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Evoluţia economiei ,rurale din România în perioada de după reforma
agrară de la 1864, s-a aflat sub semnul pătrunderii şi lărgirii relaţiilor şi
formelor de producţie capitaliste, grevate încă de puternice rămăşiţe feudale.

Caracteristic jud. Muscel, ca judeţ aşezat în .zona subcarpatică, era
dominaţia proprietăţii mosneneş;ti, însă a unei proprietăţi fărămiţate în
loturi mărunte, majoritatea cuprinse .între 1 ha şi 3 ha. In partea de sud
a judeţului predomina marea pr<>iprietate fapt -ce a determinat o exploatare mai acrentuată a ţăranilor, prin !Sistemul arendărilor în special, lipsa
de părnÎII1t f iind aoută pentru ţărani, marea proprietate acţionînd ca factor al agravării .regimului agrar existent şi implicit ca element al adîncirii
contradicţiilor sociale la sate.
Datorită condi~iilor create la sfirşitul secolului al XlX-llea şi începutul S€COlului al XX-lea au izbucnit frămîntări, mai accentuate în sudul
judeţului Muscel, mai puţin accentuate în satele dinspre dealuri şi munţi.
Lipsa de pămînt a silit pe ţărani să fa cu arendă de ii.a marele proprietar care le-a impus sistemul învoielilor agricole. 1111 .general în jud.
Muscel, moşiile erau lucrate în dijmă, ţăranii dînd proprietarilor jwnă
tate clin reoolta realizată pe pămîntul arendat, lucrînd .gratuit pe moşia
proprietarului .un nrumăr de zile cu :braţele, şi alt număr de cărăuşie, plus
ruşfeturi, plocoane, taxe etc. In corn. Albeşti, prin învoielile agricole
încheiate, proprietarii locali luau ţărani!loa:- „până la 3/4 din produsul
muncii şi pe deasupra şi ruşfeturile" 1. Aceste învoieli agricole se încheiau
în dijmă sau bani şi îngreunau considerabil viaţa ţărnniJor. Tot la Albeşti
se poate vorbi de existenţa unui puternic sistem al rusfotuTilor. Astfel,
pentru o vită la păşunat pe timlP de un an, pe lîngă bani, arendaşul mai
lua de La ţărani următoarele : „o .găină, 20 de ouă, o oca de unt topit,
1-2 zile de muncă" 2•
De altfel autorităţile pentru a evita abuzurile proPTietarilor au stabilit cuantumul muncilor agricole .în funcţie de particularităţile .fiecărei
1

