RASCOALA ŢARANIWR DIN 1907
IN JUDEŢELE PUTNA ŞI TECUCI
D. ZAHARIA

Izbucnită la Flărninzi, răiScoala ţărănească din 1 907, s-a revărsat, cu
rapiditate, cuprinzînd j udeţ cu judeţ, de la nord către sud, peste intreaga
Moldovă, în ciuda eforturilor fă�eute de organele statului burghezo-moşie
resc, de a localiza luptele începute de ţărănimea crîncen exploatată. 1
Distrugerea conacelor moşiereşti sau arendăşeşti, atacarea primăriilor
�i arderea contractJelor de învoieli, încercările repetate ale răsculaţilor.
uneori într-un număr mare, de a pătrunde în oraşe, constituiau factori ce
nu puteau fi neglijaţi de clasele exploatatoare, organele civile, militare
sau ecleziastice din România anului 1 907.
In scopul prevenirii extinderii răscoalei in comunele şi satele epar
hiei Romanului, episcopul de Roman, in 8 martie 1 907, a dat ordinul cir
cular nr. 341, (2 m 5),2 adresat protoiereilor din această eparhie.
Ordinul dat de episcopul Gherasim al Romanului cuprindea cele mai
drastice ameninţări atît împotriva celor ce aveau să participe la lupta re
voluţionară c1t şi a membrilor familiilor acestora.
Cu toate că ordinul episcopal a fost adus la cunoştinţă ţărănimii, prin
intermediul preoţilor parohi, imediat, tptuşi ţăranii din multe sate ale
celor două judeţe şi-au manifestat, cu dirzenie, hotărîrea lor de a lupta
pentru dobîndirea pămîntului moşieresc. Aceasta dovedeşte inaltul grad
1 . Arhiva Episcopiei Roman, dosar 12/1907, fila 5. Ministerul Instructiunii Pu
blice şi Cultelor, telegrafia Episcopiei Romanului. . ,In cîteva j udeţe sătenii au pur
ces cu spirit de răzvrătire să făptuiască grave neorînduieli cu care turbură ordi
nea şi siguranţa publică. In alte judeţe, semne sînt. ca cei dintii să aibă imitatori.
Vă rugăm să dispuneti ca preotii să-şi indeplinească datoria lor de împăciuitori
pentru buna rînduială" .
2. Ibidem, fila 6. In acest ordin se specifica : .,in citeva judeţe unii săteni pur
ced cu duhul răzvrătirii să făptuiască grave neorînduieli cu care turbură ordinea
şi siguranta publică. Ca să nu înceapă duhul acesta şi in eparhia noastră, puneţi
preotilor in vedere să-şi îndeplinească datoria de împăciuitori pentru buna rîndu
ială. Şi cînd vor vedea că este neapărată nevoie, să declare turbulentilor din partea
noastră că de nu se vor astîmpăra, îi vom scoate din împărtăşirea noastră, punin
du-i sub blestem şi legătură arhierească şi vor fi astfel părăsiţi cu toată casa lor
de orice slujbă creştinească a bisericii, rămînînd să moară şi să fie îngropaţi ca
dobitoacele!.
Cine se supune stăpînirii se supune lui Dumoozeu.
Numai unii ca aceştia sint şi să fie blagosloviţi" .
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de exploatare la care erau supuşi ţăranii, greutăţile materiale pe care
le îndurau, curajul de a înfrunta ameninţările bisericii şi prigoana auto
ritlă1ilor statale.
Deşi au fost ameninţaţi de episcopie cu scoaterea "din împărtăşire" ,
punerea "sub blestem şi legătură arhierească" 3 , totuşi
ţăranii din sa
tele situate pe văile inferioare ale Siretului şi Bîrladului, in zona de
curbură a Carpaţilor s-au răsculat pentru a impune moşierilor şi arenda
şilor noi condiţii, favorabile lor, de arendarea pămîntului, împărţirea ma
rilor proprietăţi moşiereşti.

