Contribuţia ţărănimii

la cucerirea

independenţei

ION l\IUNTEANU

Dezvoltarea tîrzic a economiei capitaliste pc teritoriul patnc1 noastre,
păstrarea a numeroase rămăşiţe feudale, suzeranitatea turcească, ce constituia o frînă puternică În progresul noilor relaţii de producţie, concurenţa pro-

duselor străine, plata anuală a tribumlui s-au răsfrînt pc plan social În existenţa unui proletariat slab dezvoltat, În predominarea locuitorilor legaţi de
agricul mră.
Peste 80 la sută din totalul populaţiei era antrenată În această ramură a
economici noastre, dădea cca mai mare parte a produselor intrate în schimbul
comercial intern şi extern.
Revoluţia din 1848 a dat o lovitură puternică relaţiilor feudale din agricultură, dar nu le-a lichidat complet. Unirea Principatelor, pe care ţărănimea
o susţinuse cu atîta căldură, nu i-a satisfăcut dccît În mică măsură dorinţa ci
de a primi pămînt. Legea agrară din 1864 a dat pămînt doar unei părţi a ţă
rănimii, menţinîndu-sc astfel numcruase rămăşiţe ale relaţiilor feudale 1'n
agricultură. Legile ulterioare Yor forţa ţăranii să lucreze pc pămînturilc moşiereşti zeci de zile gratuit, să Încheie sub presiunea şi ameninţarea dorobantilor contracte de muncă În condiţii pc care ci Ic consi<lcrau mai grele dcdt
În veacurile cînd erau clăcaşi prin lege.
Au loc numeroase mişcări ţărăneşti. Deşi erau i:wlatc, de scurtă <lurat;l,
lipsite Jr organizare, prin frecvenţa lor au Înspăimîntat clasele conducătoare
din România. Situaţia creată de luptele de eliberare naţională ale popoarelor
din Balcani, lupte cc au deschis şi pentru ţara noastră o nouă ocazie deosebit
de favorabilă pentru cucerirea independenţei, a impus clasei <lominantc să
Încerce potolirea nemulţumirilor şi agitaţiilor ţărăneşti, să atragă această clasă
socială la susţinerea efortului necesar dobîn<lirii neatîrnării. In acest scop a
lansat zvonul creării unor comisii care să se ocupe cu Împroprietărirea ţăo
nilor, a dat, În scop demagogic, o circulară către prefecţi pentru Întocmirea
listelor de Împroprietărire a Însurăţeilor şi a celorlalte categorii prevăzute În
art. 5--6 din legea agrară din 1864. Pentru a Întări convingerea ţăranilor că
Yor primi pămînt, se răspîndeştc vestea Împroprietăririi acelora cc vor participa la război.
In ciuda propagandei făcute de clasa dominantă, ţarammca dorea şi era
hotărîtă să contribuie din toate puterile la cucerirea independenţei. Işi lega
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de aceasta numeroase speranţe. Credea că, o dată cu libertatea ~ării, va impune şi eliberarea socială, îmbunătăţirea vieţii şi, mai ales, 1mpropnetarirca. Este sugestivă în această privinţă declaraţia unui ţăran ce lupta În
tranşeele Plevnei, din care reiese cu claritate legătura ce o făcea Între cucerirea independenţei şi hotărîrea de a impune eliberarea socială : „Jur pc Dumnezeu, cînd mă voi Întoarce în sat la mine, m:ii Întîi de toate voi cerceta de
mi s-a călcat vreun drept şi de voi găsi ceva ... plec de protestez şi nu mă mai
Întorc pînă nu mi se va face dreptate" 1). Plecau, de aceea, cu atîta entuziasm
şi hotărîre să sfîrşcască Întîi cu jugul străin, încît chiar ziarele burghc1.c au
fost nevoite să consemneze abnegaţia cu care ţărănimea se pregătea de luptă.
De pildă, ziarul „Timpul" scria, la Începutul lunii mai 1877 : „Orăşenii, ţă
ranii, toţi deopotrivă simt ardoarea de a lupta".
Năzuinţa ţărănimii de a elibera ţara de sub suzeranitatea turcească se
vădeşte şi În calda simpatic pentru lupta popoarelor din Balcani. Sătenii din
jurul Olteniţei hotărăsc să ajute pc răsculaţii bulgari. cumpărîndu-lc posta\.
pentru haine, ascunzînd pe emigranţi, adunînd bani, alimente, procurîndu-le
arme, trecîndu-i graniţa În mod ilegal.
Documentele păstrate pînă azi, tablourile cu rechiziţii şi ofrande, numeroasele mărturii ale contemporanilor ;cot În evidenţă contribuţia deosebită
a ţărănimii la cucerirea independenţei. De la cele mai mici şi neînsemnate do·
naţii de bani şi alimente, pînă la jertfa vieţii, ţărănimea nu s-a eschivat niciodată în decursul acestor evenimente. A protestat numai cînd abuzurile săvîr
şite de autorităţi o umileau şi o sărăceau fără ca ţara să aibă un folos. Contribuţia ţărănimii este cu atît mai importantă cu cît venea de la o categoric
socială sărăcită de anii de secetă, de abuzurile moşierilor, de lipsa pămîntului,
a uneltelor şi a vitelor de muncă, de învoielile oneroase.
Interpretarea ştiinţifică a documentelor timpului ne duce la concluzia că
ţărănimea săracă şi mijlocaşă a fost principala susţinătoare a războiului pentru independenţă. De altfel, impunerea mai cu scamă la rechiziţii a gospoJă
riilor ţărăneşti era permisă chiar de „Regulamentul pentru aplicarea rechiziţiilor" 2). Neprecizînd proporţia produselor de rechiziţionat În funqie de
posibilităţile materiale ale fiecărei categorii sociale, regulamentul dădea posibilitate unor autorităţi corupte sa supt1nă unui jaf sistematic şi necruţător gospodăria ţărănească. Chiar un reprezentant al clasei dominante a fost nevoit
