UNIREA LIGII ŢARANILOR DIN MOLDOVA

1

CU FRONTUL PLUGARILOR, ( 1 7 SEPTEMBRIE 1 933)

V ALER! A POTOP

Partidul Comunist Român s-a manifestat din primele zile ale exis
tenţei sale drept cel mai activ şi ferm apărător al intereselor vitale ale
poporului. El a fost acela care a organizat in anii grei ai ilegalităţii,
lupta muncitorilor, ţăranilor, a tuturor forţelor patriotice impotriva ex
ploatării burghezo-moşiereşti, pentru înfăptuirea năzuinţelor de pro
gres şi libertate ale oamenilor muncii.
Partidul Comunist Român "a fost sufletul luptelor revoluţionar-de
mocratice" 2, apărătorul intereselor tuturor celor ce muncesc, militant
neabătut pentru rezolvarea problemei agrare din România, pentru
realizarea alianţei muncitoreşti-ţărăneşti.
Lupta ţărănimii, mai ales d upă marile greve din perioada crizei
economice din anii 1 929-1933. cunoaşte o etapă distinctă, caracterizată
prin tendinţa maselor de ţărani de a se organiza, de a-şi crea orga
nizaţii ţ roprii . Indiscutabil, acest fapt se datorează, i n primul rînd, in
fluenţei pe care o avea proletariatul asupra celorlalte pături şi clase
sociale, rolului crescind al P.C.R. in organizarea luptelor maselor popu
lare.
In acest context trebuie privită constituirea Frontului Plugarilor
din Ardeal, organizaţie largă a ţărănimii, creată sub influenţa Partiduluf
g_omunist şi avindu-1 în frunte pe eminentul om politic dr. Petru
Groza, organizaţie ale cărei începuturi şi activitate sînt cunoscute din
lucrările publicate 3•
Dar tendinţe de organizare au cuprins şi masele populare din Mol
dova. Aceasta o dovedeşte şi apariţia la Şipote a "Ligii Ţăranilor din
1 In documentele vremii găsim utilizate două titulaturi ale Ligii : "Liga Ţă
ranilor din România" (denumirea iniţială) şi "Liga Ţăranilor din Moldova".
România pe drumul construirii societiiţii socialiste
2 Nicolae Ceauşescu
7111Ultilateral dezvoltate, Bucureşti, Ed. Politică, 1971, voi. V. p. 847.
Frontul Plugartlor, Ed . Politică, Bucureşti, 1971.
3 Gh. 1. Ioniţă, Gh. Ţuţui
-