1 Informarea potrivit investigaţiilor efectuate în teren la Albeşti la 10 februrie
1957 de către FI. Mîrţu din activul ştiinţific al Muzeului raional Cîmpulung
Muscel. Datele au fost luate de la Niţă Năstase din Cîndeşti, comuna Albeşti,
aflat caporal în batalionul 30 Dorobanţi - Muscel, în februarie 1907. Compania
sa a fost trimisă să reprime răscoala ţăranilor din satul Ţigăneşti, de lingă
Alexandria, pe moşia milionarului Capră.
2 Ibidem.
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comune. In realitate aceste norme nu erau respectate de nici un proprietar
.sau arendaş.
Pe lingă agravarea situaţiei ţă.Tanilor din cauza înnăspririi iSistemului
arendării în dijmă, ruşfeturilor etc., şi seceta din 1904, a contribuit la
înrăutăţirea vieţii lor. lntr-un raport despre situaţia judeţului Muscel pe
anul 1905-1906, adresat Ministerului de Interne se specifica: „ ... starea
economică a locuitOTilor .acestui judeţ în decursul anului 1905 pînă la
adunarea reooltei din toamna trecută a fost pentru clasa muncitoare
foarte precară" 3• Intr-un alt raport se arăta 'Că .în urma intervenţiei
.statului s-.au distribuit „223 vagoane de porumb" "· Cum majoritatea ţăra
nilor de la şes nu aveau pămînt situaţia lor a devenit foarte îngrijorătoare.
Un sector greu lovit şi afectat de seceta din 1904 a fost sectorul animalier.
Pentru că. .f'meţile nu s-au făcut s-a apelat la ajutorul statulrui oare a dat
pentru judeţul Muscel „99 687 kg paie" 5. Intr-un alt raport se specifica
.că „efectul dezastruos al acestei crize .financiare a cărei unmări cred că
se va resimţi încă şi în anul viitor este împuţinarea animalelor de
muncă" 6 . 1n acelaşi timp preţurile la animale cresc considerabil O importanţă deosebită în relaţiile agrare din judeţul Muscel o are sistemul arendărilor. Deşi sistemuJ. marii arendări data de multă ·v.reme, .în ultimile
2 decenii ale secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, el
.s-a dezvoltat în mod deosebit sub diferite forme ca : .arenzile în natură,
respectiv ; dijma, arenda .la .tarla care erau răspîndite mai cu seamă în
păturile cele mai să.Tace .a:le ţărănimii, sistemul de arendări intre ţărani,
:despre care V. I. Lenin afilrma : „SăTăcimea da pămîntul în arendă de
nevoie, fiindcă n-are posibilitatea să lucreze rpămîntul, n-are seminţe,
n-are vite de muncă, n-are inventar şi are neapărată nevoie de bani" 7 .
Acest sistem de arendări se întîlnea în satele dinspre munte : Dragoslavele, Cîndeşti etc. Tehnica care se folosea în agriclllltură era foarte rudimentară cu toate că suprafeţele semănate cu cereale .în partea sudică a
judeţului cresc. Se observă intenţia .unor proprietari de a introduce, în
interesul lărgirii producţiei, maşini. La Albeşti, exploatator-ul. de pădure
P. Posoiu intenţiona să „construiască un tren funicular" 8 , cu ajutorul
~ă:r:uia .ur.Illărea intensificarea exploatării bogatelor rezerve de lemne existente in aceste locuri. Şi situaţia financiară a judeţului Muscel a fost
destUJl de fluctuantă la începutul secolului al XX-U.ea.
In urma secetei din 1904, un Taport al Prefectului jud. Muscel spectfioa : „Revenind la situaţia financiară a judeţului a început să devină
bună" 9, .aceasta demonstrînd că în anul de secetă din punct de vedere
financiar situaţia din judeţ era deplorabilă. Administraţia, cu toate că a
fost aplicată noua lege de organizare a comunelor ruraJl.e, se găsea în
impas. lntr-un raport se specifica după mai bine de -un a.n de la
aplicarea iei că „nu s-a putut aprecia o schiJnbare .în bine a administraţiei
inteTeselor comune" 10.
La toate acestea se mai adaugă şi gravele abuzuri .făcute de jandarmi în majO!l"'itatea satelor şi comunelor judeţull.ui. La începutul secolului
al XX-le.a, .în judeţul Muscel se .face simţită mişcarea socialistă. Pentru
3 Ar-h. St. Argeş, fond Prefectura judeţului Muscel, dosar 34(1906, f. 1.
'• Ibidem, f. 3.
5 Ibidem, f. 1.
6 Ibidem, f. 2.
7 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XVII, p. 95.
8 Rciscoala ţăranilor din 1901, Ed. de Stat, Bucureşti, voi. :11, 1948, p. 331.
9 Arh. St. Argeş, Fond Prefectura judeţuhi Muscel, dosar 34/1906, f. 3.
~o Ibidem.
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a combate urmările propagandei socialliste şi pentru a împiedica pătrun
derea ideilor socialiste în rindul ţăranilor, autorităţile hotărăsc să se tipă
rească opera reacţionară a lui Eugen Richter „Unde duce socialismul" „
tradus în 1896 de Al. Sturdza, şi „Ce înseamnă socialismul în România"
scrisă de Al. Sturdza. In dispoziţia dată cu acest prilej se specifica :
„Deoareoe în timpul din urmă, propaganda socialistă, prin mai multe
întruniri în diferite localităţi, ,pare a dezvolta o mare activitate iar aceste
idei subversive ar putea prinde .rădăcini în populaţil\.LJlea noastră, mai
ales în cea rurală ... aceste scrieri, .să fie cît mai mult răspîndite şi mai cu
seamă să pătrundă în toate comunele rurale" 11 • &te important de :remar-

