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RĂSCO ALA DIN

1 9 07

IN ZONA RUŞILOR
LAUR ENŢIU ŞTEFANESCU

Eveniment de importanţă m ajoră de la i ncepu tu l secolului al XX-lea•
răscoala din 1 9 07 a cuprins şi spaţiul geografic al Hu.şilor şi zonele în
vecinate.
De lu bun început se face precizarea că răscoala din 1907 din zona
Ruşilor nu a căpătat intensitatea şi proporţiile evenimentelor din jude
ţele învecinate atunci, judeţul Vaslui ş i judeţul la.<?i.
Răscoala din zona Ruşilor a îmbrăcat forme comune celorlalte lo
calităţi şi anume : atacarea conacelor, încercări de răfui ală cu autorită
ţile locale, . cu negustorii satelor, împreună cu insistente tendinţe de
pătrundere în oraşul Huşi - capital a judeţului Fălciu.
Şi aici existau vechi neînţelegeri între proprie ta ri şi ţărani, care·
n u în rare cazuri au fost pe punctul de a se transforma în conflicte·
puternice. Lipsa de pămînt şi vite a ţăranilor, alimentată de cele m ai
multe ori de elemente cu caracter local, făceau ca adesea disputele ·
dj;n't're cele două părţi să intre in sfera de preocupare a au:t!Orităţilor
însărcinate cu " apărarea legalităţii şi ordinii" în judeţ. In aces t sens ·
amintim conflictul dintre proprietarii şi arendaşii oraşului Huşf : V. Con-·
stantinescu, Nicu Juvara, Ion Filip, M. Melikon şi M. Abromovici şi lo"-·
cuitorii de ' mahalaua Mocani . . . "toţi lipsiţi de pămîntul necesar pentru·
hrană"l. Teama de izbucnire a unei răscoale in judeţul Fălciu, datorită:
influenţei exercitate de răsculaţii din j udeţul Iaşi este semnalată Mi
nisterului de interne într-o telegramă de prefectului de Fălciu, care' ii
cere acestuia să-i pună ja dispoziţie un batalion pentru eventualele
cazuri2.
La 8 martie 1 907 grupuri de ţărani localnici din satul Tîrzii ajutaţi
de locuitorii satelor limitrofe - Mînjeşti şi Secuia în j udeţul Vaslui
au atacat curtea arendaşului Ludwic Beer din ·Tirzii Fălci u;J.
In baza presi unilor făcute de ţărani şi sub ameninţarea c u noi dis
trugeri, administraţia moşiilor Tîrzii şi Corni s-a arătat dispusă "a mai
lăsa mult din pretenţiile sale" la încheierea noulu� contract. de inv.oieli.