·

-
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Moldova\ organ izaţie a cărei activ1 tatc este încă insuficient tratată î n
istoriografia noastră actuală.
In anul 1957, într-o scrisoare a preşedintelui primului guvern de
mocratic din România. dr. Petru Groza, adresată primului secretar al
Partidului Comunist Român privitor la modul cum trebuie să se scrie
istoria contemporană a ţării, istoria partidului comunist, a mişcărilor
democratice şi revoluţionare, este aminti tă comuna Şipote şi locuitorii
ei. "N-am menţionat - scria Petru Groza - printre mişcările ţără
neşti, dinamica Ligă a ţăranilor din Moldova, cu sediul în comuna Şi
pote . . . Această mişcare pornită din cuibul răscoalclor ţărăneşti din
1 90 7 şi-a avut rostul ei semnificativ în istoria mişcărilor ţărăneşti.
Scrisorile pe care le primesc cu aprecieri la istoria Şipotelui - îmi
confirmă faptul că aceşli ţărani din Moldova cunosc Ş i ţin în evidenţă
lucrurile petrecute în decursul luptei lor, deci ei controlează felul cum
scriem noi istoria" 4 •
Pentru a umple golurile care există î n prezentarea istoriei acţiu
nilor revoluţionare ale ţărănimii din perioada interbelică, se cere im
perios cercetată şi "această mişcare pornită din cuibul răscoalelor ţără
neşti din 1 907", "rostul ei semnificativ".
Comunicarea de faţă nu poate ataca toate aspectele acestei pro
bleme, propunîndu-şi doar să le aducă în discuţia istoricilor, urmînd
ca tema să fie în continuare cercetată şi îmbogăţită cu noi date şi fapte.
Liga ţăranilor din România s-a înfiinţat în comuna Şipote S , în a
doua jumătate a anului 1 932 sau în prima jumătate a anului 1 933 (data
exactă nu am putut-o încă stabili), dar este greu de presupus că ea
s-ar fi constituit mai tîrziu decit Frontul Plugarilor din Ardeal. Cert
este că în primăvara anului 1933 activitatea Ligii se desfăşoară
intens pe un teritoriu destul de mare, cuprinzînd nu numai comuna
Şipote cu satele sale componente, dar şi un mare număr de comune
mai mult sau mai puţin învecinate. Organizaţia avea un sediu propriu,
un comitet de conducere, un cor la care participau mulţi tineri, o ac
tivitate organizatorică şi culturală proprie, ceea ce do\·edeşte existenţa
unui nucleu de conducere deosebit de activ.
Cauzele care au determinat naşterea Ligii ţăranilor din România le
aflăm în condiţiile deosebit de grele în care trăia ţărănimea din ţara
noastră. E limpede că ele erau la fel de aspre ca şi pentru locuitorii
aşezărilor din centrul Mol dovei. Problema agrară nerezolvată, sate înapoiate, o agricultură primitivă, înzestrată cu mijloace de producţie
ce se foloseau d.e sute de ani in urmă. drwnuri ingrozitoare, colibe mici
de lut acoperite cu !1aie, fără îngrădiri, fără grajduri, animale puţine
4 Scrisoare adresată de P. Groza lui Gh. Gheorghiu-Dej, în anul 1958, Ar
hiva dr. Petru Groza, document aflat �n pcsesia lui M. Valea. (Deva).
5 Arhiva Inspec. j udeţean Iaşi al Ministerului Afacerilor Interne, Fond I.,
dosar 202, fila 5.
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slabe. Lipsea aproape
neştiutori de carte.

cu

totul

asistenţa sanitară

şi

existau

mulţi

Un tablou aproape exact al gradului de înapoiere în care se găseau
satele moldovene la inceputul deceniului al treilea al secolului nostru
ni-l oferă impresiile dr. Petru Groza din drumul făcut de la Iaşi
la Şipote in toamna anului 1933 : "Am sosit seara tirziu in laşul pe
care nu-l mai văzusem şi am desluşit atunci la lumina lunii, turnurile
şi clopotele aurite ale palatelor. In zori trebuia să plec fiind urmărit
de către organele siguranţei ; tretuia să plec cu noaptea in cap ca să
scap teafăr, iar zorile de atunci mi-au arătat satele necăjite din Mol
dova. Am văzut greutăţile lor, lipsa de inventar agricol, felul de a vie
ţui al ţăranilor din Moldova şi lipsa de mincare. In acele timpuri Iaşul
mi-a apărut ca o poartă de aur a unui imens cimitir, fiindcă satele mol
dovene semănau a morminte de plugari pentru care viaţa era mai ief
tină decît moartea" 6•
La toate acestea trebuie adăugat faptul că România trecea prin
grave zguduiri economice ca urm·are a profundei crize de supra-pro
ducţie din anii 1 929-1933 care a adincit contradicţiile determinind
efecte negative asupra nivelului de trai al maselor.
Puternice frămîntări cuprind oraşele şi satele ţării, cauzate atit
de efectele crizei economice, cit şi de politica antinaţională şi antipopu
lară a guvernelor burghezo-moşiereşti din acele vremi, care incercau
să arunce intreaga povară a crizei pe umerii clasei muncitoare, ţărăni
mii muncitoare, intelectualităţii. La sate criza agrară a luat proporţii
catastrofale, cu consecinţe din cele mai grele asupra maselor ţărăneşti.
Asistăm la radicalizarea ţărănimii, care au impus-o pe scena luptei po
litice in mod mai rapid şi mai direct.
Fără îndoială că marile bătălii din anii crizei economice desfăşu
rate de clasa muncitoare, sub conducerea partidului comunist, care au
culminat cu eroicele lupte ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie
februarie 1 933, au exercitat o puternică înrîurire asupra ţărănimii,
contribuind la activizarea sa. Nu întîmplător Liga ţăranilor din Româ
nia s-a născut intr-o localitate nu prea depărtată de Iaşi, citadelă re
voluţi onară, unde muncitorimea a acţionat în lunile ianuarie-februarie
în mod exemplar, într-o localitate nu prea depărtată de Paşcani, alt
centru muncitoresc din Moldova, care a fost deosebit de activ în
luptele revoluţionare ale muncitorilor ceferişti din anii 1 932-1 933.
Deşi Liga ţăranilor n u a avut legături deschise şi directe cu orga
nizaţiile proletariatului, e greu de presupus că fără exemplul mişcării
muncitoreşti , revoluţionare conduse de comunişti şi sub influenţa aces
teia, ţărănimea din centrul Moldovei ar fi acţionat atît de deschis. Ră
mîne de cercetat în continuare posibilitatea legăturilor ce ar fi existat
intre organizaţia ţărănească din Şipote şi celulele partidului comunist
ce activau în comunele învecinate.