să arate : „se va lua de la ţăran tot ce are dacă nu se va reglementa prin
lege cantitatea de produse cc urmează a fi rechiziţionată" :.l).
Au fost rechiziţionate de la ţărani mari cantităţi de produse cc n-au
fost predate armatei şi nici înregistrate, ci Însuşite de autorităţi. Ofiţerii, arrnata în general, au luat apoi alte cantităţi de produse de la ţărani, În afara
celor rechiziţionate, deoarece „ trupele nu primeau decît pîinea şi carnea.
Fiecare regiment îşi procura singur toate celelalte. Nu se cumpăra nimic"").
Deputatul Cernătescu a fost nevoit să recunoască în Parlament : „Războiul
ce s-a deschis Între noi şi turci ne-a surprins, situaţia politică şi socială În
care ne aflăm nu ne-a dat mijloace ca să fim pregătiţi pentru momentul acesta
suprem şi de aceea toate greutăţile războiului nostru au căzut mai cu seamă
asupra ţărănimii" ").
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Purtarea acestui război drept pentru poporul român a găsit un larg ecou
În mijlocul ţărănimii, care a consimţit, de bună voie, În mod conştient, la
multe sacrificii materiale şi umane. Era încredinţată că dobîndirca independenţei se Ya face cu multă greutate, că acest război impune rechiziţii de produse şi animale, impune jertfe de sînge şi vieţi omeneşti. In condiţiile unui
răi.boi insuficient pregătit, guvernul a trebuit să recurgă la rechiziţii pentru
a aproviziona frontul. Dar felul cum s-au făcut, consecinţele lor asupra gospodăriilor ţărăneşti dovedesc atitudinea socială rcaqionară a gunrnului, poziţia trădătoare a celor avuţi.
DobÎndirca independenţei naţionale era dorită de toate păturile sociale
ale poporului român. Era, deci, firesc ca toate să contribuie la realizarea
acestui deziderat naţional în măsura posibilităţilor lor materiale. Documentele ncmii scot însă în evidenţă că moşierimea română îşi va menţine şi după
Începerea operaţiilor militare aceeaşi atitudine ostilă dobîndirii ncatîrnării pc
calea armelor, Împotrivindu-se sub diferite motive achitării obligaţiilor ce-i
reveneau. Scsizînd această stare <le lucruri, ziarul „Rczboiul" arăta : „Clasa
rurală pc care mai mulţi ani de recoltă rea au sărăcit-o, azi rechiziţiunile
ameninţă s-o sugrume ... s-au găsit o mulţime de suflete păcătoase care să facă
din această necesitate un mijloc de a exploata pc unul, de a favoriza pc altul... În timp cc ţăranii sînt În sapă de lemn, arendaşii îşi văd productele lor
putrezind În hambare. In loc de a strîngc În chingi pc martirii plugului, pentru cc n-ar lua oare de la arendaşi o parte din productele lor" 1;).
Ecoul acestei situaţii se va face auzit şi În Transilvania. Iată cc va sem:
„Gazeta Transilvaniei" În august 1877 : „De unde vin cele mai mari abuzuri ? De la incapacitatea unor funcţionari şi de la egoismul tot aşa de crimi··
nai al celui mai marc număr de comercianţi şi proprietari bogaţi, cari pînă
acum n-au dat nici un ban şi nici un petec pe scama trupelor ţării şi s-au
sciut sustrage cu măiestrie de la orice colecte sau rcchiziţiuni" î).
Mulţi negustori şi mari proprietari „spre a se sustrage de la obligaţiile
impuse de legea rechiziţiilor şi-au trecut cerealele pe numele unor supuşi
străini"~). Mulţi arendaşi şi proprietari cereau să k fie scutite casele de Încartiruire pc motiv că Ic creează dezordini!'). Chiar Mini~tcrul de Int~rnc atrăgea
atenţia prefrqilor că primarii se folosesc de mcrnc.k nedemne pentru a forţa
ţăranii să facă cărăuşie În locul marilor arendaşi şi proprietari, a5tf el că
,,sînt comune unde bogaţii n-au făcut nici un transport, deoarece săracii au
dus singuri sarcina" lll). Acelaşi ministru recunoaşte că „Între convoaiele cc
vin din districte, rareori s-a ,·ă1.ut un car de om avut" ·:1).
Prnfitînd de corupţia celor puşi să facă mobilizările, majoritatea celor
bogaţi au rămas în spatele frontului. Prefectul unui judeţ ne informea1ă că :
„tinerii bogaţi sînt eliberaţi din armata activă după ce au dat mită" 1 ~). O seric d~ istorici burghezi au fost ncYoiţi să r2cunoască că la dohîndirca independenţei moşierimea n-a participat dccît În mică măsură. Marele nostru istoric, N. Iorga, afirma : „O rea stare de spirit se produse În clasele sup..:rioarc, care nu participă decît în prea slabă măsură la durerea suf crinţelor 5i
la bucuria gloriei cîştigatc" 1:1).
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A vîn<l În vedere toate aceste fapte <le sustragcrL a clasei dominante de
la susţinerea războiului, putem afirma cu toată certitudinea că dobîndirca
independenţei este rodul contribuţiei deosebite a maselor populare şi în primul rînd a ţărănimii.
ln aprecierea aportului ţărănimii la cucerirea independenţei, trebuie să
luăm În considerare atît îndeplinirea obligaţiilor impuse <le guvern (rechiziţii,
cărăuşie, prestaţii În muncă, serviciul militar etc.), cît mai ales participarea
conştientă la susţinerea efortului pc care poporul nostru îl făcea.
Tărănimca dădea căruţele necesare transporturilor produselor. dădea
cerealele, animalele necesare hranei soldaţilor, <le la ca proveneau majoritatea
donaţiilor, jertfelor de sîngc şi vieţi omeneşti.