Fig. 1 - Adresa Ministerului de Interne, recomandind
Prefecturii jud. Muşcel difuzarea a 10 (zece) broşuri
antisocialiste. Număr majorat de către prefect la
50 exemplare

cat faptul că pe marginea acestei adrese, prefectul jud. Muscel notează
că are nevoie de 10 exemplare tipărite. Ulterioc el a revenit, şi, consideiind că mişcarea socialistă constituia deja un pericol a modificat numă
rul oerînd 50 exemplare 12 • Acest fapt este foarte semnificativ şi el ne
demonstrează că în jud. Muscel, mişcarea socialistă a găsit un teren fertil şi a început să se infiltreze şi în rindul ţăra.niloc. Această infiltrare
în rlndul ţăranilor a ideilor socialiste, a speriat autorităţile care au luat
măsuri prompte pentru combaterea lor. Se cerea să se ia măsuri pentru
1

u
12

Colecţiile de istorie ale Muzeului orăşenesc Cimpulung Muscel, nr. inv. 6253.
Modificarea se vede în mod evident. Vezi fig. nr. 1.

http://cimec.ro

398

ŞT,

TRlMBACIU

ca broşura să pătrundă în toate cornun.ffie" spre a ţ:.e lumina populaţiunea
noastră rUTală şi a se .preserva împotriva teoriilor .periculoase prin oare
şcoala socialistă caută a ,înşela şi a seduce muncitorimea" 13 • Sînt.em deja
în preajma lui 1907 şi nemulţUJmirrile ţăranilor au devenit tot mai mari
ca urma.re a lipsei păntintului şi ra cruntei exploatări, iar ideea unei alianţe
între ţărani şi muncitori speria pur şi simplu clasele dominante.
DESFAŞURAREA RASCOALEI
Judeţul Muscel împreună cu toată regiunea subcarpatică s-a încadrat numai 1:Pairiial în aria de desfăşurare a răscoalei. In partea de nord
au predominat mai mult agitaţiile, diferitele firămîntări ·locale şi petiţiile
colective înaintate de ţărani autorităţilor.
La 12 martie 1907 „Prin înalt decret regal" Lli maiorul Tiberiu Cocă-
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Titlul şi conţinutul lucrărilor oportuniste,
antisocialiste, recomandate Prefecturii jud. Muşcel
spre a fi difuzate

Fig. 2 -

nescu este nwmit în funcţia de prefect al judeţului Muscel în locul conservatorului Gh. NeguJici. El va conduce :acţiunea de repr~mare a satelor
răsoulate în Muscel. Prima măsură luată de noul prefect a fost convocarea
tuturor inspectorilOT comunali la sediul Prefecturii, pentru a li se trasa
13 Colecţiile de istorie ale Muzeului
1343. Vezi fig. nr. 2.
1' Arb. St. Argeş, Fond Prefectura

orăşenesc

Cîmpulung Muscel, nr. inv.

judeţutui

Muscel, dosar
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„noile sarcini" de supraveghere a satelor şi înnăbuşirea Tă.scoalei. Incă de
Ia venire instaurează o cruntă teroare militară : considerind că „e inoportun ca învăţătorii şi controlorii băncilor populare să se perinde prin
sate pentru a ţine conferinţe „faţă de asprimea şi starea militărească în
care ţine judeţul Muscel" 15. I7efectul speră că ministrul de interne va
interveni pe lingă ministrul Cl\.lltelO'l" pentru a revoca acest ordin promiţînd guvernului că în urma acestei măsuri" nu va mai îndrăzni nimeni
a se răscula" 16 . Ii era teamă că prin întrebările pe care le-~ pune ţăranii,
învăţătorii şi controlorii băncilor vo'l" da răspun:suri diferite de oele vin-

...