6 "Moldova liberă" nr. 509 din 5 iunie 1946, fila 1 .
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Liga ţăranilor cuprindea în rîndurile sale ţărani săraci , fără pă
mînt sau cu pămînt puţin, oameni necăjiţi care formau o majoritate
absolută a membrilor săi. Erau şi unii ţărani mai înstăriţi, oameni cu
vederi înaintate. Toţi erau animaţi de dorinţa de a asigura ţărănimii
un loc mai demn in cadrul naţiunii, instaurarea unui regim de drep
tate socială pentru toţi. Aceste idei sînt exprimate şi de Imnul Ligii
Ţăranilor 7 :
"Destul atîta umilinţă
Astăzi dreptatea a sunat . . .
Veniţi din unghiurile ţării
Veniţi din munţi şi din cîmpii
O ţară nouă cu dreptate
Să făurim pentru copii" .
Liga ţăranilor din Moldova urmărea (aşa cum reiese din documen
tele ei) lupta neîncetată pentru dezvoltarea politică a clasei plugăreşti
şi propăşirea socială şi morală prin deviza "Sus plugărimea prin ea
însăşi ! " 8 •
Din revendicările Ligii răzbate revolta şi dorinţa ţărănimii de a
schimba modul său de viaţă, de a lichida nedreptăţile şi inegalităţile.
Liga ţăranilor îşi desfăşura activitatea în comunele Şipote, Gro
:<:ăveşti, Andrieşeni, Stolniceni, etc. Preşedintele Ligii era Constantin
Butnaru, locuitor de seamă al comunei Andrieşeni. Vicepreşedintele or
ganizaţiei, MeHnte Gh. Dumitru, ţăran sărac, era cetăţean al comunei
de reşedinţă a Ligii ţăranilor - Şipote.
Simţind că singuri nu vor răzbi, ţăranii moldoveni constituiţi în or
ganizaţia "Liga ţăranilor din România" sesizînd caracterul nou al noii
organizaţii apărută în Ardeal, Frontul Plugarilor, forţa sa, îşi exprimă
dorinţa de a se uni cu mişcarea ardelenilor.
Adunarea generală a
mai 1 9 3 3 la Şipote,
Frontului Plugarilor din
care este trimis la Deva
tiştilor să vie la Şipote ca
:n

Ligii ţăranilor din România, care s-a ţinut la
j udeţul Iaşi, a hotărît unirea cu organiza�ia
judeţul Hunedoara. Se adoptă tin document
şi odată cu el invitaţia ca o delegaţie a fron
să pecetluiască această uniune.