RăJscoala s-a manifestlat de la un capăt la altul al teritoriului celor
două judeţe, fără a izbucni însă în toate comunele.
Astfel, In judeţul Putna, din totalul de 78 comune, răscoale propriu
zise au avut loc numai în 1 2 comune şi anume : Calieni, Crucea de Sus,
Crucea de Jos, Di ocheţi, Fitioneşti, Mănăstioara, Moviliţa, Străoanii de Sus.
Străoanii de Jos, Suraia, Vultmri şi Vidra. 4
In comunele Adjudul Vechi, Ciuşlea, Cornăţelu, Găgeşti, Ireşti, Miera,
Năimoloasa, Pănceşti, Pufeşti, Răstoaca, Sascut Sat, Soveja, Valea Seacă
şi altele s-au produs numai începuturi de răscoale. 5 La Cîmpuri, Mără
şe�i şi alte comune s-au manifestat numai agitaţii din partea ţălrănimii 6•
Inceputul răscoalei în judeţul Putna a fost marcat de frilmîntările ce
au avut loo în satele din vecinătatea tlîrguşorului Panciu. 7
Astifel, locuitorii din satele comunei Crucea de Sus s-au răzvrătit in
ziua de 7 martie 1 907, dar îndrumaţi, sfătuiţi şi ameninţaţi de preot s-au
potolit pentru moment.
In cursul aceleaşi zile s-au adunat ,intr-un număr mare la primărie,
unde, în prezenţa inspectoratului comunal, au purtat tratative fructmoase
cu arendaşul moşiei Pădureni. a
După acest prim succes locuitorii aceleiaşi localităţi s-au indreptat
către Panciu, unde, întîlnindu-se cu ţăranii din satele comunelor Stră
aonii de Sus, Străoanii de Jos, Crucea de Jos, Diocheţi, Fitioneşti, Mănăs
tii oara, Moviliţa, 9 au atacat pe poliţiştii şi jandarmii locali care abia au
"scăpat nemaltrataţi" . 10
Cei 4.000 de ţărani ii adunaţi la Panciu în ziua de 8 martie 1 907, dupăl
succesul împotriva forţelor represive, au atacat şi devastat "casele bo
gătaşilor şi neguţătorilor evrei" . 12
Amploarea pe care o luase răscoala la Panciu şi în satele vecine a
determinat intervenţia promtă a autprităţilor care au trimis acolo forţele
represive.
3.

4.

Ibidem, fila 6.
Ibidem, fila 30.
5. Ibfde.m, Ibidem.
6. Ibidem, fila 46.
7. Ibidem, fila 32.
8. Ibidem. Ibidem.
9. Ibidem, Ibidem.
10. M. Roller - Răscoal aţAranilor din 1907
1 1 . Ibidem, p. 26!.
12. Ibidem, p. 263.

-

documente ,vol. I, p. 263.
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Intre răsculaţi şi armată au avut loc unele ciocniri care s-au soldat cu
numeroase arestări din rîndurile ţăranilor.
Ţăranii s-au regrupat şi au încercat, în mai multe rînduri, să elibe
reze pe cei ce au căJzut în mîna armatei, poliţiei şi j andarmeriei, dar efor
turile lor au fost lipsite de succes. 13
Acţiunea concomitentă a ţăranilor din cele opt comune, situate în ve
cinătatea Panciului, ca şi încercările simultane de a elibera pe cei arestaţi
demonstrează o prealabilă înţelegere între ei.
Este fără 'îndoială că în acţiunea celor 4.000 de ţărani, care au atacat
tîrguşorul Panciu, la 8 martie 1 907, s-a manifestat un început de organi
zare. Caracterul organizat al răscoalei ,în aceas� parte a judeţului Putna,
este demonstrat şi de faptul că toate strădaniile preoţilor din acele sate de
a-i opri pe ţărani în localităţile respective n-au fost luate în seamă de răs
-culaţi . Datorită numărului mare de partP.cipanţi la acţiune cît şi spiritelor
"prea agitatie" ale răsculaţilor nici preotul din Panciu, " care şi-a făcut
datoria" , n-a avut niciun succes în încercăJrile sale de a potoli răscoala. 14
Caracterul organizat al luptei ţăranilor s-a evidenţiat mai ales 'În ca
numele de Suraia şi Vulturi.
Inţelegerea ţăranilor din cele două comune a făcut ca acţiunea lor,
concomitent desrfăşuratlă, să devină una dintre cele mai puternice din acel
judet.
Inţelegerea sătenilor din cele două comune a avut drept rezultat par
ticiparea lor în masă la rălscoală- 15
Deşi preoţii parohiilor din cele două comune şi-au făcut "datoria de
1uminători ai poporului " , 1 6 totuşi ţăranii şi-au propus drept ţel al luptei
lor " distrugerea pe tpată linia a avutului celor cuprinşi" . 17
Organizarea ţărănimii din cele două comune a făcut ca eforturile pre
oţilor respectivi, in direcţia reprimării pe cale paşnicăl a luptei ţăranilor,
.să fie sortite eşecului. Cu toate încercările preoţilor de a-i opri de la acţi
unile lor revoluţionare ei şi-au continuat cu dîrzenie lupta începută De
vastarea conacelor moşiereştJi şi celelalte acţiun i ale ţăranilor din Suraia
.şi Vulturi au determinat intervenţia jandarmeriei şi armatei, care au efec
tuat numeroase arestări, 18 reprimînd
în
acest fel lupta ţărănimii răs
culate.
Şi la Vidra s-a semnalat o îngemînare a acţiunilor ţălranilor din loca
litate cu a celor din , . comunele limitrofe" . 19
Preoţii din comună, Gheorghe Tutpveanu şi 1. Popescu şi-au făcut
"pe deplin datoria misiunii lor, pînă să vină armata", 20 încercînd să poto-