In 1877 chestiunea mijloacelor de transport avea o deosebită imponanţ;l
datorită problemelor speciale cc le ridica. Reţeaua căilor <le comunicaţie fiind
total neîndestulătoare, armata ncavînd căruţele necesare dislocării şi aprO\ izionări1 trupelor, Înzestrarea frontului cu cele necesare impunea găsirea ncîntîrziată a mijloacelor de transport. Populaţia civilă, şi mai ales ţărănimea, 3
fost nevoită să dea căruţele trebuitoare trenurilor regimentare menite ~::t
transporte alimentele şi muniţia. Din totalul de 26-1.314 căruţe '") rechiziţio
nate pe termen nelimitat sau pc o durată mai scurtă de timp, aproximativ
230.841 aparţineau În marc majoritate ţăranilor. Numai din judeţul Vlaşca
s-au luat în luna iulie 1877 peste 4000 de care, iar Între 20 august şi 3 octombrie, alte 4.150, plus 50-60 căruţe pc zi pentru alte trebuinţe 1;;). Din Romanaţi s-au rechiziţionat peste 35.000 căruţe, din Mehedinţi peste 20.000 că
ruţe, iar din Teleorman peste 23.000. Constatăm că judeţele din aprop1erl'a
Dunării vor fi mai mult solicitate În îndeplinirea acc~tei obligaţii. DL' asemenea, această sarcină a căzut mai cu scamă asupra păturilor sărace ale ţărăni
mii. Dcmascînd această situaţie, ziarul „Rczboiul" relata : ,.ln judeţul Ialnmiţa subprefeqii, după cc primarii aduc căruţele rechiziţionate, după o inţc
lcgerc prealabilă cu cei interesaţi, scutesc pc unii de această sarcină, şi mai
ales pc cei cu avere, înlocuindu-i prin alţii cu căruţe şi boi mai puţini şi mai
slabi" Hl), deci din rîndul ţărănimii sărace. Pentru aceştia, prefecţii şi subprefecţii nu cereau scutire sau amînare. Că era timpul recoltatului sau al semă
natului, că era iarnă şi ci nu aveau haine călduroase, erau forţaţi să parcurgă
zile În şir şi adesea săptămîni, cu vitele slabe şi înfometate, sute de kilometri.
I n toiul muncilor agricole din vara şi toamna anului 1877, ţăranii Jin judeţul
Dolj au dat 38.7 41 căruţe cc au parcurs peste 3,5 milioane km, iar cei <lin
jude\ul Mehedinţi au dat peste 20.000 căruţe ce au parcurs peste 3 milioane
de km. Rcgulamcnwl de rechiziţii era ni totul nerespectat atunci cînd ţără-·
nimea trebuia să plece În transporturi. Deşi prevedea că ţăranii nu vor fi trimişi pe o distanţă cc să depăşească posibilitatea de Întoarcere În 24 de orc,
din datele de mai sus reiese că parcurgeau pînă la 150 km, ceea cc nccesit.:i
desigur 4-5 zile de drum cu vitele lor slabe. In realitate parcurgeau distanţe
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şi mai mari, pierdeau şi mai multe zile. Efccwau săptămîni În şir ascmcncJ.
transporturi, lipsiţi de hrană, bani, furaje şi de multe ori vitdc lor mureau la
marginea drumurilor, iar sătenii se Întorceau acasă cerşind, ruinaţi, lipsiţi
de singura lor posibilitate de a-şi Întreţine familiik. Scsizînd această rcalitat•.',
N"icolac 7.ubcu Codreanu relata Într-un articol puhlic:ll la sfîrşitul anului
1877 în ziarul „Socialiswl" : „Forţat şi pc neaşteptate, ncţinînd seama de nimic, administraţia trimitea pc ţărani cu căruţele încărcate În locuri îndepăr
tate, drumul pînă acolo durînd şi cîte o jumătate <le lună şi mai mult". Deputatul Cernătcscu arăta În Parlament : „Pc cînd ~utc şi mii de care erau
puse În mişcare fără să se ţină scama de greutăţile locuitorilor, fără nici u
măsură <le dreptate... aceste transporturi se făceau şi într-un mod rău, de
multe ori chiar brutal, căci mulţi ţărani au lost bătuţi, batJ<'COriţi, rău trataţi ... " lî).
Unele autorităţi au profitat de devotamentul şi hotărîrca cu care ţărăni
mea a sprijinit războiul pentru cucerirea independenţei, supunînd-o la sacrificii şi greutăţi inutile, nejustificate. Ziarul „RomCi.m1l" arăta la 17 august
1877 : „N u sînt mici nevoile ce trebuie să le sufere bieţii ţărani veniţi cu
transporturile ... Astfel, la staţiunea Băneasa, m:ii mulţi ţărani aduşi cu fînul
pînă acolo şi luaţi numai pentru 2 zile, au fost ţim1ţi o săptămînă, fără a li
se da nimic pentru vitele lipite <le foame ; şi, clupă o săptămînă, În loc de
plată, se dete fiecăruia o încărcătură de obuze, zicîndu-lc să le ducă la Zimnicea" 18). Rclatînd aceleaşi fapte, ziarul „Rc„_boiul" scria : „Ţăranii merg cu
carele lor ele la un cap al ţării la celălalt, alţii de la Carpaţi sînt aruncaţi
tocmai la Dunăre" 1!1). Cei puşi cu supraYcghcrca transporturilor lăsau pc
ţărani să aştepte 5-6 zile pînă să Încarce şi să descarce produsele, îi ţineau
„cîtc zece orc în arşiţa soarelui fără a Ic da voie să-şi adape vitele" ~0 ). Adesea ţăranii erau obligaţi să transporte familiile ufiţcrilor, produsele comercianţilor sau moşierilor aflaţi În legătură cu autorităţile. Din această cauză.
Ministerul de Jnterne este nevoit să atragă atenţia prcfcqilor În legătură cu
abuzurile mari cc se fac cu carele de rechiziţii de către primari, În folosul
proprietarilor şi arendaşilor ~ 1 ). Documentele vremii conţin numeroase plîngcri Împotriva abuzurilor şi nedreptăţilor să vîrşitc de autorităţi. Ele nu trc-·
buie Înţelese ca o lipsă de patriotism, ci ca o reacţie firească Împotriva atitudinii inumanc a acelora cc profitau de înaltele sentimente patriotice ale ţără
nimii. Aceste proteste nu micşorează cu nimic importanta contribuţie cc a fost
adusă de ţărănime la asigurarea frontului cu cele de trebuinţă. Ţărănimea a
Înţeles cît de necesare sînt aceste transporturi pentru aprovizionarea acelora
cc luptau În tranşeele Plevnei pentru cucerirea independenţei.
Demnă de a fi amintită În această privinţă este scrisoarea lui Andrei
Toma din Fîntcşti, din care reiese participarea conştientă a ţărănimii la susţinerea războiului : „In decembrie a venit primarul şi a poruncit ca să mi
se ia din cei doi boi ce-i aveam, pc cel mai bun, sub motiv ca să care de n:chiziţic hrana la soldaţii din bătălie. Gîndindu-mă că este pentru fraţii noştri,
am zis : Bine ! Eu credeam că dacă s-a luat de la mine, om sărac, cu toată
puterea în cei doi boi, apoi de Ia cei bogaţi se vor fi luat cîte -l sau 1O btli
pentru ţară. Dar ce să vezi ! Toţi boii şi căruţele s-au luat numai de la oa-
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meni săraci ca mine 22 ). Cu toate că cei mai mulţi din locuitori erau săraci
şi aveau nevoie să se îmbrace călduros spre a se pregăti de un drum de iarnă 2:1) după cum recunoaşte prefectul din Brăila --- ţăranii plecau pc ză
pada cca mai marc spre a aproviziona soldaţii cu hrană. Subprefectul din
Olteniţa relatează că H locuitori din comuna Izvoarele au înfruntat de bună