Armă de foc capsieră model 1857 lungă de
de 0,98 m, găsită la Stîlpeni, folosită de răsculaţi în
1907. Pe patul armei este zgîriat anul 1907

Fig. 3 -

turate de ziarele guvernamentaile, ceea oe i-ar faoe pe ţărani să „nu ştie
pe cine să creadă" 11. Un prim semnal de alarmă apare încă din 10 martie
1907 cînd Ministerul de Interne informează Prefectul de Muscel că în
satul Purcăreni, preotul Fuerescu, primaJI"ul Chirculescu şi Coru;tantin
Suride „ar fi îndemnat la nesupunere pe locuitari oetindu-le ... oe fac
15
16

17

Rdscoala ţdranilor din 1907, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. I, p. 414.
Ibidem.
Ibidem.
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ţăranii în alte judeţe" ui, atrăgîndu-i atenţiia să ia măsuri împotriva Lor.
Tot în ziua de 10 martie 1907 la Drago;slavele are loc o mişcare a ţăl-a
nilor, îndreptată împotriva „administraţiei obştei mOŞJ'lenilor" t!I care a
fixat ţinerea unei licitaţii pentru vînzare.a unei porţiuni de pădure. Participanţii la această mişcare au insultat ;pe mandatarii obştei şi pe jandarmii rurali. La Ţigăneşti, ţăranii aru fost incitaţi la răscoo.lă de învăţă
torul Jon Petrescu. Acesta, la 11 martie 1907, nu s-'a limitat doar la a
îndemna pe ţărani la răsooa.lă, ci în gară la Leordeni a căutat să vorbească cu soldaţii rezervişti, sfătuindu-i „să nu tragă în răsculaţi, ci să
fratern.izeze cu ei" 20 • El afilmă că este prea mare mizeria la sate şi
aprobă mişcarea ţăTănească oa justă. Inta"ă în legătură cu Ştefan St.
Breazu şi Ion R. Sîrboi pe care ii trimite în comuna Bogaţi ca să „răs
coale sa.tul" :!1. Indemnul la fraternimre ou ţăranii, adresat de Ion Petrescu
rezerviştilor, a dat serios de gîndit auto:rităţilOT. Soldaţii care se găseau
în gară la acea dată, au înreprut să fie căutaţi pentru a fi -aduşi La reşe
dinţa judeţului, de teama unei eventuale fraternizări cu ţăranii. Invăţă
torul Ion Petrescu este considerat de autorităţi" cel mai odios şi cel mai
criminal dintre oameni" 22 iar acţiunea de solidaritate a mai multor învă
ţători cu el este privită cru teamă de autorităţi, care afirmă despre ei că
„n-au noţiunea binelui şi răului" 23 aceste acţiuni „probînd că şi ei nu
sînt străini de faptele lui" 2r.. Ion Petre5CU este învinuit de „crimă de
aţiţare J.a război civil" 25 şi deferit autorităţilOiI' pentru anchetă. La Albeşti
a avut loc o mişcare îndreptată împotriva exploatatontlui de pădure
P. Posoiu, care intenţiona să construiască un tren funicu.J.ar de la muntele Boldu la Cimpulung, pentru transportul lemnelor, trecînd prin centrul
comunei. Sub presiunea ţălranilor, admin:istratorul „a f<>&t silit să mute
linia pe lingă comună" 26. La Cîndeşti, sătenii erau nemulţumiţi de arenda
mare pe care o plăteau şi pe care arendaşul moşiei din Bexevoieşti-Ungu
reni unde lucrau ei, a găsit de cuvinţă s-o mărească în proch.u:;e, şi au
încercat să ,,rupă contractul cu învoieli" 21. Nu s-au liniştit pină nu s-a
revenit la condiţiile anterioare. La puţin timp, însă, arendaşul a mărit
preţul arenzii în bani, compensind astfel pierderile la arenda în .produse.
ln sudul judeţulUi mişcările ţărăneşti au îmbrăcat forma unei răs
coale avind centrul în satele : Călineşti, Gorgani, Topoloveni, Leordeni.
Locuitorii comunei Călin.eşti - care avea o populaţie de „2'! 129 su.fJ.ete" 211
se ocrupau cu „plugăria şi cu cărăuşia lemnelor" 29 . Foarte puţini dintre ci
aveau pămîntul lor, majoritatea arendîndu-1 de la proprietari.
Prri.mele semne ale răscoalei apar la 11 martie 1907 cînd „ţăranii au
vrut să scrie o petiţie prin care să ceară islaz pentru vite" 30. Mişcarea
ia amploarea în ziua de 13 martie 1907, cind 150 de ţărani se răscoală,
pornind spre fabrica de cherestea a lui zwe~fel din Cirstieni - comuna
18 Răscoala ţăranilor