agr.iooJ.e4.
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Dacă începutul răscoalei din judeţul Fălciu este fixat odată cu eve
nimentele din Tîrzii conc;iderăm totuşi că acesta poate fi devansat cu
o zi, adică 7 martie 1 9 0 7 cînd locuitorii din Şchiopeni azi Văleni au
atacat prăvălia comerciantului Ghetler unde au provocat importante
s tricăciuni. Faptul că acest eveniment de la Şchiopeni a fost r�pede
înăbuşit şi au fost arestaţi cîţiva aşa numiţi "agitatori" nu ne, împie
dică · să apreciem că incidentul redat mai sus să poată fi considera t ca
început de răscoală în judeţul Fălciu5.
!n ziua de 9 martie frămîntările semnalate cu cîteva zile mai î n ain
te la Corni-Albeşti şi Olteneşti s-au transformat în lupte directe împo
triva mosierilor si arendasilor.
In t�legram� adresată de prefectul judeţului, Adam Mitache, mi
nisterului de interne se arată "Revoltele ţărăneşti care au început de
ieri în comunele Oltenesti si Albesti au devastat curtile tuturor aren
daşilor . . Rog dispuneţi ·trim"iterea de urgenţă a unui �egiment"6.
Influenţaţi de exemplul ţăranilor din Tîrzii, Olteneşti şi Albeşti,
în zilele de 10 şi 1 1 martie s-au răsculat şi locuitorii satelor Tătăreni,
Stroeşti, Valea Lui Bosie, Crăsnăşeni, Giurgeşti şi Leoşti din comun�
Tătăreni, Budeşti din comuna Colţeşti, Vineţeşti, Cordeni �i Pîhna din
comuna Olteneşti, Vutcani . Aici atacurile locuitorilor nu întîmpinau re
zistenţă prea mare deoarece trupele existente în judeţ erau concentrate
la Huşi unde răsculaţii din mai multe comune limitrofe oraşului încer
cau să pătrundă.
Acelaş i prefect Adam Mita<::h i telegrafiază la Bucureşti că în ziu�1
de 1 1 martie ora 9 a.m. circa 4 0 0 de locuitori inarmati ai comunei Tă
tăreni au venit asupra oraşului pentru devastare. Ei � u fost opriţi la o
distanţă de 500 m de oraş d e două companii d�n Regimentul 4 Argeş,
sosite la faţa locului cu o seară inainte7.
Cei 400 de răsculaţi îl bătuseră pe primarul din Tătăreni ş i distru
seseră registrele de învoieli agricole. -În drum spre Hu;şi coloana de
răsculaţi a rupt firele telegrafice pentru a . împiedica intervenţia ime
diată a trupelor. Dar la bariera oraşului ţăranii au străpuns flancul
stîng al cordoanelo r de soldaţi şi unii au reuşit să pătrundă pe străzile
or�ului. In timpul conflictului au fost ucişi trei dintre ţărani, şapte au
fost răniţi şi 48 au fost arestaţi "dintre conducători"8.
Tot în aceiasi zi locuitorii din Budeşti şi Vineţeşti au devastat casa
arendaşului moşlei Budeşti, rnaltratînd pe ajutorul de primar şi secre
tarul comunei9.
La 1 9 martie, 700 de ţărani din comuna Avereşti au încercat de
asemenea să pătrundă în Huşi. Ei au fost întîmpinaţi la bariera g�rii
de două companii din Regimentul 1 Dolj, din care cauză s-au indrepta�
spre bariera Corni în speranţa că vor putea pătrunde pe acolo. Dar şt
aid au găsit pază militară .
Locuitorii .cătunului Pogăneşti în număr de 100 au ve:njit inspre
{)raşul Huşi, dar în urma. sfaturilor date · de medicul veterinar -Boldescu
şi avocatul Chiriţă, ei s-au retras aşteptînd' in. localitate pe prefect pen
tru a i se expune doleanţele lor10.
.
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.în C:J:'eeaşi noapte, 50 de p;•rsoane au încercat să deY::<eze rasell'
pro ;Jri et ă ţii Cordeni . In urma a�armci d ate dC' �antinelă, corpul d:· gar
dă il U lT!'1 fi ri t pe CÎmpie> Ţ;c fugari fără a l'Cl'ŞÎ Să prindă \TCOUm!J .
în zi ua d<· 1 4 m artie , 30 de locuitori d i n comuna Creţeşti c·ereau
primaruln i acestei comune să li se împartă în loturi iazu l , proprieta
tea comunei 11.
La 1 8 martie, în satul Poşta Elan se sc>mnalau nemulţumiri deter
m i nate de în c heiere a contractelor agricole. Situaţia prezentată deter

m i n ă totodată schi mbarea prefectului j udeţului Fălciu. Noul prefect,
dr. N. Lupu, cere mi nisterului de i nterne să dispună ră mî n erea a două
batalio<me " fii n d absolut necesare la menţnierea ordinei " 1 2_
După data de 1 8 martie 1 907, nu mai sînt menţionate nici un fel
d<" acţiuni revendi cat ive în zonă, probabil situaţia fiind determinată şi
ele faza de reflux a răscoalei d i n celelalte judeţe ale Moldovei. Pe de
altă parte faptul că guvernul conservator luase unele măsuri represive

prin concentrarea unităţilor militare în capitalele de judeţ, constituie
un alt indiciu de reflux al mişcărilor ţărăneşti.
In tot cazul un element decisiv al abandonării luptei deschise 1-a
constituit şi faptul că ţărănimea era neînarmată şi nu aveta un condu
cător încercat în luptă.
In fine, putem concluziona că evenimentele din 1907 din zona Hu
şilor, fie că au avut o amploare mai mică sau mai mare, că au un număr
relativ mic de participanţi, fac parte integrantă din marea răscoal ă a ţă
ranilor din 1 907, răscoală care a însemnat ultimul mare capitol a l lup
telor revoluţionare purtate de ţărănime de-a lung u l secolelor.
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