Trebuie să remarcăm că un şir de alte organizaţii ţărăneşti cu
noscute în România ca : partidul ţărănesc condus de Gr. Iunian, parti
dul ţărănesc democratic condus de dr. N. Lupu, Liga agrară ce avea in
frunte pe Garoflid, etc . , au cerut, sub presiunea maselor proprii de
membri şi simpatizanţi să se alăture mişcării Frontului Plugarilor.
Unele din aceste organizaţii hotărăsc chiar in congresele lor, prin mo
ţiuni date publicităţii şi comunicate Fruntului Plugarilor, fuzionarea
necondiţionată cu acesta. Drur conducerea F.rOilltului Plugarilor n-a ac
ceptat nicidecum hotărlrile unilaterale de adeziune. Cu atît mai im
portant apare deci răspunsul pozitiv al Frontului plugarilor de a ad7 Din amintirile lui Melinte Gh. Dumitru.

8 Gh. 1. Ioniţă, Gh. Ţuţui, Frontul Plugarilor, Buc. 1970.
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mite unirea sa cu Liga ţăranilor elin Moldova şi a delega reprezentanţi
care să răspundă invitaţiei de a participa la acţiunile de la Şipote.
Supuşi unei crîncene urmăriri poliţieneşti, în toamna anului 1933
trimişii Frontului plugarilor din Ardeal, în fruntea cărora se găsea
Petru Groza, personalitate deosebită în istoria noastră naţională, au
pornit spre Şipote.
Delegaţii Frontului plugarilor au fost primiţi la 17 septembrie 1933
in gara Vlădeni de plugarii moldoveni înşiruiţi ordonat pe peron avind
în piept prins ziarul "Horia". Urarea de bun sosit în cuvinte calde
pornite din inimă, au fost rostite de ţăranul Dumitru Gh. Melinte, vice
preşedintele organizaţiei.
Drumul pînă la centrul comunei a fost greu. Jandarmii călare au
împresurat regiunea, oficialităţile atenţionate de organele represive ju
deţene încercau să împiedice populaţia să vină la adunare. Localul pro
priu al Ligii care fusese frumos decorat, a rămas fără inscripţia orga
n·izaţiei, confiSCBJtă peste l1'oapte de jandalrmi. In locul ei însă ţăranii
au făcut la repezeală o nouă firmă pe pînză cu următoarea titulatură :
Liga ţăranilor din Moldova unită cu Frontul Plugarilor din Ardeal".
n momentul în care reprezentanţii Frontului Plugarilor împreună cu
ţăranii gazdă au ajuns în Şipote, au găsit intrarea spre sediu asediată,
9
agenţi ai partidelor politice reacţionare, încercînd să provoace scandal •

f

Cu toate acestea adunarea a început sub cerul liber, împotriva mă
surilor represive. Au vorbit delegaţi din comunele Şipote (Dumitru Gh.
Melinte), Iazul Porcului (Petre Tudor), Stolniceni (George Andrei) ,
Asociaţia meseriaşilor ş i micilor negustori din Iaşi (Vasile Simion), etc. 10•
Impotriva celor ce voiau să împiedice adunarea, s-au ridicat ţăranii
V. Crăcană şi Gh. Maftei, oare au protestat contra abuzurilor j andar

milor veniţi să înlăture mulţimea prin lovituri cu patul puştilor. Au
vorbit delegaţii Frontului Plugarilor. Petru Groza a rostit unul din
cele mai impresionante discursuri, cuvintele sale au rămas întipărite
în memoria ţăranilor moldoveni : "Sîn tem în pragul unei lupte noi
a spus el - plugărimea nu mai poate opune cu succes duşmanului său
lăncile lui Horia şi tunurile de cireş ale lui Avram Iancu. Ea trebuie
să adopte o nouă tactică şi o nouă strategie, ridicîndu-se pe de o parte
într-un singur front plugăresc, iar pe de altă parte întinzînd mîna şi
fraternizînd cu muncitorimea de la oraşe, formînd astfel marele şi uni
cul front al muncii manuale şi intelectuale. Atunci este absolut sigur
că ceasul victoriei va bate în curînd" 1 1 •
-

