
1907 IN JUDEŢUL GORJ 

RADESCU NICOLINA 

.Istoria socială a României la începutul secolului al XX
lea înscrie una din cele mai puternice lupte pe care le-a dus 
de-a lungul veacurilor ţărănimea : marea răscoală din anul 
1907. 

Ridiearea la luptă a ţărănimii in primăvara anului 1907 
a reliefat cu o deosebită forţă, curajul, cutezanţa, spiritul 
de sacrificiu al „truditorilor ogoarelor" pentru libertate şi 
dreptate socială, hotărîrea lor de a înlătura exploatarea, nă
zuinţa de a-şi făuri o viaţă demnă. Prin proporţiile şi inten
sitateâ ei, răscoala ţărănimii din 1907 a scos în evidenţă 
n~cesitatea imperioasă a rezolvării problemei agrare. Ea a 
dezvăluit marile energii revoluţionare ale ţărănimii, repre
zentînd „una din paginile glorioase ale luptei sociale a po
porului român".1 

Răscoala din 1907 nu a apărut spontan, nu a fost o în
tîmplare ci produsul contradicţiilor societăţii româneşti în 
epocă, expresia setei de libertate a ţărănimii. A fost conse
cinţa unui regim ce se cerea înlăturat odată pentru totdea
una. Secret.arul general al partidului tovarăşul Nicolae 
Ceauşeşcu, vorbind despre însemnătatea memorabilului e· 
veniment din. 1907 Sublinia : „Unul din momentele istorice 
de neuitat, care va vorbi peste veacuri de uriaşa energie 
revoluţionară a ţărănimii este anul 1907, anul ce a făcut s~ 
se cutremure clasele exploatatoare din România".2 

Marele nostru istoric Nicolae Iorga, la debutul său în 
Parlament, în toamna anului 1907, vorbind despre ridicarea 
la luptă a ţărănimii spunea: „„.ţărănimea aceasta, dacă s-ar 
fi resemnat a trăi în această stare, lucrul ar fi fost foarte 
s::itisfăcător pentru ordinea publică, dar nu şi pentru viito
rul României, căci viitorul României nu se poate răzima -
ciupii cum nu se poate răzima viitorul niciunei ţări - decît pe 
mulţămirea celei mai mari părţi dintre locuitorii pămîntului 
naţional.„" 
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Marcarea âcestui memorabil eveniment, care a impresi
onat prin dramatismul său, ne prilejuieşte, totodată, evoca
rea bogatelor tradiţii revoluţionare ale luptei ţărănimii, evi
denţierea rolului său în desfăşurarea mai tuturor momen
telor cruciale, care au jalonat cursul istoriei noastre naţio
nale, asigurînd prin forţa ei permanenţa naţiunii noastre 
neclintite pe pămîntul strămoşesc. 

In decursul zbuciumatei istorii a poporului nostru, ţă-
1 ănimea s-a manifestat ca o prezenţă activă, afirmîndu-s~ 
de-a lungul veacurilor, drept cea mai însemnată fartă mo
trice a procesului complex de emancipare socială şi naţio
nală. Ea şi-a dovedit dragostea fierbinte pentru apărarea 
pămîntului, moştenit de la înaintaşii ei, de care era legată 
,,făcîndu-1 - cum recunoştea un om politic contemporan e
venimentelor din 1907 - să fecundeze, răscolindu-l cu plu
gul, udîndu-1 cu sudoare şi stropindu-l adeseori cu lăcrămi
le şi cu sîngele ei". 

Muncind în condiţii neînchipuit de grele, epuizată, spo
liată neîncetat, abrutizată şi, totodată, menţinută in stare 
de înapoiere culturală şi înlăturată, practic, de la viaţa po
litică a ţării datorită censului, ţărănimea s-a ridicat la lup
tă în primăvara anului 1907 angajîndu-se într-o încleştare 
~ără precedent, care a zguduit din temelii întregul edificiu 
al regimului politic existent atunci în România. Scînteia de 
la Flămînzi, judeţul Botoşani, din 8 februarie 1907, a declan
şat uriaşul val al răscoalelor care s-a extins cu o uimitoa
re repeziciune de la un capăt la altul al ţării, cuprinzînd, 
practic, pînă în a doua jumătate a lunii martie, aproape în
tregul teritoriu al României, producînd panică şi derută în 
iîndurile claselor exploatatoare. Flacăra răscoalei a mistuit 
conacele, casele, averile şi mai toate bunurile exploatato
rilor, ale acelora care-i făcuseră viaţa amară şi de nesu
portat. 