voie viscolul şi au dus alimente pînă la Giurgiu ~ 1 ). Mai mulţi săteni din judeţul Vlaşca, aflînd că soldaţii sufereau de frig şi de foame s-au prezentat de
bună voie să transporte haine şi alimente, deşi viscolul le primejduia viaţa 21 ).
i\ccstc manifestări constituie, neîndoielnic, dovezi convingătoare ale participării conştiente a ţărănimii la dobîndirca libertăţii naţionale.
Tot ţărănimea a fost aceea care a dat si marca majoritate a produselor alimentare, a cerealelor, fînului, animalelor.
Regulamentul de rechiziţii prevedea luarea pînă la 1'3 din produsele fiecărei gospodării, dar aplicarea lui în practică s-a făcut În aşa fel încît gospudăriile moşierilor şi arendaşilor n-au dat aproape nimic, iar de la ţărănime
s-au rechiziţionat aproape toate cerealele.
Ţinînd scama de sustragerea celor bogaţi de la îndeplinirea acestei ohl igaţii, de protecţia pc care autorităţile o acordau necontenit moşierilor 5i
arendaşilor, ne dăm scama că cea mai mare parte a produselor cerealiere
şi furajere au fost rodul muncii ţărănimii. Documentele vremii ne vorbesc
concludent despre acest lucru. Un reprezentant Însărcinat cu problemele i 11tendentei arăta că În „satele Vîrtop ş1 Izvor s-au făcut atîtca rechiziţii încît
n-au mai rămas În ele nici strictul necesar" ~..-;). Din comuna Obîrşia s-au luat
numai pînă În iunie 1877 peste 200 care cu fîn n). Din judeţul Romanaţi s-au
rechiziţionat numai În lunile mai-iunie 1877, peste: 1.326 vite, 53.863 kg
grîu, 156.056 kg porumb, 505 .126 kg orz 2~).
S-a rechiziţionat, În general, de la ţărănime, cu mult mai mult decît prcv-edcau legile respccti ve. Ziarul „Rczboiul" scria, la mijlocul lunii octombrie,
referindu-se la această situaţie : „rechiziţiile aplicate cu Înţelepciune şi nepăr
tinire ar fi un rău mai mic pentru popor, dar ele se fac fără nici un calcul" '.!'!).
Scutind pe cei bogaţi, pc aceia care constituiau clientela politică a• guvernului, autorităţile au repartizat marca majoritate a rechiziţiilor asupra acelora
cc se puteau a.păra cel mai puţin, asupra ţăranilor. Ziarul „Românul" relata
În vara anului 1877 : „Agenţii Însărcinaţi cu rechiziţiile nu mai respectă nici
lacrimile familiilor cernite de plecarea celor mai dragi membri, nu mai cruţă
nici cenuşa din vatră a ţăranilor" :m). Peste 150 de locuitori din judeţul Rîmnicul Sărat Înaintează la 1 ianuarie 1878 o jalbă preşedintelui Camerei, În
care arătau : „Cu rechiziţiile cele din urmă ni s-au luat mai tot cc aveam,
încît am ajuns Într-o mizerie de nu ne vom veni În fire multă vreme" :11 ).
V orbind de aceleaşi fapte, ziarul „Rezboiul" scria : „Scirile ce ne Yin
<lin judeţe despre modul În care prefecţii, subprefecţii şi primarii Înţeleg a
face rechiziţiile, ~Înt îngrozitoare" :: 2).
ln numeroase comune, primarii, cu ştirea subprefecţilor, luau animalele
celor mai săraci săteni, scutind moşierii de la aceste obligaţii 3:1). Locuitorii comunei Ştiubeiu se plîng Adunării Deputaţilor că În urma rechiziţiilor, copiii
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Jor umhiă goi şi desculţi, fiind chiar muritori de foame '.Vi). Felul În care cratl
aplicate rechiziţiile la sate s-a auzit şi pc front, dcterminînd În rîndul soldaţilor multe nemulţumiri. Unii dintre ci reclamă că „familiile lor; Împreună
cu copiii suferă foarte mult, ncavînd cu dcsăYÎrşin.: existenţa zilnică, deoarece primarul le iau toate vitele şi toate cerealele" :l~•), Pentru a curi:ria aceste
nedreptăţi, Ministerul de Război cerc Ministerului de Interne să .ia măsuri
împotriva autorităţilor cc nu ţin scama de greutăţile şi nevoile familiilor soldaţilor, supunîndu-ie la repetate transporturi şi rechi7iţii de vite şi cereale :m),
In special, gospodăria ţărănească de la marginea Dunării va suporta cei
mai mult aceste obligaţii. Apropierea de teatrul de luptă, cantonarea trupe~
lor aflate în drum spre front, necesităţile imediate pc care războiul Ic in1punca, au cerut sătenilor sacrificii materiale deosebit de mari. Analizînd docu„
mcntclc legate de aceste evenimente din judeţele Dolj, Mehedinţi şi Romanaţi, constatăm că de aici s-au rechiziţionat aproxirnati\· 20- ·W la sută din
totalul produselor rcchii'iţionatc În Întreaga pră::;).
Trebuie adăugate Ia acestea şi cantităţile de produse luate de la ţărani
direct de armată şi autorităţi. După cum arată un Împuternicit cu pr,)blcmck
independenţei, au fost găsite pc la locuitori „bilete doveditoare de luarea diferitelor produse fără a fi iscălite de cei care Ic-au luat, fără a purta data
Iuirii, precum şi alte rechiziţii de tot felul, pentru care pretind locuitorii, nu
Ic-au dat nici chiar asemenea actt:" :''). Maiorul Pcga, de pildi, a rechiziţionat
de la locuitorii comunei 1slaz ntmicruasc produse şi animale, dîndu-lc bonuri
cu preţuri mult mai mici ::r1). Locuitorii comunei Ologi, din judeţul Teleorman,
arătau că În urma rechiziţiilor, a cantonării şi aprovizionării soldaţilor cc se
opreau aici, tot satul a rămas fără animale, druţc şi cereale "0 ). Ţăranii au
protestat şi Împotriva acestor nedreptăţi făcute de autorităţi.
Ceea ce trebuie Însă să scoatem În c\·idcnţă este faptul că ţărănimea a
acceptat rechiziţiile impuse de lege, a protestat numai împotriva abuwrilor
şi a răspuns cu promptitudine nevoilor pc care războiul le impunea. Chiar în
Adunarea Deputaţilor s-a recunoscut contribuţia conştientă a ţărănimii cu
cereale, animale, furaje : „Fiecare plîngc copilul său care pleacă, dar cînd
vine Yorha de rcchii'.iţii, fiecare dă cu toată inima, ca să nu se moară de
foame acolo unde este dus copilul său" 1' 1).
Sarcina Încartiruirii soldaţilor cădea tut pc scama ţărănimii. In loc să 1a
măsuri Împotri\a moşierilor şi arendaşilor ce rcftvau să primească ostaşi în
casele lor, gm'crnul recomandă autorităţilor ca soldaţii să fie incartiruiti in
casele clin sate : „„.uncie locuitorii nu se Împotriveau« "1 ). lvlemoriile multora
din cei care au fost pc front relatează dragostea şi atenţia cu care soldaţii
erau Înconjuraţi de săteni. Ziarul „Românul" recunoaşte : „Cu toată durata
acestor găzduiri şi cu toată micimea încăperilor În car;.! trăiau locuitorii de
la ţară, ei au primit cu omenie pc soldaţi, împărţind adesea cu dînşii puţina
lor hrană" t.:l). Numeroase comune aveau casele pline de soldaţi. Primarul
din Slobozia arată că locuitorii de aici au tut timpul cîte 4-6 soldaţi în locuinţă, „întotdeauna Încartiruiau convoiuri de bolnavi români" 44).
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Locuitorii comunei Ologi, din