13. I!.S.;l.S.P. 'şi I. I . .,N. I orga
., 1907", p. 274-27a.
1 4. Arhiva Episcopi•ei Roman, loo, cit., fila 47.
15. Ibidem, fila 34
Referindu-se la evenimentele din cele două comune, pro
toierul jud. Putna aprec ia : Suraia ,.In intreaga comună sătenii s-au răsculat si
",

-

s-au dedat la devastări" . .,In comuna Vulturi locuitorii s-au răzvrătit în masă" .
16. Ibidem, fila 4!'1.
1 7. I.S.I.S.P. şi II. 1. ,.N. :larga" otp. ctt. , p, 277.
18. M. Roller, op. cit., vol. III, p. 19. La Suraia au fost arestaţi 43 ţărani, vol. I.
J>. 274 şi La Vulturt Iau fost arestaţi 43 răsculaţi.
1 9. Arhiva Episcbpiei Roman, lod. cit., fila 34.
20. Ibtdem. Ibfdem.
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lească numeroasa ţărănime adunată în această localitate din zona murr
toasă, a judeţului Putna.
ln final ş.i acolo, ca ş i în restul ţării, autorităţile civile şi ecleziastice
din comună şi-au unificat eforturile lor cu cele ale j andarmeriei şi armatei�
înfringînd rezistenţa îndirjită a ţărănimii.
Ideea organizării ţărănimii în vederea declanşării unei lupte încunu
nate de succes s-a manifestat cel mai bine în comuna Calieni.
In această comună să,tenii , .puşi la cale de un comitet secret compus
din mai mulţi oameni" 2 1 au fost mobilizaţi în totalitatea lor la lupta re
voluţionară. In ziua de 1 0 martie 1 907 coloanele de rătzvrătiţi s-au în
dreptat către curtea moşierească pe care au devastat-o, cu toate că preotul
din comună a încercat să-i potolească . 22
Forţele represive au intervenit şi în această comună, operind nume
roase arestări pentru a potoli lupta ţărănimii. Chiar de la sosirea în comu
nă!, armata şi j andarmeria au operat arestarea a 40 de ţărani socotiţi capi
de răscoală. 23
Intervenţia forţelor represive
armate a dus, cum era şi firesc, la
infringerea avîntatei lupte ţărăneşti de la Calieni.
Acţiuni organizate, în scopul imbunătăţirii condiţiilor de trai, au în
treprins şi ţăranii din comunele Chireşti, Ciuşlea, Jariştea, Jorăşti, Mir
ceşti, Vînători, Păteşti, Bilieşti, care în zilele de 9 şi 10 martie 1907 au
încercat să pătrundă! în capitala judeţului Putna, oraşul Focşani. 24 Ţă
ranii din comuna Cîmpineanca judeţul R.
Sărat, 25 s-au alăturat şi ei
curajoasei acţiuni întreprinse de locuitorii mai multor comune din judeţul
Putna, sperînd într-o victorie categorică asurpa autorităţilor şi moşierilor.
La această acţiun� au participat mulţi ţărani. Ei au fost mobilizaţi prin
sunete de trompete şi goarne. 26
Ţăranii din aceste comune au atjacat concomitent oraşul Focşani,
cerînd, aproape în unanimitate, ieftenirea pămîntului de hrană dar prefectul
judeţului le-a ieşit în întîmpinare, la barierăJ, făcîndu-le numeroase pro
misiuni şi strîngînd cererile înmînate de răzvrătiţi 27.
Cu toate că la bariera oraşului Focşani erau prezente subuniij�ţile de
cavalerie, geniu, artilerie, 28 totuşi prefectul judeţului a fost nevoit să ac
cepte, este adevărat pentru moment, satisfacerea revendicărilor formulate
de ţărani.
Aceasta este o altă1 dovadă a unui început de organizare a ţărănimii din
j udeţ.