19
7ll

21
22
:13
2'
:z:;
26

27
28
29
JO

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.

dtn 197, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. I, p. 411.
voi. II, p. 331.
p. 327.

p. 331.

p. 329.
p. 330.
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Gorga:ni, vecină cu comuna Călineşti. In drwnul lor răsculaţii se abat pe
la proprietatea Călineşti-Cîrstinoaia, arendată de colonelul M. Ghiţescu,
unde aird „hirtiile de afaceri" 31 găsite la logofătul moşiei care încercase
să fugă. Numărul răsculaţilor creşte, pe drum alăturîndu-li-5e alţi ţărani.
Pentru a întrerupe legătura cu centrul, răsculaţii „au tăiat linia telefonică" 32 • Ei îşi continuă acţiunile devastînd casa arendaşului Papastopol,
de pe moşia lui Gr. Zaharia din Gorgani, unde au ars registrele agricole
şi au tăiat o altă linie telefonică de pe şoseaua judeţeană. Cu această
ocazie se remarcă Niţă Scaloi, care s-a urcat pe stîlpii de telegraf, tăind
firele oare legau comuna Călineşti de Cîmpulung. Jandarmii iau intervenit
trăgînd în oei care s-au urcat pe stil.pi, iar Niţă Scaloi a fost împu5cat,
murind Ja puţin timp după aceia" 3:1• Jandarmii locali au încercat să
înfrlngă răscoala încă de la început, făcind uz de airme. Au fost, însă,
dezarmaţi de către ţărani. Primarul va fi învinuit de incitare la răscoală
şi anchetat. Lnserîndu-se, răsculaţii ,,s-a.u retras spre Călineşti" 3" nu
înainte de a trece .pe la conacul grecului Armenopol şi Atanasiu. Anunţate prin firul telefonic din comuna Vrăneşti, autorităţile trec la represiuni. Noaptea soseşte la CăJineşti prefectul Cocănescu cu două companii
de soldaţi din regimentul 30 Muscel, arestînd 80 de participanţi la irăs
ooală. Speriat de amploarea pe care o ia răscoala în judeţul Miuscel,
prefectul Cocănescu cere ministrului de interne urgent „încă un batalion
strein deoarece nu am decît două companii, restul regimentului fiind
trimis în Teleorman şi Dîmboviţa" 35 • El cerea un batalion străin, la
13 martie 1907, de teama unei eventuale solidarizări a militarilor cu
ţăranii şi de teama izbucnirii altor răscoale. Cei 80 de ţărani arestaţi au
fost legaţi cite doi „parourgînd toate comunele pină la Leordeni de unde
i-am îmbarcat pentru Cîmpulung .spre a-i depune" 36. A doua zi prefectul
Cocănescu îşi reînnoieşte cererea de a i se trimite un bata:lion de soldaţi .pentru că „se semnalează nelinişte şi în partea de nord a judeţu
lui" 37• Autorităţile îl învinuiesc pe şeful Ocolului silvic din Goleştii .Badii,
ca instigator J.a răscoa,lă. Printre acuzaţihl.e ce i se aduc este şi aceia că
„este fiu de ţăran din localitate" 38 • După răscoala din Călineşti, întT-<>
telegramă prefectul .anunţă ministrul de interne că „nu-i exclusă posibilitatea de a se semnala agitaţie în alt punct al judeţului" 39, Şi într-adevăr
semnele unei noi răscoo.le apar şi la Topoloveni, Ja 14 martie 1907. Ţăranii
adunîndu-se la primărie urmăreau să se răfuiască cu arendaşul moşiei
statului, Max Popovici. Sint opriţi în drumul lor de învăţătorul şi preotul
comunei, mnediat făcîndu-şi apariţia în comună prefectul împreună cu
armata, ceea ce i-a determinat să renunţe la acţi'lLili. Agitaţii se semnalează şi după 14 martie 1907 în comunele învecinate, Brăneşti şi Goleşti
din Podgoria. In satul Pietroşani, protopopul este „obligat" să se pună
la adăpost sigur de eventualele neplăceri iar pentru potolirea ţărani.lor
31