judeţul

Teleorman,

arătau că „solciaţÎÎ,

ofiţerii cc trec pc <lrumul Turnu-Alexandria, se acE1postcsc în casele lor" '•·i).
Caragiale Ya consemna la rîn<lul său bunăvoinţa cu care ţăranii adăpnstcau

pc

soldaţi.

Ospitalitatea şi înaltul simţămînt uman şi patriotic caracteristic poporului nostru s-au manifestat şi în acţiunile desfăşurate de ţărănime pentru uşura
rea Yicţii soldaţilor, dîndu-le alimente, hrană etc. Comandantul brigă!.ii I
de pe linia Dunării raportează că dorobanţii şi călăraşii nu numai că beneficiază de încartiruiri la locuitorii de aici, ci şi trăiesc din ,,caritatea" acestora. De nenumărate ori ţărănimea a donat sole.laţilor cantonaţi În comunele
de la marginea Dunării mari cantităţi de alimente, Împărţindu-şi astfel puţina
lor hrană cu cei cc plecau să lupte pentru cucerirea independenţei, <lovcdindu-şi dragostea şi Înţelegerea pentru ci. Dl: pildă, l()(:uitorii comunei Pctricani
au &n ostaşilor 32 de oi, iar cei din Vadul lui Isac Ic donează -tO oca brîn:t:l
şi multe alte alimente"").
Tărănimea din ţara noastră a dat doYadă de aceleaşi înalte sentimente
patriotice şi prin aceea că a răspuns la toate muncile legate de aprO\ i1.ionarea
frontului. De exemplu, au fost făcute peste 53.000 1ilc:-muncă pentru o seric
de lucrări necesare aprovizionării frontului. De multe ori, armdaşii şi moşierii
s-au plîns că n-au cu cine-şi secera orzul şi grîul, d·:1larccc toţi locuitorii sînt
duşi, fără excepţie, să cosească fîn pentru armată 1'). Numai din comuna Plen iţa, 200 de săteni au plecat Într-o singură zi să taie lemne pentru armată.
Tn felul acesta, ţărănimea din patria noastră a dat dovadă de o deosebită simţire pentru nevoile soldaţilor şi ale frontului. Deşi rechiziţiile legale
şi mai ales abuzurile au sărăcit-o, majoritatea familiilor ţărăneşti au trcnn
peste lipsurile proprii şi din puţinul ce-l aveau, au donat numeroase şi variate
lucruri pentru susţinerea războiului. Listele de donaţii, publicate de II. Pcncovici, cuprind date minime, dar totuşi importante. Au fost donate : 6.72-t
animale, 47 .2H kg brînză, 23.7 36 kg făină, 2.554 kg scamă, 23.750 buc.
rufe, peste 1.639.050 lei "K). Aceste cifre nu cuprind desigur nici importantele sume de bani şi nici numărul marc de animale Însuşite ele cei Însărcinaţi
cu primirea ofrandelor şi netrecute în listele cu donatori. Ele nu cuprind nici
donaţiile făcute direct armatei sau spitalelor. Numai valoarea donaţiilor înregistrate se ridică la 9.247 .OOO lei, ceea cc Înseamnă - dacă ţinem scanu
de evaluarea hranei unui soldat la 0,50 lci. 1zi - că se putea întreţine toaL'i
armata activă pc timp de 300 de zile, deci aproape Întreaga campanie.
După componenţa acestor donaţii ne putem da scama că ele sînt în general produse specifice agriculturii şi date deci de posesorii lor. Fără a neglija valoarea donaţiilor făcute de Învăţători, muncitori, medici, profesori,
mici comercianţi şi funcţionari, vom căuta să dovedim că ele provin în mJ.joritatc de la ţărănime. Ne bazăm pe faptul că, fiind În general produse ale
agriculturii, ele n-au fost donate dccît În mică măsură şi de putini moşieri
sau arendaşi. Ei s-au sustras şi de la îndeplinirea acestei îndatoriri morale
faţă de ţara lor. Sesizîncl această situaţie, ziarul „RC1.boiul" scria la 11 scotembrie 1877 : „Domnii proprietari mari şi mici, comercianţi, bancheri şi c·a258
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pitalişti,