Situat în nordul Olteniei în regiunea deluroasă, subcar
patică, judeţul Gorj, veche vatră de moşneni, a fost şi el 
confruntat cu evenimentele anului 1907. In judeţul Gorj, 
răscoala s-a desfăşurat doar în cîteva comune şi sate, ne
dtingînd amploarea şi caracterul ofensiv al marilor lupte 
purtate de ţăranii din celelalte localităţi ale Olteniei. 

Cauza principală a ridicării la luptă a constat şi aici în 
învoielile grele şi lipsa de pămînt. Starea de agitaţie, ca pre
tutindeni la sate, a premers izbucnirea răscoalelor, dove-
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diild că_ ;existi:i puternice contradicţii sociale izvorîte, în pri~ 
mul rînd din lipsa de pămînt şi din agravarea condiţiilor de 
!nvoieli agricole precum şi a lipsei de loc de păşune şi de 
păduri, factori esenţiali pentru existenţa locuitorilor din ju
deţele subcarpatice. In zilele premergătoare răscoalei. la 12 
ianuarie 1907, 42 de locuitori din comuna Vălari, reclamînd 
ministerului de Interne abuzurile săvîrşite de întregul con
&iliu comunal, cer dizolvarea acestuia.3 La 10 martie 1907, 
tăranii .din comuna Răşina au devastat pădurea moşierului 
R. Bădulescu aflată la marc;i:nea hotarului comunal'. Con
flictul avea la bază neînţeleqereci_ survenită între ţărani şi 
moşier pentru acces în condiţii acceptabile la bunurile pă
durii. 

La 20 martie, 49 ţărani din comuna Bengeşti adresează 
o plîngere preşedintelui Tribunalului Gorj, referitoare la o
cuparea unei porţiuni de pămînt de către proprietarul mo
şiei.5 

Locuitorii comunei Fărcăşeşti, au adresat la 14 aprilie 
regelui, o plîngere referitoare la c6trouirf'a unei porţiuni dt~ 
teren a lor de către proprietarii moşici. „Subsemnaţii (în nu
măr de 30) locuitori ai comunei Fărcăşeşti. ni s-flu cotropit 
15 ha pămînt delimitat după legea rurală din 1864 de către 
domnii proprietari, fraţii Velican din această comună ... s'!n
tem rău pedepsiţi fiindcă în rol de impozit fonciar al co
munei Fărcăsesti sîntem clasaţi cu cite 4 ha pămînt şi cu 
venit anual 60 lei la hectar şi noi nu posedăm decît 3 ha di'~ 
fiecare om cu doi boi iar cei cu braţele decît un hectar ju
mătate" .6 

Nemulţumirile ţărănimii din Gorj erau menţionate pe 
larg în raportul protoereului judeţului. Ştefan Nicolaescu. 
rl.in 18 aprilie 1907, către episcopul Atanasie al Rîmnicului 
si Noului Severin. Recunoscînd existenţa nemulţumirilor ma
nifestate de săteni, protoereul expunea revendicăcile acesto-
1 a : , .Pre lenţiunile lui sînt cil proprietarii ~i arendaşii îl asu
presc prin grele învoieli : dijmă ce i se ia, în unele locali
tăţi : două proprietarul şi una locuitorul. zile de lucru, trans
norturi. zile de lucru pentru lemne - de la 12-20; pentru 
învoieli cu vit0le - df' lei 8-20 lei de pereche vite mari. 
cite cinci zile pPntru vitele mărunte şi altele. Contra statu
lui, pentru impozite pe propriet'l.ţi, pe pruni, rachiu, vin, po
rumb, pentru zile de prestaţie şi celelalte dări ce susţin d. 
nu le mai suportă".7 Raportul menţionează apoi o serie de 
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iiemulţmrifri confra preoţilor, învăţătorilor, aufodtăţi1or ad
ministrative, contra comercianţilor, care, prin diverse mij
loace îi asupreau. 