XI
33

Ibidem.
Ibidem.

Informaţie inedită de la Ion Unghianu, în vîrstă de 82 ani, din Priboieni,
fo!>t chelner în 1907 la restaurantul hotelului Grădişteanu din Cîmpulung Muscel.
:Io\ R4scoala ţdrantlOT din 1907, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. II. p. 330.
35 Ibidem, p. 413.
:ie Ibidem.
:11 Rdscoala ţăranilOT din 1907, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. I. r. 411.
:18 Ibidem, p. 413.
39 Ibidem.
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se cere să se intens.ifi>ee „vînzarea gazetelor" t.o care cuprindeau articole
care exprim.au punctul de 'Vedere al guvernului.
Şi după înnăbuşirea răscoalei în comunele judeţului MUSrel au oontinut agitaţiile ţărăneşti. In comuna Berevoieşti-Ungureni, învăţătorul
F. Diaconescu „împreună cu mai mulţi locuitori" "1 au scris o petiţie
adresa.tă regelui oerînd eliberarea. lui V. Kogălniceanu şi Alexandru
Valescu. Cei învinuiţi că au scris această petiţie sînt percheziţionaţi „spre
a cerceta dacă nu cumva se găsesc la ei acte compromiţătoare în afacerea
răscoalei ţărăneşti" n. La Băjeşti a a'Vl.lt loc o altă mişcaTe ţărănească. Ea
a avut un d:ond agrar, sătenii cerind „învo.ieli mai uşoare" ":i. Ţărn.ni~ au
maltratat pe notarul comunei şi l-au silit să-şi dea demisia pentru că n-a
vrut să le scrie o petiţie către Ministerul de Interne şi către Prefectura
judeţului. Dato'I"ită măsurilor de :reprimare a mişcăr.ilor ţărăneşti luate
de autocităţi, ţărranii care au participat la rălsooală erau urmăriţi pas cu
pas. Unii au fost .arestaţi, alţii s-au ascuns la rude, prin pălduri sau au
luat ·chiumul munţilor. Aceştia în drumul lor agitau şi pe ţăranii din satele
pe unde treceau. ·La Stilpeni a fost găsită în 1952 o armă de foc, uzată,
lungă de 0,98 m. Este o puşcă capsieră, model 1857, folosită de răsculaţi
în 1907 în sudul judeţului. Arma a fost luată de la soldaţi.i sau jandarmii
dezarmaţi de ţărani. Ei au zg;îiriat pe patul armei anul 1907, ca un ~mbol
al evenimentelor ce s-au desfă.ş1UTat. Arma are ţeava foarte scurtă. Ea a
fost intens folosită de către ţă!rani, acest fapt fiind dovedit de tabla
care prinde ţeava de tocul de lemn, tablă „pusă de ţărani"""·
Anul 1907 zgîrîiat pe .patul armei, dovedeşte că participanţii la răs
coală au urrmărit ca acest an să nu fie uitat de nimeni şi să ră.mînă în
amintirea urmaşilor lor.
Pentru a preîntîmpina încercă!ri1e de fraternizare a :rezerviştilor
concentraţi „pentru potol:irea răscoalelor ţărăneşti" "5 cu participanţii la
răscoală, guvernul le-a promis că vor fi scutiţi de prestaţii pe anul 1907.
In judeţul Mrusoel sînt scutiţi de astfel de poriestaţii un număr de „942 iSOldaţi rezervişti" "6 • După înfriîngerea răscoalei situaţi.a ţăranilor a continuat să fie la fel de grea. Guvernul nu a îmbunătăţit nici sistemul arendărilor în favoarea ţăranilor şi nu a înlăturat nici abuzuri1e administraţiei. Broşurile ce au apărut după răscoala din 1907 au tratat cauzele răs
coalei de pe poziţia de clasă a autorilor căutînd să justifioe reprimarea
sîngeroasă a ei şi să-i .prezinte pe liberali drept salvatoil"i ai patriei.
Erau date drept cauze principale calamităţile naturale, acţiunile instigatoare ale marinarilor ruşi revoluţionari de pe crucişătorul Potemkin ale
socialiştilor români şi arendăşia evreiască, omiţîndu-se cauza .principaJ.ă
a lipsei de pămînt.
Tea-ma pentru o nouă răscoală şi perspectiva unirii ·clasei muncitoare cu ţălrănimea au determinat guvernul liberal să adopte o serie de
legi menite să aducă linişte în viaţa satelor.
'• 0
'• 2