21 . Ibidem,
22. Ibidem,

fila 3 1 .
filele 45-46, "Comitetul executiv al răscoalei fiind format î n se
cret a scos pe toţi oamenii la luptă, insăşi preotul a fost ameninţat de unii din
căpeteniile răsculatilor'' .
2� M. Roller, op. :cit., voll.. Ifl, p. 17.
24. I.S.I.S.P. şi I . 1. "N. Iotrga" , op. cfit., p. 275.
25. Ibidem, p. 277.
26. Ibidem, p. 27Q.
27. M. Roller, op. Cit., vol. I, p. 268.
28. I.S.I.S.P. şi 1. I. "N. Iorga", O!Po� cit.1 p. 275.
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Prezenţa armatei ş i promisiunile făcute de conducăJtorul judeţului au
determinat pe răsculaţi săi se reJ.ntoarcă la satele lor. Şi în acţiunile între
prinse de ţăranii comunelor Bîlca, Borşani,
Cornăţel şi Coţofăneşti din
j udeţul Putna, 29 la care s-au alăturat şi locuitorii din Homocea şi Plos
cuţeni 30 judeţul Tecuci se poate constata un 'Început de organizare a lup
tei, cel puţin sub raporttul mobilizării, al participării şi desfăşurări i con
comitente a acţiunilor întreprinse .
La Adjudul Nou, în zilele de 9 şi 1 0 martie 1 907 erau adunaţi, din
-comunele vecine, un număr de peste 2000 de răsculaţi care au atacat şi
devastat, conacul moşiei Niculescu din localitate.
Lupta ţăranilor adunaţi la Adjud ar fi continuat cu aceiaşi îndîrjire
dacăJ n-ar fi interveniti preotul Gh. Corpaci "care a intrat 'in mijlocul lor
.şi prin sfaturile dat1e i-a potolit, înlăturînd astfel o ciocnire sîngeroasă din
cele mai teribile" . 31
Deşi acţiunile ţărănimii adunate la Adjud în zilele de 9 şi 10 martie
1 907, au fost potolite, totuşi agit1�ţiile şi încercările ţăranilor din satele
învecinate de a pătrunde in acel tîrg au continuat.
Astfle, în 17 martie, un grup de 40 ţărani din comuna Copăceşti se
indrepta căltre tîrgul de la vărsarea Trotusului în Siret decişi să obţină