In afară de acestea, o puternică nemulţumire fusese de
terminată de impunerea taxei de 5 lei pentru rezervele de 
porumb în timp de secetă, care agravase şi mai mult starea 
de nemulţumire existentă. Faptul acesta era relatat minis
trului de Interne, la 21 martie 1907, de către comandantul 
companiei de jandarmi rurali Gorj. ln raport se spune: „ln 
general în toate comunele judeţului au fost agitaţii de răz
vrătire între locuitori contra impunerii taxei de 5 lei pentru 
porumb în timp de secetă, însă în urma deselor patrulări fă
cute de jandarmi şi a manifestelor răspîndite de guvern, 
spiritele s-au liniştit".8 In acelaşi timp se făcea deosebirea 
între nemulţumirea generală împotriva taxei de 5 lei şi a
dîncirea confliclelor cauzale de învoieli agrkole tot mai gre
le, care stăteau la baza ridicării ţărănimii în cîteva locali
tăţi. In continuare, raportul relata: „Agitaţii cu caracter 
mai grav au fost în comunele Hurezanii de Sus, Novaci, 
Cernădia, Bibeşti, Valea lui Cîine, Aninoasa, Turcenii de 
Jos şi Tismana contra arendaşilor şi proprietarilor acelor 
comune pentru învoielile agricole". 

Starea de agitaţie din zilele imediat premergătoare iz
bucnirii răscoalelor, devenise generală şi îngrijora autori
tăţile locale. Prefectul judeţului, dr. Culcer, comunica mi
nistrului de Interne, la 13 martie 1907: „Pînă acum nu s-a 
ivit răscoala în judeţ, spiritele însă sînt foarte agitate. Tea
mă. Pericol. Coloneii n-au încredere în trupele locale, mai 
cu seamă în rezervişti, care declară între dînşii că nu vor 
trage contra sătenilor. Rugăm să se ia dispoziţiunea la tre
buinţă să se poată conta pe trupele din altă localitate. De
ocamdată se iau măsuri preventive".iu Se cere trimiterea de 
trupe, întrucît o parte din cele locale au fost trimise în alte 
pdrţi ale ţării. ln ziua următoare se insistă în acelaşi scop, 
printr-o nouă telegramă, iar prin alta se comunica : „din ca
uza aglomeraţiunei mari de săteni, am găsit de cuviinţă în 
interesul menţinerii ordinei foarte serios ameninţată prin 
starea agitaţiei a spiritelor, suspendarea lucrărilor la tri
bunal şi la judecătoriile din judeţ" .11 

In noaptea de 13 martie 1907 izbucnea cu violenţă răs
coala ţăranilor din Stoina şi Căpreni. Semnalul răscoalei a 
fost dat de ţăranii din satul Păişani, comuna Stoina, la în-
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deinnul agentului sanitar Dumitru Crăciunescu. La Stoina 
rezerviştii ·e:ne:rriaţi pentru încorporare, revenind în locali
tate în urma completării efectivelor, s-au situat în fruntea 
ţărănimii răsculate. Incendierea conacului şi a dependin
ţelor de pe n:ioşia prinţului Suţu, a fost urmată de atacarea 
şi ocuparea primăriei, unde au cerut condica cu învoieli a
gricole. Aşadar în această zonă apar unele elemente de or
ganizare, care mergeau pînă la împărţirea pămîntului mo
şieresc. 