Ibidem.
Ibidem.

Răscoala ţăranilor din 1907, Editura de Stat, Bucureşti. voi. II, 1948, p. 329.
Ibidem, p. 331.
1
•" Colecţiile
de istorie ale Muzeului orăşenesc Cîmpulung Muscel, nr. inv.
609. Vezi figurile 3 şi 4.
15
•
Arh. St. Argeş, Fond Prefectura judeţului Muscel, dosar 2/1907.
1,i; Ibidem.
1,1

i,:1

http://cimec.ro

1907 lN ZONA

MUŞCELULUI

403

LE SOULEVEMENT DES PAYSANS, DE 1907, SUR LE TERRITOIRE
DE LANCIEN DISTRICT DE MUSCEL
Resume
On presente une synthese generale sur Ies causes qui ont generees le bien
connu soulevement des paysans, en soulignant Ies particularites des eveniments
deployes en Muscel. Entre Ies documents deja connus, on a utilise des sources
inedites provenant des collections d'histoire du musee de la ville de Cîmpulung
Muscel et du fond des archives d'etat, du district d'Argeş. Generalment, en Muscel,
on constate des agitations et des petitions collectifs redigees par Ies paysans et
dirigees contre Ies proprietaires des fond de terre et contre Ies fermiers. Dans la
contree du sud de l'âncien district, a savoir dans Ies localites de Călineşti, Leordeni.
Gorgan et Topoloveni le saulevement atteignit des formes violentes, des chocs
avec l'ârmee, soldes avec des morts et des blesses, car celle-ci a ete represive, par
excellence, comme d'ailleurs dans tous Ies autres districts. Les paysans ont ete
arretes maltraites, obliges a parcourir de grandes distances, Ies poings lies, et
emprisonnes. On retient, d'apres de nouveaux documents, recement decouverts,
l'influence du movement Socialiste et des syndicats, en Muscel, par l'adhesion
progressive des ouvriers et des paysans du district.
Muzeul
Primită
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