îmbunătăţirea situaţiei lor, dar au fost opriţi şi obligaţi să se retragă după
ce, din rîndurile lor a căzut, răpusă de gloanţele trase de soldaţi punctu
lui fix, o femeie. 32
Spre deosebire de Adjudul Nou, unde s-au adunat ţăranii din satele
vecine fără ca locuitorii să1 participe la răscoală, la Adjudul Vechi ţăranii
au început să se agite, adunindu-$e la un loc şi pUJn'ind la cale acţiunile
împotriva moşierului, dar acesti început de răscoală a fost liniştită de
autorităţile comunale şi preotul satului Gh. Bodescu "care ziua ş i noaptea"
a vorbit ţăranilor arătîndu-le, că numai pe cale paşnică li se va satisface
.dorinţa lor 33 de către guvern. Răzvrătindu-se, spunea preotul ţăranilor,
ei vor greşi atît înaintea lui dumnezeu cît şi a autorităţilor
"care-i va
zdrobi" . 34
Locuitorii satelor Cornăţelu, Lunea Dochii şi Satu Nou din comuna
Cornăţelu jud. Putna "puneau la cale" şi ei să se răscoale "pentru a do
bîndi pămînt căci auziseră că numai acelora li se va da pămînt care se vor
răscula" , dar a fost înderrtnatăl mulţimea lor, prin discursurile şi sfaturile
preotului Petre Nicolau, să se abţină de la răzvrătiri şi devastări căci prin
astfel de mijloace nu vor obţine nimic 35,
Ţăranii din satul Cornăţelu au fost opriţi dim. acţiunea lor revolu
ţionară de preotul paroh care-i indemna şi-i sfătuia săi ceară pămînt pe
căi legale. 36
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Ibidem, p. 280.
M. Roller, op. cit., vol. !1, p. 189.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 30.
M. R'oller, op. cit., vol. 1,· p. 275 şi vol. 111, p. 17.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 30.
Ibidem, Ibidem.
Ibidem, Ibidem.
Ibidem, ibidem.
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Locuitorii comunei Găgeşti, nemulţumiţi din cauza lipsei de pămînt,
a condiţiilor grele impuse de arendaş, a situţiei materiale în care se zbă
teau, s-au adunat la primăria comunei, 37 cerînd îmbunăităţirea �nvoielilor
şi pămînt, fără a întreprinde acţiuni mai hotărîtoare în scopul realizării
dezideratului formulat.
Cei peste 600 de ţărani adunaţi în faţa primăriei au încercat să poarte
tratative cu arend�ul dar au fost refuzaţi şi, lliill grup restrîns dintre ei, s-a
năpustit asupra celui care-i exploata. 38
Nici ţăranii din satele comunei Miera n-au rămas indiferenţi, în mar
tie 1 907. Sătenii din această comună ca şi cei din Nămoloasa,39 "s-au răz
vrătit" ,40 cerînd cu insistenţă uşurarea condiţiilor de arendare a pămîn
tului. ·U
Ţărănimea din partea de nord a judeţului Putna n-a rămas în afara
luptelor revoluţionare din primăvara sîngeroasă a anului 1 907.
Astfel, la Pănceşti, Pufeştjt, Sascut şi Valea Seacă! ţăranii s-au răz
vrătit ,,din pricina lipsei de pămînt pentru cultură" 42, dar mişcarea lor a
fost aşa de slabă, încît "au fost înăbuşiţi chiar de la început prin sfatu
rile preoţilor" 43.
Acestea au fost comunele judeţului Putjna �n care au izbucnit răs
coale în 1 907. In restul comunelor din judeţ nu s;...au semnalat răscoale ci
doar slabe agitaţii ţărăneşti, deşi locuitorii trăiau în aceleaşi condiţii grel':!.
La vestea izbucnirii răscoalelor ţărăneşti în această parte de sud a
Moldovei, autprităţile judeţene au luat măsura trimiterii trupelor în cen
trele cele mai importante sub raport economic şi administrativ care, în
acelaşi timp, puteau constitu i şi însemnate puncte strategice şi de intjer
venţie.
Astfel, în 10 martie 1 907, armata era prezentă, în afară de capitala
judeţului, la Sascut, Adjud, Pădureni, Mărăşeştli, Panciu, Odobeşti, Năr
moloasa 44• Din aceste centre subunităţile militare puteau interveni rapid
şi cu eficacitate împotriva răsculaţilor.
Dispersarea armatei chiar după primele începuturi ale răscoalelor n-a
putut să intJimideze ţărănimea atît de crunt asuprită din acest judeţ.
In această, parte a "ţăaii răscoalele au căpătat un caracter organizat,
dar din nefericire, spiritul de organizare n-a cuprins întreg judeţul.
Organizarea ţărănimii s-a constatat la Calieni unde un · comite�
anume constituit a avut un important rol în mobilizarea şi organizarea
ţărănimii din comună.
Acţiuni concomitente şi de solidaritate au înt)reprins ţăranii din sa
tele situate în jurul tîrgurilor Adjud, Panciu, Vidra şi a capitalei de judeţ.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ibidem, fila 33.
Ibidem, Ibidem.
M. Roller, op. cit., vol. 1, p. 265.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 33.
M. Roller, op. cit.. vol. tu, p. 63.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 34.
Ibtdmn, Ibidem.
M. Roller, op. cit., vol. 1, p. 268.
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Cel mai bine s-a evidenţiat această stare de lucruri la Panciu şi
Focşani.
La Panciu s-au evidenţiat acţiunile coordonate nu numai prin fapf\ul
că tirgul a fost "invadat" deodată din toate părţile, dar şi prin aceea că
după primele "contacte" cu forţa represivă, ţăranii au 'incercat, în mod
solidar, să elibereze pe cei arestaţi 45.
Din felul în care au fost întreprinse at\acurile asupra capitalei jude
ţului Putna se poate observa acelaşi spirit de coordonare a acţiunilor. In
zilele de 9 şi 10 martie 1 907 au fost întreprinse acţiuni concomitente în
scopul pătrunderii în oraş din. trei direcţii şi anume : dinspre bariera Mă
răşeşti au atacat! ţăranii din Jariştea, Ciuşlea, Chireşti, Vînători, Jorăşti şi
Mirceşti, adunaţi la chemările ·făcute prin goarne şi trompete 46, (element
tradiţional de mobilizare a ţărănimii în momente decisive) (s. n.) ; dinspre
sud s-au dezlănţuit tentativele ţăii'anilor din Cîmpinean.ca 47, jud. R. Să
rat, iar dinspre răsărit\ ţăranii din Jorăşti şi Păţeşti încercau şi ei aceeaşi
zadarnică pătrundere în oraş 48.
Luptelor duse de ţărani la barierele oraşului s-au alăturat şi mahala
giii din Focşani 49.
Caracterul parţial organizat al răscoalelor din acest judeţ s-a reflec
tat şi în intensitatea deosebită a acţiunilor întjreprinse acolo unde aceasta
s-a realizat (Calieni, Panciu, Suraia, Vulturi şi Adjud).
In judeţul Putna, deşi au existat numeroşi oameni care au încercat
săi frîneze dezlănţuirea luptelor ţărăneşti 50, t)otuşi ·răscoalele şi frămîntă
rile s-au manifestat cel puţin în jumătate din comunele ce intrau in com
ponenţa acestui judeţ. Răscoala în acest judeţ s-a manifestat cu deosebită
vigoare datorită sărăciei şi mizeriei fără margini 'În care tjrăiau ţăranii.
Altfel s-a prezentat situaţia din cele 44 comune din judeţul Tecuci
unde, în 1 907, răscoale propriu-zise s-au produs în mai puţine decît în
judeţul Putna.
In judeţul Tecuci, deşi au existat condiţii extrem de propice izbuc
nirii şi desfăşurării unor acţiuni revoluţionare de mare amploare, totuşi
acestea nu s-au produs nu numai din cauza intervenţiei forţelor repre
sive ci şi din cauză că "pest\e tot preoţii şi-au făcut pe deplin datoria de
luminători ai poporului, sfătuind pe poporănii lor la pace şi linişte" 51.
Inceputul 1-au făc·ut, ţăranii din Homocea şi Ploscuţeni care s-au unit
cu ţăranii din judeţul Putna în atacul declanşat asupra
conacului de la
Adjud a moşierului Niculescu. Participarea ţăranilor din Homocea şi
Ploscuţeni la devastările de la Adjud a avut ecou în rîndurile săltenilor
din aşezările sărăcăcioase de pe văile Berheciului şi Zeletinului, fără însă
_