Răscoala s-a extins, în aceeaşi zi în comuna Ciipreni. 
Aici., alături de riîsculG.ti se <;aa chiar preotul comunei, în
demnîndu-i pe ţărani la luptă. Intr-o petiţie adresată de a
rendaşul comunei Căpreni, D.I. Nicolau, prefectului Mites
cu se spune : „1n ziua de 25 martie, curent, la biserica din 
comuna Căpreni... preotul acelei comune Dumitru Andre
escu a ţinut o predică locuitorilor care se găseau în biseri
că, prin care numitul preot... aproba răscoalele şi devastă
rile filcute în ţară zicînd că locuitorii răzvrătiţi au o cauză 
justă de s-au răsculat, pentru ca să scape odată de jugul 
boieresc, în fine toată cuvîntarea numitului preot a fost un 
îndemn puternic la o nouă răzvrătire. Adaug domnule pre
fect, că înainte ele a se face devastările şi incendierile din 
comuna Căpreni acest preot nu numai că n-a căutat să po
·tolească spiritele agitate, ci din contră le citea locuitorilo_r 
diferite pasaje dupi:l. jurnale care prevedea răscoalele fă
cute Î!l alte localităţi, fapt care alimenta spiritele locuito
rilor spre r.J.u, alături de acest preot lucra pe faţă tot în a
cest sens de agitaţiune şi cîntărcţul bisericii, anume D. Cre
ţoi care în urma răscoalelor a dispărut din comună" Y 

Pe această ])l·'liţie. prefectul Mitescu pune următoare<J 
rezoluţie : „Ordon telefonic sau telegrafic D.lui Inspector 
c!e plasiî să ancheteze şi pe culpabili, să-i aresteze şi înain· 
teze sub escortD. parchetului" .H 

In raportul de anchetare cu privire la preotul învinuit, 
D. Andreescu, trimis prefectului judeţului Dolj de către ins
pectorul Nicolae Defleury, la 3'.) martie 1907, se spune: „ln 
ziua de 29 l.c. transportîndu-mă în comuna Căpreni ca s3. 
anchetez cele comunicate de D.stră prin ordinul telefonic 
nr. 4728, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele. 
N-am putut obţin2 nici o altă declaraţie în afară de aceia 
a el.lui arendaş D.I. Nicolau care să-mi adeverească acuza
ţiuhea adusă· de acesta, preotului D. Andreescu ... 
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Deşi ri-am putut obţine declaratii care să mă hotărască 
a-l înainta Parchetului, totuşi convingerea mea este că a
cest preot a aprobat în ,cugetul lui, răzvrătirile. Două fapte 
J.irecise vin în sprijinul convingerilor mele şi anume : Cînd 
începuse răscoala în Moldova, preotul citea regulat jurnale 
sătenilor pe care-i găsea la Primărie, asupra celor întîmpla
te acolo negreşit fără să comenteze. Apoi, în ajunul răs
coalelor din această comună, a plecat la Craiova şi întor
cîndu-se a doua zi după ce o parte din săteni dăduseră foc 
şi jefuiseră două conace, iar altă parte se pregătea să atace 
alte trei conace - nu s-a asociat cu învăţătorul ca să po
tolească pe aceşti din urmă, rezultat la care a ajuns prin 
mult curaj şi stăruinţă - numai învăţătorul singur„.".'~ 

In strînsă legătură cu răscoalele de la Stoina şi Căpreni, 
la 14 martie începeau răscoalele Ia Pegeni, Hurezani, Tur
burea şi Aninoasa. La Pegeni şi Hurezani răsculaţii şi-au în
dreptat acţiunile împotriva moşierului Matache Hurezeanu. 
Intr-o telegramă din 16 martie 1907, acest moşier comunica 
ministrului de Interne : „Comunele Hurezani şi Pegeni în 
plină revoltă, revoltă condusă de primarul comunei Pe
geni. Abia scăpat cu viaţă. Toată averea expusă prădării".16 

Acţiunile răsculaţilor din Pegeni şi Hurezani n-au luat însă 
amploare. Ridicarea lor s-a limitat la incendierea a două 
şire de fîn şi o şiră de paie. 

Acţiuni mai deosebite se constată în comuna Turcenii 
de Jos şi Valea lui Cîine. In ambele localităţi răsculaţii s-au 
îndreptat spre conace şi au incendiat şirele cu fîn ale mo
şierului C.A. Calotescu din Turceni şi inginerului Ştefănes· 
cu din Valea lui Cîine. 