In continuare Petru Groza a transmis un mesaj al Frontului Plu
garilor purtînd semnătura lui Miron Belea în care se s punea printre
altele : "Mişcarea de organizare din Hunedoara este ca un tunel, oare
a pornit de la o parte a muntelui spre a se întîlni cu cealaltă parte a
mişcării, de găurire a muntelui care a început aici în Moldova. Şi aceste
9

Informaţiile sînt culese de autoare de la participanţii la această adunare.
Gh. Micle, Răscoala pămîntului. Ed. Frontul Plugarilor, 1945, p. 160-162.
1 1 Arhiva Dr. Petru Groza (Deva) cutia nr. 26, voi. 2, fasc. 1 5 .
10
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mişcan se intilnesc astăzi pentru a face loc plugului nostru. Cu tăria
credinţei in organizare, noi mergem înainte strigînd "Trăiască plu!
garii" 12 •
Această idee a mesajului a fost reluată de dr. Petru Groza ulterwr,
reluare care scoate şi mai mult în evidenţă importanţa acţiunii iniţiate
de reprezentanţii ţărănimii moldovene - şipotenii - de unire a lor
cu Frontul Plugarilor. "Hunedoara şi Zarandul in Ardeal, şipotenii in
Moldova - sînt cele două cuiburi seculare ale pornirilor plugăreşti
ale revoltei muncitorilor gliei străbune, incepind cu revoluţiile lui Ho
ria, apoi Avram Iancu, pînă la cea din 1907 a Vechiului Regat, pornită
de la Flămînda din nordul Moldovei. In zodiacul frămintărilor de azi,
ele se desemnează de destin ca două poluri, in Sud şi Nord, care se
atrag instinctiv, fixind cele două capete ale asiei, in jurul căreia îşi va
face rotaţia toată pornirea de azi a celor 1 6 milioane plugari ai Româ
niei întregite. Singura pornire care poartă in pîntecele ei sămînţa dez
robirii lor. Pe lîngă această furtunoasă pornire de luptă pentru cauza
proprie, toate învirtelile politicienilor şi profitorilor grupaţi în partide,
vor deveni salturi de circ, iar din adincimea acestei lupte plugăreşti,
va răsări rînduiala de mîine - lumea nouă care trebuie să urmeze
putregaiului de azi" 13 •
In aceeaşi zi, la 1 7 septembrie 1 933, Petru Groza a părăsit
Şipotele. Ferindu-1 de jandarmi şi agenţii partidelor reacţionare, con
ducătorii Ligii ţăranilor 1-au însoţit pe Petru Groza la gara Vil.ădeni şi
cuvintele pe care el le-a rostit la despărţire, şipotenii nu le-au uitat
niciodată : "Scinteia apărută la Şipote se va aprinde in inimile tuturor
la vreme cuvenită".
"Adunarea de la Şipote - spunea Groza - a devenit ceea ce tre
buia să fie : manifestaţia plugărimii istovită pînă la măduvă, împinsă
in prăpastia mizeriei , - fără cîntece şi flori, cum va fi toată lupta ei
inainte pînă la ziua biruinţei. Cu toată ura dezlănţuită de sus, Liga s-a
botezat in această zi cu numele de Frontul Plugarilor din Moldova" 1 4•
Evenimentele de la Şipote n-au trecut neobservate. In acele zile
de septembrie, in zilele şi lunile următoare are loc un viu schimb de ra
poarte, informări şi note între Ministerul de Interne, Chestura de po
liţie, Jandarmerie, Siguranţa Statului Iaşi. Orice mişcare petrecută
la Şipote era semnalată, indicaţiile purtau acelaşi imperativ de a im
piedica unirea mişcărilor ţărăneşti din Moldova cu cele din Ardeal. Un
dosar special a fost deschis pentru urmărirea activităţii Ligii şi a ac
ţiunii sale de unire cu Frontul Plugarilor 1 5 •
In urma măsurilor luate de j andarmerie şi siguranţă prin desfiin
ţarea organizaţiei, închiderea sediului, trimiterea în judecată a unor
membri ai organizaţiei pe motive diverse, Liga ţăranilor a primit o
grea lovitură. Cu toate acestea, acţiunile desfăşurate timp de un an de
•