45. Ibidem, Ibidem.
46. I.SJI.S.P. şi 1. I. ,,N. I or\ga", op. ci t
p. 276.
47. Ibidem, p. 277.
48. Ibidem, Ibidem.
49. M. Roller, op. Cit., vol. 1, p. 268.
50. Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., filele 44-76. Sint enumerati 75 preoţi din
judeţ, care au încercat, prin indrumări, sfaturi şi chiar ameninţări, conform ordi
nului episcopal, să potolească lupta revoluţionară şi pe deplin justificată a ţără
nimii.
5 1 . Ibidem, fila 4 1 .
.•
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ca acolo să se mtrreprindă acţiuni de revoltă împotriva moşierimilor şi
arendaşilor.
Acţiunile propriu-zise în cuprinsul acestui judeţ au fost iniţiate de
ţăfranii din comunele Buciumeni şi Poiana care s-au adunat la primărie
pentru a discuta despre nevoile lor 52, şi căile de ameliorare a situaţiei
materiale.
După discuţiile din 9 martie, a doua zi, locuitorii adunaţi într-un
număr de peste o mie, uniţi şi dornici de a �nlătura răul, au ataca� şi de
vastat curtea arendaşului Mavridis 53•
In acest judeţ răscoalele au atins cel mai înalt grad, atît ca partici
pare a ţărănimii la luptă, cît şi ca in�ensitate, în satele aşezate pe valea
Birladului.
Astfel, la 10 martie, un grup restrîns de
ţărani din satele Tălpigi,
Slobozia, Corni, din comuna Negrileşti au atacat şi devastat conacul aren
daşului Vasilatos 5�. dar au fost împrăştiaţi de armatjăl după ce 4 partici
panţi au Jost răniţi :;:;_
Locuitorii din Tepu neascultînd "de sfaturile preotului şi
ale învă
ţătorului care le-au stat î.nainte ca să nu iasă din sat" 56, au plecat cătJre
gara Berbeci pentru a devasta fabrica de coniac, iar de acolo voiau să
se îndrepte către Tecuci pentru a pătrunde în capitala judeţului. La Ber
beci au rfost1, însă întîmpinaţi de focurile armatei şi trei dintre ei au căzut
rălniţi, iar unul a fost ucis 57.
După aceasta ei s-au intors în satul lor. Şi ţăranii din Ţigăneşti, după
ce au obţinut contractele de munci agricole de la secretarul comunei pe
care 1-au ars 58, au încercat să pătrundă în Tecuci, dar au fost opriţi prin
cuvîntările pline de promisiuni ale prefectjului 59 şi procurorului 60.
Partea cea mai frămîntată a judeţulu i Tecuci a fost aceea cuprinsă
între Tecuci şi !veşti, avînd ca centru de greutate acest tirg şi comunele
din împrejurimi.
In ziua de 1 1 martie 1 907, în acest trirg s-au adunat o mulţime de
ţărani din comunele 'învecinate care, dupăl ce au bătut pe soldaţi şi per
sonalul moşiei Balş, au devastat casele administraţiei şi un număr de 26
prăvălii 61. Răsculaţii n-au părăsit localitatea decît atunci cînd s-a răspîn
dit vestr�a sosirii unor noi unităţi militare. La această acţiune au parti
cipat laolaltă ţăranii din j udeţele Tecuci şi Covurlui 62• A doua zi, ţâlra
nii din satele Lieşti, Buceşt i şi Şerbăneşti, într-un număr
impresionant
de mare, au incercat din nou să pătrundă în tîrgul !veşti, dar au fost
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