La 15 martie 1907 răscoala a izbucnit pe moşia lui Dinu 
Mihail din comuna Ceauru. De această dată acţiunile au 
crescut în intensitate, dovedind existenţa unor nemulţumiri 
amplificate. Intr-o scrisoare trimisă acestuia de administra
torul moşiei, Ia 19 martie 1907, se spune :„toţi ceaurenii în 
frunte cu preotul comunei, anume C. Stoichilău s-au răsculat 
şi au venit la conacul proprietăţii, unde au început să rupă 
gardurile voastre şi să facă drumul spre delimitările lor, aşa 
după cum voesc ei. Eu şi cu proprietarul moşiei am închis 
toate porţile şi ne-am pus în apărare cu armele. După ce s-a 
terminat ruperea gardurilor s-a strîns toată ţărănimea din 
Ceauru. în faţa curţii cu popa, au început să ne ameninţe 
cu moartea şi se spune că sînt gata să pue foc la magaziile 
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cu griu şi porumb".17 Acţiunea a stîrnit o mare nemultumi-
1 e : răsculaţii au atacat şi distrus gardurile împrejmuitoare. 
apoi intenţionînd să treacă la incendierea conacului : „este 
o fierbere prin comună nemaipomenită. Ei vin mereu să 
pue foc, dar jandarmii îi resping. Capii răzvrătiţi au umblat 
din casă în casă povăţuind pe fiecare locuitor în parte să 
se răscoale şi să devasteze toată averea proprietăţii, fiindcă 
acum este timpul".IB Numai prin organizarea unei paze pu
ternice formată din jandarmi şi slujbaşi conacul a scăpat 

de devastare. Intr-o scrisoare către Dinu Mihail, din 24 mar
tie, comandantul companiei de jandarmi Gorj comunica : „în 
urma intervenirei făcută la timp ... jandarmrria a luat cele 
mai energice măsuri pentru a feri proprietăţile d-voastră 
Bobu şi Ceauru din acest judeţ de eventuale devastări, ca
re au fost aproape de a fi săvîrşite. La Ceauru conacul este 
si acum sub paza jandarmeriei, fiindcă aci s~ pare că spi
ritele n-ar fi încă complet liniştite" .19 In ziua de 20 martie, 
la conac au mai sosit două companii de infanterie. 

Un început de răscoală a avut loc şi pe moşia din co
mtma Bobu, a aceluiaşi moşier. „In comuna Bobu unde este 
proprietar domnul Dinu Mihail din Craiova, sătenii erau por
niţi la revoltă de următoarele împrejurări. Proprietarul a 
chemat satul în judecată pentru a-i înapoia vreo 400 de po
goane pămînt, ce se credea a fi fost luate mai mult de să
teni în 1864. Sătenii au cîştigat procesul la Tribunal şi 
Curtea de Apel, dar în cele din urmă, trecînd pe la Casaţie, 
tot domnul proprietar a cîştigat. Tocmai în timpurile acestea 
nenorocite, domnul Dinu Mihail voia să execute hotărîrea 
ca să ia de la săteni 400 de pogoane pămînt şi 52 OOO lei ve
nitul pămîntului. Sătenii erau deci gata de revoltă şi fără 
să mai fi fost vîntul acesta contagios. Invăţătorul Gh. Do
Lrescu de la Copăcioasa, avînd mare trecere şi la sătenii 
clin Bobu prin Banca sa, a evitat revolta, asigurînd pe ţărani 
că domnul Dinu Mihail va renunţa la hotărîrea ce a obţinut 
asupra lor".~0 

In plină a;i-itaţie, în acele zile, erau şi ţăranii din Plop
şor şi Peşteana, în apropiere de Tîrgu-Jiu. După cum rezul
tă din telegrama şefului oficiului poştal din Peşteana, din 
15 martie l 907, către Dirigintele Oficiului din Tîrgu-Jiu, se 
cerea armată, deoarece „spiritele sînt foarte agitate contra 
proprietarilor din comuna Peşteana, fiind centrul de unde 
s-ar putea preveni răscoalele înainte de a lua naştere, acum 
este lipsită de pază".21 
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Răscoalele din Ceauru şi Bobu, agitaţiile din Piopşor şi 
Peşteana, Băleşti, Tismana, ameninţau serios oraşul de re
şedinţă, Tîrgu-Jiu. 