12 Gh. Micle, Răscoala pămfntului. Ed. Frontul Plugarilor, Ed. 1945, p"
13 Gh. Micle, Răscoala pămîntului, p. 162-163.
1 4 "Moldova liberă", nr. 509 din 5 unie 1946.
1 5 Arh. Insp. jud. Iaşi, M.A.I., Fond. 1. dos. 202, fila 1-24.
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zile, care au culminat cu unirea Ligii ţăranilor cu Frontul Plugarilor,

au reprezentat un succes al luptei ţărănimii pentru organizarea sa Im
potriva exploatării, impotriva nedreptăţilor, etc. Efectele imediate şi
concrete s-au manifestat in primul rind in ameliorarea raporturilor din
tre ţărani şi administraţia burghezo-moşierească. Datoriile ţăranilor au
mai fost păsuite, perceptorul a fost nevoit să rerwnţe la rechiziţiile

forţate in contul datoriilor pentru pămînt, jandarmii obligaţi să-şi revi
zuiască atitudinile brutale in raporturile lor cu ţăranii.
Mişcarea de la Şipote a dovedit in acelaşi timp potenţialul revo
luţionar al tărănimii moldovene, capacitatea sa de organizare, posibili
tăţile imense de care dispuneau lucrătorii pămîntului în lupta contra
exploatării, posibilităţi condiţionate de uni rea diferitelor mişcări din
diferite colţuri ale ţării. Ea a scos în evidenţă unitatea de interese a
ţărănimii muncitoare din intreaga ţară, dorinţa ei fierbinte de unitate
şi înţelegere.
Evenimentele desfăşurate acwn 40 de ani la Şipote au constituit o
adevărată şcoală revoluţionară pentru participanţii direct la acţiune,
pentru masa largă de ţărani, atit pentru cei vîrstnici, cît şi pentru cei
tineri. Forţa cu oare organele de represiune ale burgheziei şi moşie
rimii s-au repezit asupra organizaţiei lor a scos in evidenţă faptul că
numai prin luptă, prin revoluţie pot fi cîştigate drepturi şi libertăţi,
era o dovadă evidentă a faptului că şipotenii porniseră pe un drum bun.
Şipotenii au ales calea luptei, e drept mai grea, mai spinoasă, dar
ale cărei roade aveau să se simtă cu putere cîţiva ani mai tirziu, după
23 August 1 944 in procesul revoluţiei democrat populare desfăşurat in
ţara noastră.

Datorită acestei experienţe . de luptă, şipotenii s-au incadrat activ
în intregul proces revoluţionar, participind nemijlocit la toate acţiunile
desfăşurate sub conducerea Partidului Comunist Român, de la însu
reacţia naţională anttifaSICistă aJrmaltă pînă astă7li.

L'UNION

DE LA

LIGUE DES PAYSANS DE MOLDAVIE AVEC LE
DES LABOUREURS - 17 S:€PTEMBRE 1933

FRONT

Resume
La lutte organisee des paysans de Roumanie contre l 'exploitation, et les in
justices sociales prend des nouveaux aspects apres les grandes greves ouvrieres
des annees 1929-1933.
Environ le meme temps, la fin de l'annee 1932 et le but de 1933, en Tran
sylvanie prend naissance la puissante organisation du Front des agriculteurs, et
independamment de ce-c;i, la Ligue des paysans en Moldavie.
L'unification de ces deux organisations paysannes en septembre 1933, con
stitue le sujet du present article.
Cette union des forces a mene ă l'amplification de l 'esprit revolutionnaire
de la paysannerie.
Le sujet de cet article est encore inconnu dans l'historiographie et met sur
le tapis un rich materiei documentaire concernant la Ligue des paysans de Mol
davie et son activite.
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