I.S.!I.S.P. şi I. I. N ·Iorga" , op. cit., p. 268.
Arhiva Episcopiei Roman. Zoc. cit., fila 41.
M. Roller, op. cit., vol. II, :.p. 7 1 .
,,

.

Ibidem, Ibidem.

Arhiva Episcopiei Roman, Zoc: cit., fila 4 1 .

I.S.I.S.P. şi I. I. "N. Iorga", op. cit., p. 271.

Ibidem, Ibidem.

M. Roller, op. cit., vol. Jil, p. 7 1 .
I.S.I.S.P. şi 1!. 'I . "N. Iorga" , op. cit., p . 269.
Arhiva Episcopiei Roman, ·loc. cit.. fila 41.

Ibidem, Ibidem.
·
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opriţi de armatjă şi îndemnaţi de preoţi şi învăţători s-au întors la casele
lor 63•
Alte acţiuni ţăranii din aceste sate n-au mai întreprins .
Locuitorii celor şase sate c e intrau î n componenţa comunei Umbră
reşti, transformind unele dintre uneltele de munc� în arme, au atacat co
nacul moşiei Negroponte, devast)indu-1 64•
In ciocnirile ce au avut loc între răsculaţi şi armată un ţăran a căzut
mort şi "s-a îngropat la cîmp... fără nici un ceremonia!" 65, ceea ce a in
fluenţat 'În mod negativ entuziasmul în luptă a ţărănimii dominate de
misticism şi cunoscătoare a ordinului Episcopiei Roman 66•
Din aceast1ă comună au fost arestaţi 23 locuitori, socotiţi capi de ră5coală şi mulţi alţii care au fost duşi la Tecuci unde li s-au aplicat pedepse
corporale 67•
Acţiuni de revoltă au întreprins şi locuitorii din comuna Corni. Aceş
tia, în ziua de 1 6 martie, s-au dus la curtea lui Leon Vidraşcu din satul
Gherdana, comuna Condrăcheşti, spre a se tocmi cu el asupra condiţiilor
de arendare a pămîntului de cultură şi imaşului, antrenînd ş.i pe ţăranii
din Drăgeşti şi Gherdana 68.
Aj unşi la conac, ţăranii au rupt gardurile şi pătrunzînd în curte au
fost întîmpinaţi de proprietar care, în urma discuţiilor cu răsculaţii, a
c onsimţit să dea satisfacţie cererilor formulate 69•
Acţiuni de revoltă au 'întreprins ţăranii din comunele Tcoflea şi Bră
hăşeşti. In 1 3 martie 1907, locuitorii celor două comune s-au adunat la
conacul lui Stpica Tujan din Toflea, încercînd să-I devasteze, dar au fost
opriţi in acţiunea lor de armată 70.
Intre răsculaţi şi forţa represivă a avut loc o ciocnire care s-a soldat
cu rănirea a trei ţărani 71.
Ţăranii din Călmăţui au atacat şi devastat conacul Academiei de pe
moşia respectivă 72 .
Frămîntări ţărăneşti s-au mai produs şi în comunele Barcea şi Tătă
răşti 73 fără a se ajunge însă la conflictele cu forţele represive 74.
63. I.S.I.S.P. şi 1. 1. .,N. llorga" , op. cit., p. 269.
64. M. Roller, op. cit., vol. Il, p. 7 1 .
65. Arhiva Episcopiei Roman, .ZOC'. cit.. ·fila 12.
66. Ibidem, Ibidem. .,Dînşii cu lacrimi in ochi, in genunchi plecati cer să fie
iertati... făgăduind că pe viitor vor fi linistiti. ascultători si
supuşi
stăpînirilor
celor inalte" . Din raportul parohului Umbrăreşti către Episcopia Roman.
67. Ibidem, Ibidem. .,La Umbrăreşti nu numai cei ce au fost dovediti capi ai
răscoalei. ci mai toti locuitorii satului au fost supuşi unor nemai auzite pedepse
corporale" , raporta protoiereul de Tecuci Episcop iei Roman.