fa ziua de 15 martie pericolul intrării răsculaţilor în o
raş devenise real. Intr-un raport al prefectului către minis
trul de Interne, din 15 martie 1907, se spunea : „Astăzi un 
număr de 2000 oameni s-au adunat în oraş, din diferite co
mune ale judeţului. Ei erau gata să înceapă devastările„. au 
putut fi liniştiţi fără violenţă. La această oră în cea mai ma
re parte ei au părăsit deja oraşul, care acum este liniştit. Cu 
toate acestea, pericolul nu trecuse şi chiar în seara zilei de 
15 martie se lua măsuri serioase pentru a se opri intrarea 
tăranilor în oraş. Gărzi formate din soldaţi s-au postat la 
loate barierele. In raportul protoereului judeţului, Ştefan Ni
colaescu, se arată că în oraş, în o singură joie s-a făcut de 
către ţărani o mişcare, ca un început de răscoală".~~ 

Generalizarea răscoalei în cele mai îndepărtate colţuri 
ele ţării, ridicarea ţărănimii la lupta deschisă împotriva a
supririi pentru o viaţă mai bună, au determinat armata să 
treacă la măsuri represive. Ziarul „Adevărul" arăta că s-au 
pus pe picior de război aproximativ 140 OOO de oameni şi 
dacă nu s-au mobilizat mai multe forţe, este că nu au avut 
cu ce echipa oamenii.23 Ţara a fost împărţită în 12 zone de 
operaţii, iar judeţele în mai multe sectoare, pentru a faci
lita astfel reprimarea răscoalei de către trupele aflate în 
imediata apropiere. 

Şi în Gorj, unde răscoala nu cunoscuse amploarea din 
alte judeţe, s-a trecut la măsuri represive. 

La Păişani, comuna Stoina au fost împuşcaţi trei ţărani : 
Ion Braloşteanu, Constantin Mihăiescu şi Niţu Drăgan. 

La 16 mai 1907 procurorul judeţului, Al. lacomi, rapor
ta ministrului de Justiţie că la acea dată erau „deţinuţi 11 
implicaţi în răscoalele ţărăneşti".~1 Numărul acestora tre
buie să fi fost însă mai mare, de vreme ce numai în comu
na Ceauru fuseseră arestaţi : preotul, învăţătorul şi alţi pa
tru ţărani. 1 

La 19 mai, mai multe femei din comuna Bîrzeiu de Gi
lort, se plîngeau ministrului de Justiţie că soţii lor, „au fost 
închişi şi schingiuiţi de jandarmi".l5 

Dovedindu-se la înălţimea luminaţilor cărturari patrioţi. 
învăţătorii din satele CorjuJui s-au identificat în 1907 cu soar
ta şi cauza ţărănimii răsculate. Ca urmare a poziţiei şi lup
tei duse alături de ţărănime, numeroşi învăţători şi profe~ 
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sori au fost urmăriţi pentru activitatea lor revoluţionară, 
arestaţi, daţi în judecată şi condamnaţi ca „agitatori" şi „insti
gatori", iar parte din ei ca participa1I1ţi activi la răscoală. 

In fruntea răzvrătiţilor din Mierea Birnici, s-a aflat a
tunci - alături de cîrciumarul Ilie Grigorescu - învăţăto
rul Radu Nicolaescu. Arestat, împreună cu „capii răscoalei", 
învăţătorul Nicolaescu a scăpat cu viaţă datorită faptului 
că, Ia rugămintea sa, ostaşul ce-l ridicase de acasă şi-l es
corta spre locul execuţiei, „l-a făcut scăpat" .26 

In raportul cu numărul 609, trimis la 9 aprilie 1907 Mi
nisterului Instrucţiunii şi Cultelor de către revizorul şcolar 
al judeţului, S. Spulbereanu menţionează că: „Intre învă
ţ<ltori au fost denunţaţi ca instigatori, doi : C. Dobrescu, în
văţător definitiv în comuna Andreeşti şi Matei Stoicoiu, în
văţător definitiv în comuna Vladimiru".27 