tn fa\a eroismului cu care iuptă armata noastră:, nu ~ontribuic ctl
mai mult pentru ajutorul fraţilor noştri care se expun obuz~lor ş1v &!oanţelo.r.„.
A:t.i, cînd c vorba să contribuie cu punga la uşurarea nevmlor ţaru ... se nstpcsc ca puii de potîrnichc" 1! 1). Un martor contemporan relata : „Am văzut
f cmci sărace aducînd scamă, am văzut scriitoraşi de la osebite autorităţi ofc-·
rind jumătate din leafa lor, numai pc miniştrii noştri nu i-am văzut contribuind măcar cu un ban" ''11 ).
Donaţiile sînt, de ac:::ca, cu atît mai importante, cu cît ele vin de la oameni de condiţie materială modestă şi În primul rînd din mediul ţărănesc.
Privind listele de donatori, ajungem la aceeaşi concluzie. Pe majoritatea listelor publicate în Monitorul Oficial, în dreptul numelui donatorului era trecută
şi profesia lui. Pc listele de la sate, denumirea profesiunii se referea doar la
î1n ătători, notari, funqionari. Logic vorbind, este clar că celelalte donaţii
aparţin ţăranilor, în drqnul cărora nu s-a mai crezut de cuviinţă să se tread
acest lucru.
E drept că sumele de hani donate de ţ:lrani, În mod individual, sînt
mici, dar global, ele depăşesc cu mult Yaloarea sumelor donate de celelalte
catcg;orii sociale. Tn acelaşi timp, ci au fost aceia car.: au donat cele mai
mari cantităţi de cereale, cele mai multe animale, alimente, articole de Îmlirăcămintc. Exemplele sînt foarte numeruasL·. Pă~torii Radu Belu şi Niţă
\'erzoi au oferit un cal şi 6 boi :' 1), locuitorii din plasa Jiului 3.139 oca fa ..
sole, locuitorii plaiului Vulcan au donat: 6.900 oca fasole, 152 perechi pantaloni,
152 cojoace:,~). Sătenii din comuna Mînjina au don:n 515 Ici pentru cumpă
rarea armelor, iar cei din comuna Codalbi au donat 787 Ici, majoritatea provenind de la ţărani:.::). Locuitorii comunei Nămăieşci au oferit 25 cămăşi, 5
prosoape şi alte obiecte de îmbrăcăminte:'").
Prefectul judqului Ilfov arată că locuitorii au ofcrit 4A97 lei pcmru
cumpărarea armelor :„·,). Sute de săteni din comunele Salcia, Com:lncşci, au
adunat mii de Ici, zeci de cămăşi, mai multe kilograme de scamă. Este demn
de menţionat faptul că majoritatea sumelor provin din donaţiile de 2-10 Ici
ale ţăranilor. ln „Monitorul Oficial" se va specifica de fapt dragostea şi ah··
negaţia cu care masele populare sprijineau lupta de eliberare : „Se puteau
vedea femei sărace, f cmci din popor, care se rugau s:l li se primcasc:l nrn:1:.::i
de o săptămîn:l în ajutorul r:lni\ilor" ''1;).
Populaţia română din Transih·ania n-::1 r:lmas nepăsătoare faţă de C\'cnimcntclc din România. )tirilc din g:vctclc şi ducu111cntclc transilvăncm:
oglindesc În mod grăitor clanul cu care rom~nii ardeleni au susţinut lupta
de eliberare naţională a fraţilor inr de peste C:upaţi. Elanul acesta a cuprins
şi ţărănimea ardeleană. Majoritatea celor 38.358 lei adunaţi, ca şi însemnatele cantităţi de scamă, pansamente, sînt rodul încrederii şi dorinţei de a
contrihui la îndeplinirea „scopului mărqiu pentru care fraţii din România
îşi vars:l sîngclc" 57).
Conştienţi de însemnătatea luptei pc care România o ducea, dorind să
ajute pe soldaţii cc luptau pentru dobîndirca independenţei, ţăranii ardeleni
vor aduna mii de lei, sute de kilograme de scamă, pînză, îmbrăcăminte,
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pansamente. Sătenii din comuna Ceanul Desertu au adunat 5 kg de scamă,
cei din Vistca Inferioară şi Lisa au donat zeci ele cămăşi, pînză, pansamente,
cei <lin Poiana au donat 120 kg porumb ''8).
Tăranii din judeţul Hunedoara şi-au adus şi ei prinosul la susţinerea
luptei pentru independenţă. De pildă, sătenii din comuna Crişcior au adun:lt
cîteva zeci de florini pe care i-au donat În folornl armatei române. La f d au
procedat şi locuitorii comunei Runcul ~!1 ). Din comuna Lisa s-au adunat 9
florini, majoritatea provenind din donaţiile de 5--2C creiţari ale ţăranilor Gu).
Semnificativă în ceea cc pri vcştc participarea conştientă a ţărănimii ardelene la susţinerea războiului de independenţă este scrisoarea sătenilor din
comuna Şomcuţa Marc : „Dorinţa cc ni-c impusă prin legătura de sîngc, simţul
uman, rarul eroism al bravilor ostaşi cc au reîmprospătat la Griviţa gloria
străbună, toate acestea ne-au obligat la Împlinirea uneia <lin cele mai sfinte
datorinţe, de a contribui clupă putinţă la alinarea durerilor scumpilor noştri
confraţi ... cari sîngerează În lupta contra despotismului asupritoriu" •d). Rc-vista „Familia" arăta că în fiecare casă ţărănească, femeile, copiii făceau
pentru răniţi scamă şi pansamente li~).
Prin toate aceste sacrificii, dar mai ales prin contribuţia conştientă şi
patriotică a maselor populare clin toate H~ritoriilc locuite de români, s-au creat
premisele obţinerii victoriilor pc front.
Cunoscîncl entuziasmul cu care Întregul nostru popor le sprijinea lupta