68. Ibidom, Ibidem.
69. Ibidem, Ibidem.
70. M. Rol1erl, dp. cit., vol. II, p. 7 1 .
71. Ibidem, Ibidem.
72. Ibidem, Ibidem.
73. Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 22.
74. Ibidem, fila 25.
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In restul judeţului Tecuci nu s-au produs răiscoale ţărăneşti în 1907,
deşi ţărănimea era profund nemulţumită de condiţiile în care era obligată
să trăiască.
In judeţele Putna şi Tecuci, În 1 907, au existat condiţiile obiective
care ar fi permis izbucnirea şi desfăşurarea unor mari lupte ţărăneşti.
In această parte a ţării rălscoalele au izbucni� la 7 martie 1 907 şi au
durat pînă după 20 martie.
In izbucnirea şi desfăşurarea luptelor ţărănimii din cele două judeţe
s-a manifestat începutul unei organizări. Aceasta s-a observat în acţiu
nile întreprinse de locuitorii din comunele Calieni, Suraia cu Vulturi şi
Vidra. Acelaşi inceput de organizare, pe planul mai mul�r comune, s-a
manifestat şi in lupta dusă de ţăranii ce au atacat tîrgurile Adjud, Panciu,
lveşti şi oraşul Focşani, capitala judeţului Putna.
Cu toate că au existat aces'tje condiţii favorabile desfăJşurării unor
lupte de mare amploare, la nivelul celor două judeţe, totuşi ele nu s-au
produs din cauză că forţele represive au intervenit chiar din momentul
izbucnirii răscoalelor.
In acţiunea de reprimare se disting două aspecte.
Atît in judeţul Putjna cît şi în Tecuci s-a desfăşurat o vastă acţiune
din partea preoţilor ce au încercat pretutindeni să potolească spiritele
extrem de "agitate şi plecate spre răscoală" 75 ale ţăirănimii.
In multe cazuri parohii din satele celor două judeţe au reuşi'tj prin
îndrumări, sfaturi, cuvîntări şi ameninţarea cu excomunicarea, conform
ordinului dat de Episcopia de Roman, săi determine pe ţărani să renunţe
la lupta împotriva moşierilor şi arendaşilor 76.
Acţiunea preoţilor, autorităţilor locale şi a unor învăţători s-a dove
dit insuficientă pentru liniştlirea ţăJrănimii din mai multe comune şi de
aceea s-a făcut apel la intervenţia armatei.
Intre armată şi răsculaţi s-au produs, în unele cazuri şi ciocrun vio
lente, care s-au soldat cu morţi, răniţi, dar mai ales cu arestarea şi mal
tratarea a numeroşi ţărani 77.
Cu toa'tje că au avut de întîmpinat opoziţia autorităţilor civile, ecle
ziastic� şi militare, totuşi săltenii multor comune din această regiune su
dică a Moldovei, lipsiţi de pămîntul necesar, au întreprins acţiuni cu
rajoase, înscriind o paginăJ eroică în marea luptă dusă de ţărănimea din
România pentru înlăturarea exploatării şi crearea unor condiţii demne de
muncă şi tjrai. Sînt semnificative în această direcţie luptele de la Calieni,
Suraia, Panciu, Adjud (jud. Putna), !veşti, Umbrăreşti, Buciumeni, Corni
(jud. Tecuci).
75. Ibidem, fila 45.
76. Ibidem, fila 41. Protoierii din cele două judeţe raportau Episcopiei de Ro
man că .,peste tot preoţii şi-au ficut pe deplin datoria de luminători ai poporului".
77. M. Roller op. cit., vol. IIII, p. 32-33.
,
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L'EMUETE DES PAYSANS DE 1907 DANS LES DEPARTEMENTS
PUTNA ET TECUCI

Resume
L'article fait une analyse interessante sur l'evolution d e la revolte des paysans
en 1907 daus les districts Putna et Tecuci.
Base sur des materiaux inedits d'archive, : l'auteur a presente quelques as
pects de l'organisation des paysans revoltes - Calieni, Suraia, Vulturi.
Les paysans qui habitaient dans les villages qu se trouvaint autour de Foc
şani, Adjud, Panciu, Vidra, Iveşti et Tecuci ont tente de penetrer dans les locali
tes •indiques.
Les petres des villages revoltes ont depoye une
grande
activite opposeaux
paysans et par consequent ont joue un role negatif dans la grande revolte des pay
sans en 1907.
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