Neobosit animator cultural, Al. Ştefulescu a fost, în 
1907, „un vaşnic apărător al învăţătorilor învinuiţi, arestaţi 
şi schingiuiţi pentru participare la răscoală. El are marele 
merit de a fi intervenit, „cu tact şi la timp", pe lingă auto~ 
rităţile militare şi prefectul judeţului Gorj, pentru salvarea 
de la moarte a învăţătorilor C. Dobrescu din Andreeşti şi 
Matei Stoicoiu, din Vladimir. Intre argumentele de care s-a 
slujit atunci şi care - după propria-i mărturisire - au cîn
tărit mult în balanţa convingerii autorităţilor să renunţe la 
ideea osîndirii la moarte a celor doi învăţători, locul prin
cipal l-a ocupat menţionarea meritelor deosebite „pe care 
aceştia le-au dovedit" în dubla lor calitate: „de pedagogi 
şi de gospodari". 

Deşi a avut o arie de răspîndire mai redusă în Gorj <le
cit în alte judeţe, lupta ţărănimii a arătat forţa şi hotărîrea 
sa pentru rezolvarea problemei agrare. „Războiul din pri
măvara trecută", cum numea învăţătorul Ion Haiducescu, 
1 ăscoala ţărănească din Gorj în broşura sa „In chestia ţără-
11ească", tipărită la Tîrgu-Jiu în toamna lui 1907, marea răs
coală nu s-a datorat rătăcirii poporului, lipsit cu desăvîrşire 
cie credinţă şi morală„. şi nici pătrunderii învăţăturii Ia sa
te, cum declarau susţinătorii regimului burghezo-moşieresc, 
adversari ai reformelor democratice. Răscoala, aşa cum ară
ta învăţătorul Ion Haiducescu a avut pricini adînci, impu
nînd problema agrară drept cea mai însemnată problem~ 

Jin ţara noastră. De dezlegarea ei, atîrnă viitorul ţării, viito
rul neamului c:hiar.„"29 
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Marea răscoală a ţăranilor din i907 a fost reprimată de 
către clasele exploatatoare cu o cruzime rar intilnită, do
cumentele vremii scotînd în evidenţă o multitudine de sce
ne zguduitoare pe întreg cu.prinsul ţării unde au avut loc 
acţiuni ale sătenilor. 

Astfel ziarul local „Gorjiul" din 8 martie Hl07 în arti
colul „Epilog singeros" menţionează: „Tăranii s-au răscu
lat într-o adevărată mişcare populară şi după ştirile ce a
vem, pe llngă nenorocirile materiale, vieţile oamenHor sint 
în primejdie„. ziarele de eri ne-au adus deja ştirea că sîn
gele a început să curgă„." 

Deşi înăbuşită în singe, marea ridicare la luptă a ţă
rănimii din 1907 a avut consecinţe profunde asupra viitoru
lui României, contribuind la -progresul societăţii româneşti. 

Răscoala a zdruncinat regimul social-politic existent, 
obligînd cercurile guvernante ale ţării să promită, iar ulte
Jior, ln timpul primului război mondial, să legifereze şi de
creteze o lar·gă împroprietărire a ţărănimii, care avea să se 
infăptuiască în anii avîntului revoluţionar din 1918-1921. 

Societatea românească contemporană, prin trans~ormă
rile succesive pe care le-a cunoscut şi le cunoaşte şi prin 
eforturile constante asigură un loc demn ţărănimii, întregii 
noastre naţiuni. De aeeea, idealurile pentru care s-au jert
fit miile de ţărani în primăvara lui 1907 sint astăzi ridicate 
la cotele cele mai înalte ale împlinirii. Cinstind memoria 
celor ce au luptat în 1907, secretarul general al Partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea : „Aspiraţiile şi impli
;iirile de azi s-au completat în chip fericit cu politica parti
dului care a ţinut cont de înaintaşi, a omagiat lupla şi stră
dania lor pentru o viaţă demnă şi liberă"<V 
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