şi căuta să Ic uşureze viaţa În tranşee, soldaţii armatei române, În majoritate
fii de ţărani, au fost cuprinşi <le o hotărîre nestrămutată pentru cucerirea
libcrtă\ii ţării. Speranţa că independenţa ţării le va aduce libertatea socială,
îndemnurile primite de la cei din ţară, constituiau pentru ei o nepreţuită stimulare la luptă. S-au văzut ţărani şi ţărance veniţi pînă În faţa Plevnei spre
a-şi vedea fiii, fraţii, soţii aflaţi În tranşee şi „era mişcător să vezi cu cc
bărbăteşti cuvinte îmbrăţişau pc aceşti viteji" i.::), afirmă un contemporan.
Caracteristică pentru dondirea Înaltei conştiinţe patriotice a ţărănimii noastre este scrisoarea unor săteni din comuna Boteni către prietenul lor aflat În
oastea română : „Fii cu curaj... aşteptăm rJ:spuns de la trecerea românilor
peste Dunăre şi luptă cu vitejie pentru ţara ta" 1Vi).
Majoritatea covîrşitoare a armatei noastre_ o formau oamenii simpli, Ycniţi la război cu „mintenelc şi sumanele lor ţărăneşti pe dînşii" 1'·1). Publicaţiile din ţară, deşi nu dădeau o statistică completă şi clară asupra proporţiei
În care diferite pături sociale participau direct la luptă, recunoşteau, c adevărat, indirect, că majoritatea soldaţilor o formau ţăranii. De exemplu, Monitorul Oficial, publicînd listele cu morţi şi răniţi, localităţile de unde erau,
dădea posibilitatea să se Înţeleagă acest lucru. Urmărind aceste liste, constatăm că Între 27 august şi 6 septembrie 1877, din 396 morţi şi 512 dispăruţi,
numai 45 şi respectiv 41 erau din oraşe, iar restul erau din mediul sătesc.
Vorbind despre componenţa oastci rom~ne, Odobescu relata: „Toţi, pînă
la unul În această oaste erau ţărani dorobanţi şi ţărani călăraşi" GG). Listele
cu cei decoraţi cuprind numeroase nume ale locuitorilor de la sate, dovedind
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şi comportarea lor vitejească. Chiar unele persoane oficiale recunosc importanta contribuţie a ţărănimii la obţinerea victoriilor pc front : „Aceşti ţărani
dorobanţi şi ţărani călăraşi - spunea un deputat În Cameră - au reînviat
virtutea militară străbună şi au sigilat cu sîngele lor titlul neatîrnării" u7).
Unele ziare străine, vorbind de evenimentele din Balcani, apreciind vitejia oastci române, au subliniat de foarte multe ori componenţa ei din rîndul
ţărănimii. De pildă, ziarul englez „Thc Daily News" scria : „Dorobanţii şi
călăraşii sînt ţărani, rămînînd ţărani chiar sub mantaua soldatului, prin comportarea, simplitatea şi sinceritatea lor" us). /'.iarul belgian „Independenţa Belgica'', Într-un articol din 11 septembrie 1877, arăta: „Ei bine, aceşti sărmani
ţărani români cu hainele lor uzate ... s-au aruncat Înainte cu o furie irezistibilă ... nedînd înapoi cu un deget măcar, neezitînd niciodată" Go).
Numeroşi ofiţeri străini, vorbind de curajul oastei noastre, specificau
componenţa ci ţărănească : „Bravii ţărani români - va scrie generalul francez Gaillard - cu o înfăţişare îndestul de ciudată, cu opinci În picioare, cu
lungi bluze albe pe corp şi În cap cu căciuli de hîrşie neagră ... porniră Înainte
la primul sunet al semnalului ... cu un avînt şi o impetuozitate remarcabilă 70 ).
Este demn de remarcat faptul că atît ziarele străine, cît şi persoanele oficiale din străinătate Însoţeau Întotdeauna admiraţia lor pentru curajul, spiritul de sacrificiu al armatei române, cu specificarea componenţei sale ţără
neşti. Este încă o dovadă în recunoaşterea importantei contribuţii a ţărănimii
la dobîndirea independenţei.
Multiplele suferinţe fizice îndurate În tranşee n-au reuşit să înfrîngă la
soldaţi dorinţa şi hotărîrca de a termina victorioşi acest război pe care-l considerau decisiv pentru soarta ţării lor. lată cc scrie un soldat părinţilor săi
Înaintea luptei de la Griviţa : „Astăzi sîntcm În ajunul unei mari bătălii,
bătălie de care depinde soarta ţării Întregi. Sau ieşim Învingători, sau toţi ră
mîncm aici" 71 ).
Dorinţa ţăranilor soldaţi de a Învinge era aşa de mare încît „cca dintîi
preocupare a celor răniţi, după ce îi ridica de pe cîmpuri şi îi aducea la ambulanţe, era să Întrebe de armă şi de timpul cît le trebuie să se vindece ca să
se Întoarcă mai curînd la regimentele lor" 72 ). Vorbind despre vitejia dorobanţilor români, generalul Mcicndorf spunea : „Înaintează În cca mai marc
tăcere şi cu un curaj mai presus de orice laudă" 73 ). Soldaţii răniţi declarau că
ard de dorinţa de a se Însănătoşi spre a da iarăşi piept cu turcii 74 ).
De un Înalt spirit patriotic au dat dovadă şi ţăranii de pe marginea Dunării, care de bună voie s-au Înrolat În lupta Împotriva turcilor. Ei conside··
ra.u că „este .o ruşine ca o bandă de hoţi să-i jefuiască cu impunitate" 75 ). Primmd arme ş1 cartuşe, au apărat voluntar, alături de soldaţi, teritoriul ţării de
atacuril: bandelor de soldaţi turci, dînd numeroase jertfe de sînge şi vieţi
omeneşti.

