărăneşti", atunci, soluţia şi� dovedit uLterior vremel
nicia. Numeroasele frămîrntări soc ia le manifestate în lrumea satelor în
deceniile de sfîrşit ale veaouiliui treout, care aveau să aprindă f!llg'Ul ma
rilor răsooale de la 1 907, au demon strat, fără ,putinţă de tăgadă , că
p robl ema ţărăineas-că rămăsese şi după 1 864 cea mai arzăltoare dintre
toate cite preooupau societatea româneiască abi111 tJ'eoută în stadiu� ca
pi t a list al dezvoltării sale.
-

.
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DES DONNEs CONCERNANT l'ETA� D'EJSRRIT DAiNS LES
VILLAGES DU DISTRICT DE VASLUI DURANT LES
ANNEES QUI ONT PRECEDE L'UNION DES
PRINCIPAUTES
Res u m e

A l'aide des documents qui existent dans des divers
fonds d'archives de notre pays, l'auteur a reconstitue les rap
ports sociales ,specifiques aux �villages de l'ancien district du
Vaslui 'durant �a periode historique comprise entre la revo
lution de 1 84 8 et l'Union des Principautes (1 859). Ayant les
origines dans les ,relations economiques et sociales specifiques
pour la ,societe roumaine les contradictions antagoniques, m1t
nifestees sous des formes et intensite en variant d'une ex
tremite a fl'autre rlu �ys, rnous demontrent 1les efforts de
sesperes des boyards pour conserver leurs droits et leurs pri
vileges itraditionnels et en meme temps l'energie revolution
naire �ont ont despose ·les villages (lu district Vaslui.
Les
plaintes des paysans accompagnees par des avertissments en
vers les proprietaires, les fermiers .ou meme envers les auto
rites administratives, le ideplacement d'une 'J)Topriete fonei
ere a l'autre, le rrefus de travailler pour les boyards, les ten
tatives de reprirrumder les oppresseurs ainsi que la revolte
ouverte, :sont les divers formes de lutte qu on a adopte dans
la majorite des villages clu district de Vaslui. La resistance
des paysans rL augmente en lintensite en 1 8 52 par rapport n
l'entree en v igeur la neuve •legislation agraire.
Durant la .periocle anterieure a l' Union des Principautes,
les troubles sociaux des villages du district ele Vaslui se sont
associes a l 'effort general J>OUr l'acheVement de J'etat natio
nal roumain moderne en donnant IUne valence nationale au.c
luttes sociales manifestees jusqu'a ce temps-la. Meme si la
realisation de l' Union n'a pas solutionne le probleme agraire,
l'acte historique du 24 Janvier 1 859 JS'est •constitue en premisse
essentielle rle �a Bolution dans le sens bourgeois.
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