Aşa au Înţeles ţăranii să răspundă chemării pe care interesele ţării le-o
făceau. N-au precupeţit să-şi dea o bună parte din modestele lor mijloace de
trai şi nici chiar viaţa. Au uitat, la prima chemare pc care ţara Ic-o făcea, şi
familiile lor Înconjurate de mulţi copii, şi alte greutăţi, au făcut abnegaţie
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chiar de munca cîmpului, pentru că au simţit că interesele ţării sînt mai presus de toate 16).
Din analiza materialului prezentat, putem trage cu toată certitudinea
concluzia că adevăraţii făuritori ai independenţei naţionale sînt oamenii
simpli, ţărani în majoritate. Publicaţiile vremii, documentele, cuprind relatări, de unde putem cu uşurinţă deduce entuziasmul cu care ţăranii au
sprijinit războiul de independenţă, putem constata hotărîrea cu care au
accept:n toate sacrificiile materiale. Ţărănimea a suportat toată greutatea
rechiziţiilor, a cărăuşiei, ţăranii, În majoritate, au fost aceia care au îndurat
frigul ~i foamea în tranşee, au fost aceia care şi-au ruinat gospodăriile prin
pierderea animalelor, a căruţelor, prin imposibilitatea de a-şi cultiva pă
mîntul.
Imensele cantităţi de cereale şi alte produse donate de ţărani dovedesc
clar că ţărănimea a participat În moc.I conştient şi În proporţia cca mai mare
la dobindirea independenţei de stat.
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LA CONTRIBUTION DU PAYSANNAT A LACONQUETE
DE L'INDEPENDANCE
Resume
La prcsentc ctudc foutnit une serie de donnees nouvclles, tirees des documents et des publications du temps, attestant la contribution considerable du paysannat
la conquete de l'independancc d'Etat <le la Roumanie. Elle mct Cil evi<lence l'effort conscicnt du paysannat cn faveur de la luttc pour la liberte nationale ct analysc Ies domaines <lans lcsquels cettc categorie sociale a
manifeste sa dctermination d'appuyeyr la guerre.
L'importancc, dans cette action, de l'apport du pcuplc nmmain de Transyl vanic est souligncc:: par l'autcur. Celui-ci signale,
<le memc, Ies abus commis par Ies autorites, le manque d'interet
des classcs dominantcs pour la gucrrc, l'attitude egoiste des nantis.
Les irnmcnses sacrificcs matcrids consentis par la population
rurale cn vue de l'approvisionnemcnt du front sont tout particulicrcmcnt mis en evidcncc, ainsi quc le courage, l'hcroisme souvcnt
ct Ies sentimcnts hautcmcnt humains ct patriotiqucs <lont le paysannat roumain a fait prcuve dans ccs circonstanccs.
La conclusion qui se degage <le l'ouvragc est que la conquetc
de l'indepcndance de la Roumanie a cte, dans une large mesurc,
redevable aux efforts et
l'esprit de sacrifice des masscs populaires.
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